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ÖZ 

‘Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Tahkim’ isimli çalışmamızda 

öncelikle alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını ele aldık. Bu kapsamda alternatif 

uyuşmazlık çözümünün genel esaslarını, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini 

ve Türk Hukuku’nda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını inceledik. Çalışmamızın 

devamında tahkimin tanımını verdikten sonra tahkimin hukuki niteliğini, olumlu ve 

olumsuz yönlerini ve tahkim çeşitlerini ele aldık. Türk Hukuku’nda milli tahkimi, 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu karşılaştırarak açıkladık. Daha sonra milletlerarası 

ticari tahkimi incelemeye başladık. Öncelikle milletlerarası tahkim kurumlarını, 

UNCITRAL Model Kanunu ve milletlerarası ticari tahkime ilişkin milletlerarası 

konvansiyonları inceledik. Milletlerarası ticari tahkimin genel esaslarını anlattıktan 

sonra Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu’nu ele aldık. Son olarak da yabancı hakem 

kararlarının tanınması ve tenfizini açıkladık. 

ABSTRACT 

At this graduate’s study called ‘Alternative Dispute Resolution Methods: 

Arbitration’ first we study alternative dispute resolution methods. In this context we 

study main elements of alternative dispute resolution, alternative dispute resolution 

methods and alternative dispute resolution methods in Turkish Law. After this, we 

give the definition of arbitration and we examine legal quality of arbitration, 

advantages and disadvantages of arbiration and types of arbitration. We explain the 

national arbitration in Turkish Law by comparing Turkish Judicial Code and the new 

Turkish Judicial Code which is going to innure on 01.10.2011. Then we start to study 

international commercial arbitration. First of all we study international arbitration 

institutions, UNCITRAL Model Law and international conventions on international 

commercial arbitration. After we explain the main elements of international 

commercial arbitration we study Turkish International Arbitration Code. Finally we 

examine recognation and enforcement of foreign arbitration awards. 
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ÖNSÖZ 

Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde tarafların devlet mahkemelerinin yol 

açtığı olumsuzluklara maruz kalmamaları amacıyla modern hukuk sistemlerince 

alternatif uyuşmazlık çözüm yolları düzenlenmiştir. Alternatif uyuşmazlık çözüm 

yolları taraflara daha az masrafla daha hızlı ve kendilerinin de sürece etkin olarak 

katılabildikleri bir çözüm imkânı sunmaktadır. İlk olarak Anglo-Sakson Hukuku’nda 

kurumsallaşmaya başlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları diğer hukuk 

sistemlerince de benimsenmiş, Türk Hukuku da bu yeni oluşumdan etkilenmiştir.  

Tahkim alternatif uyuşmazlık çözüm yolları içerisinde önemli bir yere 

sahiptir. Zira birçok hukuk sisteminde diğer alternatif yöntemlere ilişkin 

düzenlemeler yapılmadan önce tahkim hukuki bir temele bağlanmıştır. 

Küreselleşmenin de etkisiyle milletlerarası ticaret yaygın hale gelmiş ve bu alanda 

ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümü için milletlerarası nitelikte bir mahkeme 

olmadığından milletlerarası ticari tahkim önem kazanmıştır. Bunun sonucu olarak 

gerek milletlerarası alanda gerekse ülkeler bazında milletlerarası ticari tahkimin 

ihtiyaçlarına cevap verecek hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bununla yanı sıra 

devletler, milli tahkimlerinde uygulanacak kuralları milletlerarası ticari tahkime 

ilişkin kurallara yaklaştırmışlardır. 

Biz bu çalışmamızda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını ele aldıktan 

sonra tahkim konusunu inceledik. Tahkim konusunu incelerken öncelikle tahkimin 

genel esaslarına değindik. Bunun ertesinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 

01.10.2011’de yürürlüğe girecek olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki tahkime 

ilişkin hükümleri karşılaştırarak Türk Hukuku’nda milli tahkimi açıkladık. Daha 

sonra milletlerarası ticari tahkimin genel esaslarını, Türk Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nu ve son olarak da yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizini 

inceledik. 
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GİRİŞ 

Ticari ilişkilerin gelişmesi ve küreselleşmenin etkisiyle ticari 

uyuşmazlıkların sayısı hem ulusal hem de uluslararası alanda gün geçtikçe artmıştır. 

Bu uyuşmazlıklar aynı zamanda daha karmaşık ve daha teknik konuları içerir hale 

gelmişlerdir. Uyuşmazlıkların asli ve öncelikli çözüm yolu olarak görülen dava yolu 

söz konusu uyuşmazlıkların çözümünde yetersiz kalmıştır. Her şeyden önce devlet 

mahkemeleri aşırı iş yükü altında olduklarından yargılamayı makul sürede 

gerçekleştirememektedirler. Bunun yanı sıra uzman mahkemelerin yeterli sayıda 

olmayışı teknik bilgiyi gerektiren konularda bilirkişilere başvurulmasını gerekli 

kılmakta ve bu da davaların senelerce sürmesine neden olmaktadır. Ayrıca 

uyuşmazlığın taraflarının aralarındaki ticari ilişkileri sürdürme arzuları devlet 

mahkemelerindeki yargılama barışçıl çözüm sunamadığından tarafları dava yolunu 

tercih etmemeye yönlendirmiştir. 

Bütün bunların bir sonucu olarak geçmişten günümüze kadar kullanılan, 

dava yolunun yanında yer alan fakat dava yolunun sahip olduğu sakıncaları 

taşımayan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına hukuk sistemlerince kurumsal bir 

nitelik kazandırılmaya başlanmıştır. Anglo-Sakson hukuk sistemlerinin öncülük 

ettiği bu hareket daha sonra pek çok ülkenin hukuk sistemine yayılarak hukukçular 

için ortak bir değer haline gelmiştir. 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları içerisinde yer alan ve uyuşmazlıkların 

tarafları arasında en çok tercih edilen yöntemlerden birisi tahkimdir. Tahkim yolunda 

uyuşmazlık tarafların anlaşması sonucunda devlet mahkemelerinde değil tarafsız ve 

bağımsız üçüncü kişilerce çözümlenmektedir. Bu sayede uyuşmazlıklar devlet 

mahkemelerine nazaran daha hızlı bir şekilde ve tarafların seçebilecekleri uzman 

kişilerce neticelendirilecektir. Modern hukuk sistemlerinin birçoğu yabancılık unsuru 

taşımayan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü için milli tahkim prosedürünü 

düzenledikleri gibi yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların çözümü için 

milletlerarası tahkim kanunu hazırlamışlardır. Bazı ülkelerde bu iki tahkim türü tek 

bir kanun tarafından düzenlenmiştir. Türk Hukuku’nda milli tahkim ve milletlerarası 

ticari tahkim farklı kanunlarda düzenlenmiştir. Milletlerarası ticari tahkime ilişkin 
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kanun çoğu ülkenin de benimsediği UNCITRAL Model Kanun örnek alınarak 

hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra milletlerarası alanda hazırlanmış olan konvansiyonlar 

Türkiye tarafından imzalanıp onaylanmış ve böylelikle iç hukuk metni haline 

getirilmiştir. 

Biz bu çalışmamızda öncelikle alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını 

inceleyeceğiz. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları hakkında genel esasları 

saptadıktan ve uygulamada en sık kullanılan alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerini açıkladıktan sonra Türk Hukuku’nda alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarını ele alacağız. Bunun için öncelikle Türk Hukuku’nda alternatif uyuşmazlık 

çözüm yolları genel olarak düzenlenmemesine rağmen alternatif uyuşmazlık çözümü 

sözleşmesi yoluyla alternatif yöntemlerden yararlanılabilip yararlanılamayacağını 

inceleyeceğiz. Daha sonra Türk Hukuku’nda farklı kanunlarda düzenlenmiş olan 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını açıklayacağız ve Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu Tasarısı’nı ele alacağız. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde öncelikle tahkimin genel esasları hakkında 

bilgi vereceğiz. Bu kapsamda tahkimin tanımı, tahkimin hukuki niteliği, tahkimin 

benzer kavramlarla farkı ve tahkim türlerini inceleyeceğiz. Tahkimin genel esasları 

üzerinde durduktan sonra Türk Hukuku’ndaki milli tahkime ilişkin düzenlemeyi ele 

alacağız. Türk Hukuku’nun milli tahkime ilişkin düzenlemesini 1086 sayılı Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 01.10.2011’de yürürlüğe girecek olan 6100 sayılı 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu karşılaştırarak inceleyeceğiz.  

Türk Hukuku’nda milli tahkimi inceledikten sonra milletlerarası ticari 

tahkimi ele alacağız. Öncelikle milletlerarası tahkim kurumları ve UNCITRAL 

Model Kanun hakkında bilgi vereceğiz. Daha sonra Türkiye’nin de imzalayıp 

onayladığı milletlerarası ticari tahkime ilişkin milletlerarası konvansiyonlar hakkında 

açıklamalar yapacağız. Türk Hukuku’nda milletlerarası ticari tahkime ilişkin 

düzenlemeyi incelemeden önce milletlerarası ticari tahkimin genel esaslarını 

inceleyeceğiz. Bunu yaparken özellikle UNCITRAL Model Kanunu’na, tahkim 

kurumlarının tahkime ilişkin kurallarına ve farklı devletlerin milletlerarası tahkim 

kanunlarına atıflar yapacağız. Milletlerarası ticari tahkimin genel esaslarını 
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saptadıktan sonra 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun hükümlerini mercek 

altına alacağız. Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizini ayrı olarak 

inceleyeceğiz. Burada özellikle 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanun ile 1958 tarihli New York Konvansiyonu’nun yabancı 

hakem kararlarının tanınmasına ve tenfizine ilişkin hükümlerini ayrı olarak inceleyip 

hangi düzenlemenin ne zaman uygulanacağını saptayacağız. 

Sonuç bölümünde ise çalışmamız boyunca yapmış olduğumuz tespitleri 

belirtmeye çalışacağız. 
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I. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 

A. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Genel Esasları 

1. Genel Olarak 

İnsanların bir arada bulunduğu her alanda; aile içinde, eğitim kurumlarında, 

iş yerlerinde, siyasal partilerde, toplumda, uluslararası örgütlerde; uyuşmazlıklar 

ortaya çıkar ve bunlar çoğu zaman çözülmesi gereken sorunlar haline dönüşürler.1 

İnsanlar arasındaki uyuşmazlıklar insan etkileşiminin ve sosyal etkileşimin doğal ve 

kaçınılmaz bir sonucudur.2 Uyuşmazlıklar yapıcı bir şekilde yönetildikleri takdirde 

ilerlemenin ve yeniliklerin önemli bir kaynağı haline gelirken, çözümsüz 

bırakıldıkları veya yıkıcı bir şekilde çözüldükleri takdirde birçok büyük zarara yol 

açacaklardır.3  

Uyuşmazlık ortaya çıktığında, insanlar çoğu zaman bunu görmezden 

gelmeyi ve hiçbir şey yapmamayı tercih ederler.4 Zira insanların çoğu uyuşmazlığın 

çözümünün zaman alıcı olduğunu, gereksiz masraflara yol açacağını ve nadiren 

olumlu sonuçlar doğuracağını düşünürler.5 Bu nedenle hareketsiz kalmak (inaction) 

en sık karşılaşılan bir tek taraflı uyuşmazlık çözüm yolu olarak karşımıza 

çıkmaktadır.6 Bu durumda hakkının ihlal edildiğini düşünen kişi ya hiçbir şekilde 

karşı tarafa talepte bulunmaz7 ya da talepte bulunup olumsuz bir cevap aldıktan sonra 

                                                 
1 Allan J. Stitt, Alternative Dispute Resolution For Organizations, Toronto, John Willey & Sons 
Canada LTD, 1998, s.3; Susan R. Patterson, D. Grant Seabolt, Essentials of Alternative Dispute 
Resolution, 2. ed., Dallas, Pearson Publications Company, 2001, s.4 
2 Cemal Şanlı, ‘ Uluslararası Ticari ve Ekonomik Uyuşmazlıkların Arabuluculuk (ADR) Yöntemi ile 
Çözümlenmesi ve MTO’nun ADR Kuralları’, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk 
Bülteni, Yıl:22, Sayı:1, 2002, s.57; Patterson, Seabolt, a.g.e., s.4 
3 Christian Bühring-Uhle, Arbitration and Mediation in International Business, The Hague, 
Kluwer Law International, 1996, s.218 
4 Bühring-Uhle, a.g.e., s.220; Linda R. Singer, Setting Disputes Conflict Resolution in Business, 
Families and the Legal System, 2. ed., San Francisco, Westview Press, 1994, s.4; Patterson, Seabolt, 
a.g.e., s.6; Stephen J. Ware, Principles of Alternative Dispute Resolution, 2. ed., Minnesota, 
Thomson West, 2007, s.3 
5 Ware, a.g.e., s.3 
6 Martin A. Frey, Alternative Methods of Dispute Resolution, New York, DELMAR CENGAGE 
Learning, 2003, s.7 
7 Frey, a.g.e., s.7; Ware, a.g.e., s.3 
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uyuşmazlığı takip etme yolunu tercih etmez.8 Uyuşmazlığı bu şekilde görmezden 

gelmek özellikle süreklilik arz eden ilişkileri olan taraflar arasında gerilimi geçici 

olarak azaltsa da uyuşmazlık konusu olan durum var olmaya devam edeceğinden 

gerilim her an yeniden ortaya çıkabilecek ve taraflar arasındaki ilişkileri geri 

dönülemez bir biçimde tahrip edebilecektir.9 

Bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda en ideal olan tarafların karşılıklı 

olarak görüşmeleri ve uyuşmazlığı anlaşarak sonlandırmalarıdır ancak bu durumun 

her zaman gerçekleşebileceğini beklemek iyimser bir yaklaşım olur. Bunun sebebi 

aralarında uyuşmazlık bulunan tarafların doğrudan bir araya gelmelerinin ve 

görüşmeler sırasında masada kalmayı becerebilmelerinin psikolojik nedenlerle çok 

zor olmasıdır.10 Buna göre bir hukuki ilişkinin tarafları arasında uyuşmazlık 

çıktığında, tarafların hareketsiz kalmayı tercih etmediği durumlarda, geleneksel 

olarak başvurulan ilk ve asıl yol devlet mahkemelerine müracaattır.11 Buna yargısal 

veya geleneksel usul denilmektedir.12 Devletin de bir kamu hizmeti olarak 

uyuşmazlıklara müdahalesi kendisinin asli görevleri arasında yer almaktadır. Zira 

uyuşmazlıklar ulusal planda toplumsal yapıyı tahrip ederek insanlar arasındaki barış, 

dostluk ve kardeşlik ilişkilerini bozarken, uluslararası planda toplumlararası ticari, 

ekonomik ve sosyal ilişkileri zedelemektedir.13 Bu durumda devlet önceden 

belirlenmiş yargılama hukuku kurallarına göre uyuşmazlıkların çözümünü garanti 

eder. Devlet, bu görevini yerine getirirken en etkili, en süratli, en adil ve en ucuz 

yöntemleri vatandaşlarının hizmetine sunmalıdır. 

Son yüzyılda bilimde ve teknikte meydana gelen hızlı gelişmeler insanlar 

arasındaki ilişkilerin ve etkileşimin artmasına sebep olmuştur. Buna paralel olarak 

insanlar arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkiler de hızla gelişmiş ve çeşitlilik arz 
                                                 
8 Ware, a.g.e., s.3 
9 Stitt, a.g.e., s.4 
10 Bahattin Aras, ‘Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Temel Özellikleri’, Adalet 
Dergisi, Yıl:100, Sayı:35, Eylül 2009, s.74 
11 İbrahim Özbay, ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri’, Erzincan Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi Atatürk’ün 125. Doğum Yılına Armağan, Cilt:X, Sayı:3-4, 2006, s.459 
12 Johannes Warbeck, ‘Alternative Dispute Resolution in the World of Business: a Comparative 
Analysis of the Use of ADR in the United Kingdom and Germany’, The Arbitration and Dispute 
Resolution Law Journal, Part 2, June 1998, s.108 
13 Cemal Şanlı, ‘Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları Üzerine Düşünceler’ (Uyuşmazlıklar), Yargı 
Reformu Özel Sayısı, Yıl:2, Sayı:10, Temmuz- Ağustos 1996, s.461; Şanlı, a.g.m., s.57 
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etmiştir. Bu durum birçok sorun ve hukuki çatışmayı beraberinde getirmiştir. 

Sorunların ve çatışmaların bu şekilde artması, bu sorunların çözümü için süratli, 

etkili ve kalıcı yolların aranması sonucunu doğurmuştur.14 Mevcut hukuki çözüm 

mekanizmaları ortaya çıkan sorunların niteliği ve sayısı bakımından zorlanmaya 

başlamıştır. Buna göre mevcut hukuki çözüm mekanizmaları yöntem ve zaman 

bakımından yeterli tatmini sağlayamamakta; yani istenen ve gerekli olan sürat, 

ucuzluk ve etkinlikte sorunları çözememekte; ortaya kalıcı sonuçlar 

çıkaramamaktadır.15  

Mevcut hukuki çözüm mekanizmalarının sözü edilen bu olumsuz yönleri 

uyuşmazlıkların çözümü için alternatif çözüm yollarının tercih edilmesine neden 

olmuştur. Zira alternatif uyuşmazlık çözüm yolları geleneksel dava yoluna göre daha 

ucuz, daha süratli, tarafların çözüm sürecine aktif bir biçimde katılımını sağlayan, 

hasımlığın önüne geçen dolayısıyla taraflar arasında sosyal ve ekonomik ilişkilerin 

sürdürülmesine olanak tanıyan, uyuşmazlığın her iki tarafının da menfaatini 

gözettiğinden daha etkili bir uyuşmazlık çözümü sağlayan yöntemlerdir.16 Alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının bu özellikleri aynı zamanda alternatif uyuşmazlık 

çözüm yollarının taşıdığı amaçları da göstermektedir. Buna göre alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının amaçları mahkemelerdeki tıkanıklığı, para ve zaman 

kaybını hafifletmek; uyuşmazlığın çözümünde tarafları daha etkin hale getirmek; en 

kısa zamanda, en düşük masrafla ve daha esnek usul kurallarıyla çözümle adalete 

ulaşmayı kolaylaştırmak; daha etkili bir çözüme ulaşılmasını sağlamaktır.17 

 ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözümü’ terimi Anglo-Sakson hukuk doktrininde 

kullanılan ‘Alternative Dispute Resolution’ teriminin karşılığı olarak Türk hukuk 

doktrinindeki yerini almıştır. Anglo-Sakson hukuk doktrininde bu terim ADR olarak 
                                                 
14 Alper Bulur, ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Yöntemi’, Ankara Barosu 
Dergisi, Yıl:65, Sayı:4, 2007, s.31; Muhammet Özekes, ‘Uyuşmazlık Çözüm Yolları İçinde 
Arabuluculuk ve Bir Düzenleme Önerisi’, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı:7, Temmuz 2006, s.40 
15 Özekes, a.g.m., s.40 
16 Kenneth J. Thygerson, Controlling Corporate Legal Costs Negotiation and ADR Techniques 
for Executives, Connecticut, Quorum Books, 1994, s.111 
17 Gülgün Ildır, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Medeni Yargıya Alternatif Yöntemler, Ankara, 
Seçkin Yayınları, 2003, s.24-26; Mustafa Özbek, ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Genel Bir 
Bakış’(Alternatif), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Erden Kuntalp’e 
Armağan, Cilt:I, 2004/1, s.265; Şule Şahin Ceylan, Geleneksel Toplumdan Modern Topluma 
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, İstanbul, On İki Levha Yayınları, 2009, s.178-185 
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kısaltılmaktadır ve bu kısaltma tüm hukuk doktrininde kullanılmaya başlanmıştır. 

ADR, doktrinde alternatif uyuşmazlık çözümü (alternative dispute resolution) dışında 

uygun uyuşmazlık çözümü (appropriate dispute resolution)18 veya dostane 

uyuşmazlık çözümü (amicable dispute resolution)19 olarak da ifade edilmektedir. 

ADR’nin uygun uyuşmazlık çözümü olarak ifade edilmesinin sebebi söz konusu 

yolların yargılamanın yerini almaması, bu şekilde yargılamaya bir alternatif teşkil 

etmemesi ve yargılamayla beraber yürütülmesidir.20 Diğer bir görüşe göreyse, uygun 

uyuşmazlık çözümü olarak ifade edilmesinin nedeni ortaya çıkan uyuşmazlıkların 

çözülmesi için uyuşmazlığa uygun olan alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerinin 

kullanılacak olmasıdır.21 ADR’nin dostane uyuşmazlık çözümü olarak ifade 

edilmesinin nedeniyse söz konusu çözüm yollarının yargılamanın yarattığı hasımlık 

ortamına yol açmayarak taraflar arasında süregelen sosyal veya ekonomik ilişkilerin 

devamını sağlamasıdır. 

2. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tanımı 

Alternatif uyuşmazlık çözümü gerek yabancı doktrinde gerekse Türk 

doktrininde farklı şekillerde tanımlanmıştır. 

Doktrinde yer alan tanımlardan en yaygın olanı alternatif uyuşmazlık 

çözümünün, devlet mahkemelerindeki yargılama dışında kalan ve bu yargılamaya 

alternatif teşkil eden her tip uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğudur.22 Bu tanımda bir 

yanda devlet mahkemelerinde gerçekleşecek yargılama diğer yanda bunların 

dışındaki tüm uyuşmazlık çözüm seçenekleri yer almaktadır.23 Böyle kapsamlı bir 

yaklaşım, insanlık tarihi kadar eski bir usul olan ve halen kullanılan şiddetin bile 

                                                 
18 Jacqueline M. Nolan-Haley, Alternative Dispute Resolution in a Nutshell, 3. ed., Minnesota, 
Thomson West, 2008, s.2; Lukasz Rozdeiczer, Alejandro Alvarez de la Campa, Alternative Dispute 
Resolution Manual:Implementing Commercial Mediation, Massachusetts, International Finance 
Corporation, 2006, s.1 
19 Nolan-Haley, a.g.e., s.2 
20 Rozdeiczer, Alvarez de la Campa, a.g.e., s.1 
21 Stitt, a.g.e., s.14 
22 Bühring-Uhle, a.g.e., s.261; Lucille M. Ponte, Thomas D. Cavenagh, Alternative Dispute 
Resolution in Business, Ohio, ITP, 1999, s.28; Özbay, a.g.m., s.460; Robert Hill, Helen Wood, 
Suzanne Fine, A Practical Guide to Civil Litigation, London, Jordans, 2003, s.11 
23 Ceylan, a.g.e., s.171 
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yargının alternatifi sayılmasını gerektirecektir.24 Söz konusu sakıncayı gidermek için 

bu tanıma alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kanunen geçerli sayılması ve 

bu yöntemlerin devlet tarafından desteklenmesi noktalarının eklenmesi gerekir.25 

Doktrinde çoğu kez alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında çözüme 

ulaşmada tarafsız üçüncü bir şahsın müdahalesinin gerekli olduğu vurgulanmıştır.26 

Bu nedenle alternatif uyuşmazlık çözümüyle ilgili tanımlarda tarafsız ve bağımsız 

üçüncü kişinin varlığına işaret edilmiştir.  

Buna göre doktrinde yer alan bir tanımda alternatif uyuşmazlık çözümünün 

yargılama yöntemlerine alternatif olarak ortaya çıktığı, tarafsız bir müdahale veya 

yardımın kullanıldığı yöntemler olduğu belirtilmiştir.27  

Diğer bir tanıma göreyse alternatif uyuşmazlık çözümden maksat, tarafsız 

ve objektif konumda bulunan üçüncü bir kişinin, aralarında uyuşmazlık bulunan 

tarafları ortaklaşa bir çözüme ulaşmaları için bir araya getirerek onların iletişim 

kurmalarını ve bu suretle sorunlarının çözümünü kendilerinin bulmalarını sağlayan 

devlet mahkemelerinde cereyan eden yargılamaya nazaran seçimlik bir yol olarak 

işlerlik kazanan ve tümüyle gönüllülük esası üzerine kurulmuş olan uyuşmazlık 

çözüm yolları bütünüdür.28  

Yine başka bir tanımda alternatif uyuşmazlık çözümünün uyuşmazlıkların, 

tarafsız üçüncü kişi/kişilerin katılımı ile çözümlenmeye çalışıldığı, başvurunun 

zorunlu ya da ihtiyari olabildiği ancak ulaşılan çözümün kural olarak bağlayıcı 

olmadığı yargılama süreci dışında ya da yargılama süreci içinde başvurulabilen 

yöntemler olduğu ifade edilmiştir.29 Kanaatimizce alternatif uyuşmazlık çözüm 

                                                 
24 Ceylan, a.g.e., s.171 
25 Ware, a.g.e., s.5 
26 Ildır, a.g.e., s.27; Warbeck, a.g.m., s.109 
27 Henry J. Brown, Arthur L. Marriott, ADR Principles and Practice, London, London Sweet & 
Maxwell, 1993, s.9 
28 Süha Tanrıver, ‘Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve 
Özellikle Arabuluculuk’, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl:19, Sayı:64, Mayıs-Haziran 2006, 
s.151 
29 Ildır, a.g.e., s.30. Benzer tanımlar için bakınız Bulur, a.g.m., s.31; John Tackaberry, Arthur 
Marriott, Bernstein’s Handbook of Arbitration and Dispute Resolution Practice, 4. ed., Volume:1, 
London, Sweet & Maxwell, 2003, s.449; Mustafa Serdar Özbek, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 
Ankara, Yetkin Yayınları, 2009, s.127 
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yolları sadece tarafsız üçüncü kişinin katıldığı yollardan ibaret olmadığından söz 

konusu tanımlar yeterli değildir.30 Söz konusu tanımları yeterli gördüğümüz takdirde 

çoğu alternatif uyuşmazlık çözüm yolunun temelinde bulunan ve en sık kullanılan 

müzakereyi bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak kabul etmemiz mümkün 

olmayacaktır. 

Kanaatimizce alternatif uyuşmazlık çözümünü tanımlarken söz konusu 

müessesenin amaçlarından ve özelliklerinden hareket edilerek bir tanım yapılması 

yerinde olacaktır. Buna göre alternatif uyuşmazlık çözümü; tarafların, aralarında 

beliren uyuşmazlığın çözümü amacıyla devlet yargısının olumsuz yönlerine maruz 

kalmamak için çoğu zaman iradi olmakla birlikte bazı durumlarda zorunlu olarak 

başvurduğu, devlet yargısına ikame etmeyip onu tamamlayan, tarafların uyuşmazlık 

sürecine katılımını sağlayan, tarafları etkin fakat kural olarak bağlayıcı olmayan bir 

çözüme ulaştıran, yargılama süreci dışında ya da yargılama süreci içinde 

başvurulabilen ve hukuk düzenince kabul görebilecek her türlü yöntemdir. 

3. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tarihsel Gelişimi 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları insanlık tarihi kadar eski yöntemlerdir; 

tüm kültür ve uygarlıklarda yüzyıllardır uygulanmaktadır. Uzlaştırma, arabuluculuk 

ve tahkim usulleri tarih boyunca, farklı uygarlıklarda, farklı şekillerde kullanılmıştır. 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları günümüzde yeni gerekçelere dayanılarak 

geliştirilmiş ve kurumsallaştırılmıştır. Kısacası eski yöntemlere yeni bir şekil 

verilerek sürekli, etkin ve kurumsal bir nitelik kazandırılmıştır.31 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları profesyonel anlamda Anglo-Sakson 

kökenli bir kurum olarak ortaya çıkmış ve özellikle küreselleşmenin de etkisiyle Kıta 

Avrupası ülkelerinde de hızla işlerlik kazanmaya ve uygulama alanı bulmaya 

                                                 
30 Benzer görüş için bakınız Özbek, a.g.e., s.127 
31 Özekes, a.g.m., s.41. Ayrıca bakınız Mustafa Özbek, ‘Dünya Çapındaki Adalete Ulaşma 
Hareketiyle Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü’, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:2, Cilt:51, 2002, s.135 
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başlamıştır.32 Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları Amerika ve Avrupa’nın haricinde 

dünyanın diğer ülkelerinde de gelişme kaydetmiştir. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının gelişimi daha hızlı olmuştur.33 Alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının kavram olarak şekillenmesi Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 1960’lı yıllarda başlamıştır.34  

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1964 yılında Sivil Haklar Yasası’nın kabul 

edilmesiyle mahkemelerin iş yükü aşırı derecede artmış ve dosyaların karara 

bağlanmasının gecikmesi yeni çözüm arayışlarını beraberinde getirmiştir.35 Alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının gelişmesine hız kazandıran ana etken 1976 yılında 

Amerikan Barolar Birliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen ‘Adalet Yönetiminde 

Karşılaşılan Ortak Sorunların Nedenleri Hakkında Ulusal Konferans’ (Pound 

Konferansı) olmuştur. Bu konferansta alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin 

kullanılmasının aşırı iş yükü yüzünden tıkanmış hale gelen mahkemeleri 

rahatlatacağı vurgulanmıştır.36  

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 1978 yılında Ford Kuruluşu tarafından 

‘Anlaşmazlık Çözümünde Yeni Yaklaşımlar’ adıyla başlatılan bir öncü programla 

geliştirilmiştir.37 Ford Kurumu uyuşmazlık çözüm yöntemleri üzerinde çalışılması 

için Ulusal Uyuşmazlık Çözüm Enstitüsü’nü ve Arabuluculuk ve Anlaşmazlık 

Çözüm Enstitüsü’nü kurmuştur.38  

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1990 yılında alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının yasalaşma süreci başlamıştır. İdari Uyuşmazlık Çözüm Kanunu’nun 

kabulüyle federal kurumlar alternatif usullerin geniş bir şekilde kullanılması 

konusunda yetkilendirilmiş ve teşvik edilmiştir.39 1992 yılında Amerikan Barolar 

                                                 
32 Aras, a.g.m., s.59; Bulur, a.g.m., s.31. ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Hong Kong, Kanada ve 
İngiltere’de hukuki uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yolların kullanımının her geçen gün arttığı 
görülmektedir. (Warbeck, a.g.m., s.109) 
33 Özbek, a.g.e., s.177 
34 Müjgan Karyağdı, İlhami Öztürk, Vergi ve Sermaye Piyasası Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık 
Çözümü, İstanbul, İstanbul Altın Borsası Yayınları, 2009, s.8; Özbek, a.g.e., s.172 
35 Karyağdı, Öztürk, a.g.e., s.8 
36 Karyağdı, Öztürk, a.g.e., s.8; Özbek, a.g.e., s.174 
37 Özbek, a.g.e., s.170 
38 Özbek, Alternatif, s.263 
39 Karyağdı, Öztürk, a.g.e., s.8; Özbek, a.g.e., s.175 
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Birliği alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını yaymak için özel bir bölüm 

kurmuştur.40 1998 yılında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Kanunu’nun 

kabulüyle her bir federal bölge mahkemesine kendi alternatif uyuşmazlık çözüm 

yolları programlarını oluşturma yetkisi verilmiş ve böylece alternatif uyuşmazlık 

çözüm yollarının kurumsallaşması tamamlanarak alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 

federal hukuk politikası haline getirilmiştir.41 1999 yılına gelindiğinde alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının etik kuralları oluşturulmaya başlanmış ve Teksas 

Eyalet Mahkemesi’nce alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının etik ilkeleri kabul 

edilmiştir.42 2000 yılında Teksas eyaleti alternatif uyuşmazlık çözüm yolları etik ve 

dürüstlük kuralları yayılmıştır.43 

Avrupa’da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ceza hukukunda, idare 

hukukunda ve genel olarak özel hukukun tamamında alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının ve arabuluculuğun geliştirilmesi yönünde tavsiye kararları almıştır. Avrupa 

Birliği’nde de alternatif uyuşmazlık çözüm yolları üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 

ilişkin olarak Yeşil Kitap hazırlanmıştır. Yine Avrupa Komisyonu’nca 2004 yılında 

özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk hakkında bir yönerge teklifi 

hazırlanmış ve Avrupa Parlamentosu’na sunulmuştur.44 

4. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Özellikleri 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları günümüzde hem ulusal hem de 

uluslararası pek çok uyuşmazlığın çözümünde kullanılmaktadır. Uyuşmazlığın 

tarafları mahkemelerin yol açabileceği tıkanıklıkların olumsuz sonuçlarıyla karşı 

karşıya kalmamak için alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaktadırlar. 

Alternatif uyuşmazlık çözümlerini incelediğimizde dört temel özelliğin 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına hâkim olduğunu görmekteyiz.  

                                                 
40 Karyağdı, Öztürk, a.g.e., s.8; Özbek, a.g.e., s.176 
41 Özbek, a.g.e., s.176 
42 Karyağdı, Öztürk, a.g.e., s.8; Özbek, a.g.e., s.176 
43 Özbek, a.g.e., s.176 
44 Karyağdı, Öztürk, a.g.e.,, s.10-11 
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a. Gönüllülük: Bu özellik uyarınca taraflar uyuşmazlık öncesinde yapmış 

oldukları bir anlaşma neticesinde alternatif uyuşmazlık çözümüne başvurabilecekleri 

gibi uyuşmazlık çıktıktan sonra yapacakları bir anlaşmayla da alternatif uyuşmazlık 

çözümünü tercih edebilirler. Alternatif uyuşmazlık çözümüne yönelmede gönüllülük 

ilkesi geçerli olsa da hukuk sistemince alternatif uyuşmazlık çözümü yargılamanın 

zorunlu bir parçası olarak düzenlenmişse, tarafların alternatif uyuşmazlık çözümüne 

başvurması zorunlu olacaktır.45 Alternatif uyuşmazlık çözümünün gerek mecburi 

gerek ihtiyari olduğu durumlarda ilgili usulün başarısız olması halinde uyuşmazlık 

dava yoluna havale edilebilecektir.46 Bununla birlikte taraflar, uyuşmazlığın çözümü 

için başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolunu belirleyebileceklerdir. 

b. Gizlilik: Devlet mahkemelerinde dava açmanın aksine alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının en önemli özelliklerinden biri uyuşmazlığın taraflarına, 

uyuşmazlığı herkese açık olmayan bir ortamda çözme imkânı sağlamasıdır. Gizlilik 

çoğu zaman tarafların alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerine başvurmasının en 

önemli sebebidir. Gizlilik prensibi sonucunda süreç boyunca ibraz edilen her türlü 

belge ve bulunulan beyanlar (ve ikrarlar) gizli kalacaktır. Uyuşmazlık dava konusu 

olduğu takdirde bu beyanlar ve belgeler davada ileri sürülemeyecektir. Gizlilik 

prensibi sayesinde taraflar çözüm süreci boyunca daha açık sözlü ve daha samimi 

olacaklardır. Gizlilik prensibi uyuşmazlığın taraflarına ve çözüm sürecini yöneten 

tarafsız üçüncü kişiye yöneliktir. Bununla birlikte çözüm sürecine başka kişiler de 

katılmışsa onların da bu prensibe uymaları gerekir. Taraflar anlaştıkları takdirde 

gizlilik prensibi uygulanmayabilecektir. 

c. Taraf Hakimiyeti ve Esneklik: Alternatif uyuşmazlık çözümünün üçüncü 

önemli özelliği tarafların çözüm yolları üzerindeki hâkimiyeti ve alternatif 

uyuşmazlık çözümlerinin yargılamada yer alan karmaşık usulleri bünyelerinde 

taşımamalarıdır.47 Buna göre taraflar uyuşmazlığı çözecek ilgili alternatif uyuşmazlık 

çözüm yolunu seçebilecek ve bu çözüm yolunun uygulanma usulü üzerinde gerekli 

kararları alabilecek; bu usulde değişiklikler yapabileceklerdir. Uyuşmazlığın 

                                                 
45 Ildır, a.g.e., s.29 
46 Özbek, a.g.e., s.205 
47 Özbek, a.g.e., s.209 
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çözümünde tarafsız üçüncü kişilerin müdahalesinin gerekli olduğu hallerde taraflar 

ilgili üçüncü kişiyi belirleme hakkına da sahiptirler. Tarafların üçüncü kişiyi seçme 

ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolunu belirleme dışında çözüm sürecine etkin 

katılımları da söz konusu olacaktır. Böylelikle uyuşmazlığın çözümü sonucunda her 

iki taraf da tatmin olabilecektir. 

ç. Bağlayıcı Olmama: Alternatif uyuşmazlık çözümünün son ve en önemli 

özelliği, ilgili süreç sonucunda elde edilen çözümün kural olarak tarafları 

bağlamamasıdır. Bununla birlikte taraflar seçtikleri alternatif yöntem süreci sonunda 

alınacak kararın bağlayıcı olmasını kararlaştırabileceklerdir.48 Taraflar böyle bir 

anlaşma yapmadıkları takdirde uyuşmazlık süreci sonunda elde edilen çözüm sadece 

tavsiye niteliğinde olacaktır. Taraflar istedikleri takdirde bu çözümü hayata 

geçireceklerdir. Taraflardan birinin diğer tarafı ilgili çözümü uygulaması için 

zorlaması mümkün değildir. Taraflar ilgili çözüm sonrasında dahi mahkemeye 

başvurabileceklerdir; zira alternatif uyuşmazlık çözüm yolu sonucunda elde edilen 

çözüm kesin hüküm etkisi doğurmayacaktır. 

5. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Avantajları ve Aksayan 

Yönleri 

Son yıllarda, alternatif uyuşmazlık çözümü, hukuki uyuşmazlığa düşen 

taraflarca sıklıkla tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Bunun nedeni alternatif 

uyuşmazlık çözümünün taraflara sunduğu avantajlardır. Alternatif uyuşmazlık 

çözümü geleneksel usulün barındırdığı olumsuzlukları bünyesinde taşımamaktadır. 

Doktrinde alternatif uyuşmazlık çözümü 4 C esasıyla açıklanmaktadır.49 Bunlar 

consensus (fikir birliği), continuity (süreklilik), control (kontrol) ve 

confidentiality’dir (gizlilik). Buna göre süreç hakkında ve onun nasıl sonuçlanacağı 

hakkında taraf iradeleri belirleyici olacaktır (consensus). Süreklilikle tarafların 

devam eden ticari ilişkileri bozulmadan sürdürülecektir (continuity). Mantıklı bir 

sonucun üzerinde çalışılması hakkında kontrol taraflarda olacaktır (control). Son 

                                                 
48 Ildır, a.g.e., s.30 
49 M. Kamil Yıldırım, ‘İhtilafların Mahkeme Dışı Usullerle Çözülmesi Hakkında’, Prof. Dr. Yavuz 
Alangoya için Armağan, İstanbul, Alkım Yayınevi, 2007, s.349 
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olarak taraflar arasındaki uyuşmazlık aleniyet kazanmayacak, gizli kalacaktır 

(confidentiality). 

Alternatif uyuşmazlık çözümü her şeyden önce zamandan ve masraflardan 

tasarruf sağlamaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözümüyle sonuca mahkemelerde 

yapılan yargılamadan daha kısa bir zamanda ulaşılır. Zira alternatif uyuşmazlık 

çözümü sürecine tarafların hazırlıklarını tamamlamasıyla başlanabilecekken, 

mahkemeye başvuru sonrasında duruşmalar yoğun iş yükü nedeniyle geç başlamakta 

ve duruşmaların arasındaki zaman aralığı uzun olmaktadır. Yine alternatif 

uyuşmazlık çözümünde mahkemelerdeki çoğu usuli kural uygulama alanı 

bulmadığından zamandan tasarruf sağlanacaktır.50 Uyuşmazlık çözümündeki tarafsız 

üçüncü kişilerin, alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemleri konusunda bilgili, pratik 

düşünebilme yeteneğine sahip ve aynı zamanda uyuşmazlık konusunda uzman kişiler 

arasından oluşturulması bilirkişiye başvurmayı gereksiz kılmakta ve zaman kaybını 

önlemektedir.51 Alternatif uyuşmazlık çözümü masraflardan da büyük bir oranda 

tasarruf edilmesini sağlayacaktır. Uyuşmazlık çözüme daha erken kavuşacağından 

masraflar da azalacaktır. Çözüm yoluna hazırlanma süreci kısa olacağından ve 

prosedür de uzun sürmeyeceğinden avukatlara ödenecek ücret düşecektir.52 Yine 

çoğu zaman bilirkişi, tanık, keşif gibi usuli işlemlere başvurulmayacağından bunlara 

harcanacak masraflardan tasarruf sağlanacaktır. 

Alternatif uyuşmazlık çözümü tarafların uyuşmazlık çözümüne doğrudan ve 

etkin katılımını sağlar. Tarafların çözüm süreci üzerinde egemenliği hâkimdir. 

Tarafların çözüme doğrudan katılımı birbirilerini anlamalarına, çıkarlarının neler 

olduğunu birlikte bulmalarına ve yenilikçi/yaratıcı çözümler üretmelerine zemin 

oluşturacaktır.53 Taraflar devlet yargısındaki tek tip çözüme göre daha yaratıcı 

çözümler bulabileceklerdir.54 Bu sayede taraflar ulaştıkları çözüme gönüllü olarak 

                                                 
50 Ponte, Cavenagh, a.g.e., s.31 
51 Gülgün Ildır, ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Hak Arama Özgürlüğü’, 75. Yaşgünü için Prof. 
Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara, Türkiye Barolar Birliği, 2004, s.389 
52 Ponte, Cavenagh, a.g.e., s.31 
53 Haluk Konuralp, ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Bilirkişilik’, Türkiye Barolar Birliği 
Samsun Barosu Bilirkişilik Sempozyumu, Samsun, 9-10 Kasım 2001, s.500 
54 Konuralp, a.g.m., s.500 
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uyacaklar, bu çözümün bağlayıcılığını daha kolay kabul edeceklerdir.55 Taraf 

egemenliğinin bir sonucu olarak taraflarca uyuşmazlığın çözümüne uygun usuller 

seçilebilecek veya bu uyuşmazlığın doğasına uygun bir usul düzenlenebilecektir.56 

Bu da mahkemelerdeki sıkı ve kuralcı usullerin aksine daha esnek usullerin 

uygulanmasını sağlayacaktır. 

Alternatif uyuşmazlık çözümü mahkemelerde yapılan yargılamaya nazaran 

daha az mücadeleci bir ortam sunar. Alternatif uyuşmazlık çözümünün anlaşmaya 

dayalı yapısı ve tarafların menfaatini ön plana çıkaran özelliği sayesinde süreç 

taraflar arasındaki ilişkilere gereksiz yere zarar verecek tavırdan sakınan ve hatta bu 

ilişkileri onaran bir yapıda ilerler.57 Özellikle taraflar arasında ticaret gibi süregelen 

ilişkilerin olduğu durumlarda alternatif uyuşmazlık çözümü faydalı olacaktır. Zira 

alternatif uyuşmazlık çözümü taraflar arasındaki ilişkileri yıkacak şekilde 

ilerlemeyecektir aksine taraflar arasındaki ilişkilerin korunmasını sağlayacaktır.58  

Tarafların alternatif uyuşmazlık çözümüne yönelmesinin en önemli 

sebeplerinden birisi gizlilik ilkesidir. Devlet mahkemelerinde açılan davalardaki 

aleniyet esasının aksine alternatif uyuşmazlık çözümü gizlilik sağlar. Özellikle aile 

meselelerinin ve özel ticari meselelerin söz konusu olduğu durumlarda gizlilik önem 

kazanır. Taraflar kendilerine ait itibarın zarar görmemesi için söz konusu 

uyuşmazlığın aleniyet kazanmasını istemeyebilirler.59 Alternatif uyuşmazlık 

çözümünde gizlilik tamamıyla tarafların kontrolü altındadır.60 Gizlilik aynı zamanda 

tarafların uyuşmazlığa çözüm bulmak için daha açık davranmalarını mümkün kılar 

zira böyle bir durumda taraflar açıkladıkları bilgilerin gizli kalacağından emin 

olacaklarından ve aleyhlerine kullanılmayacağını bileceklerinden uyuşmazlıkla ilgili 

her şeyi daha rahat ortaya koyabileceklerdir.61 

                                                 
55 Özbek, a.g.e., s.209 
56 Özbek, a.g.e., s.210 
57 Bühring-Uhle, a.g.e., s.272 
58 Stitt, a.g.e., s.12 
59 Özbek, Alternatif, s.271 
60 Bühring-Uhle, a.g.e., s.272 
61 Konuralp, a.g.m., s.501 
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Alternatif uyuşmazlık çözümü menfaatler üzerine yoğunlaşmayı sağlar. 

Kanunun taraflara tanıdığı haklar yerine, tarafların menfaatleri üzerinde 

yoğunlaşarak uyuşmazlığın anlaşmaya dayalı çözümünü esas alır. Alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları her zaman tarafların menfaatlerini en iyi şekilde tatmin 

edecek sonuçları üretmeyi planlar.62 Dolayısıyla geçmişi değil geleceği gözeten bir 

temeli gözetir.63 Bununla birlikte alternatif uyuşmazlık çözümü uyuşmazlığın her iki 

tarafının da kazançlı çıkacağı bir sonucun ortaya çıkmasını sağlar. Mahkemelerde 

yapılan yargılamanın neticesinde bir taraf mutlaka kaybederken diğer taraf kazanır. 

Mahkemelerdeki kazan-kaybet anlayışının aksine alternatif uyuşmazlık çözümü 

kazan-kazan anlayışıyla hareket eder. Bu durumda uyuşmazlık taraflarının her biri 

anlaşma masasından memnun olarak kalkacaktır. Bu geleceğe yönelik olarak yeni 

anlaşmazlıkların çıkmasını da önleyecektir. 

Alternatif uyuşmazlık çözümü sonucunda alınan karar daha önce de 

belirttiğimiz üzere kural olarak bağlayıcı değildir. Bu durumda tarafların devlet 

yargısına başvurma hakları her zaman saklı kalmaktadır. Alternatif uyuşmazlık 

çözümü hak arama hürriyetini kısıtlamamaktadır. 

Alternatif uyuşmazlık çözümünün tüm bu olumlu yönleri yanında birtakım 

olumsuz yönleri de bulunmaktır. 

Alternatif uyuşmazlık çözümü sonucunda etkin bir çözüme ulaşabilmek için 

uyuşmazlığın taraflarının alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvuru konusunda 

istekli olması ve sürece etkin katılımı gerekir. Taraflardan birisinin uzlaşmaya 

varmak konusunda isteksiz olması halinde alternatif uyuşmazlık çözüm yolu 

işlemeyecektir, eğer buna rağmen bir çözüme ulaşıldıysa bu çözüm kabul 

görmeyecektir.64 Özellikle iletişim kopukluğunun olduğu durumlarda veya uzlaşma 

kültürünün gelişmediği toplumlarda tarafların alternatif uyuşmazlık çözümüne 

gönüllü olarak başvurması mümkün görülmemektedir. Bunun yanında uyuşmazlığın 

                                                 
62 Bühring-Uhle, a.g.e., s.271 
63 Tanrıver, a.g.e., s.158 
64 Tanrıver, a.g.m., s.159 
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taraflarından birisi sadece çözümsüzlüğü uzatmak amacıyla kötü niyetle alternatif 

uyuşmazlık çözümüne başvurabilecektir.65  

Tarafların mali durumlarındaki eşitsizlikler sürecin olumlu bir şekilde 

işlemesini ve her iki tarafın da memnun olacağı bir çözüme ulaşılmasını 

engelleyecektir. Zira mali durumdaki eşitsizlik özgür ve rahat bir müzakere 

ortamının oluşmasına engel olacağından her iki tarafın da tatmin edilmesini 

hedefleyen bir çözüme ulaşılmasını sınırlar. 

Devlet mahkemelerinde yapılan yargılamaya nazaran daha esnek usul 

kuralları taşıması ve uyuşmazlığın esasının ortaya çıkmasını sağlayacak bir kısım 

müesseseleri bünyesinde barındırmaması nedeniyle alternatif uyuşmazlık çözümü 

taraflara her zaman güven veremeyebilecektir.66 

Uyuşmazlık çözümüne katkı sağlayacak üçüncü kişilerin mesleki uzmanlık, 

tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik noktasında yetersiz olmaları alternatif uyuşmazlık 

çözümünün kendisinden beklenen etkileri doğurmamasına sebebiyet verecektir. 

Bunun haricinde alternatif uyuşmazlık çözümünün gizlilik noktasında yeterli 

güvenceye sahip olmaması tarafları bu yoldan uzaklaştırabilecektir.67 Bu nedenle 

gerek tarafların gerekse uyuşmazlık sürecine katılan üçüncü kişinin gizliliği 

koruyabilecek gerekli önlemleri alması gerekmektedir. 

Alternatif uyuşmazlık çözümü, sürece katılacak üçüncü kişilerin taraflara 

verebilecekleri zararların tazmini açısından güvence sağlamamaktadır. Bu özellikle 

miktar ve değeri yüksek olan uyuşmazlıkların çözümü açısından önemlidir. 

Taraflardan birinin zarar görmesi halinde sorumlu olan üçüncü kişinin bu zararı 

karşılayabilmesi gerekmektedir. Bu da mesleki sorumluluk sigortasının varlığıyla 

aşılabilecektir.68 Bu alternatif uyuşmazlık çözümünün önemli bir eksikliğidir. 

                                                 
65 Hakan Pekcanıtez, ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri’, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı:5, 
Aralık 2005, s.14; Özbek, a.g.e., s.249; Ziya Akıncı, ‘Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Alternatif 
Çözüm Yolları’, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Sayı:4, Cilt:XVIII, Aralık 1996, s.109 
66 Özbek, a.g.e., s.241 
67 Özbek, a.g.e., s.246 
68 Pekcanıtez, a.g.m., s.14 
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Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının sadece tarafların üzerinde tasarruf 

edebilecekleri uyuşmazlıklarla sınırlı olması alternatif uyuşmazlık çözümünün 

uygulama alanının sınırlı kalmasına sebep vermektedir.69 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları sonunda ulaşılan çözümler bir içtihat 

oluşturmadığından aynı şartları taşıyan benzer uyuşmazlıklarda farklı kararlar ortaya 

çıkabilecektir. Bu da kararlar birliğinin sağlanması noktasında bir sakınca teşkil 

etmektedir. 

6. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü - Hak Arama Özgürlüğü 

İlişkisi 

Temel hak ve özgürlüklerden biri olan ‘hak arama özgürlüğü’ gerek 

uluslararası sözleşmelerde gerekse anayasalarda güvence altına alınmıştır. Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi uyarınca her kişi bir mahkeme tarafından 

dinlenmesini isteme hakkına sahiptir. Yine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi’nin 8. maddesi uyarınca herkesin anayasayla ya da yasayla 

tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle 

etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 

36. maddesine göreyse herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 

mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. 

Devlet, temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesini sağlamak ve bunları 

hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde sınırlayan engelleri 

kaldırmakla görevlidir. Bu durumda devletin hak arama özgürlüğünü sağlayacak 

önlemleri alması gereklidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 9. maddesi uyarınca yargı yetkisi Türk 

milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Taraflar aralarında çıkacak hukuki 

uyuşmazlıklarda devlet mahkemelerine başvuracaklardır, bu mahkemelerde sıkı usul 

kurallarına bağlı bir yargılama yapılacaktır ve yargılama sonucunda bağlayıcı bir 

karar verilecektir. 

                                                 
69 Pekcanıtez, a.g.m., s.14 
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Uyuşmazlığı çözümleme yetkisinin, uyuşmazlığın taraflarınca devletten 

başka bir makama, heyete veya şahsa bırakılması yani alternatif uyuşmazlık çözümü 

devlet yargısına istisnai bir yol teşkil etmektedir.70 Alternatif uyuşmazlık çözümüne 

başvuru tümüyle gönüllülük esasına dayanır. Alternatif uyuşmazlık çözümünde kural 

olarak yargılama yapılmamaktadır ve sonuçta varılan çözüm kural olarak bağlayıcı 

değildir.71 Buna göre tarafların alternatif uyuşmazlık çözümüne başvurulması 

yolunda yaptıkları anlaşmaya rağmen taraflardan birisinin uyuşmazlığın çözümü için 

devlet yargısına başvurması halinde diğer taraf uyuşmazlığın alternatif yöntemlerle 

çözülemeyeceği itirazında bulunamaz.72 Yine alternatif uyuşmazlık çözümü 

sonucunda bir karar alınsa bile bu karar bağlayıcı olmayacağından taraflar 

mahkemeye başvurabileceklerdir. 

Tüm bu sebeplerle alternatif uyuşmazlık çözümü hak arama özgürlüğünü 

zedelemeyecektir. Zira alternatif uyuşmazlık çözümüne başvuru gönüllülük esasına 

dayanır ve tarafların devlet mahkemelerine başvurma hakkı her zaman varlığını 

sürdürmektedir. Amerikan Hukuku’nda tarafsız üçüncü kişilerin verdiği kararların 

bağlayıcı olduğu tahkimde bile tarafların anlaşarak bu kararların bağlayıcı 

olmadığına karar verip hakem kararına rağmen mahkemelere başvuru yolunu 

açabilmeleri mümkündür. Kanaatimizce alternatif uyuşmazlık çözümü yargılamanın 

daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayarak hak arama özgürlüğüne hizmet eder. Bu 

nedenle alternatif uyuşmazlık çözümü yargının yanında yer alır ve ona yardımcı olur. 

Alternatif uyuşmazlık çözümü yargıyla rekabet halinde değildir ve yargıya ikame 

edilemez.73 Aksine alternatif uyuşmazlık çözümü yargının miktar ve değeri daha 

önemli konularla meşgul olmasını sağlayarak yargıyı yoğun iş yükünden kurtarır. 

Mevcut hukuk sistemleri söz konusu düşünceyi benimsediğinden müzakere, uzlaşma 

ve arabuluculuk gibi genel uygulama kazanmış bazı alternatif yolları dava sürecinin 

içine bir aşama olarak entegre etmişlerdir.74 O halde alternatif uyuşmazlık çözümü 

uyuşmazlıkların mahkemece çözümünde dava sürecini tamamlayan bir işleve 

                                                 
70 Ildır, a.g.e., s.47 
71 Tahkim bu noktada farklılık göstermektedir. Tahkimde yargılama yapılmaktadır ve hakemlerin 
kararı bağlayıcıdır. 
72 Ildır, a.g.e., s.48. Tahkimde ise diğer taraf tahkim ilk itirazında bulunabilecektir. 
73 Özbek, a.g.e., s.136; Pekcanıtez, a.g.m., s.15 
74 Özbek, a.g.e., s.137 
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sahiptir.75 Sonuca ulaşmanın yargılamaya göre daha kısa sürede gerçekleştiği ve 

yargılamadaki sıkı şekil şartlarını taşımayan alternatif uyuşmazlık çözümleri adalete 

erişimi kolaylaştırmaktadır. 

Alternatif uyuşmazlık çözümüne başvurunun yasalarca zorunlu kılındığı 

veya ulaşılan çözümün bağlayıcı olmasının kararlaştırıldığı durumlarda, bu durumu 

devletin bir temel hak ve özgürlük olan hak arama özgürlüğünün önündeki engelleri 

kaldırması olarak düşünmeliyiz.76 Zira dava konusunun miktar ve değerinin küçük 

olduğu bu durumlarda hak arama özgürlüğü sınırlandırılmamakta aksine hak arama 

kolaylaştırılmaktadır.77 Yine kararın normal bir davaya göre daha çabuk bir sürede 

alınması gereken hallerde devlet hak aramayı alternatif uyuşmazlık çözümünü 

zorunlu kılarak kolaylaştırmaktadır. 

B. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Türleri 

1. Genel Olarak 

Alternatif uyuşmazlık çözümü, taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlığı 

neticeye bağlayacak olan birden fazla ve birbirilerinden farklı özelliklere sahip 

yöntemleri bünyesinde barındırmaktadır. Müzakere, arabuluculuk, uzlaştırma ve 

tahkim belli başlı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri olsa da sözü edilen çözüm 

yöntemleri bunlarla sınırlı değildir.78  

Öncelikle uyuşmazlığın tarafları kendi koşullarını ve uyuşmazlığın niteliğini 

gözetmek suretiyle bunların bir ya da birkaçını bir araya getirerek karma yöntemler 

oluşturabilecektir.79 Örneğin taraflar arabuluculuk ve tahkim yöntemlerini bir araya 

getirerek arabuluculuk-tahkim (med-arb) yöntemini oluşturabilecekleri gibi 

mahkemedeki yargılamayla müzakere yöntemini birleştirerek kısa duruşma 

yöntemini (mini trial) oluşturabilirler. Bunlar haricinde en sık kullanılan karma 

                                                 
75 Yıldırım, a.g.m., s.338 
76 Ildır, a.g.e., s.48 
77 Pekcanıtez, a.g.m., s.15 
78 Stitt, a.g.e., s.15 
79 Stephen B. Goldberg, Frank E. A. Sander, Nancy H. Rogers, Sarah Rudolph Cole, Dispute 
Resolution Negotiation, Mediation and Other Processes, New York, Apsen Publishers, 2007, s.3; 
Stitt, a.g.e., s.14; Yıldırım, a.g.m., s.342 
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yöntemler tahkimle mahkemedeki yargılamanın birleştirildiği özel yargılama (kiralık 

hâkim), seri jüri yargılaması, vakıaların tespiti ve tarafsız ön değerlendirmedir.  

Bunun haricinde uyuşmazlığın tarafları müzakere, arabuluculuk, uzlaştırma 

ve tahkim yöntemlerinin bir ya da birkaçını bir araya getirmeden bunların dışında da 

başka alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri oluşturabilirler.80 Diğer bir deyişle 

taraflar kendi uyuşmazlıklarına uygun olan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemini 

yaratma imkânına sahiptirler. Bunun sonucu olarak her geçen gün alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemi sayısı artmakta; teknolojik ve ticari gelişmelerin ortaya 

çıkardığı yeni uyuşmazlıklara uygun yöntemler üretilmektedir.81 

Tarafların alternatif uyuşmazlık çözümü süreci üzerinde hâkimiyete sahip 

olmalarının bir sonucu olarak taraflar mevcut yöntemlerin işleyişinde değişiklikler 

yapabileceklerdir. Bu değişikliklerle söz konusu yöntemleri uyuşmazlığın niteliğine 

ve çözümüne uygun hale getirebileceklerdir. Örneğin arabuluculukta kural olarak son 

karar taraflara ait olduğu halde, taraflar çözümsüzlük halleri için arabulucuyu 

yaptıkları anlaşmayla mahkemeye tavsiye niteliğinde bir karar gönderme konusunda 

yetkilendirebileceklerdir.82 

2. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Sınıflandırılması 

Bağımsız adaletin uzantısı olan ve uyuşmazlıkları mahkemeler dışında 

çözmeye imkân veren alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kolayca 

sınıflandırılamamaktadır. Zira uyuşmazlıkların çözümü için yeni yöntemler 

yaratılabildiğinden ve mevcut yöntemlerin usulleri tarafların anlaşmasına göre 

yeniden şekillenebildiğinden alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin sınırları 

sürekli olarak değişmektedir. Doktrinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin 

sınıflandırılması konusunda farklı yaklaşımlar benimsenmiştir. 

                                                 
80 Pekcanıtez, a.g.m., s.15; Tanrıver, a.g.m., s.160 
81 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.9 
82 Goldberg, Sander, Rogers, Cole, a.g.e., s.3 
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Bunlardan ilki, birincil ve karma (ikincil) yöntemler ayrımıdır.83 Buna göre 

müzakere, arabuluculuk ve tahkim tarihsel köken ve uygulama bakımından akla ilk 

gelen birincil yöntemlerdir. Bunlar uyuşmazlık çözümüne katılan kişi sayısı ve 

bunların konumuna göre birbirilerinden ayrılmaktadır. Karma (ikincil) yöntemlerse 

birincil yöntemlerin kaynaşarak yeni bir forma dönüşmesiyle oluşur. Bunlar kısa 

duruşma, seri jüri yargılaması, arabuluculuk-tahkim, vakıaların tespiti ve tarafsız ön 

değerlendirmedir. 

Doktrinde yer alan diğer bir sınıflandırma sürece katılan kişi sayısına göre 

yapılan bir ayırımdır.84 Buna göre uyuşmazlık konusuyla doğrudan ilgili kişinin tek 

başına kullandığı yöntemler kaçınma, kabul ve kendine yardımdır. Uyuşmazlık 

taraflarının araya üçüncü kişi girmeden kullandığı iki taraflı yöntem müzakeredir. 

Uyuşmazlığın çözümünde üçüncü kişinin katıldığı yöntemler üçe ayrılarak 

incelenmiştir. Bunlardan ilki tarafsız üçüncü kişinin uyuşmazlığın taraflarına 

kendilerinin olayda güçlü ve zayıf oldukları yönlerini sunduğu, uyuşmazlığı 

çözmediği veya uyuşmazlığın çözümünde taraflara yardımcı olmadığı üçüncü kişinin 

değerlendirmesidir. Üçüncü kişinin değerlendirmesi yöntemlerinin uygulamada en 

fazla kullanılanı seri jüri yargılaması ve tarafsız ön değerlendirmedir. Tarafsız 

üçüncü kişinin uyuşmazlığı çözmediği ancak çözüme ulaşmak için taraflara yardım 

ettiği yöntemler üçüncü kişinin yardımıdır. Bunlar arabuluculuk, uzlaştırma ve kısa 

duruşma yöntemleridir. Son olarak tarafsız üçüncü kişinin uyuşmazlığı çözdüğü 

uyuşmazlığın taraflarının karar veremediği yöntemler üçüncü kişinin kararıdır. 

Bunlar ise tahkim, arabuluculuk-tahkim ve özel yargılamadır. 

Doktrinde yer alan diğer bir sınıflandırmada öncelikle geleneksel yöntemler 

olarak müzakere, arabuluculuk ve tahkim ele alındıktan sonra; kısa duruşma, seri jüri 

yargılaması ve özel yargılama, duruşma benzeri alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemleri başlığı altında incelenmiş; arabuluculuk-tahkim, arabuluculuk ertesi 

                                                 
83 Ceylan, a.g.e., s.294 
84 Frey, a.g.e., s.5 
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tahkim, tahkim-arabuluculuk karma alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri olarak 

ele alınmıştır.85 

Bunların haricinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, tercih edilecek 

yöntemler sonucu verilecek kararların bağlayıcılık düzeyi açısından da 

sınıflandırılabilecektir.86 

Kanaatimizce alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin sınıflandırılması 

uygulamada bir fayda sağlamayacaktır. Zira ilk olarak alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerine her geçen gün değişik yöntemler eklenmekte ve söz konusu 

yöntemlerin sınırları sürekli olarak değişmektedir. Bunun haricinde taraflar ilgili 

çözüm yöntemlerinin üzerinde her türlü değişikliği yapma imkânına sahip 

olduklarından sınıflandırmada kullanılabilecek kriterler çoğu zaman işlevlerini 

kaybetmektedirler. 

3. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

a. Müzakere 

(1) Genel Olarak 

İnsanlar günlük hayatta, kişisel veya mali konularda birçok meseleyi 

müzakere ederler.87 Gündelik hayatın dışlanamayan bir unsuru olan müzakere hukuki 

uyuşmazlıkların çözümünde de önemli bir yere sahiptir. Günümüzde Amerika 

Birleşik Devletleri’nde uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 95’i duruşma öncesinde 

müzakere yoluyla çözülmekte, uyuşmazlıkların sadece yüzde 5’i yargılamaya 

taşınmaktadır.88 Bununla birlikte ülkemizde müzakerenin mahkemelere 

başvurulmadan önce kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Bunun en önemli 

sebebi ülkemizde uzlaşma kültürünün yeterince gelişmemiş olmasıdır. 

                                                 
85 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.21-141, s.141-161, s.161-169 
86 Ceylan, a.g.e., s.296 
87 Goldberg, Sander, Rogers, Cole, a.g.e., s.17 
88 Larry L. Teply, Legal Negotiation in a Nutshell, 2. ed., Minnesota, Thomson/West, 2005, s.1; 
Patterson, Seabolt, a.g.e., s.21 
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Müzakere, bir uyuşmazlığın çözümü konusunda ortak bir karara ulaşmak 

için araya tarafsız bir üçüncü kişi girmeden doğrudan taraflarca veya onların 

avukatları aracılığıyla yürütülen iletişimdir.89  

Müzakere; taraflar arasında en çok kullanılan ve en iyi bilinen alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak, taraflara alternatif uyuşmazlık çözüm sürecini ve 

çözümü bizzat kontrol etme imkânı tanımaktadır.90 Müzakere tarafların gönüllü 

olarak başvurabilecekleri bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir91 ve alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemleri arasında en az resmi olanıdır.92 Müzakerede 

uyuşmazlığın tarafları kendi usul kurallarını belirleyerek kendi uyuşmazlıklarını 

birlikte çözeceklerdir.93 Taraflar uyuşmazlığın çözümü için tarafsız bir üçüncü 

kişinin yardımına başvurmazlar. 

Müzakere yoluyla çözüm aranması durumunda taraflar kendi menfaatlerini 

koruyacak çözüm üretme çabası içerisinde olacaklardır. Burada amaç diğer tarafın 

fikrini çürütmek değil, problemin daha açık ortaya konmasını sağlamak ve karşılıklı 

menfaatleri dikkate alarak, her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüme 

ulaşabilmektir.94 

Çoğu uyuşmazlık müzakeresi avukatların katılımı olmadan yapılmaktadır. 

Tarafların müzakereyi bizzat yürüttükleri durumlarda çözüm doğrudan taraflarca 

belirlenecektir ancak avukatların taraflar yerine müzakere ettikleri durumlarda söz 

konusu vekiller çözüme etki edip, çözümü şekillendireceklerdir.95 

Müzakerede bulunması gereken en önemli unsurlardan biri anlamlı 

iletişimdir. Bu tarz bir iletişim, iki tarafça da kabul edilebilecek bir anlaşmaya 

ulaşılmasını kolaylaştıracaktır.96 Burada iletişim sadece sözlü iletişimi değil yazılı 

                                                 
89 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.21; Bühring-Uhle, a.g.e., s.222; Ware, a.g.e., s.152 
90 Aras, a.g.m., s.64 
91 Frey, a.g.e., s.83; Mustafa Özbek, ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Noterlerin Uyuşmazlık 
Çözümündeki Yeni İşlevi’ (Noterler), Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Sayı:132, Aralık 
2006, s.49 
92 Özbek, Noterler, s.49 
93 Frey, a.g.e., s.83 
94 Akıncı, a.g.m., s.102 
95 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.21 
96 Teply, a.g.e., s.4 
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iletişimi de kapsamaktadır.97 Müzakerede anlamlı iletişimin haricinde mevcut olması 

gereken diğer bir unsur uzlaşma isteğidir.98 Uzlaşma isteği, anlaşmama riskini 

ortadan kaldıracak ve tarafların hiçbir baskı altında kalmadan karşılıklı tatmin 

sağlayan bir anlaşmaya varmasını sağlayacaktır.  

Müzakere yönteminde belirtilmesi gereken iki önemli nokta daha vardır. 

Bunlardan ilki alternatif uyuşmazlık çözümüne hâkim olan gizlilik prensibinin 

kendisini müzakere yönteminde de göstermesidir. Buna göre süreç boyunca ileri 

sürülen hiçbir beyan ve ikrar müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda 

daha sonra mahkemede kullanılamaz. Yine aynı şekilde müzakereler sırasında ileri 

sürülen çözüm teklifleri de mahkemede delil olarak kullanılamaz. Diğer bir önemli 

nokta ise müzakere sonucunda ulaşılan çözümün taraflar için bağlayıcı olmamasıdır. 

Taraflar anlaşmaya varsalar dahi mahkeme yoluna gidebileceklerdir. Müzakere 

sonucunda anlaşmaya varılması halinde taraflardan biri diğer tarafın anlaşma 

hükümlerine uymaması gerekçesiyle de mahkemede dava açabilecektir. 

(2) Müzakere Biçimleri 

Müzakerenin nasıl yürütüleceği hususunda iki adet yaklaşım bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki rekabetçi müzakeredir. Rekabetçi müzakerede müzakere kazanılması 

hedeflenen bir savaş olarak görülmektedir.99 Burada tarafların amacı kazançlarını 

mümkün olduğunca arttırmaktır ve bunu hedeflerken ortak menfaatler hesaba 

katılmamaktadır.100 Kazan-kaybet düşüncesi hâkimdir. Taraflar amaçlarına ulaşmak 

için gerçeği yansıtmayan abartılı şeyler söyleyebilecekleri gibi hile yoluna da 

başvurabileceklerdir. Bunun haricinde masadan kalkacaklarına dair tehditlerde de 

bulunabileceklerdir.101  

Diğer bir müzakere yöntemiyse işbirlikçi-sorun çözücü müzakeredir. 

İşbirlikçi müzakerede amaç tüm tarafların ihtiyaçlarına ulaşması yani karşılıklı 

                                                 
97 Bühring-Uhle, a.g.e., s.222 
98 Teply, a.g.e., s.4 
99 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.27 
100 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.27; Ponte, Cavenagh, a.g.e., s.63; Singer, a.g.e., s.16 
101 Ponte, Cavenagh, a.g.e., s.63; Singer, a.g.e., s.16 
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olarak menfaatlerin tatminidir.102 Uyuşmazlığın tarafları problem çözücü bir 

yaklaşım benimseyeceklerdir. Süreç boyunca gerçeğe uygun ve mantıklı beyanlarda 

bulunan taraflar bu sayede yaratıcı çözümlere ulaşacaklar, geleceğe yönelik olarak 

tarafların ilişkileri zarar görmeden devam edecektir.103 

(3) Müzakerenin Yürütülmesi 

Müzakere süreci dört safhadan meydana gelmektedir. Bunlardan ilki 

planlama ve analiz safhasıdır. Stratejik planlama, başarılı müzakere ve zaman 

kazanımında anahtar bir işleve sahiptir.104 Bu safhada avukat, müvekkiliyle onun 

hedeflerini tanımlamak ve öncelik sırasına koymak için işbirliği içinde çalışır. 

Avukatın bu planlamayı başarıyla tamamlaması için müvekkilinin esas ihtiyaçlarını 

ve menfaatlerini anlaması gerekir.105 Müvekkilinin esas ihtiyaçlarını, menfaatlerini 

ve hedeflerini belirleyen avukat, bu amaçlara ulaşmak ve menfaatleri tatmin etmek 

için uygun olan müzakere metodunu belirleyecektir. Bu safhada ayrıca anlaşmazlığı 

yaratan gerçekler öğrenilecek, ek bilgilerin gerekip gerekmediği belirlenecek, 

müvekkilin zayıf noktaları tespit edilecek, sorun analiz edilecek, müvekkile hedef ve 

amaçlarını belirleme konusunda yardım edilecek, ilgili yasa hükümleri araştırılıp 

gözden geçirilecek ve anlaşmaya varma seçenekleri belirlenecektir.106 Burada önemli 

olan diğer bir nokta da şudur; müzakerenin planlama ve analiz safhasına etkin bir 

şekilde katılan müvekkil katılmayana göre elde edilecek çözümden çok daha fazla 

tatmin olacaktır.107 

Müzakerenin ikinci safhası tarafların bilgi değişiminde bulunmasıdır. Bu 

safha karşı tarafı tanıma safhasıdır. Avukatlar mektup veya telefon aracılığıyla veya 

bir araya gelerek görüşme yaparlar.108 Bu görüşmeler neticesinde sorunla ilgili ilk 

değerlendirmelerini müvekkillerine aktarırlar. Bu aşama sayesinde karşı tarafla 

                                                 
102 Ponte, Cavenagh, a.g.e., s.63; Singer, a.g.e., s.16 
103 Singer, a.g.e., s.16 
104 Nolan-Haley, a.g.e., s.33 
105 Nolan-Haley, a.g.e., s.33 
106 İbrahim Güvenç İbrişim, ‘Hukuk Reformu ve ABD Hukuk Sisteminde Anlaşmazlıkların Alternatif 
Çözüm Yolları’, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Sayı:122, Mayıs 2004, s.78; Özbek, 
Noterler, s.50; Patterson, Seabolt, a.g.e., s.31-32 
107 Nolan-Haley, a.g.e., s.35 
108 Nolan-Haley, a.g.e., s.37 
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müzakereye güvenilip güvenilemeyeceğine, karşı tarafın açık ve adil olup 

olmadığına karar verilir ve ona göre davranılır.109 Bazı müzakereciler bu safhada 

fikirlerini mücadeleci ve şiddetli bir şekilde tartışırken, diğer müzakereciler tarafların 

sorunlarına dikkatli, düşünceli ve sorun çözücü bir üslupla yaklaşırlar.110 Bilgi 

değişiminde karşı tarafı sabırla dinlemek önemli bir beceridir. Bu sayede karşı tarafın 

tam olarak ne istediği kavranabilecektir.111 Bu aşamada uyuşmazlıkla ilgili ilk çözüm 

teklifleri yapılabilecektir. Avukatların bulunmadığı hallerde taraflar bir araya gelerek 

bilgi alışverişinde bulunacak, müzakerenin mümkün olduğunu gördükleri takdirde 

uzlaşma yolunda teklifler sunmaya başlayacaklardır. 

Müzakerede üçüncü aşama karşılıklı tavizler verme ve uzlaşmadır. Taraflar 

karşılıklı taviz vermeye başladıkça müzakere alanı daralacaktır. Taleplerde 

uzlaşmaya varıldıkça nihai çözüm için iyi bir ortam yaratılır. Karşılıklı taviz 

müzakerenin can alıcı parçasıdır.112 Taraf avukatları nereye kadar geri 

çekilebileceklerini bilmelidirler. 

Müzakerenin son aşaması anlaşmaya varmadır. Bir çözüme varıldığı 

takdirde anlaşma hükümleri saptanacaktır. Anlaşma hükümleri daima yazılı hale 

getirilir ve mahkeme kanalıyla icra edilebilecek bir sözleşme hazırlanır.113 Bununla 

birlikte müzakerelerin çözümsüz kalma ihtimali de bulunmaktadır. Bu durumda 

taraflar diğer bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemine başvurabileceklerdir. 

b. Arabuluculuk 

(1) Genel Olarak 

Günümüzde aralarında uyuşmazlık çıkmış olan kişilerin, söz konusu 

uyuşmazlığın çözümünde üçüncü bir kişinin dostane müdahalesinden 

yararlanmasının bu kişiler için en elverişli sonuçları doğuracağı genel olarak kabul 

                                                 
109 İbrişim, a.g.m., s.78 
110 Özbek, Noterler, s.50 
111 Nolan-Haley, a.g.e., s.37 
112 Nolan-Haley, a.g.e., s.41 
113 Özbek, Noterler, s.51 
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görmektedir.114 Üçüncü kişilerin hukuki uyuşmazlığın çözümüne farklı 

yoğunluklarla katıldığı birçok değişik alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi 

mevcuttur. Bunlardan en sık kullanılanı ve kurumsallaşma açısından günümüzde en 

hızlı gelişme göstereni arabuluculuktur. Arabuluculuk ve müzakere, taraflar arasında 

ortaya çıkan bir uyuşmazlığın çözümünde ilk başvurulan yöntemlerdir; bunlar 

başarısızlıkla sonuçlandığı takdirde taraflar genellikle tahkime veya mahkemeye 

yönelmektedirler.115 

Arabuluculuk; tarafların aralarındaki uyuşmazlığı çözmek için tarafsız bir 

üçüncü kişinin katılımıyla bir araya geldiği, üçüncü kişinin sadece tarafların 

iletişimini kolaylaştırdığı ve kararın taraflarca verildiği ihtiyari olarak başvurulan bir 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Arabuluculuk, kural olarak tarafların gönüllü olarak başvurdukları bir 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.116 Bu durumda arabuluculuğa başvuru 

zorunlu değildir, ihtiyaridir. Bununla birlikte bazı hukuk sistemlerinde aile hukuku 

ve diğer bazı medeni hukuk uyuşmazlıklarında yargılama öncesi arabuluculuk 

yöntemine başvurmak zorunlu hale getirilmiştir.117 Tarafların arabuluculuğa 

başvurma konusundaki iradeleri uyuşmazlık çıkmadan önce veya çıktıktan sonra söz 

konusu olabilir. Taraflar istedikleri zaman arabuluculuk sürecinden 

çekilebileceklerdir. 118 

Arabuluculuğun en önemli özelliklerinden biri bu yöntemin sıkı şekil 

kurallarına sahip olmaması ve esnekliktir.119 Arabuluculukta yargılama hukukunda 

                                                 
114 Mustafa Özbek, ‘Avrupa’da Arabuluculuğun İlkeleri ve Uygulanması’, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye 
Armağan, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.441; Yavuz Kaplan, ‘Arabuluculuk ve Türk Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısına Eleştirel Bir Bakış’, Milletlerarası Hukuk ve 
Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl:28, Sayı:1-2, 2008, s.115 
115 Daniel Girsberger, Nathalie Voser, International Arbitration in Switzerland, Zurich, Schulthess, 
2008, s.7 
116 Bahadır Yakut, ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk’ (Alternatif 
Uyuşmazlık Çözümü), Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk 
Dergisi, Sayı:67-68, 2005, s.45; Christopher W. Moore, The Mediation Process Practical Strategies 
for Resolving Conflict, 3. ed., San Francisco, 2003, s.19 
117 Moore, a.g.e., s.20 
118 Girsberger, Voser, a.g.e., s.8 
119 Thygerson, a.g.e., s.135 
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yer alan usul kuralları mevcut değildir. Taraflar arabuluculuğun seyriyle ilgili 

kuralları belirleme serbestisine sahiptirler. 

Arabuluculuğun diğer bir özelliği de gizlilik prensibidir.120 Arabuluculuk 

süreci gizli olarak yürütülür. Taraflar süreci gizli olarak sürdürürler. Her şeyden önce 

arabuluculukta müzakere edilen hususların mahkemede delil olarak ileri sürülmesi 

mümkün değildir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece arabulucu, arabuluculuk 

faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve 

belgelerle tuttuğu kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür. Taraflar da aksi 

kararlaştırılmadığı sürece gizliliğe uymak zorundadırlar. 

Arabuluculuk, tarafların doğrudan iletişim kurmasıyla yürüyen bir süreç 

olduğu için taraflar arasındaki husumeti azaltacaktır; bu da varılan uzlaşmanın kalıcı 

olmasını sağlayacaktır.121 Arabuluculuğun taraflar arasındaki gerilimi azaltarak ortak 

bir karara varmayı temin etmesi tarafların süregelen ticari, ekonomik ve sosyal 

ilişkilerinin zarar görmeden devam etmesini sağlayacaktır.122 

Arabuluculuk çoğunlukla tarafların doğrudan müzakerelerin artık verimli 

olmadığına veya tıkandığına karar vermeleriyle başlar. Bu durumda taraflardan biri 

arabuluculuğu ve hatta belli bir arabulucuyu önerir. Her iki taraf da kabul ederse 

arabulucu seçilecektir.123 Arabulucunun bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Bunlar 

haricinde arabulucuda bulunması gereken özellikler objektiflik, sır saklama, sabır, 

empati, dostça yaklaşma, çekimser tavır içinde olmama, esnek olma, prosedürü 

sürdürme yeteneği, tarafları anlayabilme ve kendi yetki sınırlarını bilmedir.124  

Tarafsız üçüncü kişinin yetkileri sınırlıdır. Arabulucu, uyuşmazlığın her iki 

tarafınca da karşılıklı olarak kabul edilebilecek bir çözüme ulaşılması noktasında 

                                                 
120 Bahadır Yakut, ‘Arabuluculuğun Kanunla Düzenlenmesi Bakımından Amerika Birleşik Devletleri 
Örneği’, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı:1, Ankara, Nisan 2010, s.35; Mustafa Özbek, 
‘Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönergesi Önerisi’ (Arabuluculuk Yönergesi), Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:56, Sayı:1, 2007, s.189 
121 Jay Folberg, Alisan Taylor, Mediation, 1. ed., 2. prt., San Francisco, 1986, s.10 
122 Yakut, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, s.46 
123 Özbek, Arabuluculuk Yönergesi, s.190 
124 Kaplan, a.g.m., s.124; Thygerson, a.g.e., s.135-136 
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taraflara yardımcı olacaktır.125 Arabulucunun uyuşmazlık hakkında karar verme 

yetkisi yoktur; bu sayede uyuşmazlığın tarafları arabuluculuk sürecinde daha etkin 

hale gelmektedirler ve karar noktasında tüm kontrol kendilerine aittir.126 Arabulucu 

sadece sistematik bir biçimde iletişim teknikleri uygulamak suretiyle taraflar arasında 

iletişimin kurulmasını kolaylaştırır ve bir diyalog sürecinin işlerlik kazanmasına ve 

bunun canlı kalmasına katkı sağlar.127 Arabulucu, taraflara daha rahat ve özgür bir 

müzakere ortamı yaratmak suretiyle kendi çözümlerini kendilerinin bulmasına 

yardımcı olur.128 Bununla birlikte arabulucu tarafların durumunu inceleyecek ve eğer 

bir çözüm önerisinde bulunmayı gerekli görürse fikrini taraflara açıklayacaktır.129 

Arabulucu özellikle görüşmelerin tıkandığı bazı noktalarda bu çözüm önerilerini ileri 

sürecektir. Ancak çoğu arabulucu, hem tarafların uyuşmazlık üzerindeki hâkimiyet 

algısını arttırdığından hem de arabulucunun objektifliğini koruduğundan taraflarca 

sunulan çözüm önerilerini tercih etmektedir.130 Arabulucu ürettiği bir çözüm önerisi 

üzerinde anlaşmaya varmaları için tarafları zorlayamaz.131 

Arabulucu haklıyı veya haksızı bulmaya yönelik bir çalışma içerisinde 

olmayacaktır.132 Bunun tersine tarafların her ikisinin de menfaatlerinin en iyi şekilde 

dengelenmesini öngören bir anlaşma zemininin bulunmasına çaba harcayarak 

uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasına katkı sağlayacaktır. Bu özelliğiyle 

arabuluculuk her iki tarafın da kazandığı bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi 

olarak ortaya çıkmaktadır.133  

Arabulucu, tarafların üzerinde anlaşabilecekleri noktaları, ortak paydaları 

tespit eder ve bu zemin üzerinde uzlaşmaya varmalarına yönelik faaliyet gösterir. 

                                                 
125 Yakut, a.g.m., s.31 
126 Elif Kısmet Kekeç, ‘Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Uygulanan Temel Taktikler’, 
Haluk Konuralp Anısına Armağan, Cilt:1, Ankara, Yetkin Yayınları, 2009, s.526; Folberg, Taylor, 
a.g.e., s.10; Moore, a.g.e., s.18 
127 Süha Tanrıver, ‘Arabuluculuk Kurumuna Hukuki ve Sosyolojik Bir Bakış’ (Arabuluculuk 
Kurumu), Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara, Yetkin Yayınları, 2006, s.827 
128 Ildır, a.g.e., s.100 
129 Özbek, a.g.e., s.567. Farklı görüş için bakınız Bulur, a.g.m., s.42; Tanrıver, Arabuluculuk 
Kurumu, s.828 
130 Ware, a.g.e., s.278 
131 Girsberger, Voser, a.g.e., s.8; Tanrıver, Arabuluculuk Kurumu, s.828 
132 Bulur, a.g.m., s.42; Kekeç, a.g.m., s.526 
133 Folberg, Taylor, a.g.e., s.10 
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Arabulucunun tutumu ‘davanı bana ispatla’ değil, ‘size yardımcı olmama izin verin’ 

şeklinde açıklanabilir.134 

(2) Arabuluculuğun Yürütülmesi 

Arabuluculuk süreci en az üç kişi gerektirir; bunlardan ikisi uyuşmazlığa 

düşmüş taraflar diğeriyse tarafsız arabulucudur.135 Eğer taraflar avukatları vasıtasıyla 

temsili kabul ederlerse arabuluculuk süreci taraf avukatları ve arabulucu arasında 

devam edecektir. Bununla birlikte taraflar da avukatlarıyla beraber sürece iştirak 

edebilirler.136 Tarafların ve arabulucunun izni olmadan, bu şahıslar haricinde kimse 

arabuluculuk sürecine iştirak edemez.137 

Arabuluculuk çeşitli aşamalara ayrılabilir. Bununla birlikte bu aşamaların 

her olayda aynı sırayı takip etmesi veya ayrı ayrı görülmesi gerekli değildir.  

Arabuluculuk sürecine başlamadan önce ilk safha arabuluculuk öncesi 

aşamadır. Daha önce de belirtildiği üzere arabuluculuk hem tarafların sürece 

katılmaları hem de sonucun kabulü bakımından gönüllülük esasının hâkim olduğu bir 

usuldür. Tarafların uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuğa başvuru hususunda 

anlaşmış olması gerekmektedir. Bu anlaşma ertesinde tarafların arabulucuyu 

belirlemeleri gerekecektir. Taraflar arabulucuyu bizzat seçebilecekleri gibi arabulucu 

bir kurum aracılığıyla da seçilebilecektir.138 Taraflar ve arabulucu bir araya gelmeden 

önce arabuluculuk oturumunun veya oturumlarının zamanı programlanmalıdır.139 

Basit uyuşmazlıklar haricinde diğer uyuşmazlıklarda oturumlar öncesi bazı 

hazırlıklar gerekebilecektir. Bu durumlarda seçilen arabulucu taraflardan uyuşmazlık 

konusu olayı kısaca (bazen sayfa sayısı sınırlaması getirerek) anlatmalarını ve olayla 

ilgili önemli belgeleri bu açıklamalara eklemelerini isteyecektir.140 Arabulucu 

oturumların planlanması amacı haricinde uygulanacak usulü belirlemek, 

uyuşmazlığın geçmişi hakkında temel bir fikre sahip olmak ve tarafların uyuşmazlık 
                                                 
134 Kekeç, a.g.m., s.526 
135 Ware, a.g.e., s.274 
136 Frey, a.g.e., s.152 
137 Ware, a.g.e., s.274 
138 Bühring-Uhle, a.g.e., s.283 
139 Bühring-Uhle, a.g.e., s.284  
140 Bühring-Uhle, a.g.e., s.284 
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konusu meseleyle ilgili düşüncelerini öğrenmek için her bir tarafla kısa görüşmeler 

yapabilecek veya telefonla görüşebilecektir.141 Bu şekilde arabulucu temel meseleyi 

tam olarak anlayabilecek ve müzakerelerin asıl mesele üzerinde yoğunlaşmasını 

sağlayacaktır.142 

Arabuluculuk safhası, tarafların ve arabulucunun ilk defa aynı anda bir 

araya geldiği açılış oturumuyla başlayacaktır. Açılış oturumunda ilk olarak arabulucu 

kendisini uyuşmazlığın taraflarına tanıtacaktır.143 Bunun ertesinde arabulucu, 

arabuluculuk sürecini ve bu süreçte kendi rolünü taraflara açıklayacaktır. Arabulucu, 

taraflara arabuluculuğun yargılamadan farklı olarak tarafların işbirliğini 

gerektirdiğini ve süreç sonunda her iki tarafı da tatmin edecek bir çözüme 

ulaşılacağını belirtecektir.144 Arabulucunun bu aşamada en önemli görevi tarafların 

güvenini tesis etmektir.145  

Arabulucunun açıklamalarından sonra arabulucu taraflara açılış konuşmaları 

yapmaları için söz verecektir. Arabulucu genellikle taraflardan birbirilerinin açılış 

konuşmalarını kesmemelerini ister ancak o anda yapıcı bir havaya ihtiyaç duyulursa 

müdahaleye izin verilmelidir.146 Taraflar uyuşmazlık konularını, olayları ve 

isteklerini belirlenmiş süre içerisinde sunacaklardır.147 Tarafların açılış 

konuşmalarından sonra taraflarla hangi meselelerin tartışılacağı konusunda bir plan 

yapılacaktır. Kolayca çözülebilecek konular bu planda başta yer alacaktır. Bu 

konuların kısa bir sürede çözülmesi tarafları ilerideki çözüm hususunda 

cesaretlendirecektir.148  

Açılış oturumundan sonra müzakere aşaması başlayacaktır.149 Bu aşamada 

taraflar ve arabulucu ortak oturumlarda bir araya gelebilecekleri gibi arabulucuyla 

her bir taraf ayrı ayrı özel oturumlarda bulaşabileceklerdir. Arabuluculuk süreci 
                                                 
141 Bühring-Uhle, a.g.e., s.284 
142 Özbek, a.g.e., s.544 
143 Ware, a.g.e., s.274 
144 Ponte, Cavenagh, a.g.e., s.98 
145 Frey, a.g.e., s.153; Muzaffer Ercan Yılmaz, ‘Uyuşmazlık Çözümünde Arabuluculuk Süreci’, 
Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı:21-22, İstanbul, 2005, s.101; Ponte, Cavenagh, a.g.e., s.98 
146 Özbek, a.g.e., s.545 
147 Bühring-Uhle, a.g.e., s.284; Ponte, Cavenagh, a.g.e., s.99 
148 Ware, a.g.e., s.275; Yılmaz, a.g.m., s.101 
149 Frey, a.g.e., s.153 
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genellikle ortak oturumla başlar ancak tarafların arasında çok büyük bir husumet 

olduğu takdirde arabulucu ortak oturum öncesi özel oturumu tercih edebilecektir.150  

Ortak oturumlarda arabulucu düzeni sağlayacak ve taraflar arasında iletişimi 

kolaylaştıracaktır. Ortak oturumlar taraflardan her birine diğer tarafın uyuşmazlık 

hakkındaki kendi görüş ve açıklamalarını doğrudan öğrenebilme fırsatı verir. Bu 

açıdan ortak oturumlar bilgi değişiminin sağlandığı süreçlerdir. Ortak oturumlar 

sayesinde üzerinde anlaşılan ve anlaşılamayan konular hızlı bir şekilde ortaya çıkar. 

Taraflar öfkelerini ve sıkıntılarını kontrollü bir ortamda açıklama fırsatını elde 

ederler.151  

Arabulucu taraflarla özel oturum yapmak için ortak oturumlara ara verebilir. 

Özel toplantılarda düşmanlıklar az görülür, taraflar yeni öneriler ortaya koymakta 

daha isteklidirler, arabulucuya daha çok bilgi verirler ve sorunların çözülmesi daha 

kolaylaşır.152 Taraflar özel oturumlarda gerçek menfaatlerini ve önceliklerini tam bir 

samimiyet içinde açıklayabilirler zira özel oturumun ortamı taraflara güven ve 

rahatlık verir.153 Bu sayede taraflar olayla ilgili tüm gizli bilgileri rahatça 

açıklayacaklardır.154 Özel oturum sayesinde muhtemel çözüm önerileri keşfedilir ve 

geliştirilir, anlaşmaya doğru yönelen bir ortamın meydana çıkması halinde tarafların 

belli konulardaki düşüncelerini değiştirmeleri için onları ikna etme şansı elde 

edilir.155 Arabulucu özel oturumlar yaptığı durumlarda taraflar arasında mekik 

diplomasisi yürütecektir.156 Mekik diplomasisi iyi yürütüldüğü takdirde taraflar 

arasındaki gerilimin azalmasını veya tamamıyla ortadan kalmasını sağlayacaktır. 

Arabulucu bir tarafın çözüm önerisini diğer tarafa mekik diplomasisi yoluyla 

iletecektir.157 Bunun haricinde taraflardan biriyle görüşürken diğer tarafı kendi haline 

bırakmak yararlı bir tutumdur. Bu sayede oturuma katılmayan tarafa kendi içinde 

düşünme ve değerlendirmede bulunma imkânı verilmiş olacaktır. Bazen tarafların 

                                                 
150 Nolan-Haley, a.g.e., s.75 
151 Özbek, a.g.e., s.548 
152 Özbek, a.g.e., s.546 
153 Nolan-Haley, a.g.e., s.75 
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155 Özbek, a.g.e., s.546 
156 Ware, a.g.e., s.273 
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yeni gelişmeleri kavramak, kendi davalarının zayıf yönlerini kabul etmek, 

oluşturulan konumları üzerinde tekrar düşünmek, beklentilerini gözden geçirmek ve 

belki de yeni öneriler ortaya atmak için kısa bir zamana ihtiyaçları vardır.158 

Yürütülen bu oturumlar sonrasında taraflar bir çözüme ulaşabilecekleri gibi 

sürecin sonunda bir çözüm elde edemeyebilirler. Arabuluculuk sonunda tamamen bir 

anlaşmaya varılamasa bile faydalı sonuçlar elde edilebilir. Örneğin taraflar 

durumlarını, taleplerini ve menfaatlerini açıklığa kavuşturur, kısmi anlaşmalar 

sağlanır, gergin hava dağıtılır veya taraflar hiç olmazsa birbirileriyle konuşmuş 

olur.159 Taraflar istedikleri takdirde arabuluculuk sürecini devam ettirmeyebilirler.  

Tarafların kısmen veya tamamen anlaşmaya varmaları halinde arabulucunun 

anlaşmanın hazırlanması ve anlaşmaya son şeklinin verilmesi için taraflara yardımcı 

olması gerekir. Anlaşma yazılı olarak hazırlanmalıdır. Anlaşmada açık ifadelere yer 

verilmelidir; aksi takdirde her bir taraf varılan çözümü farklı şekilde 

yorumlayabilecek ve bu durum da yeni bir uyuşmazlığa yol açacaktır.160 Anlaşma 

hazırlanırken hiçbir detay atlanmamalıdır. Anlaşmanın son şekli taraflarca dikkatlice 

okunduktan sonra imzalanmalıdır.161 

Arabuluculuğun son safhası arabuluculuk sonrası aşamadır. Bu aşamada 

taraflar hazırladıkları ve imza altına aldıkları anlaşmaya göre yükümlülüklerini 

yerine getireceklerdir. Arabuluculuk sonunda elde edilen çözüm bağlayıcı değildir. 

Taraflar bir çözüme ulaşıp anlaşma yapmış olsalar bile mahkemeye 

başvurulabilecektir. Bu durumda anlaşmayı bozan tarafa karşı sözleşme hukukundan 

doğan haklar kullanılacaktır.162 Bununla birlikte taraflar arabuluculuğa başvurmadan 

önce verilecek kararın bağlayıcı olduğa karar verebileceklerdir. Arabuluculuk sonrası 

aşamanın diğer bir özelliği bu safhada, arabuluculuk süreci sırasında elde edilen 

bilgilerin gizli tutulmasıdır. Tarafların ileri sürdükleri bilgiler ve çözüm önerileri 

                                                 
158 Bühring-Uhle, a.g.e., s.286 
159 Özbek, Arabuluculuk Yönergesi, s.192-193 
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ileride mahkemelerde kullanılamaz. Bu ilke hem taraflar için hem de arabulucu için 

bağlayıcı bir ilkedir. 

c. Uzlaştırma 

Uzlaştırma, taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlığın, tarafsız bir üçüncü 

kişinin çözüm sürecine etkin olarak katılımıyla sona erdirildiği bir alternatif 

uyuşmazlık çözüm yoludur. 

Uygulamada arabuluculuk ve uzlaştırma çoğu zaman birbirilerinin yerine 

kullanılmaktadır.163 Bazı düzenlemelerde uzlaştırma teriminin, aralarında uyuşmazlık 

çıkan tarafların söz konusu uyuşmazlığın barışçıl yollardan çözümünü üçüncü kişiye 

bıraktıkları uzlaştırma, arabuluculuk ve benzer anlamı olan kavramları kapsadığı 

ifade edilmiştir.164 

Uzlaştırmada da arabuluculukta olduğu gibi uyuşmazlığın her iki tarafını da 

tatmin edecek ortak bir çözüme ulaşılmaya çalışılmaktadır. Böylelikle tarafların 

uyuşmazlık sonucu bozulan ilişkileri yeniden tesis edilecektir. Yine uzlaştırmada da 

esas olan tarafların uyuşmazlıklarını kendi kendilerine çözmeleridir. Uzlaştırıcı 

tarafları kendi çözümlerini geliştirmek üzere teşvik eder. Bununla birlikte uzlaştırıcı, 

arabulucudan farklı olarak her bir tarafı en uygun düzeyde tatmin edecek çözüm 

önerileri geliştirip taraflara sunacaktır. Bu yönüyle uzlaştırıcı uyuşmazlığın 

çözümünde direkt ve etkin bir rol üstlenmektedir. Uzlaştırıcı, uzlaştırma yolunda 

taraflar arasındaki gerilimi azaltma, iletişimi sağlama, sorunları yorumlama, olası 

çözümler üretme ve üzerinde anlaşılmış bir sonuca ulaşmak için çaba harcama 

işlevlerine haizdir.165 

Tarafların bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak uzlaştırmaya 

başvurmaları farklı şekillerde olabilecektir. Herşeyden önce uyuşmazlığın tarafları, 

uzlaştırma yoluna anlaşarak başvurabileceklerdir. Bunun haricinde mahkemelerin 

uyuşmazlıkları uzlaştırma yoluna sevk edebilecekleri kanunlarca öngörüldüğü 
                                                 
163 Ildır, a.g.e., s.78, dpn.2; Nolan-Haley, a.g.e., s.261; Ziya Akıncı, Milletlerarası Tahkim, 2. bsk., 
Seçkin Yayınları, Ankara, 2007, s.34 
164 Milletlerarası Ticari Uzlaştırma Hakkında Uncitral Model Kanun 2002 m.1/3 
165 Ceylan, a.g.e., s.308; Nolan-Haley, a.g.e., s.261 
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takdirde hâkimin kararı üzerine, tarafların rızası aranmaksızın, uzlaştırma yoluna 

gidilebilecektir. Buna göre hâkim, uyuşmazlığın uzlaştırma yoluyla çözülebileceğine 

kanaat getirdiği takdirde yargılamaya başlamadan uzlaştırma yolunun uygulanmasını 

emredebilecektir. Kanunlarca mahkemeye gidilmeden uzlaştırma yoluna 

başvurulmasının bir dava şartı olarak öngörüldüğü hallerde tarafların dava açılmadan 

önce uzlaştırma yoluna başvurması gerekmektedir. Aksi takdirde dava, dava şartı 

yerine getirilmediği için reddedilecektir. 

Uzlaştırıcı, uzlaştırma sürecinin başında uyuşmazlığın her bir tarafından 

uyuşmazlıkla ilgili kısa ve yazılı bir açıklama isteyebilecektir. Uzlaştırıcı, gerektiği 

takdirde, her bir taraftan ek açıklama ve ek belge talep edebilecektir. Uzlaştırıcı, 

uyuşmazlığın her iki tarafının da katıldığı ortak oturumlar veya her bir tarafla ayrı 

ayrı olmak üzere özel oturumlar yapabilecektir.  

Uzlaştırıcı, elde ettiği bilgiler neticesinde uzlaştırma sürecinin herhangi bir 

evresinde taraflara uyuşmazlıkla ilgili çözüm önerilerinde bulunabilecektir.166 

Uzlaştırıcının sunduğu çözüm önerilerinin, yazılı veya gerekçeli olma zorunluluğu 

yoktur. Uzlaştırıcı, geliştirdiği çözüm önerilerini taraflara sunduktan sonra tarafların 

görüşü doğrultusunda bu çözüm önerilerini yeniden düzenleyebilecektir. Bununla 

birlikte uzlaştırıcının taraflara sunmuş olduğu çözüm önerilerinin taraflar bakımından 

bir bağlayıcılığı yoktur. 

Uzlaştırıcı, uzlaştırma sürecini taraflar arasında eşitliği gözeterek, taraflara 

adil davranarak, bağımsızlığını koruyarak ve uyuşmazlık konusu olayın şartlarını göz 

önüne alarak yürütecektir. 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece uzlaştırma sürecinde elde edilen 

her türlü bilgi gizli tutulacaktır. Söz konusu yükümlülük hem uyuşmazlığın tarafları 

hem de uzlaştırıcı açısından geçerlidir. Bununla birlikte kanunun söz konusu 

bilgilerin açıklanmasını emrettiği ve varılan çözüm anlaşmasının icra edilebilmesi 

için bu bilgilerin gerektiği hallerde gizlilik ilkesi uygulanmayacaktır. 

                                                 
166 Özbay, a.g.m., s.465 
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Uzlaştırma süreci sonunda bir çözüme ulaşıldığı takdirde söz konusu çözüm 

doğrultusunda bir sözleşme hazırlanacak ve bu sözleşme taraflarca imza altına 

alınacaktır. Taraflar imza altına aldıkları sözleşmeye göre yükümlülüklerini yerine 

getireceklerdir. Uzlaştırma sonunda elde edilen çözüm bağlayıcı değildir. Taraflar bir 

çözüme ulaşıp sözleşme yapmış olsalar bile mahkemeye başvurabileceklerdir. Bu 

durumda anlaşmayı bozan tarafa karşı sözleşme hukukundan doğan haklar 

kullanılacaktır. 

ç. Tahkim 

Tahkim uyuşmazlıkların çözümünde tarih boyunca önemli bir rol oynamış 

ve ticaretin gelişmesiyle birlikte daha çok kullanılmaya başlamış olan bir alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Günümüzde ticari uyuşmazlıklarda, devlet 

mahkemelerinin olumsuz yönlerinden sakınmak isteyen iş sahiplerinin sıklıkla 

tahkime başvurduğu görülmektedir. 

Tahkim, uyuşmazlığın taraflarına devlet yargısına göre daha hızlı bir çözüm 

sunmaktadır. Tahkimde de bir yargılama faaliyeti olmakla birlikte bu yargılama 

devlet yargısı değildir. Hakemler yetkilerini tarafların yaptıkları sözleşmeden 

almaktadırlar. Bununla birlikte tahkim sonunda hakemlerce verilen karar, birinci 

derece mahkemelerinin kararı gibi bağlayıcı bir etkiye sahiptir. 

Çalışmamızın diğer bir konusunu tahkim teşkil ettiğinden tahkimin tanımını, 

tahkimin hukuki niteliğini, tahkim çeşitlerini ve tahkimle ilgili hukuki düzenlemeleri 

ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. 

d. Vakıaların Tespiti Yöntemi 

Vakıaların tespiti yöntemi; uyuşmazlığın taraflarınca atanan bağımsız bir 

üçüncü kişi (veya bağımsız bir kurul) tarafından, bir uyuşmazlığı oluşturan olguların 

veya uyuşmazlık mahkemeye taşınsaydı ilgili tarafların durumlarının ne olacağının 

tespitinin yapıldığı bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 
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Vakıaların tespiti yöntemi her şeyden önce uyuşmazlığın temelini teşkil 

eden maddi olguların açıklığa kavuşturulmasını sağlar. Bu sayede uyuşmazlık 

tanımlanıp somutlaştırılabilecektir.167 Bu yönüyle çözüme ulaşılamasa da diğer 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle; örneğin arabuluculuk, tahkim ve kısa 

duruşma; birleştirildiğinde bu yöntemleri tamamlayarak çözüme ulaşılmasında 

kolaylık sağlayacaktır.168 

Vakıaların tespiti yönteminin diğer bir uygulama alanı vakıa tespitçisinin, 

tarafların uzlaşmaz bir tutum içine girdikleri durumda tarafların neleri tehlikeye 

attıklarını anlamalarına yarayan bir rapor hazırlamasıdır.169 Taraflar bu yönteme 

başvurmak suretiyle devlet yargısına başvurdukları takdirde davayı kazanma 

olasılıklarının ne olacağı hakkında bilgi sahibi olacaklar ve böylece uyuşmazlığın 

nasıl çözüleceği konusunda karar verebileceklerdir.  

Vakıaların tespiti yönteminde, yetkilendirilen vakıa tespitçisi bir üçüncü kişi 

olabileceği gibi bir kurul da olabilecektir. Vakıa tespitçisi, taraflarca veya 

mahkemece170 veya tarafların yetkilendirdiği bir kurum/üçüncü kişi tarafından 

atanabilecektir. Vakıa tespitçisinin tarafsız, bağımsız, saygı uyandıran, inanılırlık 

sergileyen, değersiz ve uyuşmazlık açısından önemsiz vakıaları elemesini bilen bir 

kişi olması gerekir.171 Vakıa saptayıcısının, bazı durumlarda, uyuşmazlığın niteliğine 

göre uzman bir kişi olması gerekebilir. 

Taraflar, vakıaların tespiti yöntemine uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra 

anlaşarak başvurabilecekleri gibi uyuşmazlık öncesi yaptıkları sözleşmede de vakıa 

tespitine başvurulacağını kararlaştırabilirler. Taraflar vakıa tespitçisini bu 

anlaşmalarda ismen belirleyebilecekleri gibi vakıa tespitçisinin belirlenmesini bir 

üçüncü şahsa veya bir kuruma bırakabilirler. 

Taraflar vakıaların tespiti yönteminin işleyişini anlaşmak suretiyle kendileri 

belirleyebilecektir. Taraflar vakıa tespiti yönteminin işleyişi hakkında bir anlaşma 

                                                 
167 Tanrıver, a.g.m., s.161 
168 Ildır, a.g.e., s.78 
169 Ildır, a.g.e., s.79 
170 Rozdeiczer, Alvarez de la Campa, a.g.e., s.112 
171 Ildır, a.g.e., s.79; Rozdeiczer, Alvarez de la Campa, a.g.e., s.112 
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yapmadıkları takdirde usulü vakıa tespitçisi belirleyecektir. Vakıaların tespitinin 

süresi taraflarca kararlaştırılacaktır; zira bu sürenin çok uzun olması alternatif 

uyuşmazlık çözümünden beklenen faydanın sağlanmasına engel olacaktır. 

Vakıaların tespiti yöntemi sonunda vakıa tespitçisinin hazırladığı rapor bir 

değerlendirme içermektedir. Bu rapor taraflar açısından bağlayıcı değildir. Bununla 

birlikte taraflar söz konusu değerlendirmenin bağlayıcı olmasına karar 

verebileceklerdir. 

Vakıaların tespiti yönteminde, vakıa tespitçisi her iki tarafın da hazır 

bulunduğu ortamda tarafların iddialarını dinleyecek gerekirse onlarla ayrı ayrı 

görüşmeler yapacaktır. Vakıa tespitçisi uyuşmazlıkla ilgili tüm bilgi ve belgeleri 

inceleyecektir. Tanıklara yer verildiği takdirde tanıkları dinleyecektir. Bu aşamada 

tarafların da tanıklara soru sorma hakkı olacaktır.172 Vakıa tespitçisi derinlemesine 

araştırma ve incelemelerde bulunduktan sonra öneri içeren veya öneri içermeyen bir 

rapor hazırlayacaktır.173  

Öneri içermeyen vakıa tespiti raporunda vakıa tespitçisi herhangi bir öneri 

getirmeksizin uyuşmazlığa ilişkin vakıalar hakkında görüşünü sunacaktır. Taraflar 

istedikleri takdirde vakıa tespitçisi bir öneriye yer vermeden her iki taraf için, ayrı 

ayrı, tarafların olaydaki güçlü ve zayıf yanlarını belirten, dava açılsa sonucunun ne 

olabileceğini gösteren bir rapor hazırlayacaktır. Vakıa tespitçisinin hazırlayacağı bu 

raporlarda gizlilik esas olacaktır ve bu raporlar ilerde dava açıldığı takdirde 

kullanılamayacaktır. Güçlü olan ve karşı tarafın zayıf yönlerini öğrenen taraf bunu 

kendi çıkarlarına hizmet edecek bir çözüme ulaşmakta kullanamaz.174  

Taraflar talep ettikleri takdirde vakıa tespitçisi uyuşmazlıktaki maddi 

olguların tespitiyle beraber öneride de bulunabilecektir. Öneri içeren vakıa tespiti 

raporunda vakıa tespitçisi uyuşmazlık içinde bulunan taraflardan birinin çözümünü 

benimseyebileceği gibi her iki tarafın önerileri ile kendi düşüncelerini birleştirip bir 

çözüm oluşturabilecek veya tamamıyla kendisinin geliştirdiği bir çözüm önerisi 

                                                 
172 Ildır, a.g.e., s.80 
173 Ildır, a.g.e., s.80; Pekcanıtez, a.g.m., s.16 
174 Ildır, a.g.e., s.81; Tanrıver, a.g.m., s.163 
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sunacaktır.175 Bu çözüm önerileri taraflar aksini kararlaştırmadığı sürece taraflar için 

bağlayıcı değildir. 

Doktrinde yer alan bir görüşe göre maddi olguya ilişkin tespitin yer aldığı 

raporun taraflarca bağlayıcı olmasına karar verildiği durumlarda vakıaların tespiti 

yöntemi değil münhasır bir delil sözleşmesi olan hakem-bilirkişi sözleşmesi söz 

konusudur.176  

e. Tarafsız Ön Değerlendirme Yöntemi 

Tarafsız ön değerlendirme yöntemi, tarafsız bir üçüncü kişi tarafından 

uyuşmazlığın henüz başlangıç aşamasında uyuşmazlığın nasıl doğduğu, nasıl 

geliştiği ve gelecekte hangi yöne gideceği konularında değerlendirmelerin yapıldığı 

ve söz konusu değerlendirmelerin taraflar için bağlayıcı olmadığı alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemidir.177 Bu değerlendirmeler tarafların uyuşmazlık 

hakkında yeni bir bakış açısı kazanmalarına katkı sağlayarak tarafların uyuşmazlık 

çözümünde nasıl bir strateji izlemeleri ve hangi uyuşmazlık çözüm yöntemini 

seçmeleri gerektiğine karar vermelerini kolaylaştıracaktır.178 

Tarafsız ön değerlendirme yöntemi arabuluculuktan, özel yargıçtan ve 

tahkimden farklı olarak doğrudan tarafların uyuşmazlıklarını çözmek için 

geliştirilmiş bir yöntem değildir.179 Tarafsız ön değerlendirme yönteminin asıl amacı 

uyuşmazlık konusu olan/olmayan olayları en erken safhada belirlemek ve 

uyuşmazlık hakkında objektif bir değerlendirme sağlamaktır.180  

Tarafsız ön değerlendirme yöntemi uyuşmazlığa neden olan ve 

uyuşmazlığın temelinde yatan konunun karmaşık olmadığı hallerde uygulanabilecek 

bir yöntemdir.181 Bu yöntem daha ziyade kişisel mağduriyete dayanan tazminat 

                                                 
175 Ildır, a.g.e., s.81; Tanrıver, a.g.m., s.163 
176 Tanrıver, a.g.m., s.162 dpn.21, s.163 
177 Ildır, a.g.e., s.83 
178 Tanrıver, a.g.m., s.161 
179 Frey, a.g.e., s.121 
180 Frey, a.g.e., s.121 
181 Ildır, a.g.e., s.84 
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uyuşmazlıklarına, sözleşmesel uyuşmazlıklara ve haksız fesihle ilgili uyuşmazlıklara 

uygundur.182  

Tarafsız ön değerlendirme yönteminin kullanılmasına taraflar anlaşarak 

karar verebilecekleri gibi kanunla düzenlendiği takdirde mahkeme de bunun 

taraflarca dava öncesi uygulanmasına karar verebilecektir.183 Tarafsız ön 

değerlendirme yönteminin ilk aşaması tarafsız değerlendiricinin atanmasıdır.184 

Tarafsız ön değerlendirici tek bir kişi olabileceği gibi taraflar istedikleri takdirde 

birden fazla kişiyi bir kurul oluşturacak şekilde atayabileceklerdir. Tarafsız ön 

değerlendirici eğer uyuşmazlığın temelinde yasal konular varsa bir hukuk uzmanı 

olabileceği gibi yasal konular dışındaki durumlarda ilgili uyuşmazlık konusu alandan 

bir uzman kişi de olabilecektir.185 

Tarafsız ön değerlendirme yönteminde izlenmesi gereken zorunlu bir şekil 

yoktur.186 İzlenecek usulü taraflar belirleyebilecekleri gibi tarafların belirlemedikleri 

durumlarda tarafsız ön değerlendirici bu görevi üstlenecektir. 

Tarafsız ön değerlendirici ve taraflar bir araya gelerek bir değerlendirme 

oturumu yapacaklardır.187 Bu oturum öncesinde taraflardan her biri tarafsız ön 

değerlendiriciye ve diğer tarafa yazılı bir değerlendirme tutanağı gönderecektir. Bu 

tutanakta uyuşmazlıkla ilgili her türlü olay ve bilgi yer alacaktır.188 Tarafsız ön 

değerlendirici bu bilgi değişimi sonucunda uyuşmazlıkla ilgili bir ön bilgiye sahip 

olacaktır. Bununla birlikte yeterince bilgi sağlanamadığını düşünürse ek bilgi ve 

belgeler talep edebilecektir.189 Bilgi değişimi safhasından sonra değerlendirme 

oturumuna geçilecektir. Değerlendirme oturumu, tarafsız ön değerlendiricinin açılış 

konuşmasıyla başlayacaktır. Tarafsız ön değerlendirici bu konuşmasında kendini 

tanıtacak, ilgili yöntemi anlatacak ve yöntemin gizlilik içinde yürütüleceğini 

                                                 
182 Frey, a.g.e., s.121 
183 Ware, a.g.e., s.341 
184 Andrew Tweeddale, Keren Tweeddale, Arbitration of Commercial Disputes International and 
English Law and Practice, Oxford, Oxford University res, 2005, s.22 
185 Ildır, a.g.e., s.84; Tweeddale, Tweeddale, a.g.e., s.22 
186 Ildır, a.g.e., s.84; Tweeddale, Tweeddale, a.g.e., s.22 
187 Ildır, a.g.e., s.84; Frey, a.g.e., s.121; Tweeddale, Tweeddale, a.g.e., s.23; Ware, a.g.e., s.341 
188 Ildır, a.g.e., s.84; Tweeddale, Tweeddale, a.g.e., s.22-23 
189 Ildır, a.g.e., s.85 
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belirtecektir. Tarafsız ön değerlendiricinin bu konuşması ertesinde uyuşmazlığın 

tarafları uyuşmazlık konusu olaylar ve yasal konular hakkındaki görüşlerini 

anlatacak uyuşmazlıkla ilgili delilleri sunacaklardır.190 Tarafsız ön değerlendirici 

taraflara sorular sorarak asıl uyuşmazlık konusunu ve anlaşılabilecek noktaları ortaya 

çıkaracaktır.191 

Değerlendirme oturumu sonunda tarafsız ön değerlendirici, değerlendirme 

raporunu hazırlayacaktır. Bu raporda değerlendirici asıl uyuşmazlık konusunu, 

uyuşmazlığın gelecekte hangi noktaya ulaşabileceğini, her bir tarafın güçlü ve zayıf 

yanlarını, mahkemenin nasıl bir karar verebileceğini, tarafların anlaşabilecekleri 

noktaları ve mümkün olabilecek çözüm önerilerini belirtecektir.192 Tarafsız ön 

değerlendirici ayrıca raporunda tarafları başka alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerini kullanmaya yönlendirebilecektir.193 

Taraflar bu raporla uyuşmazlığı çözüme kavuşturabilecektir. Bu sayede 

uyuşmazlıklar erken bir aşamada daha az masrafla ve gizlilik içerisinde çözülmüş 

olacaktır.194 Eğer bu raporla uyuşmazlık çözüme kavuşmazsa tarafsız ön 

değerlendiricinin tüm değerlendirmeleri gizli kalacaktır.  

Tarafsız ön değerlendiricinin raporu taraflar açısından bağlayıcı değildir. 

Taraflar istedikleri takdirde bu raporun bağlayıcı olacağına karar verebileceklerdir. 

f. Kısa Duruşma Yöntemi 

Kısa duruşma; tarafsız bir üçüncü kişi ve uyuşmazlığın tarafları olan 

şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan bir kurul önünde yapılan duruşma 

sonucunda söz konusu kurulun uyuşmazlık konusuna çözüm bulmaya çalıştığı bir 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu yöntem özellikle büyük ölçekli 

karmaşık ticari uyuşmazlıklar ve patent uyuşmazlıkları için uygundur.195 

                                                 
190 Ildır, a.g.e., s.85; Frey, a.g.e., s.121; Tweeddale, Tweeddale, a.g.e., s.23; Ware, a.g.e., s.341 
191 Frey, a.g.e., s.121; Tweeddale, Tweeddale, a.g.e., s.23; Ware, a.g.e., s.341 
192 Tweeddale, Tweeddale, a.g.e., s.23; Ware, a.g.e., s.341 
193 Ildır, a.g.e.,, s.83-84 
194 Ildır, a.g.e., s.85 
195 Nolan-Haley, a.g.e., s.250 
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Kısa duruşma yöntemi, mahkemelerde yapılan yargılamaya benzetilse de 

yargılamaya nazaran daha az şekli kurallar içermesi196 ve bir hâkimin bulunmayıp 

devletçe görevlendirilmemiş bir kurulun bulunması197 açısından yargılamadan 

ayrılmaktadır. 

Kısa duruşma yöntemi tarafların gönüllü olarak tercih edebilecekleri bir 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.198 Buna bağlı olarak taraflar istedikleri 

zaman bu yöntemi sonlandırabileceklerdir. 

Taraflar uyuşmazlığın kısa duruşma yöntemiyle çözüleceğine dair bir 

anlaşma yaparak bu yöntemin uygulanmasını sağlayacaklardır.199 Bu anlaşmada ilk 

olarak taraflar kısa duruşma yönteminin usulüyle ilgili temel kuralları 

saptayabileceklerdir.200 Taraflar mevcut uyuşmazlığa özgü bir usul 

yaratabileceklerdir.201 Bu durumda taraflar yöntemin kapsamını, hangi aşamaları 

içereceğini, sürece kimlerin katılacağını ve oturumda yer alacak kurulun kimlerden 

oluşacağını belirleyebilecektir.202 Yine bu anlaşmada oturum öncesi yapılacak bilgi 

değişimi sürecine, oturumun zamanına ve biçimine, oturumu yönetecek kurulun 

görevlerine yer verilebilecektir.203 Bu noktada tarafların yapacakları sunumların 

çerçevesi, süresi, şahit dinlenip dinlenemeyeceği ve sorgulamadaki sınırlamalar 

belirtilecektir. Taraflar anlaşmada tarafsız üçüncü kişinin nasıl seçileceğini, üçüncü 

kişinin görev ve sorumluluklarını, üçüncü kişinin ve tarafların gizliliğe uymasını 

sağlayacak hükümleri düzenleyeceklerdir. Kısa duruşma anlaşmasında tarafları 

temsil edecek yüksek yöneticiler isim olarak veya mevki olarak veya sorumluluk 

alanı olarak tayin edilecektir.204 Son olarak söz konusu anlaşmada bu süreçle ilgili 

giderlerin kimin tarafından karşılanacağı205 ve eğer taraflardan birisi oturuma 

                                                 
196 Frey, a.g.e., s.215 
197 Ware, a.g.e., s.342 
198 Goldberg, Sander, Rogers, Cole, a.g.e., s.313; Nolan-Haley, a.g.e., s.247; Patterson, Seabolt, a.g.e., 
s.143 
199 Goldberg, Sander, Rogers, Cole, a.g.e., s.313 
200 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.143 
201 Frey, a.g.e., s.215; Nolan-Haley, a.g.e., s.247 
202 Ildır, a.g.e., s.108 
203 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.143 
204 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.144 
205 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.144 
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katılmaktan vazgeçerse veya anlaşma hükümlerine aykırı hareket ederse masrafların 

ilgili tarafça ödeneceği kararlaştırılabilecektir.206 

Kısa duruşma oturumunda yer alan kurul genel olarak her bir tarafın birer 

yüksek yöneticisinden ve tarafsız bir üçüncü kişiden oluşmaktadır. Tarafsız üçüncü 

kişi uyuşmazlığın niteliğine göre emekli bir hâkim, deneyimli bir ticari hakem, 

avukat veya bir iş adamı olabilecektir. Tarafsız üçüncü kişilerin görevleri yapılan 

kısa duruşma anlaşmasında belirlenmiştir. Genellikle oturum sonrası yüksek 

yöneticilerin çözüm aramaya yönelik görüşmelerine tarafsız üçüncü kişi başkanlık 

etmektedir.207 Tarafsız üçüncü kişinin etkin bir arabulucunun sahip olması gereken 

bütün nitelikleri sergilemesi gerekir.208 Üçüncü kişi oturumlara başkanlık yapmak, 

arabuluculuk yapmak, görüş bildirmek veya nihai bağlayıcı bir karar vermekle 

görevlendirilebilir.209 Yüksek yöneticilerin her şeyden önce kurumları adına görüşme 

yapabilecek ve uyuşmazlığı çözümleyecek yetkiye sahip olan yöneticiler olması 

gerekir.210 Objektif bir çözüm alabilmek açısından bu yöneticilerin daha önceden bu 

uyuşmazlıkla bir ilişkilerinin olmaması hatta uyuşmazlık hakkında bilgilerinin sınırlı 

olması veya hiç olmaması önemlidir.211 

Kısa duruşmayı üç safha halinde incelemek mümkündür. İlk safha hazırlık 

safhasıdır. Bu safha genellikle çok kısadır fakat tarafların uyuşmazlıkla ilgili asıl 

olayları değerlendirmeleri açısından önemlidir. Uyuşmazlığın tarafları oturum öncesi 

birbirilerine ve oturumda yer alacak kurul üyelerine uyuşmazlıkla ilgili temel olayları 

ve tanıkların ifadelerinin özetlerini yollayacaktır.212 

Hazırlık safhasını oturum safhası izleyecektir. Burada taraflar kısa duruşma 

anlaşmasında belirtildiği şekilde üst düzey yöneticilere ve tarafsız üçüncü kişiye 

sunumlarını yapacaktır. Bu sunumda uyuşmazlıkla ilgili konulara ve uyuşmazlıkla 

ilgili delillere yer verilecektir. Oturumda şahit ve uzman kişiler dinlenebilecektir. 
                                                 
206 Ildır, a.g.e., s.109 
207 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.144 
208 Ildır, a.g.e., s.109 
209 Ildır, a.g.e., s.108-109 
210 Goldberg, Sander, Rogers, Cole, a.g.e., s.314; Nolan-Haley, a.g.e., s.248; Patterson, Seabolt, a.g.e., 
s.141, 144 
211 Frey, a.g.e., s.215;  Ildır, a.g.e., s.110; Ware, a.g.e., s.342 
212 Nolan-Haley, a.g.e., s.248 
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Yüksek yöneticiler gerek taraflara gerekse şahit veya uzman kişilere soru 

sorabileceklerdir.213 Slayt, grafik ve diğer görsel yardımlar kullanılabilecektir.214 

Oturum uyuşmazlık taraflarının kapanış konuşmalarıyla son bulacaktır. Oturumlar 

gizli olarak yürütülür ve çoğu olayda kayıt tutulmaz.215 

Kısa duruşma yönteminin son safhası çözüm safhasıdır. Genel olarak 

şirketlerin yüksek yöneticileri bir araya gelerek tarafsız üçüncü kişinin müdahalesi 

olmaksızın çözüm konusunda müzakerelerde bulunmaktadırlar.216 Bu şekilde yüksek 

yöneticiler şirketlerinin çıkarları yönünde bir uzlaşmaya ulaşmaktadırlar. Çözüm 

safhasında tarafsız üçüncü kişinin müdahalesi kısa duruşma anlaşmasıyla 

belirlenecektir. Taraflar kurul üyelerinin tümünün çözüm sürecinde yer almasını 

kararlaştırabilirler. Bu durumda kuruldan çıkacak öneri kararı taraflarca onaylanarak 

bir çözüme dönüştürülebilir. Bunun haricinde kurula daha başlangıçta bağlayıcı karar 

alma yetkisi tanınabilir. Taraflar, tarafsız üçüncü kişinin yüksek yöneticiler 

arasındaki görüşmelerde bir arabulucu gibi hareket etmesine karar verebilirler.217 

Bunun haricinde taraflar, tarafsız üçüncü kişiden tavsiye niteliğinde bir karar 

alabileceklerdir. Taraflar, kuruldaki görüşmelerin ardından üçüncü kişinin bir karar 

vereceği ve bu kararın bağlayıcı olacağı hususunda anlaşabilirler. 

Günümüzde kısa duruşma yönteminin kullanımı gittikçe azalmıştır. Bunun 

en önemli nedeni bu yöntemde yüksek yöneticilerin şirketlerinin yöntemine 

ayıracakları zamanın çoğunu uyuşmazlık üstüne yoğunlaşarak uyuşmazlık için 

harcaması ve bu yöntemin masraflarının zaman zaman çok fazla olmasıdır.218 

g. Seri Jüri Yargılaması Yöntemi 

Seri jüri yargılaması yöntemi, uyuşmazlığın taraflarının altı kişiden oluşan 

bir jüri önünde yaptıkları kısa sunumlar sonrası söz konusu jüriden uyuşmazlık 

                                                 
213 Frey, a.g.e., s.215; Goldberg, Sander, Rogers, Cole, a.g.e., s.314;  Patterson, Seabolt, a.g.e., s.145 
214 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.145 
215 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.145 
216 Frey, a.g.e., s.215 
217 Frey, a.g.e., s.215; Ildır, a.g.e., s.113; Nolan-Haley, a.g.e., s.250 
218 Ware, a.g.e., s.342 
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hakkında bağlayıcı olmayan bir karar aldıkları alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemidir.  

Seri jüri yargılaması yöntemi, taraflar için risk taşımayan ve bağlayıcı 

olmayan bir yöntemdir.219 Bu yöntem sayesinde taraflar, gerçek bir yargılama 

olsaydı jürinin uyuşmazlık konusu olayları nasıl değerlendireceği yönünde bir kanaat 

edineceklerdir.220 Bu yöntem özellikle tarafların yargılama sonucundan gerçekçi 

olmayan beklentiler taşıdıkları durumlara uygundur.221 Zaman ve masraflardan 

tasarruf sağladığı için büyük ve karmaşık uyuşmazlıklarda uygulanabilecek bir 

yöntemdir.222 Türk Hukuku’nda jüri sistemi bulunmadığından kullanım amacı 

itibariyle Türk hukuk sistemine uygun değildir. Bununla birlikte taraflar aralarında 

anlaşmak suretiyle altı kişilik bir kuruldan aynı usul izlenerek bir tavsiye kararı 

alabilirler; zira hukuk sistemimizde buna engel bir hüküm mevcut değildir. 

Seri jüri yargılaması yöntemi, gerek devlet mahkemelerinde gerçekleşen 

yargılamaya gerekse diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine göre daha hızlı 

bir yöntemdir. Bunun nedeni birçok usuli yöntemin kısaltılmış olmasıdır. Seri jüri 

yargılamasında jüri seçimi sırasında yapılan sorgulama kısaltılmış, delillerin itirazı 

sınırlanmış, değeri düşük olan kanıtlar atlanılmış ve jüri eğitimi azaltılmıştır.223 Yine 

oturum safhasında tanıkların canlı olarak dinlenilmesi yerine avukatların tanıkların 

ifadelerine özet olarak yer vermesi söz konusudur. 

Seri jüri yargılaması yöntemi; tahkikatın tamamlanmış olduğu, hâkime 

yöneltilen askıdaki taleplerin çözüldüğü ve yargılamanın başlaması için hazır duruma 

gelinen olaylar için oluşturulmuş bir yöntemdir.224 Seri jüri yargılaması yöntemine ya 

mahkemenin bu konuda yetkisi olduğu takdirde kararı üzerine ya da tarafların 

anlaşması üzerine gidilecektir.225  

                                                 
219 Frey, a.g.e., s.127 
220 Frey, a.g.e., s.127; Nolan-Haley, a.g.e., s.223 
221 Frey, a.g.e., s.127; Patterson, Seabolt, a.g.e., s.148 
222 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.148 
223 Ware, a.g.e., s.342 
224 Frey, a.g.e., s.127; Ware, a.g.e., s.342 
225 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.149 
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Seri jüri yargılaması, tarafların belirleyecekleri (veya davanın görüldüğü 

mahkemenin) tarafsız bir üçüncü kişi tarafından yürütülecektir. Tarafsız üçüncü kişi 

genellikle emekli bir hâkim olacaktır. Bu yöntem gerçek bir duruşma atmosferinin 

sağlanması amacıyla genellikle mahkeme salonlarında gerçekleştirilmektedir.226 

Daha sonra taraflar altı kişiden oluşan jüriyi belirleyeceklerdir. Jüri seçimi için 

mahkemenin jüri havuzundan yararlanılacaktır. Jüri havuzundan belirlenecek 

potansiyel on (veya daha fazla) kişiye kısaltılmış bir sorgulama yapılacak bunun 

sonucunda her bir taraf iki kişi eleyerek altı kişilik jüriyi oluşturulacaktır.227 Seçilen 

bu jüri üyelerine verecekleri karara kadar, kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu 

söylenmeyecektir. Böylelikle jüri üyeleri uyuşmazlık hakkında karar verirken normal 

bir yargılamadaki jüri üyeleri gibi soruna ciddiyetle yaklaşabileceklerdir.228 

Seri jüri yargılaması yönteminde yapılacak oturum öncesinde tarafların 

avukatlarının ikna edici bir sunum hazırlamaları gerekmektedir. İlgili oturumda 

tanıklara yer verilmeyeceğinden, sunumda tüm delillere yer verilmeli ve karşı tarafın 

neler ileri sürebileceği önceden tahmin edilerek bu iddiaların çürütülmesine yönelik 

bir hazırlık yapılmalıdır.229 

Seri jüri yargılaması oturumu, hâkim ve jürinin huzurunda tarafların açılış 

konuşmalarıyla başlayacaktır. Daha sonra taraflar uyuşmazlıkla ilgili sunumlarını 

yapacaklardır. Bu sunum belirtilen sınırlı süre içerisinde gerçekleştirilecek ve 

uyuşmazlığı ilgilendiren olaylarla ilgili delilleri ve tanık ifadelerinin özetlerini 

içerecektir.230 Yine bu sunumda uyuşmazlığın karşı tarafının iddialarını etkisiz hale 

getirecek delillere ve kapanış ifadelerine yer verilecektir. 

Tarafların sunumundan sonra jüri kendisine verilen süre içerisinde görüşme 

yapması ve bir karar alması için görevlendirilecektir. Bu süre sonunda jüri ortak bir 

kararla oturuma dönebileceği gibi her bir jüri üyesinin farklı kararıyla da oturuma 

                                                 
226 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.150 
227 Frey, a.g.e., s.127; Nolan-Haley, a.g.e., s.226; Patterson, Seabolt, a.g.e., s.150; Ponte, Cavenagh, 
a.g.e., s.134 
228 Goldberg, Sander, Rogers, Cole, a.g.e., s.317; Ponte, Cavenagh, a.g.e., s.134 
229 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.149 
230 Frey, a.g.e., s.127; Patterson, Seabolt, a.g.e., s.149 
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dönebilecektir.231 Jürinin kararını açıklamasından sonra taraflar belirlenen süre 

zarfında jüriyle konuşabilecek, onlara soru yöneltebileceklerdir.232 Bu sayede taraflar 

jürinin söz konusu uyuşmazlığa ilişkin bakışını daha iyi değerlendirebilecektir. 

Seri jüri yargılamasında, jürinin vermiş olduğu bu karar taraflar için 

bağlayıcı değildir, tavsiye niteliğindedir. Bununla birlikte taraflar yapmış oldukları 

alternatif uyuşmazlık çözümü anlaşmasında jüri kararının bağlayıcı olacağına karar 

verebileceklerdir. Seri jüri yargılaması kural olarak gizli yürütülecektir. Taraflar 

anlaşmaya gizliliği sağlamaya yönelik hükümler koyabileceklerdir. Oturumlar 

sırasında kayıt tutulmaz. Seri jüri yargılaması sırasında verilen hiçbir ifade, sunulan 

hiçbir delil, taraflar arasındaki iletişim ve jüri kararı daha sonra mahkemede 

kullanılamaz.233 

Jürinin kararından sonra taraflar bir araya gelerek müzakere aşamasını 

başlatacaklardır. Taraflar jürinin verdiği tavsiye niteliğinde karardan hareket ederek 

yeni bir çözüme ulaşabilecekleri gibi jüri kararından daha farklı bir çözüme de 

ulaşabilirler. 

ğ. Özel Yargılama (Kiralık Hâkim) 

Özel yargılama yöntemi, uyuşmazlığın taraflarınca atanmış özel bir hâkim 

tarafından yapılacak yargılama sonucunda tarafları bağlayıcı bir kararın verildiği 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Özel yargılama yöntemi devlet mahkemelerinde gerçekleşen yargılamaya 

benzer ve sonuçta verilen karar taraflar için bağlayıcıdır.  

Özel yargılama yöntemi Amerika Birleşik Devletleri’nde karmaşık ticari 

uyuşmazlıklardan aile uyuşmazlıklarına birçok alanda uygulanabilmektedir. Her 

şeyden önce uyuşmazlıklarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını isteyen taraflar 

bu yönteme başvurmaktadırlar. Yine taraflar, uyuşmazlığın karmaşık olduğu veya 

teknik bir konuyla ilgili olduğu hallerde özel yargılama yöntemini kullanarak 
                                                 
231 Nolan-Haley, a.g.e., s.227; Patterson, Seabolt, a.g.e., s.150 
232 Frey, a.g.e., s.127; Goldberg, Sander, Rogers, Cole, a.g.e., s.317; Nolan-Haley, a.g.e., s.227 
233 Nolan-Haley, a.g.e., s.227 
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uyuşmazlığı çözmeyi bu konuda yargılama uzmanlığına sahip bir hâkime 

bırakabilmektedirler. Özel yargılama yöntemi, tarafların mahkeme kararı istedikleri 

ancak yargılamanın aleni olmasını istemedikleri haller için iyi bir tercihtir.234 

Uyuşmazlığın tarafları özel yargılama yöntemine başvurmak istedikleri 

takdirde bu konuda bir anlaşma yapacaktır. Bununla birlikte eğer bu uyuşmazlıkla 

ilgili yargılama süreci hâla devam ediyorsa mahkemeye özel yargılamaya gitmek 

istediklerine ilişkin bir dilekçe sunarak mahkemeden gönderme kararı almaları 

gerekecektir.235 Amerika Birleşik Devletleri’nde çoğu eyalette özel yargılama 

yönteminin kullanılmasına izin verilmektedir. Bununla birlikte bu eyaletlerde özel 

yargılama yöntemini yürütecek yargıçla ilgili olarak bazı ölçütler yasal olarak 

düzenlenmiştir.236 Özel yargılama tarafların yapacakları anlaşma dışında kanunca da 

öngörülmüş olabilir.237 

Taraflar yapacakları anlaşmayla, özel yargılama yönteminde uygulanacak 

kuralları ve usulü kendileri belirleyebileceklerdir. Bu halde özel hâkimin seçimi, eğer 

bir hâkim üzerinde anlaşıldıysa o hâkimin ismi, özel hâkimin ücretinin nasıl 

ödeneceği, tahkikat aşamasının içeriği, yargılamanın ne zaman ve nerede yapılacağı, 

yargılamanın ne kadar zamanda bitirileceği anlaşmada yer alacaktır.238 Çoğu özel 

yargılama yalnızca özel hâkim önünde gerçekleşip jürinin katılımı tercih edilmese 

de, taraflar bunun aksini kararlaştırarak jürinin de dâhil olduğu bir özel yargılama 

usulü düzenleyebilirler.239 

Özel yargılama yönteminde yargılamayı yönetecek tarafsız üçüncü kişi 

(özel hâkim) uyuşmazlığın taraflarınca atanacaktır. Taraflar genellikle emekli bir 

hâkim atamayı tercih etmektedirler; bununla birlikte bir hukuk profesörü, emekli 

uzman bir avukat veya hakem de tercih edilebilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi 

ABD’nin bazı eyaletlerinde atanabilecek özel hâkimlerle ilgili ölçütler belirlenmiştir. 

Bu durumda uyuşmazlığın tarafları söz konusu ölçütlere uygun bir kişiyi özel hâkim 

                                                 
234 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.156 
235 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.156 
236 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.157 
237 Frey, a.g.e., s.321; Ponte, Cavenagh, a.g.e., s.266 
238 Frey, a.g.e., s.321 
239 Frey, a.g.e., s.321 
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olarak belirleyebilecektir. Tarafların belirleyecekleri özel hâkimin ücreti taraflarca 

ödenecektir.240 

Özel yargılamada duruşmalar taraflarca belirlenen özel hâkimce 

yürütülecektir. Duruşmalar mahkeme salonunda yapılabileceği gibi yargılamayı 

yürüten özel hâkimin çalışma ofisinde de yapılabilir. Yargılamayla ilgili usulü 

kurallar taraflarca belirlendiği takdirde hâkim buna göre hareket edecektir. Eğer 

taraflar bu konuda bir karar almadıysalar, hâkim genel olarak mevcut usul kanunları 

uyarınca bu yöntemi sürdürecektir. Bununla birlikte hâkim, yargılamanın hızlı 

sürmesi açısından farklı uygulamalara gidebilecektir. 

Özel yargılama sonucunda verilen karar taraflar açısından bağlayıcıdır.241 

Bununla birlikte taraflar özel yargılamaya karar verdikleri anlaşmada bu yöntem 

sonucu alınacak kararın tavsiye niteliğinde olduğuna karar verebilirler. Taraflar 

yaptıkları anlaşmada hâkimin verebileceği kararı sınırlayabilirler. Bu durumda özel 

hâkim belirlenen miktar üzerinde bir tazminata hükmedemez.242 Yine taraflar özel 

hâkimin kararının gerekçeli olması yönünde bir karar alabilirler.243 Taraflar özel 

hâkimin kararının tamamen bağlayıcı olmasını istedikleri takdirde tarafların temyize 

başvuru hakkını anlaşmayla kaldırmaları gerekir. Aksi takdirde tarafların temyize 

başvuru hakları söz konusu olacaktır.244 

h. Tahkimin Yer Aldığı Karma Alternatif Uyuşmazlık 

Çözüm Yöntemleri 

(1) Arabuluculuk-Tahkim Yöntemi (Med-Arb) 

Arabuluculuk-tahkim yöntemi, taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için 

ilk olarak arabuluculuk yöntemine başvurulduktan sonra bu yöntemin başarısız 

olması halinde, çözüme ulaşmak için tahkimin kullanıldığı bir alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemidir. 
                                                 
240 Frey, a.g.e., s.321 
241 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.157 
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Arabuluculuk-tahkim yöntemi arabuluculuğun ve tahkimin birleşmesinden 

oluşan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.245 Bu yöntemde arabuluculuğun 

başarısız olması halinde devlet yargısına başvurmaya gerek kalmadan bağlayıcı bir 

çözüm için tahkim yoluna gidilecektir.246 

Taraflar, arabuluculuk-tahkim yöntemine başvurulacağını uyuşmazlık 

konusu sözleşmenin bir maddesinde düzenleyebilecekleri gibi uyuşmazlık ortaya 

çıktıktan sonra yapacakları bir anlaşmayla da buna karar verebileceklerdir.247 Bazen 

taraflar daha başlangıçta arabuluculuk-tahkim yöntemini isteyebilecekken bazen ilk 

olarak sadece arabuluculuk yönteminin kullanılacağı konusunda anlaşırlar. Ancak 

daha sonra uyuşmazlıklarının tek bir yöntemle çözülemeyeceğini görüp anlaşmaya 

tahkim yönteminin de eklenmesine karar verirler.248 

Arabuluculuk-tahkim yöntemi, ilk olarak arabuluculuk safhasıyla 

başlayacaktır. Taraflarca seçilen tarafsız üçüncü kişi arabulucu vazifesiyle tarafların 

uyuşmazlığa bir çözüm bulmasına yardımcı olacaktır. Görüşmelerin tıkandığı 

noktada yani arabuluculuk safhasının başarısız olduğu noktada tahkim yöntemine 

geçilecektir. Buradaki sorun arabuluculuk aşamasının başarısız olduğuna ve artık 

tahkim aşamasına geçileceğine kimin karar vereceğidir. Taraflar yapacakları 

anlaşmada, tarafsız üçüncü kişinin arabuluculuk aşamasının başarısız olduğuna ve 

artık tahkim aşamasına geçileceğine karar vermek yetkisine sahip olup olmadığı 

konusuna açıklık getirmelidirler.249 Bununla birlikte taraflar yaptıkları anlaşmada bu 

yetkiyi kendilerine de verebilecektir.  

Arabuluculuk safhası sonrası çözüme ulaşılamaması halinde tahkim 

safhasına geçilecektir. Arabuluculuk safhasında arabulucu olarak görev yapan 

tarafsız üçüncü kişi artık hakem olarak görevine devam edecektir.250 Hakem daha 

önceden arabulucu olduğundan gerekli bilgileri edinmesi için daha az zamana ihtiyaç 

                                                 
245 Frey, a.g.e., s.285; Patterson, Seabolt, a.g.e., s.161 
246 Ildır, a.g.e., s.100; Warbeck, a.g.m., s.111 
247 Ildır, a.g.e., s.100 
248 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.162 
249 Ildır, a.g.e., s.104 
250 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.161 
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duyacak; bu da zamandan, kaynaklardan ve masraflardan tasarruf sağlayacaktır.251 

Tahkim safhası sonucunda ulaşılacak çözüm taraflar açısından bağlayıcı olacaktır. 

Bununla birlikte taraflar aralarında anlaşmışlarsa verilecek karar bağlayıcı 

olmayabilecektir. 

Arabuluculuk-tahkim yönteminin birçok olumlu yönü vardır. Taraflar aynı 

kişinin daha sonra hakem olarak uyuşmazlığı çözeceğini bildiklerinden arabulucuya 

karşı daha açık ve daha dürüst olurlar.252 Taraflar, uyuşmazlığı arabuluculuk 

safhasında çözmek için daha istekli davranırlar.253 Bu yöntemde harcanan tüm 

çabalar sonuçsuz kalmayacaktır; çünkü prosedürün sonunda bağlayıcı bir karara 

ulaşılacaktır. Aynı tarafsız üçüncü kişi hem arabulucu hem de hakem olacağından 

tahkim safhasında birçok evre atlanacaktır; zira tarafsız üçüncü kişi uyuşmazlıkla 

ilgili çoğu şeyi önceden öğrenmiştir.  

Arabuluculuk-tahkim yöntemine yönelik birtakım olumsuz eleştiriler de 

yapılmıştır. Bunlardan ilkine göre bağlayıcı karar alma gücüne sahip olan tarafsız 

üçüncü kişi; tarafları arabuluculuk safhasında anlaşmaya zorlayabilir, anlaşma için 

isteksiz olan tarafa baskı uygulayabilir ve arabuluculuk safhası sonunda kabul 

edilmeyen çözüme tahkim sonucunda hükmedeceğini ima edebilir.254 Bu durumda 

taraflar isteksiz bir şekilde çözüme ulaşacaktır; bu da çözümden beklenen sonucun 

elde edilmesine engel olabilecektir. Bu yönteme getirilen diğer bir eleştiri, hukuk 

eğitimi almamış bir arabulucunun tahkim safhasına gelindiğinde eldeki delillere göre 

kötü bir karar alma ihtimalinin bulunmasıdır.255 Yine tarafsız üçüncü kişi, 

arabuluculuk aşamasında elde ettiği gizli bilginin etkisinde kalarak tahkim safhasında 

karar verebileceğinden taraflar arabuluculuk aşamasında dikkatli davranabilecek bu 

da arabuluculuktan beklenen faydanın sağlanmasına engel olacaktır.256 

 

                                                 
251 Ildır, a.g.e., s.100 
252 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.162 
253 Ildır, a.g.e., s.102; Patterson, Seabolt, a.g.e., s.162 
254 Ildır, a.g.e., s.102 
255 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.162 
256 Ildır, a.g.e., s.102 
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(2) Arabuluculuk sonrası Tahkim Yöntemi (Med-Then-

Arb) 

Arabuluculuk sonrası tahkim yöntemi, usul itibariyle arabuluculuk-tahkim 

yöntemine benzemektedir. Arabuluculuk sonrası tahkim yönteminin farkı 

arabuluculuktaki tarafsız üçüncü kişiyle tahkimdeki tarafsız üçüncü kişinin farklı 

olmasıdır. Arabuluculuk-tahkim yönteminde arabuluculuk aşamasında görev yapan 

tarafsız üçüncü kişinin, arabuluculukta elde ettiği gizli bilgiler nedeniyle 

objektifliğini yitirebileceğinden hareket edilerek bu yöntem ortaya konulmuştur.257 

Buna göre bu yöntemde bağlayıcı karar veren hakem, arabuluculuk görevini yürüten 

tarafsız üçüncü kişiden farklıdır. 

Bu yönteme yöneltilen en önemli eleştiri, masrafların fazla olacağı ve 

tahkimi ayrı bir üçüncü kişi yürüteceğinden daha fazla zaman kaybına yol açacağıdır. 

Bu olumsuz yön şu şekilde giderilmeye çalışılmaktadır: Hem hakem hem de 

arabulucu, arabuluculuk safhasında yer alacak ancak hakem özel oturumlara 

katılmayacak ve bu oturumlar hakkında bilgi de almayacaktır. Eğer arabuluculuk 

yöntemi başarısız olursa hakem tahkim yöntemini başlatacaktır. Bu uygulamada 

‘Birlikte Arabuluculuk-Tahkim (Co-Med-Arb)’ olarak adlandırılmaktadır.258 

(3) Tahkim-Arabuluculuk Yöntemi (Arb-Med) 

Tahkim-arabuluculuk yöntemi, arabuluculuk-tahkim yönteminin ters 

çevrilmiş biçimidir.259 Bu yöntem öncelikle tahkimle başlayacaktır. Hakem 

uyuşmazlıkla ilgili kesin kararını vermeden önce arabulucu sıfatıyla uyuşmazlık için 

arabuluculuk safhasını başlatacaktır. Bu yöntemde de tarafsız üçüncü kişi hem 

arabulucu hem hakem olarak yetkilidir. Eğer arabuluculuk safhası sonucunda bir 

çözüme ulaşılamazsa hakem olarak uyuşmazlıkla ilgili kesin kararını verecektir. 

Bu yöntemin birçok olumsuz yönü vardır. Her şeyden önce arabuluculuk-

tahkim yöntemine göre daha pahalıdır; zira başlangıçta tahkim safhası olduğundan 

                                                 
257 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.163 
258 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.163 
259 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.163; Nolan-Haley, a.g.e., s.256 
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taraflar delillerini ve olayı daha şekli bir biçimde sunmalıdır. Bunun yanı sıra taraflar 

arabuluculuk safhasında iyi niyetle hareket ederek uzlaşmak yerine 

hakem/arabulucunun kararını etkilemek için çaba harcayacaklardır.260 

(4) Kutu Karşısında Arabuluculuk (Mediation Against the 

Box) 

Bu yöntem de arabuluculukla tahkimi birleştirmiştir. Taraflar uyuşmazlığı 

çözmek için öncelikle tahkim yoluna gideceklerdir. Hakem kararını verecek ancak 

kararı zarfa koyup, zarfı mühürleyecektir. Bundan sonra taraflar uyuşmazlığın 

çözümü için arabuluculuk yöntemine başlayacaklardır. Hakem olan tarafsız üçüncü 

kişi burada arabulucu olarak görev alacaktır. Eğer taraflar arabuluculuk sonunda bir 

çözüme ulaşamazlarsa mühürlenmiş zarf açılacak ve zarfta yer alan hakem kararı 

taraflar için bağlayıcı olacaktır.261 

4. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Karşılaştırılması 

a. Tahkim ve Arabuluculuk 

Tahkim ve arabuluculuk, taraflar arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü 

için en sık başvurulan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıdır. Hukuk sistemlerinin 

alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak düzenlemeyi tercih ettikleri başlıca iki 

kurum tahkim ve arabuluculuktur. Bazı hukuk sistemlerince arabuluculuk kurumu 

mecburi hale getirilmiş fakat bununla birlikte arabuluculuk kurumunun ruhuna aykırı 

olarak arabulucuya tahkimdeki hakemin sahip olduğu bazı yetkiler verilmiştir.262 

Oysaki tahkim ve arabuluculuk arasında esaslı farklılıklar bulunmaktadır. 

                                                 
260 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.163 
261 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.16 
262 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.116 
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Her şeyden önce tahkimde tarafsız bir üçüncü kişi tarafından verilen ve 

tarafları bağlayan bir karar mevcuttur. Ancak arabuluculukta çözüm taraflar 

tarafından oluşturulur ve tarafları bağlayan bir etkisi söz konusu değildir.263  

İkinci olarak tahkimde uyuşmazlığın çözümü için hakem, devlet 

yargısındaki hâkim gibi delilleri inceleyebilecek ve tanık dinleyebilecekken, 

arabulucu hakemin sahip olduğu bu yetkilere sahip değildir. Arabulucu kim haklı 

kim haksız araştırmasından ziyade iki tarafın da menfaatlerine hizmet edecek ve bu 

yolla iki tarafı da tatmin edecek bir çözüme ulaşılması için çalışacaktır.  

Üçüncü olarak tahkimin odak noktası hakemdir. Hakem sorular soracak, 

belgeleri ve delilleri inceleyecek ve sonuçta tarafları bağlayan bir karar verecektir. 

Hakemin tarafları uzlaştırma gibi bir görevi bulunmamaktadır.264 Ancak 

arabuluculukta odak noktası uyuşmazlığın taraflarıdır.265 Uyuşmazlığın tarafları 

kendilerini tatmin edecek en uygun çözüm yolunu bulmaya çalışacaklardır. Bununla 

birlikte arabulucu taraflar arasında sağlıklı bir iletişim sağlamak ve görüşmelerin 

tıkandığı noktada tarafları tekrar masanın etrafında bir araya getirmekle görevlidir. 

Arabulucu uyuşmazlık konusunda karar alamaz ve taraflara bir çözümü zorla kabul 

ettiremez.266 

Dördüncü olarak tahkimde hakemler genellikle uyuşmazlık konusu 

hakkında uzman ve tecrübe sahibi kişilerden seçilmektedirler. Örneğin uluslararası 

ticari bir uyuşmazlıkta hakem olarak uluslararası işlerde uzman bir kişi tercih 

edilecektir. Buna karşılık arabuluculukta, arabulucu olarak daha ziyade iletişim 

konusunda yeteneği olan ve uyuşmazlık içinde bulunan tarafları bir araya 

getirebilecek nitelikte kişiler tercih edilmektedir.267 

                                                 
263 Bruno Oppetit, Théorie de l’arbitrage, Presses Universitaires de France, Paris, 1998, s.35; 
Patterson, Seabolt, a.g.e., s.116; Yves Guyon, L’Arbitrage, Economica, Paris, 1995, s.6 
264 Doktrinde hatalı olarak hakemlerin birer uzlaştırıcı rolü oynayacağı ifade edilmiştir. Rabi Koral, ‘İç 
Hukukumuzda Tahkim’, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:XIII, Numara:3, 
1946, s.28 
265 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.116 
266 Oppetit, a.g.e., s.35 
267 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.117 
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Son olarak hakemler görevlerini beceriyle ve dikkatlice yapmadıkları veya 

kötü bir karar verdikleri durumlarda genellikle hukuki sorumluluktan muaftırlar. 

Hakemler yargılama yaptıkları ve bu nedenle hâkim olmasalar bile hâkim gibi 

değerlendirildikleri için hâkimlere tanınmış olan bazı korumalardan 

yararlanmaktadırlar. Diğer yandan arabulucular, arabuluculuk görevlerini yerine 

getirirken yapmış oldukları ihmallerden sorumlu tutulabileceklerdir. Bununla birlikte 

arabuluculukta çözüm taraflara bağlı olduğu ve çözüme taraflarca karar verildiği için 

mahkemeler arabulucuların görevlerini ihmal ettiği konusunu tespitte isteksiz 

davranmaktadırlar.268  

b. Arabuluculuk ve Uzlaştırma 

Arabuluculuk ve uzlaştırma, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olarak 

birbirilerine benzeseler de belli noktalarda farklılıkları mevcuttur. Bununla birlikte 

uygulamada söz konusu farklılıklar kendilerini net olarak göstermemektedirler.269 

Arabulucu sistematik bir biçimde iletişim teknikleri uygulamak suretiyle 

taraflar arasında iletişimin kurulmasını kolaylaştırır ve bir diyalog sürecinin işlerlik 

kazanmasına ve bunun canlı tutulmasına katkı sağlar.270 Arabulucu, taraflara rahat ve 

özgür bir müzakere ortamı yaratmak suretiyle tarafların, sorumlulukları tümüyle 

kendilerine ait olmak üzere kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarına yardımcı 

olur. Bu durumda arabulucu kural olarak taraflara çözüm önerileri sunamaz. 

Arabulucu uyuşmazlığı bir karar vermek suretiyle çözmeyi değil; ikna ve telkin ile 

tarafların yeniden müzakerelere girişmelerine ve bir anlaşma sağlamalarına imkân 

veren bir ortamı oluşturmayı hedefler.271 Arabulucu haklıyı veya haksızı belirlemeye 

çalışmaz; uyuşmazlığın taraflarının menfaatlerinin en uygun şekilde dengelenmesini 

öngören bir anlaşma zeminin bulunmasına çaba sarf eder.272  

                                                 
268 Patterson, Seabolt, a.g.e., s.117 
269 Oppetit, a.g.e.,s.35 
270 Tanrıver, Arabuluculuk Kurumu, s.827 
271 Tanrıver, Arabuluculuk Kurumu, s.827-828 
272 Tanrıver, Arabuluculuk Kurumu, s.828 
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Uzlaştırmada, uzlaştırıcı arabulucuya göre çözüm aşamasında daha etkin bir 

rol oynamaktadır.273-274Uzlaştırıcı aralarında uyuşmazlık bulunan taraflara somut 

olayın koşullarına ve özelliklerine göre şekillenecek çeşitli çözüm önerileri sunup, 

onların bu çözüm önerilerini müzakere etmelerini ve sunulan somut çözüm 

önerilerinden birisi üzerinde mutabakata varmalarını hedefler.275 Arabulucu taraflara 

çözüm önerilerinde bulunamazken; uzlaştırıcı taraflara karşılıklı olarak 

menfaatlerinin korunmasını ve gerçekleşmesini hedefleyen bir çözüm önerileri 

kataloğu önerip sunacaktır.276 

Kanaatimizce de arabuluculuk süreci esas olarak uyuşmazlığın taraflarınca 

yürütülmektedir. Arabulucunun çözüme ulaşılmasında kolaylaştırıcı etkisi vardır ve 

çözüme ulaşmak tarafların elindedir. Taraflar aksini kararlaştırmadıkları sürece 

arabulucunun çözüm önerme ve bağlayıcı bir çözüme karar verme yetkisi yoktur. 

Uzlaştırmada ise uzlaştırıcı uyuşmazlık hakkında değerlendirme yapabilecek ve 

taraflara çözüm önerileri sunabilecektir. Böylelikle uzlaştırıcı, çözüm sürecinde 

arabulucuya göre daha aktif bir rol oynayacaktır. 

Arabuluculuk ve uzlaştırmada, taraf avukatlarının üstlendiği roller de 

farklıdır. Arabuluculukta avukatlar uyuşmazlık için yeni çözümler üretirken; 

uzlaştırmada avukatlar sadece uzlaştırıcı tarafından sunulan çözüm önerileri 

hakkında müvekkillerine yol göstermektedirler.  Bu nedenle avukatlar arabuluculuk 

sürecinde daha etkin rol oynamaktadırlar. 
                                                 
273 Oppetit, a.g.e., s.35; Süha Tanrıver, ‘Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kavramları, Aralarındaki Temel 
Farklılıklar ve Arabuluculuk Kurumuna Duyulan Tepkiler ya da Oluşturulan Dirençlerin Sosyolojik 
Açıdan İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi’ (Arabuluculuk ve Uzlaştırma), Prof. Dr. Fırat Öztan’a 
Armağan, Cilt:2, Ankara, 2010, s.2027 
274 Bununla birlikte doktrinde arabuluculuğun uzlaştırmaya göre daha aktif bir görev ve müdahale 
içerdiği de ileri sürülmüştür. (İbrahim Orkun Atalay, ‘Türk Hukukunda Alternatif Çözüm Yolu Olarak 
Avukatlık Kanunu 35/A Maddesi Anlamında Uzlaşma’, Legal Hukuk Dergisi, Cilt:2, Sayı:20, 
İstanbul, 2004, s.2210) Bu görüş uyarınca arabulucu taraflar arasında iletişimin kurulmasını 
kolaylaştırmaktan başka tarafları ikna etme girişiminde ve çözüm önerilerinde bulunur. Uzlaştırma, 
arabuluculuğa göre daha az bir resmi süreci ve daha az etkin rol alan bir üçüncü kişiyi kapsar. 
(Atalay,İ., a.g.m., s.2210; Ceylan, a.g.e., s.308; Nolan-Haley, a.g.e., s.261; Warbeck, a.g.m., s.111) 
Uzlaştırıcı uyuşmazlığa ve taraflara kural olarak daha az müdahalede bulunur. Bu açıdan uzlaştırıcı 
arabulucuya göre daha zayıf bir konumdadır ve arabulucuyla kıyaslandığında taraflar arasında bir 
bekçi işlevi görür. (Yıldırım, a.g.m., s.242) Genel anlamda arabuluculuk uzlaştırma safhasını da 
kapsar fakat uzlaştırma arabuluculuk safhası içermez. (Atalay,İ., a.g.m., s.2210; Ildır, a.g.e., s.78, 
dpn.2) 
275 Tanrıver, Arabuluculuk Kurumu, s.828; Oppetit, a.g.e., s.35 
276 Tanrıver, Arabuluculuk ve Uzlaştırma, s.2026-2028 
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c. Vakıaların Tespiti ve Tarafsız Ön Değerlendirme 

Vakıaların tespiti ve tarafsız ön değerlendirme yöntemleri, uyuşmazlığı 

doğrudan çözmek için geliştirilmiş yöntemler olmamaları açısından arabuluculuk, 

uzlaştırma, tahkim ve özel yargıç yöntemlerinden ayrılmaktadırlar.277  

Tarafsız ön değerlendirme yöntemi, vakıaların tespiti yöntemine benzese de 

aralarında bazı farklar mevcuttur.  

Öncelikle vakıaların tespiti yöntemi tarafsız ön değerlendirmeye göre 

uyuşmazlığın daha ileriki aşamalarında işlerlik kazanmaktadır. Zira tarafsız ön 

değerlendirme, uyuşmazlıklar henüz başlangıç aşamasında iken, tarafsız bir üçüncü 

kişinin, tarafların uyuşmazlığı özetleyen kısa ifadelerine dayanarak uyuşmazlığın 

nasıl çıktığını, nerede ve nasıl geliştiğini, uyuşmazlığın gelecekte hangi noktaya 

ulaşabileceğini, her bir tarafın güçlü ve zayıf yanlarını, mahkemenin nasıl bir karar 

verebileceğini, tarafların anlaşabilecekleri noktaları ve mümkün olabilecek çözüm 

önerilerini ortaya koyan bir yöntemdir. 

Vakıaların tespiti yöntemi tarafsız ön değerlendirmeye göre daha kapsamlı 

ve derinlemesine bir araştırmayı gerektirmektedir.278 Vakıa tespitçisi bu çerçevede 

tarafların iddialarını dinleyecek, taraflarla tek tek görüşebilecek, uyuşmazlıkla ilgili 

tüm bilgi ve belgeleri inceleyebilecek, tanıkları dinleyebilecek ve tanıklara sorular 

yöneltebilecektir. 

C. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarında Usul 

1. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Uygulama Alanı 

Devlete ait yargı yetkisinin mutlak egemenliğine zarar vermeden işlerlik 

kazanan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının bir hukuk sistemi içerisinde ortaya 

çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta uygulama alanı bulması söz konusu değildir. 

                                                 
277 Frey, a.g.e., s.121 
278 Tanrıver, a.g.m., s.162 
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Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının uygulama alanı bulabilmesi için 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biriyle çözülmek istenen uyuşmazlığın 

kamu düzenine ilişkin olmaması gerekir.279 Kamu düzeni kuralları, bir toplum 

içindeki bireylerin barış içerisinde yaşamasını sağlayan kurallar bütünüdür. Örneğin 

Türk Hukuku’nda velayet ve vesayete ilişkin uyuşmazlıklar, iflas davaları, 

çekişmesiz yargı işleri kamu düzenine ilişkin olduklarından alternatif uyuşmazlık 

çözüm yolları bu konularda uygulanamaz. Tüm ülkelerin hukuk düzenlerinde kamu 

düzeni kuralları yer alır; bu kurallar zaman içinde ve toplumdan topluma değişkenlik 

gösterir. Örneğin boşanma davaları ve velayet uyuşmazlıkları Anglo-Sakson Hukuk 

Sistemi’nde alternatif uyuşmazlık çözümü yollarıyla çözülebilirken, Türk Hukuk 

Sistemi’nde bu yetki kamu düzenine ilişkin olduğundan yalnızca devlet 

mahkemelerinde çözümlenebilir. Kamu düzeni kuralları bir ülke içerisinde de zaman 

içinde değişkenlik gösterebilir, bu nedenle kamu düzeninin uygulanmasında hâkimin 

geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır.280 Bir hususun kanuna, genel ahlak ve adaba 

ya da kamu düzenine aykırılığını tespit etme işi somut olayın özelliğine göre hâkimin 

takdirini gerektirmektedir. 

Bu durumda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla çözümlenebilecek olan 

uyuşmazlıklar tarafların arzularına tâbi olan uyuşmazlıklardır. Bu tür uyuşmazlıklar 

tarafların üzerilerinde serbestçe tasarrufta bulunma yetkilerinin olduğu 

uyuşmazlıklardır. Bu tür uyuşmazlıklara örnek olarak alacak davasına konu olabilen 

uyuşmazlıkları ve tazminat taleplerini verebiliriz. 

Doktrinde alternatif uyuşmazlık çözümünün sadece özel hukuka ilişkin 

uyuşmazlıklarda söz konusu olabileceğine ilişkin bir görüş bulunmaktadır.281 

Bununla birlikte kamu hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda da kanunlar tarafından izin 

verildiği ve düzenlendiği takdirde alternatif uyuşmazlık çözümü uygulama alanı 

bulabilecektir. Örneğin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinde uzlaşma 

kurumu düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen suçlarda ve ilgili 

                                                 
279 Ildır, a.g.e., s.41 
280 Ildır, a.g.e., s.41 
281 Ildır, a.g.e., s.17 
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maddenin ikinci fıkrasının kapsamına giren suçlarda bir alternatif uyuşmazlık 

çözümü yolu olan uzlaşma kurumundan yararlanılabilecektir. 

2. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Ulaşım Biçimleri 

Aralarında uyuşmazlık çıkan tarafların alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarına erişim biçimi dört şekilde olabilir. Bunlar tarafların daha uyuşmazlık 

çıkmadan önce yaptıkları anlaşmada yer alan alternatif uyuşmazlık çözümü kaydıyla, 

tarafların uyuşmazlık sonrası alternatif uyuşmazlık çözümüne başvuracaklarına 

ilişkin anlaşmayla, mahkemenin uyuşmazlığın çözümünü alternatif uyuşmazlık 

çözüm yoluna havale etmesiyle282 veya alternatif uyuşmazlık çözümünün kanunlarca 

emredilmesiyledir. 

Alternatif uyuşmazlık çözümü yollarına ulaşım biçimlerinin, alternatif 

uyuşmazlık çözümüne başvurunun gönüllü veya zorunlu olmasıyla yakından ilişkisi 

vardır. Daha önce de belirttiğimiz üzere kural olarak alternatif uyuşmazlık çözümüne 

başvuru gönüllülük esasına dayalıdır. Tarafların alternatif uyuşmazlık çözümüne bir 

anlaşma neticesinde ulaştığı hallerde taraflar gönüllü olarak bu yolu seçmektedirler. 

Bununla birlikte mahkemenin uyuşmazlığı alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 

havale ettiği veya kanunların alternatif uyuşmazlık çözümünü emrettiği hallerde 

taraflar zorunlu olarak bu yola başvuracaklardır.283  

Taraflar daha uyuşmazlık çıkmadan önce uyuşmazlığın doğduğu anlaşmaya 

bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu kaydı koyarak uyuşmazlığın alternatif 

yöntemlerle giderilmesini sağlayabileceklerdir. Bununla birlikte, taraflardan biri bu 

kayda rağmen devlet mahkemelerine başvurduysa diğer taraf uyuşmazlığın alternatif 

yöntemlerle çözüleceğine dair itirazda bulunamaz.284 Zira uyuşmazlığın çözümü için 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kararlaştırılmış olması devlet yargısının 

yetkisini bertaraf etmez. Uygulamada en sık görülen alternatif uyuşmazlık çözüm 

                                                 
282 Robert Hill, Helen Wood, Suzanne Fine, A Practical Guide to Civil Litigation, Bristol, Jordans, 
2003, s.12 
283 Bakınız Warbeck, a.g.m., s.109 
284 Ildır, a.g.e., 48 
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yolu kaydı tahkim şartıdır.285 Tahkim kaydının varlığına rağmen taraflardan biri 

mahkemeye başvurmuşsa diğer taraf bu durumu ilk itiraz olarak ileri sürerek 

uyuşmazlığı hakemlerin önüne taşıyabilecektir. Aksi takdirde uyuşmazlık devlet 

yargısında çözümlenecektir. 

Uyuşmazlığın tarafları, uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra alternatif 

uyuşmazlık çözümü sözleşmesi yaparak uyuşmazlığın seçecekleri alternatif yolla 

çözülmesini kararlaştırabilirler. Bu sözleşme herhangi bir şekle tâbii değildir. 

Bununla birlikte tahkim anlaşmasının yazılı şekilde yapılması geçerlilik şartıdır, 

uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmiş 

olması gerekir. 

Alternatif uyuşmazlık çözümü sözleşmesiyle taraflar, tek bir alternatif 

yöntem kararlaştırabilecekleri gibi basamak basamak yükselen ve her basamağı 

müzakere, arabuluculuk, uzlaşma, uzman tayini ve tahkim gibi farklı yöntemler 

içeren bir uyuşmazlık çözümü serisine de karar verebilirler.286 Böyle bir durumda, 

taraflar, uyuşmazlık bir önceki basamakta tanımlanan yöntemle çözülemediği 

takdirde bir sonraki basamakta tanımlanan yönteme geçmeyi kabul etmiş olurlar.287 

Uyuşmazlığın ortaya çıkmasından sonra taraf avukatları genellikle bir karar ağacı 

analizi (dava risk analizi) yaparak dava açtıkları halde çıkabilecek sonuçlarla 

uyuşmazlığı alternatif yöntemlerle, özellikle de müzakereyle, çözdükleri takdirde 

elde edebilecekleri sonuçları karşılaştırarak kendilerine bir yol haritası çizerler.288 Bu 

karşılaştırma neticesinde mahkemeye gitmenin daha riskli olduğunu tespit ederlerse 

müvekkillerini müzakere yoluna yönlendireceklerdir. 

Kanunlar, hâkimlerin, önlerine gelen uyuşmazlıklarda tarafları alternatif 

uyuşmazlık çözümüne başvurması için teşvik etmesini veya taraflara alternatif 

                                                 
285 Hill, Wood, Fine, a.g.e., s.13 
286 Didem Özdemir Kayalı, ‘Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Basamaklı Uyuşmazlık Çözüm 
Şartları’, Haluk Konuralp Anısına Armağan, Cilt:1, Ankara, Yetkin Yayınları, 2009, s.501. Taraflar 
bu tür bir basamaklı çözüme uyuşmazlık çıkmadan önce yaptıkları anlaşmada da yer verebilirler. 
287 Kayalı, a.g.m., s.501 
288 Mustafa Özbek, ‘Uyuşmazlık Çözümünün Ekonomik Değerlendirmesi ve Karar Ağacı Analizi’, 
Ankara Barosu Uluslar arası Hukuk Kurultay 2008, Cilt:4, Ankara, 2008, s.98-99 
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uyuşmazlık çözümünü emretmesini öngörmüş olabilir.289 Bu duruma mahkeme 

kökenli alternatif uyuşmazlık çözümü denilmektedir. İlk halde uyuşmazlığın tarafları 

alternatif uyuşmazlık çözümüne başvurup başvurmama konusunda kendileri karar 

vereceklerdir ve varılacak çözüm taraflar için bağlayıcı olmayacaktır. Örneğin 

İspanya’da 9 Ocak 2001’de yürürlüğe giren 1/2000 sayılı Kanun’un 414. ve 415. 

maddelerine göre hâkim, olağan yargılama sürecinin başında, taraflar talep ve 

savunmalarını açıkladıklarında, onları uzlaşmaya veya sulhe davet etmelidir.290 Diğer 

haldeyse taraflar, hâkimin emrettiği alternatif uyuşmazlık çözümü yoluna başvurmak 

zorundadırlar. Hâkim davanın başında böyle bir karar alabileceği gibi uyuşmazlığı 

davanın herhangi bir aşamasında da alternatif uyuşmazlık çözümüne havale kararı 

verebilir. Bu durumda da alternatif yöntemle ulaşılacak çözüm taraflar için bağlayıcı 

olmayacaktır.  

Bazı durumlarda kanunlar, mahkemelere başvuru yolunu kapatarak sadece 

alternatif uyuşmazlık çözümü yolunu öngörmüşlerdir. Bunun başlıca iki sebebi 

olabilir. İlki söz konusu uyuşmazlıkların kısa zaman zarfında çözülmesi ihtiyacı ve 

diğeri uyuşmazlık meblağının küçük olması dolayısıyla mahkemelerin daha önemli 

uyuşmazlıklarla ilgilenmesinin sağlanmasıdır. Kanunun açık hükmü nedeniyle bu 

hallerde taraflar mahkemeye başvuramazlar, başvurdukları takdirde mahkeme 

görevsizlik kararı verecektir. Aynı şekilde kanunlar mahkemeye başvurmadan önce, 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmayı zorunlu kılmış olabilir. Bu 

durumlarda alternatif uyuşmazlık çözümü bir ön adım olarak değerlendirilecektir.291 

Taraflar kanunda öngörülen alternatif uyuşmazlık çözüm yolunu tüketmeden devlet 

yargısına başvuramaz; başvurduğu takdirde davanın dava şartı yokluğundan 

reddedilmesi gerekir. 

3. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünde Usul  

Devlet mahkemelerinde yargılama, yasama organı tarafından hazırlanmış 

esnek olmayan usul kurallarıyla yürütülmektedir. Devlet mahkemelerinin aksine 

                                                 
289 Mustafa Özbek, ‘Avrupa Birliği’nde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü’ (Avrupa Birliği), Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi, Yıl:19, Sayı:68, Ocak-Şubat 2007, s.282 
290 Özbek, Avrupa Birliği, s.282 dpn.80 
291 Ildır, a.g.e., s.65 
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alternatif uyuşmazlık çözümünde yargılama yapılmamaktadır; objektif hukukun 

uygulanmadığı ve şekle sıkı olarak bağlı olmayan esnek yöntemlerle uyuşmazlık 

çözüme kavuşturulmaktadır.292 Alternatif uyuşmazlık çözümünde uygulanacak usul 

tarafların arzularına göre düzenlenebilecektir. Uyuşmazlığın tarafları alternatif 

uyuşmazlık çözümü sözleşmesinde hangi alternatif yöntemin hangi usullerle 

uygulanacağını belirleyebileceklerdir. Uygulamada birçok alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemi vardır ve taraflar bunlardan birisini seçip, bu yönteme kendi 

ihtiyaçlarına göre şekil verebileceklerdir.293 Örneğin taraflar arabuluculuk 

yönteminde tek bir oturum yapılmasını kararlaştırabileceklerdir veya seri jüri 

yargılaması yönteminde tanık dinlenmesine karar verebileceklerdir.  

Devlet mahkemelerinde yargılama, devletin yetkili organının 

görevlendirmiş olduğu hâkimlerce yürütülmektedir. Müzakere yöntemi dışındaki 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarındaysa, uyuşmazlığın ortadan kaldırılması için 

tarafsız üçüncü kişilerin sürece katılımı söz konusu olmaktadır. Tarafsız üçüncü 

kişiler, seçilen yönteme göre özel bir isimle anılmaktadır. Örneğin arabuluculuk 

yönteminde bu kişi arabulucu olarak adlandırılmaktadır. Tarafsız üçüncü kişilerin 

seçimi çoğu zaman taraflarca yerine getirilmektedir. Bununla birlikte taraflar bu 

görevi seçecekleri yöntemde uzmanlaşmış bir kuruluşa veya üçüncü kişiye 

bırakabilirler. Kanunun öngörmesi halinde bu atamayı hâkimler de yapabileceklerdir. 

Devlet mahkemelerinde yargılama kural olarak aleniyet ilkesi çerçevesinde 

gerçekleştirilir. Duruşma ve kararların bildirilmesi alenidir. Duruşmaların bir 

kısmının ya da tamamının gizli yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu 

güvenliğinin kesin olarak gerekli olduğu hallerde taraflardan birinin talebi üzerine 

veya resen mahkemece karar verilebilecektir. Alternatif uyuşmazlık çözümünde ise 

gizlilik ilkesi hâkimdir. Tarafların alternatif uyuşmazlık çözümüne başvurma 

nedenlerinden en önemlisi yöntemlerin gizli olarak yürütülmesidir. Bu şekilde 

şirketlerin itibarları halk nezdinde zarar görmeyecektir. Bununla birlikte taraflar 

aralarında kararlaştırarak gizlilik ilkesini ortadan kaldırabileceklerdir. 

                                                 
292 Ildır, a.g.e., s.23 
293 Ponte, Cavenagh, a.g.e., s.33 
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4. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünde Karar 

Devlet mahkemelerinde yapılan yargılama sonunda hâkim tarafından 

uyuşmazlığı sona erdirecek bir karar verilmektedir. Bu karar taraflar açısından 

bağlayıcıdır ve icra edilebilme özelliğine sahiptir. Alternatif uyuşmazlık çözümünde 

ise bir karardan ziyade çözümden bahsetmek yerinde olacaktır.294 Taraflar 

uyuşmazlık noktalarında bir çözüm üzerinde anlaşırlar. Bu çözüm uyuşmazlığı 

tamamen sona erdirebileceği gibi uyuşmazlıkla ilgili asıl vakıaları ortaya çıkararak 

yargılamada daha çabuk çözüme ulaşılmasını sağlayabilecektir. Alternatif 

uyuşmazlık çözümü sonucunda varılan çözüm kural olarak bağlayıcı değildir.295 

Taraflar bu çözüme rağmen mahkemeye başvurabileceklerdir. 

Devlet mahkemeleri objektif hukuku uygulayarak çoğu zaman haklı-haksız 

arayışı içindedirler. Taraflardan biri kural olarak kaybeden diğeriyse kazanandır. Bu 

durum alternatif uyuşmazlık çözümünde farklıdır. Alternatif uyuşmazlık çözümü her 

iki tarafın da menfaatine uygun bir çözümü elde etmeyi hedefler; bu nedenle kazan-

kazan anlayışı hâkimdir. Alternatif uyuşmazlık çözümüyle taraflar mahkemelerden 

farklı olarak yaratıcı çözümler üretebileceklerdir. Taraflar ihtiyaçlarına uygun olan 

çözüm önerileri geliştirip sunabilecekler, bunlardan menfaatlerine en uygun olan 

üzerinde anlaşabileceklerdir.296 

Ç. Mukayeseli Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

1. Amerikan Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm 

Yolları 

Amerikan Hukuku’nda diğer hukuk sistemlerinden farklı olarak alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları konusunda genel bir düzenleme mevcuttur. 1998 tarihli 

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Kanunu, 30 Ekim 1998’de dönemin ABD Başkanı 

Bill Clinton tarafından imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ABD’nin 28 

numaralı kanunu olan Yargı Kurumları ve Yargı Usulü Kanunu’nun 3. bölümünün 
                                                 
294 Ildır, a.g.e., s.23 
295 Warbeck, a.g.m., s.109 
296 Ildır, a.g.e., s.62-63; Ponte, Cavenagh, a.g.e., s.32 
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44. kısmında 651. ve 658. maddeler arasında yer almaktadır.297 Söz konusu kanunla 

mahkeme tarafından yetkilendirilen, kabul edilen ve yönetilen mahkeme kökenli 

alternatif uyuşmazlık çözümü incelenmiştir. Kanunda, tarafların dava süreci dışında 

kendi iradeleriyle başvurdukları alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına yer 

verilmemiştir. 

ADR Kanunu’yla federal bölge mahkemeleri alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının kullanımı konusunda yetkilendirilmiştir. Buna göre Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki bütün bölge mahkemeleri iflas sürecindeki hasımlı davalar da dâhil 

olmak üzere bütün hukuk davalarında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının 

kullanılması konusunda yetkilendirilmiştir (ADR Kanunu m.651/b). Her bölgede 

uyuşmazlığın taraflarınca kullanılmak üzere en az bir alternatif uyuşmazlık çözüm 

yolu sağlanacaktır (ADR Kanunu m.652/a). Bununla birlikte bölge mahkemeleri 

uyuşmazlık içindeki taraflara birden fazla alternatif uyuşmazlık çözüm yolu da 

sunabileceklerdir. 

ADR Kanunu’nun 651. maddesinin a bendinde alternatif uyuşmazlık 

çözümü tanımı verilmiştir. Buna göre alternatif uyuşmazlık çözümü hâkim tarafından 

yürütülen yargılama dışında kalan; ön tarafsız değerlendirme, arabuluculuk, kısa 

yargılama ve tahkim gibi usullerle üzerinde uyuşmazlık bulunan konuların çözümüne 

yardımcı olmak için tarafsız bir üçüncü kişinin katıldığı herhangi bir süreç veya 

usuldür. Kanunun saymış olduğu alternatif uyuşmazlık çözüm yolları sınırlayıcı 

değildir. Mahkemeler taraflara kanunda belirtilenler haricinde de alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları sunabileceklerdir (ADR Kanunu m.652/a). 

Her federal bölge mahkemesi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının 

kullanımını teşvik etmek ve geliştirmek için yerel kuralları aracılığıyla kendi ADR 

programını oluşturacaktır (ADR Kanunu m.651/b). Eğer kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihte mevcut bir ADR programı varsa bunun etkinliğini denetleyecek ve gelişmesi 

için önlemler alacaktır (ADR Kanunu m.651/c). Her federal bölge mahkemesi ADR 

programının yönetilmesi ve değerlendirilmesi için alternatif uyuşmazlık çözüm 

yolları uygulamasında ve usulünde bilgi sahibi olan bir memur veya yargı görevlisi 
                                                 
297 Özbek, a.g.e., s.268 
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tayin edecektir (ADR Kanunu m.651/d).  Federal bölge mahkemeleri bütün hukuk 

uyuşmazlıklarında, yerel kurallar aracılığıyla, davanın uygun bir evresinde tarafları 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını kullanmayı düşünmeye sevk edeceklerdir 

(ADR Kanunu m.652/a). 

ADR Kanunu federal bölge mahkemelerine alternatif uyuşmazlık çözümü 

dışında tutulacak davaları veya dava türlerini belirleme yetkisi vermiştir. Ancak bu 

muafiyeti belirleyebilmek için barolara ve o bölgenin savcısına danışılması 

gerekmektedir (ADR Kanunu m.652/b). Federal bölge mahkemeleri, yerel kurallar 

aracılığıyla, alternatif uyuşmazlık çözümünde gizliliği tesis edecek ve gizli olan 

uyuşmazlık çözüm müzakerelerinin beyanını yasaklayacaktır (ADR Kanunu 

m.652/d). 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımıyla yetkilendirilmiş olan 

federal bölge mahkemeleri, sunulan her bir alternatif yol için taraflara yardımcı 

olacak tarafsız kişilerin oluşturulması için uygun kuralları belirleyeceklerdir. 

Oluşturulacak havuzdan tarafsız kişilerin seçimi ile ilgili usul ve kriterler her bir 

federal bölge mahkemesince belirlenecektir (ADR Kanunu m.653/a). Tarafsız 

üçüncü kişilerin alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konusunda eğitimi federal bölge 

mahkemelerinin denetimi altında gerçekleştirilecektir (Bakınız ADR Kanunu 

m.653/b). 

Amerikan Hukuku’nda mahkemeler ADR konusunda farklı yaklaşımlar 

benimsemektedirler. Yerel kurallara göre davanın taraflarının ADR’ye başvurmasını 

zorunlu tutan mahkemeler olduğu gibi bunu gönüllülük esasına bağlayan 

mahkemeler de vardır. Bazı mahkemeler ise uyuşmazlığın niteliğine göre her iki 

usulü de uygulamaktadır. 

ADR Kanunu’nun 654. maddesi bütün federal bölge mahkemelerine gönüllü 

tahkimi kullanma yetkisi vermiştir. Bununla birlikte uyuşmazlığın tahkime havalesi 

için öncelikle tarafların tahkime özgürce ve bilerek rıza göstermesi ve taraflardan 

birinin veya avukatların tahkime katılmayı reddetmemesi gerekir (ADR Kanunu 

654/b). Ayrıca davanın anayasa tarafından güvenceye alınan hakların, medeni 
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hakların veya seçimde oy verme hakkının ihlali iddiasına dayanmaması ve tazmini 

talep edilen miktarın 150.000 Amerikan Doları’nı aşmaması gerekir (ADR Kanunu 

m.654/a).   

ADR Kanunu, 1988 tarihli Kanuna göre kurulan hiçbir tahkim programını 

değiştirmediğinden bu kanuna göre gönüllü tahkim yolunu sunma yetkisine sahip 

olan mahkemeler yine gönüllü tahkim hizmeti vermeye devam edebileceklerdir.  

1988 tarihli Kanun uyarınca 10 federal bölge mahkemesi zorunlu tahkim 

programı oluşturmuştur. Niteliğine göre yerel kurallarca belirlenmiş bazı davalar, 

dava dosyası mahkemeye sunulduğunda mahkemenin kararıyla tahkime havale 

edilmektedir. Bu hallerde tarafların davanın tahkime havale edilmesine itiraz etme 

hakları bulunmaktadır. Anayasal hakların ihlalinden doğan veya belirli bir meblağın 

üzerindeki tazminatları konu alan davalar zorunlu tahkimden muaf tutulmuşlardır.298 

1998 tarihli ADR Kanunu’na göre federal bölge mahkemelerinin zorunlu tahkim 

programı oluşturması mümkün değildir ancak 1988 tarihli Kanuna göre zorunlu 

tahkim programına sahip olan mahkemeler bu programlarını devam 

ettirebileceklerdir. 

ADR Kanunu’nun 657. maddesinin a fıkrasına göre gönüllü tahkim 

sonucunda hakemin vereceği karar tarafların kanunda belirlenen otuz günlük sürenin 

sonuna kadar ‘trial de novo’ (yeni duruşma)’ya başvurmaması halinde kesinlik 

kazanacaktır. Tahkim sonucunda verilen bu karar hukuk davasında mahkemenin 

vereceği bir kararla aynı etkiye sahip olacaktır. Bununla birlikte bu karar temyize 

konu olamayacaktır. 

2. İngiliz Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

İngiliz Hukuku’nda, yargılama ile ilgili kuralları düzenleyen 26 Nisan 

1999’da yürürlüğe giren Hukuk Usulü Kuralları (Civil Procedure Rules (CPR)), 

uyuşmazlıkların dava yoluna nazaran daha ekonomik ve etkili bir şekilde çözümü 

için tarafların alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına yönlendirilmesini öngörmüştür. 

                                                 
298 Özbek, a.g.e., s.331 



 68

İngiliz Hukuku’nda ayrıca usul hukuku kurallarında yapılan reformun 

tamamlayıcısı olarak dava öncesi protokoller (pre-action protocols) kabul edilmiştir. 

Dava öncesi protokoller aracılığıyla taraflar arasında dava açılmadan önce bilgi ve 

belge değişimi sağlanacaktır. Taraflar bu yolla birbirilerinin uyuşmazlık konusundaki 

durumları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Böylelikle taraflar uyuşmazlığın 

anlaşmak suretiyle veya belli bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurularak 

çözümünün dava yoluna göre daha uygun olup olmadığını görebileceklerdir. Taraflar 

uyuşmazlığın çözümünde mahkeme dışı yolların daha uygun olduklarını gördükleri 

takdirde bu yollara başvurmaya gayret etmelidirler; zira bu halde dava yoluna 

başvurulmayarak yüksek masraflardan ve aşırı zaman kaybından tasarruf edilecektir. 

Ayrıca uyuşmazlık mücadeleci bir yolla değil, barışçıl bir yolla çözülecektir. 

Hukuk Usulü Kuralları dava sürecinin başlamasıyla birlikte mahkemelere, 

tarafların alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaları konusunda teşvik 

edilmesi ödevini yüklemiştir. Buna göre hâkimin yerine getirmesi gereken 

görevlerinden birisi, uyuşmazlığın alternatif yollarla çözümü mümkün görülüyorsa 

tarafları alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurmaya teşvik etmektir. Bu hallerde 

mahkeme alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulmasını da kolaylaştıracaktır 

(CPR m.1.4/2e). Mahkeme ayrıca tarafların dava konusunun tamamı veya bir kısmı 

üzerinde uzlaşmaları için taraflara yardımcı olacaktır (CPR m.1.4/2f). 

Hukuk Usulü Kuralları, tarafların alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 

başvurularının önünü açabilmek için bazı düzenlemelere yer vermiştir. Buna göre 

aralarındaki uyuşmazlığı alternatif uyuşmazlık çözümüyle veya başka bir yolla 

çözmeye karar veren taraflardan birisi yazılı olarak mahkemeye başvurarak 

yargılamanın durdurulmasını talep edebilecektir (CPR m.26.4/1). Eğer taraflar böyle 

bir talepte bulunduysa veya mahkeme kendi inisiyatifiyle böyle bir durdurmanın 

uygun olacağını düşünüyorsa, mahkeme davanın görülmesini bir ay durdurabilecektir 

(CPR m.26.4/2). Mahkeme gerekli gördüğü takdirde bu bir aylık süreyi 

uzatabilecektir (CPR m.26.4/3). Taraflar arasında bir uzlaşmaya varıldığı takdirde 

talep sahibi bu durumu mahkemeye bildirecektir (CPR m.26.4/4). Eğer bu bir aylık 
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sürenin sonunda talep sahibi uzlaşmaya varıldığını mahkemeye bildirmezse, 

mahkeme yargılamanın idaresi için uygun gördüğü kararı verecektir (CPR m.26.4/5). 

Hukuk Usulü Kuralları’nın diğer bir maddesine göre mahkeme yargılama 

giderlerinin miktarına karar verirken tarafların davadan önce veya dava sırasında 

uyuşmazlığın çözümü için gösterdikleri çabayı da dikkate alacaktır (CPR m.44.5/3a). 

İngiliz Hukuku’nda alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak en fazla tercih 

edilen yöntem arabuluculuktur. Mahkemeler bu doğrultuda mahkeme kökenli 

arabuluculuk programları geliştirmişlerdir.299 Mahkemeler arabuluculuğa ilişkin 

programlarında hangi uyuşmazlıklar için arabuluculuğa başvurulabileceğini, 

arabulucuların atanma şekillerini ve arabuluculuk usulünü belirlemişlerdir. İngiliz 

Hukuku’nda tahkim alanında 1996 tarihli Tahkim Kanunu’nun hükümleri 

uygulanmaktadır. 

3. Alman Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

Alman Hukuku, medeni yargıda sürekli olarak artış gösteren davalara karşı 

alternatif uyuşmazlık çözümü sistemi oluşturmaya başlamıştır. Bu şekilde dava 

sayısının azaltılması, davaların neden olduğu masrafların düşürülmesi ve 

uyuşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesi hedeflenmiştir. 

Alman Hukuku’nda yapılan düzenlemelerden ilki Alman Medeni Usul 

Kanunu’nun300 278. maddesinde yer almaktır. Bu düzenleme uyarınca sözlü 

yargılama öncesinde zorunlu uzlaştırma oturumu yapılacaktır (ZPO m.278/2).301 Bu 

uzlaştırma oturumuyla tarafların yargılama öncesinde çözüm üzerinde anlaşmaları 

hedeflenmektedir. Uzlaştırma oturumu da sözlü yargılama gibi kayıt altına 

alınmaktadır. Eğer daha önce alternatif uyuşmazlık çözüm yolu denenip bunda 

başarısız olunduysa, uzlaştırma oturumu mahkeme açısından zorunlu olmayacaktır. 

Tarafların uzlaştırma oturumunda bulunmaması üzerine hâkim davanın 

durdurulmasına karar verebilecektir. Uzlaştırma oturumu başarılı bir sonuç 

                                                 
299 Bakınız Özbek, a.g.e., s.274 
300 Zivilprozessordnung (ZPO) 
301 Özbek, a.g.e., s.522; Yıldırım, a.g.m., s.343 
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vermediği takdirde hâkim sözlü yargılamaya hemen geçebilecektir. Uzlaştırma 

oturumu henüz Alman Hukuku’nda başarılı olmuş bir uygulama değildir. Bunun 

birinci nedeni uzlaştırma oturumunun tarafların diğer tarafın uyuşmazlık 

konusundaki durumunu bilmedikleri ve uzlaşmanın yararlı olabilip olamayacağını 

belirleyemedikleri erken bir safhada yapılmasıdır. Diğer bir nedense tarafların daha 

önce başka alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını deneyerek başarısız olmalarıdır. 

Aynı maddenin 5. fıkrası uyarınca mahkeme taraflara, uygun hallerde, alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmayı önerebilecektir (ZPO m.278/5). 

Alman Hukuku’nda ayrıca dava açılmadan önceki safhada başvurulmak 

üzere zorunlu sulh yolu öngörülmüştür. 01.01.2000 tarihinde yürürlüğe giren Medeni 

Usul Kanunu’nun Yürürlüğüne İlişkin Kanun’un302 15a maddesi eyaletlere bazı 

hukuki uyuşmazlıklarda uygulanmak üzere zorunlu sulh yolunu kabul etme yetkisini 

vermiştir. Buna göre zorunlu sulh yolunun kullanımı eyalet meclislerinin tercihine 

bırakılmıştır. Zorunlu sulh uygulamasını şimdiye kadar içinde Bayern, Baden-

Württemberg, Hessen ve Brandenburg’un da olduğu sekiz eyalet kabul etmiştir.303 

Zorunlu sulha tâbi tutulacak uyuşmazlıklar miktarı 750 Euro’yu aşmayan para 

talepleri, komşular arasındaki uyuşmazlıklar ve basına yansımamış olan hakaret 

davalarıdır.304 Bu hallerde zorunlu bir usul öngörüldüğünden dolayı söz konusu sulha 

başvurmakla zamanaşımı duracaktır.305 EGZPO’nun 15a maddesinde arabulucuk 

terimi kullanılmamış bunun yerine uzlaşma temelli Schlichtung ve Streitbeilegung 

kelimeleri kullanılmıştır. Bununla birlikte doktrinde ilgili hükümle yasa koyucunun 

arabuluculuk kurumunu amaçladığı ifade edilmiştir.306  

Alman Medeni Usul Kanunu’nda mahkeme dışı özel arabuluculuk usulü 

düzenlenmemiştir. Bununla birlikte, özellikle ticari uyuşmazlıklarda, taraflar 

arasındaki sözleşmelere konulan arabuluculuk kaydı yoluyla mahkeme dışı 

arabuluculuğa başvurulmaktadır. Medeni Usul Kanunu’nda arabuluculuk 

                                                 
302 Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung (EGZPO) 
303 Nadja Alexander, Walther Gottwald, Thomas Trenczek, ‘Mediation in Germany’, Global Trends 
in Mediation, Köln, 2003, s.189; Yıldırım, a.g.m., s.344 
304 Alexander, Gottwald, Trenczek, a.g.m., s.188; Yıldırım, a.g.m., s.345 
305 Yıldırım, a.g.m., s.345 
306 Alexander, Gottwald, Trenczek, a.g.m., s.189 
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düzenlenmediğinden bu yola başvurulduğunda uygulanacak kurallar taraflarca veya 

arabulucu tarafından belirlenecektedir. 

Alman Medeni Usul Kanunu’nun 1025. ve 1066. maddeleri arasında yer 

alan tahkime ilişkin hükümler UNCITRAL Model Kanun esas alınarak 

hazırlanmıştır. Bu hükümler hem milli tahkim hem de milletlerarası ticari tahkim 

alanında geçerlidir. 

Alman Hukuku’nda yargılamaya ilişkin mali düzenlemeler de alternatif 

uyuşmazlık çözümünü desteklemektedir.307 Alman Hukuku’nda yargılama giderleri 

talep sonucunun değerine ve davanın bitirildiği aşamaya göre değişmektedir. Buna 

göre masraflar ilk derece mahkemesinde en düşük düzeydedir ve uyuşmazlığın 

çözülerek bitirilmesi halinde yargılama giderleri azaltılır. Bununla birlikte 

uyuşmazlık uzlaşma suretiyle çözüldüğü takdirde avukatların vekâlet ücretleri 1,5 kat 

arttırılacaktır. Böylelikle hukuki uyuşmazlıkları arabuluculuk yoluyla çözen 

avukatların, müvekkillerine dava yoluna yönelmesini tavsiye eden avukatlarla aynı 

ücreti almaları sağlanarak avukatların daha yüksek vekâlet ücreti alma kaygısıyla 

müvekkillerini dava yoluna itmeleri önlenmiş olur. Bu yolla aynı zamanda 

avukatların, ihtilaflı tarafları uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözmeye teşvik 

etmeleri için iyi niyet oluşturulur.308 

4. Fransız Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

Alternatif uyuşmazlık çözümü, Fransız Hukuku’na getirilmiş bir yenilik gibi 

görülse de aslında iki yüzyıllık bir geçmişe sahiptir. Fransız Hukuku’nda 

uzlaştırmaya ilişkin ilk düzenleme Fransız İhtilali Dönemi’nde 16-24 Ağustos 1790 

Kararnamesi’yle yapılmıştır. Yargı teşkilatını düzenleyen bu kararnamede her bir 

kantonda kurulmak üzere uzlaştırıcı rolü ön planda olan uzlaştırıcı hâkim müessesesi 

kabul edilmiş ve 1958 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Fransız Hukuku’nda son 

yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle alternatif uyuşmazlık çözümünün daha yaygın 

kullanılması hedeflenmiştir. Buna paralel olarak uyuşmazlık taraflarının ve 

                                                 
307 Özbek, a.g.e., s.523 
308 Özbek, a.g.e., s.523; Warbeck, a.g.m., s.117 
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mahkemelerin, uzlaştırma ve arabuluculuk kurumuna olan ilgileri artmıştır. Bu 

sayede mahkemelerin iş yükü önemli ölçüde azaltılarak; uyuşmazlıkların ucuz, basit 

ve hızlı şekilde çözülmesi sağlanmıştır. 

Fransız Hukuku’nda uzlaştırma hem mahkeme kökenli hem de mahkeme 

dışında olabilecektir. Mahkeme dışı uzlaştırmanın hukuksal temeli 20 Mart 1978 

tarihli kararnameye dayanmaktadır. Söz konusu kararnameyle ‘uzlaştırıcıların’ 

oluşumu kabul edilmiştir. Uzlaştırıcılar gönüllü olan ve birinci derece mahkemesi 

hâkiminin önerisi üzerine başsavcının görüşü alınarak istinaf mahkemesinin birinci 

başkanı tarafından seçilen kişilerdir.309 Uzlaştırıcıların görevi tarafların kendilerinin 

düzenleyebileceği uyuşmazlıkların barışçıl bir yolla ve mahkeme dışı usullerle 

çözülmesini kolaylaştırmaktır (20 Mart 1978 Kararnamesi m.1/1). Uzlaştırıcılar, 

boşanma alanında görev alamayacaklardır (20 Mart 1978 Kararnamesi m.1/2). 

Uzlaştırma başarıyla sonuçlandığı takdirde tarafların imzalarının yer alacağı bir 

uzlaştırma tutanağı hazırlanacaktır. Uygulamada ticari sözleşmelerde genellikle 

uzlaştırma şartı yer almaktadır. Bu şart nedeniyle tarafların herhangi bir uyuşmazlık 

çıktığında mahkemeden önce uzlaştırma yolunu tercih etmeleri gerekecektir. 

Fransız Hukuku’nda mahkeme kökenli uzlaştırma Medeni Usul Kanunu’nun 

127. ve 131. maddeleri arasında detaylı olarak düzenlenmiştir. Fransız Medeni Usul 

Kanunu’nun 21. maddesi hâkimlerin görevlerinin arasına davanın taraflarını 

uzlaştırmayı da dâhil etmiştir. Yargılama sırasında uzlaştırma öncelikle hâkim 

tarafından yerine getirilecektir. Bununla birlikte 8 Şubat 1995 tarihli Kanun ile 

uzlaştırmanın bir üçüncü kişiye bırakılabileceği de düzenlenmiştir.  

Fransız Hukuku’nda birçok özel düzenleme yargılamaya geçilmeden önce 

zorunlu uzlaştırma girişimini öngörmüştür. Bunun haricinde hâkim dava sırasında 

taraflar için yararlı olacağını düşündüğü anda uzlaştırma girişiminde 

bulunabilecektir. Taraflar uzlaşabileceklerini düşündükleri zaman uzlaştırma 

talebiyle hâkime başvurabileceklerdir (Fransız Medeni Usul Kanunu m.128-129). 

                                                 
309 Hervé Croze, Christian Morel, Olivier Fradin, Procédure civile, 3. ed., Litec, Paris, 2005, s.223 
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Hâkim, tarafların da kabul etmesi halinde, boşanma ile ilgili uyuşmazlıklar 

dışındaki uyuşmazlıklarda uzlaştırma girişiminin yönetilmesini üçüncü bir kişiye 

bırakabilecektir. Uzlaştırıcının görev süresi iki ayı aşamayacaktır ve gerektiği 

takdirde bu süre uzatılabilecektir (Fransız Medeni Usul Kanunu m.1291). 

Uzlaştırıcının uyuşmazlık konusunda gizlilik yükümlülüğü mevcuttur. Tarafların 

uzlaşması sonucu hazırlanacak tutanağa hukuksal onaylama yoluyla icra kabiliyeti 

verilebilecektir. 

8 Şubat 1995 tarihli Kanun’un 21. maddesi uyarınca hâkim, tarafların da 

kabul etmesi halinde, taraflar arasında bir anlaşmaya varılması için bir üçüncü kişiyi 

arabulucu olarak tayin edebilecektir. Görüldüğü üzere Fransız Hukuku’nda 

uzlaştırma hâkim veya tarafsız üçüncü kişi tarafından yapılabilecekken, 

arabuluculukta sadece tarafsız üçüncü kişiler görev alabilecektir.310 Arabuluculuk ile 

ilgili ayrıntılı düzenleme Fransız Medeni Usul Kanunu’nun 131/1. maddesi ve 

131/15. maddesi arasında yer almaktadır. Hâkimin verdiği arabuluculuk kararına 

karşı istinaf yoluna başvurulamayacaktır. Arabuluculuk sonunda ulaşılan çözümün 

icra edilebilmesi için mahkemeye başvurularak onaylanması talep edilebilecektir. 

Uyuşmazlığın tarafları mahkemeye gitmeden önce de anlaşarak arabuluculuğa 

başvurabileceklerdir. 

Fransız Medeni Hukuku’nda bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak 

‘uzlaşma/anlaşma’ (transaction) öngörülmüştür. Fransız Medeni Kanunu’nun 2044. 

maddesine göre uzlaşma/anlaşma, taraflar arasında doğmuş olan bir uyuşmazlığı 

sona erdiren veya doğacak bir uyuşmazlığı önleyen bir sözleşmedir.311 Söz konusu 

yolla yargılama sırasında veya yargılamaya başvurulmadan taraflar arasında uzlaşma 

sağlanmaktadır. 

Son olarak Fransız Medeni Usul Kanunu’nun 1442. ve 1527. maddeleri 

arasında gerek milli tahkimde gerekse milletlerarası ticari tahkimde uygulanmak 

üzere tahkime ilişkin kurallar düzenlenmiştir. 

                                                 
310 Croze, Morel, Fradin, a.g.e., s.226 
311 Croze, Morel, Fradin, a.g.e., s.228-231 
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5. İsviçre Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

İsviçre’de 01.01.2011’de yürürlüğe giren Federal Medeni Usul Kanunu’na 

kadar tüm ülke dâhilinde açılan davalara uygulanacak ortak bir usul kanunu mevcut 

değildi. Mahkemeler davaları, dâhil oldukları kantonun meclisince kabul edilmiş usul 

kuralları çerçevesinde yürütmekteydiler. Bu dönemde birçok kanton Fransız 

Hukuku’nda da yer alan uzlaştırıcı hâkim müessesesini kabul etmişti. Bu sayede 

uyuşmazlıklar dava yoluna gidilmeden uzlaştırıcı bir şekilde çözülmekteydi. İsviçre 

Hukuku’nda yer alan bu geleneksel kurum uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun 

mahkemeye gidilmeden çözülebileceğini göstermekteydi. 01.01.2011’de yürürlüğe 

giren Federal Medeni Usul Kanunu da bu noktadan hareket ederek, uyuşmazlıkların 

barışçıl yollarla çözümünü sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına geniş bir 

şekilde yer vermiştir. Federal Medeni Usul Kanunu’nun 197. ve 219. maddeleri 

arasında uzlaştırma ve arabuluculuk kurumları düzenlenmiştir. Ayrıca kanunun 351. 

ve 394. maddeleri arasında milli tahkim düzenlenmiştir. 

Federal Medeni Usul Kanunu’nun benimsemiş olduğu temel ilke önce uzlaş, 

uzlaşamadığın takdirde mahkemeye müracaat ettir. Kanun, uyuşmazlıkların 

uzlaştırma ve arabuluculuk yoluyla mahkeme dışında çözümünü hedeflemiştir. 

Uzlaştırma prosedürü, çok sınırlı sayıda dava dışında, resmi ve zorunlu bir usul 

haline getirilmiştir. Taraflar bu durumda dava açmadan önce uzlaştırma makamı 

önünde uzlaştırma duruşmalarına katılacaklardır. Bununla birlikte talep sahibinin 

uzlaştırma yolundan bazı hallerde (davalının yerleşim yerinin yurtdışında olması 

veya yaşadığı yerin bilinmemesi) tek taraflı olarak vazgeçebileceği düzenlenmiştir. 

Uzlaştırma prosedürünün başlamasıyla zamanaşımı kesilecektir. Başvuran tarafın 

talebi üzerine 2000 İsviçre Frangı’nı aşmayan uyuşmazlıklarda uzlaştırma makamı 

doğrudan hüküm verecek ve bu uyuşmazlık hiçbir zaman mahkemeye 

taşınamayacaktır. 5000 İsviçre Frangı’nı aşmayan uyuşmazlıklarda uzlaştırma 

makamınca sunulan çözüm önerisine karşı taraflardan biri tarafından 20 gün içinde 

itiraz edilmediği takdirde bu çözüm taraflar açısından bağlayıcı olacaktır. 

Uyuşmazlığın her iki tarafı da anlaştığı takdirde gerek uzlaştırma sırasında 

gerekse açılan dava sırasında arabuluculuk prosedürüne geçilebilecektir. Mahkeme 
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de davanın her aşamasında taraflara arabuluculuğa başvurmaları konusunda telkinde 

bulunabilecektir. Federal Medeni Usul Kanunu öncesinde 26 İsviçre kantonundan 

sadece Cenevre kantonu medeni usul kanunu içerisinde arabuluculuğa ilişkin 

hükümlere yer vermişti. Bununla birlikte İsviçre Hukuku’nda tarafların aralarında 

yapacakları arabuluculuk sözleşmesiyle arabulucuya başvurmaları geçmişte ve 

günümüzde her zaman mümkündür. Federal Kanun’da arabuluculuk prosedürünün 

nasıl işleyeceği ve arabulucu olmak için gereken nitelikler düzenlenmemiştir. Bu 

halde kanun, arabulucunun seçimini ve arabuluculuk prosedürüne ilişkin kuralların 

belirlenmesini tarafların iradesine bırakmıştır. Bununla birlikte kanunda 

arabuluculuğun gizlilik içerisinde yürütüleceğine ve uzlaştırma makamı ile 

mahkemeden bağımsız olduğuna yer verilmiştir (CPCS m.216/1,2). Taraflar 

uyuşmazlıklarını, mahkeme dışında, arabuluculuk yoluyla çözdükleri takdirde 

mahkemeye başvurarak alınan karara icra kabiliyeti kazandırabileceklerdir. 

Son olarak Federal Kanun’un 124. maddesinin 3. fıkrası uyarınca davayı 

yürüten mahkeme, tarafların uzlaşması için davanın her aşamasında girişimde 

bulunabilecektir. 

D. Türk Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

1. Genel Olarak 

Türk Hukuku’nda alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerinin kullanılması 

hususunda genel bir düzenleme bulunmamaktadır. Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nda ve Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda en çok kullanılan alternatif 

uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim yolu düzenlenmiştir. Bununla birlikte farklı 

kanunlarda alternatif uyuşmazlık çözümü benzeri düzenlemeler yer almaktadır. 

Mahkemelerin aşırı iş yükü göz önüne alındığında alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerine geniş bir uygulama alanı kazandırma ve bunun için hukuk 

sistemimizde düzenlemeler yapma gereği ortadadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere 

yasama organınca çeşitli tasarılar hazırlanmış fakat bu tasarıların kanunlaşması çoğu 

kez mümkün olmamıştır.  
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İlk olarak 1994 yılında Başbakanlıkça yasama organına uzlaştırma kanun 

tasarısı sevk edilmiştir. Tam adı ‘Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve 

Yetkilerine Dair Kanun Tasarısı’ olan bu tasarı genel kurula sevk edilmesine rağmen 

gündeme alınmamış ve yasalaşmamıştır.312 Söz konusu tasarıyla, kişilerle idare 

arasındaki özel hukuk ilişkilerinden doğan, konusu para alacağı olan ve adli yargının 

görev alanına giren uyuşmazlıkların çözüm usulü düzenlenmiştir. Tasarı uyarınca bu 

tür uyuşmazlıklarda uzlaştırma kurullarına başvuru zorunlu olacak ancak kurulca 

verilen karar bağlayıcı olmayacaktır. 

Yine kişilerin, uyuşmazlıklarını dava yolu yerine kendi iradeleriyle 

uzlaşarak çözmelerine imkân tanımak böylelikle toplumsal barışın korunması ve 

sonuçta mahkemelerin iş yükünün azalmasına katkıda bulunmak amacıyla Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu tasarı 

14 Mayıs 2008 tarihinde Başbakanlıkça yasama organına sevk edilmiştir ancak hala 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu gündeminde bulunmaktadır. 

Başbakanlıkça yasama organına sunulan Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

Tasarısı’nın 142. ve 145. maddelerinde hâkimin tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 

edebileceği davalarda onları arabuluculuğa da teşvik edebileceğine yer verilse de 

12.01.2011’de kabul edilen ve 01.10.2011’de yürürlüğe girecek olan 6100 sayılı 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndan313 arabuluculuk ibaresi çıkarılmıştır. 

Bununla birlikte 17.12.2004 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5271 sayılı 

‘Ceza Muhakemesi Kanunu’ ile alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerinden biri 

olan uzlaştırma bu kanunun 253. ve 255. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nun uzlaştırmaya ilişkin maddeleri 19.12.2006 tarihli resmi 

gazetede yayımlanan 5560 sayılı ‘Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanunla’ değiştirilmiş, uzlaştırmanın usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir. 

İdare ile kişiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar için alternatif bir çözüm 

yolu olan ombudsmanlık kurumu, 28.09.2006 tarihinde kabul edilen 5548 sayılı 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile düzenlenmiş; bu kanun 25.12.2008 tarihli 
                                                 
312 Şanlı, Uyuşmazlıklar, s.465 
313 Bundan böyle çalışmamızda Yeni Usul Kanunu olarak zikredilecektir. 
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Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir. 30.03.2010 tarihli anayasa değişikliği 

teklifiyle Anayasa’nın 74. maddesinin ‘Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine 

başvurma hakkı’ olarak değiştirilmesi öngörülmüştür. Buna göre herkes bilgi edinme 

ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahip olacaktır. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı’na bağlı olarak kurulacak kamu denetçiliği kurumu idarenin 

işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceleyecektir. Anayasa değişikliği teklifi halk oylaması 

sonucunda kabul edilmiş; dolayısıyla ombudsmanlık kurumuyla ilgili düzenleme 

anayasamıza girmiştir. Anayasa teklifinin halk oylamasında kabulü üzerine 

hazırlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı’na sunulmuştur. 

Burada üzerinde durulması gereken en önemli husus, kanunda herhangi bir 

düzenleme bulunmamasına rağmen taraflar arasında doğacak özel hukuka ilişkin bir 

uyuşmazlığın alternatif uyuşmazlık çözümü sözleşmesi yapılarak alternatif yollarla 

çözümlenebilip çözümlenemeyeceğidir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda 

usul sözleşmeleri olarak sadece yetki sözleşmesi, delil sözleşmesi ve tahkim 

sözleşmesi düzenlenmiştir. Alternatif uyuşmazlık çözümü sözleşmeleri asli etkilerini 

usul hukuku alanından gösterdiklerinden usul sözleşmeleri niteliğindedirler.314 

Ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda bu tür sözleşmelere yer 

verilmemiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan usul sözleşmeleri 

dışında tarafların aralarında usul sözleşmesi yapabilip yapamayacağı hususunda 

farklı görüşler mevcuttur. Bizim de katıldığımız görüşe315 göre sözleşme serbestisi, 

düzenlenmiş olduğu maddi hukuk sahası dışında sözleşmelerin gerçekleştiği tüm 

hukuk alanları açısından da geçerlidir. Taraflar Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nda yer almayan usul sözleşmelerini de kurabilirler; ancak taraflar bu 

konuda sınırsız bir serbestiye sahip değillerdir. Tarafların usul sözleşmesi 

yapabilmeleri için kanunda o konuyla ilgili sözleşme yapmalarına engel bir hüküm 

bulunmaması ve usul sözleşmesinin kamu düzeni ile yargılamaya ilişkin ilkeleri ihlal 

etmemesi gerekir. O halde yapılacak alternatif uyuşmazlık çözümü sözleşmesinin ve 

kararlaştırılan alternatif uyuşmazlık çözüm yolunun Türk kamu düzenine aykırılık 
                                                 
314 Doktrinde bu sözleşmelerin yan etkilerinin Borçlar Hukuku alanında doğdukları belirtilerek karma 
nitelikli sözleşmeler oldukları ileri sürülmüştür. Ildır, a.g.e., s.67-68 
315 Abdurrahim Karslı, Medeni Usul Hukukunda Usuli İşlemler, İstanbul, 2001, s.232-236 
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teşkil etmediği, yargılamaya ilişkin temel ilkeleri ihlal etmediği ve uyuşmazlık 

konusunda sözleşmeye engel bir kanun hükmü olmadığı sürece hukukumuz 

açısından uygulanmasına herhangi bir engel yoktur.316 

Buna göre alternatif uyuşmazlık sözleşmesi Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun tahkime ilişkin 518. maddesinin kıyasen uygulanmasıyla sadece iki 

tarafın arzularına tâbi konularda yapılabilecektir. Yine bu sözleşmeyle hak arama 

özgürlüğü sınırlanamaz. Daha önce de belirttiğimiz üzere alternatif uyuşmazlık 

çözümü hak arama özgürlüğüne engel değildir. Taraflar alternatif uyuşmazlık 

çözümüne başvursalar bile devlet mahkemelerinde dava açabileceklerdir. Alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarında yargılamadan ziyade tarafların birlikte bir çözüm 

arayışı söz konusu olduğundan adil yargılanma hakkından bahsedilemeyecektir. 

Bununla birlikte çözümde yer alan üçüncü kişinin tarafsız olması esastır. Ulaşılan 

çözüm bağlayıcı olmadığından böyle bir durumda söz konusu uyuşmazlığın çözümü 

için tekrar devlet yargısına başvurulabilecektir. 

O halde Türk Hukuku’nda iki tarafın arzusuna tâbi olan hallerde söz konusu 

uyuşmazlığa uygun alternatif çözüm yolları kullanılabilecektir. Bu yöntemlerle 

adalete daha dostça, daha hızlı ve daha az maliyetle ulaşılıp tarafların çözüm sürecine 

etkin katılımı sağlanabilecektir. Bununla birlikte gerek çözüm yöntemlerine 

kurumsal bir nitelik kazandırılması gerekse alternatif çözüm yollarının kullanımı 

sırasında doğabilecek çekincelerin ortadan kaldırılması açısından gerekli yasal 

düzenlemelerin kısa sürede yapılması yerinde olacaktır. 

2. Türk Hukuku’nda Yer Alan Alternatif Uyuşmazlık 

Çözümüne İlişkin Düzenlemeler 

Türk Hukuku’nda taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü 

için bazı kanunlarda alternatif uyuşmazlık çözümü niteliğinde veya alternatif 

uyuşmazlık çözümü benzeri düzenlemeler yer almaktadır. Çalışmamızın bu 

bölümünde sadece özel hukuk alanında yer alan alternatif uyuşmazlık çözümü 

düzenlemelerine yer vereceğiz. Bununla birlikte söz konusu özel hukuk 
                                                 
316 Ildır, a.g.e., s.122 
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düzenlemelerinin tümünü değil, sadece uygulamada en sık başvurulan yöntemleri 

inceleyeceğiz. Zira bu bölümde detaylı olarak yer verdiğimiz alternatif uyuşmazlık 

çözümü düzenlemeleri dışında farklı kanunlarda yer alan ve alternatif uyuşmazlık 

çözümü niteliğinde olan mecburi tahkime ve ihtiyari tahkime ilişkin düzenlemeler 

bulunmaktadır.317 Ayrıca hukukumuzda yer alan ve en sık başvurulan alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolu olan tahkimi ileriki bölümlerde inceleyeceğiz. 

a. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 137. ve 

140. Maddeleri Uyarınca Hâkimin Tarafları Sulhe Teşviki 

Sulh, taraflar arasında ortaya çıkmış bir uyuşmazlığı tarafların karşılıklı 

fedakârlıkta bulunması neticesinde ortadan kaldıran bir sözleşmedir.318 Sulh 

uyuşmazlığı tarafların rızasıyla, daha çabuk ve daha ucuz bir şekilde çözdüğünden, 

uyuşmazlığın mahkeme tarafından çözülmesine kıyasla daha iyi bir yoldur. Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu sulhe yer vermekle birlikte bu işlemi ayrıntılı olarak 

düzenlememiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 313. ve 315. maddeleri 

arasında sulhü ayrıntılı olarak düzenlemiştir. 

Alternatif uyuşmazlık çözümüyle sulhun arasındaki en önemli fark alternatif 

yöntemlerde her zaman karşılıklı fedakârlıkların olmaması ancak sulhun her zaman 

karşılıklı fedakârlıkta bulunularak gerçekleşmesidir.319 Bununla birlikte gerek 

alternatif uyuşmazlık çözümü gerekse sulh ancak tarafların üzerinde serbestçe 

tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıkları konu alan davalarda yapılabilecektir (Yeni 

Usul Kanunu m.313/2). Ayrıca uyuşmazlığın sulhle neticelendirilmesine kadar geçen 

süre boyunca taraflar alternatif uyuşmazlık çözümünün esasını teşkil eden müzakere 

yöntemini kullanacaklardır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 213. maddesi davanın seyri 

bakımından sulh olmanın mümkün ve yararlı olacağı kanaatini taşıyan hâkime 

yargılamanın her aşamasında taraflara sulh olmalarını teklif etme yetkisi tanımıştır.  
                                                 
317 Bakınız II. Bölüm A., 6., a. 
318 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C:IV, 6. bsk., Demir Demir, İstanbul, 2001, s.3742; 
Süha Tanrıver, ‘Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler’, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1994/1-
2, s.36 
319 Ildır, a.g.e., s.165-166 
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6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 137. ve 140. maddesine göre 

hâkim, dava öncesi öninceleme aşamasında tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 

edebileceği konularda onları sulhe teşvik edecektir. Bu hâkime verilmiş takdiri bir 

yetki değil, hâkimin zorunlu olarak yerine getirmesi gereken bir görevidir. Hâkim 

sulhten sonuç alınacağı kanaatine varırsa bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir 

duruşma günü tayin edebilecektir (m.140/2). Yine 139. madde uyarınca taraflara 

öninceleme duruşması için gönderilen davetiyede taraflara sulh için gerekli hazırlığı 

yapmaları bildirilir. 

Tarafların sulhe teşvik edilmesi gerek dava sayısının azaltılması gerekse 

barışçıl ve ucuz bir çözümün sağlanması açısından en etkili yöntemdir. Hâkim, 

çözümü kolay olan uyuşmazlıklarda, tarafları mahkemeye davet ederek tarafların 

karşılıklı görüşmelerini sağlayacak ve bu görüşmelerde bir hakem gibi davranıp 

uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını temin edecektir. Hâkim gerektiği takdirde 

taraflara çözüm önerisinde de bulunabilecektir. Tarafların sulhe teşvik edilmesi gerek 

bu yönleriyle gerekse alternatif uyuşmazlık çözümüyle aynı amaçları taşıması 

nedeniyle alternatif uyuşmazlık çözüm yolu benzeri bir düzenleme olarak 

nitelendirilmelidir.  

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu tarafların sulhe yönelmeleri 

açısından önemli bir hüküm sevk etmiştir. Yeni Usul Kanunu’nun 188. maddesinin 

3. fıkrasına göre sulh görüşmeleri sırasında yapılan ikrar tarafları bağlamayacaktır. 

Bunun bilincinde olan taraflar sulhe yönelmekten çekinmeyecekler ve sulhe daha 

ılımlı yaklaşacaklardır. 

Taraflar yargılama devam ederken dahi alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarına başvurabileceklerdir. Tarafların bu halde ulaştıkları bir çözüm mahkeme 

dışı sulh niteliğindedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla elde edilen bu çözüm 

mahkeme içi sulhe dönüştürülerek icra edilebilecektir.320 

 

                                                 
320 Ildır, a.g.e., s.166 
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b. Avukatlık Kanunu Madde 35/A Uyarınca Avukatların 

Uzlaşma Sağlama Yetkisi 

Ülkemiz şartlarında yargının işleyiş hızı dikkate alındığında davanın 

taraflarının icra edilebilir bir karara ulaşabilmelerinin uzunca bir zaman aldığı 

yadsınamayacak bir gerçektir. Bu nedenle uyuşmazlığın taraflarının belli tavizler 

vererek uzlaşmaları daha yararlı olacaktır. Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesiyle 

avukatlara uzlaştırma yoluna gidebilme imkânı getirilmiştir. Böylelikle avukatların 

adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmaları amaçlanmış ve avukatların tarafların 

arasındaki uyuşmazlıkları uzlaştırma yoluyla ortadan kaldırmaları mümkün hale 

getirilmiştir. Yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin ‘uzlaştırma müzakereleri’ 

başlıklı 16. maddesi ile ‘uzlaştırma tutanağının şekli’ başlıklı 17. maddesiyle 

Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesinin uygulanması gösterilmiştir. 

Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi uyarınca avukatlar dava açılmadan 

veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden 

iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri 

konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya 

davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma 

konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren 

tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 

09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında 

ilam niteliğindedir.  

Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi uyarınca uzlaştırma yapma yetkisi 

sadece avukatlara tanınmış bir yetkidir.321 Bu durum avukat olmayan üçüncü 

kişilerin herhangi bir uyuşmazlığın sulhen çözümü için faaliyette bulunmalarının 

                                                 
321 Ali Göymen, ‘Uzlaştırmacılık Müessesesi Tartışmaları ve Avukatlık Yasasının 35/A Maddesi 
Üzerine İnceleme’, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:65, 2004/4, s.47; Alper Bulur, ‘Avukatlık Kanunu 
M.35/A’nın Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Çerçevesinde İrdelenmesi ve Bir Düzenleme 
Önerisi’ (Avukatlık Kanunu), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl:23, Sayı:89, Temmuz-Ağustos 
2010, s.227; Ejder Yılmaz, ‘Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi (Avukatlık Kanunu m.35/A)’, 75. 
Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, 2004, s.848 
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yasak olduğu anlamına gelmemektedir. Fakat bu durumda üçüncü kişilerin faaliyeti 

sonucunda varılacak çözüm ilam niteliğinde bir belge olma vasfını taşımayacaktır.322 

Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi uzlaşmayı sağlama açısından bir 

zaman ölçütü ortaya koymuştur. Buna göre avukatlar dava açılmadan veya dava 

açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve 

davalarda müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Burada 

zaman ölçütü davanın daha açılmadığı dönem ve davanın ilk duruşmasından önceki 

dönemdir. Doktrinde belirlenen bu zaman içerisinde hangi işin yapılması gerektiği 

konusunda farklı görüşler mevcuttur. Bir görüşe323 göre duruşmaya başlamadan önce 

uzlaşma tutanağının imzalanması gerekmektedir. İlk duruşmadan sonraki tüm 

uzlaşma çabalarının sonuçları sulh hükmünde olacaktır. Doktrinde yer alan ve bizim 

de katıldığımız diğer görüşe324 göreyse en geç ilk duruşmadan önce uzlaşma 

çağrısının karşı tarafa yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde davanın 

açılmasından ilk duruşmaya kadar geçecek olan sürenin kısalığı bir uzlaşmaya 

varılmasını pratik olarak mümkün kılmayabilecektir. Bununla birlikte yegâne amaç 

tarafların uzlaştırılması ve mahkemenin iş yükünün azaltılması olduğundan varılacak 

uzlaşmanın nasıl gerçekleştirildiğinin bir önemi yoktur. Önemli olan uzlaşma olduğu 

için avukatların bu yetkisinin dava boyunca devam ettirilmesi daha yerinde bir 

düzenleme olacaktır.325 

Söz konusu maddede avukatların kendilerine intikal eden iş ve davalarda 

böyle bir yetkilerinin olacağından bahsedilmektedir. Burada geçen ‘iş’ kelimesini 

henüz davaya konu olmamış bir uyuşmazlık olarak anlamak yerinde olacaktır.326 

Doktrinde iş ibaresinin icra takiplerini de kapsadığı ileri sürülmüştür.327 Bu görüş 

uzlaştırmanın ‘tarafları mahkemeye yönlendirmemek’ işlevini daha geniş 
                                                 
322 Bulur, Avukatlık Kanunu, s.227; Ejder Yılmaz, a.g.m., s.848 
323 Bulur, Avukatlık Kanunu, s.210; Ömer Ulukapı, ‘Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair 4667 Sayılı Kanunla Getirilen ‘İlam Niteliğindeki Belge’ Üzerine İnceleme’, Prof. Dr. Ergun 
Önen’e Armağan, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2003, s.456; Şamil Demir, ‘Avukatlık Kanunu’nun 
35/A Maddesinin Uygulanması Sorunu ve Çözüm Önerileri’, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl:3, Sayı:18, 
Şubat 2008, s.199 
324 Ejder Yılmaz, a.g.m., s.848; M. Serhat Sarısözen, Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları 
Işığında Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011, s.207 
325 Sarısözen, a.g.e., s.207-208 
326 Demir, a.g.m., s.199 
327 Demir, a.g.m., s.199-200 
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yorumlayarak avukatların icra takipleri açısından da takip kesinleşinceye kadar böyle 

bir yetkisinin bulunması gerektiğini vurgulamaktadır. Kanaatimizce kanun koyucu 

takip hukuku açısından böyle bir uygulamayı benimsemediğinden Avukatlık 

Kanunu’nun 35/A maddesinde buna yer vermemiştir.  

Uzlaştırma sadece tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri 

konular bakımından mümkün olabilecektir.328 Kamu düzeniyle ilgili konularda 

uzlaşma yapılması mümkün değildir. Örneğin iflas davalarında veya babalık 

davalarında böyle bir uygulamaya gidilemez. Eğer avukatın uzlaştırma sağlama 

yetkisi sonucunda hazırlanmış uzlaşma tutanağı, tarafların iradelerine tâbi olmayan 

bir konuya ilişkinse icra müdürünün ilamlı icra takibini kabul etmemesi ve icra emri 

göndermemesi gerekir.329 Bu durumda borçluya icra emrinin gönderilmesi süresiz 

şikâyete tâbi olacaktır. 

Avukatlık Kanunu m.35/A uyarınca karşı tarafın uzlaşmaya çağırılması 

zorunludur. Kanun söz konusu davetin sadece avukat tarafından yapılmasını 

mümkün görmemekte avukatın bu daveti müvekkiliyle birlikte yapmasını 

öngörmektedir. Avukat uzlaşma çağrısını müvekkiliyle beraber yapacağından 

avukatın vekâletinde uzlaştırma yetkisinin bulunmasının bir önemi yoktur.330 

Uzlaşma çağrısı hem karşı tarafa hem de onun avukatına yönetilmelidir (Avukatlık 

Kanunu Yönetmeliği m.16/1). Ancak henüz dava açılmamışken karşı tarafın avukatı 

bilinemeyeceğinden bu sırada sadece karşı tarafa yapılacak uzlaşma çağrısı yeterli 

olacaktır. Yine karşı taraf kendini bir avukatla temsil ettirmiyorsa sadece kendisine 

uzlaşma çağrısı yapılacaktır. Kanunda uzlaşma davetinin şekli hususunda bir hüküm 

yer almamaktadır. Bu halde uzlaşma çağrısı mektup, faks veya elektronik postayla 
                                                 
328 Sarısözen, a.g.e., s.215 
329 Ejder Yılmaz, a.g.m., s.850; Sarısözen, a.g.e., s.219 
330 Bahattin Aras, ‘Avukatlık Kanunu 35/A Maddesi Uyarınca Avukatların Uzlaşma Sağlama Yetkisi 
ve Uygulanabilirliği’ (Avukatlık Kanunu), Terazi Hukuk Dergisi, Yıl:4, Sayı:32, Nisan 2009, s.135; 
Bulur, Avukatlık Kanunu, s.213; İbrahim Özbay, ‘Avukatlık Hukuku’nda Uzlaştırma ve Uzlaştırma 
Tutanağının İlam Niteliği’ (Avukatlık Hukuku), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt:VIII, Sayı:3-4, Aralık 2004, s.405; Ejder Yılmaz, a.g.m., s.850-851. Farklı görüş için 
bakınız Sarısözen, a.g.e., s.224. Söz konusu görüş uyarınca yöntemi ve uzlaştırma tutanağının gücünü 
bilmeyen bir taraf, avukatı tarafından yanlış yönlendirilebilir. Bu durumda iradesini yansıtmayan bir 
uzlaştırma tutanağıyla karşı karşıya kalan taraf, hakkını ileri sürmek için mahkemeye de 
başvuramayacak, tek yol olarak uzlaştırma tutanağının iptalini isteyebilecektir. Bu nedenle tarafın 
avukatına vekâlet verirken avukatını uzlaşma sağlama konusunda özel yetkiyle yetkilendirmesi 
gerekir. 
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yazılı olarak yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir.331 Karşı taraf uzlaşma 

çağrısına olumlu yanıt verdiği takdirde, uzlaşma önerisi kabul edilen avukat 

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği m.16/4 uyarınca uzlaşma müzakerelerinin yapılacağı 

yeri ve zamanı karşı tarafa bildirecektir. 

Uzlaşma müzakereleri aksi kararlaştırılmadığı müddetçe yalnızca 

uyuşmazlığın taraflarının ve avukatlarının katılımıyla gerçekleştirilecektir (Avukatlık 

Kanunu Yönetmeliği m.16/4). Ancak taraflar isterlerse uyuşmazlık konusunun 

uzmanlarının veya her iki tarafın tanıklarının müzakerelere katılması mümkün 

olabilecektir.332 

Uzlaşma müzakereleri avukatlar tarafından yönetilir. Müzakereler tarafların 

uzlaşmaya varmasına kadar veya uzlaşmaya varılamayacağının anlaşılmasına kadar 

devam eder. Uzlaşma müzakereleri sırasında avukatlar taraflara hukuki durumları 

hakkında bilgi verir, çözüm önerilerinde bulunur ve uzlaşmaları konusunda tarafları 

teşvik ederler. Avukatlar uzlaşma müzakereleri sırasında tarafsız bir şekilde hareket 

etmek yükümlülüğü altındadırlar.333 Avukatlar tarafların birbirileriyle müzakere 

etmesine katkıda bulunacaklardır; bu açıdan avukatlar bir tarafın vekili gömleğini 

üzerilerinden çıkaracaklardır. Avukatlar tarafların hiçbirisinin etkisi altında 

kalmaksızın tarafları uzlaştırmaya gayret edeceklerdir (Avukatlık Kanunu 

Yönetmeliği m.16/2,3).  

Uzlaşma müzakereleri sırasında taraflarca ve avukatlarınca yapılan beyanlar 

ve ikrarlar uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli olmayacaktır. Bu halde bu 

beyanlar ve ikrarlar, uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış veya daha sonra 

açılabilecek davalarda taraflar aleyhine delil olarak kullanılamaz. Yine müzakereler 

boyunca anlaşmazlık konusunda beyan edilen hususlar taraflarca ve avukatlarınca 

kullanılamaz (Avukatlık Kanunu Yönetmeliği m.16/6). 

Müzakerelerin sonucunda uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusu ve uzlaşma 

sonucunda alınan kararlar en az iki nüsha olarak hazırlanacak bir tutanakla tespit 

                                                 
331 Bulur, Avukatlık Kanunu, s.213-214; Özbay, Avukatlık Hukuku, s.406 
332 Ejder Yılmaz, a.g.m., s.851 
333 Sarısözen, a.g.e., s.227 
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edilir. Söz konusu uzlaşma tutanağı müzakerelere katılan avukatlar ve uyuşmazlığın 

taraflarınca birlikte imza altına alınır. Buna göre uzlaştırmanın yazılı şekilde 

yapılması öngörülmüştür. Adi yazılı şekil yeterlidir ve bu bir geçerlilik şartıdır.334 

Uzlaşma tutanağında yer alması gereken kayıtlar Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 

17. maddesinin 2. fıkrasında gösterilmiştir. Buna göre uzlaşma tutanağında 

müzakerelere katılan avukatların adları, soyadları, adresleri ve bağlı oldukları baro 

sicil numaraları; tutanağın düzenlendiği yer ve tarih; tarafların ve varsa kanuni 

temsilcilerinin, tercümanların, tanıkların ve bilirkişilerin kimlik bilgileri ve 

ikametgâhları; taraflar arasındaki uyuşmazlığın kısa ve özlü bir şekilde anlatımı ve 

uzlaşmanın konusu; uzlaşma sonunda varılan anlaşma; uzlaşma müzakerelerine 

katılan tarafların ve avukatların imzaları yer almak zorundadır. Uzlaşma sonunda 

varılan anlaşma kısmında uyuşmazlığın ne şekilde çözüldüğünün, uzlaşma 

giderlerinin ve dava açıldıktan sonra müzakerelere başlandıysa yargılama harç ve 

giderlerinin paylaştırma şeklinin, tarafların talepleri hakkında verilen karar ve 

taraflara yüklenen borçlarla tanınan hakların neler olduğunun mümkünse sıra 

numarası altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde 

gösterilmesi gerekir (Avukatlık Kanunu Yönetmeliği m.17/3). Uzlaştırma tutanağının 

aslı tutanağı düzenleyen avukatlarda kalacak, örneği taraflara verilecektir (Avukatlık 

Kanunu Yönetmeliği m.17/4). 

Uzlaştırma tutanakları 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanunu’nun 38. maddesi anlamında ilam niteliğinde belgelerdir. Buna göre 

uzlaştırma tutanakları icra kabiliyeti bakımından mahkeme hükmüyle eşdeğer 

görülmüştür. Uzlaştırma tutanağına karşı kanun yoluna başvurulamaz ancak koşulları 

varsa irade fesadı sebebiyle iptali istenebilir.335 Tutanak imzalandıktan sonra taraflar 

yükümlülüklerini yerine getirmezlerse tutanak icra memuruna verilerek ilamlı icra 

takibi yapılabilir. 

 

                                                 
334 Aras, Avukatlık Kanunu, s.137; Özbay, Avukatlık Hukuku, s.410; Sarısözen, a.g.e., s.229; 
Ulukapı, a.g.m., s.457 
335 Aras, Avukatlık Kanunu, s.139; Bulur, Avukatlık Kanunu, s.223; Özbay, Avukatlık Hukuku, 
s.412; Ulukapı, a.g.m., s.459 
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c. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 

1982 Anayasası’nın 172. maddesine göre devlet, tüketicileri koruyucu ve 

aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder. 

Bu bağlamda 23.02.1995 tarih ve 4077 sayılı ‘Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun’ (TKHK) ile tüketicilerin korunmasına ilişkin birtakım düzenlemeler 

getirilmiştir.  

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22. maddesinde tüketicilerle 

satıcılar ve sağlayıcılar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkları çözümlemek 

amacıyla veya tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek kararları 

almak üzere tüketici sorunları hakem heyeti kurulacağı düzenlenmiştir.336 Tüketici 

sorunları hakem heyeti, daha basit olan ve daha hızlı işleyen bir çözüm süreci 

kullanılarak tüketicinin korunmasını ve yargı organlarının iş yükünün azaltılmasını 

sağlayan tüketici mahkemelerinin yanında yer alan bir alternatif uyuşmazlık çözüm 

yoludur.337 Tüketici sorunları hakem heyeti sayesinde genel mahkeme yargılamasının 

bürokratik etkileri bir yana bırakılarak, zaman ve masraftan tasarruf 

sağlanmaktadır.338 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüketicilerle satıcılar ve sağlayıcılar arasındaki 

uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il ve ilçe merkezlerinde en az bir tüketici 

sorunları hakem heyeti oluşturmakla görevlidir (TKHK m.22/1). Tüketici sorunları 

hakem heyetleri başkan dâhil beş üyeden oluşmaktadır (TSHHY m.7/1). Heyetin 

başkanlığı illerde sanayi ve ticaret il müdürü veya onun görevlendireceği bir memur, 

ilçelerde kaymakam veya onun görevlendireceği bir memur tarafından yürütülür. 

Heyetin diğer üyeleri belediye başkanının görevlendireceği konunun uzmanı bir 

                                                 
336 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 31. ve bu kanunun 
06.03.2003 tarihli ve 4822 sayılı Kanunla değişik 22. ve 29.maddelerine dayanılarak Tüketici 
Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği (TSHHY) hazırlanmıştır. 
337 Hakan Pekcanıtez, ‘Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ (Tüketici Sorunları), İzmir Barosu Dergisi, 
Sayı:3, Temmuz 1996, s.41; Hakan Pekcanıtez, ‘Tüketici Mahkemeleri’, İstanbul Barosu Dergisi, 
Cilt:70, Sayı:4-5-6, 1996, s.142; İnci Biçkin, ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Yer Alan 
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü’, Güncel Hukuk, Ekim 2006/10, s.44; Ömer Ulukapı, ‘Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (Tüketici Mahkemeleri)’ 
(Tüketici Mahkemeleri), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof Dr. Şakir Berki’ye 
Armağan, Cilt:5, Sayı:1-2, 1996, s.79 
338 Biçkin, a.g.m., s.44 
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personel, baronun kendi mensupları arasından görevlendireceği bir avukat, tüketici 

örgütlerinin seçeceği bir üye ve Ticaret ve Sanayi Odası ile esnaf ve sanatkâr 

odalarının görevlendireceği bir üyedir (TKHK m.22/2, TSHHY m.7/2). Bakanlık 

taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerdeki tüketici sorunları hakem heyetinin 

başkanlığı en büyük mülki amir ya da onun görevlendireceği bir memur tarafından 

yürütülür. Tüketici örgütü olmayan yerlerde tüketiciler, tüketim kooperatifleri 

tarafından temsil edilir. Tüketici sorunları hakem heyetinin oluşumunun 

sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince resen doldurulur 

(TKHK m.22/3). 

Tüketici sorunları hakem heyetinin başkanı dışındaki üyelerin görev süresi 

iki yıldır. İstifa, ölüm, altı aydan fazla sürekli hastalık ve diğer nedenlerle görev 

süresi dolmadan önce boşalan üyelikler için görevlendirilenler, yerine atandığı 

kişinin kalan süresini tamamlar. Görev süresi sona erenin üyeliği, yerine 

görevlendirilen kişi göreve başlayıncaya kadar devam eder (TSHHY m.7/son). 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25. maddesinde cezai yaptırıma 

bağlanmış hususlar dışındaki tüketicilerle satıcılar arasındaki tüm uyuşmazlıklar 

tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev ve yetkileri kapsamındadır. Bu 

düzenlemeyle kanun koyucu ceza yaptırımına bağlanmış olan hususlarda mahkeme 

niteliğine sahip olmayan hakem heyetlerini görevli kılmak istememiştir.339 

Tüketici sorunları hakem heyetine başvuru belli bir meblağa kadar zorunlu, 

bu meblağın üzeri içinse ihtiyaridir. Bu meblağ her yılın ekim ayı sonunda Devlet 

İstatistik Enstitüsü’nün Toptan Eşya Endeksi’nde meydana gelen yıllık ortalama fiyat 

artışı oranında artar ve bu artış bakanlıkça her yıl aralık ayı içerisinde resmi gazetede 

ilan edilir (TKHK m.22/6). 

01.01.2011 itibariyle değeri 1.031,87 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda 

tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda hakem 

heyetinin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanunu’nun 38. 

maddesi anlamında ilamlı icraya dayanak olabilecek belgelerdendir. Buna göre satıcı 

                                                 
339 Pekcanıtez, Tüketici Sorunları, s.48 
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verilen karara uymadığı takdirde tüketicinin tüketici mahkemesinde dava açarak 

lehine hüküm alması ve bu hükümle ilamlı icraya başvurmasına gerek kalmamıştır. 

Taraflar bu karara karşı on beş gün içerisinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. 

İtiraz tüketici sorunları hakem heyetinin kararının icrasını durdurmayacaktır ancak 

talep edilmesi halinde mahkeme tüketici sorunları hakem heyetinin kararının icrasını 

tedbiren durdurabilir. Tarafların yapacağı itiraz üzerine tüketici mahkemesince 

verilecek karar kesindir (TKHK m.5). 

01.01.2011 itibariyle değeri 1.031,87 TL üzerinde olan uyuşmazlıklarda 

tüketici sorunları hakem heyetine başvuru zorunlu değildir. Tüketici isterse doğrudan 

tüketici mahkemesine başvurabilecektir. Tüketici sorunları hakem heyetine ihtiyari 

olarak yapılan bu başvurular sonucunda alınacak kararlar bağlayıcı değildir; bu 

kararlar tüketici mahkemesinde açılacak davalarda delil olarak kullanılabilir (TKHK 

m.6). Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarının delil gücünün ne olacağı kanunda 

belirtilmemiştir. Bununla birlikte Yargıtay bir kararında tüketici sorunları hakem 

heyetinin kararının tüketici mahkemelerinde kuvvetli bir delil olacağını kabul etmiş 

ve aynı kuvvette bir delille çürütülmediği takdirde buna dayanılarak karar verilmesi 

gerektiğini belirtmiştir.340 

Tüketici sorunları hakem heyetine yalnızca tüketiciler başvurabilir. Tüketici 

örgütleri ve bakanlık, tüketici sorunları hakem heyetine başvuramaz.341 Tüketici, 

mevcut uyuşmazlığın çözümü amacıyla tüketici sorunları hakem heyetine 

uyuşmazlık konusunu içeren dilekçeye uyuşmazlıkla ilgili delil olan belgeleri de 

ekleyerek başvuracaklardır.342 Başvurular, tarafların acele inceleme talebi bulunduğu 

veya başkan tarafından gerekli görüldüğü hallerde hakem heyetlerince öncelikle 

gündeme alınarak sonuçlandırılır (TSHHY m.12/2). Başvurulacak tüketici sorunları 

hakem heyeti, ya tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı yerdeki ya da tüketicinin 

ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetidir. Buna göre 

                                                 
340 Aydın Zevkliler, Murat Aydoğdu, Tüketicinin Korunması Hukuku, 3. bsk., Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, 2004, s.437; İ. Yılmaz Aslan, Tüketici Hukuku, 3. bsk., Ekin Kitabevi, Bursa, 2006, s.638. 
Söz konusu Yargıtay kararı (Yargıtay 13. HD. E.5334/1996, K.5952/1996) için bakınız Aslan, a.g.e., 
s.638 dpn.18 
341 Aslan, a.g.e., s.630; Biçkin, a.g.m., s.45 
342 Aslan, a.g.e., s.632; Zevkliler, Aydoğdu, a.g.e., s.432 
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tüketicilere seçimlik bir hak tanınmıştır. Tüketici yetkili olmayan bir hakem heyetine 

başvurursa, yetkisiz hakem heyeti bu başvuruyu yetkili olan hakem heyetine 

kendiliğinden gönderir (TSHHY m.5/son). 

Tüketici aynı sorunla ilgili olarak birden çok hakem heyetine başvuramaz; 

aksi takdirde derdestlik itirazıyla karşılaşabilir. Tüketici, aynı uyuşmazlık konusunda 

aynı tüketici sorunları hakem heyetine birden çok kere başvurduğu takdirde de 

derdestlik itirazı ileri sürülebilir. Buradaki derdestlik durumları satıcı tarafından ileri 

sürülebileceği gibi tüketici sorunları hakem heyeti de bunu kendiliğinden dikkate 

alabilecektir.343 Tüketici mahkemesince çözülmesi gereken ve hakem heyetince 

bakılamayacak uyuşmazlıklarda, hakem heyetine başvurulmuşsa hakem heyeti bu 

başvuruyu tüketici mahkemesine intikal ettirmek zorundadır. Tüketici mahkemesine 

bakanlıkça belirlenen meblağın altında bir uyuşmazlıkla başvurulduğu takdirde 

mahkeme görevsizlik kararı verecektir. Bakanlıkça belirlenen meblağın üzerinde bir 

uyuşmazlıkta hem tüketici sorunları hakem heyetine hem de tüketici mahkemesine 

başvurulduğu takdirde mahkeme, hakem heyetinin kararının bekletici sorun 

yapılmasına karar verebilecektir.344  

Tüketici sorunları hakem heyetinin toplantıları her ayın ikinci ve dördüncü 

haftalarının ilk günleri, ayda en az iki defa yapılır. Haftanın ilk günü resmi tatil 

gününe rastladığında toplantı tatilden sonraki ilk çalışma gününde gerçekleştirilir. 

Gündemde görüşülecek uyuşmazlık konusu bulunmadığı takdirde toplantı yapılmaz 

(TSHHY m.13). Heyet başkanın çağrısı üzerine, öncelikle görüşülmesi gereken 

konularda hakem heyetleri olağanüstü toplanabilir. Toplantı tarihi üyelere iki gün 

önce yazılı olarak bildirilir (TSHHY m.14). 

Tüketici sorunları hakem heyetine başvuru üzerine, görevli raportör 

uyuşmazlığa ilişkin belgeleri toplar, dosyayı hazırlar ve aynı zamanda uyuşmazlığa 

ilişkin bir rapor sunar. Bu raporda çözüm önerilerini sunabilir veya sunmaz zira bu 

konuda herhangi bir zorunluluk veya kısıtlama yoktur. Bu rapor hakem heyeti için 

bağlayıcı değildir. Heyetin incelemesi raportör tarafından hazırlanan rapor ve ilgili 

                                                 
343 Ulukapı, Tüketici Mahkemeleri, s.84 
344 Biçkin, a.g.m., s.46 
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belgelerin yer aldığı dosya üzerinden yapılır. Ancak hakem heyetince gerekli 

görüldüğü takdirde taraflar dinlenebilir. Çözümü için bilirkişi gereken 

uyuşmazlıklarda; eğer hakem heyeti kararı bağlayıcı olmayacaksa bir, bağlayıcı 

hakem heyeti kararları için birden fazla bilirkişi görevlendirilebilir (TSHHY m.19). 

Hakem heyeti, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, 

ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilir (TSHHY m.21).  

Başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç üç ay içinde hakem 

heyetince görüşülüp karara bağlanır. Tüketici sorunları hakem heyeti en az üç üye ile 

toplanır ve oturuma katılanların oy çokluğu ile karar verir. Heyet üyeleri çekimser oy 

kullanamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta 

sayılır (TSHHY m.16). Hakem heyetlerinin kararları yalnız verildikleri 

uyuşmazlıklar için hüküm ifade eder (TSHHY m.20). Bu kararlar ilişkili 

bulundukları uyuşmazlık benzeri olaylar için emsal oluşturmazlar.345 Söz konusu 

düzenleme isabetli değildir; zira aynı tür ayıplı malı satın almış tüketicilerden 

birisinin lehine karar verilirken diğerinin aleyhine bir karar çıkabilecektir.346 Bu da 

hakem kararlarına olan güvenin azalmasına yol açacaktır. 

Belli bir meblağın altındaki uyuşmazlıklar açısından tüketici sorunları 

hakem heyetine başvurunun zorunlu tutulması ve verilecek kararın bağlayıcı 

olmasıyla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da mecburi tahkim yolu 

düzenlenmiştir. Kanunda böyle bir düzenlemenin yapılması hak arama özgürlüğünün 

kısıtlanması olarak yorumlanabilse de kanaatimizce bu durum küçük meblağlı 

uyuşmazlıklar için tarafların haklarına en kısa sürede ulaşması ve mahkemelerin aşırı 

iş yükü altında kalmasının engellenmesi yoluyla kamu düzeninin sağlanması için 

kanun tarafından hak arama özgürlüğünün sınırlanması olarak kabul edilmelidir. 

Bakanlıkça belirlenen meblağın üzerindeki uyuşmazlıklar için başvurulan tüketici 

sorunları hakem heyeti, alternatif uyuşmazlık çözümü yollarından tarafsız ön 

değerlendirme yöntemindeki tarafsız ön değerlendiricinin işlevini yerine 

getirmektedir.  

                                                 
345 Ulukapı, Tüketici Mahkemeleri, s.85-86 
346 Pekcanıtez, Tüketici Sorunları, s.55 
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ç. İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Uyuşmazlık 

Çözüm Yolları 

(1) Bireysel İş Uyumazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık 

Çözümü 

Bireysel iş uyuşmazlıklarında başvurulacak asli çözüm yolu devlet 

yargısıdır. Bu amaçla ülkemizde 30.01.1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri 

Kanunu ile lüzum görülen yerlere iş mahkemeleri kurulmuştur.  

4857 sayılı Yeni İş Kanunu’nun 20. maddesinin 1. fıkrasına göre iş 

sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen 

sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden 

itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Taraflar anlaştığı takdirde 

uyuşmazlık aynı süre içerisinde özel hakeme de götürülebilir.  

4857 sayılı Kanun öncesinde bireysel iş uyuşmazlıklarının çözümünde 

sadece iş mahkemelerinin görevli olduğu ve bu mahkemenin görevinin tahkim 

sözleşmesiyle kaldırılamayacağı kabul ediliyordu. Yargıtay’ın 9. HD. 10.11.1965 

tarihli ve 643/405 sayılı kararında347 iş uyuşmazlıklarının iş mahkemelerinden ayrı 

bir mercide çözülmesinin işçi ve işverenin arzularına tâbi olmayan hallerden 

olduğunun İş Kanunu’nun gerekçesinden anlaşıldığı belirtilmiştir. Aynı karara göre 

iş hukukunda izlenen amaç ekonomik bakımdan zayıf olan işçinin korunması 

ilkesine yönelmiş olduğundan koruyucu iş kurallarını hükümsüz kılacak şartların 

kabulüne imkân yoktur; çünkü hakem kararlarının incelenmesi sırasında göz önünde 

tutulabilecek bozma sebepleri HUMK m.533’de sayılan yönlere münhasırdır. İşçiye 

tahkim şartının kabul ettirilmesiyle hakemlerin verecekleri kararların Yargıtay 

tarafından denetlenmesi imkânı daraltılmış olacaktır. O halde bir iş sözleşmesinde 

tahkim şartını, iş hukukunun ve iş mahkemeleri kanununun ana gayesine aykırı 

                                                 
347 Bakınız Haluk Sadi Sümer, ‘Türk Hukukunda Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları’, Prof. 
Dr. Jale G. Akipek’e Armağan, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 1991, s.539 
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olduğu için muteber saymamak gerekir. Doktrinde348 bu görüşe karşı olarak, iş 

davalarında tarafların sulh veya kabul yoluyla dava konusu üzerinde serbestçe 

tasarruf edebildikleri belirtilmiş bu yüzden iş davalarının iki tarafın arzusuna tâbi 

konulara ilişkin olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle iş davaları hakkında yapılan 

tahkim sözleşmelerinin de geçerli olacağı savunulmuştur. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde açık olarak, bu maddeyle 

düzenlenmiş olan alanlarda işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların tıpkı alacak, 

tazminat, menkul uyuşmazlıklarında olduğu gibi tarafların uyuşmazlık konusu 

üzerinde sulh-kabul yoluyla serbestçe tasarruf edebileceği uyuşmazlıklardan olduğu 

kabul edilmiştir.349 Buna göre bu uyuşmazlıkların çözümü için özel hakeme 

başvurulabilecektir. 

İş Kanunu’nun 20. maddesine göre özel hakeme başvuru iş sözleşmesinin 

işverence feshi konularına inhisar edilmiştir. İşçi fesih bildiriminde sebep 

gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığını iddia ettiği 

hallerde özel hakeme başvurabilecektir. Yargıtay 9. HD.’nin 22.03.2004 tarihli ve 

2004/5848, 2004/5621 sayılı kararına350 göre 4857 sayılı Kanun’da özel hakem 

yoluyla çözümlenebilecek uyuşmazlıklar; feshin geçersizliği, işe iade, iş güvencesi 

tazminatı ve boşta geçen süre için ücret alacağı olarak belirlenmiş olup, kalan diğer 

uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde çözümlenmesi gerekir. Bu durumda özel hakem 

kararlarında işe başlatmama halinde tazminata ve dört aya kadar boşta geçen süre 

için ücret alacağına miktar belirtilmeden karar verilmesi gerekir.  

Özel hakeme başvurulması için tarafların anlaşmış olması gerekir. Eğer 

böyle bir anlaşma söz konusuysa uyuşmazlığın özel hakeme, fesih bildiriminin 

tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde götürülmesi zorunludur. 

Bu düzenlemeyle uzun sürede neticelenen iş davaları göz önüne alınarak, iş 

sözleşmesinin feshi konusundaki uyuşmazlıkların kısa sürede çözümünün sağlanması 

                                                 
348 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü (a.g.e.), C:VI, 6. bsk., Demir Demir, İstanbul, 2001, 
s.5951 
349 Gülgün Ildır, ‘İş Kanunu’na Göre Uyuşmazlıkların Özel Hakem Yoluyla Çözümü’ (Özel Hakem), 
Terazi Hukuk Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Ekim 2006, s.14 
350 Ildır, Özel Hakem, s.12 
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ve bunun yaygınlık kazanmasıyla mahkemelerinin iş yükünün azaltılması 

amaçlanmıştır.351  

Doktrinde İş Kanunu’nun 20. maddesine dayanılarak işçi ve işveren 

arasındaki bireysel hak uyuşmazlıklarında arabuluculuk gibi bağlayıcı olmayan 

yöntemlerin de sözleşme ile kararlaştırılarak uygulanabileceği ifade edilmiştir.352 

Kanaatimizce de bireysel hak uyuşmazlıklarında arabuluculuk yöntemine 

başvurulabilir; zira arabuluculuk süreci sonrası alınacak kararın taraflar açısından bir 

bağlayıcılığı yoktur ve kanunda buna karşı bir engel hüküm mevcut değildir. Ancak 

mahkemeye başvurunun süreye bağlı olduğu hallerde mahkeme öncesi arabuluculuğa 

başvuru bu süreleri kendiliğinden kesmeyeceğinden arabuluculuk yöntemi işçi 

aleyhine birtakım sonuçlar doğurabilecektir. 

(2) Toplu İş Uyuşmazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık 

Çözümü  

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu (TİSGLK) toplu iş 

uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümünde karma bir sistem kabul etmiştir.353 Zira 

yasanın sistemi arabuluculuk, zorunlu tahkim (Yüksek Hakem Kurulu) ve özel 

tahkim (özel hakem) müesseselerinden oluşmuştur.354 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 54. maddesinin 1. fıkrası grev ve 

lokavta sadece toplu menfaat uyuşmazlıklarında başvurulabileceğini öngörmüştür. 

Bu çerçevede 2822 sayılı Kanun’da belirtilmiş olan barışçıl çözüm yollarına toplu 

menfaat uyuşmazlıklarında başvurulabilecektir. Toplu hak uyuşmazlıklarında 

mahkemeye başvurulması gerekmektedir, bu hallerde grev ve lokavt yolu 

kapatılmıştır (TİSGLK m.6, m.61). Bununla birlikte toplu hak uyuşmazlıklarında da 

özel hakeme başvurulabilinecektir (TİSGLK m.58/1). 

                                                 
351 Ildır, Özel Hakem, s.15; Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, 16. bs., İstanbul, 2003, 
s.204 
352 Ildır, Özel Hakem, s.15 
353 Kenan Tunçomağ, ‘Toplu İş Uyuşmazlıklarının Barışçı Yollarla Çözümü Sistemine Toplu Bakış’, 
İş Hukuku Dergisi, Cilt:I, Kazancı Yayınları, 1991, s.23 
354 Tunçomağ, a.g.m., s.24 
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i. Olağan Arabuluculuk 

2822 sayılı Kanun’un 21. maddesine göre arabuluculuk, ilk olarak toplu 

menfaat uyuşmazlıklarında taraflardan birinin toplu görüşmeye katılmaması veya 

devam etmemesi halinde uygulanacaktır. Söz konusu madde uyarınca arabuluculuk 

yine toplu menfaat uyuşmazlıklarında toplu görüşmelerin başladığı tarihten itibaren 

belli bir sürenin geçmesine karşın anlaşmanın sağlanamaması durumunda uygulama 

alanı bulacaktır. Tarafların, toplu menfaat uyuşmazlıklarında grev ve lokavta 

gitmelerinden önce arabuluculuk yoluna başvurmaları zorunludur. Arabuluculuk 

yoluna başvuran taraflar anlaşmak zorunda değillerdir; arabuluculuk anlaşmayla 

veya anlaşmazlıkla sonuçlanabilir.355 

Olağan arabuluculuk yolunun uygulanacağı hallerden birisi toplu görüşmede 

anlaşmaya varılamamasıdır. Toplu görüşmede anlaşmaya varılamamasına göre ikili 

bir ayrıma gidilerek arabulucunun atanmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.  

a. İhtiyari Arabuluculuk: Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren otuz 

gün geçmesine rağmen bir anlaşmaya varılamamışsa taraflardan her biri, görevli 

makamdan, görüşmelere resmi listeden bir arabulucunun katılmasını talep edebilir. 

Bu arabulucunun atanması taraflardan her birinin isteğine bağlı olduğundan ihtiyari 

arabuluculuk olarak adlandırılmaktadır. Başvuruyu alan görevli makam arabulucu 

tayini için tarafları altı iş günü içinde toplantıya çağırır. Taraflardan biri bu toplantıya 

katılmazsa veya toplantıda arabulucu tayini hususunda taraflar arasında anlaşma 

sağlanamazsa, görevli makam, resmi listeden bir arabulucuyu taraflardan en az 

birinin huzurunda ad çekmek suretiyle tespit eder. Arabulucu tayini yoluna gidilmiş 

ve anlaşma sağlanamamışsa, uyuşmazlığın tespiti bakımından altmış günlük sürenin 

geçmesi beklenilmez ve ayrıca resmi arabulucu tayin edilmez. Bu takdirde 

arabulucunun düzenleyip görevli makama tevdi edeceği tutanak resmi arabulucu 

tutanağı mahiyetindedir (TİSGLK m.22/2). 

                                                 
355 A. Nurhan Süral, ‘2822 Sayılı Yasada Barışçı Çözüm Yolları’, İş Hukuku Dergisi, Cilt:III, 
Kazancı Yayınları, 1993, s.56 
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b. Zorunlu Arabuluculuk: Toplu görüşmenin başlamasından itibaren altmış 

gün içinde taraflar anlaşamadıklarını bir tutanak ile tespit ederlerse veya toplu 

görüşmenin başlamasından itibaren altmışıncı günün sonunda anlaşmaya 

varamamışlarsa taraflardan biri durumu görevli makama yazıyla bildirir (TİSGLK 

m.21/2). Toplu görüşmelerin başlamasından itibaren otuz günlük süre sonunda 

arabulucu seçilmemiş ve toplu görüşmelerin başladığı tarihten itibaren altmış günün 

geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamışsa görevli makam başvuru üzerine veya 

resen altı iş günü içerisinde mahkemeye başvurmak suretiyle resmi listeden bir 

arabulucunun atanmasını talep eder (TİSGLK m.22/3). Resmi arabulucunun görevi 

mahkemece kendisine yapılacak duyurudan itibaren başlar (TİSGLK m.22/4). Toplu 

görüşmelerin başlamasından sonra altmış gün içinde anlaşma sağlanamazsa 

arabuluculuk aşamasından geçme zorunluluğu vardır. Bu nedenle altmış günden 

sonraki arabuluculuğa zorunlu arabuluculuk denilmektedir.356 

Olağan arabuluculuk yolunun uygulanacağı diğer bir hal taraflardan birinin 

toplu görüşmeye gelmemesi veya devam etmemesidir. Buna göre toplu görüşme için 

tespit edilen yer, gün ve saatte taraflardan biri toplantıya gelmezse veya görüşmeye 

başlamazsa ya da toplu görüşme başladıktan sonra taraflardan biri toplantıya devam 

etmezse, toplantıya gelen taraf bu durumu görevli makama altı iş günü içinde yazı ile 

bildirir (TİSGLK m.21/1). Burada ‘taraflardan biri’ ile kastedilen toplu görüşme için 

çağırılan taraftır.357 Zira çağrıyı yapan taraf çağrı tarihinden itibaren otuz gün içinde 

gelmediği takdirde yetkisi düşecektir (TİSGLK m.19/son). Söz konusu yazıyı alan 

makam, yazıyı düzenleyen tarafın talebini göz önüne alarak otuz veya altmış günün 

geçmesini beklemeksizin arabuluculuk işlemlerini başlatır. Bu durumda görevli 

makam arabuluculuk işlemlerini ihtiyari arabuluculukta olduğu gibi Toplu İş 

Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 22. maddesinin 3. fıkrasına göre yerine 

getirecektir. 

                                                 
356 Doktrinde, ihtiyari arabuluculuk ve zorunlu arabuluculuk şeklinde yapılan nitelendirmenin hatalı 
olduğu ileri sürülmüştür. Bu görüşe göre burada sadece arabuluculuğun başlama tarihlerinde bir 
farklılık söz konusudur; ilk otuz günün anlaşmazlıkla sonuçlanmasından sonra taraflardan birinin 
başvurusuyla arabuluculuğun başlangıç tarihi daha erkene alınmaktadır. Süral, a.g.m., s.57 
357 Çelik, a.g.e., s.541 
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Arabuluculuk bir kuruldan ziyade tek bir kişi tarafından yerine 

getirilmektedir.358 Bunun için resmi arabuluculuk teşkilatı kurulmuştur. Arabulucular 

bu kurumdan seçilmektedir. Arabulucu taraflar arasında ortaya çıkan menfaat 

uyuşmazlıklarının giderilmesine ve dolayısıyla toplu iş sözleşmesinin yapılmasına 

yardımcı olmaya çalışır. Tarafların anlaşabilmesi için her türlü çabayı harcar ve 

ilgililere önerilerde bulunur.  

ii. Olağanüstü Arabuluculuk 

Karar verilmiş veya başlanmış grev veya lokavtın genel sağlık veya milli 

güvenlik nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmesi halinde de arabuluculuk 

söz konusu olacaktır. Erteleme kararnamesinin yürürlüğe girmesi üzerine Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı’nın bizzat veya resmi arabulucu listesinden seçeceği bir 

arabulucu yardımıyla uyuşmazlığın çözümü için her türlü çabayı göstermesi 

öngörülmüştür (TİSGLK m.34/1).  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın veya seçeceği arabulucunun 

çabaları sonucunda tarafların anlaşması sağlanırsa toplu iş sözleşmesi 

gerçekleştirilmiş olur. 

iii. Yüksek Hakem Kurulu 

Anayasa toplu menfaat uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde tarafların grev 

ve lokavta başvurabileceklerini belirttikten sonra grev ve lokavtın yasaklanabileceği 

veya ertelenebileceği haller ve işyerlerinin kanunla düzenleneceğini belirtmiştir 

(ANY. m.54/4). Aynı maddenin devamında grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde 

veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda uyuşmazlığın Yüksek Hakem 

Kurulunca çözüleceği belirtilmiştir (ANY. m.54/5). 

Grev ve lokavtın yasak olduğu işler ve işyerlerindeki uyuşmazlıklarda 

taraflardan biri, arabuluculuk aşamasında anlaşma sağlanamadığına ilişkin tutanağın 

alınmasından veya geçici grev ve lokavt yasağının altı ayı doldurmasından itibaren 

                                                 
358 Tunçomağ, a.g.m., s.26 
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altı iş günü içinde Yüksek Hakem Kurulu’na başvurabilir (TİSGLK m.32). Söz 

konusu altı aylık süre arabuluculuk tutanağının alındığı tarihten itibaren başlar.  

Grev ve lokavtın genel sağlık veya milli güvenlik nedeniyle Bakanlar 

Kurulu tarafından ertelenmesi halinde erteleme süresinin sonunda arabuluculuk 

yoluyla anlaşma sağlanamadığı veya özel hakeme de gidilmediği takdirde Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Hakem Kurulu’na 

başvuracaktır (TİSGLK m.34/son). 

Yüksek Hakem Kurulu, başvuru dilekçesinin alındığı günden başlayarak 

altı işgünü içinde üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır. Ancak, başkan hariç 

üyelerden ikisinin katılmaması toplantıya engel olmaz. Yüksek Hakem Kurulu 

uyuşmazlığı evrak üzerinde inceler ve yeteri kadar aydınlatılmamış bulduğu yönleri 

ilgililerden sorarak tamamlar. Ayrıca görüşlerini öğrenmek istediği kimseleri çağırıp 

dinler veya bunların görüşlerini yazılı olarak bildirmelerini ister. Yüksek Hakem 

Kurulu toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte verilen 

oylar eşitse başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar (TİSGLK m.54). Yüksek 

Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir (TİSGLK 

m.55). 

iv. Özel Hakeme Başvurma 

Taraflar anlaşarak toplu hak veya menfaat uyuşmazlıklarının her safhasında 

özel hakeme başvurabilirler. Özel hakem konusunda anlaşıldığı takdirde taraflardan 

birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık hakem tarafından çözülecektir (TİSGLK 

m.58/1). Taraflar anlaşarak uyuşmazlığın her safhasında özel hakem olarak Yüksek 

Hakem Kurulu’nu da seçebilirler (TİSGLK m.58/son) 

Menfaat uyuşmazlıklarında taraflar özel hakeme başvurma konusunda yazılı 

olarak anlaşma yaptıkları takdirde bundan sonra arabuluculuk, grev ve lokavt ve 

kanuni hakemlik hükümleri uygulanmaz (TİSGLK m.58/2). 
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Menfaat uyuşmazlıklarında özel hakeme başvurulduğu hallerde hakem 

kararları toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Hak uyuşmazlıklarında özel hakem 

kararları genel hükümlere tabidir (TİSGLK m.58/3).  

d. Aile Hukuku’ndan Doğan Uyuşmazlıklarda Alternatif 

Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

Aile, Anayasa’nın 41. maddesinde de belirtildiği üzere devletin ve toplumun 

temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle devletin, ailenin korunması için gerekli 

ekonomik, sosyal ve hukuki önlemleri alması gerekir. Aile hukukundan doğan 

uyuşmazlıklar aile bireylerinin yanı sıra tüm toplumu ilgilendiren uyuşmazlıklar 

olduklarından bu uyuşmazlıkların en kısa sürede ve en dostane şekilde 

sonlandırılması gerekmektedir. Hatta mümkünse aile birliğinin son bulmaması için 

gerekli çabaların gösterilmesi yerinde olacaktır. 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu’nda ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama 

Usullerine Dair Kanun’da bu amaca hizmet edecek hükümler sevk edilmiştir. 

(1) Aile Mahkemesi Hâkiminin Eşleri Uzlaştırması 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 195. maddesinin 1. fıkrasına göre 

evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine 

ilişkin önemli bir uyuşmazlığa düşülmesi halinde eşler ayrı ayrı veya birlikte hâkimin 

müdahalesini isteyebilir. Hâkim bu durumda eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır, 

onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını 

isteyebilir (TMK m.195/2). Türk Medeni Kanunu’nun bu hükmüne paralel olarak 

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair 

Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrasında aile mahkemesinin evlilik birliğinden doğan 

yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmaya karar 

verebileceğini düzenlemiştir. 

Buna göre 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, aile mahkemelerinin 

uzlaştırma görevine yer vermiştir. Bunun için öncelikle eşlerin ayrı ayrı veya birlikte 
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hâkimin müdahalesini istemesi gerekir. Bu koşul alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının temelinde yatan gönüllülük ilkesine de uygundur.359 

Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine 

getirmediği veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir uyuşmazlığa düşüldüğü hallerde 

kendisine başvurulan hâkim onları uzlaştırmaya gayret edebilecektir. Hâkim bu 

durumda bir arabulucu gibi hareket edecek kullanacağı iletişim teknikleriyle 

tarafların bir çözüme ulaşması için çaba sarf edecektir. Hâkim taraflara çözüm 

önerisi sunabilecektir ancak tarafları belli bir çözümü kabul etmeye 

zorlayamayacaktır, eşler için bağlayıcı bir karar veremeyecektir. 

Hâkim eşleri kendisi uzlaştırabileceği gibi Türk Medeni Kanunu’nun 195. 

maddesine göre eşlerin ortak rızasıyla uzman kişilerden de yardım alabilecektir. Bu 

uzman kişiler Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair 

Kanun’un 5. maddesinde sayılan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı olabileceği 

gibi bunların dışında farklı uzman kişiler de olabilir. Bu kişiler de tarafların 

uzlaşması için çaba sarf edeceklerdir.  

(2) Uyuşmazlıkların Aile Mahkemesinde Sulh Yoluyla 

Çözümü 

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine 

Dair Kanun’un 7. maddesi uyarınca aile mahkemeleri önlerine gelen dava ve işlerin 

özelliklerine göre, esasa girmeden önce, aile içindeki karşılıklı sevgi, saygı ve 

hoşgörünün korunması bakımından eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları 

sorunları tespit ederek bunların sulh yoluyla çözümünü, gerektiğinde uzmanlardan da 

yararlanarak teşvik eder. 

Bu hüküm uyarınca aile mahkemesi hâkimi aile hukukundan doğan 

uyuşmazlıklarda eşlerin ve çocukların karşı karşıya kaldıkları sorunları kendiliğinden 

tespit etmek ve bunları sulh yoluyla çözmeye çalışmak durumundadır.360 Kanun 

                                                 
359 Özbek, a.g.e., s.657 
360 İbrahim Ercan, ‘Aile Mahkemesinde Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözümlenmesi’, Prof. Dr. 
Yavuz Alangoya için Armağan, İstanbul, Alkım Yayınevi, 2007, s.82 
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koyucu aile mahkemesindeki hâkime diğer davalardaki hâkimlerden daha fazla 

yükümlülük vermiştir. 

Sulh yoluyla çözüm kurumu, aile mahkemelerinin görevine giren bütün 

uyuşmazlıklarda uygulanacaktır.361 Doktrinde hâkimin tarafları sulhe teşvikinin her 

uyuşmazlıkta zorunlu olup olmadığı hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bir 

görüşe göre362 hâkim her davada tarafları sulhe teşvik etmek zorunda olmayıp, bu 

konuda takdir yetkisine sahiptir. O halde taraflar arasında ağır sorunların yaşandığı 

ve bu nedenle sulhe teşvikin zaman kaybı olacağı davalarda sulhe başvurulmayarak 

doğrudan işin esasına girilerek hüküm kurulması daha isabetli olacaktır. Doktrinde 

yer alan ve bizim de katıldığımız diğer görüşe göreyse363 Aile Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 7. maddesi emredici 

niteliktedir. Zira ilgili maddede ‘sulhe teşvik edebilir’ yerine ‘sulhe teşvik eder’ gibi 

kesin bir ifade kullanılmıştır. Kanun sulhe teşvik için herhangi bir şarta yer 

vermemiştir.  

Hâkim tarafları sulhe teşvik etmeden önce eşlerin ve çocukların karşı 

karşıya oldukları sorunları tespit etmelidir. Zira eşlerin ve çocukların karşı karşıya 

oldukları sorunları tam olarak bilmeyen hâkimin bunlara uygun bir çözüm 

getirebilmesi mümkün değildir.364 

Hâkim bunun ertesinde 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 

Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 7. maddesine göre dava ve işlerin özelliklerine 

göre esasa girmeden önce uyuşmazlıkların çözümü için tarafları sulhe teşvik 

edecektir. Buna göre hâkim davanın esasına girmeden önce sulh girişiminde 

bulunabilecek, sulh girişiminden sonuç alınamadığı takdirde davanın esasına girip 

karar verecektir. Doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre365 davanın esasına girmeden 

sorunlar tespit edilemeyeceğinden sorunlara uygun çözüm önerileri geliştirilemez; bu 
                                                 
361 Bahattin Aras, ‘Aile Mahkemelerinde Tarafların Sulh Yoluyla Çözüme Teşviki’ (Aile 
Mahkemeleri), Yargıtay Dergisi, Cilt:31, Sayı:3, Temmuz 2005, s.304; Ercan, a.g.m., s.87 
362 Ali İhsan Özuğur, ‘Boşanma, Evlenme İptali, Ayrılık Davası, Ailenin Korunması İle İlgili 
Tedbirler, Tanıma, Tenfiz, Aile Mahkemesi İlişkisi’, İzmir Barosu Dergisi, Yıl:69, Sayı:1, Ocak 
2004, s.34 
363 Ercan, a.g.m., s.89 
364 Ercan, a.g.m., s.90 
365 Aras, Aile Mahkemeleri, s.305; Ercan, a.g.m., s.91 
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yüzden de yapılacak sulh girişimi beklenen faydayı vermeyecektir. Bu durumda 

sulhe başvurma zamanını hâkimin takdirine bırakmak gerekir. Yine sulh bir kez 

başarısızlıkla sonuçlansa bile bu daha sonra tekrar denenebilmelidir. Hâkim aile 

hukukundan doğan uyuşmazlığın sulh yoluyla çözümü için daima çaba sarf etmelidir. 

Hâkim eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunları tespit ettikten 

sonra bu sorunlara eşler ve çocuklar arasında karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüyü 

koruyacak şekilde bir çözüm getirmeye ve tarafları bu çözüm etrafında uzlaştırmaya 

çalışacaktır. Bunun için hâkim eşleri ayrı ayrı dinleyip tavsiyelerde bulunarak veya 

onları yüzleştirip her ikisine birden tavsiyelerde bulunarak tarafları sulhe teşvik 

edebilir.366 Hâkim sulh girişiminin başarıya ulaşabilmesi için gerektiğinde 

uzmanlardan da yararlanabilecektir. 

Hâkimin sulh girişiminden bir sonuç alınamazsa mahkeme davaya devam 

edecek ve esas hakkında karar verecektir. 

e. Sigorta Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim 

Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda, sigorta ettirenin oluşan 

zararın telafisi için uzun süre beklemesi, sigortanın ona sağlayacağı faydaları 

engelleyebilecektir.367 Uyuşmazlıkların makul sürede sonuçlanmaması sigorta 

ettirene verebileceği zararların yanında sigortacılık sistemine olan güveni de 

sarsacaktır. 

Dünyada, sigorta uyuşmazlıklarının çözümünde alternatif uyuşmazlık 

çözüm yollarının giderek yaygınlaşması ülkemizdeki sistemi de etkilemiştir. 

14.06.2007’de yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun (SigK) 30. 

maddesinde sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için 

tahkim kurumu düzenlenmiştir. Yine Sigortacılık Kanunu’nda öngörülen tahkim 

sistemine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 17.08.2007’de 26616 sayılı 

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik (STİY) yürürlüğe girmiştir. 

                                                 
366 Ercan, a.g.m., s.90 
367 Serdar Kale, Müjgan Tunç Yücel, ‘Sigortacılık Kanununda Tahkim’, Haluk Konuralp Anısına 
Armağan, Cilt:I, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009, s.462 
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Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesine göre sigorta ettiren veya sigorta 

sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile risk üstlenen taraf arasında sigorta 

sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Türkiye Sigorta ve 

Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde Sigorta Tahkim Komisyonu kurulacaktır. 

Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlığın bir tarafında sigortacılık yapan 

kuruluş bulunmaktadır. Sigortacılık yapan kuruluşun tahkim sisteminden 

yararlanabilmesi için sigorta tahkim sistemine üye olması gerekmektedir. Bu 

durumda ilgili kuruluş yazılı olarak Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuracaktır. 

Sisteme üye olunmadığı müddetçe sigorta ettirenle bu kanunlar çerçevesinde tahkim 

anlaşması yapılamayacaktır (STİY m.16/1). Tahkim sistemine üye olmak 

isteyenlerden katılma payı alınacaktır. Katılma payını ödemeyen üyeye, ödemeyi 

gecikme faizi ile birlikte yapması için Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından on beş 

günlük bir süre verilir. Bu sürenin sonunda katılım payının ödenmemesi durumunda 

üye sistemden çıkartılır. Bu durum üyelik döneminde yapılan sözleşmelerden doğan 

uyuşmazlıkların çözümü için ilgililerin tahkim sistemine başvurma hakkına halel 

getirmez. Ancak bu uyuşmazlıkların çözüme ulaşmasına yönelik giderler için eski 

üyeye rücu edilir (STİY m.16/2). Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlığın diğer 

tarafındaysa sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler 

vardır. Uyuşmazlık çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuranlardan 

başvuru ücreti alınacaktır. 

Sigorta sözleşmesinde taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü için 

tahkim yoluna başvurulacağına dair bir düzenleme bulunabileceği gibi taraflar 

sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra da aralarında meydana gelecek 

uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenebileceğini kararlaştırabilirler.368 Sigorta 

tahkim sistemine üye olan bir sigorta şirketiyle sigorta sözleşmesinden kaynaklanan 

bir uyuşmazlığı bulunan sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat 

sağlayan kişiler, uyuşmazlık konusu sözleşmede bir tahkim şartı olmasa bile veya 

                                                 
368 Kale, Yücel, a.g.m., s.464 
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daha sonra tahkim anlaşması yapmasalar bile Sigortacılık Kanunu’nda düzenlenmiş 

olan tahkim sisteminden yararlanabileceklerdir (SigK m.30/1).369 

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski 

üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü 

amacıyla Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulur. Başvuru sırasında bir başvuru 

ücreti ödenir. Sigortacılık Kanunu’nda tahkime götürülecek uyuşmazlıklar hakkında 

hiçbir sınırlama getirilmediğinden sigorta sözleşmesinden kaynaklanan her türlü 

uyuşmazlık için tahkime başvurulabilecektir.370  

Sigortacılık Kanunu, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilmesi için 

iki tane ön şart getirmiştir. Bunlardan ilki, mahkemeye ve Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne intikal 

etmiş uyuşmazlıklarla ilgili olarak Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru 

yapılamayacaktır (SigK m.30/14). Bunlara ek olarak Sigortacılıkta Tahkime İlişkin 

Yönetmelik madde 16/2b’de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre tahkim 

kurumuna da başvurulmamış olması sayılmıştır. Her ne kadar aynı konuda yürüyecek 

iki ayrı tahkim yargılamasının engellenmek istenmesi nedeniyle yönetmeliğin bu 

düzenlemesi isabetli olsa da yönetmeliklerin kanunların çizdiği sınırların dışına 

çıkması mümkün olamayacağından kanaatimizce yönetmeliğin bu hükmü 

uygulanamayacaktır. Bu nedenle Sigortacılık Kanunu’nun ilgili maddesinin 

yönetmelikte yer alan şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. 

Sigortacılık Kanunu’nda yer alan diğer bir ön şartsa, sigorta ettiren veya 

sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin uyuşmazlık konusu olayla ilgili 

olarak sigorta şirketine gerekli başvuruları yapmış olması ve başvurunun kısmen 

veya tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemesidir. Sigorta şirketinin başvuru 

tarihinden itibaren on beş gün içerisinde cevap vermemesi de Sigorta Tahkim 

Komisyonu’na başvurulabilmesi için yeterlidir (SigK m.30/13). 

                                                 
369 Kale, Yücel, a.g.m., s.464; Zekeriya Yılmaz, ‘Sigortacılık Kanununa Göre Sigortacılıkta Tahkim’, 
Terazi Hukuk Dergisi, Yıl:3, Sayı:17, Ocak 2008, s.42 
370 Kale, Yücel, a.g.m., s.463 
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Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanlığı uyuşmazlık başvurularının 

yoğunlaştığı bölgeleri tespit ederek gerekli görülen yerlerde büro açacaktır (STİY 

m.10/1). Tahkim için Sigorta Tahkim Komisyonu’nun merkezine ya da başvuru 

yapan kişinin ikametgâhının bulunduğu ya da rizikonun gerçekleştiği yerdeki büroya 

başvurulabilecektir. Uyuşmazlık başvurusunda; başvuru formu, uyuşmazlığa ilişkin 

bilgi ve belgeler ile başvuru ücretinin yatırıldığına dair belgenin yer alması gereklidir 

(STİY m.16/1). Başvuru ertesinde uyuşmazlığın hayat veya hayat dışı sigortalardan 

hangisine girdiğine karar verilerek, dosya bu konuda uzman olan ilgili raportöre 

havale edilecektir.371 

Raportör dosya üzerinden ön inceleme yapacaktır. Raportör ön incelemesini 

on beş gün içinde tamamlamak zorundadır. Bu ön inceleme evrensinde kanunun 

aradığı ön şartların gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilecektir. Uyuşmazlığın 

mahkemeye veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne intikal edip etmediği 

hususundaki tespit ilgililerin beyanını esas alınarak yapılacaktır; bu durum 

kendiliğinden araştırılamayacaktır. Doktrinde bu ilgililerin kapsamına sigorta şirketi 

de dâhil edilmiştir.372 Yapılan ön inceleme sonucunda dosyanın Sigorta Tahkim 

Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınamayacağı anlaşılırsa durum ilgiliye 

derhal bildirilir. Raportör dosyayı uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan bilgi ve 

belge eksikliği açısından da inceleyecektir. Uyuşmazlığın bilgi ve belge 

eksikliğinden kaynaklandığının anlaşılması halinde raportör durumu taraflara bildirir 

ve taraflara bilgi vermek kaydıyla dosyayı kapatır. Ön inceleme neticesinde 

sonuçlandırılamayan başvurular için rapor hazırlanır ve rapor dosyayla birlikte 

Sigorta Tahkim Komisyonu Merkezi’ne gönderilir. 

Sigorta Tahkim Komisyonu Merkezi’nde öncelikle uyuşmazlığın 

çözümünün tek bir hakemle mi yoksa hakem heyetiyle mi gerçekleştirileceğine karar 

verilecektir. Uyuşmazlık konusu miktarın on beş bin Türk Lirası ve üzerinde olduğu 

durumlarda hakem heyeti oluşturulması zorunludur. Listede hukukçu bulunması 

halinde, en az biri hukukçu olacak şekilde, en az üç kişiden oluşan hakem heyeti, 

kararını çoğunlukla verecektir (STİY m.16/7). Dosya, konusuna göre hayat veya 
                                                 
371 Zekeriya Yılmaz, a.g.m., s.42 
372 Kale, Yücel, a.g.m., s.466 
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hayat dışı sigorta olarak sınıflandırıldıktan sonra hakem seçimi genel listeden sıra 

usulüne göre yapılır. Sıra usulünde sigorta hakemlerinin uzmanlık alanları esas alınır 

(STİY m.16/8). Atanan hakem veya hakemler, uyuşmazlığın taraflarına derhal 

bildirilir (STİY m.16/9). Tarafların açık ve yazılı izniyle uzatılmadığı sürece, 

hakemler görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç dört ay içinde karar vermeye 

mecburdurlar (STİY m.16/10). Kanunda belirtilen veya taraflarca uzatılan sürenin 

sonunda hakemler karar verememişlerse uyuşmazlık yetkili mahkemece 

çözümlenecektir. 

Hakemler sadece kendilerine verilen evrak üzerinden inceleme yaparak 

karar verirler. Buna göre hakemler tarafların getirdikleri delillerle bağlıdırlar. 

Hakemler yapacakları inceleme sonucunda gerekçeli olarak bir karar vereceklerdir. 

Hakem veya hakem heyeti kararını verdikten sonra bu kararın yetkili mahkemeye 

iletilmesi amacıyla kararı Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürüne tevdi eder. 

Komisyon müdürü, hakem kararını aldığı tarihten itibaren kararı en geç üç iş günü 

içinde uyuşmazlığın esasını incelemeyle yetkili ve görevli olan mahkemeye 

gönderecektir. Kararın mahkemeye dört aylık tahkim süresi içinde gönderilmesi 

zorunlu değildir; önemli olan hakem kararının dört aylık süre içerisinde verilmiş 

olmasıdır.373 Mahkeme kararın birer suretini taraflara tebliğ eder. Tarafların hakem 

kararlarını temyiz etme süresi, mahkemece kararın kendilerine tebliğ edilmesinden 

itibaren on beş gündür. Temyiz dilekçesi kararı tebliğ eden mahkemeye verilir. 

Uyuşmazlığa düşen taraflar arasında açık ve yazılı şekilde yapılması gereken 

sözleşme ile daha yüksek bir tutar belirlenmemişse, hakemin verdiği kırk bin Türk 

Lirası’na kadar olan kararlar her iki taraf için kesindir. Bu durumda sadece kırk bin 

Türk Lirası’nın üzerindeki kararlar için temyize gidilebilir (SigK m.30/12). 

Sigorta hakemleri ve raportörler tarafsız olmak zorundadırlar. Sigorta 

Tahkim Komisyonu’nda görev alanlar, hakemler ve raportörler işleri dolayısıyla 

öğrendikleri bilgi ve sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamazlar ancak suç teşkil 

eden hallerin yetkili mercilere duyurulması zorunludur (SigK m.30/14). Sigortacılık 

                                                 
373 Kale, Yücel, a.g.m., s.473 
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Kanunu’nda hüküm olmayan hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

tahkimle ilgili hükümleri sigortacılıkta tahkim usulünde de kıyasen uygulanır. 

f. Türkiye Futbol Federasyonu’nda Uyuşmazlıkların 

Alternatif Yollarla Çözümü 

Günümüzde spor hukukunun her alanında uyuşmazlıkların çözümü için 

alternatif uyuşmazlık çözüm yolları uygulama alanı bulmaktadır. Spor hukukunda 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının kullanılmasının nedenleri oldukça fazladır. 

Her şeyden önce spor hukuku uyuşmazlıklarının niteliği gereği, bu uyuşmazlıkların 

çözümünde söz konusu olabilecek gecikmeler mahkeme tarafından verilecek 

kararları anlamsız hale getirebilecektir. Bu nedenle kararların daha hızlı alınabileceği 

bir sistem oluşturmak gerekmektedir.374 Yine spor hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların 

spor hukukuna özgü kavram ve ilkeleri bilen bu konularda uzman olan kişilerce 

çözülmesi yerinde olacaktır.375 Spor hukukunda, aynı nitelikteki uyuşmazlıklar için 

birbiriyle uyumlu kararların verilmesi gerekmektedir. Eğer çözüm farklı 

mahkemelere bırakılırsa biriyle çelişkili kararlar çıkabilecek; bu da eşit ve adil 

olmayan sonuçların doğmasına neden olacaktır.376 Spor hukukunda alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının kullanılmasının diğer bir önemli nedeni spor alanındaki 

ilişkilerin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Spor hukukuna ilişkin ihtilafların tarafları 

arasındaki ilişkiler genelde küçük ve birbiriyle kaynaşmış bir camia içinde 

geçtiğinden taraflar birbirileriyle sürekli olarak hukuki ve fiili ilişkilerde 

bulunmaktadırlar. Bu nedenle bu kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü 

mücadeleci bir sistem içinde değil dostane bir şekilde olmalıdır.377  

Bir spor dalı olmanın yanı sıra bir endüstri olarak da kabul edilen futbolda 

da alternatif uyuşmazlık çözüm yolları etkin şekilde kullanılmaktadır. 05.05.2009 

tarihli 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

                                                 
374 Erkan Küçükgüngör, ‘Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim ve Alternatif Çözüm Yöntemleri’, 
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:XXII, Sayı:4, Aralık 2004, s.58; Nihan Esendal, ‘Spor 
Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü’, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl:4, Sayı:40, Aralık 
2009, s.136 
375 Esendal, a.g.m., s.136; Küçükgüngör, a.g.m., s.59 
376 Esendal, a.g.m., s.136; Küçükgüngör, a.g.m., s.57 
377 Küçükgüngör, a.g.m., s.63 
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Kanun’da (TFFK) uyuşmazlıkların çözümü için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve 

Tahkim Kurulu yer almıştır. 

a. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu: Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 56. 

maddesinin 1. fıkrası uyarınca Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kulüpler ile kulüpler; 

kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu temsilcileri, sağlık 

personelleri ve müsabaka organizatörleri; futbolcu temsilcileri ile futbolcular, teknik 

direktörler ve antrenörler arasında her türlü sözleşmeden doğan ve futbolla ilgili olan 

uyuşmazlıkları tarafların başvurusu üzerine münhasıran yetkili olarak inceler ve 

karara bağlar.  

Yukarıda sayılan bu kişiler arasında uyuşmazlık çıktığında, uyuşmazlığın 

çözümünü isteyen taraf başvurusunu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanlığı’na yazılı 

olarak yapacaktır (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı (UÇKT) m.6/1).  Başvuru 

sahibi harcını yatırıp harcı yatırdığına dair makbuzu dilekçesine eklemek zorundadır. 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Koordinatörlüğü’ne verilecek bu dilekçe 

koordinatörlükçe öncelikle esas defterine kaydedilir. Ardından dilekçenin zorunlu 

unsurlarının eksik olup olmadığı kontrol edilir ve eksiklik varsa yedi gün içinde 

tamamlanmak üzere başvuru sahibine gönderilir (UÇKT m.7/2). Daha sonra 

dilekçelerin teatisi aşamasına geçilir ve bu da bittikten sonra tamamlanan dosya 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanlığı’na sunulur (UÇKT m.7/son).  

Uyuşmazlık beş kişilik heyetler tarafından çözüme kavuşturulur. 

Oluşturulan heyet koordinatörlük tarafından hazırlanmış olan dosya üzerinden 

öncelikle ilgili uyuşmazlığı karara bağlamaya yetkili olup olmadığını inceler. Heyet 

kendisini yetkisiz bulduğu takdirde dosyayı yetkili mercie gönderir ve durumu 

taraflara derhal bildirir (UÇKT m.11/2). Heyet incelemesini kural olarak dosya 

üzerinden yapar. Gerekli gördüğü takdirde, bilgi ve belge istenmesine, sair 

incelemeye ve duruşma yapılmasına karar verebilir. Heyet gerektiğinde duruşmanın 

gizli yapılmasına da karar verebilir (UÇKT m.11/4). Heyetler, ilgilinin talepte 

bulunması ve telafisi imkânsız zararlar doğmasının kuvvetle muhtemel bulunması 

hallerinde yargılamanın seyrini ve futbolun kendine has yapısını dikkate alarak 
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ihtiyati tedbir kararı verebilir (UÇKT m.20). Yargılama faaliyeti sırasında edinilen 

her türlü bilgi gizli tutulur ve hiçbir şekilde açıklanamaz (UÇKT m.10-a). 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarında bağımsızdır. Kararlar en az üç 

üyenin aynı yönündeki oyuyla alınır ve tüm üyelerin oyları eşittir (UÇKT m.12/1). 

Heyetler gerekçeli kararlarını başvuru tarihinden itibaren en geç dört ay içinde 

vermek zorundadır (UÇKT m.13/son). Uyuşmazlık Çözüm Kurulu heyetleri 

tarafından verilen kararlar Tahkim Kurulu’na başvuru süresi içinde gereken 

müracaatın yapılmaması ya da Tahkim Kurulu kararı üzerine kesinleşir (UÇKT 

m.14/1). 

b. Tahkim Kurulu: Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun en üst 

hukuk kuruludur (TFFK m.6/1). Tahkim Kurulu’nun görevleri Türkiye Futbol 

Federasyonu Statüsü’nün 62. maddesinin 1. fıkrasında sayılmıştır. Buna göre tahkim 

kurulu; Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direktörler, 

antrenörler, oyuncu temsilcileri, sağlık personelleri ve diğer yetkililer arasındaki 

uyuşmazlıklarda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararları; 

Amatör ve Profesyonel Disiplin Kurullarının kararlarını; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 

kararlarını; Kulüp Lisans Kurulu kararlarını; Etik Kurulu kararlarını; Türkiye Futbol 

Federasyonu Statüsü ve talimatları uyarınca nihai karar verme yetkisine sahip diğer 

kurulların verdikleri hukuki sonuç doğuran kararları; Yönetim Kurulu tarafından 

çıkarılan talimatlara ilişkin uyuşmazlıkları inceleyecektir. 

Görüldüğü üzere Tahkim Kurulu biçimsel olarak futbol ile ilgili 

uyuşmazlıkları değil, belli konulara ilişkin Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunca 

verilecek kararları ve diğer kurulların kararlarına karşı yapılacak itirazları 

inceleyerek kesin olarak karara bağlamaktadır. Bu durumda Federasyonla sayılan 

kişiler arasında bir uyuşmazlık çıktığı zaman bu uyuşmazlığı çözümleme yetkisi 

öncelikle Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na aittir.378 Tahkim Kurulu, Futbol 

Federasyonu Yönetim Kurulu’nun uyuşmazlıkları çözmek amacıyla verdiği kararları 

incelemektedir. 

                                                 
378 Özbek, a.g.e., s.725; Taner Ayanoğlu, ‘Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun İşlevi ve 
Kararlarının Niteliği’, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl:20, Sayı:74, Ocak-Şubat 2008, s.57-58 
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Uyuşmazlığın tarafları Tahkim Kurulu’nun görevli kılındığı konularda 

Tahkim Kurulu’na başvurmak zorundadırlar. Aralarında anlaşmak suretiyle başka bir 

makamı görevli kılamazlar. Bu nedenle söz konusu tahkim Türkiye Futbol 

Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da da belirtildiği üzere zorunlu 

tahkimdir (TFFK m.6/1).379 

Tahkim Kurulu, tarafların talebi üzerine uyuşmazlık konusunu incelemeye 

başlayacaktır. Tahkim Kurulu’na yapılacak başvuru veya itirazlar kararın yazılı 

bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu izleyen yedi gün içinde harcı 

yatırılmak suretiyle gerçekleştirilmek zorundadır (TFFK m.6/2, Türkiye Futbol 

Federasyonu Tahkim Kurulu Talimatı (TFFTKT) m.7) 

Tahkim Kurulu Başkanlığı’na başvuru yazılı olarak yapılacaktır. Başvuru 

dilekçesine başvuru konusu kararların ya da belgelerin asılları veya örnekleri eklenir. 

Dilekçe ve ekleri karşı taraf sayısından bir fazla hazırlanır. Başvuru sahibi başvuru 

harcını yatırarak ilgili makbuzu başvuru dilekçesine eklemek zorundadır. Dilekçe 

daha sonra Tahkim Kurulu Başkanlığı’na sunulmak üzere Tahkim Kurulu 

Koordinatörlüğü’ne verilir ve koordinatörlük bu dilekçeyi dosya kabul defterine bir 

esas numarası vererek kaydeder (TFFTKT m.6). 

Başvuru dilekçeleri öncelikle ilk inceleme aşamasından geçecektir. Buna 

göre başkan, raportör veya başkanın görevlendireceği diğer bir üye ilk incelemeyi 

yapacaktır. Başvuruda şekle ilişkin eksikliklerin bulunması halinde dilekçe 

eksikliklerinin tamamlanması için başvuru sahibine iade edilir. Eksikliklerin başvuru 

sahibine bildirilmesinden itibaren beş gün içinde tamamlanması zorunludur; aksi 

takdirde başvuru yapılmamış sayılacaktır. Dilekçede şekli olarak bir eksilik 

bulunmadığı takdirde görev, merci atlaması, ehliyet, harç, menfaat ve süre 

bakımından inceleme yapılır ve bu konudaki tespit başvuru tarihinden itibaren en geç 

yedi gün içinde Tahkim Kurulu’na bildirilir. Bu unsurlarda bir eksiklik olduğu 

                                                 
379 Erkan Küçükgüngör, ‘Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun Yapısı ve Tahkim Kurulu 
Karalarının Niteliği’ (Tahkim Kurulu), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:50, 
Sayı:2, 2001, s.142-143; Kahraman Berk, ‘Türkiye Futbol Federasyonu’nca Çözümlenen 
Uyuşmazlıkların Niteliği Bakımından Değerlendirilmesi’, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası 
Özel Hukuk Bülteni, Yıl:25-26, Sayı:1-2, 2005-2006, s.73-74 
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takdirde başvuru reddedilecektir ancak merci atlaması durumunda dilekçe yetkili 

mercie gönderilecektir. İlk inceleme aşaması sonrası dilekçelerin teatisine 

geçilecektir (TFFTKT m.8, m.9). 

Dilekçelerin teatisi üzerine tamamlanan dosya incelemeyi yapan üyenin esas 

hakkındaki düşüncesiyle birlikte Tahkim Kurulu’na sunulur. Tahkim Kurulu 

incelemesini kural olarak dosya üzerinde yapar. Bununla birlikte Tahkim Kurulu 

gerekli gördüğü takdirde bilgi ve belge istenmesine, sair incelemeye ve yargılamanın 

duruşmalı yapılmasına karar verebilir. Tahkim Kurulu gerektiğinde duruşmanın gizli 

yapılmasına da hükmedebilir. Müzakereleri başkan yönetir, inceleme ve 

değerlendirme sonrasında oylamaya geçilir (TFFTKT m.11). Tahkim Kurulu’na 

başvuru icra ve infazı durdurmaz. Bununla birlikte Tahkim Kurulu, ilgilinin talepte 

bulunması şartıyla, başvuru veya itiraz konusu kararın açıkça hukuka aykırı olması 

ve telafisi mümkün olmayan zararlar doğurmasının kuvvetle muhtemel bulunması 

hallerinde kararın uygulanmasının durdurulmasına karar verebilecektir (TFFTKT 

m.20). 

Tahkim Kurulu gerekçeli kararını başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay 

içerisinde vermek zorundadır. Tahkim Kurulu kararları kesindir380; bu kararları 

inceleyecek üst bir merci bulunmamaktadır.381 Bununla birlikte Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun kararların açıklanması, hataların düzeltilmesi ve 

yargılamanın yenilenmesi hakkında hükümleri burada da uygulanabilecektir. Tahkim 

Kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oyların 

eşitliği halinde başkanın oyu belirleyicidir. Tahkim Kurulu kararlarında bağımsızdır. 

Tahkim Kurulu kararları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından derhal uygulanır. 

g. Borsa Uyuşmazlıklarının Alternatif Yollarla Çözümü 

Hisse senedine yatırım yapmak isteyen tasarruf sahiplerinin, borsada 

doğrudan hisse senedi almaları imkânı yoktur. Borsada işlem yapmak yetkisi, 

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin 

                                                 
380 Ayanoğlu, a.g.m., s.64 
381 Berk, a.g.m., s.85; Küçükgüngör, Tahkim Kurulu, s.142 
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almış aracı kurumlara tanınmıştır.382 Aracı kurumların borsada işlem yapabilmeleri 

için, borsa mevzuatında aranan koşulları yerine getirmeleri ve borsa üyesi olmaları 

gerekir. Aracı kurumlar tarafından yapılan borsa işlemleri nedeniyle söz konusu 

borsa üyesi aracı kurumlar arasında veya borsa üyeleriyle müşteriler arasında 

uyuşmazlık çıkabilecektir. 03.10.1983 tarihli ve 91 sayılı Menkul Kıymetler 

Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 13. maddesi söz konusu 

uyuşmazlıklar durumunda uyuşmazlığın çözümünün alternatif yollarla olabileceğine 

ilişkin bir düzenleme getirmiştir. Bu maddeye göre borsa üyeleri arasındaki borsa 

işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri borsa yönetim kurullarıdır. Yine 

borsa üyeleri ile müşterileri arasındaki uyuşmazlıklar için de borsa yönetim 

kurullarına başvurulabilir. Böylece borsa uyuşmazlıklarının borsada çözülmesi 

suretiyle yargı organlarının ağır işleyen sürecinden sakınılması ve uyuşmazlığın 

uzman kişilerce çözülerek ulaşılacak sonucun uygulanabilir nitelikte olması 

sağlanacaktır.383 

Uyuşmazlığın borsa yönetim kurulunca çözümlenebilmesi için gereken en 

önemli şart uyuşmazlığın borsa işleminden kaynaklanmasıdır.384 Borsa işlemi, borsa 

yönetim kurulunca atanan borsa eksperi huzurunda, borsaya intikal eden menkul 

kıymet arz ve talebinin rekabet koşulları altında gerçekleşmesi olup, gerçekleşen 

alım veya satım emirlerinin tasfiyesi amacıyla tarafların karşılıklı yükümlülüklerini 

yerine getirmeleriyle tamamlanmasıdır. Buna göre borsa işlemlerinden doğabilecek 

uyuşmazlıklar; müşteri tarafından aracı kuruma verilen alım veya satım emirlerinin 

kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi ya da talimatlara aykırı olarak yerine 

getirilmesi; talimat verilmediği halde aracı kurum tarafından müşteri hesabına alım 

veya satım yapılması; alım veya satım emri veren müşterinin para veya menkul 

kıymeti teslim borcunu yerine getirmemesi olabilir.385 

Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 

13. maddesine göre borsa üyeleri arasında borsa işlemlerinden doğan 

                                                 
382 Haluk Konuralp, Aynur Konuralp, ‘Borsa Uyuşmazlıkları’, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, 
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1998, s.591 
383 Özbek, a.g.e., s.71 
384 Konuralp, Konuralp, a.g.m., s.603; Özbek, a.g.e., s.713 
385 Konuralp, Konuralp, a.g.m., s.604 
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uyuşmazlıkların çözüm yeri borsa yönetim kurullarıdır. Taraflar borsa işleminden 

doğan uyuşmazlıklar için başka mercilere başvuramazlar. Mahkemeye başvurdukları 

takdirde mahkemeler görevsizlik kararı verecektir.386 Bununla birlikte borsa işlemi 

dışındaki uyuşmazlıklar için adli yargıya veya koşulları varsa tahkime gidebilirler.387 

Borsa yönetim kurullarının kararlarına karşı Sermaye Piyasası Kurulu’na itirazda 

bulunulabilir ve bu kurulun uyuşmazlıklar için verdiği kararlar kesindir.  

Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 

13. maddesinin ikinci fıkrasına göre borsa üyeleriyle müşteriler arasındaki 

uyuşmazlıklar içinde borsa yönetim kurullarına başvurulabilir. Ancak bu tür 

uyuşmazlıklar için tarafların yargı mercilerine başvurma hakları saklıdır. O halde 

müşteri dava yoluyla borsa yönetim kuruluna başvuru arasında seçim yapmakta 

özgür bırakılmıştır.388 Taraflar borsa yönetim kuruluna başvurduktan sonra yargı 

yoluna da başvurdukları takdirde dava sonuçlanıncaya kadar dosya borsada işlemden 

kaldırılacaktır (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği (İMKBY) m.44/3). 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği’nin 43. maddesine göre 

borsa işleminden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Borsa Yönetim Kurulu’na 

Uyuşmazlık Komitesi yardımcı olacaktır. 

Uyuşmazlık halinde bir dilekçe ile Borsa Başkanlığı’na başvurularak 

uyuşmazlığın idari yoldan çözümlenmesi istenecektir. Başvuru dilekçesinde; 

tarafların isim ve adresleri, uyuşmazlığın konusu, maddi olaylar, hukuki sebepler, 

ispatlayıcı deliller yer alır. Uyuşmazlık müşteri ile üye arasında ise müşteri, emir 

numarasını veya üye tarafından kendisine verilen makbuz ile son talebini yazan 

belgeleri dilekçesine ekleyecektir (İMKBY m.45). 

Borsa Başkanlığı, uyuşmazlığın çözüm talebini içeren dilekçeyi aldıktan 

sonra üç gün içinde dilekçe ve eklerini cevap vermesi için karşı tarafa tebliğ eder. 

Karşı taraf en geç beş gün içinde cevap vermek zorundadır. Cevap geldikten veya 

cevap süresi geçtikten sonra dosya incelenmek üzere uyuşmazlık komitesine havale 

                                                 
386 Konuralp, Konuralp, a.g.m., s.605; Özbek, a.g.e., s.714 
387 Özbek, a.g.e., s.713 
388 Özbek, a.g.e., s.714 



 113

edilir. Konunun yeterince açık olduğu kanaatine varılırsa Başkanlıkça dosyanın ilk 

yönetim kurulunda görüşülmesi ve karara bağlanması sağlanır. 

Borsa Yönetim Kurulu kararlarının taraflara tebliğini izleyen on iş günü 

içinde borsa kanalı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na itiraz edilebilir. Sermaye Piyasası 

Kurulu kararını en çok yedi iş günü içinde verir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararı 

kesindir. Tarafların bu karara karşı itiraz etme hakkı yoktur ancak taraflar kararların 

iptali için idari yargı yoluna başvurabilirler.389 Uyuşmazlığın çözümü sonucunda 

yatırımcının talebi haklı çıktığı takdirde herhangi başka işleme başvurmaksızın 

müşterinin zararı, aracı kurumun borsaya yatırdığı teminatta kesilerek borsa 

tarafından ödenecektir.390 

Uyuşmazlığın çözümü için borsaya başvurulmasından sonra taraflar her 

zaman sulh yoluyla anlaşabilecekleri gibi, incelemenin her safhasında taleplerinden 

kısmen ya da tamamen feragat edebilirler. Bu durumda yönetim kurulu uyuşmazlık 

dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verir. Feragat edilen ihtilaf tekrar talep 

konusu yapılamaz (İMKBY m.48). 

Yargıtay kararlarında391 Borsa Yönetim Kurulu’na tanınan bu yetki tahkim 

olarak nitelendirilse de kanaatimizce söz konusu bu çözüm yolu tahkim olmamakla 

birlikte alternatif uyuşmazlık çözüm yollarındandır. Zira her şeyden önce gerek 91 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de gerekse yönetmelikte tahkimden söz 

edilmemiş ve yönetmelikte bu yol idari bir yol olarak tanımlanmıştır. Yine 

uyuşmazlığın çözüm süreci tahkim yargılaması şeklinde cereyan etmemektedir. Buna 

karşılık yönetim kurulundaki çözüm; fazla masrafa yol açmaması, kısa sürede 

                                                 
389 Konuralp, Konuralp, a.g.m., s.605 
390 Konuralp, Konuralp, a.g.m., s.608 
391 Yargıtay 11. HD. 02.03.1996 T. 1902/2336  Yargıtay söz konusu kararında müşteri ile aracı kurum 
arasında imzalanan sözleşmede yer alan ‘çıkacak ihtilafların çözümünde borsa yönetim kurulu 
yetkilidir’ şeklindeki hükmü tahkim şartı olarak yorumlamış ve ‘..taraflar arasındaki sözleşmenin 24. 
maddesindeki tahkim şartı gereğince davanın hakem yoluyla çözülmesi gerektiği gerekçesi ile 
görevsizlik kararı…’ veren ilk derece mahkemesi kararını onamıştır. Konuralp, Konuralp, a.g.m., 
s.606 
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neticeye ulaşılması ve çözüme mücadeleci bir sistemle varılmaması nedeniyle 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına yaklaşmaktadır.392 

3. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı 

Ülkemizde alternatif uyuşmazlık çözümüne olan ihtiyaç dikkate alınarak, 

kişilerin uyuşmazlıklarını dava yolu yerine kendi iradeleri ile uzlaşarak çözmelerine 

imkân tanıyan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı (HUAKT) 

hazırlanmış ve 03.06.2008’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’na 

sunulmuştur.  

Başta Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Avusturya Federal 

Kanunu’ndan yararlanılarak hazırlanan tasarıyla393; mahkemeler üzerindeki yükün 

azaltılması, çözümün hızlandırılması, mahkeme ve yargılama masraflarının 

düşürülmesi, uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümü yerine tarafların kendi 

iradeleriyle uzlaşarak uyuşmazlığa son vermeleri suretiyle toplumsal barışın 

sağlanması amaçlanmıştır.394 

a. Arabuluculuk Tanımı 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı’nın ikinci 

maddesinde arabuluculuk ve arabulucu tanımları verilmiştir. Buna göre 

arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde 

bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirilerini anlamalarını ve bu 

suretle uyuşmazlık çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında 

iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve 

bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık 

çözümü yöntemidir.  
                                                 
392 Konuralp, Konuralp, a.g.m., s.608; Özbek, a.g.e., s.714 
393 Tasarı hazırlanırken Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Avusturya Federal Kanunu 
haricinde diğer ülkelerin arabuluculuğa ilişkin kanunlarından, Birleşmiş Milletler Milletlerarası 
Ticaret Hukuku Komisyonu’nca hazırlanan Milletlerarası Ticari Arabuluculuğa İlişkin Model 
Kanun’dan, Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönergesi’nden ve Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’nin Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Hakkındaki Rec(2002) 10 Sayılı Tavsiye 
Kararı’ndan yararlanılmıştır. 
394 Şükran Şıpka, ‘Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı’nın Değerlendirilmesi’, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:6, Sayı:12, Güz 2007/2, s.165-166 
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Tanımda görüldüğü üzere arabuluculuk tarafların ihtiyari olarak 

başvurdukları bir çözüm yoludur. Taraflar arabuluculuk sürecine başvurup 

başvurmamakta serbesttirler. Tarafsız ve bağımsız arabulucu farklı iletişim teknikleri 

kullanarak taraflar arasında iletişim kurulmasını kolaylaştıracak, özgür ve rahat bir 

müzakere ortamı yaratarak tarafların kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı 

olacaktır. Arabulucu uyuşmazlık hakkında karar veremeyecektir. Doktrinde bu 

tanımdan yola çıkılarak arabulucunun taraflara çözüm önerileri getiremeyeceği 

sadece tarafların kendi çözümlerine ulaşmasında onlara yardımcı olacağı ifade 

edilmiştir.395 Kanaatimizce arabulucu tarafların kendi çözümlerini üretmelerine 

yardımcı olmanın yanı sıra sadece görüşmelerin tıkandığı noktalarda taraflara 

uyuşmazlığa uygun çözüm önerileri getirebilmelidir. Zira bu durumda taraflar 

bağımsız ve tarafsız bir kişinin daha objektif olabileceğini düşünerek söz konusu 

çözüm önerilerine daha sıcak bakabilecekler ve bu suretle uyuşmazlığı 

çözebileceklerdir. Bazı hallerde tarafların göremediğini tarafsız bir üçüncü kişi 

görebilecektir. Ayrıca taraflar, arabulucunun çözüm önerisini kabul etmek zorunda 

değillerdir, arabulucunun tarafları bu konuda zorlama yetkisi bulunmamaktadır. 

b. Arabulucu Tanımı ve Arabulucuların Hak ve 

Yükümlülükleri 

Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Adalet Bakanlığı’nca 

düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişilerdir. Bu tanıma 

göre arabulucular sadece gerçek kişi olabilecektir. Tüzel kişilerin arabuluculukla 

görevlendirilemeyeceği dolaylı olarak hüküm altına alınmıştır.396 Söz konusu 

tasarıya göre arabulucu olarak faaliyet yürütebilmek için Arabuluculuk Daire 

Başkanlığı’nca hazırlanacak arabulucular siciline kayıtlı olmak gerekmektedir. 

Arabulucular siciline kayıt ilgilinin Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na yazılı olarak 

başvurusu üzerine yapılacaktır (HUAKT m.20/1). Arabuluculuk siciline 

kaydedilebilmek için Türk vatandaşı olmak, dört yıllık lisans eğitimi almış olmak, 
                                                 
395 Süha Tanrıver, ‘Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı’nın Getirdikleri ve 
Değerlendirilmesi (Arabuluculuk Tasarısı)’, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Seçkin Yayınları, 
Ankara, 2009, s.637-638; Şükran Şıpka, ‘ ‘Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı’ 
Mahkeme Öncesi Arabuluculuk (Mediasyon) ’, Güncel Hukuk, Ekim 2007, s.48-49 
396 Tanrıver, Arabuluculuk Tasarısı, s.642 
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tam ehliyetli olmak, taksirli suçlar dışında hiçbir sabıkası bulunmamak, arabuluculuk 

eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı 

olmak gerekir (HUAKT m.20/2). Arabulucu, sicile kayıt tarihinden itibaren faaliyete 

başlayabilecektir (HUAKT m.20/3). Arabuluculardan sicile kayıtlarında giriş aidatı 

ve her yıl için yıllık aidat alınır (HUAKT m.12/1). 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı uyarınca arabulucu 

olmak için hukuk fakültesi mezunu olma şartı aranmamıştır. Bununla birlikte hukuk 

lisans diplomasına sahip olmayan kişilerin arabuluculuk eğitimini tamamlamış 

sayılmaları için yüz saatlik temel hukuk eğitimi de almış olmaları gerekir (HUAKT 

m.22/2). Arabuluculuk eğitimi, dört yıllık lisans eğitiminin tamamlanmasından sonra 

alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili temel bilgiler, iletişim 

teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve davranış psikolojisi ile 

yönetmelikte gösterilecek olan diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve asgari yüz elli 

saatlik eğitimi ifade eder (HUAKT m.22/1). 

Sicile kayıtlı arabulucular, arabulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı 

yetkileri kullanma hakkına sahiptirler. Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sırasında bu 

unvanını belirtmek zorundadır (HUAKT m.6). Arabulucunun görevini özenle, 

tarafsız bir biçimde şahsen yerine getireceği ve taraflar arasında eşitliği gözetmekle 

yükümlü olduğu tasarıda yer almıştır (HUAKT m.9/1, 3). 

Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığında ücret ve masrafları isteme 

hakkına sahiptir. Arabulucu, ücret ve masraflar için avans da talep edebilir (HUAKT 

m.7/1). Taraflar tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece arabuluculuk ücreti, 

faaliyetin sona erdiği tarihten itibaren yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret 

Tarifesi’ne göre belirlenir. Taraflar ücretin nasıl ödeneceğini kararlaştırabilirler.397 

Eğer aksi kararlaştırılmamışsa, ücret ve masraflar taraflarca eşit olarak karşılanır 

(HUAKT m.7/2). 

                                                 
397 Erol Tatar, ‘Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme’, 
Yargıtay Dergisi, Yıl:35, Cilt:35, Sayı:3, Temmuz 2009, s.255 
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Tarafların üzerinde anlaştıkları kişinin arabulucu unvanı yoksa geçici olarak 

görev yapan bu kişi arabulucu sıfatını kazanmaz. Bu durumda o kişi sadece o 

uyuşmazlığa ilişkin görev yapar; ama arabulucunun yetkilerini kullanamaz.398 

c. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler 

a. Gönüllülük İlkesi: Taraflar arabuluculuk sürecini başlatmak, devam 

ettirmek veya sonuçlandırmak konusunda tamamen serbesttirler. Bunun yanı sıra 

taraflar arabuluculuk sürecini sonuna kadar götürmek zorunda değildirler; istedikleri 

takdirde bu süreci yarıda kesip bu süreçten tamamen vazgeçebilirler (HUAKT 

m.3/1). 

b. Eşitlik İlkesi: Taraflar gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç 

boyunca eşit haklara sahiptirler (HUAKT m.3/2). Arabulucu eşitlik ilkesini dikkatli 

bir şekilde uygulamalıdır. Buna göre arabulucu, taraflar arasındaki güç dengesizliğini 

gidermeli ve taraflardan birinin baskı yoluna başvurmasını engellemelidir.399 

Arabulucu süreç boyunca bağımsız kalmalı, taraflardan birinin etkisi altında 

kalmamalı ve taraflara tüm süreç boyunca eşit muamelede bulunmalıdır.400 

c. Gizlilik İlkesi: Arabuluculuğun temel ilkelerinden biri gizlilik 

olduğundan, gizlilik tasarıda özel olarak düzenlenmiş gerek taraflar gerekse 

arabulucu için sürecin gizli olduğu hükme bağlanmıştır (HUAKT m.4). Buna göre 

taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece arabulucu kendisine sunulan veya diğer bir 

şekilde elde ettiği bilgi ve belgelerle tuttuğu kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür. 

Aynı şekilde taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece taraflar da bu konudaki 

gizliliğe uymak zorundadırlar. Görüldüğü üzere taraflarca aksi kararlaştırılmadığı 

sürece gizlilik hem arabulucu hem de taraflar açısından uyulması gereken bir prensip 

olarak düzenlenmiştir. Arabuluculukta gizlilik prensibi tasarıyla güvence altına 

alınmıştır. Tasarının 33. maddesinde gizlilik prensibine aykırı hareket edenlerin cezai 

sorumlulukları düzenlenmiştir. Buna göre gizlilik yükümlülüğüne aykırı hareket 

ederek bir kişinin hukuken korunan menfaatinin zarar görmesine neden olan kişi altı 
                                                 
398 Tatar, a.g.m., s.255 
399 Tatar, a.g.m., s.260 
400 Tanrıver, Arabuluculuk Tasarısı, s.639; Tatar, a.g.m., s.260 
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aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçların soruşturulması ve 

kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Söz konusu hükme göre her şeyden önce gizlilik 

yükümüne aykırı davranılması nedeniyle bir kişinin hukuken korunan menfaati zarar 

görmeli ve bu yüzden bir şikâyetin vuku bulması gerekir. 

Gizlilikle organik açıdan bağlantı içerisinde bulunan ve onu tamamlayıcı 

işleve sahip olan diğer bir prensip arabuluculuk süreci sırasında yapılan beyan ve 

sunulan belgelerin daha sonra kullanılmamasıdır. Beyan ve belgelerin daha sonra 

kullanamayacağı haller sadece mahkemelerle sınırlanmamış tahkim yolu da bu 

kapsamda sayılmıştır. Bununla birlikte bu yasak sadece arabulucu ve taraflar 

açısından değil aynı zamanda arabuluculuk sürecine katılanlar da dâhil olmak üzere 

üçüncü şahısları kapsamaktadır.  

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı’nın 5. maddesine 

göre taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil üçüncü bir kişi, 

uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında veya tahkim yoluna gidildiğinde, 

bazı beyan ve belgeleri delil olarak ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık 

yapamaz. Bu beyan ve belgeler şunlardır: Taraflarca yapılan arabuluculuk daveti 

veya bir tarafın arabuluculuk faaliyetine katılma isteği; uyuşmazlığın arabuluculuk 

yoluyla sona erdirilmesi için taraflarca ileri sürülen görüşler ve teklifler; 

arabuluculuk faaliyeti esnasında, taraflarca ileri sürülen öneriler veya herhangi bir 

vakıa veya iddianın kabulü; sadece arabuluculuk faaliyeti sebebiyle hazırlanan 

belgelerdir. Bu yasağın uygulanmasında beyan veya belgenin şeklinin bir önemi 

yoktur (HUAKT m.5/2). 

Arabuluculuk süreci boyunca elde edilen beyan ve belgeleri açıklamama 

yükümlülüğü taraflara, arabulucuya veya üçüncü kişilere verilse de mahkeme, hakem 

veya herhangi bir idari makam da buradaki bilgilerin açıklanmasını isteyemez 

(HUAKT m.5/3). Eğer bu beyan ve belgeler delil olarak sunulmuşsa hükme esas 

alınamaz. Söz konusu bilgiler ancak bir kanun hükmü tarafından emredildiği veya 

arabuluculuk süreci sonunda varılan anlaşmanın uygulanması ve icrası için gerekli 

olduğu ölçüde açıklanabilir. 
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Bununla birlikte arabuluculuğa başvurulmasaydı dahi, taraflar bir delili 

ellerinde bulunduruyor veya elde edebiliyor ve aynı zamanda mahkeme veya 

tahkimdeki yargılamada o uyuşmazlık için hukuka uygun bir delil olarak 

kullanabiliyorsa, söz konusu delilin daha önce arabuluculukta kullanılması delilin 

geçerliliğini etkilemeyecektir (HUAKT m.5/son).401 

ç. Arabuluculuk Kurumunun Uygulama Alanı 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı’nın 1. maddesi 

arabuluculuğun uygulama alanını düzenlemiştir. Söz konusu maddeye göre bu 

kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde 

serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk 

uyuşmazlıklarında uygulanır. 

Buna göre arabuluculuk her şeyden önce kamu düzenine ilişkin olmayan 

özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanabilir.402 Bu uyuşmazlıklar yabancılık unsuru 

içerse de özel hukuk uyuşmazlığı olduğu müddetçe arabulucuya gidilebilinecektir. 

Özel hukuktan doğan uyuşmazlığın da üzerinde serbestçe tasarruf edilebilen yani 

tarafların sulh olmak suretiyle sona erdirebileceği bir uyuşmazlık olması gerekir.403 

O halde kamuyu ilgilendirmeyen, emredici nitelikte genel kurallarla düzenlenmemiş 

ve kişinin kendi iradesine bağlı olarak vazgeçebileceği haklarda arabuluculuk 

kullanılabilecektir.404 

Tasarıda bilinçli olarak, hangi tür uyuşmazlıklarda arabuluculuğa müracaat 

edilebileceği saymak suretiyle belirlenmemiştir. Zira böyle bir yöntemin tercih 

edilmesi halinde bazı hususların eksik kalması kuvvetle muhtemeldir.405 Bununla 

birlikte doktrinde, mahkemelerin yükünü azaltmak için, arabuluculuk yolunun 

                                                 
401 Özbek, a.g.e., s.817-818 
402 Hakan Semizoğlu, ‘Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yasa Tasarısı Kapsamında, Tarafların 
Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri İş veya İşlemlerden Doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıkları’, 
İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:82, Sayı:2008/5, 2008, s.2411-2412; Tanrıver, Arabuluculuk 
Tasarısı, s.638-639; Tatar, a.g.m., s.257 
403 Tanrıver, Arabuluculuk Tasarısı, s.639; Tatar, a.g.m., s.257-258 
404 Semizoğlu, a.g.m., s.2412; Şıpka, a.g.m., s.174 
405 Tanrıver, Arabuluculuk Tasarısı, s.639 
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başlangıçta sadece mahkemeleri en fazla meşgul eden ihtilaf türleriyle (kat mülkiyeti 

hukuku gibi) sınırlandırılması gerektiği ifade edilmiştir.406 

d. Arabulucuya Başvuru ve Arabulucunun Seçimi 

Arabuluculuk yöntemine gidilebilmesi için iki tarafın anlaşmış olması 

gereklidir. Taraflar arabulucuya başvurma konusunda birbirilerine baskı yapamazlar. 

Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya 

başvurulması konusunda anlaşabilirler.407 Mahkeme de tarafları arabulucuya 

başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir (HUAKT m.13/1). Söz konusu 

hükme göre hâkim tarafları arabulucuya yönlendirme hususunda takdir hakkına 

sahiptir. Taraflardan birisi arabulucuya gitmenin yararlı olacağını düşündüğü 

takdirde diğer tarafa arabuluculuk sürecine başvurma konusunda teklifte bulunabilir. 

Aksi kararlaştırılmadığı sürece bu teklif üzerine diğer taraf otuz gün içinde olumlu 

cevap vermezse teklif reddedilmiş sayılır (HUAKT m.13/2). Otuz günlük süre 

bağlayıcı değildir; taraflar anlaşarak süreyi kısaltıp uzatabilir. 

Kural olarak arabulucuyu taraflar birlikte seçer; fakat bunun aksi de 

kararlaştırılmış olunabilir (HUAKT m.14). Taraflar arabulucuyu kendileri 

seçmemişse bir üçüncü kişinin ya da bir kurumun arabulucuyu seçmesini 

isteyebilirler. Arabulucu olarak tek kişi saptanabileceği gibi birden çok kişi de 

belirlenebilir.408 

e. Arabuluculuğun Sürelere Etkisi 

Davanın açılmasından önce arabulucuya başvurulması halinde, arabuluculuk 

süreci tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında 

sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla 

belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar (HUAKT m.16/1). 

                                                 
406 Saim Üstündağ, ‘Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında 
Düşünceler’ (Arabuluculuk), Yargı Dünyası, Sayı:145, Ocak 2008, s.17 
407 Doktrinde dava açıldıktan sonra arabuluculuk yöntemine başvuru usulünün, usul kanunu içerisinde 
düzenlemesinin daha uygun olacağı ifade edilmiştir. Üstündağ, Arabuluculuk, s.17 
408 Tanrıver, Arabuluculuk Tasarısı, s.641-642; Tatar, a.g.m., s.262 
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Dava açıldıktan sonra arabulucuya başvurulması halinde, mahkemenin, 

tarafları arabulucuya davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların arabulucuya 

başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı 

olarak beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten 

itibaren işlemeye başlar (HUAKT m.16/1). Bu beyan üzerine yargılama üç ay 

ertelenir. Üç aylık süre yetmez ve taraflar birlikte yeniden talep ederlerse bu süre üç 

ay daha uzatılabilir (HUAKT m.15/5). Tasarıda bu hükmün davayı uzatmak isteyen 

kötü niyetli taraflarca kullanılması ihtimaline karşı herhangi bir yaptırım 

öngörülmemiştir. Doktrinde ilk üç aylık sürenin bir aya indirilmesi ve arabulucunun 

ön raporuna göre, tarafların anlaşma olasılığı hâkim tarafından öngörülüyorsa ikinci 

bir aylık sürenin verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.409 Kanaatimizce arabuluculuk 

sürecini yöneten arabulucuya, tarafların sadece davayı uzatmak amacıyla bu sürece 

başvurduğunu tespit ettiği hallerde durumu mahkemeye bildirmesi konusunda yetki 

verilmesi gerekmektedir. Buna göre kötü niyetli tarafın hukuki sorumluluğuna 

gidilebilecek bir düzenlemenin de yapılması yerinde olacaktır. 

Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, 

zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz (HUAKT 

m.16/2). 

f. Arabuluculuk Süreci 

Taraflar arabulucuyu seçtikten sonra arabulucu en kısa sürede tarafları ilk 

toplantıya davet eder (HUAKT m.15/1). Arabulucu ilk toplantıda kendisini tanıtıp 

arabuluculuk süreci ve arabulucunun işlevi hakkında detaylı bilgi verecektir. 

Arabulucu bunun yanı sıra tarafların kendisine güven duymasını sağlayacak 

açıklamalarda bulunacaktır. Her iki taraf sürecin devam ettirilmesi konusunda 

anlaşırlarsa bu durum bir tutanakla belgelenecektir. 

Taraflar arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilirler. Taraflarca 

kararlaştırılmamışsa, arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve 

                                                 
409 Tatar, a.g.m., s.263 
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uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için gereken esas ve usulleri göz önüne 

alarak arabuluculuk faaliyetini yürütecektir (HUAKT m.15/3). 

 Arabulucu taraflarla ortak oturumlar yapabileceği gibi gerektiğinde 

taraflarla birebir özel oturumlar yapabilecektir. Arabulucu bu oturumlarda özel 

iletişim teknikleri kullanmak suretiyle taraflar arasında diyalog kurulmasını 

kolaylaştıracak ve tarafların uyuşmazlığa kendi çözümlerini üretmelerine yardımcı 

olacaktır. Arabulucunun amacı uyuşmazlığı çözmek değildir. Arabulucunun amacı 

tarafların her ikisinin de menfaatine olan bir çözümün yine taraflarca ortaya 

çıkmasını sağlayacak bir ortamın yaratılmasıdır. Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı 

sürece taraflardan her biri arabuluculuk oturumlarına bizzat katılacaktır (HUAKT 

m.15/son). Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürütürken niteliği gereği yargısal bir 

yetkinin kullanımı olarak sadece hâkim tarafından yapılabilecek işlemleri 

yapamayacaktır (HUAKT m.15/4). Buna göre arabulucu tanık ve bilirkişi 

dinleyemez, keşif faaliyetinde bulunamaz, taraflardan birini aleyhinde olan bir vakıa 

hakkında sorgulayamaz ve uyuşmazlık konusu şeyi muayene edemez.410 

g. Arabuluculuğun Sona Ermesi 

Arabuluculuk süreci tarafların anlaşmaya varmasıyla sonuçlanabileceği gibi 

tarafların anlaşamamasıyla da sona erebilecektir. Bunun haricinde arabulucu taraflara 

danıştıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba harcanmasının gereksiz olduğu 

sonucuna varabilir. Arabuluculuğun sona ermesinin diğer bir haliyse taraflardan 

birinin karşı tarafa veya arabulucuya arabuluculuktan çekildiğini bildirmesidir 

(HUAKT m.17/1).  

Arabuluculuk faaliyetinin sonunda arabulucu tarafından tarafların 

anlaştıklarını, anlaşamadıklarını veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sona erdiğini 

gösteren bir tutanak hazırlanır. Söz konusu tutanağa arabuluculuk faaliyetinin 

sonuçlanması dışında hangi hususların yazılacağına taraflar karar verir. Arabulucu bu 

tutanak ve tutanağın sonuçları konusunda taraflara gerekli açıklamaları yapar 

                                                 
410 Tanrıver, Arabuluculuk Tasarısı, s.650 
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(HUAKT m.17/3). Arabuluculuk faaliyeti sonunda hazırlanan tutanak arabulucu ve 

taraflar veya tarafların vekillerince imzalanır (HUAKT m.17/2). 

Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sırasında kendisine yapılan bildirimi, 

kendisine verilen ve elinde bulunan belgeleri, arabuluculuk faaliyeti sonunda 

hazırlanan tutanağı beş yıl süreyle saklamak zorundadır (HUAKT m.17/4). 

Arabuluculuk faaliyeti anlaşmayla son bulmamışsa ve yargılama sırasında 

arabulucuya gidilmişse, sürecin son bulmasıyla birlikte yargılama kaldığı yerden 

devam edecektir. Süreç anlaşmazlıkla sonuçlansa bile taraflar bir diyalog içerisinde 

birbirilerinin taleplerini öğrenmiş olacaklarından dava daha hızlı ilerleyecektir.411 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varıldığı takdirde varılan 

anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenecektir. Anlaşma belgesi düzenlenmesi 

halinde bu belge taraflarca ve arabulucu tarafından imzalanacaktır (HUAKT m.18/1). 

Anlaşma haricinde arabuluculuk faaliyetinin sona erdiğine dair tutanak da 

düzenlenecektir. Taraflarca hazırlanıp imzalanan anlaşma asıl uyuşmazlık 

hakkındaki yetki kurallarına göre yetkisi belirlenecek olan icra mahkemesine ibraz 

edilip, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesi talep 

edilebilinecektir. Bu şerhi taşıyan anlaşma ilam niteliğinde belge sayılır (HUAKT 

m.18/2). Anlaşmanın ilam niteliğinde sayılması için ayrıca notere onaylattırılması 

gerekli değildir.412 İcra edilebilirlik şerhi verilmesi için hâkim; anlaşmanın içeriğinin 

tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığına ve 

anlaşmanın cebri icraya elverişli olup olmadığına ilişkin bir inceleme yapacaktır. İcra 

mahkemesi söz konusu incelemeyi dosya üzerinden yapacaktır. Anlaşma belgesi bir 

mahkeme hükmü olmadığından anlaşma belgesine karşı kanun yollarına 

başvurulmaz. Bununla birlikte koşulları varsa, anlaşma belgesinin hata, hile ve tehdit 

gibi irade fesadı hallerinde iptali istenebilir.413 

 

                                                 
411 Tatar, a.g.m., s.267 
412 Şıpka, a.g.m., s.169; Tatar, a.g.m., s.267 
413 Özbek, a.g.e., s.819 
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II. TAHKİMİN GENEL ESASLARI ve TÜRK HUKUKU’NDA 

MİLLİ TAHKİM 

A. Tahkimin Genel Esasları 

1. Genel Olarak 

Yargı devlete ait bir fonksiyondur. Kişi hak ve hürriyetlerinin ortaya çıktığı 

andan itibaren yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerce yerine getirilmesi esası kabul 

edilmiştir. Buna göre bireyler arasında bir uyuşmazlık çıktığında uyuşmazlığın tespiti 

ve sona erdirilmesi için devlet tarafından oluşturulan mahkemelere başvurulacaktır. 

Bununla birlikte özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların mahkemelerdeki yargılama 

haricinde tahkim yoluyla, hakemlerce yargılama yapılarak, çözüme kavuşturulmasına 

da izin verilmiştir. 

Devletin ve özellikle yargı gücünün zayıf olduğu dönemlerde kişiler, kendi 

güçlerini kullanarak haklarını elde etme yoluna gitmişlerdir. Bu durum toplumda 

düzensizliklere neden olduğu ve toplumun bir arada kalmasını engelleyerek 

dağılmasına yol açtığı için, yaşamlarını bir arada sürdürmek durumunda olan 

insanları çeşitli adalet arayışlarına yöneltmiştir.414 Uyuşmazlık halinde bulunan 

taraflar, uyuşmazlığın çözüme bağlanması için toplumdaki örf adetleri iyi bilen, 

saygın ve güvenilir tarafsız üçüncü kişilerin hakemliğine başvurmaya 

başlamışlardır.415 Bu yüzden genel kabul gören görüşe göre, tahkim kurumu genel 

yargıdan daha önce doğmuş ve genel yargı kavramı oluşmadan hüküm sürmüştür.416 

Daha sonraki yıllarda, toplumla birlikte gelişen genel yargı tahkim kurumunda 

                                                 
414 Âlim Taşkın, Hakem Sözleşmesi, 2. bs., Turhan Kitabevi, İstanbul, 2005, s.2; Erkan 
Küçükgüngör, ‘Roma Hukuku’nda Tahkim (Compromissum)’, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 
Cilt:XIX, Sayı:3, Haziran 1998, s.137; İzzet Karataş, Uygulamada İhtiyari Tahkim, Turhan 
Kitabevi, Ankara, 1999, s.1; Rasih Yeğengil, Tahkim, İstanbul, 1974, s.7 
415 Karataş, a.g.e., s.1; Küçükgüngör, Compromissum, s.137; Taşkın, a.g.e., s.2; Yavuz Alangoya, 
Medeni Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteliği ve Denetlenmesi, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 
1973, s.9; Yeğengil, a.g.e., s.7 
416 Karataş, a.g.e., s.1; Taşkın, a.g.e., s.2. Ayrıca bakınız Alangoya, a.g.e., s.9-11 
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görülen ilkellikleri ve aşırılıkları zaman içerisinde ortadan kaldırarak tahkimi 

olabildiğince toplumun adalet duygularına paralel hale getirmiştir.417 

Bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkan ve değişimlere uğrayarak günümüze kadar 

gelen tahkim kurumu, özellikle yirminci yüzyılda ekonomik ilişkilerin aşırı derece 

gelişmesiyle yeniden önem kazanmıştır.418 Daha önceki dönemlerde devlet 

mahkemeleri karşısındaki meşruiyeti sıklıkla tartışılan tahkim419, ticaret 

mahkemelerinin gerek aşırı iş yükü nedeniyle davaları uzun bir zaman diliminde 

sonuca bağlaması gerekse ticaret alanında uzman kişilerin görüşlerine başvurup 

zaman kaybetmesi nedeniyle iş sahiplerince doğrudan doğruya başvurulan bir kurum 

haline gelmiştir.420 

Tahkim çift görünüşlü bir doğaya sahip usul hukuku kurumudur.421 Tahkim 

ilk olarak, talep sahiplerinin uyuşmazlığı çözme yetkisini devlet mahkemeleri yerine 

kendilerinin seçtikleri hakemlere bıraktıkları bir yargılama yoludur.422 Bu sayede 

genel yargıya göre daha çabuk sonuç alınabilecektir. Bununla birlikte ikinci olarak, 

hakemlerin kararı resmi bir mahkeme tarafından verilen karar gibi bağlayıcıdır.423 Bu 

durumda hakem yargılaması sonucu aleyhinde karar verilen taraf ilgili kararı 

kendiliğinden uygulamazsa, diğer taraf icra yoluyla bu kararı uygulatabilecektir. O 

halde tahkimle hakemler, devlet mahkemelerine göre daha basit ve özel bir usul 

uygulayarak uyuşmazlığın esası hakkında karar verebilecekler; bunun yanında 

verilen karar ilk derece mahkemelerinin kararlarıyla aynı etkiye sahip olacaktır.424  

Türk Hukuku’nda da alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olarak tahkim 

kurumu kabul edilmiştir. Tahkimle ilgili ilk düzenleme Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun 516. ve 536. maddeleri arasında yer alan milli tahkimdir. 01.10.2011’de 

yürürlüğe girecek olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun on birinci kısmının 407. 
                                                 
417 Karataş, a.g.e., s.1 
418Oppetit, a.g.e., s.9; Kemal Dayınlarlı, İç Tahkim, 2. bsk., Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara, 
2004, s.6; Koral, a.g.m., s.27; Ziynet Seldağ Ceylan, ‘Tahkim ve Hakem Sözleşmeleri’, Türkiye 
Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Sayı:107, 2000, s.70-71 
419 Oppetit, a.g.e., s.9-10 
420 Koral, a.g.m., s.27 
421 Guyon, a.g.e., s.5 
422 Guyon, a.g.e., s.5 
423 Guyon, a.g.e., s.5 
424 Guyon, a.g.e., s.5 
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ve 444. maddeleri arasında milli tahkim yeniden düzenlenmiştir. HUMK’daki bu 

düzenleme, taraflar aralarında doğan bir uyuşmazlığı tahkime götürmek istedikleri 

takdirde uygulanacaktır. Bununla birlikte farklı kanunlarda HUMK’daki milli 

tahkimden bağımsız, tarafların zorunlu olarak tahkime gitmesi gereken haller 

düzenlenmiştir. Bu hallerde taraflar ilgili kanundaki usuller çerçevesinde tahkimi 

yürüteceklerdir. Hukukumuzda yer alan tahkimle ilgili diğer önemli bir düzenleme 

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’dur. Bu kanun, yabancılık unsuru taşıyan 

ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklarda uygulanacaktır.425 

2. Tahkimin Tanımı 

Gerek Türk doktrininde gerekse yabancı doktrinde tahkimin nasıl 

tanımlanması gerektiği konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Tahkimin 

tanımında genelde tahkim kurumunun içerisinde yer alan üç unsurdan yararlanılmış 

fakat tahkim kurumu bir bütün olarak düşünülmeyerek geniş çapta, tahkimin tüm 

unsurlarını kapsayan bir tanım verilmemiştir.426 

Bu tanım gruplarının ilkinde tahkim, taraflar arasında doğmuş olan veya 

ilerde doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünün özel kişilere bırakılması konusunda 

taraflar arasında yapılan bir sözleşme olarak ifade edilmektedir. Burada tarafların 

devlet mahkemeleri yerine tahkim yoluna başvurmasına neden olan tahkim 

sözleşmesi çıkış noktası seçilmiştir. Bu çerçevede yapılan bir tanım uyarınca tahkim; 

tarafların anlaşması üzerine, aralarındaki nizaın hakem denilen hususi şahıslar 

tarafından halledilmesidir.427 Diğer bir tanıma göreyse tahkim; kanunun tahkim yolu 

ile çözümlenmesine izin verdiği konular kapsamında olmak koşuluyla, taraflar 

arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların devlet yargısında çözümlenmesi 

                                                 
425 Bunların haricinde Türkiye Cumhuriyeti tahkimle ilgili olarak milletlerarası sözleşmelere taraf 
olup bu sözleşmeleri onaylayarak iç hukukunun bir parçası haline getirmiştir. Bu nedenle söz konusu 
milletlerarası sözleşmeler de kanun hükmünde sayılmaktadırlar. Bu sözleşmeler için bakınız II., C., 4. 
Milletlerarası Ticari Tahkim Alanında Milletlerarası Sözleşmeler 
426 Karataş, a.g.e., s.5 
427 İlhan Postacıoğlu, Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. bs., İstanbul, 1975, s.783 
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yerine, hakem adı verilen kimseler aracılığıyla çözümlenmesi konusunda tarafların 

anlaşmasıdır.428 

Tahkim kimi zaman tarafların bir uyuşmazlığı çözmeleri için seçtikleri 

tarafsız üçüncü kişilerle anlaşması olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu durumda ise 

yapılan tanım hakem sözleşmesi etrafında şekillendirilmiştir. Hakem sözleşmesi, 

taraflarla uyuşmazlığı çözümleyecek olan hakemler arasında yapılan anlaşmadır. Bu 

noktada yapılan bir tanım uyarınca tahkim, aralarında uyuşmazlık bulunan iki veya 

daha çok kişinin bu uyuşmazlığı kaldırmak üzere üçüncü bir şahsı memur 

etmeleridir.429 

Tahkim bazen de uyuşmazlığın seçilen üçüncü kişilerce çözümlenerek 

karara bağlanması işlemlerinin bütünü olarak ifade edilmiştir. Burada da tahkim 

usulünden yola çıkılarak tanım yapılmıştır. Bu yönde bir tanıma göre tahkim, bir hak 

üzerinde uyuşmazlığa düşmüş olan iki tarafın anlaşarak bu uyuşmazlığın çözümünü 

özel kişilere bırakmaları ve uyuşmazlığın özel kişiler tarafından incelenip karara 

bağlanmasıdır.430 Yine tahkim, özel bir kişinin uyuşmazlığın sonucuna karar verdiği 

bir prosedür olarak tanımlanmıştır.431 

Kanaatimizce tahkim konusunda doğru bir tanım verebilmek için her şeyden 

önce bu kurumun ayırt edici unsurlarını belirlemek ve bu doğrultuda bir tanım 

vermek gerekir. Tahkimin, bu prosedürün içerisinde yer alan tahkim sözleşmesinden, 

hakem sözleşmesinden ve tahkim usulünden ayırt edilmesi gerekmektedir.432 

Tahkim, bu üç öğenin üzerinde yer alan ve onları kapsayan bir kurumdur.433 Aynı 

şekilde tahkim sözleşmesi, hakem sözleşmesi ve tahkim usulü kavramlarının da 

birbirileriyle karıştırılmaması gerekir.  

                                                 
428 Akıncı, a.g.e., s.29 
429 Rabi Koral, Yeni ve Eski Hukukumuzda Tahkim, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1947, s.1. 
Aynı yönde tanım uyarınca tahkim, karşılıklı iddialarda bulunan iki veya daha fazla ziyade kimseler 
tarafından, aralarındaki niza ve ihtilafı halletmesi için resmi sıfatı haiz olmayan bir kimseye selâhiyet 
verilmesidir. Mustafa Reşit Belgesay, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, İstanbul, 1939, 
s.469 
430 Kuru, a.g.e., s.5875 
431 Ware, a.g.e., s.19 
432 Koral, a.g.m., s.28 
433 Koral, a.g.m., s.28 
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Tahkimin ayırt edici unsularından434 ilki tahkimin her uyuşmazlık için değil 

sadece kanunun izin verdiği yani yasaklamadığı uyuşmazlıklarda söz konusu 

olabileceğidir. İkinci olarak tahkim tarafların iradesi ile başvurabilecekleri bir 

prosedür olsa bile bazı kanunlarda mecburi tahkim halleri de düzenlenmiştir. Bu 

hallerde taraflar tahkime başvurmak zorundadırlar. Yine tahkim sadece mevcut olan 

uyuşmazlıklar için değil gelecekte doğabilecek uyuşmazlıklar için de geçerlidir. Son 

olarak taraflar hakemi kendileri seçebilecekleri gibi bu seçimi bir kuruma veya 

mahkemeye de bırakabileceklerdir. Mecburi tahkim hallerindeyse kanun çoğu zaman 

hakemlik yapacak kişileri önceden belirlemiştir. 

Bu durumda tahkim tanımlanırken söz konusu ayırt edici unsurlara yer 

verilmesi gerekmektir. Bu unsurlardan yola çıkarak tahkim, kanunun münhasıran 

mahkemeleri yetkili kılmadığı konularda taraflar arasında ortaya çıkmış veya ilerde 

ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların, bir sözleşme veya kanun hükmü uyarınca devlet 

yargısına başvurulmadan; taraflarca, mahkemece, bunların yetkilendirdiği bir 

kurumca veya kanun tarafından doğrudan seçilmiş tarafsız üçüncü kişiler aracılığıyla 

çözümlenmesi şeklinde tanımlanabilir.435 

3. Tahkimin Hukuki Niteliği 

Doktrinde tahkimin hukuki niteliği incelenirken çoğu zaman tahkim 

kurumunun bir bütün olarak ele alınması yerine sadece tahkim sözleşmesinin hukuki 

niteliği üzerinde durulmuştur.436 Yukarıda da belirttiğimiz üzere tahkim birden fazla 

hukuki ilişkiyi bünyesinde barındıran hukuki bir kurumdur.437 Bu nedenle tahkimin 

hukuki niteliği tespit edilirken bu hukuki ilişkilerden sadece birinin ele alınarak 

değerlendirilmesi doğru değildir. Tahkim prosedürü bir bütün olarak 

değerlendirilerek tahkimin hukuki niteliği konusunda bir tespit yapılması 

gerekmektedir. 

                                                 
434 Karataş, a.g.e., s.6; Yeğengil, a.g.e., s.94 
435 Aynı yönde tanım için bakınız Yeğengil, a.g.e., s.94 
436 Alangoya, a.g.e., s.38 vd.; Karataş, a.g.e., s.6-10; M. Serhat Sarısözen, Medeni Usul Hukuku’nda 
Hakem Yargılaması (Tahkim), Kazancı Yayınları, İstanbul, 2005, s.5 vd. 
437 Koral, a.g.m., s.28 
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Doktrinde yer alan ve özellikle de Anglo-Sakson doktrininde kabul gören 

bir görüşe göre tahkim hukuki niteliği itibariyle bir alternatif uyuşmazlık çözüm 

yoludur.438 Zira tahkim maliyet etkisi yönünden en avantajlı yoldur ve yapısı gereği 

dava yoluna nazaran ticari işletmelerin bünyesine daha uygundur.439 Tahkimde 

uyuşmazlığın esasını mahkemeler değil taraflarca veya mahkemece belirlenen 

hakemler çözerler. Bu açıdan mahkemelere bir alternatif oluştururlar. Hakemlerin 

çalışması fonksiyonel olarak yargısal olsa da bir hâkimin yapabileceği yargısal 

işlemlerin hepsi hakemlerce yapılamaz. Örneğin şahitlere yemin verilmesi ve 

yabancı bir mahkemenin istinabe edilmesi hakemlerce yapılamaz; bunun için sulh 

hukuk mahkemesine müracaat edilmesi gerekir. Bu nedenle hakemlerin bir yargıç 

gibi kabul edilmesi veya hakem kurullarının mahkeme olarak değerlendirilmesi 

mümkün değildir.440 

Diğer bir görüşe göreyse tahkim özel bir yargılama yöntemidir ve alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolu değildir; zira hakem, yargılamada olduğu gibi tarafları 

bağlayıcı bir karar verir, taraflar arasında uzlaşmayı sağlama çabasına girişmez.441 

Tahkim devlet mahkemelerinde cereyan eden yargılamanın yerine ikame edilen ve 

ona nazaran istisnai bir yargısal yol konumundadır.442 Tahkim de devlet yargısının 

barındırdığı birtakım olumsuzlukları taşımaktadır. Örneğin tahkimde yargılama 

masrafları yüksektir, karar uzun zamanda alınır, kararın tasdik veya tenfizi için 

devlet yargısına başvurulması zaman kaybına yol açar. Bu açıdan alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları sadece devlet yargısının değil, tahkimin de bir alternatifi 

olarak değerlendirilecektir.443 

Kanaatimizce tahkim hukuki niteliği itibariyle bir alternatif uyuşmazlık 

çözüm yoludur ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları içerisinde en etkin ve en 

yaygın olanı olarak yer alır. Her şeyden önce tahkim, tarafların devlet yargılamasının 

olumsuzluklarıyla karşılaşmamak için başvurdukları bir yöntemdir. Tahkim alternatif 

                                                 
438 Özbek, a.g.e., s.146 
439 Özbek, a.g.e., s.145 
440 Özbek, a.g.e., s.144-151 
441 Pekcanıtez, a.g.m., s.15 
442 Tanrıver, a.g.m., s.171 
443 Akıncı, a.g.m., s.100 dpn.30; Ildır, a.g.e., s.27 
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uyuşmazlık çözümünün birçok özelliğini bünyesinde taşımaktadır. Tahkimde de 

gönüllülük esastır. Taraflar istedikleri takdirde tahkime başvurabileceklerdir. Bunun 

yanı sıra taraflar hakemleri istedikleri şekilde belirleyebileceklerdir. Tahkimin 

işleyişi devlet yargısına göre daha az şekli kurallara sahiptir. Taraflar tahkimin 

işleyişi konusunda usuli kuralları belirleme hakkına sahiptirler. Tahkimde de diğer 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında olduğu gibi gizlilik prensibi hâkimdir. 

Tahkimin diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından tek farkı, tahkim 

yargılaması sonunda elde edilen kararın taraflar açısından bağlayıcı olmasıdır. 

Bununla birlikte bazı hukuk sistemlerinde tarafların bu konuda aksine bir düzenleme 

yapabilecekleri kabul edilmiştir. Tahkimin tüm bu özellikleri dikkate alındığında bir 

alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak kabul edilmesi yerinde olacaktır. 

4. Tahkimin Benzer Kavramlardan Ayrılması 

a. Tahkim ve Hakem-Bilirkişi       

Tahkim, iki taraf arasında ortaya çıkmış veya ilerde ortaya çıkabilecek 

uyuşmazlıkların devlet mahkemesine giden yolun kapanması şartıyla tarafsız üçüncü 

kişiler tarafından halledildiği alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Bazı durumlarda 

taraflar hukuki bir uyuşmazlığın çözümü için değil fakat uyuşmazlığın çözümüne 

temel teşkil edecek elemanların bir üçüncü kişi tarafından bağlayıcı olarak tespit 

edilmesi hususunda anlaşmış olabilirler.444 Bu sözleşmeye hakem-bilirkişi 

sözleşmesi denirken, tespit işlemini yapacak üçüncü kişilere hakem-bilirkişi adı 

verilir. Buna göre hakem-bilirkişilikte uyuşmazlık konusunun miktar, değer veya 

seviye, randıman ya da yeterlilik gibi bir vasfının güvenilen, uzman ve tarafsız bir 

kişi tarafından tespit edilmesi ve bu tespitin taraflar için bağlayıcı olması kabul 

edilmektedir.445 

Tahkim ve hakem-bilirkişilik birbirinden ayrı niteliktedir. Tahkimde bir 

hukuki uyuşmazlığın çözümü söz konusuyken hakem-bilirkişilikte haklar ve hukuki 

                                                 
444 Alangoya, a.g.e., s.4  
445 Ali Yeşilırmak, Türkiye’de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin 
Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve 
Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2011, s.24 
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münasebetler hakkında herhangi bir karar verilemez.446 Hakem-bilirkişi, bir hukuki 

ilişki bakımından önem arz eden ve bundan dolayı da ispatına gerek görülen hukuki 

ilişkinin maddi unsurunu teşkil eden maddi vakıaları bağlayıcı olarak tespit 

etmektedir.447 

Bu çerçevede hakem-bilirkişiler, hakemlerden tamamen farklı kişilerdir. 

Hakemler, hukuki uyuşmazlığı aynı bir hâkim gibi inceleyerek uyuşmazlık hakkında 

hüküm vermek zorunda olan kimselerdir. Hakem-bilirkişilerse bir hukuki 

uyuşmazlığı çözen kimseler değillerdir. Onlar haklar ve hukuki ilişkiler üzerinde 

karar veremezler.448 Hakem-bilirkişiler, bir hukuki uyuşmazlığın çözümlenmesinde 

belirli bir olayı kendi uzmanlıklarını kullanarak tespit ederler.449 Hakem-bilirkişiler 

bir zararın doğumunu, miktarını, bir varlığın değerini, bir kusurun var oluşunu 

uzmanlıklarına dayanarak saptarlar.450 Bununla birlikte bu kişilerin, ilgili konuda 

verecekleri rapor mahkemeleri bağlayacaktır. Uygulamada hakem-bilirkişiye 

başvurulmasına özellikle sigorta sözleşmelerinde rastlanmaktadır. Örneğin sigorta 

sözleşmesindeki rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediğinin, zarar miktarının, kaza 

yüzünden çalışma ve kazanma kabiliyetinin ne dereceye kadar zarar gördüğünün 

tespiti hakem-bilirkişilerce yapılabilinmektedir.451 

b. Tahkim ve Hakem-Dispeççi Kararları 

Deniz ticareti sırasında meydana gelen zararlarda; müşterek avaryanın 

gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit eden ve müşterek avarya sayılan zararların 

gemi, yük ve navlun arasında paylaştırılması esaslarını düzenleyen belgeye dispeç 

raporu adı verilir. Türk Ticaret Kanunu açısından kural olarak dispeç raporunun 

tasdikinin talep edilmesi ve bu rapora itiraz edilmesi söz konusudur.452 

                                                 
446 Alangoya, a.g.e., s.6; Koral, a.g.m., s.31 
447 Sarısözen, Tahkim, s.26; Yeşilırmak, a.g.e., s.31-32 
448 Kuru, a.g.e., s.5928; Özcan Atalay, ‘Hakem-Bilirkişi Kavramı’, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:5, 
1976, s.871; Sarısözen, Tahkim, s.26 
449 Akıncı, a.g.e., s.36 
450 Akıncı, a.g.e., s.36; Özcan Atalay, a.g.m., s.871 
451 Akıncı, a.g.e., s.36 
452 İbrahim Özbay, Hakem Kararlarının Temyizi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2004, s.74, s.74 
dpn.104 
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Taraflar deniz ticaret hukukuna ilişkin olarak aralarında çıkacak 

uyuşmazlıkların çözümü için gerek navlun mukavelesine gerekse konşimentoya 

tahkim şartı koyabileceklerdir. Navlun sözleşmesine veya konşimentoya koyulan 

tahkim şartı, dispeçin hakem-dispeççiler aracılığıyla ve tahkim prosedürü içerisinde 

düzenlenmesini sağlayacaktır; zira bu tahkim şartı taraflar açısından bağlayıcıdır. Bu 

durumda hakem-dispeççiler, dispeç raporunu tahkim usulü hükümleri çerçevesinde 

dispeç kararı şeklinde hükme bağlayacaklardır.453  

Hukukumuzda hakem-dispeççi kararları, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun 516. ve 536. maddeleri hükümlerine göre verilmiş hakem kararları 

niteliğinde sayılmaktadır.454 Bu nedenle normal dispeç raporundaki tasdik ve itiraz 

prosedürü hakem-dispeççi kararları açısından uygulanamayacaktır; bu kararlara karşı 

temyiz yoluna gidilebilecektir.455-456Yargıtay hakem-dispeççi kararlarının, hakem 

kararları niteliğinde olduğunu belirten birçok karar vermiştir.457 

5. Tahkimin Yararları ve Sakıncaları 

Mahkemelerin iş yükündeki artış ve yargılamanın sıkı şekil kurallarına tâbi 

oluşu uyuşmazlıkların kısa bir zaman dilimi içerisinde çözümlenmesine engel 

olmaktadır. Davaların bu şekilde uzun sürmesi çoğu zaman tarafların uyuşmazlığın 

çözülmesiyle elde edecekleri faydayı azaltmaktadır. Yine mahkemelerin her türlü 

uyuşmazlık konusuna ilişkin uzman hâkimlere sahip olmaması uyuşmazlıkların 

                                                 
453 Özbay, a.g.e., s.74-75 
454 Kuru, a.g.e., s.5931; Özbay, a.g.e., s.75 
455 Özbay, a.g.e.,s.75 
456 ‘Konşimentodaki tahkim koşuluna dayalı olan ve olaydaki müşterek avarya unsurlarını irdeleyen 
ve bu niteliği gereği hakem kararı olarak kabulü gereken hakem dispeççiler kararı hakkında TK’nun 
1210. maddesi hükmünün uygulanması olanağı bulunmadığından, temyiz itirazlarının incelenmesi 
gerekmiştir.’ 11. HD. 30.06.1983, 2666/3428 (Özbay, a.g.e., s.75 dpn.112) 
457 ‘Tasdiki istenen hakem dispeççi tarafından verilen karardır. Büyük avarya halinde olayda büyük 
avarya olup olmadığı hususunun hakem dispeççi marifetiyle karara bağlanacağı yolundaki 
konşimentonun 21. maddesindeki kayıt mücerret hasar ve zarar miktarının tayin ve tespitine müteallik 
olmayıp büyük avaryanın mevcut olup olmadığına ve hasar ve zararın tespitine de ilişkin olup bu kayıt 
HUMK’nun kabul ettiği şekilde bir tahkim mukavelesidir. Bundan başka hakemlerin 6 ay içinde işi 
neticelendirememeleri üzerine alakalı tarafından mahkemeye müracaat edilmiş ve mahkeme de bu 
müddeti temdit eylemiştir. Verilen hakem dispeççi kararı harca da tâbi tutularak ilâm harcı da 
alınmıştır. Mahkemece kararın mücerret zarar ve hasarın tespitine müteallik dispeç kararı mahiyetinde 
kabulü ile mahkemenin tasdikine sunulan kararı onamaması usul hükümlerine muhaliftir.’ Yargıtay 
Ticaret Dairesi 08.12.1960 T. 2548/3327 Kuru, a.g.e., s.101. Diğer kararlar için bakınız Kuru, a.g.e., 
s.5931-5937 
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çözümünde yanlış kararların alınmasına veya bilirkişilere başvurulması neticesinde 

davaların beklenenden daha uzun sürmesine yol açmaktadır. Tahkim, genel yargının 

işleyişindeki bu aksaklıklara karşı tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. 

Günümüzde başta uluslararası ticari uyuşmazlıklar olmak üzere birçok alanda ortaya 

çıkan uyuşmazlıklarda tahkime başvurulmaktadır. 

Tahkim, tarafların uyuşmazlık konusunda uzman olan kişileri hakem olarak 

seçebilmeleri nedeniyle âdil bir karara ulaşılabilmesi için en ideal olan uyuşmazlık 

çözüm yollarından birisidir.458 Bu sayede uyuşmazlık, mahkemelerde ilgili 

uyuşmazlık konusunda çoğu zaman derin bir bilgisi olmayan hâkim yerine uzman 

kişilerce çözümlenecektir.459 Bu durum kendine özgü kuralları olan alanlarda, 

örneğin deniz ve hava hukukunda, daha da bir önem kazanmaktadır. Karışık ticari 

uyuşmazlıkların uzmanlarca çözüme kavuşturulması hem doğru kararların alınması 

hem de bilirkişi incelemesine müracaat edilmemesi sonucu zaman kaybını 

engellemesi nedeniyle faydalı olacaktır. 

Tahkim genel olarak devlet yargısına göre daha süratli bir yöntem olarak 

değerlendirilmektedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda bir davanın 

mahkemelerde ne kadar sürede çözümlenmesi gerektiğine ilişkin kesin bir düzenleme 

olmadığı halde ilgili kanunun 529. maddesine göre hakemler ilk içtimalarından 

itibaren altı ay içerisinde hüküm vermeye mecburdurlar.460 Yine yargı faaliyetini 

önemli ölçüde aksatan adli tatile ilişkin hükümler tahkim yolunda 

uygulanmayacağından hakemler daha kısa sürelerde karar verebileceklerdir.461 

Ayrıca tahkim yolunda taraflar uyuşmazlıkların hangi kurallara göre 

çözümlenebileceğini belirleyebileceklerinden taraflar ayrıntılı usul kuralları yerine 

tahkim usulünü basitleştirip yapılacak yargılamaya hız kazandırabilirler. Bütün bu 

özellikler hakeme daha çabuk karar verme imkânı sağlamakta ve tahkimi tercih 

edilebilir hale getirmektedir. Bununla birlikte uygulamada taraflar ya anlaşarak 

tahkim süresini uzatmakta ya da anlaşamama halinde bu sürenin uzatılmasını 

hâkimden talep etmekte ve böylece hakemlerin altı aylık süreye rağmen kararlarını 
                                                 
458 Guyon, a.g.e., s.9 
459 Sarısözen, Tahkim, s.13 
460 Karataş, a.g.e., s.11 
461 Taşkın, a.g.e., s.10 
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yıllar sonra verdikleri görülmektedir.462 Bunun haricinde çözüm süresini uzatmak 

isteyen taraf, tahkimle ilgili geciktirici ve bekletici sebepler ileri sürebilmektedir.463 

Örneğin uyuşmazlığı hakemlerin inceleyemeyeceği veya hakemlerin reddini 

gerektiren sebepler bulunduğu iddiaları ile genel mahkemelere açılan davalar 

yüzünden uyuşmazlık tahkim yoluyla senelerce çözüme bağlanamamaktadır.464 

Milletlerarası tahkimde de uyuşmazlıkların çözümünün uzun sürdüğü görülmektedir. 

Bunun başlıca sebepleri465 tahkim sözleşmesi konusunda uyuşmazlıklar, hakem 

seçiminin uzun sürmesi, duruşmaların uzaması, tarafların veya taraf temsilcilerinin 

hataları yüzünden tahkimin uzun sürmesidir. Bunun yanında eğer hakemler iş 

yoğunlukları fazla olan kişilerse tahkim süreci tarafların tercihlerinden ziyade 

hakemlerin meşguliyet durumuna göre ayarlanacaktır; bu da süreci yavaşlatacaktır.466 

Tahkim uyuşmazlığın taraflarına devlet mahkemelerindeki yargılamaya 

göre daha esnek usul kuralları uygulama imkânı vermektedir. Buna göre tahkim daha 

kolay bir yöntemdir. Taraflar uyuşmazlığın hangi usullerin uygulanarak çözüleceğini 

serbestçe kararlaştırabileceklerdir. Bununla birlikte bazı durumlarda taraflar 

mahkemelerde uygulanan tüm usul kurallarının tahkimde de uygulanmasını tercih 

etmektedirler.467 

Tahkimin devlet yargısına göre daha az masrafa yol açtığını söylemek her 

zaman için doğru olmayacaktır. Kimi zaman tahkim masrafları, mahkeme 

masraflarını da aşmaktadır. Zira uyuşmazlığın tarafları kendilerini temsil eden 

avukatların ücretiyle birlikte hakemlerin de ücretini ödemektedirler ki hakem 

ücretleri çoğu zaman küçümsenemeyecek kadar yüksektir.468 Tahkimde duruşmaların 

gerçekleşeceği yerlerin kirası taraflar tarafından ödenecektir.469 Oysa devlet 

yargısında hâkimlerin ücretleri devlet tarafından karşılanmakta ve duruşmalar 

devlete ait mahkeme salonlarında herhangi bir karşılık alınmadan gerçekleşmektedir. 

                                                 
462 Karataş, a.g.e., s.11; Sarısözen, Tahkim, s.16; Yeğengil, a.g.e., s.99 
463 Sarısözen, Tahkim, s.17 
464 Yeğengil, a.g.e., s.99 
465 Enid A. Marshall, Gill: The Law Of Arbitration, 4. ed., Sweet&Maxwell, London, 2001, s.4 
466 Marshall, a.g.e., s.4 
467 Marshall, a.g.e., s.4 
468 Guyon, a.g.e., s.9; Marshall, a.g.e., s.4; Sarısözen, Tahkim, s.17 
469 Girsberger, Voser, a.g.e., s.32; Marshall, a.g.e., s.4 
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Ayrıca tahkim sürecinde bilirkişiler ve tanıklar yer alabilecektir ki buradan doğacak 

masraflar da taraflarca karşılanacaktır.470 Uluslararası tahkimde taraflar arasında 

ortaya çıkan uyuşmazlığın bir uluslararası tahkim kuruluşuna taşınması da 

uyuşmazlığın devlet mahkemesine götürülmesine göre daha masraflıdır.471 Zira 

uluslararası tahkim kurumlarına ödenecek harçlar ve yapılan masraflar devlet 

mahkemesine nazaran oldukça yüksektir. 

Tahkimin uyuşmazlığın taraflarına sağladığı en önemli fayda tahkim 

sürecinin başlangıcından sonuna kadar geçen evrede ve hakemlerin kararlarından 

sonraki evrede gizliliğin esas olmasıdır.472 Tahkim süreci aleni olmadığından 

tarafların itibarının zedelenmesi riski ortadan kalkacaktır. Buna karşılık devlet 

mahkemelerindeki yargılama aleni olarak gerçekleşmektedir. Ticari itibarının 

zedelenmesinden endişe duyan iş sahipleri tahkim yoluna başvuracaklardır. Bununla 

birlikte taraflar anlaştıkları takdirde tahkimde gizlilik prensibi uygulanmayacaktır. 

Taraflar, uluslararası ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların çözümü için 

diğer tarafın uyruğunun bulunduğu devletin mahkemelerine başvurmak istemezler. 

Zira bu durumda uyuşmazlığın çözümü için başvuruda bulunmak isteyen taraf 

yabancı devletin hukukunu bilmemektedir, yabancı devletin dilini bilmemektedir ve 

en önemlisi yabancı mahkemenin kendi vatandaşını koruması riskini düşünmektedir. 

Bu sakıncaları önlemek için uluslararası ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların 

çözümünde tahkim yolu tercih edilmektedir.473 

Milletlerarası tahkimde elde edilen hakem kararlarının tenfizi, devlet yargısı 

sonucu alınan kararların tenfizine nazaran daha kolay olduğundan milletlerarası 

tahkim taraflar için daha avantajlı olacaktır. Milletlerarası sözleşmeler sayesinde 

hakem kararlarının tenfizinin mahkeme kararlarının tenfizine göre kolaylaştırılmış 

olması milletlerarası tahkimin mahkeme yolu yerine tercih edilmesinin en önemli 

sebeplerinden birisidir.474 Türkiye hakem kararlarının tenfizi konusunda 1958 tarihli 

                                                 
470 Girsberger, Voser, a.g.e., s.32 
471 Girsberger, Voser, a.g.e., s.32 
472 Sarısözen, Tahkim, s.16 
473 Akıncı, a.g.e., s.32; Ergin Nomer, Nuray Ekşi, Günseli Öztekin Gelgel, Milletlerarası Tahkim 
Hukuku, Cilt:1, 3. bs., Beta Yayınları, İstanbul, 2008, s.16; Taşkın, a.g.e., s.13 
474 Akıncı, a.g.e., s.32; Taşkın, a.g.e., s.12; Tweeddale, Tweeddale, a.g.e., s.39 
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New York Sözleşmesi’ne taraf olduğu için hakem kararları Türkiye dâhil bu 

sözleşmeye taraf olan tüm ülkelerde tenfiz edilebilecektir. Buna karşılık Türkiye 

yabancı mahkeme kararlarının tenfizine imkân veren herhangi birçok taraflı 

sözleşmeye taraf olmadığı gibi çok sınırlı sayıda ülke ile yabancı mahkeme 

kararlarının tenfizi konusunda ikili anlaşma yapmıştır. 

6. Tahkim Türleri 

a. Mecburi Tahkim-İhtiyari Tahkim 

Kanun koyucu bazı uyuşmazlıkların çözümü için tahkim yolunu zorunlu 

kılmıştır. Bu zorunluluk kanundan doğduğu için tahkim usulünün uygulanmasında 

tarafların hiçbir rolü yoktur. Bu şekilde kanundan doğan tahkime, mecburi tahkim 

denir. Mecburi tahkim istisna olup, tahkimin hangi hallerde mecburi olduğu özel 

kanun hükümleriyle düzenlenmiştir.475 

Mecburi tahkimi öngören kanun, konusuna giren uyuşmazlıklar açısından 

bir görev hükmü düzenlediğinden, bu hüküm hem tarafları hem de mahkemeleri 

bağlar.476 Bu durumda taraflar mecburi tahkime tâbi olan iş ve davalarda devlet 

mahkemelerine başvuramazlar.477 Görülmekte olan bir davada uyuşmazlığın mecburi 

tahkime tâbi olduğunu taraflar ileri sürmeseler bile bu husus mahkemece resen 

dikkate alınacaktır ve görevsizlik kararı verilecektir.478 Taraflar mecburi tahkime tâbi 

bir uyuşmazlığı ihtiyari tahkim usulüyle çözümleyemezler.  

Mecburi tahkim sırasında uygulanacak usul, mecburi tahkim hükmünü 

kapsayan kanunların bazılarında gösterilse de çoğu zaman mecburi tahkim usulü 

belirtilmemiş ve sadece hakemler veya hakemlerin seçim usulü düzenlenmiştir.479 

Mecburi tahkime tâbi olan uyuşmazlıklarda uygulanacak tahkim usulü ilgili kanunda 

                                                 
475 Kuru, a.g.e., s.5876 
476 Yeğengil, a.g.e., s.102 
477 Erol Türel, ‘Tahkim Yargılaması’, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:78, Sayı:2004/2, İstanbul, 2004, 
s.561; Kuru, a.g.e., s.5876 
478 Yeğengil, a.g.e., s.102 
479 Yeğengil, a.g.e., s.102 



 137

gösterilmemişse, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun ihtiyari tahkime ilişkin 

hükümleri kıyasen uygulanacaktır.480 

Türk Hukukunda yer alan mecburi tahkime ilişkin örneklerden481 biri 3533 

Kamu Kuruluşları Arasındaki Uyuşmazlıkların Mecburi Tahkim Yolu ile 

Çözümlenmesi Kanunu’dur. 3533 sayılı Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca mecburi 

tahkim; genel, katma, özel bütçelerle yönetilen daireler ve belediyelerle sermayesinin 

tümü Devlet, belediye veya özel idarelere ait daire ve kurumlar arasında çıkan 

uyuşmazlıklardan özel hukuka ilişkin olanları hakkında uygulanacaktır. O halde bu 

kamu kuruluşları arasında idari yargının görev alanına giren uyuşmazlıklar hakkında 

mecburi tahkim söz konusu olmayacaktır. 

Söz konusu kanun uyarınca genel bütçeye dâhil daireler arasında çıkacak 

uyuşmazlıklar Bakanlar Kurulu’nca seçilecek bakan olan bir hakem vasıtasıyla 

çözüme kavuşturulacaktır (3533 sayılı Kanun m.2). Ancak a) katma bütçeyle idare 

edilen daireler ve belediyeler ile özel bütçeyle idare olunan veya sermayesinin 

tamamı devlet, belediye veya özel idarelere ait daire ve kurumların arasında çıkan 

uyuşmazlıklar veya b) bu daire ve müesseselerden biriyle genel bütçeye dâhil 

dairelerden birisi arasında çıkan uyuşmazlıklar o yerdeki en yüksek dereceli hukuk 

mahkemesi başkanı veya hâkimi tarafından mecburi hakem sıfatıyla çözümlenecektir 

(3533 sayılı Kanun m.4).  

Mecburi hakem, tahkikatın şekli ve süreleri hakkında Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’na bağlı değildir; bunları kendisi tayin eder. Gerekirse tanık 

dinleyebilir, bilirkişiye başvurabilir, keşif yaptırabilir ve tarafları dinleyebilir (3533 

sayılı Kanun m.5). Mecburi hakemler tarafından verilecek kararlar kesindir; aleyhine 

hiçbir makam veya mahkemeye başvurulamaz (3533 sayılı Kanun m.6/1). 

Türk Hukuku’nda yer alan mecburi tahkime ilişkin örneklerden bir diğeri 

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu’dur. 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu 

                                                 
480 Kuru, a.g.e., s.5917-5918 
481 Bakınız Dayındarlı, a.g.e., s.10-13; Kuru, a.g.e., s.5876-5917; Türel, a.g.m., s.561-565 
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Statüsü’nün kendilerini görevli kıldıkları uyuşmazlıklarda münhasıran yetkilidirler. 

Uyuşmazlığın tarafları çözüm için bu kurullara başvurmak durumundadırlar. 

Yine tüketicilerin 01.01.2011 itibariyle değeri 1.031,87 TL altında bulunan 

uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvurması zorunludur. Bu 

uyuşmazlıklarda hakem heyetinin vereceği kararlar tarafları bağlar. Burada tüketici 

sorunları hakem heyetlerinin görevi mecburi tahkim niteliğindedir. Tüketiciler bu 

uyuşmazlık için tüketici mahkemelerine başvuramazlar. 

Kanunun taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için tahkim 

yolunu zorunlu tutmadığı hallerde tahkim yolunun tercihi ihtiyaridir. Bu hallerde 

taraflar aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için tahkim yoluna başvurmak zorunda 

değillerdir; uyuşmazlığı devlet yargısında neticelendirebilirler. Bununla birlikte 

taraflar anlaşarak, uyuşmazlığın tarafsız üçüncü kişilerce çözülmesini 

kararlaştırabilirler. Tarafların anlaşarak kendi iradeleriyle kabul ettikleri tahkime 

ihtiyari tahkim adı verilir. 

Türk Hukuku’nda ihtiyari tahkim Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

516. ve 536. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bunun haricinde özel kanunlarda 

düzenlenmiş olan ihtiyari tahkim halleri mevcuttur. Tahkimin Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu dışında özel bir kanun hükmüyle düzenlenmesi onun mecburi 

tahkim niteliğinde olduğunu göstermez. Tahkimin mecburi tahkim niteliğinde olduğu 

açıkça belirtilmemiş veya tahkimin ihtiyari tahkim olduğunu gösteren ifadeler 

kullanılmışsa burada ihtiyari tahkim olduğu söylenecektir.482 

Özel kanunlarda düzenlenmiş olan ihtiyari tahkim hallerinde öncelikle o 

kanunda yer alan tahkime ilişkin özel hükümler uygulanacaktır. Eğer tahkimin usulü 

konusunda bir düzenleme yer almamışsa veya bazı noktalar belirtilmemişse Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun tahkime ilişkin hükümleri uygulama alanı 

bulacaktır. 

                                                 
482 Kuru, a.g.e., s.5920 
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Özel kanunlarda düzenlenmiş olan ihtiyari tahkime örnek483 olarak 5174 

sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun ihtiyari 

tahkime ilişkin hükümlerini verebiliriz. Söz konusu kanun uyarınca ticaret ve sanayi 

odaları; ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları üyelerinin talepleri 

halinde ticari ve sınai ihtilaflarda hakem olmak ve tahkim kurulları oluşturmakla 

görevlidir. Bu durumda uyuşmazlığın tarafları uyuşmazlık çözümü için mahkemeye 

başvurabilecekleri gibi söz konusu odalara da hakemlik yapmaları için müracaat 

edebileceklerdir. Oda Muamelat Yönetmeliği’nin altıncı bölümü tahkime ayrılmıştır 

ve zaman zaman Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan tahkime ilişkin 

hükümlere de yer verilerek ihtiyari tahkim ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Yine Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nda tarafların anlaşarak 

toplu hak ve menfaat uyuşmazlıklarının çözümü için özel hakeme başvurabilecekleri 

düzenlenmiştir. Özel hakem yolu ihtiyari olduğundan ihtiyari tahkimi düzenleyen 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun tahkime ilişkin hükümleri özel hakem 

yolunda da uygulanacaktır. 

Ayrıca Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde 01.01.2011 

itibariyle değeri 1.031,87 TL üzerinde olan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem 

heyetine başvuru zorunlu değildir. Tüketici isterse doğrudan tüketici mahkemesine 

başvurabileceği gibi hakem heyetine de başvurabilir. Burada kanun tüketici açısından 

ihtiyari tahkim yolu öngörmüştür. Tüketici sorunları hakem heyetine ihtiyari olarak 

yapılan bu başvurular sonucunda alınacak kararlar bağlayıcı değildir. 

b. Ad Hoc Tahkim-Kurumsal Tahkim 

Başta milletlerarası ticari uyuşmazlıklarda olmak üzere, uyuşmazlıkların 

çözümü için tahkim yolunu tercih eden tarafların öncelikle tahkimin bir tahkim 

                                                 
483 Bakınız Dayındarlı, a.g.e., s.13; Kuru, a.g.e., s.5920-5928 
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kurumu tarafından mı yönetileceği yoksa tahkimin ad hoc mu olacağı konusunda bir 

karar vermeleri gerekmektedir.484 

Ad hoc tahkim, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözüleceğine karar verilen 

hallerde tarafların tahkimi bir tahkim kuruluşu aracılığıyla yönetmedikleri tahkim 

çeşididir. Bu durumda taraflar, tahkimle ilgili tüm işlemleri kendileri yürüteceklerdir. 

Bu çerçevede hakemler taraflarca seçilecek, hakemlerin duruşma yapacakları yer 

taraflarca belirlenip kiralanacak ve en önemlisi tahkim usulüne taraflar karar 

vereceklerdir.485 Eğer tahkim usulü taraflarca belirlenmediyse uyuşmazlığı 

inceleyecek hakem ya da hakemler tahkim usulünü belirleyeceklerdir. 

Ad hoc tahkimin en önemli yararı tahkim usulünün taraflarca 

belirlenmesidir. Bu sayede taraflar devlet yargısına göre daha esnek kurallar 

belirleyebileceklerdir. Taraflar hakemlerin nasıl seçileceği, kaç tane hakem olacağı 

ve tahkimin hakemlerce nasıl yürütüleceği gibi birçok konuda istedikleri 

düzenlemeyi yapabileceklerdir. Bu yüzden ad hoc tahkime çoğu zaman terzi elinden 

çıkmış tahkim (tailor made tahkim) adı verilmektedir.486 Ad hoc tahkim sayesinde 

taraflar tahkim usulü ve mekanizması üzerinde mutlak kontrole sahip olacaklardır. 

Kurumsal tahkime göre daha az kişi uyuşmazlığa tanık olduğundan daha güvenli ve 

gizliliği daha çok sağlayıcı bir yol olarak görülmektedir.487 Ad hoc tahkimin 

kurumsal tahkime göre daha az masraflı olduğu düşünülmektedir; zira ad hoc 

tahkimde tahkim kurumuna ödenen harç ve giderler söz konusu olmayacaktır.488 

Ancak kanaatimizce ad hoc tahkimde hakem ücretleri, duruşmaların yapılacağı 

yerlerin kiraları ve süreç boyunca oluşan giderler hesaba katıldığında masrafların 

azımsanamayacak miktarda olacağı görülecektir. 

Bununla birlikte ad hoc tahkimde tahkim sürecinin işlemesini engelleyecek 

pek çok sorunla karşılaşılabilir. Örneğin hakemlerin seçimi konusundaki 
                                                 
484 Cemile Demir Gökyayla, ‘Milletlerarası Tahkimde Ad Hoc Tahkim ve Kurumsal Tahkim’, Uğur 
Alacakaptan’a Armağan, Cilt:2, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008, s.161; 
Margaret L. Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, 
Cambridge University Press, New York, 2008, s.9 
485 Guyon, a.g.e., s.11 
486 Girsberger, Voser, a.g.e., s.12 
487 Girsberger, Voser, a.g.e., s.13-14 
488 Girsberger, Voser, a.g.e., s.14; Moses, a.g.e., s.9 
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anlaşmazlıklar veya seçilen bir hakemin tarafsızlığı üzerindeki anlaşmazlık 

uyuşmazlığın esasının incelenmesine geçilmesini geciktirecek dolayısıyla tahkim 

sürecini uzatacaktır. Hakem kurulu oluşturulup tahkim usulü belirlendikten sonra ad 

hoc tahkim kurumsal tahkim gibi işlemeye başlayacaktır.489 Tahkim usulünün 

taraflarca belirlenmesi bir avantaj olsa da bu kuralların oluşturulması zaman alıcı ve 

zorlu bir süreçtir. Bu da tarafların uyuşmazlığın çözümüne geç ulaşmasına neden 

olacaktır. Ad hoc tahkimin diğer bir olumsuz bir yanı yargılamayı yapacak 

hakemlerin dışında idari işleri yürütecek kimselerin bulunmamasıdır. Hakemlerle 

birlikte bir idari sekreter atanması bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilecektir.490 

Kurumsal tahkim, tahkimin taraflarca belirlenen bir tahkim kurumu 

tarafından yönetildiği tahkim çeşididir. Kurumsal tahkimde tarafların tahkimin 

işleyişine ilişkin usul ve kuralları belirlemesine gerek yoktur. Tahkim kurumunun, 

uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak önceden hazırlanmış usul kuralları 

vardır.491 Tahkimde uygulanacak kuralların önceden öngörülebilir olması kurumsal 

tahkimin tercih edilmesine yol açmaktadır.  

Tahkim kurumları tarafından sunulan hizmetler ve yerine getirilen işlevler 

çok çeşitlidir. Tahkim kurumları sadece hakem tayininde rol oynayan üçüncü bir kişi 

veya otorite değil, bunun yanında tahkim sürecini idari bakımdan gözetim ve 

denetim altında tutan ve bu amaca hizmet etmek üzere yetiştirilmiş sürekli personeli 

bulunan organizasyonlardır.492 Bu çerçevede tahkim kurumlarının yerine getirdikleri 

doğrudan hizmetler hakem tayini, hakem panelinin muhafazası ve tahkim 

kurallarının hazırlanması gibi işlevlerdir.493 Burada belirtmek gerekir ki kurumsal 

tahkimde de tahkim kurumunun bünyesinde kurulmuş ve sürekli görev yapan bir 

hakem veya hakem kurulu yoktur.494 Belirli bir uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması 

için yapılan her bir başvuruda o uyuşmazlığı çözmekle görevli hakem atanmakta 

                                                 
489 Girsberger, Voser, a.g.e., s.14 
490 Girsberger, Voser, a.g.e., s.15 
491 Gökyayla, a.g.m., s.162 
492 Banu Şit, Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İmaj Yayınevi, 
Ankara, 2005, s.40 
493 Şit, a.g.m., s.40 
494 Gökyayla, a.g.m., s.162 
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veya hakem kurulu oluşturulmaktadır.495 Bunun haricinde tahkim kurumu 

destekleyici hizmetler olarak sekretarya hizmetlerini, tahkim prosedürünün sağlıklı 

bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli olan her türlü idari-teknik hizmetleri496 ve 

hakem toplantıları ile duruşmalar için hem hakemler hem de taraflar bakımından en 

uygun mekânın ayarlanması hizmetini yerine getirir.497  

Her bir tahkim kurumunun kendine has özellikleri vardır. Uyuşmazlık 

tarafları başvuracakları tahkim kurumunu belirlemeden önce tahkim kurumlarıyla 

ilgili araştırma yapmalı, tahkim kurumlarını tanımalı ve tahkim kurumlarınca 

uygulanacak tahkim usulünü hesaba katarak bir seçim yapmalıdır.498 Yine her bir 

kurumun sunduğu idari hizmetler farklı olabileceğinden bu durum da göz ardı 

edilmemelidir. Taraflar tahkim kurumuna başvururken tahkime ilişkin harç ve 

masrafları ödeyeceklerdir. Bununla birlikte hakem ücreti tahkim kurumu tarafından 

karşılanacaktır. 

Kurumsal tahkimin en önemli avantajlarından biri sunmuş olduğu idari 

hizmetlerdir. Bu sayede hakem kurulu uygun bir zaman dilimi içerisinde 

oluşturulacak ve tahkim süreci mümkün olan en kısa sürede başlayacaktır.499 

Kurumsal tahkim hakemler için de daha avantajlıdır; zira ücretleri taraflarca değil 

kurum tarafından ödenecektir.500 Milletlerarası alanda saygınlığı olan bir tahkim 

kurumundan alınan tahkim kararının güvenilirliği hem uluslararası toplum hem de 

mahkemeler nezdinde yüksektir. Bu durum tahkim yargılamasını kaybeden tarafın 

alınan kararı reddetmesini büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.501 

Kurumsal tahkimin taraflar açısından sorun yaratan en önemli özelliği 

pahalı bir yol olmasıdır. Kurumsal tahkimde idari hizmetler nedeniyle çok fazla 

harcama yapılmaktadır. Bunun yanısıra kurumun içerisinde bulunan bürokrasi kimi 

                                                 
495 Gökyayla, a.g.m., s.162 
496 Tahkim yerinin tespiti,hakem ücretlerinin ve tahkim masraflarının hesaplanması, duruşmalar 
öncesinde taraflarla hakemleri bir araya getiren toplantılar düzenlenmesi, tercüme hizmetleri, iletişim 
ve bilgisayar tekniğinin mümkün kıldığı teknik hizmetler gibi. 
497 Şit, a.g.m., s.40 
498 Girsberger, Voser, a.g.e., s.18 
499 Girsberger, Voser, a.g.e., s.18; Moses, a.g.e., s.9 
500 Moses, a.g.e., s.9 
501 Moses, a.g.e., s.9 
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durumlarda tahkimin yavaş işlemesine neden olabilmektedir. Bununla birlikte bu iki 

dezavantaj bir tahkim kurumundan diğerine ve uyuşmazlığın niteliğine göre farklılık 

göstermektedir.502 

c. Tek Kademeli Tahkim-İki Kademeli Tahkim 

Tahkim yargılaması sonunda hakemlerin verdiği karar aleyhine o ülkenin 

kanunlarına göre yargı yoluna müracaat edilen tahkim tek kademeli tahkimdir. 

Günümüzde gerek milli tahkim gerekse milletlerarası tahkim kanunlarının birçoğu 

hakem kararlarına karşı iptal davasına başvurulabileceğini düzenlemişlerdir. 

İki kademeli tahkim kurumsal tahkimin özel bir şeklidir. Eğer bir tahkim 

kurumu hakem mahkemesi tarafından verilen karar aleyhine yine kurum bünyesinde 

bir itiraz ve inceleme yolunu benimseyecek olursa taraflar öncelikle bu merciye 

başvuracaklardır. Üst tahkim kurulunun bu şekilde vereceği karara karşı devlet 

mahkemelerinde hangi şartlar altında yargı yoluna müracaat edilebileceği kararın 

verildiği ülkenin hukukuna göre belirlenecektir.503 

Hollanda Hukuku’nda tahkim alanında iki kademeli tahkim de 

düzenlemiştir. Buna göre tahkim davasının tarafları, tahkim sözleşmesinde veya ayrı 

bir sözleşmede karar verdikleri takdirde, hakem mahkemesi kararına karşı ikinci bir 

tahkim merciine müracaat edilebilecektir (m.1050/1).504 Türk Hukuku’nda gerek 

Hukuku Usulü Muhakemeleri Kanunu gerekse Milletlerarası Tahkim Kanunu tek 

dereceli tahkim esasını benimsemişlerdir. 

ç. İki Taraflı Tahkim-Çok Taraflı Tahkim 

Medeni Usul Hukuku’nda dava iki taraf sistemine göre kurulmuştur. Bir 

davada davacı ve davalı olmak üzere iki taraf vardır; fakat gerek davacı gerekse 

davalı tarafta birden fazla kişinin bulunması mümkündür. 

                                                 
502 Girsberger, Voser, a.g.e., s.19 
503 Yaşar Karayalçın, ‘Milletlerarası Tahkimde Muhakeme Usulü’ (Tahkim), Banka ve Ticaret 
Hukuku Dergisi, Cilt:XIX, Sayı:3, Ankara, 1998, s.10 
504 Karayalçın, Tahkim, s.10 dpn.8; Marieke van Hooijdonk, Peter Eijsvoogel, Litigation in the 
Netherlands, Kluwer Law International, The Hague, 2009, s.111-112 
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Tahkim iki taraf arasında ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümü için başvurulan 

bir yöntemdir. Bu nedenle tahkimde de iki taraf bulunmaktadır. İki taraflı tahkim, 

gerek tahkim yoluna başvuran tarafın gerekse karşı tarafın tek bir kişiden oluştuğu 

tahkim çeşididir. 

Çok taraflı tahkim ise tahkim yoluna başvuran tarafta veya davanın karşı 

tarafında veya her iki tarafta da, birden fazla kişinin yer aldığı tahkim çeşididir.505 Bu 

tanım tahkimde tarafı oluşturan kişi sayısından hareket etmektedir.506 Buradaki taraf 

içi çokluk durumu medeni usul hukukundaki subjektif dava birleşmesinden yani dava 

arkadaşlığından farklı değildir.  

Subjektif dava birleşmesi söz konusu olduğunda birden fazla kişi davasını 

birlikte açacaktır. Bu ya maddi hukukun davanın birlikte açılmasını zorunlu 

kılmasından ya da dava konusu hak veya borcun ortak olması veya davanın aynı 

sebepten doğması gibi nedenlerle tarafların isteğinden doğacaktır. 

Bu çerçevede bir davanın taraflarının arasında mecburi dava arkadaşlığı 

varsa, tahkimde de başvurunun tüm mecburi dava arkadaşlarına karşı birlikte 

yapılması gerekecektir. Aynı şekilde tahkime başvuracak taraflar arasında mecburi 

dava arkadaşlığı varsa tahkime başvuru tüm mecburi dava arkadaşlarınca 

yapılmalıdır. Bununla birlikte mecburi dava arkadaşlarından sadece birisiyle yapılan 

tahkim sözleşmesine dayanılarak, tümü adına veya tümüne karşı tahkim yoluna 

başvurulamaz.507 İhtiyari dava arkadaşlığının mevcut olduğu durumlarda ise böyle 

bir zorunluluk yoktur. Tahkim sözleşmesi ihtiyari dava arkadaşlarının tümü 

tarafından imzalanmasa bile sadece imzalayan tarafla karşı taraf arasında tahkim 

usulü cereyan edecektir. 

Doktrinde ve uygulamada çok taraflı tahkimin kapsamının çok geniş olduğu 

belirtilmiş ve bu tahkim türünün medeni usul hukukunda yer alan birlikte dava 

                                                 
505 Nimet Özbek, ‘MTO Kuralları Işığında Yeni Bir Tahkim Türü ve Şartı Olarak Çok Taraflı 
Tahkim’, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:XX, Sayı:2, 1999, s.98 
506 Leyla Keser Berber, Uluslararası Ekonomik Tahkimde Çok Taraflı Tahkim Sorunu, Alfa 
Yayınları, İstanbul, 1999, s.2 
507 Berber, a.g.e., s.225-226; Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes, Medeni Usul 
Hukuku, 9. bs., Yetkin Yayınları, Ankara, 2010, s.713 
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açılması (subjektif dava birleşmesi), objektif dava birleşmesi, davaların 

birleştirilmesi ve üçüncü kişilerin davaya müdahalesi kurumlarını barındırdığı kabul 

edilmiştir.508 Doktrinde ayrıca, çok taraflı tahkimin ancak esas sözleşmede yer alacak 

çok taraflı tahkim kaydıyla veya çok taraflı tahkimin yapılmasına yönelik ayrı bir 

sözleşmeyle uygulanabileceği savunulmuştur.509 

Uygulamada çok taraflı yatırım sözleşmelerinde ve istisna akitlerinde bu 

sözleşmelerin ifası ile ilgili olarak ikiden fazla kişi sorumluluk taşıyabileceğinden 

çok taraflı tahkime başvurulduğu görülmektedir.510 Örneğin joint venture’lardan ve 

konsorsiyum’lardan doğan uyuşmazlıklarda çok taraflı tahkim tercih edilmektedir.511 

Yine inşaat sözleşmelerinde iş sahibinin karşısında asıl müteahhit sorumlu olmakla 

birlikte bu projenin gerçekleşmesi için asıl müteahhitten başka çeşitli alanlarda 

hizmetleri gerçekleştirecek alt müteahhitlerle de sözleşme yapılır. Bu durumda iş 

sahibi, asıl müteahhit ve alt müteahhitlerden biri veya birkaçı arasında çıkabilecek 

uyuşmazlıklar çok sıkı ilişki içinde bulunabilir.512 Bu uyuşmazlıkların birden fazla 

hakem mahkemesinde karara bağlanması gecikmelere, gereksiz masraflara ve 

tutarsız kararların verilmesine yol açabilecektir.513 Bu nedenle çok taraflı takime 

gidilmesi yerinde olacaktır. Böyle bir halde çok taraflı tahkime gidilebilmesi için 

tarafların arasında bu hususta tahkim sözleşmesi yapılmalıdır. Uygulamada çok 

taraflı tahkim sözleşmeleri hazırlanırken veya esas sözleşmeye kayıt konulurken 

tarafların hata yapmamaları için tahkim kurumlarınca hazırlanmış standart formlar 

kullanılmaktadır.514 

d. Milli Tahkim-Milletlerarası Ticari Tahkim 

Günümüzde birçok devlet milli tahkime ve milletlerarası ticari tahkime 

ilişkin kurallarını farklı kanunlarla düzenlemiştir. Örneğin Rusya Federasyonu 

                                                 
508 Berber, a.g.e., s.6-8; Nimet Özbek, a.g.m., s.97 
509 Nimet Özbek, a.g.m., s.97, 100, 109 
510 Karayalçın, Tahkim, s.10-11; Nimet Özbek, a.g.m., s.101-102 
511 Nimet Özbek, a.g.m., s.103-106 
512 Berber, a.g.e., s.11-12 
513 Berber, a.g.e., s.4; Karayalçın, Tahkim, s.10-11 
514 Karayalçın, Tahkim, s.11 
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milletlerarası tahkime ilişkin kanununu UNCITRAL515 Model Kanunu esas alarak 

hazırlamış buna karşılık milli tahkime ilişkin kanun bundan ayrı olarak 

düzenlenmiştir.516 Bu durum kendisini Türk Hukuku’nda da göstermektedir. Bununla 

birlikte Alman Hukuku’nda gerek milli tahkim gerekse milletlerarası ticari tahkim 

Alman Medeni Usul Kanunu’nun (ZPO) 10. kitabının 1025. ve 1066. maddeleri 

arasında UNCITRAL Model Kanunu doğrultusunda birlikte düzenlenmiştir.517 Milli 

tahkim-milletlerarası ticari tahkim ayırımının önemi kendisini tahkim sonucunda 

verilen kararın tenfizi ve uygulanması aşamasında göstermektedir. 

Bununla birlikte doktrinde milletlerarası ticari tahkimin olmadığına ilişkin 

görüşler de ileri sürülmüştür.518 Buna göre tahkim zorunlu olarak belirli bir ülkede 

yani belirli bir milli hukuk düzeninin egemenlik alanında gerçekleşecek ve buna tâbi 

olacaktır. Tahkimin temelindeki otorite, yani tahkim kararının tarafların hakları ve 

borçları konusundaki bağlayıcılık gücü, tahkimin gerçekleştiği milli hukuk 

sisteminden kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle tahkimin meşruluğunu temin eden 

otorite tahkim yeri hukuk sisteminden başkası değildir. Bunun sonucunda her tahkim 

milli bir tahkimdir ve milletlerarası ticari tahkim mevcut değildir.519 Kanaatimizce 

devletler hukukunun temel prensibi olan irade serbestliği ilkesi uyarınca taraflar 

istedikleri takdirde tahkimi yerel hukuk sisteminin otoritesine bağlı tutmayabilirler. 

Taraflar sözleşmede tahkimi yönetecek usul kurullarını kendileri belirleyebilecekleri 

gibi bir tahkim kurumunun kurallarına başvurarak da tahkimi bu kurumun kurallarına 

göre yönetilebilirler. Bu durumda tahkim yerinin yargı mercileri bu tahkime 

müdahale edemeyecektir; diğer bir deyişle bu tahkim süreci üzerinde herhangi bir 

otoriteleri olmayacaktır. 

                                                 
515 United Nations Commission on International Trade Law (Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret 
Hukuku Komisyonu) 
516 Tweeddale, Tweeddale, a.g.e., s.45 
517 Gino Lörcher (Çevirenler: İbrahim Özbay, Zekeriya Arı), ‘Yeni Alman Tahkim Kanunu’, Selçuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:3-4, 2001, s.29 
518 Bakınız Cemal Şanlı, ‘Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakem Kararlarının Tahkim Yeri 
Hukukundan Ayrılması ve Bu Kararların 2675 Sayılı Kanun Açısından Tenfizi Sorunu’ (Tenfiz), 
Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi, Bildiriler-Tartışmalar, II. 
Tahkim Haftası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1983, s.174-175 
519 Şanlı, Tenfiz, s.175 
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Milli tahkim, gerek taraflar gerekse uyuşmazlık konusu itibariyle belli bir 

hukuk sisteminin sınırları içerisinde kalan ve herhangi bir yabancı hukuk sistemiyle 

bağlantısı bulunmayan tahkim çeşididir.520 Bu yönüyle milli tahkim ilgili hukuk 

sistemi tarafından yakinen kontrol edilebilir ve ayrıntılı düzenlemelere konu olabilir. 

Türk Hukuku’nda milli tahkime ilişkin düzenleme Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun 516. ve 536. maddeleri arasında yer almaktadır. 

Uygulamada milletlerarası tahkim kavramı yerine milletlerarası ticari 

tahkim kavramı kullanılmaktadır. Bunun sebebi milletlerarası tahkim kavramı, 

devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan ve aslında devletler 

genel hukukunun konusunu oluşturan tahkimi de kapsayan bir üst kavram izlenimi 

vermektedir. Bu noktada yanlış anlaşılmalara sebep vermemek için özel hukuka 

ilişkin işlem ve ilişkilerle ilgili tahkimleri ifade etmek için uygulamada milletlerarası 

ticari tahkim kavramı tercih edilmektedir.521 

Milletlerarası ticari tahkim konusunda uluslararası kabul gören bir tanım 

mevcut değildir; tanımlar çeşitli açılardan farklılık göstermektedir.522 Milletlerarası 

ticari tahkim, en genel anlamda, çeşitli unsurları sebebiyle belirli bir ülkenin sınırları 

içerisine sokulamayan tahkim olarak tanımlanabilecektir.523 Farklı hukuk 

sistemlerince benimsenmiş ya da milletlerarası bir düzenlemede öngörülmüş ortak 

bir kriter bulunmadığından, tahkime milletlerarası nitelik veren unsurların tespiti için 

mahalli hukuk sistemlerinde esas alınan kriterlerin karşılaştırılarak genel sonuçlara 

varılması yerinde olacaktır.524 Bununla birlikte her hukuk sistemi, milletlerarası ticari 

tahkimin uygulama alanını belirleyen kriterleri kendi hukuk sisteminin temel 

                                                 
520 Feriha Bilge Tanrıbilir, Banu Şit, ‘Milletlerarası Tahkim Müessesesi ve Yeni Milletlerarası Tahkim 
Kanunu’, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (Prof. Dr. Ergin Nomer’e 
Armağan), Yıl:22, Sayı:2, İstanbul, 2002, s.821 
521 Mine Başbayraktar Taşkın, ‘Tahkimde Yabancılık Unsuru’, Adalet Dergisi, Yıl:94, Sayı:15, Nisan 
2003, s.125; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.4 
522 Dominique Vidal, Droit Français de l’Arbitrage Commercial International, Gualino éditeur, 
Paris, 2004, s.52-53 
523 Şit, a.g.e., s.69; Tanrıbilir, Şit, a.g.m., s.820; Ziya Akıncı, Milletlerarası Ticari Hakem 
Kararları ve Tenfizi (Tenfiz), Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, Ankara, 
1994, s.23 
524 Şit, a.g.e., s.69 
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politikalarına ve değer yargılarına uygun olarak belirlediğinden milletlerarası ticari 

tahkim kavramı için genel geçerliliği olan bir tanım vermek oldukça zordur.525 

Hukuk sistemleri incelendiğinde milletlerarası ticari tahkimin uygulama 

alanını belirlemek ve dolayısıyla tanımını yapmak için iki kriter esas alınmıştır.  

Bu kriterlerden ilki tahkim taraflarının tâbiiyetini, ikametgâh ve iş yerlerinin 

bulunduğu yeri esas almıştır.526 Bu sistemde tarafların tâbiiyetlerinin farklı devletlere 

ait olması veya tarafların ikametgâh ve iş yerlerinin farklı ülkelerde bulunmasına 

göre milletlerarası ticari tahkime ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. 

Taraflara ilişkin irtibat noktalarını esas alarak milletlerarası ticari tahkim kavramını 

tespit eden kanunlardan birisi İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’dur. Bu 

kanunun 176. maddesinin 1. fıkrası uyarınca milletlerarası tahkime ilişkin hükümler, 

tahkim yerinin İsviçre olduğu ve tahkim anlaşması imzalandığında taraflardan en az 

birinin ikametgâhının veya mutad meskeninin İsviçre dışında olduğu hallerde 

uygulanacaktır. Bu kriterin en fazla eleştirilen yanı milletlerarası niteliğe sahip olan 

ekonomik işlemlerin milletlerarası ticari tahkime dâhil edilmesi gerekirken, tanımda 

sadece taraflara ilişkin irtibat noktalarının esas alınması nedeniyle milletlerarası ticari 

tahkimin dışında tutulmasıdır.527  

İkinci kriter ise uyuşmazlık konusunun milletlerarası karakterli olmasını 

esas almıştır.528 Bu kriter uyarınca milletlerarası ticari uyuşmazlıklar için başvurulan 

tahkim milletlerarası ticari tahkim olacaktır.529 Söz konusu kriter Fransız 

Hukuku’nda benimsenmiştir. Yeni Fransız Medeni Usul Kanunu’nun 1504. maddesi 

uyarınca milletlerarası ticaretin menfaatlerini ilgilendiren tahkim milletlerarası 

tahkimdir. Burada tahkimin milletlerarası niteliği sözleşmeye dayanan temel ilişkinin 

                                                 
525 Şit, a.g.e., s.69 
526 Girsberger, Voser, a.g.e., s.23; Şit, a.g.e., s.70-71; Tanrıbilir, Şit, a.g.m., s.819; Vidal, a.g.e., s.54-
55 
527 Vidal, a.g.e., s.54-55 
528 Girsberger, Voser, a.g.e., s.23; Henri-Jacques Nougein, Yves Reinhard, Pascal Ancel, Marie-Claire 
Rivier, André Boyer, Philippe Genin, Guide Pratique de l’Arbitrage et de la Médiation 
Commerciale, Litec, Paris, 2004, s.119 ; Şit, a.g.e., s.70; Tanrıbilir, Şit, a.g.m., s.820; Vidal, a.g.e., 
s.56-57 
529 Akıncı, Tenfiz, s.23-24 
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konusuna göre saptanmaktadır.530 Tahkimin milletlerarası niteliğini tespitte taraflara 

ait irtibat noktaları önemli değildir.531 Bu sistemde milletlerarası tahkimin 

tanımlanmasında hukuki bir ölçütten ziyade ekonomik bir ölçüte yer verilmiştir.532 

Buna göre malların, hizmetlerin veya sermayenin bir ülkeden diğerine nakline 

yönelik olan her türlü işlem milletlerarası ticaretin menfaatine yönelik işlemlerdir ve 

bunlara ilişkin uyuşmazlıklarda milletlerarası ticari tahkime başvurulacaktır.533 

Paris İstinaf Mahkemesi birçok kararında milletlerarası ticari tahkimin 

tanımınıbu hüküm doğrultusunda yapmış ve milletlerarası ticarete nelerin dâhil 

olduğunu belirtmiştir. Paris İstinaf Mahkemesi ‘Tahkimin milletlerarası niteliği söz 

konusu ilişkinin ekonomik gerçekliğine göre tespit edilecektir. Bu açıdan gerekli 

olan şey ekonomik işlemin malların, hizmetlerin veya sermayenin ulusal sınırlar 

arasında transferidir; tarafların tâbiiyeti, tahkim sözleşmesine uygulanacak hukuk ve 

tahkim yeri ise bu konuyla ilgisizdir.’ şeklinde bir karar vermiştir.534 Paris İstinaf 

Mahkemesi diğer bir kararında iki Fransız şirketi arasında imzalanan Fransa’dan 

Almanya’ya gerçekleşecek olan mal, personel, hizmet transferini içeren anlaşma 

sonucunda çıkan uyuşmazlıkta ‘Tahkimin milli veya milletlerarası niteliği ne esasa 

uygulanacak hukuka veya usul hukukuna ne de tarafların arzusuna bağlıdır. Yeni 

Fransız Medeni Usul Kanunu’nun 1504. maddesine göre uyuşmazlığın ortaya çıktığı 

ekonomik ilişkinin niteliğine bağlıdır.’ şeklinde hüküm kurmuştur.535 

Bu kriterin uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunlardan birisi hangi 

işlemlerin ticari karaktere sahip olacağıdır. Buradaki ticari olma vasfı iç hukukta yer 

alan ticaret hukukuna ait ilişkilerden daha farklı ve geniş yorumlanmış, milletlerarası 

                                                 
530 Şit, a.g.e., s.70 
531 Tanrıbilir, Şit, a.g.m., s.820; Vidal, a.g.e., s.56-57 
532 Turgut Turhan, ‘Fransız Hukukunda Milletlerarası Tahkim’, Milletlerarası Tahkim Konusunda 
Yasal Bir Düzenleme Gerekir Mi? Sempozyum, Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1997, s.80-81 
533 Girsberger, Voser, a.g.e., s.23-24; Nougein, Reinhard, Ancel, Rivier, Boyer, Genin, a.g.e., s.119-
120; Vidal, a.g.e., s.58-59 
534 Paris İstinaf Mahkemesi, 14 Mart 1989, Murgue Seigle versus Coflepix, Rev. Arb. 355 (1991) 
(Girsberger, Voser, a.g.e., s.24) 
535 Paris İstinaf Mahkemesi, 24 Nisan 1992, Rev. Arb. 1992 (Nougein, Reinhard, Ancel, Rivier, 
Boyer, Genin, a.g.e., s.120-121) 
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ekonomi ile ilgili her türlü faaliyetin milletlerarası ticaret hayatıyla ilgili olduğu 

kabul edilmiştir.536 

Doktrinde taraflar arasındaki maddi ilişkinin esas alınmasının en doğru 

çözüm yolu olacağına ilişkin görüşler mevcuttur.537 Bu görüş uyarınca tahkim 

sözleşmesinin veya şartlarının dayanağını teşkil eden esas ilişkinin mahiyeti ve 

sonuçları dikkate alınmadan sadece tahkimin suni ve tesadüfi unsurlarından hareketle 

milli veya milletlerarası tayinini tespit gerçekçi olmayacaktır.538 Zira tahkim belirli 

bir maddi ilişkiden doğan uyuşmazlığın çözümünü sağlayan bir hukuki vasıtadır. 

Taraflar arasındaki esas ilişki ile sıkı sıkıya bir bağlantıya sahip olan tahkimin 

niteliği ancak maddi ilişkinin niteliğini belirlemekle mümkün olabilir. 

Türk Hukuku’nda Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca öncelikle 

taraflara ilişkin irtibat noktaları esas alınmıştır. Takimin milletlerarası nitelik 

taşıması için kanununun ikinci maddesinde tarafların yerleşim yerlerinin, olağan 

oturma yerlerinin veya iş yerlerinin yabancılık unsuru taşıması gerektiği 

belirtilmiştir. Bununla birlikte ikinci maddenin son bendinde uyuşmazlık konusunun 

yabancılık unsuru taşıması ölçütüne yer verilerek bu hallerde tahkimin milletlerarası 

nitelik kazanacağı öngörülmüştür. 

Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin UNCITRAL Model Kanun tahkimin 

milletlerarası niteliğini belirlemede çok geniş, esnek ve etkili bir sistem 

oluşturmuştur.539 UNCITRAL Model Kanun tahkimin milletlerarası niteliğini tespitte 

bir çok kriter belirlemiştir. Bu tanıma göre tahkim şu hallerde milletlerarasıdır: 

1- Bir tahkim sözleşmesinin taraflarının işyerlerinin sözleşmenin yapıldığı 

tarihlerde ayrı devletlerde olması, 

2- Aşağıdaki yerlerden birinin, tarafların işyerlerinin bulunduğu devletten 

başka bir ülkede bulunması, 
                                                 
536 Nougein, Reinhard, Ancel, Rivier, Boyer, Genin, a.g.e., s.121; Turhan, a.g.m., s.80-81, Vidal, 
a.g.e., s.60-61 
537 Cemal Şanlı, Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk (Esasa Uygulanacak 
Hukuk), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1986, s.28 
538 Şanlı, Esasa Uygulanacak Hukuk, s.28 
539 Girsberger, Voser, a.g.e., s.25 
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a- Tahkim yeri, 

b- Ticari ilişkiden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa 

edileceği yer veya ihtilafın konusunun en çok bağlantılı olduğu yer 

3- Tarafların tahkim sözleşmesinin konusunun birden çok devletle ilişkili 

olduğunu açık bir şekilde kabul etmesi. 

Kanaatimizce milletlerarası ticari tahkimin tanımı yapılırken hukuk 

sistemlerince benimsenmiş bu iki kriterden birini seçmek yerine her iki kriteri de 

kapsayan bir çözüme ulaşmak milletlerarası ticari tahkimin uygulanması açısından 

daha yararlı olacaktır. Bu sayede aynı olayda tahkimin niteliği açısından farklı 

sonuçlara varmamıza yol açacak durumların önüne geçilecektir. 

Doktrinde milli tahkim-milletlerarası tahkim ayrımı haricinde milli tahkim-

yabancı tahkim-milletlerarası tahkim ayrımı da yapılmıştır.540 Bununla birlikte gerek 

milletlerarası sözleşmelerde gerekse devletlerin yargı sistemleri içerisinde yabancı 

tahkim adı altında düzenlemeler bulunmamaktadır; sadece milli tahkime ve 

milletlerarası ticari tahkime ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu görüşe göre 

yabancı tahkimin tayininde esas olarak iki kriter bulunur. Bunlar toprak esası ve 

tahkim prosedürü sırasında uygulanan usul hukuku esasıdır. Bu kriterlere göre 

hakemin kararının yabancı bir hakem kararı olup olmadığına karar verilecektir.541 

Görüldüğü üzere burada asıl tespit edilmeye çalışılan husus kararın yabancı hakem 

kararı olup olmadığıdır. Tahkimin niteliğinden ziyade kararın niteliği tespit edilmeye 

çalışılmaktadır. Bu durumda tahkim milletlerarası olsa bile karar tenfiz için 

başvurulan ülkenin tahkime ilişkin usul hukukunun uygulanması nedeniyle milli 

olarak nitelendirilebilecektir. Kanaatimizce yabancı tahkim kavramı ve bu kavram 

nedeniyle üçlü bir ayrıma gitmek yerinde değildir. 

 

                                                 
540 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.4 
541 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.4 
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B. Türk Hukuku’nda Milli Tahkim (Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun Tahkime İlişkin Düzenlemesi) 

1. Genel Olarak 

Yargı yetkisi devletin egemenlik hakları içerisindedir. Bununla birlikte 

tarafların, aralarında çıkmış olan veya çıkacak uyuşmazlıkların çözümü için devlet 

yargısı yerine hakemlere başvurduğu tahkim müessesi günümüzde pek çok hukuk 

sistemince düzenlenmiştir. Türk Hukuku’nda milli tahkime ilişkin düzenleme Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 516. ve 536. maddeleri arasında yer almaktadır. 

Bununla birlikte 01.10.2011’de yürürlüğe girecek olan 6100 sayılı Yeni Usul 

Kanunu tahkim müessesesine 407. ve 444. maddeleri arasında yer vermiştir. 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda milli tahkime ilişkin 

hükümlerin uygulama alanı düzenlenmemiştir. Bununla birlikte Yeni Usul 

Kanunu’nun 407. maddesi milli tahkime ilişkin hükümlerin uygulama alanına yer 

verilmiştir. Buna göre 21.06.2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nun tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin 

Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar hakkında tahkime ilişkin hükümler 

uygulanacaktır. O halde yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda taraflar tahkim 

yoluna gitmeyi kararlaştırsalar ve tahkim yerini Türkiye olarak belirleseler bile Türk 

Hukuku’nda yer alan milli tahkime ilişkin hükümler uygulama alanı bulmayacaktır. 

Bu durumda milli tahkim açısından açıkça toprak ilkesi benimsenmiştir. 

 Yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği 

uyuşmazlıklarda bile milli tahkim yoluna ancak uyuşmazlık konusunun tahkime 

elverişli olduğu hallerde başvurulabilecektir. Kanunda yer alan söz konusu 

düzenleme tarafların iradi olarak tahkime başvurduğu hallerde uygulanacaktır. Eğer 

kanunda bir uyuşmazlığın çözümü için mecburi tahkim öngörülmüş fakat mecburi 

tahkimin işleyişine ilişkin bir düzenleme yapılmamışsa usul kanununda yer alan 

tahkime ilişkin hükümler mecburi tahkimde de uygulanacaktır. Bununla birlikte 

mecburi tahkime ilişkin düzenlemede ayrı bir usul öngörülmüşse kanunda belirtilen o 
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usulün uygulanması gerekecek; kanunun açık bıraktığı yerlerde ise Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu uygulanacaktır. 

2. Tahkim Sözleşmesi 

a. Genel Olarak 

Türk Hukuku’nda taraflara bir uyuşmazlığın çözümü için hakeme gitme 

olanağı tanınırken bunun ancak bir sözleşme veya asıl sözleşmeye konulacak bir şart 

suretiyle mümkün olabileceği hükme bağlanmıştır (HUMK m.516). Buna göre 

tahkim yargısının temelinde bir sözleşme vardır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu tahkim sözleşmesinin tanımına yer 

vermemiştir. Kanaatimizce Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 516., 517. ve 

518. maddeleri çerçevesinde yapılabilecek tanım uyarınca tahkim sözleşmesi, 

kanunun yasaklamadığı konularda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için, 

tarafların ihtilafı özel kişilere götürmek üzere yaptıkları sözleşme veya asıl 

sözleşmeye bu konuda koyacakları bir şarttır.542 

Bununla birlikte Yeni Usul Kanunu’nun 412. maddesinin 1. fıkrasında 

tahkim sözleşmesinin tanımına yer verilmiştir. Bu madde uyarınca tahkim 

sözleşmesi; tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya 

doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya 

hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır. 

Tahkim sözleşmesinin hukuki niteliği hususunda doktrinde farklı görüşler 

ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre543 tahkim sözleşmesi maddi hukuk sözleşmesidir. 

Bu görüş uyarınca taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu olan ilişkinin etkilerini 

maddi hukukta göstermesi bu sözleşmenin maddi hukuk karakterini ortaya 
                                                 
542 Karataş, a.g.e., s.16 
543 Maddi hukuk sözleşmesi görüşü için bakınız Cevdet Yavuz, ‘Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi 
ve Tabi Olduğu Hükümler’, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Tahkim Konuşmalar-Tartışmalar-Bildiriler, İstanbul, 2009, s.142; Dayınlarlı, a.g.e., 
s.19-20; Karataş, a.g.e., s.17; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.694; Rabi Koral, ‘Yabancı 
Kanunlara Teb’an Verilen Hakem Kararlarının Türkiye’de İcrası’, İstanbul Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, 1951/1-2, s.90 vd.; Taşkın, a.g.e., s.15-16; Turgut Kalpsüz, ‘Hakem Kararlarının 
Milliyeti’, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:IX, Sayı:3, 1978, s.603 vd. 
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koymaktadır. Tahkim sözleşmesi özel hukuk sözleşmesidir ve tarafların iradeleri 

çerçevesinde hüküm ifade eder. Hakem kararının bu sözleşme sonucunda ortaya 

çıkması ve kararın icrasının mahkeme vasıtasıyla gerçekleştirilmesi tahkim 

sözleşmesinin maddi hukuk sözleşmesi olduğunu göstermektedir.  

Diğer bir görüş544 uyarınca tahkim sözleşmesi bir usul hukuku 

sözleşmesidir. Zira tahkim müessesesi usul kanununda düzenlenmiş ve hakemlerin 

verdiği kararların yerine getirilmesi usul yasasında belirlenen bazı kurallara 

bağlanmıştır. Bu durumda tahkim sözleşmesi tarafların rızasına dayansa da 

sonuçlarını doğurabilmesi tarafların rızası dışında usul yasalarındaki koşullara 

bağlıdır. Ayrıca tahkim sözleşmesi tarafların arasında mevcut bulunan bir 

uyuşmazlığın çözümü için yapıldığından, hakemlerin oluşumu, davanın açılması, 

delillerin gösterilmesi ve kararın verilmesiyle bu kararlara karşı kanun yollarına 

başvurulması sözleşmenin usuli yönünü göstermektedir.  Yargıtay doktrindeki bu 

çoğunluk görüşe katılarak tahkim sözleşmesinin bir usul hukuk sözleşmesi olduğunu 

kabul etmektedir.545 

Karma sözleşme görüşü546 uyarınca tahkim sözleşmesi unsurları ve 

sonuçları itibariyle hem maddi hukuk hem de usul hukuku karakteri taşır. Tahkim 

sözleşmesinin tarafların serbest iradesiyle oluşması bu sözleşmenin maddi hukuk 

yönünü gösterirken, tahkim sözleşmesinin uygulanmasının tamamen usul hukukuna 

ilişkin sonuçlar doğurması bu sözleşmenin usul hukuku yönünü göstermektedir. 

Maddi hukuk ve usul hukukuna ilişkin görüşler tahkimin hukuki niteliğini 

açıklamada tek başına yetersiz kaldıklarından; tahkim sözleşmesinin her ikisini de 

                                                 
544 Dayınlarlı, a.g.e., s.19; Karataş, a.g.e., s.17; Kuru, a.g.e., s.5937; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, 
a.g.e., s.694-695; Saim Üstündağ, Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları ve Tahkim, İstanbul 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1968, s.68-69; Taşkın, a.g.e., s.16 vd.; Yavuz Alangoya, Kamil 
Yıldırım, Nevhis-Deren Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları, 5. bs., Alkım Yayınevi, İstanbul, 
2005, s.646-647; Yavuz, a.g.m., s.142 
545 ‘Tahkim sözleşmesi bir usul hukuku mukavelesi ise de bu mahiyeti ona mecburi tahkimde olduğu 
gibi bir mecburilik izafe edemez. Zira sözü geçen tahkim mahiyeti itibariyle ihtiyari olduğu gibi 
tahkim sözleşmesi inikadı bakımından da tamamen medeni hukuka ve borçlar hukukuna tabidir. Bu 
sebeplerle taraflar anlaşmak suretiyle bu yola müracaat etmekten her zaman vazgeçebilirler.’ Ticaret 
Dairesi, 13.05.1958, 724/1311 (Kuru, a.g.e., s.5937) Ayrıca bakınız Yargıtay 15. HD. 10.03.1976, 
1617/1052 (Kuru, a.g.e., s.5937) 
546 Alangoya, a.g.e., s.48, dpn.53; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.694; Taşkın, a.g.e., s.20; 
Yavuz, a.g.m., s.143 
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bünyesinde taşıdığı esasından hareketle bu sözleşmenin bütünlük gösteren tek bir 

hukuki işlem olduğu kabul edilmelidir.  

Kanaatimizce tahkim sözleşmesi etkilerini ve sonuçlarını doğrudan usul 

hukuku alanında gösterdiğinden usul hukuku sözleşmesi niteliğindedir. Tahkim 

sözleşmesinin esas olarak iki önemli etkisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

hakemlerin yargılama yapabilmesini sağlayan olumlu etkisi, diğeri mahkemelere 

başvuru olanağını kaldıran olumsuz etkisidir.547 Bu iki etki de usul hukukuna 

ilişkindir. Ayrıca tahkim sözleşmesi özelliği ve niteliği gereği, bir sözleşme tipi 

olarak maddi hukukta düzenlenmemiş; tahkim sözleşmesine ilişkin esaslar, ilkeler ve 

usuller usul hukuku alanında düzenlenmiştir.548 Sözleşmeye ilişkin tüm sonuçlar 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda öngörülen şartların yerine getirilmesiyle 

doğmaktadır; bu süreçte tarafların rızaları önemli değildir. Bu durum da tahkim 

sözleşmesinin usul hukuku sözleşmesi olduğunu göstermektedir. 

Tahkim sözleşmesi yapılışı bakımından borçlar hukukuna tabi bir usul 

hukuku sözleşmesi olsa bile hakem kararlarının bir sözleşme niteliğinde olduğu 

sonucuna varılmamalıdır. Hakem kararları mahkemeye tevdi edilip kesinleştikten 

sonra bir mahkeme kararı gibi icra edileceklerinden, hakem kararları yargısal 

kararlardır.549 

Tahkim sözleşmesi yapılışı bakımından borçlar hukukuna tabi olduğundan, 

borçlar kanununun akitlere dair genel şartları tahkim sözleşmesinde de bulunmalı ve 

aranmalıdır. Bu halde sözleşmenin kurulması, butlanı veya iptalinde borçlar 

kanununa ilişkin hükümler geçerli olacaktır.550 

                                                 
547 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.646; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.695 
548 Taşkın, a.g.e., s.22 
549 Kuru, a.g.e., s.5938 
550 Ceylan, a.g.m., s.71; Karataş, a.g.e., s.17; Kuru, a.g.e., s.5937-5938; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, 
a.g.e., s.702; Üstündağ, a.g.e., s.69; Yavuz, a.g.m., s.148. Farklı görüş için bakınız Alangoya, 
Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.647 
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Tahkim sözleşmesinin tarafları, aralarında bir hak üzerinde uyuşmazlık 

bulunan ve kanunlar uyarınca bu uyuşmazlığın çözümünü hakem denilen özel 

kişilere götürmeleri mümkün olan gerçek veya tüzel kişilerdir.551 

Vekilin, müvekkili ile üçüncü kişi arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların 

çözümlenmesi konusunda tahkim sözleşmesi yapabilmesi için vekâletnamesinde 

açıkça bu yetkinin kendisine verilmesi gereklidir (Yeni Usul Kanunu m.74/1).552 

Veli, velayeti altındaki küçük adına hiçbir makamdan izin almadan tahkim 

sözleşmesi yapabilecekken; vasi vesayeti altındaki kişi adına tahkim sözleşmesi 

yaparken sulh hukuk mahkemesinden izin almak zorundadır.553 

İcra ve İflas Kanunu’nun 226. maddesinin 2. fıkrası uyarınca iflas idaresinin 

iki bin liraya kadar olan alacaklar için doğrudan doğruya tahkim sözleşmesi yapma 

hakkı vardır. Ancak iflas idaresinin iki bin liradan fazla alacaklar hakkında tahkim 

sözleşmesi yapılabilmesi için ikinci alacaklılar toplantısında kendisine tahkim 

sözleşmesi yapma konusunda özel bir yetki verilmiş olması gereklidir. 

b. Tahkim Sözleşmesi Çeşitleri 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 516. maddesine göre tahkim 

sözleşmesi iki şekilde yapılabilecektir. Tahkim sözleşmesi esas sözleşmeden ayrı 

müstakil bir şekilde olabileceği gibi esas sözleşmenin bir hükmü olarak (tahkim şartı) 

yapılmış olabilir. Aynı esas Yeni Usul Kanunu’nun 412. maddesinin ikinci fıkrasında 

da kabul edilmiştir. Tahkim sözleşmesi, taraflar arasında bir uyuşmazlık çıkmadan 

önce yapılabileceği gibi uyuşmazlık çıktıktan sonra da yapılabilecektir. Yeni Usul 

Kanunu’nun 412. maddesinin son fıkrası yargılama sırasında tarafların tahkim 

                                                 
551 Karataş, a.g.e., s.19. Bununla birlikte özel hukuk tüzel kişileri tahkimi başlatacak ve yürütücek 
organını belirlemek zorundadır. Guyon, a.g.e., s.17 
552 Ceylan, a.g.m., s72; Dayınlarlı, a.g.e., s.27; Karataş, a.g.e., s.19-20; Kuru, a.g.e., s.5939. Ayrıca 
bakınız Emre Esen, ‘Hakem Kararlarının Tenfizi veya İptali Davalarında Tahkim Anlaşmasının 
Yetkisiz Temsilci Vasıtasıyla Yapıldığı İtirazı ve Konuya İlişkin 11.10.2000 Tarihli Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu Kararı’, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl:23, Sayı:1-
2, İstanbul, 2003, s.385 vd. Tahkim anlaşmasını temsilci sıfatıyla akdeden kimsenin, temsil ettiği 
tarafça tahkim anlaşması akdetmek hususunda açıkça yetkilendirilmemiş olması, temsil edilenin 
tahkim anlaşması yapma iradesinin bulunmadığı anlamına gelmekte ve böyle bir tahkim anlaşması da 
esas bakımından geçersiz olmaktadır. 
553 Dayındarlı, a.g.e., s.26; Karataş, a.g.e., s.19-20; Kuru, a.g.e., s.5939 
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yoluna başvurma konusunda anlaşmaları halinde dava dosyasının mahkemece ilgili 

hakem kuruluna gönderileceğini düzenlemiştir. Buna göre bir uyuşmazlığın halli için 

mahkemeye başvurulmuş olması, söz konusu uyuşmazlık için tahkime 

gidilemeyeceği anlamına gelmez. Taraflar bu aşamada da tahkim sözleşmesi kurup 

bunu mahkemeye sunarak tahkim yoluna gidebilirler. 

(1) Müstakil Tahkim Sözleşmesi 

Taraflar aralarında doğmuş olan veya doğacak olan bir uyuşmazlığın tahkim 

yoluyla çözümü için esas sözleşmeden ayrı olarak bir sözleşme yapabileceklerdir.554 

Tarafların yapacakları bu sözleşmenin konusu sadece tahkimdir. Tahkim 

sözleşmesinin kurulması, butlanı veya iptali borçlar hukuku hükümlerine tabidir. Söz 

konusu müstakil tahkim sözleşmesine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 530. 

maddesinde de zikredildiği üzere tahkimname de denir. Taraflar bu sözleşmede 

tahkim usulüne ilişkin diğer bazı esasları da kararlaştırabilirler. 

(2) Tahkim Şartı 

Tahkim sözleşmesinin diğer bir şekli tarafların aralarında yaptıkları esas 

sözleşmeye bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözüleceğine 

ilişkin bir hüküm koymalarıdır. Buna tahkim şartı adı verilir. Bu durumda taraflar 

daha uyuşmazlık çıkmadan önce sözleşmeye koydukları bir hükümle tahkime gitme 

iradelerini ortaya koymuşlardır. Buna göre esas sözleşmenin konusu sadece tahkim 

değildir; tahkim o sözleşmenin hükümlerinden sadece biridir. Uygulamada genellikle 

tahkim sözleşmesi, tahkim şartı olarak esas sözleşmeye konulan bir madde şeklinde 

düzenlenmektedir. 

Yeni Usul Kanunu’nun 412. maddesinin 3. fıkrasına göre asıl sözleşmenin 

bir parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama 

yapılması hâlinde de tahkim sözleşmesi yapılmış sayılacaktır. Bu halde tahkim 

şartının sadece esas sözleşmenin içerisinde yer alması gerektiğine ilişkin bir düşünce 

                                                 
554 Turgut Kalpsüz, ‘Tahkim Anlaşması’ (Tahkim), Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt:II, Beta 
Yayınları, İstanbul, 2003, s.1030. Bazı hukuk sistemlerinde tahkim sözleşmesinin sadece doğmuş 
uyuşmazlığın halli için uygulanabilecektir. 



 158

geçerliliğini yitirmiştir. Tahkim şartını içeren başka bir belgeye de yollama yapılarak 

tahkim sözleşmesi kurulabilecektir. 

Tahkim şartı yalnız başına bir tahkim sözleşmesi niteliğindedir.555 Bu halde 

tahkim şartı usul hukukuna ilişkin bir sözleşmedir. Buna karşılık tahkim şartını 

içeren asıl sözleşme borçlar hukukuna ilişkin bir sözleşmedir ve bu iki sözleşme 

birbirinden bağımsızdır.556 Yeni Usul Kanunu’nun 412. maddesinin 4. fıkrasında 

ayrılabilirlik (bağımsızlık) prensibi düzenlenmiştir. Bu durumda asıl sözleşmenin 

geçerli olması tahkim şartının da geçerli olduğu anlamına gelmeyecektir. Esas 

sözleşmenin geçerliliğiyle tahkim şartının geçerliliği ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 

Örnek vermek gerekirse esas sözleşmeyi imzalayan vekilin vekâletnamesinde tahkim 

sözleşmesini yapma yönünden özel bir yetkisi olmadığı için tahkim şartı geçersiz 

olacak ancak esas sözleşme geçerli olacaktır.557 Aynı şekilde bu hükme göre asıl 

sözleşmenin geçersizliği, o sözleşmenin bir parçası olsa bile tahkim şartına karşı ileri 

sürülemez.558 

c. Tahkim Sözleşmesinin Şartları 

(1) Yazılı Şekil Şartı 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 517. maddesine göre tahkim 

sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerekir. Yeni Usul Kanunu’nun 412. 

maddesinin 3. fıkrası da tahkim sözleşmesinin yazılı şekilde olması gerektiğini 

belirtmiştir. Buradaki şekil adi yazılı şekildir ve bu bir ispat şartı değil; geçerlilik 

şartıdır.559 

                                                 
555 Dayınlarlı, a.g.e., s.21 
556 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.653; Kuru, a.g.e., s.6941; Yavuz, a.g.m., s.146. Karşı 
görüş için bakınız Karataş, a.g.e., s.26 
557 Yargıtay 13. HD. 22.04.1993, 2051/3488 ( Kuru, a.g.e., s.5942) 
558 Farklı görüşler için bakınız Nazım Olcay Kurt, ‘Sözleşmenin Batıl Olmasının Sözleşmedeki 
Tahkim Şartına Yansıması Sorunu Bakımından Uncitral Kanun Tasarısı ve Varolan Düzenleme 
Sistemleri’, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:IV, Sayı:1, İstanbul, 2007, s.240 
vd. 
559 Banu Şit, ‘Tahkim Anlaşmasının Şekli: Yazılı Şekil Şartı ve İnternet Aracılığı ile Akdedilen 
Tahkim Anlaşmaları’, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl:25-26, 
Sayı:1-2, İstanbul, 2005-2006, s.416-418; Dayınlarlı, a.g.e., s.33; Koral, a.g.m., s.36; Kuru, a.g.e., 
s.5945; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.700; Üstündağ, a.g.e., s.70; Yeğengil, a.g.e., s.123 vd. 
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Yargıtay bazı kararlarında geçerli bir yazılı tahkim sözleşmesi olmadığı 

halde tarafların hakemlerini seçmeleri ve davayı hakemlerde takip etmeleri halinde 

geçerli bir tahkim sözleşmesi bulunduğunu kabul etmiştir.560 Kanaatimizce tahkim 

sözleşmesinin yazılı olması bir geçerlilik şartı olduğundan bu şekilde oluşturulmamış 

bir tahkim sözleşmesinin geçerli kabul edilmesi mümkün değildir. Bu durum tahkim 

sürecinin usulsüzlüğüne yol açacaktır. 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu tahkimde yazılı şekil şartını daha 

detaylı düzenlemiştir. 6100 sayılı Kanun’un 412. maddesinin 3. fıkrasında hangi 

hallerde yazılı şekil şartının yerine getirildiği belirtilmiştir. Buna göre yazılı şekil 

şartının yerine getirilmesi için tahkim sözleşmesinin taraflarca imzalanmış yazılı bir 

belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir 

iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması yeterlidir.561 Taraflar 

arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi iletişim aracına veya elektronik 

ortama geçirilmiş olan tahkim sözleşmelerinde imza şartı öngörülmemiştir.  

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 412. maddesinin 3. fıkrası uyarınca dava 

dilekçesinde yazılı bir tahkim sözleşmesinin varlığının iddia edilmesine rağmen 

davalının verdiği cevap dilekçesinde bu iddiaya itiraz edilmemiş olması geçerli bir 

tahkim sözleşmesinin varolduğunu gösterecektir.562 Yeni düzenleme tahkim yoluna 

gidilmesi hususunda tarafların iradesini ön plana çıkarmak istemiştir ve bu nedenle 

sözleşmenin varlığını iddia durumda cevap dilekçesinde bu iddiaya itiraz edilmemiş 

olmasını yeterli saymıştır.  

Kanunun maddesi uyarınca taraflar esas sözleşmenin bir parçası haline 

getirmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapmak suretiyle de 

tahkim sözleşmesi yapmış sayılacaklardır. 

 

                                                 
560 ‘Davacı tarafın teleksle hakemi tayin ve tespit etmesi üzerine davalı taraf yine aynı yolla tayin 
edilen bu hakemi kabul ettiğini cevaben bildirmiş ve hakem nezdindeki davayı da taraf temsilcileri 
takip ve imzalı dilekçeler vermiş olmalarına nazaran tahkimnamenin mevcut olmadığına ilişkin 
temyiz itirazı yerinde görülmemiştir.’ 11. HD. 02.10.1979, 3855/4351 ( Kuru, a.g.e., s.5945) 
561 Kalpsüz, Tahkim, s.1031 vd., Şit, a.g.m., s.420-422; Yavuz, a.g.m., s.151-152 
562 Ayrıca bakınız Dayınlarlı, a.g.e., s.33 
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(2) Tahkim Sözleşmesinin Konusu 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 518. maddesine göre tahkim 

sözleşmesi yalnızca tarafların arzularına tâbi olan uyuşmazlıklar hakkında 

mümkündür. Doktrinde kabul edilen görüşe563 göre tarafların arzularına tabi olan 

uyuşmazlıklar tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde tasarruf yetkilerini serbestçe 

kullanabildikleri uyuşmazlıklardır. Tarafların uyuşmazlıklarını sulh yoluyla 

halledebilecekleri bir konu söz konusuysa burada tahkim geçerli olacaktır. Bu 

durumda boşanma davaları, iflas davaları, çekişmesiz yargı işleri hakemde 

görülemez. Zira bu hallerde taraflar dava konusu üzerinde serbestçe tasarruf 

edemeyeceklerinden tahkim sözleşmesi yoluyla tahkime başvuramayacaklardır. 

Alman Hukuku’nda ekonomik menfaat içeren uyuşmazlıkların tahkime konu 

olabileceği kabul edilmiştir.564 Bununla birlikte ekonomik menfaat ile ilgili olmasa 

da kanunun taraflara uyuşmazlık konusu üzerinde sulh yapma yetkisi vermesi 

şartıyla tahkim sözleşmesi mümkün olabilecektir.565 

Tahkim sözleşmesinin yapıldığı işlemin hukuken geçerli işlemlerden olması 

gerekir. Buna göre hukuken geçerli olmayan örneğin ahlaka aykırı bir sözleşme 

hakkında tahkim sözleşmesi yapılamaz.566 Tahkimin konusunun da tahkime elverişli 

olması gerekir. Kamu düzenine ilişkin konular tahkim yoluyla çözümlenemez.567 

Örneğin soy bağına ilişkin bir uyuşmazlıkta taraflar tahkim yolunu tercih 

edemeyeceklerdir. 

Bununla birlikte bir alacakla ilgili veya eser sözleşmesiyle ilgili 

uyuşmazlıklarda, maddi-manevi568 tazminat davalarında ve menkul davaları için 

tahkim sözleşmesi yapılabilecektir.  

                                                 
563 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.647-648; Dayınlarlı, a.g.e., s.35; Kuru, a.g.e., 
s.5945-5946; Nevhis Deren-Yıldırım, ‘Tahkim ve Objektif Açıdan Tahkime Elverişlilik’, Prof. Dr. 
Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul, 2007, s.54-55; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.696-
699; Üstündağ, a.g.e., s.73 
564 Deren-Yıldırım, a.g.m., s.55-56; Lörcher, a.g.m., s.33 
565 Lörcher, a.g.m., s.33 
566 Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.698 
567 Mehmet Sarı, ‘Tahkime Elverişlilik’, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl:4, Sayı:32, Ankara, 2009, s.151-
151 
568 Karataş, a.g.e., s.60; Kuru, a.g.e., s.4004; Yeğengil, a.g.e., s.172 
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Gayrimenkulün aynına ilişkin uyuşmazlıklar hakkında tahkim yoluna gidilip 

gidilemeyeceği hakkında farklı görüşler mevcuttur. Yargıtay birçok kararında 

gayrimenkulün aynına ilişkin uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülemeyeceğine 

hükmetmiş, bu konudaki uyuşmazlıkların çözümünün mahkemelere ait olduğuna 

karar vermiştir.569 Doktrinde hâkim olan görüşe göre gayrimenkul davalarında, 

taraflar uyuşmazlık konusu üzerinde sulh veya kabul yoluyla serbestçe tasarruf 

edebileceklerinden gayrimenkul davaları tarafların arzusuna tabi olan davalardandır 

bu yüzden tahkim sözleşmesi yapılmasına engel yoktur.570 Yeni Usul Kanunu’nun 

408. maddesi söz konusu tartışmalara son verecek yeni bir düzenleme getirmiştir. Bu 

hükme göre taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine 

tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir. Buna 

göre taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklara ilişkin uyuşmazlıklarda tahkime 

başvurulamayacaktır. 

İş hukukundan doğan uyuşmazlıklarda tahkime başvurulmasına Yargıtay 

olumsuz yaklaşmaktadır. Yargıtay iş uyuşmazlıklarını işçi ve işverenin arzusuna tabi 

olmayan hallerden saymış, bu konularda iş mahkemesini yetkili kılmıştır. Yargıtay 

gerekçelerinde kuvvetli olan işverene karşı zayıf olan işçinin korunması gerektiğini 

ve bunun iş mahkemesi yoluyla sağlanabileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte 

doktrinde571 iş davalarında da tarafların sulh ve kabul yoluyla dava konusu üzerinde 

tasarruf edebileceği belirtilerek bu konularda da tahkime başvurulabileceği ifade 

edilmiştir. Kanaatimizce 4857 sayılı Yeni İş Kanunu’nun 20. maddesinin 1. fıkrası 

tarafların hangi halde tahkim yoluna başvurabileceğini belirtmiştir. Eğer işçi ve 

işveren tarafın her durumda tahkim sözleşmesi yapması mümkün olsaydı kanunda bu 

şekilde bir tahkim hükmü yer almayacaktı. Bu nedenle işçi ve işverenin sadece 

kanunda belirtilen hallerde tahkime gidebileceğini diğer hallerde ise uyuşmazlıkların 

iş mahkemelerinde çözümlenmesi gerektiği görüşünü taşımaktayız.572 

Toplu iş sözleşmesinde taraflardan birinin başvurusu üzerine özel hakeme 

gidileceğine dair tahkim şartı geçerlidir. Ancak bu tahkim şartı toplu iş sözleşmesinin 
                                                 
569 İlgili kararlar için bakınız Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.697 dpn.457, 458 
570 Alangoya, a.g.e., s.84; Kuru, a.g.e., s.5947 
571 Kuru, a.g.e., s.5951. Aksi görüş için bakınız Alangoya, a.g.e., s.83-84; Üstündağ, a.g.e., s.74 
572 Benzer görüş için bakınız Sarı, a.g.m., s.157 
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tarafları olan işçi sendikasıyla işvereni bağlar. Toplu iş sözleşmesindeki böyle bir 

kayıt hak arayan işçiyi bağlamaz. İşçi, iş mahkemesinde dava açmakta serbesttir.573 

Yargıtay’a göre kira bedelinin tespiti davalarında ve gayrimenkullerin 

tahliyesi davalarında tahkim yoluna başvurulamayacaktır.574 Doktrinde kira bedelinin 

tespiti davalarında taraflar dava konusu kira bedeli üzerinde serbestçe tasarruf 

edebileceklerinden kira bedelinin tespiti için hakeme başvurulabileceği ifade 

edilmiştir.575 Doktrinde gayrimenkullerin tahliyesi davasında tahkime ilişkin görüş 

ise eğer tahkim şartı ilk kira sözleşmesine konulduysa bu geçersiz sayılmalıdır zira 

ilk kira sözleşmesiyle birlikte verilen tahliye taahhüdü geçersizdir. Eğer tahkim şartı 

kira sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin sonraki bir sözleşmeye konulmuş veya ilk 

kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte taraflar tahliye davasının hakemlerde 

görülmesi için ayrı bir tahkim sözleşmesi yapmışlarsa bu tahkim şartı geçerli 

olacaktır; zira bu dönemde tahliye tarafların arzusuna bağlıdır.576 

(3) Tahkime Konu Olan Uyuşmazlığın Belirli Olması 

Tahkim sözleşmesinin konusu belirli bir uyuşmazlığa ilişkin olabileceği gibi 

belli bir hukuki ilişkiden doğacak bütün uyuşmazlıkların da tahkim yoluyla 

çözülebileceği kararlaştırılmış olabilir. Taraflar tahkim sözleşmesini yaparken hangi 

uyuşmazlıklar hakkında bu sözleşmeyi yaptıklarını bilmelidirler.577 

Tarafların belirli bir hukuki ilişkiye bağlamaksızın aralarında doğacak tüm 

uyuşmazlıkların çözümü için tahkim yoluna başvuracaklarına ilişkin sözleşme, 

tahkim sözleşmesinin konusunu oluşturan uyuşmazlık belirli olmadığı için geçersiz 

sayılacaktır.578 

 

 

                                                 
573 Kuru, a.g.e., s.5952 
574 Kuru, a.g.e., s.5952; Sarı, a.g.m., s.156 
575 Kuru, a.g.e., s.5952 
576 Kuru, a.g.e., s.5952-5953 
577 Koral, a.g.m., s.36 
578 Dayınlarlı, a.g.e., s.37; Yavuz, a.g.m., s.160 
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(4) Tarafların Açık Tahkim İradesi 

Tahkim sözleşmesinin geçerli olabilmesi için tarafların aralarındaki 

uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesini istediklerinin tahkim sözleşmesinde açıkça 

belirtilmesi gerekir. Tarafların bu iradesi kesin olmalı ve hiçbir kuşkuya yer 

bırakmamalıdır.579 

Yargıtay, tarafların esas sözleşmede yer verdikleri ‘uyuşmazlıkların önce 

hakemlerde görülmesi, burada çözülemezse mahkemelere müracaat edilir’ şeklindeki 

tahkim şartlarını tarafların açık ve kesin tahkim iradesini yansıtmamaları sebebiyle 

geçersiz saymıştır.580 Doktrinde tahkime veya devlet mahkemelerine müracaat 

konusunda seçim hakkı tanıyan sözleşmelerin tahkim iradesi hususunda belirsizlik 

taşımadıkları ve davacının tahkimi seçtiği anda uyuşmazlığın artık bağlayıcı olarak 

tahkim yoluyla çözülebileceği savunulmuştur.581 

ç. Tahkim Sözleşmesinin Etkileri 

(1) Tahkim Sözleşmesinin Dava Üzerindeki Etkisi 

Taraflar arasında imzalanan tahkim sözleşmesine veya esas sözleşmede 

bulunan tahkim şartına rağmen, taraflardan birisi davasını mahkemede açtığı takdirde 

tahkim sözleşmesinin bulunduğuna ilişkin itirazın yapılması gerektiği kanunla 

düzenlenmiştir. 

Her şeyden önce tahkim yolu bir görev sorunu olarak kabul edilmemiştir. 

Bu nedenle devlet yargısına başvurulduğu takdirde hâkim tahkim sözleşmesini 

kendiliğinden gözeterek görevsizlik kararı veremeyecektir. 

                                                 
579 Dayınlarlı, a.g.e., s.30 
580 ‘Tahkim sözleşmesinde açıklık ve kesinlik bulunması tahkim şartının en esaslı unsurudur. 
Uyuşmazlıkların önce hakem yoluyla, çözülemezse İstanbul Mahkemelerinde çözümleneceğine dair 
29. madde hükmünde ise bu kesinlik yoktur. Sözleşmede hem tahkim şartı ve hem de genel 
mahkemeler için yetkili mahkemeyi tespit eden şartın bulunması hali kesin tahkim şartının 
bulunmadığını belli eder.’ 15. HD. 26.12.1978, 2090/2486 ( Kuru, a.g.e., s.5956) 
581 Alangoya, a.g.e., s.32 
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Hâkimin tahkim sözleşmesini göz önüne alarak davanın çözümünü 

hakemlere bırakması için bu hususun davalı tarafından ileri sürülmesi gerekmektedir. 

Bunun hangi şekilde yapılacağı hususunda doktrinde farklı görüşler ileri sürülmüştür. 

Bir görüşe göre tahkim itirazı bir ilk itirazdır; bu nedenle bu itirazın esasa cevap 

süresi içerisinde yapılması gerekmektedir.582 Bununla birlikte diğer bir görüşe göre 

tahkim itirazı maddi hukuk savunması niteliğinde bir def’idir. Davalı esasa cevap 

süresi geçtikten sonra da tahkim itirazında bulunabilir. Davacı, süresinden sonra 

yapılan tahkim itirazına karşı savunmanın genişletildiğini ve buna muvafakat 

etmediğini bildirmezse mahkeme tahkim itirazını inceler. Eğer mahkeme itirazı haklı 

bulursa dava dilekçesini davaya hakemlerde bakılması gerektiği gerekçesiyle 

reddeder.583 Yeni Usul Kanunu’nun 413. maddesi tahkim sözleşmesinin konusunu 

oluşturan bir uyuşmazlığın çözümü için mahkemede dava açılmışsa, karşı tarafın 

tahkim ilk itirazında bulunabileceğini belirterek, tahkim sözleşmesinin olduğuna dair 

itirazın bir ilk itiraz olduğunu belirtmiştir.584 Bu durumda mahkeme tahkim itirazını 

kabul edecek ve davayı usulden reddedecektir. 

Davacının davayı mahkemede açmasına rağmen, davalı esasa cevap süresi 

içerisinde tahkim ilk itirazında bulunmazsa mahkeme tahkim sözleşmesini 

kendiliğinden gözetemeyecek, davayı esastan inceleyip karar verecektir. Bununla 

birlikte davalı esasa cevap süresi içerisinde tahkim ilk itirazında bulunursa mahkeme 

bu ilk itirazı inceleyecektir. Eğer inceleme sonucunda dava konusu uyuşmazlık 

hakkında bir tahkim sözleşmesi bulunduğu kanısına varılırsa uyuşmazlığın 

çözümünün hakeme ait olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin reddine karar 

verilecektir. Bu kararın kesinleşmesi üzerine iki hafta içinde585 hakemlerde dava 

açılırsa, hakemlerde açılan bu dava mahkemede açılmış olan ilk davanın devamı 

olarak kabul edilecektir. Eğer davacı dava dilekçesinin reddi kararının kesinleşmesi 

üzerine iki hafta içinde hakemlerde dava açmazsa mahkemede açmış olduğu dava 

                                                 
582 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.653; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.704 
583 Karataş, a.g.e., s.77-78; Kuru, a.g.e., s.5968-5969; Sarısözen, Tahkim, s.58; Yavuz, a.g.m., s.165. 
Yargıtay da aynı görüştedir.  
584 Yeni Usul Kanunu’nun 116. maddesi ilk itirazları düzenlemiş ve tahkim itirazının bir ilk itiraz 
olduğunu ifade etmiştir. 
585 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesinin 3. fıkrasına göre bu süre on gündür 
ancak Yeni Usul Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrası bu süreyi iki haftaya çıkarmıştır. 
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açılmamış sayılır (Yeni Usul Kanunu m.20/1) ve dava açılması ile meydana gelen 

zamanaşımı kesilmesi hükümsüz hale gelir. Bu geçen zamanda zamanaşımı süresi 

dolmuşsa, davacı borçlar kanunundaki altmış günlük ek süre içerisinde davasını 

hakemde yeniden açabilir. 

 Eğer esasa cevap süresi içerisinde hem yetki ilk itirazında hem tahkim ilk 

itirazında bulunulursa hâkim öncelikle yetki itirazını inceleyecektir. Bu durumda 

eğer yetkisiz olduğuna karar verirse tahkim ilk itirazını değerlendiremeyecektir; 

tahkim ilk itirazını yetkili mahkeme inceleyebilecektir.586 

(2) Tahkim Sözleşmesinin İlamsız İcra Üzerindeki Etkisi 

Taraflar arasında tahkim sözleşmesi bulunsa bile alacaklı hakemde dava 

açmadan ilamsız icra yoluyla takibe başvurabilecektir.587 Tahkim sözleşmesinin 

varlığı nedeniyle alacaklıyı ilamsız icra yoluyla takip öncesi hakeme başvurmak 

zorunda bırakıp karşı tarafın kendisine borçlu olduğunu tespit ettirmek ilamsız icra 

yoluyla takibin niteliğine aykırı düşmektedir. Böyle bir karar üzerine yapılacak takip 

artık ilamsız takip değil, ilamlı takip olacaktır. Zira hakemlerin yaptıkları yargılama 

sonucu verecekleri karar bir mahkeme kararı gibi etkiye sahiptir. 

Alacaklı ilamsız icra takibine başvurduktan sonra bu takip süresince 

mahkemeye başvurması gereken hallerde mahkeme yerine tahkime başvuracaktır.588 

Örneğin gönderilen ödeme emrine borçlu tarafından itiraz edildiği takdirde 

alacaklının iki yoldan birini tercih etmesi gerecektir. Alacaklı icra mahkemesinde 

itirazın kaldırılmasını talep edebileceği gibi genel mahkemelerde itirazın iptali 

davasını açabilecektir. İtirazın kaldırılması talebi bir dava niteliğinde olmadığından 

bu durumda hakemlere başvurmaya gerek yoktur. İtirazın iptali davası yolunun tercih 

edilmesi halindeyse alacaklının genel mahkemeler yerine hakemlere başvurması 

gerekecektir.589 

 
                                                 
586 Kuru, a.g.e., s.5978 
587 Kuru, a.g.e., s.5980 
588 Kuru, a.g.e., s.5981 
589 Kuru, a.g.e., s.5982 



 166

(3) Tahkim Sözleşmesinin Taraflar Üzerindeki Etkisi 

Geçerli bir tahkim sözleşmesi hüküm ve sonuçlarını, sözleşmeyi imzalayan 

taraflar üzerinde gösterecektir. Bununla birlikte tahkim sözleşmesi tarafların külli ve 

cüz’i haleflerini de bağlayacaktır. Alacağın temliki ve borcun nakli hallerinde 

sözleşmenin tarafları arasında değişiklik ortaya çıkacaktır; ancak tahkim şartı 

sözleşmeye halef olan kişiyi de bağlayacaktır.590 Alacağın temliki durumunda esas 

sözleşme ve tahkim sözleşmesi birbirilerinden bağımsız olsa da aralarında hiçbir 

bağın olmadığını düşünmek hatalı olacaktır.591 Tahkim şartı alacağa bağlı bir fer’i 

hak veya alacağı kuvvetlendiren bir rüçhan hak olarak kabul edilmelidir.592 Bunun 

bir sonucu olarak alacağın temlikiyle birlikte tahkim şartı da alacağı temellük edene 

geçecektir. Buna karşılık tahkim sözleşmesinin müşterek borçlu ve kefil gibi üçüncü 

kişilere bir etkisi yoktur.593 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 524. maddesine göre tahkim 

sözleşmesinin taraflarından birinin ölmesi üzerine mirasçılar sözleşmeyle bağlı 

olacaklardır. Bu durumda ölenin mirasçısı mirası reddetmediği takdirde tahkim 

sözleşmesiyle bağlı olması gerekecektir. Yeni Usul Kanunu’nda bu konuda bir 

düzenleme yer almamaktır. Ancak bununla birlikte miras bırakanın terekesi tüm hak 

ve borçlarıyla birlikte mirasçıya geçeceğinden mirasçının tahkim sözleşmesine bağlı 

kalması yerinde olacaktır.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 1301. maddesi uyarınca sigortacı sigorta bedelini 

ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kimsenin yerine geçecek ve sigorta ettiren 

kimsenin zarardan dolayı üçüncü kişilere karşı dava hakkı varsa bu hak tazmin ettiği 

bedel nispetinde sigortacıya intikal edecektir. Bu halde eğer sigorta ettiren ile zarara 

sebebiyet veren arasında mevcut sözleşmedeki tahkim şartı, zarara sebebiyet veren 

kimse aleyhine sigortacı tarafından açılacak tazminat davasında da geçerlidir.594 

                                                 
590 Karataş, a.g.e., s.21; Kuru, a.g.e., s.5982 
591 Şirin Aydıncık, ‘Alacağın Temlikinde Sözleşmede Yer Alan Tahkim Şartının Alacağı Temellük 
Eden Bakımından Geçerliliği Sorunu’, Hukuk Perspektifleri Dergisi, Sayı:08, Eylül 2008, s.176 
592 Aydıncık, a.g.m., s.176 
593 Yeğengil, a.g.e., s.190 
594 Karataş, a.g.e., s.21 
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d. Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca bir 

uyuşmazlığın hakemler tarafından görülüp görülemeyeceği hakkında taraflar 

arasında çıkacak uyuşmazlık mahkeme tarafından çözülecektir. Bir davanın belli bir 

tahkim sözleşmesinin kapsamına girmediği, tahkim sözleşmesinin geçersiz olduğu, 

tahkim sözleşmesinin sahte olduğu veya o konuda tahkimin caiz olmadığı hallerde 

uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülüp çözülemeyeceğine mahkemece karar verilmesi 

gerekir. 

Hakemlerde açılmış bir davada, davalı taraf bu davaya hakemlerin 

bakamayacağını davanın mahkemenin görevi içinde olduğu itirazında bulunursa, bu 

davanın hakemlerde görülüp görülemeyeceğine mahkeme karar verecektir. 

Hakemlerin davanın mahkemede açılması gerektiğine ilişkin itirazı incelemeleri 

mümkün değildir. Bu durumda hakemler söz konusu itirazı yapan davalıya 

mahkemede tespit davası açması için bir süre verecektir. Bu süreyle birlikte 

hakemler, mahkemenin kararını bekletici sorun yapacaklardır. Eğer davalıya verilmiş 

olan süre içerisinde mahkemeye başvurulmazsa kamu düzenine ilişkin bir 

uyuşmazlık olmadığı sürece hakemler uyuşmazlığı çözebileceklerdir. Buna karşılık 

kamu düzenini ilgilendiren bir konuda taraflar süresi içinde mahkemeye başvurmasa 

bile hakemler görevli hale gelmeyecektir.595 

Eğer davalı taraf uyuşmazlığın mahkemede görülmesine ilişkin bir itiraz 

ileri sürmezse, hakemler uyuşmazlığın kendileri tarafından çözümünün mümkün 

olup olmadığı konusunda karar getirmeleri için taraflara re’sen süre veremez. 

Bugün artık birçok hukuk sistemi hakemlerin yetkisini tayin konusunda 

verilecek kararı devlet mahkemelerinin tekelinden almakta ve hakem mahkemesinin 

kendisine vermektedir.596 Örneğin Alman Hukuku’nda Alman Medeni Usul 

Kanunu’nun 1040. maddesi uyarınca hakem mahkemesi kendi yetkisi hakkında 

                                                 
595 Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.705 
596 Leyla Keser Berber, ‘Hakem Mahkemesinin Yetkisi Hakkında Karar Verme Yetkisi (Kompetenz-
Kompetenz), Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2001, s.131-132 
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bağlayıcı olarak karar verme yetkisine sahiptir.597 Bu yetkinin hakemlerce 

incelenmesi için hakem mahkemesinin yetkili olmadığı hususunda bir itirazda 

bulunulmalıdır. Hakemlerin karar verme yetkisine yönelik itirazların, hakem 

yargılamasında müzakere edilebilecek bir zamanda ileri sürülmesi gerekir. Hakem 

mahkemesi bu aşamadan sonra yapılacak itirazlara eğer gecikme makul bir özüre 

dayanıyorsa izin vermelidir.598 Hakem mahkemesi, yetkili olduğuna karar verirse 

bunu bir ara karar ile hükme bağlayacaktır. 

Yeni Usul Kanunu’nun 422. maddesi hakemlerin kendi yetkisi hakkında 

karar vermesi hususunda bir düzenleme getirmiştir. Yeni Usul Kanunu’nun 422. 

maddesinin 1. fıkrası uyarınca hakem veya hakem kurulu, tahkim sözleşmesinin 

mevcut veya geçerli olup olmadığına ilişkin itirazlar da dâhil olmak üzere, kendi 

yetkisi hakkında karar verebilir. Böylelikle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda 

mahkemelere verilen bu yetki mahkemelerin elinden alınarak hakemlere verilmiştir. 

Bu karar verilirken, bir sözleşmede yer alan tahkim şartı, sözleşmenin diğer 

hükümlerinden bağımsız olarak değerlendirilir. Hakem veya hakem kurulunun asıl 

sözleşmenin hükümsüzlüğüne karar vermesi, tahkim sözleşmesinin kendiliğinden 

hükümsüz olduğu sonucunu doğurmayacaktır. 

Davalı hakem veya hakem kurulunun yetkisizliğine ilişkin itirazı en geç 

cevap dilekçesinde yapabilecektir. Bu itiraz cevap dilekçesinde yapılamadığı 

takdirde hakem veya hakem kurulu gecikmenin haklı sebebe dayandığı sonucuna 

varırsa süresinde ileri sürülmeyen itiraz hakem veya hakem kurulunca kabul 

edilebilecektir (Yeni Usul Kanunu m.422/4). Taraflar itiraz etmeden önce hakemleri 

bizzat seçmiş veya hakem seçimine katılmış olabilirler. Bu durum da dahi hakem 

veya hakem kurulunun yetkisine itiraz edilebilecektir (Yeni Usul Kanunu m.422/2). 

Hakemin veya hakem kurulunun tahkim süreci boyunca yetkisini aştığı 

durumlarda itiraz derhal ileri sürülmelidir (Yeni Usul Kanunu m.422/3). Bu itiraz 

süresinde yapılamadığı takdirde hakem veya hakem kurulu gecikmenin haklı bir 

                                                 
597 Alim Taşkın, ‘Hakem Mahkemesinin Kendi Yetkisi Hakkında Hüküm Vermesi’, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:46, Sayı:1-4, 1997, s.176; Berber, a.g.m., s.127 
598 Berber, a.g.e., s.127 
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sebebe dayandığı sonucuna varırsa süresinde ileri sürülmeyen itirazı kabul 

edebilecektir (Yeni Usul Kanunu m.422/4). 

Hakem veya hakem kurulu yetkisizlik itirazını ön sorun şeklinde inceleyip 

karara bağlayacaktır. Hakem veya hakem kurulu yetkili olduğuna karar verirse, 

tahkim yargılamasını sürdürür ve davayı karara bağlar (Yeni Usul Kanunu m.422/5). 

Hakem veya hakem kurulu yetkisiz olduğuna karar verirse dava dilekçesinin reddine 

karar verecektir. Davalı bu kararın kesinleşmesi üzerine iki hafta içinde mahkemede 

dava açarsa mahkemede açılan bu dava hakemde açılmış olan ilk davanın devamı 

sayılır. Eğer davacı dava dilekçesinin reddi kararının kesinleşmesi üzerine iki hafta 

içinde mahkemede dava açmazsa hakemde açmış olduğu dava açılmamış sayılır. 

3. Hakem Sözleşmesi 

a. Genel Olarak 

Hakem sözleşmesi uyuşmazlığın tarafları ile hakem (veya hakemler) 

arasında yapılan sözleşmedir. Kural olarak hakemi tayin eden tarafın teklifi ve tayin 

edilen hakemin bu teklifi kabulüyle taraflar arasında sözleşme ilişkisi kurulmuş 

olacaktır.599 Buna karşılık hakem sözleşmesi ilişkisi sadece tayin eden tarafla tayin 

edilen hakem arasında değil, aynı zamanda tayin edilen hakemle uyuşmazlığın diğer 

tarafı arasında da kurulmuş olacaktır.600 Buna göre hakemlerle uyuşmazlığın tarafları 

arasındaki hakem sözleşmesi ilişkisi, her bir tarafın tayin ettiği hakemlerle her iki 

taraf arasında da kurulmuş olacaktır. Tarafların her birinin birer hakem tayin edip bu 

iki hakemin üçüncü hakemi belirlemesi halinde uyumazlığın her iki tarafıyla tayin 

edilen üçüncü hakem arasında hakem sözleşmesi ilişkisi ortaya çıkar.601 Hakemlerin 

mahkeme tarafından seçildiği hallerde bile taraflar ile hakem arasında bir hakem 

sözleşmesi yapıldığı kabul edilecektir.602 

                                                 
599 Taşkın, a.g.e., s.44 
600 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.663; Kuru, a.g.e., s.5997; Taşkın, a.g.e., s.44 
601 Taşkın, a.g.e., s.45 
602 Kuru, a.g.e., s.5997 
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Hakem sözleşmesi, tahkim sözleşmesinden farklı olarak yazılı şekil şartına 

tâbi değildir.603 Hakemler sözlü olarak da tayin edilebileceklerdir. Hakem sözleşmesi 

kuruluşu bakımından tahkim sözleşmesinde olduğu gibi borçlar hukukuna tâbidir. 

Hakem sözleşmesi hukuki niteliği itibariyle vekâlet sözleşmesidir. Vekâlet 

sözleşmesinde vekil, vekâlet görevini özenle yerine getirmek ve dürüstlük kuralına 

göre hareket etmek zorundadır. Vekil sözleşmede işin icra tarzına ilişkin olarak 

konulacak hükümlerle veya müvekkilin sonradan vereceği talimatlarla sınırlıdır. 

Vekâlet sözleşmesinde ücret kanuni ve zorunlu bir unsur olmadığından vekâlet 

karşılıksız veya karşılıklı olabilir. Vekâlet sözleşmesi azil veya istifa yoluyla tek 

taraflı olarak sona erebilecektir; bunlar uygun olmayan zamanda gerçekleşirse taraf 

diğerine verdiği zararı tazmin edecektir. Hakem sözleşmesinde de hakem yalnızca bir 

karar vermekle yükümlü değil; aynı zamanda tahkim yargılamasını usulüne uygun 

olarak özenle yürütmek zorundadır. Tarafların tahkim sözleşmesiyle 

kararlaştırdıkları sınırlamalar haricinde hakemler davanın taraflarına karşı 

bağımsızdır. Hakem sözleşmesi karşılıklı veya karşılıksız olabilir ancak kural olarak 

hakemlik faaliyeti karşılıklı olduğundan ücret ödenir. Hakem sözleşmesi de azil veya 

istifa gibi nedenlerle tek taraflı olarak sonlandırılabilecektir. Söz konusu 

karşılaştırma göstermektedir ki vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümler niteliğine 

uygun düştüğü ölçüde hakem sözleşmesi için de uygulanabilecektir.604 

Hakemini tayin eden tarafın, tayin ettiği hakeme yapmış olduğu teklif 

sonucunda hakem bu teklifi kabul edebileceği gibi ret de edebilecektir. Hiç kimse 

hakemliği kabul etmek zorunda değildir.605 

                                                 
603 Ceylan, a.g.m., s.74; İnci Biçkin, ‘Hakem Sözleşmesi ve Hakem Yargılaması’ (Hakem 
Sözleşmesi), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl:19, Sayı:67, 2006, s.381-382; Karataş, a.g.e., 
s.105-106; Taşkın, a.g.e., s.44 
604 Hakem sözleşmesinin hukuki niteliği ile ilgili tartışmalar için bakınız Taşkın, a.g.e., s.26-42. 
Hakem sözleşmesinin hukuki niteliği itibariyle vekalet sözleşmesi olduğu konusunda bakınız Karataş, 
a.g.e., s.117-118; Taşkın, a.g.e., s.40-42. Yargıtay, hakem sözleşmesinin hukuki niteliği hakkında 
farklı kararlar vermiştir. Yargıtay’ın hakem sözleşmesinin hizmet akdi ( 13.05.1964 tarih 1-3 sayılı 
İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı, Karataş, a.g.e., s.118 ) ve vekalet akdi ( Hukuk 
Genel Kurulu 06.12.1969 tarih 1110/866 sayılı karar, Yargıtay 15. HD. 15.06.1989 tarih 1023/2841 
sayılı karar, Karataş, a.g.e., s.119-120 ) olduğu konusunda farklı kararları mevcuttur. Doktrinde 
hakem sözleşmesinin ücretli olduğu takdirde hizmet sözleşmesi, ücretsiz olduğu takdirde vekalet 
sözleşmesi niteliğinde olacağına yönelik görüş ileri sürülmüştür. Kuru, a.g.e., s.5997 
605 Dayınlarlı, a.g.e., s.43 
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b. Hakemler 

(1) Genel Olarak 

Tahkim kurumunun en önemli unsurlarından birisi hakem veya hakemlerdir. 

Hakem, taraflar arasında doğmuş veya doğacak anlaşmazlıkların bir sözleşme 

uyarınca devlet mahkemelerine başvurulmadan giderilmesinde; taraflarca veya 

tarafların ya da kanunun yetki tanıdığı kişilerce veya mercilerce tayin edilerek 

görevlendirilen kişidir.606 

Tahkim müessesindeki hakemle, devlet mahkemelerinde yargılama yapan 

hâkim arasında farklılıklar mevcuttur. Her şeyden önce hakemin resmi bir sıfatı 

mevcut değildir. Hakem yetkisini taraflar arasındaki sözleşmeden almaktadır ve 

tarafların iradesiyle seçilmektedir. Hakemin görevi tahkim yargılamasının ardından 

sona ermektedir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hakem seçilmek için özel bir ehliyet 

aramamıştır. Buna göre medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan herkes hakem 

olabilecektir. Bununla birlikte doktrinde kanaatimizce de haklı olarak hakemin, 

taraflar arasındaki uyuşmazlığı anlayıp ayırt edebilecek, vardığı sonucun maddi ve 

hukuki gerekçelerini kararında gösterebilecek vasıfta kişilerden olması gerektiği 

vurgulanmıştır.607 Zira ideal olan tahkim yargısı bu tür özelliğe sahip kişiler eliyle 

gerçekleşebilecektir.  

Yeni Usul Kanunu’nun 416. maddesinin 1. fıkrasının d bendi tahkim 

yargılamasının birden fazla hakemle yürütüleceği hallerde hakem kurulunun 

oluşturulmasına ilişkin bir düzenlemeye gitmiştir. Söz konusu hükme göre taraflarca 

aksi kararlaştırılmadığı sürece hakemin birden fazla kişiden oluşması hâlinde bu 

hakemlerden en az birinin kendi alanında beş yıl ve daha fazla kıdeme sahip bir 

hukukçu olması şarttır. 

                                                 
606 Karataş, a.g.e., s.103. Farklı tarifler için bakınız Biçkin, Hakem Sözleşmesi, s.382; Mehmet R. 
Uluç, ‘Kanunlar İhtilafı Meseleleri Açısından Ticari Hakemlik’, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 
Cilt:IV, Sayı:4, 1968, s.647 
607 Karataş, a.g.e., s.107 
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Yargıtay gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de hakem olabileceğini çeşitli 

kararlarında608 vurgulamıştır. Bununla birlikte tüzel kişinin hakem olarak tayinin 

geçerli olabilmesi için hakem vazifesinin tüzel kişinin hangi organı tarafından 

yapılacağının sözleşmede veya tüzel kişinin yönetmeliğinde belli olması 

gerekmektedir.609 Yeni Usul Kanunu’nun 416. maddesinin 1. fıkrası a bendinin bu 

noktada incelenmesi gerekmektedir. Buna göre taraflar hakem veya hakemlerin 

seçim usulünü kararlaştırmakta serbesttir. Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa hakem 

seçiminde uygulanacak usule göre ancak gerçek kişiler hakem olabilirler. 

Kanaatimizce bu hüküm uyarınca taraflar kararlaştırdıkları takdirde tüzel kişileri de 

hakem olarak tayin edebilmelidirler. Zira 416. maddenin 1. fıkrasının a bendi 

tarafların aksini kararlaştırmadıkları takdirde uygulanması gerekecek bir hükümdür.                         

Tarafların seçtikleri gerçek kişi bir Türk vatandaşı olabileceği gibi yabancı 

uyruklu kişiler de hakem olarak seçilebilir.610 Hatta Türkiye’de oturmayan bir 

yabancı da hakem olarak seçilebilecektir. Bununla birlikte yabancı bir devlet makamı 

hakem olamayacaktır.611 

Hakem tayin edilecek kişilerin üçüncü kişiler olmaları gerekir. Taraflar 

kendi işlerinde hakem olamayacaklardır. Bir sözleşmeden doğan uyuşmazlığın 

sözleşmeye taraf olan kimselerin hakemliğinde çözüleceğine ilişkin şart geçersiz 

olduğundan söz konusu uyuşmazlık mahkemece çözümlenecektir. 

Bir tarafın vekili veya kanuni temsilcisi, temsil ettiği kişinin taraf olduğu 

davada hakem olamaz.612 Bir tarafın vekilinin veya kanuni temsilcisinin hakem 

olması şartını içeren tahkim sözleşmesi geçersizdir. 

Hâkimler hakemlik yapamazlar zira hâkimlerin yasada belirtilenlerden 

başka herhangi bir genel veya özel görev almaları mümkün değildir. Yasada 

                                                 
608 ‘Hükmi bir şahsın hakem olabilmesi ve organları vasıtasiyle hakemliği ifa etmesi hukuken caiz 
bulunduğundan …’ Yargıtay Ticaret Dairesi 03.04.1954 1836/2800 Karataş, a.g.e., s.110-111 
609 Yeğengil, a.g.e., s.208; Üstündağ, a.g.e., s.79 
610 Sarısözen, Tahkim, s.28 
611 Kuru, a.g.e., s.5999; Sarısözen, Tahkim, s.28 
612 Dayınlarlı, a.g.e., s.43 
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hakemlik belirtilmediğinden hâkimlerin hakemlik yapması mümkün değildir.613 

Buradaki hâkim kavramı yüksek yargı organlarında yer alan her türlü hâkimleri 

kapsayacaktır.614 Bununla birlikte hâkimlere yönelik bu yasak ihtiyari tahkim içindir. 

Özel bir kanun hükmüyle hâkimlerin hakemlik yapmaları öngörüldüğü takdirde 

hakemler hakemlik yapabileceklerdir. Hâkim hakem olamayacağından, hâkimin 

herhangi bir nedenle katılmış olduğu hakem kurulundan çıkan karar hukuki bir sonuç 

doğurmayacaktır.615 Görevlerinin niteliği bakımından hâkimlerden farklı olmayan 

savcılar da hakemlik yapamayacaklardır.  Buna karşılık avukatlar ve noterler 

hakemlik yapabilirler. 

(2) Hakemlerin Seçimi 

Türk Hukuku’nun da dâhil olduğu birçok hukuk sistemi hakemlerin tayin 

şeklini, tayin usulünü, tayin zamanını ve hakemlerin adedini tarafların iradelerine 

terk ederek bu hususta irade bağımsızlığını kısıtlayıcı bir hüküm sevk 

etmemişlerdir.616 Buna göre Türk Hukuku’nda hakemlerin tayininde irade serbestliği 

ilkesi hâkimdir.617 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 520. maddesine göre sözleşmede 

aksine bir düzenleme olmadıkça hakemler üç kişi olmak üzere davayı görmeye 

yetkili mahkeme tarafından seçilecektir. Eğer kendisine hakem seçmesi için tebligat 

yapılan taraf yedi gün içerisinde hakem seçmezse, onun hakemi de bu mahkemece 

seçilecektir.  

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hakemlerin seçimindeki irade 

serbestliği ilkesini daha açık bir şekilde ifade eden hükümler sevk etmiştir. Yeni Usul 

Kanunu’nun 415. maddesinin 1. fıkrasına göre her şeyden önce taraflar hakem 

sayısını belirlemekte serbesttirler. Bununla birlikte hakem yargılaması sonucunda 

alınacak kararda zorluk yaşanmaması için aynı fıkrada hakem sayısının tek sayı 

                                                 
613 13.05.1964 1-3 sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (Karataş, a.g.e., 
s.113). Koral, a.g.m., s.46; Taşkın, a.g.e., s.68-69, 69 dpn.58; Uluç, a.g.m.,s.649 
614 Kuru, a.g.e., s.6001 
615 Karataş, a.g.e., s.116 
616 Yeğengil, a.g.e., s.120 
617 Taşkın, a.g.e., s.73 
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olması gerektiği belirtilmiştir.618 415. maddenin 2. fıkrasına göre hakemlerin sayısı 

taraflarca kararlaştırılmamış olduğu takdirde üç tane hakem seçilecektir.619 Yeni 

Usul Kanunu’nda hakemlerin seçimi konusundaki irade serbestliğini gösteren diğer 

bir hüküm 146. maddenin 1. fıkrasıdır. Zira bu hüküm uyarınca taraflar hakem veya 

hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmakta serbesttirler. 

Hakemin kim olacağı taraflarca önceden saptanabileceği gibi uyuşmazlık 

doğduktan sonra da hakemin belirlenmesi mümkündür. 

Taraflar hakemleri bizzat seçeceklerdir. Bununla birlikte taraf vekillerinin 

hakemleri seçebilmeleri için vekâletnamelerinde açıkça hakem seçme yetkilerinin 

bulunması gerekir. Bununla birlikte vekilin vekâletnamesinde yer alan tahkim 

sözleşmesi yapma yetkisi hakem seçme yetkisini de içerir.620 

Bir tarafın vekili, karşı tarafa hakem seçmesi için davet mektubu 

gönderirken, bu davet mektubuna vekâletnamesinin örneğini de eklemelidir. Vekilin 

vekâletnamesinin örneğini davet mektubuna eklemediği hallerde diğer taraf hakem 

seçimi yapmak zorunda değildir.  

i. Hakemin Tahkim Sözleşmesinde İsmen Gösterilmesi 

Taraflar tarafından hazırlanan tahkim sözleşmesinde hakem ismen 

gösterilmiş olabilir. Bu durumda tahkim sözleşmesinde yazılı kişi hakem olarak 

görev alacaktır. Bu kişi hakemliği kabul etmez veya istifa eder veya ölürse; tahkim 

sözleşmesi hükümsüz kalır. Zira tarafların bu hakemi belirlemelerinin nedeni söz 

konusu hakemin kişiliğine ve bilgisine güven duymalarıdır. Taraflar tahkim yoluna 

uyuşmazlığın bu hakemler tarafından çözüleceği düşüncesiyle başvurmuşlardır.621 

İsmen belirlenen hakemin ölmesi, istifa etmesi veya hakemliği kabul etmemesi 

                                                 
618 Taşkın, a.g.e., s.79 vd. 
619 Alman Usul Kanunu’nun 1034. maddesi uyarınca da aksine düzenleme olmadıkça hakemlerin 
sayısı üçtür.  
620 Kuru, a.g.e., s.6014 
621 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.660; Dayınlarlı, a.g.e., s.44; Mustafa Çenberci, 
‘Hakemlerin Tayin Usulü ve Ücreti’, Tahkim IV. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası 29 Kasım-4 
Aralık 1965, Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1965, 
s.129; Üstündağ, a.g.e. s.78 
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halinde taraflar uyuşmazlığı devlet yargısında çözümleyeceklerdir. Yeni Usul 

Kanunu’nun 421. maddesinin 3. fıkrasına göre tahkim sözleşmesinde hakemin veya 

hakem kurulunu oluşturan hakemlerin adları ve soyadları belirtilmiş ise hakemin, 

hakem kurulunun ya da kurulun karar çoğunluğunu ortadan kaldıracak sayıda 

hakemin görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tahkim de sona 

erecektir. 

Söz konusu hüküm uyarınca hakem kurulunda yer alan hakemlerin ismen 

belirlendiği hallerde hakem kurulunun karar çoğunluğunu ortadan kaldıracak sayıda 

hakemin görevinin sona ermesi halinde tahkimin de sona ereceğinden bahsetmiştir. 

Ancak kanaatimizce tahkim sözleşmesinde hakem kurulu için birden fazla hakemin 

ismen gösterilmiş olması halinde, bunlardan birisinin hakemliği kabul etmemesi veya 

istifa etmesi veya ölmesi üzerine tahkim sözleşmesinin hükümsüz kalması ve 

tahkimin sona ermesi gerekir.622 Zira taraflar hakemleri ismen belirlerken her bir 

hakemin kişiliği ve bilgisiyle o kurulda yer alması yönünde iradelerini ortaya 

koymuşlardır. Hakemlerden birinin kurulda yer almaması tahkim sözleşmesine ve 

tarafların iradelerine aykırılık oluşturacaktır. Bu nedenle 412. maddenin 3. fıkrasının 

hakem kuruluyla ilgili bu düzenlemesinin hatalı olduğu görüşündeyiz. 

Bununla birlikte hakemlerin seçiminde taraflara tanınan serbestinin gereği 

olarak ismen seçilen hakemlerden birinin görev yapamaması haline karşı tarafların 

tahkim sözleşmesinde onun yerine başka bir hakem seçebileceklerini hükme 

bağlamaları mümkündür.623 Bu durumda tahkim yargılaması için yeni bir hakem 

seçilebilecektir. Yeni bir hakem seçilebilmesi için tahkim sözleşmesinde tarafların 

yeni bir hakem seçebilecekleri yönünde bir ibarenin olması gerekmektedir. 

Tahkim sözleşmesinde ismen belirlenen hakem görevi kabul etmediği veya 

istifa ettiği veya öldüğü takdirde mahkemenin de yeni bir hakem seçmesi mümkün 

değildir. Bununla birlikte tahkim sözleşmesinde bu gibi hallerde mahkemenin yeni 

bir hakem seçebileceği öngörülmüşse tarafların başvurusu üzerine mahkemece yeni 

bir hakem seçilebilecektir.  

                                                 
622 Kuru, a.g.e., s.6005-6006 
623 Karataş, a.g.e., s.123 
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Hakemlerin sayısında ve seçiminde irade serbestliği ilkesine yer 

verildiğinden taraflar bu konuda her türlü düzenlemeyi yapabileceklerdir. Taraflar bu 

düzenlemeleri yaparken kanunda yer alan emredici hükümlerle ve kamu düzenini 

ilgilendiren durumlarla sınırlıdırlar. Bu yüzden taraflar tahkim sözleşmesinin 

geçersizliğine sebep olabilecek durumlara karşı sözleşmede başka hükümlere yer 

vererek tahkim sözleşmesini ayakta tutabileceklerdir. Örneğin ismen belirlenen 

hakemin görevi kabul etmemesi veya istifa etmesi veya ölmesi ihtimali düşünülerek 

sözleşmede başka isimler de belirlenmişse, ismen belirlenen hakemin görev 

yapamayacağı durumlarda tahkim sözleşmesi ortadan kalkmayacak, ismi belirtilen 

diğer hakemle tahkime devam edilebilecektir. 

ii. Hakemlerin Taraflarca Seçilmesi 

Taraflar tahkim sözleşmesinde hakemlerin seçim usulüne yönelik bir 

düzenlemeye yer verebilirler. Bununla birlikte hakemlerin seçiminde taraflar 

arasında eşitsizlik yaratacak bir düzenleme kamu düzenine aykırıdır. Alman 

Hukuku’nda da hakem mahkemesinin oluşumunda tarafların eşit güce sahip olmaları 

gerektiği kabul edilmiştir (ZPO m.1034/2). Buna göre taraflardan biri diğer taraftan 

daha fazla hakem seçemeyecektir. Böyle bir hüküm öngören tahkim sözleşmesi 

geçersiz olacaktır. Doktrinde, hakem tayininde bir tarafın diğer taraf üzerinde sosyal 

ve ekonomik üstünlüğü etkili olmuşsa, hakem kararlarının geçersiz olacağı ileri 

sürülmüştür.624 

(a) Tarafların Birer Hakem Belirlemesi 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre taraflar hakem kurulunun iki 

hakemden oluşacağını kararlaştırıp, her bir tarafın birer hakem seçeceği yönünde bir 

düzenleme yapabileceklerdir. Bu durumda bir taraf hakemini seçtikten sonra karşı 

tarafa hakemini seçmesi için yedi günlük bir süre verecektir. Eğer karşı taraf bu yedi 

günlük süre içerisinde hakemini seçip bildirmezse hakem seçimini yapmış olan taraf 

mahkemeye başvurarak hakemin seçimini talep edebilecektir (HUMK m.520). 

                                                 
624 Yeğengil, a.g.e., s.235 
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Mahkeme seçimini yaparken tarafları davet edip dinlemeli ardından seçimi 

yapmalıdır. 

Yeni Usul Kanunu’nun 415. maddesinin 1. fıkrası uyarınca iki tane hakem 

seçilmesi mümkün değildir. Zira bu fıkrada hakemlerin sayısının niteliği konusunda 

bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre hakemlerin sayısı 1,3,5 gibi tek sayı 

olacaktır. Bunun nedeni karar alma sürecinde sayısal olarak karşılaşılabilecek 

sorunlara engel olmaktır. 

(b) Tek Hakemden Oluşan Tahkim 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca taraflar tek bir hakem 

seçebileceklerdir. Eğer taraflar bu hakemin seçiminin anlaşarak yapılacağını 

öngörmüşlerse anlaşamadıkları takdirde tahkim sözleşmesi hükümsüz kalacaktır. Bu 

durumda hakem taraflardan birinin başvurusu üzerine yetkili mahkemece 

seçilemeyecektir, zira bu seçime Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 520. 

maddesinin 1. cümlesi engeldir. Söz konusu hüküm uyarınca tarafların aksine bir 

anlaşması olmadığı takdirde mahkemenin hakem seçimi mümkündür. 

Taraflar tek hakemin seçimini tahkim sözleşmesinde bir üçüncü kişiye 

bırakmış olabilirler. Üçüncü kişi, hakemi seçemezse veya hakem seçiminden 

kaçınırsa ya da ölürse tahkim sözleşmesi hükümsüz hale gelecektir.625 Taraflar bu 

gibi nedenlerle hakemin seçilmesi için mahkemeye başvuramayacaklardır. Hakemin 

seçimi için tarafların belirleyecekleri üçüncü kişi belirli bir hâkim veya savcı olamaz; 

zira hâkimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden başka hiçbir genel ve özel görev 

alamazlar. Hakemin seçimi için belirli bir hâkimin veya savcının belirlendiği tahkim 

sözleşmeleri hükümsüzdür.626 Bununla birlikte Yargıtay hakemin belirli bir hâkim 

tarafından değil de belirli bir mahkeme tarafından seçilmesinin amaçlandığı hallerde 

bu türlü bir tahkim sözleşmesi hükmünü geçerli saymıştır.627 

                                                 
625 Çenberci, a.g.m., s.130; Karataş, a.g.e., s.141; Taşkın, a.g.e., s.127; Yeğengil, a.g.e., s.242 
626 Kuru, a.g.e., s.6015-6018 
627 ‘ ‘Hakemini belirtilen sürede seçemeyen tarafın hakemini Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı 
seçer’ ibaresinin hakemin belirli bir hâkim tarafından değil mahkeme tarafından seçileceği şekilde 
anlaşılması gerekmesine…’ 15. HD. 11.07.1991, 3329/3693 (Kuru, a.g.e., s.6017) 
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Yeni Usul Kanunu’nun 415. maddesinin 1. fıkrası uyarınca taraflar tek bir 

hakem seçebileceklerdir. Taraflar hakemin seçimi hususunda istedikleri seçim 

usulünü belirleyebilirler. Ancak tahkim sözleşmesinde yer alan sadece tek bir tarafın 

bu hakemi belirleyeceği şeklinde bir hüküm kamu düzenine aykırıdır ve bu nedenle 

tahkim sözleşmesi geçersiz olacaktır. Taraflar hakemi anlaşarak seçebilecekleri gibi 

seçimi bir üçüncü kişiye de bırakabilirler.  

Yeni Usul Kanunu’nun 416. maddesinin 1. fıkrasının b bendi uyarınca 

taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tek hakemin seçimini öncelikle taraflar 

anlaşarak gerçekleştireceklerdir. Eğer aksi hükme bağlanmadıysa hakem ancak 

gerçek kişi olabilecektir. Taraflar hakem seçiminde anlaşamazlarsa, taraflardan 

birinin talebi üzerine hakem mahkemece seçilecektir. Yeni Usul Kanunu’nun 410. 

maddesine göre yetkili ve görevli mahkeme tahkim yeri bölge adliye mahkemesidir. 

Tahkim yeri belirlenmemiş ise görevli ve yetkili mahkeme, davalının Türkiye’deki 

yerleşim yeri, oturduğu yer veya işyeri bölge adliye mahkemesidir.  

Tahkim sözleşmesinde bu tek hakemi tarafların anlaşarak seçeceği hükme 

bağlandıysa ve taraflar anlaşamazlarsa, tahkim sözleşmesinin geçersiz olup 

olmayacağı sorusu gündeme gelecektir. Yeni Usul Kanunu’nun 412. maddesinin 

ikinci fıkrası tarafların hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmalarına rağmen 

hakemlerin bu yolla seçilememesi halinde nasıl bir yol izleneceğine yönelik bir 

hüküm sevk etmiştir. Bu hükümle tahkim sözleşmesinin hakem seçilememesi 

nedeniyle son bulmasının önüne geçilmiştir.628 Söz konusu hüküm uyarınca taraflar 

hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmış olmalarına rağmen a) taraflardan biri 

sözleşmeye uymazsa;  b) kararlaştırılmış olan usule göre tarafların veya taraflarca 

seçilen hakemlerin hakem seçimi konusunda birlikte karar vermeleri gerektiği halde 

taraflar ya da hakemler bu konuda anlaşamazlarsa; c) hakem seçimi ile 

yetkilendirilen üçüncü kişi, kurum veya kuruluş, hakemi ya da hakem kurulunu 

seçmezse hakem veya hakem kurulunun seçimi, taraflardan birinin talebi üzerine 

mahkeme tarafından yapılır. Mahkeme, gerektiği takdirde tarafları dinledikten sonra 

hakem seçimini gerçekleştirecektir. Mahkemenin bu kararına karşı kanun yoluna 
                                                 
628 Söz konusu hükmün kapsamına hakemlerin tahkim sözleşmesinde ismen belirlendikleri haller dâhil 
değildir. 
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başvurulamayacaktır. Mahkeme hakem seçiminde tahkim sözleşmesini ve 

hakemlerin bağımsız ve tarafsız olması ilkelerini göz önünde bulunduracaktır. Bu 

hüküm göz önüne alındığında tahkim sözleşmesinde tek hakemi tarafların anlaşarak 

seçeceği hükme bağlandıysa ve taraflar anlaşamazlarsa tahkim sözleşmesi geçersiz 

olmayacak, taraflardan biri bu durumda mahkemeye başvurarak hakem seçimini 

talep edebilecektir. 

Taraflar tahkim sözleşmesinde hakemin seçimi hususunda bir üçüncü kişiyi 

belirledikleri takdirde seçim bu üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak 

söz konusu üçüncü kişi ismen belirlenen bir hâkim veya savcı olamayacaktır. Eğer 

belirlenen üçüncü kişi görevi yerine getiremezse tahkim sözleşmesi Yeni Usul 

Kanunu’nun 416. maddesinin 2. fıkrası uyarınca geçersiz kalmayacaktır. Bu 

durumda hakemin seçimi, taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

(c) Üç Hakemden Oluşan Tahkim  

Taraflar tahkim sözleşmesinde tahkim yargılamasının üç hakem tarafından 

yürütüleceğine karar verebilirler. Eğer tahkim sözleşmesinde bir açıklık yoksa üç 

hakem seçilecektir (HUMK m.520). Aynı esas Yeni Usul Kanunu’nun 415. 

maddesinin 2. fıkrasında da belirtilmiştir. Buna göre hakemlerin sayısı taraflarca 

kararlaştırılmadığı takdirde üç hakem seçilecektir. 

Taraflar, tahkim yargılamasını yürütecek üç hakemin seçim usulünü tahkim 

sözleşmesinde düzenleyebileceklerdir. Taraflar bu üç hakemin üçüncü bir kişi veya 

bir kurum tarafından seçilebileceğini kararlaştırabilirler. Eğer taraflar bu üç hakemin 

seçimi konusunda herhangi bir düzenleme yapmamışlarsa Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun 520. maddesine göre bu üç hakem mahkeme tarafından 

seçilecektir.  

Yeni Usul Kanunu’nun 416. maddesinin 1. fıkrasının a ve c bentlerinde 

sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde üç hakemin nasıl seçileceği 

gösterilmiştir. Buna göre üç hakem seçilecek ise taraflardan her biri birer hakem 

seçer; bu şekilde seçilen iki hakem üçüncü hakemi belirler. Bununla birlikte 
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seçilecek hakemler gerçek kişi olmak zorundadır. Taraflardan biri diğer tarafın kendi 

hakemini seçmesi talebinin kendisine ulaşmasından itibaren bir ay içinde hakemini 

seçmezse veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki bir ay içinde 

üçüncü hakemi belirlemezlerse, taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme 

tarafından hakem seçimi yapılır. Seçilen üçüncü hakem başkan olarak görev yapar. 

(ç) Üçten Fazla Hakemden Oluşan Tahkim 

Uyuşmazlığın tarafları hakemlerin sayısını belirlemekte serbesttirler. 

Bununla birlikte Yeni Usul Kanunu’nun 415. maddesi uyarınca bu sayı tek olmalıdır. 

Bu çerçevede taraflar üçten fazla hakem de belirleyebileceklerdir. Hakem sayısını 

belirlemede serbest olan taraflar aynı şekilde bu hakemlerin seçim usulünü 

belirlemekte de serbesttirler. Bununla birlikte bu seçim sırasında taraflar arasında 

eşitliğin gözetilmesi gerekmektedir. 

Eğer taraflar tahkim sözleşmesinde hakem kurulunun üçten fazla hakemden 

oluşacağını belirlemişler ancak bu hakemlerin nasıl seçileceği hususunda bir çözüm 

öngörmemişlerse Yeni Usul Kanunu’nun 416. maddesinin 1. fıkrasının a ve ç bendi 

uygulanarak hakemlerin seçimi gerçekleştirilecektir. Buna göre iki taraf da eşit 

sayıda hakem seçecek ve son hakem bu hakemlerce seçilecektir. Bu fıkra üç hakem 

seçimine yönelik fıkraya atıf yapmıştır. O halde buradaki seçimin şu şekilde olması 

gerekir. Taraflardan biri kendi hakemlerini seçtikten sonra diğer tarafa kendi 

hakemlerini seçmesi için davet mektubu gönderecektir. Diğer taraf da hakemlerini 

seçtikten sonra bu hakemler son hakemi seçeceklerdir. Eğer diğer taraf kendi 

hakemlerini seçmesi talebinin kendisine ulaşmasından itibaren bir ay içinde hakemini 

seçmezse veya tarafların seçtiği hakemler seçilmelerinden sonraki bir ay içinde son 

hakemi belirlemezlerse, taraflardan birinin talebi üzerine hakem seçimi mahkeme 

tarafından yapılır. Seçilen son hakem başkan olarak görev yapar. Bununla birlikte 

aksi kararlaştırılmadığı sürece hakemler gerçek kişi olmalıdır. 

Yeni Usul Kanunu’nun 416. maddesinin 1. fıkrasının d bendinde getirilen 

hükümle taraflar aksini kararlaştırmadıkları takdirde birden fazla hakem seçilecek 
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usullerde hakemlerden en az birinin kendi alanında beş yıl ve daha fazla kıdeme 

sahip bir hukukçu olması şarttır. 

(3) Hakemlerin Görevden Ayrılması 

Hakemler kendilerine intikal eden uyuşmazlığı kesin karara bağlamak 

suretiyle yargılama yetkilerine son vermiş olacaklardır. Böylelikle hakkında karar 

verilen uyuşmazlık için hakemlerin görevi sona erecektir.629  

 Bir hakem hukuki veya fiili sebeplerle görevini hiç ya da zamanında yerine 

getiremediği takdirde hakemlik görevi istifa veya tarafların bu yönde anlaşmaları 

suretiyle sona erer. Taraflar hakemin görevden alınmasına karar verdikleri takdirde 

azledilen hakemin vereceği karardan feragat etmiş sayıldıklarından, azilden sonra 

verilen hakem kararları hiçbir hüküm ifade etmez.630 

Taraflar arasında hakemin çekilmesini gerektiren sebeplerin varlığı 

konusunda uyuşmazlık olursa, taraflardan her biri mahkemeden hakemin yetkisinin 

sona erdirilmesi konusunda karar verilmesini isteyebilir. Mahkemenin vereceği karar 

kesindir (Yeni Usul Kanunu m.420/2). Hakemin görevinden çekilmesi veya diğer 

tarafın hakemin yetkisinin sona ermesine muvafakat etmesi, hakemin ret sebeplerinin 

varlığının kabulü anlamına gelmez (Yeni Usul Kanunu m.420/3). 

Hakem haklı bir neden olmaksızın görevden çekildiği takdirde hiçbir ücret 

isteyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır; ayrıca tarafların bu yüzden 

uğradığı zararları ödemekle yükümlüdür.631 

Hakemin görevinin son bulduğu diğer bir hal ise hakemin reddedilmesidir. 

Hakemlerden birinin görevi çekilme, azil, ret veya ölüm gibi sebeplerden 

biriyle sona ererse onun yerine aynı seçim usulü uygulanarak yeni bir hakem seçilir 

(Yeni Usul Kanunu m.421/1). Bir veya birden çok hakemin değiştirilmesi için geçen 

süre tahkim süresinden sayılmaz (Yeni Usul Kanunu m.421/2). Bununla birlikte 

                                                 
629 Karataş, a.g.e., s.150 
630 Yeğengil, a.g.e., s.254-255 
631 Kuru, a.g.e., s.6023 
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tahkimdeki hakemlerin ismen belirlendiği hallerde hakemin görevi çekilme, azil, ret 

veya ölüm gibi sebeplerden biriyle sona ererse tahkim de sona erecektir (Yeni Usul 

Kanunu m.421/3).632 

c. Hakemlerin Reddi 

Hakemler görevlerini yerine getirirken aynı hâkim gibi tarafsız olmak 

durumundadırlar. Bu nedenle hakemler de hâkimler gibi reddolunabilir.  

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 521. maddesinin 1. fıkrası 

HUMK.’da yer alan hâkimin reddi sebeplerine dayanılarak hakemlerin 

reddedilebileceğini ifade etmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda 

hâkimlerin davaya bakmakta yasaklı olduğu hallere açık bir yollama yapılmamıştır. 

Bununla birlikte menfaatler durumu aynı olduğundan hâkimin davaya bakmasının 

yasak olduğu hallerde hakemlerin de davaya bakmasının yasak olduğu kabul 

edilmelidir.633 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 521. maddesinin 2. fıkrasına göre 

hakemin reddini isteme süresi beş gündür. Taraflar hakemin seçildiğini öğrendikleri 

tarihten itibaren beş gün içinde ret talebinde bulunabileceklerdir. Buna göre ret 

müessesesi ancak dava açıldıktan sonra söz konusu olabileceğinden, hakem tahkim 

sözleşmesinde ismen gösterilse bile beş günlük ret süresi sözleşmenin yapıldığı 

tarihten itibaren değil, tahkim sözleşmesinde ismi yazılı olan hakemin açılan davaya 

bakacağının öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.634 Bununla birlikte 

bir taraf hakem hakkındaki ret sebebini hakemler davaya baktığı sırada öğrenirse, 

hakemin reddi talebini en geç ret sebeplerini öğrendiğinden sonraki ilk oturuma 

kadar ve yeni bir işlem yapmadan önce mahkemeye bildirmek zorundadır. Buradaki 

mahkeme davaya bakmaya yetkili ve görevli olan mahkemedir. Hâkim reddedilen 

                                                 
632 Karataş, a.g.e., s.151 
633 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.665; Kuru, a.g.e., s.6026; Pekcanıtez, Atalay, 
Özekes, a.g.e., s.710. Farklı görüş için bakınız Koral, a.g.m., s.46. Yazara göre tahkim sadece adalet 
değil aynı zamanda itimat üzerine bir müessesedir. Taraflar bir kimseyi serbest iradeleriyle hakem 
tayin ettikten sonra ve bu suretle onlara karşı itimatları olduğunu gösterdikten sonra bu hakemlerin 
hakemlikten yasaklığı düşünülemez. 
634 Karataş, a.g.e., s.157; Kuru, a.g.e., s.6024 
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hakemi ve tarafları dinledikten sonra ret talebinin kabulüne veya reddine karar 

verecektir (HUMK m.521/3). 

Yeni Usul Kanunu’nun 417. ve 418. maddeleri hakemlerin reddedilmesi 

hususunda farklı bir düzenleme öngörülmüştür. Bununla birlikte bu kanunda da 

hakemlerin davaya bakmakta yasaklı oldukları hal düzenlenmemiştir. Ancak 

hakemlerin davaya bakmakta yasaklı oldukları hallerde de bu hükümler 

uygulanacaktır. 417. maddenin gerekçesinde de ret sebeplerinin yasaklılık hallerini 

de kapsayacağı ifade edilmiştir. 

Yeni Usul Kanunu’nun 417. maddesi kendisine hakem olarak teklif yapılan 

kimselere bildirim yükümlülüğü getirmiştir. Kanunun 417. maddesinin 1. fıkrasına 

göre kendisine hakemlik önerilen kimse bu görevi kabul etmeden önce tarafsızlık ve 

bağımsızlığından şüphe edilmeyi haklı gösteren durumları ve koşulları açıklamak 

zorundadır. Böyle bir hal olmadığı için açıklamada bulunmamış olan hakem, daha 

sonraki zamanlarda ortaya çıkan ve kendisinin bağımsızlığını ve tarafsızlığını 

etkileyecek durumları da taraflara gecikmeksizin bildirecektir. 

Yeni Usul Kanunu’nun 417. maddesinin 2. fıkrasına göre hakem, taraflarca 

kararlaştırılan niteliklere sahip olmadığı, taraflarca kararlaştırılan tahkim usulünde 

öngörülen bir ret sebebi mevcut bulunduğu veya hakemin tarafsızlığından şüphe 

edilmeyi haklı gösteren durum ve koşullar gerçekleştiği takdirde reddedilebilir. Bu 

durumda örneğin taraflar tahkim sözleşmesinde hakemlerin hukukçu olması 

konusunda bir şart koşmuşlarsa ve hakemler hukukçu değillerse bu bir ret sebebi 

teşkil edecektir. Taraflar tahkim sözleşmesinde bazı ret sebepleri öngörmüş 

olabilirler. Seçilen hakemler bu ret sebeplerine ilişkin özellikleri taşıdıkları takdirde 

reddedilebilecektir. Yine hakemlerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını ortadan kaldıran 

durumlar hakemlerin reddedilmesine yol açacaktır. Ret sebeplerinin varlığı 

hususunda Yeni Usul Kanunu’nun 36. maddesinde yer alan ret sebeplerinden kıyas 

yoluyla yararlanılabilecektir. 

Taraflardan birisinin kendisinin atadığı veya atanmasına katıldığı hakemi 

reddetmesi, yalnızca hakemin atanma tarihinden sonra öğrenilen ret sebeplerine 
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dayanılarak yapılabilir (Yeni Usul Kanunu m.417/2). Önceden bilinen ve açık olan 

ret sebeplerine dayanılarak ret talebinde bulunulamaz. Bu hüküm hakemin kötü 

niyetle reddi suretiyle tahkimin geciktirilmesinin önlenmesi için düzenlenmiştir. 

Yeni Usul Kanunu’nun 418. maddesi hakemin reddi usulünün ne şekilde 

olacağını düzenlemiştir. Buna göre öncelikle taraflar hakemin reddi usulünü 

serbestçe kararlaştırabileceklerdir (m.418/1). Bununla birlikte buradan sınırsız bir 

serbestliğin anlaşılmaması gerekir. Hakemlerin reddi usulünün taraflar arasında 

eşitliği bozucu bir şekilde düzenlenmesi mümkün değildir. 

Hakemin reddi usulünün taraflarca belirlenmediği hallerde hakemi 

reddetmek isteyen taraf, hakemin veya hakem kurulunun seçiminden ya da hakemin 

reddi talebinde bulunabileceği bir durumun ortaya çıktığını öğrendiği tarihten 

itibaren iki hafta içinde ret talebinde bulunabilir (m.418/2). Hakemin reddini isteyen 

taraf bu talebini karşı tarafa yazılı olarak bildirecektir. Reddedilen hakem 

kendiliğinden çekilmez veya diğer taraf hakemin reddini kabul etmez ise ret talebi 

hakkında hakem kurulunca karar verilecektir (m. 418/2). Buna göre ret talebi üzerine 

hakem istifa edebileceği gibi diğer tarafın da bu talebi kabul etmesiyle hakemin 

azledilmesi sağlanabilecektir. Ancak söz konusu her iki durum da gerçekleşmezse ret 

talebi hakkında kararı hakem kurulu verecektir. Bu durum birden çok hakemin 

seçildiği ancak tek bir hakemin veya karar çoğunluğunu bozmayacak sayıda hakemin 

reddinin istendiği hallerde geçerlidir. 

Hakem kuruluna bir veya birden çok hakemin reddi talebiyle başvuran taraf 

ret gerekçesini de sunacaktır. Hakem kurulu bu ret talebi sonucunda talebin kabulüne 

veya reddine karar verebilecektir. Talep reddedildiği takdirde ret talebinin kabul 

edilmediğini öğrenen taraf, bu tarihten itibaren karara karşı bir ay içinde mahkemeye 

başvurarak bu kararın kaldırılmasını ve hakem veya hakemlerin reddine ilişkin talep 

hakkında karar verilmesini isteyebilecektir (m.148/3).  

Taraflardan biri, seçilen tek hakemin veya hakem kurulunun tümünün ya da 

karar çoğunluğunu ortadan kaldıracak sayıda hakemin reddi için sadece mahkemeye 

başvurulabilir (m.148/4). Bu hükümle haklarında ret talebinde bulunulan hakemlerin, 
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kendilerine yönelik ret talepleri hakkında karar vermelerinin önüne geçilmek 

istenmiştir. Mahkemenin bu durumda vereceği kararlara karşı temyiz yoluna 

başvurulamayacaktır. Burada herhangi bir süre öngörülmemesine rağmen 

kanaatimizce ikinci fıkrada belirtilen iki haftalık sürenin mahkemeye başvurulması 

halinde de geçerli olması gerekmektedir. 

Taraflardan birinin mahkemeye başvurusu sonucunda seçilen tek hakemin 

veya hakem kurulunun tümünün ya da karar çoğunluğunu ortadan kaldıracak sayıda 

hakemin reddi talebinin mahkemece kabul edilmesi halinde tahkim sona erecektir. 

Bununla birlikte söz konusu hakemler tahkim sözleşmesinde ismen 

belirlenmemişlerse hakemlerin yeniden seçimi yoluna gidilerek uyuşmazlığın tahkim 

yoluyla giderilmesi sağlanacaktır (m.148/5). 

Tüm bu süreç boyunca ret talebinde bulunan tarafın başvuracağı mahkeme 

tahkim yeri bölge adliye mahkemesidir. Tahkim yeri belirlenmemiş ise görevli ve 

yetkili mahkeme, davalının Türkiye’deki yerleşim yeri, oturduğu yer veya işyeri 

bölge adliye mahkemesidir (Yeni Usul Kanunu m.410). Zira tahkim yargılamasında 

mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen tüm işlerde görevli ve yetkili mahkeme bu 

mahkemelerdir. 

Ret talebi üzerine bir karar verilinceye ve bu karar kesinleşinceye kadar 

hakemlerin önündeki davayı ertelemesi gerekecektir. Ancak erteleme olsa bile 

tahkim süresi işlemeye devam edecektir.635 Bununla birlikte bu durum tahkim 

süresinin uzatılması için haklı bir sebep teşkil edecektir. Bu durumda tarafların talebi 

üzerine tahkim süresi uzatılabilecektir.636 

Reddedilen hakem işten el çekecektir. Hakem işten el çekmemiş veya ret 

hakkında henüz bir karar verilmeden dava hakkında karar vermişse hüküm yetkisiz 

bir hakem tarafından verildiğinden bozulacaktır.637  

 

                                                 
635 Karataş, a.g.e., s.161; Kuru, a.g.e., s.6026 
636 Karataş, a.g.e., s.162; Kuru, a.g.e., s.6026 
637 Karataş, a.g.e., s.159 
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ç. Hakem Ücreti 

Hakemler taraflar arasındaki uyuşmazlığı karara bağlamak için onlar 

yararına emek sarf ederek onlara bir hizmette bulunmaktadırlar. Hakemler gördükleri 

bu hizmete karşılık bir ücret alırlar. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda hakem ücretine yönelik bir hüküm 

bulunmamaktadır. Hakemlerin kendi ücretlerini tayini ve tespiti mümkün değildir. 

Zira kimse kendi alacağı hakkında hâkim duruma girerek hüküm veremez.638 

Taraflar hakemlerle yapacakları sözleşmeyle hakemlik ücretini serbestçe 

kararlaştırabilirler. Hakemlerin taraflardan yalnız biriyle yaptıkları sözleşme geçerli 

değildir; zira hakem ücreti hakem sözleşmesinin bir unsuru niteliğindedir ve bu 

hususta yapılacak sözleşme hakem sözleşmesi gibi hakemler ile taraflar arasında 

yapılmalıdır.639 Bu sözleşmenin geçerliliği belli bir şekle bağlı değildir; sözleşmenin 

ispatı yönünden ise şekli hukukun ispata yönelik hükümleri uygulanacaktır.640 

Sözleşmede hakem ücreti belirlenmişse hakemler bu ücreti taraflardan isteyebilirler. 

Eğer sözleşmede ödeme zamanı konusunda bir açıklık yoksa hakemler kararlarını 

verdikten sonra ücretlerini isteyebilirler. Bununla birlikte hakemlerin dava sırasında 

ücretlerine mahsuben uygun bir avans isteyebilmeleri mümkündür.641 

Eğer hakemlerin ücreti bir sözleşmeyle belirlenmemişse, hakemlerin genel 

mahkemelere başvurarak taraflara karşı bir ücret davası açması gerekecektir. Ücret 

davasıyla mahkeme hakemin ücretini taraflar arasındaki uyuşmazlığın değer ve 

niteliğine, hakemin emeğine ve olayların olağan yürüyüşüne göre tayin edecektir. 

                                                 
638 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.664; Biçkin, Hakem Sözleşmesi, s.383; Cevdet İlhan 
Günay, ‘İhtiyari Tahkim Yargısı’, Yeni Türkiye Yargı Reformu Özel Sayısı, Yıl:2, Sayı:10, 1996, 
s.509; Kemal Dayınlarlı, ‘İhtiyari Tahkimde Hakem Ücreti’, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Banka 
ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1998, s.543-544; Kuru, a.g.e., s.6030; Mustafa 
Çenberci, ‘Hakem Ücretlerinin Belli Edilmesine İlişkin Meseleler’ (Hakem Ücreti), Banka ve Ticaret 
Hukuku Dergisi, Cilt:III, Sayı:2, 1965, s.283; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.709; Taşkın, 
a.g.e., 203-205 
639 Kuru, a.g.e., s.6035 
640 Çenberci, a.g.m., s.137 
641 Kuru, a.g.e., s.6035 



 187

Yeni Usul Kanunu’nun 440. maddesi hakem ücretini ayrıntılı olarak 

düzenlemiştir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece hakemlerin ücreti dava 

konusu alacağın miktarı, uyuşmazlığın niteliği ve tahkim yargılamasının süresi 

dikkate alınarak hakem veya hakem kurulu ile taraflar arasında kararlaştırılacaktır 

(m.440/1).  

Taraflar hakem ücretini, hakemlik ücreti konusunda bazı kıstasları dikkate 

alarak belirleyebileceklerdir. Buna göre taraflar, hakem veya hakem kurulunun 

ücretini yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yaparak da 

belirleyebilirler (m.440/2). 

Yeni Usul Kanunu hakem ücretinin taraflarca veya taraflar ile hakemlerin 

anlaşması yoluyla belirlenememesi durumunda hangi yöntemin kullanılacağını 

düzenlemiştir. Buna göre a- taraflar ile hakem veya hakem kurulu arasında ücretin 

belirlenmesi konusunda bir anlaşmaya varılamazsa veya b-tahkim sözleşmesinde 

ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da c-taraflarca bu 

konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, 

hakem veya hakem kurulunun ücreti, her yıl Adalet Bakanlığı’nca ilgili kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan ücret 

tarifesine göre belirlenecektir (m.440/3). 

Birden fazla hakemin seçildiği durumlarda taraflarca aksi kararlaştırılmadığı 

takdirde hakem kurulu başkanının ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem 

ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır (m.440/4). Hakem kararının 

düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması hallerinde ek hakem ücreti ödenmez 

(m.440/5). 

Hakemlerin görevi kararı vermekle sona erdiğinden hakem kararı iptal 

edilse bile hakemler ücret isteyebilecektir.642 Hakem kararı tahkim süresi bittikten 

sonra verildiği için iptal edilirse tahkim süresinin geçirilmesinde kusurlu olmayan 

hakemler ücret isteyebileceklerdir.643 

                                                 
642 Dayınlarlı, a.g.m., s.545; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.710 
643 Kuru, a.g.e., s.6039 
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Haklı bir neden olmaksızın istifa eden hakem geçen hizmeti için bir ücret 

isteyemezken kusuru olmaksızın azledilen bir hakem o zamana kadar geçen hizmeti 

için ücret isteyebilecektir.644 

d. Hakemlerin Sorumluluğu 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hakemlerin sorumluluğu hakkında 

herhangi bir hüküm içermemektedir. Bununla birlikte Yeni Usul Kanunu’nun 

hakemlerin sorumluluğu başlıklı 419. maddesi uyarınca taraflarca aksi 

kararlaştırılmamışsa, tahkim yargılamasında görevi kabul eden hakem haklı bir 

neden olmaksızın görevini yerine getirmekten kaçındığı takdirde tarafların bu 

nedenle uğradığı zararı gidermekle yükümlü olacaktır. 

Görüldüğü üzere her iki kanunda da hakemler için hâkimlerin hukuki 

sorumluluğuna ilişkin hükmün uygulanacağına dair bir düzenleme mevcut değildir. 

Doktrinde bu konuda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre hakemler 

verdikleri kararlardan dolayı ancak hâkimler hakkındaki hükümlere göre sorumlu 

olacaklardır.645 Diğer bir görüşe göreyse hakemlerin ve hâkimlerin statüleri farklıdır. 

Hakem yetkisini taraflar arasındaki sözleşmeden almaktadır. Bu nedenle hakemlerin 

sorumluluklarını taraflarla olan ilişkisi tayin edecektir. Hakemin taraflarla olan 

ilişkisi vekâlet akdine dayandığından, hakemlerin sorumluluğunu genel hükümlere 

göre aramak gerekecektir.646 

Kanaatimizce hakemler yetkilerini taraflar arasındaki sözleşmeden alsalar 

bile yargılama faaliyeti yürütmektedirler. Hakemlerin vermiş olduğu kararlardan 

dolayı sınırsız olarak sorumsuz tutulmaları her türlü keyfiliğe yol açabilecektir. 

Böyle bir sonuç toplumun hak ve adalet duygusuna zarar verecek, kamu düzeninin 

ihlaline yol açabilecektir. Bu nedenden dolayı hakemlerin kasıtlı olarak veya ağır 

ihmalleri sonucu aynı zamanda kanuna aykırı olarak verdikleri kararlardan dolayı 

hukuki sorumluluğu olmalıdır.647 Buradaki hukuki sorumluluk Yeni Usul 

                                                 
644 Kuru, a.g.e., s.6039. Ayrıca bakınız Yeğengil, a.g.e., s.273  
645 Kuru, a.g.e., s.5998 
646 Karataş, a.g.e., s.174-175; Taşkın, a.g.e., s.152 
647 Aynı yönde görüş için bakınız Dayınlarlı, a.g.e., s.51-52 
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Kanunu’nun hâkimlerin sorumluluğunu düzenleyen 46. maddesi çerçevesinde 

düşünülmelidir. 

Hakemler bunun haricinde Yeni Usul Kanunu’nun 419. maddesinde 

belirtildiği gibi haklı bir neden olmaksızın görevlerini yerine getirmekten 

kaçındıkları takdirde tarafların bu nedenle uğradıkları zararları gidermekle yükümlü 

olacaktırlar. Bunun kapsamına hakemin uygun olmayan zamanda istifa ederek 

taraflara böylelikle zarar vermesini de sokabiliriz. Bunun yanı sıra tahkimin en 

önemli ilkelerinden birisi olan gizliliğe aykırı olarak sır saklama yükümlülüğünü 

ihlal eden hakemlerin sorumluluğu doğacaktır.648 

4. Tahkimde Yargılama Usulü 

Tahkim yargılamasının yürütülmesinde görevli olan kişiler hakemlerdir. 

Bununla birlikte yalnızca kanunda açıkça izin verilmiş olan hallerde mahkemelerin 

yardımına başvurulacaktır. Buna göre kanunda yer alan haller haricinde 

mahkemelerin yardımına başvurulamayacaktır (Yeni Usul Kanunu m.411). Tahkim 

yargılamasında, kanunun mahkeme tarafından yapılacağını belirttiği işlerde görevli 

ve yetkili mahkeme tahkim yeri bölge adliye mahkemesidir. Tahkim yeri 

belirlenmemiş ise görevli ve yetkili mahkeme davalının Türkiye’deki yerleşim yeri, 

oturduğu yer veya işyeri bölge adliye mahkemesidir (Yeni Usul Kanunu m.410). 

Tahkim yeri, taraflarca veya onların seçtiği bir tahkim kurumunca serbestçe 

kararlaştırılır.649 Bu konuda bir anlaşma yoksa tahkim yeri, hakem veya hakem 

kurulunca olayın özelliklerine göre belirlenir (Yeni Usul Kanunu m.425/1). Bununla 

birlikte hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasının gerektirdiği durumlarda 

taraflara önceden bildirmek kaydıyla bir başka yerde de toplanabilir ve duruşma, 

keşif gibi benzeri işlemleri de yapabilir (Yeni Usul Kanunu m.425/2). Burada 

hakemin veya hakem kurulunun başka yerde toplanacağına dair bildirim 

yükümlülüğü sadece tarafların da yargılamaya katılacağı haller içindir. Hakemlerin 

                                                 
648 Dayınlarlı, a.g.e., s.53; Taşkın, a.g.e., s.164 vd. 
649 Bakınız Karataş, a.g.e., s.197 
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kendi aralarında toplandığı hallerde taraflara bu şekilde bir yer değişimi bildiriminin 

yapılması zorunlu değildir. 

a. Hakemde Dava Açılması 

(1) Dava Dilekçesi 

Hakemlerde görülecek dava, davacı tarafından hakem mahkemesine 

sunulacak iki nüsha dava dilekçesiyle açılacaktır.  

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda dava dilekçesiyle ilgili bir hüküm 

yer almamaktadır. Buna göre taraflarca bir süre kararlaştırılmamışa davacı hakem 

seçildikten veya hakem kurulu oluştuktan sonra uygun bir süre içerisinde dava 

dilekçesini hakeme veya hakem kuruluna sunacaktır. Davacı hakem kurulunun ilk 

toplantısına kadar davasını açmamışsa hakem kurulu ilk toplantısında Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun 525. maddesine göre davacıya dava açması için uygun 

bir süre verecektir. 

Yeni Usul Kanunu dava dilekçesi hakkında bir düzenleme getirmiştir. 

Davacı, hakem seçildikten veya hakem kurulu oluştuktan sonra taraflarca 

kararlaştırılan veya hakem tarafından belirlenecek süre içinde iddiasını, iddiasına 

dayandırdığı vakıaları ve taleplerini içeren dilekçeyi hakeme veya hakem kuruluna 

sunacaktır ( Yeni Usul Kanunu m.428/1). Davacı dilekçesine yazılı delillerini 

ekleyebilir ve ileride sunabileceği delilleri dilekçesinde gösterebilir ( Yeni Usul 

Kanunu m.428/2). Davacı verilen bu süre içinde hakeme veya hakem kuruluna dava 

dilekçesini sunmak zorundadır; geçerli bir mazereti olan davacıya dava dilekçesini 

sunması için ek bir süre verilebilecektir.650 

Davacı, geçerli bir neden göstermeksizin dava dilekçesini süresi içinde 

vermezse hakem veya hakem kurulu tahkim yargılamasına son verecektir ( Yeni 

Usul Kanunu m.430/a). 

                                                 
650 Kuru, a.g.e., s.6044 
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Doktrinde tarafların davanın açılış şeklini yazılı veya sözlü olarak 

kararlaştırabileceklerine ilişkin bir görüş de ileri sürülmüştür. 651 Bu durumda davacı 

mahkemelerde olduğu gibi davasını yazılı olarak hakemlere arz edebileceği gibi 

sözlü olarak da anlatabilir. Sözlü açılan davalarda mahkemelerde olduğu gibi 

hakemlerin bir dava zaptı tutmaları gerekir. Kanaatimizce Yeni Usul Kanunu’nda 

davanın dilekçeyle açılması düzenlenirken, bunun aksinin taraflarca kararlaştırılabilir 

olduğu belirtilmediğinden davanın yazılı olarak açılması ve dilekçenin hakem veya 

hakem kuruluna sunulması gerekmektedir. Zira kanun taraflarca aksi 

kararlaştırılabilir olan her durumu ayrıca belirtirken davanın açılması hususunda 

böyle bir yönteme başvurmamıştır. 

 (2) Dava Tarihi 

Dava kural olarak hakemler belli olup hakem kurulu oluştuktan sonra açılır. 

Ancak kanun tahkim yargılamasında davanın açılma zamanı olarak daha önceki bir 

tarihi kabul etmiştir. Bunun nedeni hakem kurulunun oluşmasının veya hakemin belli 

olmasının uzunca bir zaman alması ve bu arada dava sürelerinin kaçırılması 

ihtimalinin bulunmasıdır.652 

Gerek Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gerekse Yeni Usul Kanunu 

davanın açılma zamanı konusunda aynı doğrultuda düzenlemede bulunmuşlardır. 

Taraflar tahkim sözleşmesinde davanın açılma tarihinin nasıl belirleneceğini 

kararlaştırabileceklerdir. Eğer taraflar böyle bir düzenlemede bulunmadıysa kanunda 

yer alan hüküm uygulama alanı bulacaktır.  

Buna göre hakemlerin seçimi mahkemece veya bir üçüncü kişi tarafından 

yapılacaksa, taraflarca hakemlerin seçimi için mahkemeye veya sözleşmeye göre 

hakem seçecek olan kişi, kurum veya kuruluşa başvurulduğu tarihte dava açılmış 

sayılacaktır. Eğer sözleşmeye göre hakemlerin seçimi iki tarafa ait ise davacının 

hakemini seçip kendi hakemini seçmesini diğer tarafa bildirdiği tarihte dava açılmış 

sayılır. Sözleşmede hakem veya hakem kurulunu oluşturan hakemlerin ad ve 
                                                 
651 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.668; Biçkin, Hakem Sözleşmesi, s.384; Karataş, 
a.g.e.,s.182; Yeğengil, a.g.e., s.292 
652 Kuru, a.g.e., s.6042 
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soyadları belirtilmiş ise dava uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi talebinin karşı 

tarafça alındığı tarihte açılmış sayılır ( Yeni Usul Kanunu m.426/1 ). 

Taraflardan biri mahkemeden ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı 

aldırmış ise iki hafta içinde tahkim davasını açmak zorundadır. Tahkim davası bu 

süre içinde açılmadığı takdirde ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kendiliğinden 

ortadan kalkacaktır ( Yeni Usul Kanunu m.426/2 ). 

Hakemlerde dava açılmasının da mahkemede dava açılmasında olduğu gibi 

birtakım sonuçları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1- Öncelikle davanın açılmasıyla zamanaşımı kesilecektir.653 Hakem kararı 

iptal edilse bile hakemlerde açılmış davayla meydana gelen zamanaşımı kesilmesinin 

hükmü devam edecektir. Hakemlerde dava açıldıktan sonra iki tarafın yargılamaya 

ilişkin her işleminden ve hakemin her emir ve hükmünden itibaren zamanaşımı 

yeniden işlemeye başlayacaktır.654  

2- Hakemlerde dava açılmasıyla derdestlik hali meydana gelecektir.655 Bu 

durumda taraflar oluşturacakları yeni hakem kurulunda tarafları ve konusu aynı olan 

yeni bir dava açamayacaklardır.656 Bu durum olumsuz bir dava şartı olarak yeni 

davanın görülmesine engel olacaktır.657-658 

3- Hakemlerde açılan davada davacı, davalının rızası olmaksızın davasını 

geri alamayacaktır. 

4- Hakemlerde açılan davalarda iddianın ve savunmanın değiştirilmesi ve 

genişletilmesi yasağı uygulanmamaktadır.659 Bununla birlikte taraflar tahkim 

                                                 
653 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.668 
654 Kuru, a.g.e., s.6044 
655 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.668; Selçuk Öztek, ‘Ulusal Tahkimde Uygulanacak 
Yargılama Usulü’, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Tahkim Konuşmalar-Tartışmalar-Bildiriler, İstanbul, 2009, s.342 
656 Ziya Akıncı, ‘Tahkim ve Derdestlik İtirazı’ (Derdestlik), Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e 
Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, 2001, s.8-9 
657 Yeni Usul Kanunu’nun 114. maddesinin 1. fıkrası ı bendi uyarınca Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu’na göre bir ilk itiraz olan derdestlik hali dava şartı olarak düzenlenmiştir. 
658 Akıncı, Derdestlik, s.11 
659 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.669 
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sözleşmesinde bunun aksini düzenleyebilirler. Buna göre taraflar tahkim yargılaması 

sırasında iddia veya savunmalarını değiştirebilir veya genişletebilirler. Ancak hakem 

veya hakem kurulu bu işlemin gecikerek yapılmış olduğunu, diğer taraf için haksız 

bir şekilde büyük zorluk yarattığını ve diğer durum ve koşulları dikkate alarak böyle 

bir değişiklik veya genişletmeye izin vermeyebilir. Bu durumda hakem kurulu veya 

hakem tahkim yargılamasını uzatmaya yönelik kötü niyetli genişletme taleplerine 

izin vermeyecektir. Her halükârda iddia veya savunma tahkim sözleşmesinin 

kapsamı dışına çıkacak şekilde değiştirilemez veya genişletilemez ( Yeni Usul 

Kanunu m.428/3 ). 

(3) Davaya Cevap 

Devlet mahkemelerinde yürütülen yargılamada olduğu gibi hakem 

yargılamasında da alınan dava dilekçesine karşı davalı tarafça bir cevap dilekçesi 

hazırlanacaktır.660 Davalı taraf bu cevap dilekçesini taraflarca kararlaştırılan veya 

hakem tarafından belirlenecek süre içerisinde hakemlere sunmak durumundadır. 

Davalı cevap dilekçesinde savunmasına ve dayandığı vakıalara yer verecektir ( Yeni 

Usul Kanunu m.428/1 ). Davalı cevap dilekçesine yazılı delillerini ekleyebilecek ve 

ileride sunacağı delilleri cevap dilekçesinde gösterebilecektir ( Yeni Usul Kanunu 

m.428/2 ). 

Davalı, cevap süresi içinde vereceği cevap dilekçesiyle davacıya karşı 

hakemlerde bir karşılık dava da açabilir.661 Karşı davadaki talepler taraflar arasındaki 

hukuki ilişkiyi düzenleyen sözleşmeden kaynaklanıyorsa hakem veya hakem kurulu 

bu davayı da inceleyecektir.662 Bu halde hakemler, asıl dava ile karşılık davayı 

birlikte inceleyip karar bağlayacaklardır.663 Asıl dava ile karşılık davanın tahkim 

süresi ayrı olarak hesaplanmayacaktır.664 Eğer davalı tarafın talebi, taraflar arasındaki 

esas sözleşmeden kaynaklanmıyorsa hakemler karşı davayı reddetmelidir.665 

                                                 
660 Karataş, a.g.e., s.195 
661 Karataş, a.g.e., s.196; Kuru, a.g.e., s.6045; Öztek, a.g.m., s.343; Yeğengil, a.g.e., s.292 
662 Dayınlarlı, a.g.e., s.74; Öztek, a.g.m., s.343; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.713 
663 Kuru, a.g.e., s.6045 
664 Dayınlarlı, a.g.e., s.84; Karataş, a.g.e., s.196; Öztek, a.g.m., s.343 
665 Dayınlarlı, a.g.e., s.74; Yeğengil, a.g.e., s.292 



 194

Davalı cevap dilekçesini hakeme sunmazsa bu durum davacının iddialarının 

ikrarı veya davanın kabulü olarak değerlendirilmeyip yargılamaya devam edilecektir 

( Yeni Usul Kanunu m.430/b ). 

b. Hakemlerde Uygulanacak Yargılama Usulü 

(1) Yargılama Usulü 

Taraflar hakem veya hakem kurulunun uygulayacağı yargılama usulüne 

ilişkin kuralları serbestçe kararlaştırabilir ya da tahkim kurumlarının kurallarına 

yollama yaparak yargılama usulünü belirleyebilirler. Taraflar yargılama usulüne 

ilişkin kuralları tahkim sözleşmesinde veya daha sonra yapacakları bir sözleşmede 

belirleyebileceklerdir. Bununla birlikte bu kurallar usul kanununda yer alan emredici 

hükümlere aykırı olamayacaktır ( Yeni Usul Kanunu m.424/1). Hakemler taraflarca 

tespit edilmiş olan yargılama usulüne ilişkin kurallara uymak zorundadırlar.666 

 Taraflar tahkim yargılamasının nasıl yürütüleceği konusunda herhangi bir 

düzenleme yapmamışlarsa hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasını usul 

kanununda yer alan hükümleri de gözeterek uygun bulduğu bir şekilde yürütecektir 

(HUMK m.525, Yeni Usul Kanunu m.424/1). 

Bununla birlikte hakemler her iki halde de bir yargılama usulünün ana 

ilkelerine uymak zorundadırlar. 667 Bu çerçevede taraflar tahkim yargılamasında eşit 

hak ve yetkilere sahiptirler.668 Hakemler taraflara hukuki dinlenilme hakkını 

kullanma imkânı tanımak zorundadırlar ( Yeni Usul Kanunu m.423). 

(2) Duruşma Yapılması ve Dosya Üzerinden İnceleme 

Taraflar tahkim sözleşmesinde tahkim yargılamasının duruşmalı olarak 

yürütüleceğine veya dosya üzerinden görüleceğine ilişkin bir kayda yer verebilirler. 

Tahkim sözleşmesinde duruşma yapılmasının zorunlu olduğu yönünde bir kayıt 

                                                 
666 Karataş, a.g.e., s.187 
667 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.666; Biçkin, Hakem Sözleşmesi, s.386; Dayınlarlı, 
a.g.e., s.68; Karataş, a.g.e., s.189; Öztek, a.g.m., s.340; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.711-713 
668 Sarısözen, Tahkim, s.41-42 
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yoksa ve taraflar da talepte bulunmamışlarsa hakemler duruşma yapmak zorunda 

değildirler.669 

Taraflar duruşma yapılmasını zorunlu tutmadıkları takdirde hakem veya 

hakem kurulu; delillerin ikamesi, sözlü beyanlarda bulunulması veya bilirkişiden 

açıklama istenmesi gibi sebeplerle duruşma yapılmasına karar verebileceği gibi 

yargılamanın dosya üzerinden yürütülmesine de karar verebilecektir (Yeni Usul 

Kanunu m.429/1, HUMK. m.525). Yargıtay bazı kararlarında670 hakemlerin duruşma 

yapmak zorunda olduğu görüşünü benimsemişse de kanaatimizce gerek Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 525. maddesi gerekse Yeni Usul Kanunu’nun 429. 

maddesi uyarınca tahkim sözleşmesinde duruşma yapılacağı hakkında bir hüküm 

yoksa hakemler bu konuda kendileri karar vereceklerdir. Bununla birlikte Yeni Usul 

Kanunu’nun 429. maddesi uyarınca taraflar tahkim sözleşmesinde aksini 

kararlaştırmadıkları takdirde hakem veya hakem kurulu, taraflardan birinin talebi 

üzerine yargılamanın uygun aşamasında duruşma yapılmasına karar verecektir (Yeni 

Usul Kanunu m.429/1). 

Hakem veya hakem kurulu, dava ile ilgili her türlü keşif tarihini, bilirkişi 

incelemesini veya diğer delillerin incelenmesi için yapılacak her toplantıyı ve 

duruşmayı taraflara uygun bir süre önce bildirir ve tarafları duruşmaya davet eder.  

Hakem veya hakem kurulu bu bildirimi yaparken aynı zamanda tarafların 

gelmemeleri halinde bunun sonuçlarının neler olacağını da taraflara bildirir (Yeni 

Usul Kanunu m.429/2).  

Taraflardan biri geçerli bir neden göstermeksizin duruşmaya katılmaz veya 

delillerini sunmaktan kaçınırsa hakem veya hakem kurulu tahkim yargılamasına 

devam ederek mevcut delillere göre kararını verecektir (Yeni Usul Kanunu m.430/c). 

                                                 
669 Dayınlarlı, a.g.e., s.79; Karataş, a.g.e., s.191; Öztek, a.g.m., s.344 
670 ‘HUMK’nun 516 ve devamı maddelerinde öngörülen kurallara göre hakemlerin nasıl bir yargılama 
usulü uygulayacakları açık ve ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Ancak, hakemlerin uyuşmazlığın 
çözümü için yargılamayı mahkemeler gibi tutanak düzenleyerek ve duruşmalı olarak yapmak zorunda 
oldukları ve bu hususun genel bir buyurucu kural bulunduğu Yargıtay’ca benimsenmiştir. Temyize 
konu olan hakem kararı tesis edilirken, ne duruşma açılmış ve ne de bir katiple duruşma tutanağı 
düzenlenmiştir Bu açıklanan eksiklik, buyurucu kurallara aykırı olduğundan doğrudan doğruya göz 
önüne alınmış ve hakem kararının sadece bu nedenle bozulması gerekmiştir.’ 11. HD. 05.05.1994, 
6433/4604 ( Kuru, a.g.e., s.6053 ) 



 196

Buna göre taraflardan birinin geçerli bir nedeni olmaksızın duruşmaya katılmaması 

davanın devamına engel olmayacaktır. Bununla birlikte taraflardan her ikisi de 

duruşmaya gelmezse, inceleme dosya üzerinden yapılacak ve dosyanın işlemden 

kaldırılması hükümleri uygulanmayacaktır.671 

Gerek Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda gerekse Yeni Usul 

Kanunu’nda tahkimde davaya müdahale hususunda bir düzenlenme yapılmamıştır. 

Taraflar arasında devam eden bir yargılama sonucunda verilecek hükmün üçüncü 

kişilerin haklarını etkilemesi her zaman mümkündür. Bu durumda üçüncü kişinin 

kendi hakkını koruması için davayı kazanmasında yararı bulunan taraf yanında 

davaya katılması onun açısından faydalı olacaktır. Doktrinde davanın ihbarı ve fer’i 

müdahele için tahkim sözleşmesinde bu hususun açıkça kararlaştırılması ve üçüncü 

kişilerin tahkim sözleşmesini imzalaması gerektiği ifade edilmiştir.672 Yargıtay ise 

hakemlerde açılan davaya müdahelenin veya davanın üçüncü şahıslara ihbarının 

hiçbir şarta bağlı olmadan olanaklı olduğunu kabul etmiştir.673 Kanaatimizce fer’i 

müdahalede bulunan üçüncü şahıslar davaya taraf olmadıklarından tahkim 

sözleşmesini imzalamalarına gerek bulunmamaktadır.674 Ayrıca tahkim neticesinde 

verilecek karar üçüncü kişilerin haklarını etkileyebileceğinden üçüncü kişilerin 

davaya müdahalesini tarafların iradesine tâbi kılmak uygun bir çözüm yöntemi 

olmayacaktır. Bununla birlikte tahkim sözleşmesini imzalamayan üçüncü kişilerin, 

tahkim yargılaması sırasında davacıya ve davalıya karşı hakemler önünde dava 

açmak suretiyle davaya asli müdahalede bulunması mümkün değildir.  

(3) Deliller ve İspat 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 526. maddesine göre deliller 

hakkında usul kanununda yer alan hükümler hakem yargılamasında da geçerli 

                                                 
671 Kuru, a.g.e., s.6053 
672 Karataş, a.g.e., s.205; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.713; Yeğengil, a.g.e., s.297 
673 Yargıtay Ticaret Dairesi 08.11.1960 T. 1745/2938 
674 Ayrıca bakınız Sarısözen, Tahkim, s.72 
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olacaktır. Söz konusu düzenleme sadece delillerle ilgili düzenlemeleri değil ispata 

ilişkin hükümleri de kapsamaktadır.675 

Yeni Usul Kanunu’nda HUMK.’un 526. maddesi doğrultusunda bir 

düzenleme yer almamıştır; bu durumda her şeyden önce tarafların tahkim 

sözleşmesinde delillere ve ispata ilişkin bir düzenleme yapıp yapmadıkları 

incelenecektir. Taraflar tahkim sözleşmesinde bu konuda böyle bir düzenlemede 

bulunmamışlar ise hakem veya hakem kurulu, deliller ve ispata ilişkin hususları 

kanunda yer alan hükümleri de gözeterek uygun bir şekilde yürütecektir. 

Yeni Usul Kanunu’nun 431. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hakem veya 

hakem kurulu; belirlediği konular hakkında rapor vermek üzere bir veya birden çok 

bilirkişi seçimine, tarafların bilirkişiye gerekli açıklamaları yapmalarına ve ilgili 

belgelerle bilgileri vermelerine ve keşif yapılmasına karar verebilecektir. Tahkim 

sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin talebi veya hakem ya da 

hakem kurulunun gerekli görmesi üzerine bilirkişiler yazılı veya sözlü raporlarını 

vermelerinden sonra çağrılacakları duruşmaya katılırlar. Bu duruşmada taraflar, 

bilirkişilere soru sorabileceklerdir. Taraflar uyuşmazlığı incelemesi için o konuda 

uzman özel bilirkişilere başvurmuşlarsa, bu duruşmada o bilirkişileri de 

dinletebileceklerdir (Yeni Usul Kanunu m.431/2). 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 527. maddesi hakemlerin yemin 

icrası, tanıklara yemin verilmesi ve tanıklıktan kaçanları dinlenmesi, bir yabancı 

mahkemenin istinabe edilmesi ve bu kanunun 322., 323., 333. ve sonraki 

maddelerinde yazılı olan belgelerin ibrazı için sulh hukuk mahkemesine 

başvuracağını düzenlemiştir. Bu düzenleme Yeni Usul Kanunu’nda yer almamıştır. 

Bununla birlikte taraflardan biri hakem veya hakem kurulunun onayı ile delillerin 

toplanmasında mahkemeden yardım isteyebilecektir (Yeni Usul Kanunu m.432). 

Hakem veya hakem kurulu yargı gücüne doğrudan sahip olmadığı için ve tahkim 

sözleşmesi niteliği gereği yalnızca sözleşmenin taraflarını bağlayıp üçüncü kişileri 

bağlamadığı için hakemlerle işbirliği yapmak istemeyen tarafın veya tahkim 

sözleşmesinin tarafı olmayan bir kişinin elindeki delillerin toplanması amacıyla 
                                                 
675 Kuru, a.g.e., s.6054 
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ancak mahkemeden yardım istenebilinecektir. Taraflara tanınan bu hakkın kötüye 

kullanılmasının önüne geçilmesi için hakem veya hakem heyetinden onay alınması 

şartı getirilmiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 528. maddesine göre hakemlerin 

baktıkları davada tahkikat sırasında ceza kovuşturmasına esas teşkil eden bir sahtelik 

hadisesi ileri sürülürse, hakemler ceza mahkemesince sahtelik hakkında bir karar 

verilinceye kadar tahkikatı erteleyeceklerdir ve tahkim süresi devam etmeyecektir. 

Yeni Usul Kanunu’nda hakemlere yönelik böyle bir hüküm düzenlenmemiştir ancak 

kanaatimizce senedin sahteliğinin davanın çözümü açısından önemli olduğu ve 

hakem kurulunun hukuk eğitimi almamış kişilerden oluştuğu durumlarda aynı 

çözümün benimsenmesi yerinde olacaktır. 

(4) İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun tahkime ilişkin hükümlerinde 

ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti hususunda bir düzenlemeye 

gidilmemiştir. Bu nedenle hakemlerin ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti 

kararı almaları mümkün değildir. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespitine 

ihtiyaç duyulan hallerde tarafların mahkemeye başvurmaları gerekmektedir.676 

Yeni Usul Kanunu’nun ihtiyati tedbir ve delil tespiti başlıklı 414. maddesi 

hakem veya hakem kuruluna ihtiyati tedbir ve delil tespiti kararı alabilmesi 

konusunda yetki tanımıştır. Bununla birlikte taraflar tahkim sözleşmesinde hakem 

veya hakem kurulunun böyle bir yetkisinin bulunmadığını kabul edebileceklerdir. 

Aynı esas Yeni Alman Usul Kanunu’nun 1041. maddesinde de kabul edilmiştir. Bu 

hükme göre de hakem mahkemesi geçici koruma önlemi alabilecektir. 

Yeni Usul Kanunu’nun 414. maddesinin 1. fıkrası uyarınca taraflarca aksi 

kararlaştırılmadıkça, tahkim yargılaması sırasında hakem veya hakem kurulu, 

taraflardan birinin talebi üzerine, bir ihtiyati tedbirin alınmasına veya delil tespitine 

karar verebilir. Hakemin veya hakem kurulunun talep olmaksızın ihtiyati tedbire 
                                                 
676 Dayınlarlı, a.g.e., s.68; Karataş, a.g.e., s.202, 204; Kuru, a.g.e., s.6055; Pekcanıtez, Atalay, 
Özekes, a.g.e., s.715;  Üstündağ, a.g.e., s.84 
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karar vermesi mümkün değildir. Hakem veya hakem kurulu, ihtiyati tedbir kararı 

vermeyi uygun bir teminat verilmesine bağlı kılabilecektir. 

Hakemin veya hakem kurulunun verdiği ihtiyati tedbir kararı sonrasında, 

verilen tedbir kararının taraflardan birinin talebi üzerine mahkemece icra 

edilebilirliğine karar verilecektir. İhtiyati tedbir kararına uyulmaması veya 

uyulmaması ihtimali bulunan hallerde mahkemeye bu yönde bir talep yapılacaktır. 

Mahkeme geçerli bir tahkim sözleşmesinin varlığını tespit ederek tedbir kararının 

icra edilebilirliğine karar verebilecektir (Yeni Usul Kanunu m.414/2). Kanaatimizce 

burada mahkemenin geçerli bir tahkim sözleşmesinin varlığını tespitle 

görevlendirilmesi kanunun 422. maddesinde düzenlenen hakemin kendi yetkisi 

hakkında karar vermesi düzenlemesiyle çelişmektedir. Zira hakem mahkemesine 

yapılan itiraz ertesinde hakemler kendilerini yetkili gördükten sonra hakem 

mahkemesinden tedbir kararı alınıp mahkemeye başvurulması üzerine mahkemenin 

hakemlerin yetkisiz olduğuna karar vermesi ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda 

eğer önceden hakem heyeti kendi yetkisi üzerinde bir karar verdiyse mahkemenin 

yeniden buna yönelik bir inceleme yapmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. 

Hakem kurulu hakemlerin yetkisi konusunda bir inceleme yapmadığı takdirde 

mahkeme bu konuda inceleme yapabilmeli ve mahkemenin kararı hakemleri 

bağlamalıdır. 

Taraflar ihtiyati tedbir veya delil tespiti kararı alınması için hakem veya 

hakem kurulu dışında ön hakem gibi bir başka kişiyi de görevlendirebilirler. Bununla 

birlikte bu kişiler bazı durumlarda zamanında ve etkin olarak hareket 

edemediklerinden ihtiyati tedbir ve delil tespiti kararı vermeleri mümkün 

olamayabilir. Örneğin bu kişilerin henüz atanmamış olduğu hallerde ihtiyati tedbir 

kararının vakit geçirmeksizin verilmesi gerekebilir. Bu hallerde taraflar mahkemeye 

başvurarak ihtiyati tedbir veya delil tespiti için mahkemeden yardım 

isteyebileceklerdir. Bu hallerin varlığının takdiri mahkeme tarafından yapılacaktır. 

Böyle bir durum olmadığı takdirde ihtiyati tedbir kararı veya delil tespiti kararı 

sadece hakemlerden alınabilinecektir. Bununla birlikte hakem veya hakem 

kurulundan alınacak izinle veya tarafların bu konudaki yazılı sözleşmesine 
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dayanılarak tedbir veya tespit kararı için mahkemeye başvurulabilecektir (Yeni Usul 

Kanunu m.414/3). Tahkim sözleşmesinde ihtiyati tedbir için mahkemelerin 

görevlendirilmediği hallerde ilgili taraf mahkemeye başvurmak için haklı bir sebebi 

olduğunu hakeme veya hakem kuruluna ispatlamak zorunda kalacaktır. 

Tahkim yargılaması öncesinde veya tahkim yargılaması sırasında 

taraflardan birinin talebi üzerine mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı, aksine 

karar verilmedikçe, hakem kararının icra edilebilir hale gelmesiyle ya da davanın 

hakem tarafından reddedilmesi halinde kendiliğinden ortadan kalkar (Yeni Usul 

Kanunu m.414/4). 

Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararı hakem veya hakem kurulu 

tarafından değiştirilebilecek veya ortadan kaldırılabilecektir (Yeni Usul Kanunu 

m.414/5). Zira tahkim taraf iradesine dayalı bir hukuki müessesedir ve tarafların 

iradesine üstünlük tanımaktadır.  

(5) Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması 

Tarafların yargılamaya katılmaması değişik şekillerde olabilir. Bu durum 

davacı açısından verilen süre içerisinde dava dilekçesini sunmamak veya davet 

edilen duruşmalara gelmemek şeklinde olabilecekken; davalı açısından cevap 

dilekçesini vermemek veya yine davet edildiği duruşmalara gelmemek şeklinde 

olabilecektir. Kanunda, belirtmiş olduğumuz her bir durum için farklı sonuçlar 

öngörülmüştür. 

Davacı geçerli bir neden göstermeksizin dava dilekçesini süresi içinde 

vermemiş olabilir. Bunun yanı sıra davacı dava dilekçesini süresi içinde vermiş fakat 

dava dilekçesi usulüne uygun olmadığından varolan eksikliklerin giderilmesi için 

hakem veya hakem kurulunca bir süre belirlenmiş ve bu eksiklikler verilen süre 

içinde giderilmemiş olabilir. Burada her iki durumda da hakem veya hakem kurulu 

tahkim yargılamasına son verecektir (Yeni Usul Kanunu m.430/a). 

Davalı hakemler tarafından veya tahkim sözleşmesinde belirlenmiş olan 

süre içerisinde cevap dilekçesini sunmadığı takdirde bu durum davacının iddialarının 
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ikrarı veya davanın kabulü olarak değerlendirilmeyip yargılamaya devam edilecektir 

(Yeni Usul Kanunu m.430/b). 

Taraflardan biri geçerli bir neden göstermeksizin duruşmaya katılmaz veya 

delillerini sunmaktan kaçınırsa hakem veya hakem kurulu tahkim yargılamasına 

devam ederek mevcut delillere göre karar verebilecektir (Yeni Usul Kanunu 

m.430/c). 

(6) Sulh 

Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümü tarafların sulh olmasına engel 

değildir.677 Tahkim yargılaması sırasında taraflar uyuşmazlık konusunda sulh 

olurlarsa tahkim yargılamasına son verilecektir. Tarafların talebi ahlâka veya kamu 

düzenine aykırı değilse ve tahkime elverişli olan bir konuya ilişkinse, sulh hakem 

kararı olarak tespit edilecektir (Yeni Usul Kanunu m.434). 

(7) Yargılamanın Sona Ermesi 

Tahkim yargılaması hakem veya hakemlerin davanın esası hakkında karar 

vermeleriyle sona erecektir. Yeni Usul Kanunu bunun yanında hangi hallerde 

yargılamanın sona ereceğini belirtmiştir (Yeni Usul Kanunu m.435/1). Bu maddeye 

göre yargılamanın sona ereceği haller şunlardır: 

Davacının davasını geri alması üzerine dava sona erecektir. Bununla birlikte 

davanın geri alınmasına davalı tarafından itiraz edildiği takdirde hakem veya hakem 

kurulu uyuşmazlığın kesin olarak çözümünde davalının hukuki yararı bulunduğunu 

kabul ederse yargılama sona ermeyecektir (Yeni Usul Kanunu m.435/1-a). 

Taraflar tahkim yargılamasının sona erdirilmesi konusunda 

anlaşabileceklerdir (Yeni Usul Kanunu m.435/1-b). 

                                                 
677 Karataş, a.g.e., s.203-204 
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Hakem veya hakem kurulu yargılamanın sürdürülmesini başka bir sebeple 

gereksiz veya imkânsız bulursa tahkim yargılaması sona erecektir (Yeni Usul 

Kanunu m.435/1-c). 

Taraflar tahkim süresinin uzatılması konusunda anlaşamadıkları takdirde 

taraflardan biri tahkim süresinin uzatılması için mahkemeye talepte bulunabilecektir. 

Tahkim süresinin uzatılması talebi mahkemece reddedildiği takdirde tahkim 

yargılaması sona erecektir (Yeni Usul Kanunu m.435/1-ç). 

Birden fazla hakemli davalarda kararın oybirliğiyle verilmesi öngörülmesine 

rağmen, hakem kurulu oybirliğiyle karar veremezse tahkim yargılaması sona 

erecektir (Yeni Usul Kanunu m.435/1-d). 

Yargılama giderleri için avans yatırılmazsa tahkim yargılaması sona 

erecektir (Yeni Usul Kanunu m.435/1-e). 

Kanunun bu maddesinde yer verilmese de tarafların sulh olması ve 

davacının dava dilekçesini hakem veya hakem kuruluna süresinde sunmadığı 

hallerde de yargılama sona erecektir. 

Hakemin veya hakem kurulunun yetkisi yargılamanın sona ermesiyle 

ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte kararın tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması 

talep edildiği takdirde yargılama sona ermiş bulunsa bile esas hakkında karar vermiş 

olan hakem veya hakem kurulu görev alacaktır (Yeni Usul Kanunu m.435/2). 

(8) Yargılama Giderleri 

Hakem veya hakem kurulu tahkim yargılaması sonucunda vereceği esasa 

ilişkin kararında yargılama giderlerini de gösterecektir. Bunun haricinde hakem veya 

hakem kurulu yargılamayı sona erdiren veya taraflar arasında sulhu tespit eden diğer 

kararında da yargılama giderlerini gösterecektir (Yeni Usul Kanunu m.442/5). 

Yargılama giderleri tahkim yargılaması sırasında yapılan tüm masrafları, 

giderleri ve verilen hizmet karşılığında hak edilen tüm ücretleri kapsamaktadır. Buna 

göre yargılama giderleri hakem ücretini ve hakemlerce belirlenen hakem sekreterliği 
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ücretini; hakemlerin seyahat giderlerini ve yaptıkları diğer masrafları; hakemin veya 

hakem kurulu tarafından atanan bilirkişilere ve yardımına başvurulan diğer kişilere 

ödenen ücretleri ve keşif giderlerini; hakem veya hakem kurulunun onayladığı 

ölçüde tanıkların seyahat giderlerini ve yaptıkları diğer masrafları; hakem veya 

hakem kurulunun davayı kazanan tarafın varsa vekili için avukatlık asgari ücret 

tarifesine göre takdir ettiği vekâlet ücretini; mahkemelere yapılacak başvurularda 

alınan yargı harçlarını ve tahkim yargılamasına ilişkin tebligat giderlerini 

kapsamaktadır (Yeni Usul Kanunu m.441). 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece yargılama giderleri davada haksız 

çıkan tarafa yüklenir. Davada her iki taraf da kısmen haklı çıkarsa yargılama 

giderleri haklılık durumuna göre taraflar arasında paylaştırılır (Yeni Usul Kanunu 

m.442/4). 

Hakem veya hakem kurulu gerekli gördüğü hallerde tarafların her birinden 

yargılama giderleri için avans yatırılmasını isteyebilir. Bu avans aksi 

kararlaştırılmadığı sürece taraflarca eşit miktarda ödenecektir. Hakem veya hakem 

kurulu tarafından talep edilen avans, hakem veya hakem kurulu kararında öngörülen 

süre içinde ödenmemişse hakem veya hakem kurulu yargılamayı durdurabilecektir. 

Yargılamanın durdurulduğunun taraflara bildirilmesinden itibaren bir ay içinde avans 

ödenirse yargılamaya devam olunacaktır; eğer söz konusu avans bir ay içinde 

ödenmezse tahkim yargılaması sona erecektir (Yeni Usul Kanunu m.442/2). 

Hakem veya hakem kurulu esasa ilişkin kararını verdikten sonra yatırılmış 

olan avansın ne kadarının nereye harcandığını gösterir bir belge verecektir. Eğer 

avans artmışsa kalan avans ödeyene iade edilecektir (Yeni Usul Kanunu m.442/3). 

c. Tahkim Süresi 

Yeni Usul Kanunu’nun 427. maddesine göre taraflar aksini 

kararlaştırmadıkları sürece tahkim süresi bir yıldır. Buna göre hakem veya hakem 

kurulu bir yıl içinde davanın esası hakkında kararını vermek zorundadır (Yeni Usul 

Kanunu m.427/1). Bu süre Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununda altı ay olarak 

öngörülmüştür (HUMK m.529). 
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Taraflar bir yıllık süreden daha kısa bir tahkim süresi kararlaştırabilirler. 

Taraflar tahkim süresini sonradan uzatabileceklerine göre daha başlangıçta da bir 

yıldan uzun bir tahkim süresi belirleyebileceklerdir.678  

Hakem yargılamasında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun adli tatile 

ilişkin hükümleri uygulanmayacağından adli tatilde tahkim süresi işlemeye devam 

edecektir.679 

Bir veya birden çok hakemin değiştirilmesi için geçen süre tahkim 

süresinden sayılmayacaktır (Yeni Usul Kanunu m.421/2). Bununla birlikte 

hakemlerin reddini düzenleyen hükümlerde ret prosedürü boyunca tahkim süresinin 

işlemeyeceğine dair bir ibare yer almadığından ret prosedürü boyunca tahkim süresi 

işleyecektir.680 

Tahkim süresinin ne zaman işlemeye başlayacağı hususunda Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu ile Yeni Usul Kanunu farklı bir düzenlemeye gitmiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca hakem yargılamasında birden fazla 

hakem bulunuyorsa tahkim süresi hakemlerin ilk toplantılarını yaptıkları tarihten 

itibaren işlemeye başlayacaktır (HUMK m.529). Hakemin bir kişi olması halinde 

tahkim süresi hakemin bazı usul işlemleri için ilk tensip kararını verdiği tarihte 

başlayacaktır.  

Yeni Usul Kanunu’nda tahkim süresinin başlangıcının belirlenmesinde tek 

hakemli dava ve birden çok hakemli dava olmak üzere ikili bir ayrıma gidilmiştir. 

Buna göre taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece bir hakemin görev yapacağı 

davalarda hakemin seçildiği tarihten itibaren bir yıllık süre işlemeye başlayacaktır. 

Birden çok hakemin görev yapacağı davalarda ise hakem kurulunun ilk toplantı 

tutanağını düzenlendiği tarihten itibaren bir yıllık süre hesaplanacaktır (Yeni Usul 

Kanunu m.427/1). Bu ilk toplantı tahkim sözleşmesinde aksi yazılı değilse 

hakemlerin yargılama usulünü tespit etmek üzere yaptıkları ilk toplantıdır.681 

                                                 
678 Karataş, a.g.e., s.207; Kuru, a.g.e., s.6057 
679 Öztek, a.g.m., s.347; Üstündağ, a.g.e., s.84 
680 Karataş, a.g.e., s.221 
681 Kemal Dayınlarlı, ‘Hakem Kararlarının Bozulması Sebepleri’, Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’in 
Hatırasına Armağan (1902-1985), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1986, 



 205

Bununla birlikte taraflar tahkim sözleşmesinde tahkim süresinin başlangıcını daha 

sonraki toplantılardan biri olarak da belirleyebileceklerdir.682  

Tahkim süresi tarafların anlaşması suretiyle uzatılabilecektir. Hakem veya 

hakem kurulu tahkim süresinin uzatılması konusunda karar veremeyecektir. 

Taraflarca uzatılan tahkim süresinin belirli olması gerekir.683 Doktrinde tarafların 

tahkim süresi sona erdikten sonra dahi anlaşarak tahkim süresini uzatabilecekleri ileri 

sürülmüştür.684 Böyle bir durumda tahkim süresinin bittiği tarihle bu sürenin 

taraflarca uzatıldığı tarih arasında hakemlerce bazı usuli işlemler yapılmışsa 

tarafların bu işlemleri kabul etmiş sayılacağı ifade edilmiştir.685 Kanaatimizce de bu 

hal tarafların menfaatler durumuna uygun olduğundan kabul edilmelidir. 

Tahkim süresi taraflar anlaşamadıkları takdirde taraflardan birinin 

başvurusu üzerine mahkemece de uzatılabilir. Mahkemenin bu konudaki kararı 

kesindir (Yeni Usul Kanunu m.427/2). Mahkemenin tahkim süresinin uzatılmasına 

karar verebilmesi için bu talebi haklı gösterecek bir sebebin varlığı gereklidir. 

Mahkeme bu konuda kararını verirken uzatma talebinde bulunan tarafın kötü niyetli 

bir yaklaşım içinde olup olmadığını dikkatlice incelemelidir. Uyuşmazlığın 

çözümündeki zorluklar ve uyuşmazlığın ağırlıklı olarak teknik konuları içermesi 

tahkim süresinin uzatılması için haklı sebep teşkil etmektedir. Mahkeme ancak 

tarafların talebi üzerine tahkim süresinin uzatılması konusunda karar verebilecektir. 

Hakemler tahkim süresinin uzatılması için mahkemeye talepte bulunamazlar.686 

Mahkemeye yönelik tahkim süresinin uzatılması talebi ancak tahkim süresi içerisinde 

yapılabilecektir. Tahkim süresinin bitimiyle tahkim sözleşmesi ve tahkim şartı 

ortadan kalktığı için bu süreden sonra yapılacak başvuru üzerine mahkeme karar 

veremeyecektir. 
                                                                                                                                          
s.784; Kuru, a.g.e., s.6058. . Doktrinde bu ilk toplantının dava dilekçesinin hakemlere verilmesinden 
sonraki ilk toplantı olduğu görüşü de ileri sürülmüştür. Bakınız  Karataş, a.g.e.,s.209 
682 Kuru, a.g.e., s.6058; Mustafa Saldırım, ‘Tahkim Süresi İle İlgili İki Yargıtay Kararı Üzerine Bir 
İnceleme’, Adalet Dergisi, Yıl:92, Sayı:6, Ocak 2001, s.110 
683 Dayınlarlı, a.g.m., s.787; Karataş, a.g.e., s.212. Tahkimin süresinin belli olması gerektiği 
hususunda bakınız Yeğengil, a.g.e., s.306-307 
684 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.671; Kuru, a.g.e., s.6061; Öztek, a.g.m., s.348. Aksi 
görüş için bakınız Dayınlarlı, a.g.e., s.83; Saldırım, a.g.m., s.114 
685 Kuru, a.g.e., s.6061 
686 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.673; Dayınlarlı, a.g.e., s.68; Dayınlarlı, a.g.m., 
s.788; Karataş, a.g.e., s.214; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s.714 ; Üstündağ, a.g.e., s.82 
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Hakemler tahkim süresi içinde karar vermek zorundadırlar. Tahkim 

süresinin dolmasıyla hakemler işten el çekerler. Bu durumda davacı yetkili ve görevli 

mahkemeye başvurarak dava açabilecektir. Davacı tahkim süresinin dolması 

nedeniyle hakemlerin işten el çektiğini öğrendiği tarihten itibaren iki hafta içinde 

görevli ve yetkili mahkemede dava açarsa, açılan bu dava hakemlerde açılmış olan 

davanın devamı sayılacaktır. Hakemler tahkim süresi geçmiş olmasına rağmen 

davanın esası hakkında karar verirlerse bu hakem kararı batıl olup iptal edilecektir 

(Yeni Usul Kanunu m.439/2-c). 

ç. Hakem Kararları 

Hakem veya hakem kurulu kural olarak maddi hukuk kurallarına göre karar 

verecektir.687 Hakemin veya hakem kurulunun hakkaniyet ve nasafet kurallarına göre 

veya dostane çözüm yoluyla karar verebilmesi için taraflarca bu konuda açıkça 

yetkili kılınmış olması gerekmektedir (Yeni Usul Kanunu m.433/3).  

Hakem veya hakem kurulu, tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konu 

hakkında veya kendilerine verilen yetki dışında karar veremezler. Bu hususlara aykırı 

olarak karar verilmesi hakem kararının iptali sonucunu doğuracaktır. 

Yeni Usul Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemelerini Kanunu’na göre hakem 

kararında yer alması gereken hususları daha ayrıntılı olarak belirtmiştir. Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 530. maddesine göre hakem kararında 

uyuşmazlığın nelerden ibaret olduğu, gerekçe ve davanın esası ile yargılama giderleri 

hakkındaki karar yer alacaktır. 

Buna karşılık Yeni Usul Kanunu’nun 436. maddesine göre hakem kararında 

a- Kararı veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin ad ve soyadları; b- Tarafların 

ve varsa temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, unvanları ve adresleri; c- Kararın 

dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi; ç- Bir sıra numarası altında açık ve kesin bir 

biçimde taraflara yüklenen hak ve borçlar ile yargılama giderleri; d- Karara karşı 

iptal davası açılabileceği ve iptal davası açabileceği süre; e- Tahkim yeri ve kararın 

                                                 
687 Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.675 
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tarihi; f- Kararı veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin tamamı veya 

çoğunluğunun imzaları ve karara eklenmiş ise karşı oy yazısı yer alacaktır. 

Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa hakemler kararlarını oy çokluğuyla 

verebileceklerdir (Yeni Usul Kanunu m.433/1). Bununla birlikte hakemlerin 

toplantılarını hep birlikte yapmaları gerekir. Hakemlerin tamamının katılmadığı 

toplantılar sonucunda çoğunlukla alınan kararlar geçerli olmayacaktır.688 Bununla 

birlikte hakem kurulunu oluşturan bütün hakemlerin toplantılara katılmaları halinde 

alınan kararı bütün hakemlerin imzalaması zorunlulu değildir; çoğunluğun imzaları 

yeterlidir (Yeni Usul Kanunu m.436/1-f).689 Çoğunluğa muhalif kalan hakem esas 

hakkındaki karara, karşı oy yazısını ekleyebilecektir.690 

Tahkim sözleşmesinde yer alan ve hakemlerin oybirliğiyle karar vermelerini 

öngören düzenlemelerin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 531. maddesinde 

yer alan hakemlerin çoğunlukla aldıkları kararların geçerli olduğuna dair hükme 

aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz oldukları yönünde görüşler ileri sürülmüştür.691 

Kanaatimizce tahkim müessesesi tarafların iradelerine üstünlük tanıdığı ve taraf 

iradesini ön planda tuttuğu için tarafların bu yöndeki düzenlemelerinin geçerli olması 

gerekmektedir. Yeni Usul Kanunu’nun 435. maddesinde bu konuda ortaya çıkan 

görüş ayrılıklarına son verecek bir düzenleme yer almıştır. Kanunun 435. maddesinin 

1. fıkrasının d bendine göre taraflar kararın oybirliğiyle verilmesini öngörmelerine 

rağmen hakem kurulu oybirliğiyle karar veremezse tahkim yargılaması sona 

erecektir. Bu hüküm uyarınca tahkim sözleşmesinin tarafları hakemlerin esas 

hakkındaki kararlarını oybirliğiyle vermeleri gerektiğine ilişkin bir düzenleme 

yapabileceklerdir. 

Taraflar veya hakem kurulunun diğer üyeleri yetki vermişlerse hakem 

kurulu başkanı, yargılama usulü ile ilgili belirli konularda tek başına karar 

                                                 
688 Karataş, a.g.e., s.231; Kuru, a.g.e., s.6079 
689 Karataş, a.g.e., s.240 
690 Dayınlarlı, a.g.e., s.90; Karataş, a.g.e., s.233 
691 Yaşar Karayalçın, ‘Tahkim Sözleşmesinde Oybirliği Kaydı’, Yargıtay Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, 
Temmuz 1979, s.630 vd. 
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alabilecektir (Yeni Usul Kanunu m.433/2). Bu sayede tahkim yargısının hızlanması 

ve daha kolay bir şekilde seyretmesi sağlanacaktır. 

Aksi kararlaştırılmadığı sürece hakem veya hakem kurulu kısmi kararlar 

verebilecektir (Yeni Usul Kanunu m.436/2). Zira tahkim yargılaması sırasında yetki, 

sorumluluk ve tazminatın miktarı gibi konularda kısmi karar verme ihtiyacı 

doğabilecektir. 

Mahkemelerdeki hâkimler gibi hakemler de verdikleri karar ile bağlıdırlar. 

Verdikleri kararın yanlış olduğunun farkına varsalar bile davayı tekrar ele alıp yeni 

bir karar veremezler.692 

Hakem kararı hakem veya hakem kurulu başkanı tarafından taraflara 

bildirilir. Ayrıca kararın aslı dosya ile birlikte mahkemeye gönderilir ve mahkemece 

saklanır (Yeni Usul Kanunu m.436/3). Görüldüğü üzere Yeni Usul Kanunu’nda 

hakem kararı bizzat hakem veya hakem kurulu başkanı tarafından taraflara 

bildirilecektir.  

Yeni Usul Kanunu hakem kararının tebliği hususunda Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanuna göre farklı bir düzenlemeye gitmiştir. Zira Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun 532. maddesi uyarınca hakemler verdikleri kararı yetkili 

mahkemeye göndereceklerdir. Mahkeme kalemine tevdi edilen hakem kararı 

mahkeme kalemince evrak mahzeninde saklanır ve isteyen tarafa sureti verilir. 

Hakem kararı kalemine tevdi edilen mahkeme, kararın kaleme tevdi edildiğini ve 

kararın nelerden ibaret olduğunu iki tarafa yazılı olarak tebliğ edecektir. Bu durumda 

HUMK.’a göre taraflara tebliği yapacak olan makam mahkemedir. 

d. Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması 

Hakem veya hakem kurulu kararını verirken birtakım hesap hataları, yazım 

hataları ve benzeri maddi hatalar yapmış olabileceği gibi uygulanması sırasında 

tereddüde yol açabilecek açık olmayan ve hükümleri arasında çelişkiler olan bir karar 

                                                 
692 Kuru, a.g.e., s.6085 
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da vermiş olabilir. Bu gibi durumlar için kanun hakem kararının tavzihine ve 

düzeltilmesine yer vermiştir. 

Hakem veya hakem kurulu, esas hakkındaki kararında yer alan maddi 

hataları karar tarihini izleyen iki hafta içinde kendiliğinden düzeltebilecektir (Yeni 

Usul Kanunu m.437/3). 

Uyuşmazlığın taraflarınca farklı bir süreye karar verilmediği takdirde, 

taraflardan her biri hakem kararının kendisine bildirilmesinden itibaren iki hafta 

içinde, karşı tarafa da bilgi vermek kaydıyla, hakem veya hakem kuruluna 

başvurarak; a- Hakem kararında bulunan hesap hatalarının, yazım hatalarının ve 

benzeri maddi hataların düzeltilmesini veya b- Karara ilişkin belirli bir konunun veya 

kararın bir bölümünün tavzihini isteyebilecektir (Yeni Usul Kanunu m.437/1). 

Hakem veya hakem kurulu bu talep üzerine karşı tarafın da görüşünü alarak 

inceleme yapacaktır. Hakem veya hakem kurulu bu talebi haklı bulduğu takdirde 

talep tarihinden itibaren bir ay içinde kararındaki maddi hatayı düzeltir veya kararın 

tavzihini yapar. Bu süre hakem veya hakem kurulunca gerektiği takdirde uzatılabilir 

(Yeni Usul Kanunu m.437/2). 

Hakem veya hakem kurulu tarafların ileri sürmüş olduğu iddialar hakkında 

bir karar vermemiş olabilecektir. Bu durumlarda iddia sahibine hakem veya hakem 

kuruluna başvurarak tamamlayıcı karar alma hakkı tanınmıştır. Taraflardan her biri 

hakem kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren bir ay içinde, karşı tarafa da 

bilgi vermek kaydıyla, hakeme veya hakem kuruluna başvurarak sırasında ileri 

sürülmüş olmasına rağmen karara bağlanmamış konularda tamamlayıcı hakem kararı 

verilmesini isteyebilir. Hakem veya hakem kurulu bu talebi haklı bulursa 

tamamlayıcı hakem kararını bir ay içinde verir. Bu süre hakem veya hakem 

kurulunca gerekli görüldüğü takdirde uzatılabilir (Yeni Usul Kanunu m.437/4). 

Düzeltme, tavzih ve tamamlama kararları, taraflara bildirilir ve hakem 

kararının bir parçasını oluşturur (Yeni Usul Kanunu m.437/5). 
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Kanaatimizce tahkim süresi geçtikten sonra tahkim sözleşmesi geçerliliğini 

yitireceğinden bu dönemde tavzih ve düzeltmenin yapılması imkânı ortadan 

kalkacaktır. Bu durumda söz konusu işlemlerin hakem kararı kendilerine tevdi edilen 

mahkemece hakemlerin de dinlenmesi suretiyle yapılması uygun olacaktır. Bununla 

birlikte kararın tamamlanmasında mahkemenin bu şekilde bir görev üstlenmesi 

tarafların iradelerine uygun değildir. Bu halde tarafların hakem kararına karşı süresi 

içinde iptal davası açması gerekmektedir. 

e. Hakem Kararına Karşı Kanun Yolları 

(1) 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

Uyarınca Temyiz Yolu 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 533. maddesi hakem kararlarının 

temyiz edilebileceğini düzenlemiştir. Miktar ve değeri temyiz sınırını geçmeyen 

taşınır mal veya alacak davalarına ilişkin hakem kararları kesindir; temyiz edilemez. 

Bu sınırı aşan hakem kararları temyiz edilebilecektir. Hakem kararlarının temyiz 

inceleme yeri Yargıtay’dır. 

Kanun hakem kararlarının ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

533. maddesinde yazılı hallerde temyiz yoluyla bozulabileceğini düzenlemiştir. Bu 

haller tahkim süresi bittikten sonra karar verilmiş olması (HUMK m.533/1,b.1), talep 

edilmemiş bir şey hakkında karar verilmiş olması (HUMK m.533/1,b.2), hakemlerin 

yetkileri dâhilinde olmayan bir mesele hakkında karar vermiş olmaları (HUMK 

m.533/1,b.3) ve hakemlerin iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar 

vermemiş olmalarıdır (HUMK m.533/1,b.4). Kanun hakem kararlarının ancak 533. 

maddedeki sebeplerle bozulabileceğini belirterek temyiz sebeplerini sınırlamıştır. 

Bununla birlikte Yargıtay uygulamada başka temyiz sebepleri de kabul etmiştir.693 

Yargıtay’ın hakem kararları için bozma sebebi olarak kabul ettiği diğer hallerden 

bazıları şunlardır: Hakemlerin yargılama usulünün ana ilkelerine aykırı davranmaları, 

hakem kararının içeriğinin eksik olması, hakemlerin kararında kendilerine ücret 

                                                 
693 Bakınız Dayınlarlı, a.g.m., s.798-802; Hakan Albayrak, ‘Tahkimde Kanun Yolları’, Terazi Hukuk 
Dergisi, Yıl:3, Sayı:18, Şubat 2008, s.67-76; Kuru, a.g.e., s.6104 vd. 
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takdir etmeleri, hâkimlerin veya savcıların hakemlik yapmaları, tarafların kendi 

işlerinde hakemlik yapmış olmaları, tahkim sözleşmesinde hakemlerin uyuşmazlığı 

maddi hukuk kurallarına göre çözümlemeleri öngörülmüş ise hakem kararlarının 

maddi hukuk kurallarına aykırı olmasıdır. 

Hakem kararının tahkim süresi içinde verilememesi sebebiyle bozulması 

halinde (HUMK m.533/1,b.1) o uyuşmazlığın çözümü için artık hakemler yetkili 

olmayacaktır. Bu durumda uyuşmazlık dava yoluyla yetkili ve görevli mahkemede 

çözümlenecektir. Bununla birlikte hakem kararının Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nunda sayılan diğer sebeplerle bozulması halinde (HUMK m.533/1,b.2, 3, 4) 

hakemler yeniden seçilecek ve yeni bir tahkim süresi işlemeye başlayacaktır (HUMK 

m.533/2). 

Hakem kararına karşı temyiz süresi 15 gündür. Söz konusu süre hakem 

kararının mahkeme tarafından taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye 

başlayacaktır. Hakem kararının temyizine ilişkin dilekçe hakem kararının tevdi 

edildiği mahkemeye verilecektir. Temyiz dilekçesi hakem kararının tevdi edildiği 

mahkeme tarafından karşı tarafa tebliğ edilecektir. 

Hakem kararını temyizen inceleyecek Yargıtay dairesi kamu düzenine 

ilişkin olmayan hususlarda tarafların temyiz ve cevap dilekçelerinde belirtmiş 

oldukları temyiz sebepleriyle bağlıdır.  

Hakem kararının Yargıtay tarafından bozulması halinde, bozma kararının 

kapsamı dışında kalan kısımlar lehine karar verilmiş olan taraf için usuli kazanılmış 

hak teşkil edecektir. Bu nedenle yeni seçilen hakemler bozmanın kapsamı dışına 

çıkamazlar. Yine Yargıtay hakem kararını düzelterek onayabilecektir. Örneğin faiz 

istenmediği halde faize hükmedilmişse kararın bozulması yerine faiz çıkarılarak 

hakem kararı düzeltilerek onanabilir.694 Yargıtay dairesi hakem kararını usul ve 

kanuna uygun bulursa onayacaktır. 

                                                 
694 Kuru, a.g.e., s.6121 
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Hakem kararının temyiz yoluyla incelenmesi üzerine Yargıtay bozma kararı 

verdiği takdirde hakem veya hakem kurulunun bozma kararına karşı direnebilip 

direnemeyeceği konusunda Yargıtay ve doktrinde farklı görüşler ileri sürülmüştür.695 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu oy çokluğuyla vermiş olduğu 24.04.1996 tarihli 

kararında696 direnmenin mahkemelere özgü bir hukuksal kurum olduğunu belirtmiş 

ve kanunun mahkemenin ısrar hakkına yönelik maddeye atfı olmadığından dolayı 

hakemlerin ısrar hakkı olmadığı sonucuna ulaşmıştır.697 Doktrinde kabul edilen 

ikinci bir görüş uyarınca direnme bir kanun yolu olmayıp temyiz yolu içinde yer alan 

bir kademedir. Kanunun temyize ilişkin hükümleri hakem yargılamasında da 

uygulanacağından direnmenin de bu hükümlerden biri olduğu kabul edilerek 

hakemlerin ısrar hakkı olduğu sonucuna varılmalıdır.698 Doktrinde yer alan diğer bir 

görüşe göreyse tahkim şartı veya tahkim sözleşmesinde hakemlerin maddi hukuka 

göre karar vermesi öngörülmüşse, hakemler tarafından bir işin esası ile ilgili olmak 

üzere verilmiş olan hüküm Yargıtay dairesince maddi hukuka aykırı olarak 

bozulmuşsa bu karara karşı hakemlerin ısrar hakkı bulunacaktır.699 Kanaatimizce de 

hakemlerin direnmesi mümkün değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

tahkime ilişkin hükümlerinde hakemlerin ısrar hakkına yer verilmemiştir. Ayrıca 

hakem kararının bozulması neticesinde oluşacak yeni hakem kurulu, eski 

hakemlerden oluşmayabilecektir. Bu durumda yeni hakem kurulunun, kendilerinin 

vermemiş olduğu bir kararda direnmesi söz konusu olamayacaktır. 

Bununla birlikte hakemlerin verdiği hükümlerin onanmasına veya 

bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yolu kapalıdır 

(HUMK. m.440/III-4). 

                                                 
695 Bakınız Alangoya, Yıldırım, Deren-Yıldırım, a.g.e., s.684-685; Albayrak, a.g.m., s.83-84; Kuru, 
a.g.e., s.6111 vd. 
696 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 24.04.1996 T., E.1996/15-1114, K.1996/302 
697 Söz konusu karar için bakınız Kuru, a.g.e., s.6112; Timuçin Muşul, Medeni Usul Hukuku (Temel 
Bilgiler), Yetkin Yayınları, 2. bsk., Ankara, 2009, s.395; Yavuz Alangoya, Bir Tebliğ Dolayısı ile 
Hakem Mahkemesinin Direnmesi Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, 
İstanbul, 1999, s.10 
698 Alangoya, a.g.m., s.12-15. Ayrıca bakınız Kuru, a.g.e., s.6112 vd. Aksi görüş için bakınız Muşul, 
a.g.e., s.395 
699 Saim Üstündağ, ‘Hakemlerin Israr Hakkı Var Mıdır?’, Yasa Hukuk Dergisi, Yıl:19, Cilt:15, 
Sayı:171, Mart 1996, s.223 
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(2) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca 

İptal Davası 

Yeni Usul Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndan farklı olarak 

hakem kararlarına karşı yalnızca iptal davası açılabileceğini öngörmüştür (Yeni Usul 

Kanunu m.439/1). Alman Hukuku’nda da hakem kararlarını ortadan kaldırabilmek 

için tek usuli imkân iptal başvurusudur (ZPO m.1059). Kanun hukuk 

mahkemelerinde başka bir başvuru şekline izin vermemiştir.700 Fransız Hukuku’nda 

ise hakem kararlarına karşı istinaf yolu ve iptal davası öngörülmüştür. Buna göre 

taraflar hakemlere birer uzlaştırıcı sıfatıyla başvurmadıysa ve tahkim sözleşmesinde 

istinaf yolu kapatılmadıysa istinaf yoluna başvurulabilecektir.701 Bununla birlikte 

taraflar iptal yolundan vazgeçmemişlerse ve hakeme uzlaştırıcı olarak 

başvurmuşlarsa hakem kararının iptali yoluna gidilebilecektir.702 

Yeni Usul Kanun’da tahkimin amaçları, taraf iradelerine tanınan önem ve 

tahkimde sürati sağlamak gibi nedenlerle iptal sebepleri sınırlı olarak sayılmıştır. 

Hakem veya hakem kurulunun maddi hukuku doğru uygulayıp uygulamadığı 

meselesi bir iptal sebebi olarak yer almamıştır. Bunun nedeni tahkimin sözleşmesel 

bir kurum olması ve tarafların iradi olarak bu yola başvurmalarıdır. Böyle bir riskin 

varlığını düşünen taraf tahkim yolunu tercih etmeyecektir. Hakemlerin seçimi 

usulünün taraf serbestisine dayandığını düşünürsek söz konusu riskten uzman 

kişilerin hakem olarak atanması yoluyla uzaklaşılabilineceğini söyleyebiliriz. 

Kanunun 439. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen iptal sebepleri şunlardır: a- 

Tahkim sözleşmesinin taraflarından birinin ehliyetsiz olması ya da tahkim 

sözleşmesinin geçersiz olması; b- Hakem veya hakem kurulunun seçiminde, 

sözleşmede belirlenen veya kanunda öngörülen usule uyulmaması; c- Kararın, 

tahkim süresi içinde verilmemesi; ç- Hakem veya hakem kurulunun hukuka aykırı 

olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna karar vermesi; d- Hakem veya hakem 

kurulunun tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar vermesi veya talebin 

                                                 
700 Lörcher, a.g.m., s.38 
701 Croze, Morel, Fradin, a.g.e., s.243 
702 Croze, Morel, Fradin, a.g.e., s.244 
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tamamı hakkında karar vermemesi ya da yetkisini aşması; e- Tahkim yargılamasının 

usul açısından sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme bulunmaması halinde 

kanunda yer alan hükümlere uygun olarak yürütülmemesi ve bu durumun kararın 

esasına etkili olması; f- Tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkına riayet 

edilmemesi; g- Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk 

hukukuna göre tahkime elverişli olmaması; ğ- Kararın kamu düzenine aykırı 

olmasıdır. Bu haller tespit edildiği takdirde hakem kararları iptal edilebilinecektir. 

Alman Hukuku’nda da hakem kararlarının iptal nedenleri sınırlandırılmıştır. 

Kanunda yer alan iptal nedenleri tahkime elverişsizlik, iddia ve savunma haklarının 

ihlal edilmesi, kamu düzenine aykırılık ve hakem mahkemesinin başvuru kapsamını 

aşan konularda karar vermesi veya hakem kararının hakemlerinin atanmasına ilişkin 

kuralları ya da uyulması gereken usulü ihlal etmesidir.703 

Fransız Hukuku’nda yer alan iptal sebepleri mevcut olmayan, batıl olan 

veya geçerliliğini yitirmiş bir tahkim sözleşmesinin olması; hakem kurulunun 

usulüne uygun olmayan bir şekilde oluşması veya tek hakemin usulüne uymadan 

tayin edilmesi; hakemin kendisine verilen görev dâhilinde karar vermemiş olması; 

tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarının alınması prensibine aykırı hareket 

edilmesi; şekil yönünden eksiklik nedeniyle hakem kararının yokluğu ve hakemin 

kamu düzeni kuralını ihlal etmesidir.704 (Fransız Usul Kanunu m.1492) 

İptal davası hakem kararının veya tavzih, düzeltme, tamamlama kararlarının 

taraflara bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde açılmak zorundadır.705 Bu süre hak 

düşürücü süredir. İptal davası süresi adli tatilde de işleyecektir.706 İptal davası için 

başvurulacak olan mahkeme tahkim yerindeki mahkemedir. İptal davası iki nüsha 

dilekçenin bu mahkemeye sunulmasıyla açılacaktır.  

İptal davası mahkeme tarafından öncelikle ve ivedi bir şekilde görülecektir. 

İptal talebi, davaya bakan mahkeme aksine karar vermedikçe, dosya üzerinden 

                                                 
703 Lörcher, a.g.m., s.38 
704 Croze, Morel, Fradin, a.g.e., s.244 
705 Alman Hukuku’nda bu süre üç ay olarak belirlenmiştir. 
706 Karataş, a.g.e., s.246 
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incelenerek karara bağlanacaktır. Böylelikle duruşmaların yol açacağı zaman kaybı 

önlenerek iptal davasının kısa bir sürede sonuçlanması sağlanacaktır. İptal davasının 

açılması hakem kararının icrasını durdurmayacaktır. Bu yönüyle hakem kararları 

verildiği anda icra edilebilen kararlardır. Bununla birlikte taraflardan birinin talebi 

üzerine hükmolunan para veya eşyanın değerini karşılayacak bir teminat gösterilmesi 

şartıyla kararın icrası durdurulabilir. Mahkemenin icrayı durdurabilmesi için söz 

konusu iptal iddiasını ciddi görmesi gerekmektedir. 

Hakemin veya hakem kurulunun tahkim sözleşmesi dışında kalan bir 

konuda karar verdiği iddiasıyla açılan iptal davasında, tahkim sözleşmesi 

kapsamında olan konuların tahkim sözleşmesi kapsamında olmayan konulardan 

ayrılması mümkün olduğu takdirde hakem kararının sadece tahkim sözleşmesi 

kapsamında olmayan konuları içeren bölümü iptal edilebilir. Bu yolla, verilmiş olan 

geçerli bir hakem kararının korunması sağlanmıştır (Yeni Usul Kanunu m.439/3). 

Bir iptal sebebinin varlığı taraflarca kabul edilir ve bu kabul kararı temyiz 

edilmezse veya 1-hakem veya hakem kurulunun seçiminde, sözleşmede belirlenen 

veya kanunda öngörülen usule uyulmaması; 2-hakem veya hakem kurulunun hukuka 

aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna karar vermesi; 3-hakem veya hakem 

kurulunun tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar vermesi veya talebin 

tamamı hakkında karar vermemesi ya da yetkisini aşması; 4-tahkim yargılamasının 

usul açısından sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme bulunmaması halinde 

kanunda yer alan hükümlere uygun olarak yürütülmemesi ve bu durumun kararın 

esasına etkili olması; 5-tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkına riayet 

edilmemesi sebepleriyle iptal kararı verilmişse taraflar aksini kararlaştırmadıkları 

sürece hakemleri ve tahkim süresini yeniden belirleyebilirler. Burada tarafların 

uyuşmazlıklarını tahkim yoluyla çözme iradesi üstün tutulmuş ve ilgili uyuşmazlık 

için yeniden tahkim yoluyla çözüm kabul edilmiştir. Bu halde taraflar istedikleri 

takdirde eski hakemleri de seçebileceklerdir (Yeni Usul Kanunu m.439/7). 

İptal davası sonucunda verilen kararlara karşı temyiz yoluna 

başvurulabilinecektir. Temyiz incelemesi kanunda tahdidi olarak sayılmış bulunan 
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iptal sebepleriyle sınırlı olacaktır. Temyiz davası öncelikle ve ivedi olarak karara 

bağlanacaktır. Temyiz kararın icrasını durdurmaz (Yeni Usul Kanunu m.439/6). 

(3) Yargılamanın İadesi 

Yargılamanın iadesine ilişkin hükümler niteliğine uygun düştüğü ölçüde 

tahkimde de uygulanabilecektir (HUMK m.534, Yeni Usul Kanunu m.443/1). 6100 

sayılı Yeni Usul Kanunu’nda, 1086 sayılı HUMK.’tan farklı olarak tahkimde 

yargılamanın iadesi sebeplerinden hangilerinin uygulanacağı yer almıştır. Buna göre 

tahkimde 375. maddede sayılan yargılamanın iadesi sebeplerinden sadece bir kısmı 

uygulanacaktır.707 Söz konusu sebepler şunlardır: 

1- Davaya bakması yasak olan yahut hakkındaki ret talebi, merciince kesin 

olarak kabul edilen hakemin karar vermiş veya karara katılmış bulunması. 

2- Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve 

karara bağlanmış olması. 

3- İfadesi karara esas alınan tanığın, karardan sonra yalan tanıklık yaptığının 

sabit olması. 

4- Bilirkişi veya tercümanın, hükme esas alınan husus hakkında kasten 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun sabit olması. 

5- Lehine karar verilen tarafın, karara esas alınan yemini yalan yere 

ettiğinin, ikrar veya yazılı delille sabit olması. 

6- Lehine karar verilen tarafın karara tesir eden hileli bir davranışta 

bulunmuş olması. 

7- Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleşmesinden sonra tarafları, 

konusu ve sebebi aynı olan ikinci davada, öncekine aykırı bir hüküm verilmiş ve bu 

hükmün de kesinleşmiş olması. 

                                                 
707 Yeni Usul Kanunu m.443/2 uyarınca tahkimde, yargılamanın iadesi sebeplerinden sadece 375 inci 
maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (e), (f), (g), (h), (ı) ve (i) bentleri uygulanır. 
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8- Kararın, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair 

Sözleşme’nin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.  

Bununla birlikte bu son hal kanaatimizce tahkim yargısı açısından 

uygulanamayacak bir düzenlemedir. Zira İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini 

Korumaya Dair Sözleşme’ye göre; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru 

sadece Sözleşme’ye taraf olan ve Sözleşme hükümlerini ihlal etmiş bir devlete karşı 

yapılabilecektir. Tahkimde hakemler devlet tarafından atanmamaktadır. Tahkim 

sözleşmesel bir kurumdur. Taraflar hakem tayininde veya hakemlerin seçim usulünü 

belirlemekte serbesttir. Taraflar tahkim yoluna başvurarak devlet mahkemelerinin 

yetkisini bertaraf etmişler ve tahkimden doğabilecek tüm riskleri üzerilerine 

almışlardır. Bu durumda hakemlerin Sözleşme’yi ihlal etmesinden ötürü doğabilecek 

zararlardan devletin sorumlu tutulması yerinde olmayacaktır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yargılamanın iadesinin hangi 

merci tarafından inceleneceği düzenlenmemiştir. Doktrinde yargılamanın iadesi 

talebinin ilk önce mahkemeye yapılması ve mahkemenin yargılamanın iadesi 

sebeplerinden birinin varlığını tespit etmesi halinde yargılamanın iadesi davasının 

hakemlerde görülmesi gerektiği ileri sürülmüştür.708 Yeni Usul Kanunu bu boşluğu 

kapatacak bir hükme yer vermiştir. Buna göre yargılamanın iadesi davası 

mahkemede görülecektir (Yeni Usul Kanunu m.443/2). Yargılamanın iadesi talebi 

kabul edilirse mahkeme, hakem kararını iptal eder ve uyuşmazlık hakkında yeni bir 

karar verilebilmesi için uyuşmazlığı yeni bir hakeme veya hakem kuruluna gönderir. 

Bu durumda hakem veya hakem kurulu Yeni Usul Kanunu’nun 421. maddesine göre 

yeniden oluşturulacaktır (Yeni Usul Kanunu m.443/3). 

f. Hakem Kararlarının İcrası 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca hakem kararları 

kesinleşmedikçe icra olunamayacaktır (HUMK m.536). Hakem kararı, süresinde 

temyiz edilmediği için kesinleşirse mahkeme başkanı veya hâkim tarafından tasdik 

                                                 
708 Alangoya, a.g.e., s.232; Dayınlarlı, a.g.e., s.145; Kuru, a.g.e., s.6123 
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olunacaktır. Bu tasdik hakem kararının altına ve özel tutanağa yazılır (HUMK 

m.536). Bu tasdik ile hakem kararı kesin hüküm vasfı taşıyan ve icra kabiliyetine 

haiz bir ilam haline gelecektir.709  

Hakem kararı süresinde temyiz edilip Yargıtay tarafından onanarak 

kesinleşmişse, kararın kesinleştiği hakem kararının altına veya arkasına yazılıp, tarih 

ve mahkeme mührü konmak ve mahkeme başkanı veya hâkimi tarafından 

imzalanmak suretiyle belirtilir. Bu durumda mahkeme başkanı veya hâkim sadece 

kesinleşme şerhi verecektir, hakem kararını 536. maddeye göre tasdik etmelerine 

gerek yoktur.710 

Yeni Usul Kanunu hakem kararlarının icrası açısından farklı bir anlayış 

taşımaktadır. Yeni Usul Kanunu’yla hakem kararları verildikleri anda icra edilebilir 

hale geleceklerdir. Bunun için herhangi bir makamın tasdikine gerek yoktur. Bu 

şekilde tahkimin hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi imkânı yaratılmaktadır. Öyle ki 

iptal davası bile hakem kararının icrasını durduramayacaktır. Ancak iptal iddiasının 

ciddi görülmesi halinde talep üzerine teminat şartıyla hakem kararının icrası 

durdurulabilecektir. Aynı şekilde iptal kararının temyizi üzerine de hakem kararının 

icrasının durdurulmaması esası kabul edilmiştir. 

Fransız Hukuku bu konuda farklı bir usul benimsemiştir. Fransız Usul 

Kanunu’nda hakem kararları verildikleri tarihte kararı çözdüğü uyuşmazlıkla ilgili 

olarak kesin hüküm teşkil eder (m.1476). Bununla birlikte hakem kararının icra 

edilebilmesi için kararın açıklanması yetmeyecektir; ayrıca icra kararının verilmesi 

gerekmektedir (m.1477).711 

 

 

 

                                                 
709 Kuru, a.g.e., s.6126-6127 
710 Kuru, a.g.e., s.6125 
711 Croze, Morel, Fradin, a.g.e., s.242-243 
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III. MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİM 

A. Genel Olarak 

Son iki yüzyıl içerisinde meydana gelen ulaşım tekniklerindeki devrimler ile 

üretim ve iletişim tekniklerindeki gelişimler ticaret yaşamını ve ticaretin geleceğini 

büyük ölçüde değiştirmiştir. Büyük ölçekli üretim, malların dağıtımında sürat, ticari 

ilişkilerin kuruluşunda ve işleyişinde mesafelerin önemsizleşmesi gerçek anlamda 

milletlerarası bir piyasanın oluşumunu sağlamıştır.712 20. yüzyılda hızla gelişen 

küreselleşmenin de etkisiyle ticaret hayatının en önemli kısmını milletlerarası ticaret 

oluşturmaya başlamıştır.  

Milletlerarası ticari işlemlerin artışıyla birlikte tüm bu süreç içerisinde 

uyuşmazlıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır. Zira ticari ve hukuki beklentilerin 

farklılığı, kültürel yaklaşımlar, siyasi ayrışmalar ve coğrafi şartlar taraflar arasında 

bir uyuşmazlık kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır.713 Sözleşmedeki hükümlerin 

yorumunda, tarafların hak ve yükümlülüklerinde ve sözleşmenin hukuki sonuçlarında 

farklı algılamalar oluşmakta ve sözleşmede taahhüt edilen edimin ifasında ya da 

ödemenin gerçekleştirilmesinde sorunlar meydana gelmektedir.714 Tarafların bu 

uyuşmazlıkları müzakere yoluyla aşamaması halinde bunların nasıl çözüleceği 

sorunu gündeme gelmektedir. 

Günümüz dünyasında milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözümü için 

kurulmuş ulusal üstü görev yapan bir mahkeme bulunmamaktadır. Bu nedenle 

milletlerarası ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklar için devlet yargısına 

başvurulduğu zaman yine milli mahkemeler yetkili ve görevli olacaktır.715 Ancak 

belirli bir devletin milli mahkemelerinin farklı ülkelerde yaşayan taraflar arasındaki 

uyuşmazlıkları çözmekte yetkili olmaları gerek tarafsızlık gerekse hâkimlerin 

milletlerarası ticari işlemlerde yeterince bilgi ve yeteneğe sahip olmaması 

                                                 
712 Şit, a.g.e., s.1 
713 Sibel Özel, Milletlerarası Ticari Tahkimde Kanunlar İhtilafı Meseleleri, Legal Yayıncılık, 
İstanbul, 2008, s.17 
714 Özel, a.g.e., s.18 
715 Akıncı, a.g.e., s.27 
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nedenleriyle tereddütlere yol açabilecektir.716 Oysa ki taraflar bu tür uyuşmazlıklarda 

özel, uzman, tarafsız ve bağımsız bir sistemin devreye girmesini arzulamaktadırlar. 

Günümüzde uluslararası karakterli ticari uyuşmazlıklar için en yaygın 

çözüm yolu olarak milletlerarası ticari tahkim uygulanmaktadır. Milletlerarası ticari 

tahkim, milletlerarası ticaret uygulayıcıları tarafından bağımsız ve tarafsız bir yargı 

merci olarak algılanmaktadır. Bu özelliği itibariyle milletlerarası ticari tahkim bir 

uluslararası ticaret mahkemesi fonksiyonu görmekte ve milletlerarası ticarette bu tür 

bir mahkemeye duyulan ihtiyaca cevap vermektedir.717 

Milletlerarası ticari tahkimin uyuşmazlığa düşen taraflarca kabul görmesinin 

en önemli nedenlerinden birisi, milletlerarası ticari tahkim sonucunda alınan 

kararların icrasının devlet mahkemelerinin kararlarına nispetle daha kolay ve daha 

yaygın olmasıdır.718 Zira Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Yabancı Hakem 

Kararlarının Tanınması ve Tenfizine Dair 1958 tarihli New York Konvansiyonu 

birçok devlet tarafından imzalanmış ve böylelikle tahkim sonucu alınan kararların 

tanınması ve tenfizinde uluslararası boyutlu bir kolaylık sağlanmıştır.719 New York 

Konvansiyonu uyarınca konvansiyona taraf ülkelerden birinde verilen hakem 

kararları diğerlerinde de belli şartlar altında tenfiz edilebilmektedir. Bu da 

milletlerarası ticari tahkim yoluna başvurmak isteyen taraflar için hukuksal bir 

güvenlik yaratmaktadır. 

Milletlerarası ticari işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümü için tercih 

edilen milletlerarası ticari tahkimin düzenlemesine yönelik birçok milletlerarası 

konvansiyon hazırlanarak imza altına alınmıştır. Bunun yanı sıra devletlerin kendi 

milletlerarası tahkim kanunlarını oluştururken örnek alabilecekleri model kanunlar 

hazırlanmıştır. Bütün bunlar milletlerarası ticari tahkimin tercih edilmesine ve 

milletlerarası ticari tahkim alanındaki farklılıkların ortadan kaldırmasına yönelik 

gayretlerin sonucu olarak oluşturulmuş yazılı metinlerdir. Tüm bu çalışmalarla 

                                                 
716 Akıncı, a.g.e., s.27; Özel, a.g.e., s.18 
717 Cemal Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 
3. bs., Beta Yayınları, İstanbul, 2005, s.220 
718 Akıncı, a.g.e., s.32; Şanlı, a.g.e., s.221; Taşkın, a.g.e., s.12 
719 Akıncı, a.g.e., s.32; Şanlı, a.g.e., s.222 
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hedeflenen, milletlerarası ticari tahkim alanında mümkün olduğunca yeksenak ve 

aksamadan işleyebilen bir mekanizmaya ulaşmaktır. 

Bütün bu hazırlanan milletlerarası konvansiyonlar ve model kanunların yanı 

sıra milletlerarası ticari uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesine hizmet etmek 

üzere milletlerarası tahkim kurumları kurulmuştur. Milletlerarası tahkim kurumları, 

milletlerarası tahkimi taraf iradeleriyle düzenlenmiş olan hususlar haricinde önceden 

hazırlamış oldukları yargılama kurallarına göre yürüteceklerdir. 

B. Milletlerarası Tahkim Kurumları 

Milletlerarası ticari işlemler sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların tarafları 

söz konusu uyuşmazlıkların bir tahkim kurumu tarafından, kurumun kendi 

kurallarından oluşan tahkim prosedürü yoluyla çözülmesini kararlaştırabilirler. 

Taraflar uyuşmazlığın çözümünde milletlerarası tahkim kurumunun yetkisini esas 

sözleşmeye koyacakları bir kayıt yoluyla kabul edebilecekleri gibi bu hususa ayrı bir 

tahkim sözleşmesinde de yer verebileceklerdir. 

Kurumsal tahkim yolunun tercih edilmesi her şeyden önce milletlerarası 

ticari ilişkilerde önemli bir unsur olan öngörülebilirlik ve istikrar ihtiyacına hizmet 

etmektedir. Zira bu sayede taraflar, henüz sözleşme ilişkisi kurulurken, ileride 

doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünü sözleşme metninde bir model tahkim 

kaydına yer vererek ilgili tahkim kurumunun kurallarına ve idaresine havale etmekte, 

böylece uyuşmazlık çıktığı zaman karşılaşabilecekleri belirsizlikleri ve riskleri 

ortadan kaldırmaktadırlar.720 Kurumsal tahkim sayesinde tahkim yargılaması 

önceden hazırlanmış kurallar çerçevesinde belirli süre sınırlamalarına uygun olarak 

tahkim kurumunun idare ve gözetiminde yürütülecektir.721 Bu durum ticaretle 

uğraşan kişilere büyük bir güven sağlamaktadır. Kurumsal tahkimin taraflar 

açısından tercih edilmesine sebep olan diğer bir yönü hakem kararlarının etkililiğidir. 

Zira belli başlı tahkim kurumları, hakem kararlarının yerine getirilmemesi halinde iş 

                                                 
720 Şit, a.g.e., s.56 
721 Şanlı, a.g.e., s.257; Şit, a.g.e., s.56 
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ve ticaret camiasında sahip oldukları itibara dayanarak hukuk dışı yaptırımlar 

uygulayıp verilen kararların uygulanmasını sağlamaktadırlar.722 

Günümüzde milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözümüne hizmet 

edebilecek yüzlerce kurumsal tahkim merkezi bulunmaktadır. Kurumsal tahkim 

merkezlerinin bir kısmı bağımsız olarak hiçbir kuruluşa bağlı olmadan faaliyet 

gösterirken diğer bir kısmı mesleki ve sektörel oda veya birliklere bağlıdır. Örneğin 

Avusturya Federal Ekonomi Odası Uluslararası Tahkim Merkezi, Avusturya Federal 

Ekonomi Odası tarafından kurulmuş ve buraya bağlı olarak faaliyet sürdürmektedir. 

Buna karşılık Amerikan Tahkim Birliği herhangi bir mesleki odaya veya birliğe bağlı 

olmadan kurulmuştur.  

Bunun yanı sıra kuruluş itibariyle milletlerarası ticaret camiasının 

organizasyonlarına dayanan ve devletlerarası bir kuruluş niteliği taşımayan tahkim 

merkezleri yanında; faaliyet alanını milletlerarası tahkimi kapsayacak şekilde 

genişleten diğer tahkim merkezleri de bulunmaktadır.723 Milletlerarası Ticaret Odası 

kuruluş biçimi ve faaliyet konusu itibariyle bir milletlerarası tahkim merkezi 

durumundayken; Amerikan Tahkim Birliği kuruluş biçimiyle ülkesel olup 

milletlerarası ticari tahkim alanında faaliyet gösteren bir kuruluştur.724 

Çalışmamızın bu kısmında milletlerarası ticari tahkim alanında en çok tercih 

edilen ve Türk ticaret ve sanayi camiasının yaygın olarak başvurduğu kurumsal 

tahkim merkezlerini inceleyeceğiz. 

1. Milletlerarası Ticaret Odası Milletlerarası Tahkim Divanı 

(International Court Of Arbitration) 

Milletlerarası Ticaret Odası (MTO), Birinci Dünya Savaşı ertesinde barış 

anlaşmalarına imza atmış devletler arasındaki milletlerarası ticari ilişkilerin yeniden 

kurulması ve geliştirilmesi için 1919 yılında Paris’te kurulmuş bir organizasyondur. 

Milletlerarası Ticaret Odası devletlerarası anlaşmalarla kurulmuş bir örgüt olmayıp 

                                                 
722 Şit, a.g.e., s.56 
723 Şit, a.g.e., s.14 
724 Şanlı, Esasa Uygulanacak Hukuk, s.74; Şit, a.g.e., s.15 
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bir özel hukuk müessesesidir725 ve yapısal olarak milli komitelerin katılımıyla oluşan 

bir birlik görünümündedir.726 

Milletlerarası Ticaret Odası hükümetler dışı bir milletlerarası organizasyon 

olarak çok çeşitli hizmetler sunmakta ve milletlerarası ticaretin işleyişini 

kolaylaştırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır.727 Milletlerarası Ticaret Odası, 

bu faaliyet alanı içinde uluslararası karakterli ticari ve ekonomik uyuşmazlıkların 

tahkim yoluyla çözümünü organize etmek amacıyla 1923 yılında Milletlerarası 

Ticaret Odası Tahkim Divanı’nı (ICC Court Of Arbitration) oluşturmuştur. 

Günümüzde Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanı, hem tahkim konusu edilen 

uyuşmazlıkların sayısı hem de uyuşmazlıkların nitelik ve önemi itibariyle 

milletlerarası ticaret dünyasında başlıca tahkim merkezi konumundadır.728 

Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanı, milli komitelerce aday 

gösterilip Milletlerarası Ticaret Odası Konseyi tarafından tayin edilen üyeler, başkan 

ve başkan yardımcılarından oluşmaktadır.729 Divan üyeliğinin çok uluslu yapısını 

yansıtması amacıyla Tahkim Divanı olarak anılan merkezin adı 1989 yılında 

Milletlerarası Tahkim Divanı olarak değiştirilmiştir.730 

Milletlerarası Tahkim Divanı ihtilafları doğrudan çözen daimi bir hakem 

mahkemesi değildir.731 Milletlerarası Tahkim Divanı, Milletlerarası Ticaret 

Odası’nın her bir tahkim yargılamasının işleyişini organize ve idare eden organdır.732 

Buna göre Tahkim Divanı’nın tahkim mekanizması içerisindeki rolü salt idari ve 

düzenleyici bir nitelik taşımaktadır.733 Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe 

Tahkim Divanı’na ait olan görev ve yetkilerden bazıları; hakemlerin tayini, tayin 

olunan hakemlerin tasdiki, gereken hallerde yazılı talep üzerine hakemlerin reddi, 
                                                 
725 Marc Blessing, Introduction to Arbitration Swiss and International Perspectives, Helbing und 
Lichtenhahn, Basel, 1999, s.69; Şanlı, a.g.e., s.259; Şit, a.g.e., s.15 
726 Blessing, a.g.e., s.69; Şit, a.g.e., s.15 
727 Şanlı, Esasa Uygulanacak Hukuk, s.78; Şit, a.g.e., s.15 
728 Şit, a.g.e., s.15-16 
729 Blessing, a.g.e., s.69 
730 Şit, a.g.e., s.16 
731Christophe Imhoos, Herman Verbist, Arbitration and Alternative Dispute Resolution: How To 
Setle International Business Disputes, International Trade Centre Trade Law Series, Geneva, 2001, 
s.62; Şanlı, a.g.e., s.260 
732 Şanlı, a.g.e., s.260; Şit, a.g.e., s.16 
733 Blessing, a.g.e., s.70; Şanlı, Esasa Uygulanacak Hukuk, s.78 
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taraflar bir anlaşma yapmamışsa tahkim yerinin tesbiti, hakem kararlarının 

onaylanması, tebliği ve saklanması, tahkim masraflarının ve ücretlerin 

belirlenmesidir.734 Divan çalışmalarını kendisine bağlı sekretarya yardımıyla 

yürütmektedir. 

Milletlerarası Ticaret Odası tahkiminin tâbi olduğu tahkim kuralları yeniden 

gözden geçirilerek 1 Ocak 1998’de son halini alan Milletlerarası Ticaret Odası 

Tahkim Kuralları’dır (ICC Rules Of Arbitration). 

Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları çerçevesinde yürütülen 

tahkim usulünün en belirgin özelliği tarafların irade muhtariyetinin esas 

alınmasıdır.735 Buna göre hakemlerin tayininde, tahkim yerinin, esasa uygulanacak 

hukukun ve usule ilişkin kuralların tespitinde irade muhtariyeti esası benimsenmiştir.  

Milletlerarası Ticaret Odası tahkiminin bir başka özelliği de hakemlerin 

dava dosyasını aldıktan sonra dosya içeriğini ve tarafların beyanlarını göz önüne 

alarak bu davaya ilişkin görevlerini tarif eden bir belge hazırlamalarıdır.736 Görev 

belgesi hazırlanarak ileri sürülen talepler hakkında karara varılabilmesi için 

çözülmesi gereken hukuki ve fiili sorunlar ortaya konulmaktadır. 

Milletlerarası Ticaret Odası tahkimini karakterize eden en önemli özellik 

hakem kurulu tarafından verilen kararın hakemlerce imzalanmasından önce bir taslak 

halinde Milletlerarası Tahkim Divanı’na sunulması ve bu taslağın Divan tarafından 

incelenmesidir.737 Tahkim Divanı ilk olarak şekil yönünden bir inceleme yapacak ve 

şekle ilişkin aykırılıklar tespit ettiği takdirde değişiklikler öngörebilecektir. Tahkim 

Divanı kararın esasına ilişkin bir inceleme de yapabilecektir. Tahkim Divanı bu 

halde hakemlerin karar verme serbestisini ihlal etmeden sadece hakem kararının 

esasına ilişkin noktalara dikkat çekebilecektir. Buna göre Tahkim Divanı kararın 

esası hakkında bir değişiklik yapılması talebinde bulunamayacak; hakemlerin 

bağımsızlığını göz önüne alarak hakemlerin dikkatini belli noktalara çekebilecektir. 

                                                 
734 Şit, a.g.e., s.17 
735 Şanlı, Esasa Uygulanacak Hukuk, s.80 
736 Şit, a.g.e., s.22 
737 Blessing, a.g.e., s.70; Imhoos, Verbist, a.g.e., s.62 
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Milletlerarası Ticaret Odası tahkiminde tarafların irade muhtariyeti esasının 

benimsenmesi ve hakem kararlarının tenfizini mümkün kılacak tedbirlerin önceden 

düşünülerek alınması bu tahkimin milletlerarası ticari tahkim alanındaki en etkili ve 

cazip tahkim platformu haline getirmektedir.738 

2. Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Milletlerarası 

Merkez (International Center For The Settlement Of Investment 

Disputes/ICSID) 

Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Milletlerarası Merkez, Dünya 

Bankası tarafından 1965 yılında hazırlanıp ertesi yıl yürürlüğe giren ‘Devletler ve 

Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü 

Hakkında Washington Konvansiyonu’ gereğince kurulmuştur.739 Merkez, devletler 

ile diğer devletlerin vatandaşları arasındaki yatırım uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla 

çözülmesinde görevlidir.740 Buna göre uyuşmazlığın taraflarından birisi mutlaka 

konvansiyona taraf olan devlet olacaktır. Merkez, tahkim faaliyetini Dünya 

Bankası’nın Washington’daki bürolarında yürütmektedir. 

Uluslararası yatırımlarla ilgili bir ihtilafın Merkez’e götürülebilmesi için her 

somut olayda tarafların anlaşarak Merkez’in hakemliğini kabul etmiş olmaları 

gerekmektedir. Buna göre konvansiyona taraf olmak uyuşmazlığın doğrudan 

Merkez’de tahkim yoluyla çözülebilmesini sağlamayacaktır; tarafların yapılmış olan 

sözleşmede Merkez’i yetkili kılmaları gerekmektedir. Uygulamada yatırım 

sözleşmelerinde böyle bir hükme yer verilmediğinden yatırım uyuşmazlıklarının 

büyük bir kısmında Merkez’e başvurulmamaktadır.741 Yatırım sözleşmelerinde 

genellikle ICSID dışında başka tahkim sistemleri kabul edilmektedir. 

Washington Konvansiyonu’nun 47. maddesine göre Merkez ihtiyati tedbir 

kararları verebilecektir. ICSID Kuralları’na göre verilen kararlar ICSID sistemi 

                                                 
738 Şit, a.g.e., s.24 
739 Imhoos, Verbist, a.g.e., s.62; Şanlı, a.g.e., s.258 
740 Imhoos, Verbist, a.g.e., s.62 
741 Şanlı, a.g.e., s.259 
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içinde kesinleştiğinde taraf devletlerde milli hukukun cebri icra kuralları uyarınca 

icra edilebilecektir.742 

3. Londra Milletlerarası Tahkim Divanı 

Londra Milletlerarası Tahkim Divanı, endüstri devrimini takip eden yıllarda 

İngiltere’nin endüstri ile ticaret alanındaki öncülüğünün ve ticaretin dünya çapında 

gelişmesinde Londra’nın bir merkez rolü üstlenmesinin sonucu olarak 

kurulmuştur.743 1892 yılında Londra Tahkim Odası adıyla kurulan merkez faaliyetini 

bütünüyle milletlerarası tahkime hasretmesi nedeniyle 1981 yılında Londra 

Milletlerarası Tahkim Divanı olarak isim değişikliğine uğramıştır. 

Londra Milletlerarası Tahkim Divanı, bir başkan, dört başkan yardımcısı ve 

otuz beş üyeden oluşmaktadır. Divan’ın milletlerarası yapısını yansıtabilmek 

amacıyla İngiltere’nin üyelik kontenjanı yüzde yirmi beş ile sınırlandırılmıştır. 

Üyelerin yüzde yetmiş beşi farklı ülkelere mensup hakem, hukukçu ve 

işadamlarından oluşmaktadır.744 Londra Milletlerarası Tahkim Divanı’nın yürürlükte 

bulunan tahkim kuralları 01.07.2003’de revize edilerek yürürlüğe konan kurallardır. 

Londra Milletlerarası Tahkim Divanı idari faaliyetlerini Londra’da 

görmekle birlikte dünyanın herhangi bir yerinde cereyan edecek tahkim 

yargılamalarında da tahkim kurumu olarak hizmet vermektedir.745 Bunu 

gerçekleştirebilmek için dünyanın muhtelif bölgelerinde konseyler oluşturmuştur.746 

Londra Milletlerarası Tahkim Divanı da Milletlerarası Tahkim Divanı gibi 

idari ve teknik hizmet veren; yürürlükteki tahkim kurallarının (Londra Milletlerarası 

Tahkim Divanı Tahkim Kuralları) doğru bir biçimde uygulanmasını sağlayan bir 

otoritedir. Londra Milletlerarası Tahkim Divanı, Milletlerarası Ticaret Odası’ndan 

farklı olarak tahkim harici hiçbir faaliyette bulunmamaktadır. 

                                                 
742 Şanlı, a.g.e., s.259 
743 Şit, a.g.e., s.24 
744 Şanlı, a.g.e., s.264; Şit, a.g.e., s.25 
745 Şanlı, a.g.e., s.264-265; Şit, a.g.e., s.25 
746 Divan; Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Afrika’da konseyler 
oluşturmuştur. 
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Londra Milletlerarası Tahkim Divanı tahkim sisteminin en önemli 

özelliklerinden ilki tarafların irade muhtariyeti esasına ağırlık vermesidir. Bu durum 

hakemlerin seçiminden esasa uygulanacak hukukun seçimine kadar tahkimin her 

evresinde ortaya çıkmaktadır. Bu sistemin diğer bir önemli özelliği ise hakemlere 

tanınan geniş yetkilerdir. Bu yetkilerden önem taşıyan ikisi hakem heyetinin kendisi 

hakkında karar verme yetkisi ve geçici tedbirler alabilme yetkisidir.747 

4. Amerikan Tahkim Birliği 

Amerikan Tahkim Birliği 1929 yılında kurulmuş olup; kuruluş amacı 

doğrultusunda sadece tahkim alanında faaliyet gösteren ve kazanç amacı gütmeyen 

özel bir dernek statüsündedir.748 Merkezi New York’ta bulunan ve Birleşik 

Devletler’in birçok eyaletinde büroları bulunan bu birlik, diğer ülkelerde yer alan 

birçok tahkim kurumlarıyla da anlaşmalar akdederek dünyanın pek çok yerinde 

ulaşılabilir bir hizmet sunmayı hedeflemiştir.749 Amerikan Tahkim Birliği bu şekilde 

dünyanın en büyük tahkim kurumları arasında yer almaktadır.750 

Amerikan Tahkim Birliği her türlü ticari uyuşmazlığın çözümünde 

başvurulmak üzere Amerikan Tahkim Birliği Ticari Tahkim Kuralları’nı hazırlamış 

ve bu kurallar gözden geçirilerek son şekliyle 01.07.2003’den itibaren uygulanmaya 

başlamıştır. Amerikan Tahkim Birliği Ticari Tahkim Kuralları oldukça karışık ve 

detaylı Amerikan Usul Hukuku kurallarına nazaran dünya genelindeki geleneksel 

kurumsal tahkim merkezlerinin mutad kurallarına benzemektedir.751 

Amerikan Tahkim Birliği Ticari Tahkim Kuralları, 1996 yılında New 

York’ta kurulan Uyuşmazlık Çözümü İçin Milletlerarası Merkez’in işlevleri göz 

önüne alınarak düzenlenmiştir. Bu tahkim kurallarında tahkim yargılamalarının 

merkezi bir biçimde idare edilmesini sağlamak üzere her bir milletlerarası tahkim 

yargılaması için Merkez tarafından bir idareci tayin edilmesi öngörülmüştür. 

İdarecinin görevi yargılamaların idari bakımdan organize edilmesine katkıda 
                                                 
747 Şit, a.g.e., s.30 
748 Şit, a.g.e., s.33 
749 Şit, a.g.e., s.33 
750 Blessing, a.g.e., s.79 
751 Şanlı, a.g.e., s.273 
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bulunmaktır. Bu noktada idarecinin hakemlerin seçimi ve tayini konusunda taraflara 

yardımcı olmak, taraflar hakemi seçemedikleri takdirde onlara danışarak hakemleri 

seçmek ve nihai kararları taraflara bildirmek gibi görevleri vardır. İdareci, 

uyuşmazlığın çözümüne bir sekreteryadan daha fazla katkıda bulunmaktadır. Buna 

göre Amerikan Tahkim Birliği idareci müessesesi ile uyuşmazlıkların bir sekreterya 

aracılığıyla idare edilerek çözülmesi yerine her bir uyuşmazlık için belli bir görevli 

tayin etmek suretiyle tarafların ihtiyaçlarına ve somut uyuşmazlığın gereklerine 

uygun bir usulün izlenebilmesine imkân sağlamıştır.752 

Amerikan Tahkim Birliği tahkim kuralları uyarınca hakem heyetinin 

oluşturulmasından sonra hakemlerle taraflar arasında bir hazırlık toplantısı 

yapılacaktır. Bu toplantıda hakemlerle taraflar bir bilgi alışverişinde bulunulacak ve 

tahkim prosedürünün idari ve usuli bakımdan düzenlenmesi sağlanacaktır. Söz 

konusu toplantı Milletlerarası Ticaret Odası tahkiminde öngörülen görev belgesiyle 

işlevsel açıdan benzerlik göstermektedir.753 

Amerikan Tahkim Birliği tahkim kurallarının hazırlanmasında büyük ölçüde 

UNCITRAL Model Kanunu esas almıştır. Amerikan Tahkim Birliği’nin tahkim 

usulünü diğer tahkim usullerinden ayıran en önemli özellik sözlülük prensibinin 

benimsenmesidir. Avrupa’da yer alan tahkim kurumlarında duruşma taraf isteğine 

tâbi iken Amerikan Tahkim Birliği’nin tahkim usulünde sözlülük esastır.754 

5. Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü 

Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü, Stockholm Ticaret Odası 

tarafından 1917 yılında kurulmuş ve ilk olarak daha çok yerel uyuşmazlıkların 

tahkim yolu ile çözümünde rol almıştır. Enstitü milletlerarası ticaretin ivme 

kazanmasıyla birlikte milletlerarası karakterli uyuşmazlıkların tahkim yoluyla 

çözümünde de başvurulan önemli bir tahkim merkezi niteliğini kazanmıştır.755 

                                                 
752 Şit, a.g.e., s.35 
753 Şit, a.g.e., s.35 
754 Şit, a.g.e., s.37-38 
755 Mine Tan, ‘Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü’nde Tahkim’, Milletlerarası Hukuk ve 
Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl:23, Sayı:1-2, İstanbul, 2003, s.714 
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Enstitü günümüzde milli ve milletlerarası tahkim faaliyetlerinin yanında özel olarak 

hızlandırılmış tahkim, arabuluculuk ve sigorta tahkim faaliyeti de yürütmektedir.756 

Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü, Stockholm Ticaret Odası’nın 

bir parçası olmasına rağmen ondan bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir.757 Stockholm 

Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü ihtilafların çözümünde doğrudan görev almaz; 

sadece tahkim prosedürüne nezaret eder.758 Buna göre enstitü uyuşmazlıkların 

çözümünde bir karar mercii durumunda değildir.759  

Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü, Soğuk Savaş Dönemi’nde doğu 

ve batı bloku arasındaki ticari ve ekonomik sözleşmelerden doğan ihtilafların 

çözümünde yaygın şekilde başvurulan bir tahkim merkezi durumundaydı. Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Ticaret ve Endüstri Odası, Amerikan Tahkim Birliği 

ve Stockholm Ticaret Odası tarafından 12 Ocak 1977’de akdedilen anlaşma 

uyarınca; Amerikan şirketleri ve Sovyet dış ticari örgütleri arasındaki sözleşmelerden 

doğacak uyuşmazlıkların Stockholm’de Stockholm Ticaret Odası ile işbirliği içinde 

tahkim yoluyla çözüme kavuşturulması için bu sözleşmelerde ihtiyari tahkim klozu 

yer almaya başlamıştır.760 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Soğuk Savaş’ın bitmesinin ardından 

Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü doğu ile batı arasındaki uyuşmazlıkların 

çözümünde önemini kaybetmemiştir. Ekonomik ve politik sistem değişikliğinin 

Rusya Federasyonu ve yeni kurulan bağımsız devletlerle ticari canlılığı arttırması, 

Avrupa Birliği’nin genişlemesi ve Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne girmesi doğu-batı 

arasındaki ticari ilişkileri yoğunlaştırmış; bu da Stockholm Ticaret Odası Tahkim 

Enstitüsü’nün uyuşmazlık çözüm merkezi olarak önemini korumasını sağlamıştır.761 

 

 
                                                 
756 Şanlı, a.g.e., s.271 
757 Imhoos, Verbist, a.g.e., s.63; Şanlı, a.g.e., s.271; Tan, a.g.m., s.717 
758 Şanlı, a.g.e., s.271 
759 Tan, a.g.m., s.717 
760 Blessing, a.g.e., s.81; Imhoos, Verbist, a.g.e., s.63; Şanlı, a.g.e., s.270; Tan, a.g.m., s.715 
761 Tan, a.g.m., s.715 
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6. Diğer Tahkim Kurumları 

Daha önce de belirttiğimiz üzere incelediğimiz tahkim kurumları haricinde 

milletlerarası ticari tahkim alanında birçok tahkim kurumu aktif olarak görev 

yapmaktadır. Milletlerarası ticari tahkimi yürüten bu kurumlar Hong Kong, İsviçre, 

Viyana, Kahire, Almanya, Hindistan, Venezüela, Meksika gibi şehirlerde ve 

ülkelerde yer almaktadırlar. 

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Tahkim 

Mahkemesi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim Mahkemesi adıyla 1932 

yılında kurulmuştur. Günümüzdeki Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde kurulan Tahkim Mahkemesi’nin devamı 

niteliğindedir. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Tahkim 

Mahkemesi, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan tamamen bağımsız ve 

daimi bir hakemlik kurumudur.762 

Uluslararası Çin Ekonomi Ticaret Tahkim Komisyonu, 2005 yılında kabul 

ettiği yeni tahkim kurallarıyla milletlerarası tahkim alanında kabul gören genel 

eğilime doğru yönelmiştir.763 Yine Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu Tahkim ve 

Arabuluculuk Merkezi, teknoloji ve diğer fikri mülkiyet uyuşmazlıklarına uygun 

olan arabuluculuk ve tahkim kurallarını oluşturmuştur.764 

Yine bazı alanlarda uzmanlaşmış olan tahkim kurumları vardır ki bu 

kurumlar üyelerinin uyuşmazlıklarını çözmek için sanayi temelli kurallar ve 

prosedürler kabul etmişlerdir. Bu kurumlara örnek olarak Hububat ve Yem Ticaret 

Birliği Tahkim Mahkemesi’ni (GAFTA), Sıvı ve Hayvansal Yağ ve Tohum Bitkileri 

Federasyonu Tahkim Mahkemesi’ni (FOSFA) ve Londra Denizcilik Tahkim 

Mahkemesini (LMAA) verebiliriz. 

                                                 
762 Şanlı, a.g.e., s. 
763 Moses, a.g.e., s.12 
764 Moses, a.g.e., s.12 
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C. Milletlerarası Ticari Tahkim Hakkında UNCITRAL Model 

Kanun 

Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu 

(UNCITRAL), 1966 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ticaret 

hukuku alanında uzman bir komisyon olarak kurulmuştur.765 Kuruluş amacı 

milletlerarası ticaret hukukunun birleştirilmesi ve harmonize edilmesi olan bu 

komisyon, kuruluşundan itibaren milletlerarası ticari tahkim konusuna önem vermiş; 

bu alanda raporlar ve örnek kurallar hazırlamıştır.766 

Komisyon yeni bir projeyi ele almak istediği takdirde söz konusu proje için 

bir çalışma grubu oluşturmaktadır. Bu çalışma grubunun hazırladığı taslak Komisyon 

tarafından incelenecektir. Komisyon, çalışma grubunun hazırladığı metni onaylarsa 

kabul edilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na gönderecektir.767 

Komisyon yaptığı çalışmalar sonucunda milletlerarasi ticari tahkim alanında 

hazırladığı tahkim yönetmeliğini 1976 yılında Genel Kurula sunmuş ve Genel Kurul 

15.12.1976’da UNCITRAL Tahkim Yönetmeliği’nin milletlerarası ticari ilişkilerde 

uygulanmasını üye devletlere tavsiye etme kararı almıştır. UNCITRAL Tahkim 

Kuralları’nda kurumsallaşmış bir tahkim söz konusu değildir. Bu kurallarda yerleşik 

bir tahkim idaresi, tahkim sekreterliği, hakem listesi ve Milletlerarası Ticaret 

Odası’nda olduğu gibi hakem faaliyetlerinin denetimi gibi hususlar yer almamıştır.768 

Ad hoc bir tahkim için kurallar tavsiye edilmektedir.769 UNCITRAL Tahkim 

Kuralları ile milletlerarası nitelikteki sözleşme müzakerelerinde ihtilafların 

çözülmesi konusunda uzun müzakerelere girişilmesine gerek olmadan bu tahkim 

kurallarına atıf yapılarak uyuşmazlığın çözülmesi imkânı yaratılmaktadır. 

UNCITRAL Tahkim Kuralları belli bölgelerle sınırlanmış olmayıp bütün dünya 

                                                 
765 Girsberger, Voser, a.g.e., s.43 
766 Yavuz Alangoya, ‘UNCITRAL Tahkim Yönetmeliği Hakkında’ (UNCITRAL), Prof. Dr. İlhan E. 
Postacıoğlu’na Armağan, Bayrak Matbaacılık, İstanbul, 1990, s.1 
767 Girsberger, Voser, a.g.e., s.43 
768 Alangoya, UNCITRAL, s.3 
769 Alangoya, UNCITRAL, s.3 



 232

ülkeleri için öngörülmüştür ve bu kuralların uygulama alanı bulabilmesi tarafların 

iradelerine bağlıdır.770 

Milletlerarası ticari tahkim konusundaki ikinci önemli çalışma 1985 yılında 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilip üye devletlere tavsiye 

edilen tahkim alanındaki UNCITRAL Model Kanun’dur.771-772Birleşmiş Milletler 

tarafından kabul edilen model kanunların genel olarak amacı üye devletlerin kendi 

kanunlarını model kanunda yer alan esaslara göre modernize etmeleri ve reformlar 

gerçekleştirmeleridir. 

Milletlerarası ticari tahkim alanında UNCITRAL Model Kanun, 

milletlerarası ticari tahkimin ihtiyaçlarının ve kendisine has özelliklerinin göz önüne 

alınması için hazırlanmıştır. UNCITRAL Model Kanun, dünya üzerinde yer alan tüm 

bölgelerdeki devletlerin ve farklı hukuki ve ekonomik sistemlerin milletlerarası ticari 

tahkimin ana noktaları konusunda fikir birliğine vardıkları hususları içerisine alan bir 

sistem oluşturmuştur. UNCITRAL Model Kanun’nun temel amacı milletlerarası 

ticari tahkimin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için milli tahkim kanunlarını 

benzerleştirmektir.773 

UNCITRAL Model Kanun milletlerarası ticari tahkimin hukuksal ilkelerini 

açık ve kesin bir biçimde düzenlemiştir. Model Kanun milletlerarası ticari tahkimin 

bütün evrelerini kapsayan bir düzenleme getirmiştir. Buna göre tahkim anlaşması, 

hakemlerin seçimi, yargılamanın işleyişi, devlet mahkemelerinin tahkim yargılaması 

sırasındaki yardımı, hakem kararlarının tanınması ve icrası Model Kanun’da yer 

almaktadır. 

                                                 
770 Alangoya, UNCITRAL, s.4 
771 UNCITRAL Model Kanun, 1976 yılında kabul edilen tahkim yönetmeliğinin gözden geçirilip 
yeniden düzenlenmesi sonucunda hazırlanmıştır. 
772 Milletlerarası tahkime ilişkin kurallar Model Kanun’da yer almış, bir konvansiyon olarak 
düzenlenmemiştir. Zira bir konvansiyon metninin hazırlanması için uzun yıllar gerektirmektedir ve 
her bir devlet tarafından onaylanması uzun yıllar sürmektedir. Bununla birlikte bir model olarak 
hazırlanan kanun, metnin komisyon tarafından onaylanmasıyla birlikte devletlerin yasa koyucuları 
tarafından kabul edilebilecektir. Girsberger, Voser, a.g.e., s.43 
773 Girsberger, Voser, a.g.e., s.43 
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UNCITRAL Model Kanun tarafların irade muhtariyetini esas almış ve 

devlet mahkemelerinin müdahalesini mümkün olduğunca azaltmak istemiştir.774 

Yine Model Kanun hakem kararlarının tenfizini kolaylaştıracak biçimde bazı 

hükümleri yeniden tesis etmiş ve uygulamada tartışmalı olan bazı sorunlara açıklık 

getirmeye çalışmıştır.775 

UNCITRAL Model Kanun örnek olarak düzenlenmiştir; devletler üzerinde 

hiçbir yasal zorlayıcılığı yoktur.776 Bununla birlikte pek çok devlet kendi tahkim 

kanunlarının yeniden düzenlenmesi safhasında UNCITRAL Model Kanun’ndan 

yararlanmıştır. Bazı devletler milletlerarası ticari tahkime ilişkin kanunlarının tüm 

maddelerini UNCITRAL Model Kanunu’na göre revize ederken diğer bir kısımı 

sadece küçük değişiklikler yapmışlardır. Bazı devletler milletlerarası ticari tahkim 

kanunlarının yanında milli tahkime ilişkin kanunlarını da UNCITRAL Model 

Kanunu’na göre reforme etmişlerdir. Örneğin Yeni Usul Kanunumuzda yer alan milli 

tahkime ilişkin hükümler UNCITRAL Model Kanun örnek alınarak hazırlanmıştır. 

Devletlerin haricinde milletlerarası ticari tahkim hizmeti veren bazı tahkim kurumları 

da UNCITRAL Model Kanunu’ndan yararlanarak tahkime ilişkin kurallarını 

oluşturmuşlar veya yeniden düzenlemişlerdir. 

Ç. Milletlerarası Ticari Tahkim Alanında Milletlerarası 

Konvansiyonlar 

1. Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası 

Hakkındaki 10 Haziran 1958 Tarihli New York Konvansiyonu 

Milletlerarası ticari tahkim sonunda alınacak yabancı hakem kararları 

uyuşmazlığın taraflarınca gönüllü olarak yerine getirilmediği takdirde ancak talepte 

                                                 
774 Kemal Dayınlarlı, UNCITRAL Kurallarına Göre Uzlaşma ve Tahkim (UNCITRAL), 2. bsk., 
Dayınlarlı Hukuk Yayınları, Ankara, 2007, s.194 
775 Dayınlarlı, UNCITRAL, s.194 
776 Girsberger, Voser, a.g.e., s.43 
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bulunulacak devlet mahkemesinden alınacak bir tenfiz kararıyla icra 

edilebilecektir.777 

1958 tarihli New York Konvansiyonu, yabancı hakem kararlarının 

tanınması ve tenfizi konusunda milletlerarası alandaki en önemli ve en etkin 

düzenlemedir. New York Konvansiyonu daha önce yabancı hakem kararlarının 

tanınması ve tenfizi hakkında 1923 ve 1927 yıllarında Cenevre’de yapılmış bulunan 

uluslararası anlaşmaların gelişmiş bir şekli niteliğindedir.778 Yabancı hakem 

kararlarının tanınması ve tenfizi hususu New York Konvansiyonu ile anlaşılması 

kolay ve tahkimin sözleşmesel mahiyetine uygun bir hale getirilmiştir. New York 

Konvansiyonu’nun temel amacı yabancı hakem kararlarının tanınmasını ve tenfiz 

edilmesini kolaylaştırmaktır.779 

1958 tarihli New York Konvansiyonu, Milletlerarası Ticaret Odası’nın 

girişimleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Milletlerarası Ticaret Odası, 1953 yılında 

Birleşmiş Milletlere bir tasarı sunmuş ve üye devletler bu tasarı hakkındaki 

görüşlerini bildirmişlerdir. Tasarının üye devletlerin çoğunluğu tarafından olumlu 

karşılanması üzerine bütün üye devletlerin katıldığı özel bir toplantı yapılmış ve bu 

toplantıda bazı değişikliklerle tasarıya son şekli verilmiştir.780 

New York Konvansiyonu, uluslararası nitelikte bir sözleşmedir ve tahkim 

kararının verilmesinden sonraki safhayı düzenlemektedir.781 Yabancı hakem 

kararlarının tanınması ve tenfizi için kabul edilen New York Konvansiyonu tanıma 

ve tenfiz için uygulanacak hükümler bakımından bir fark yaratmamıştır.782 

Türkiye, 1958 tarihli New York Konvansiyonu’nu 1991 yılında onaylamış 

ve böylece yabancı hakem kararlarının tenfizi konusunda milletlerarası hukuk 

alanında oluşturulan tenfiz mekanizmasına dâhil olmuştur. 
                                                 
777 Akıncı, a.g.e., s.44 
778 Feyiz Aydoğan, Uluslararası Hukuk ve Tahkim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004, s.105 
779 Tuğrul Ansay, ‘Yabancı Tahkim Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin New York 
Antlaşması ve Yeni Türk Devletler Özel Hukuku Kanunu’, Yabancı Tahkim Kararlarının 
Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi, Bildiriler-Tartışmalar, II. Tahkim Haftası, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1984, s.125 
780 Aydoğan, a.g.e., s.105 
781 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.84 
782 Ansay, a.g.m., s.125-126 
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2. Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin 21 Nisan 1961 Tarihli 

Avrupa-Cenevre Konvansiyonu 

21 Nisan 1961 tarihli Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin Avrupa-Cenevre 

Konvansiyonu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun çalışmaları 

sonucu ortaya çıkmıştır. Bu Konvansiyon, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması 

ve Tenfizi Hakkında New York Konvansiyonu’nun da varlığı dikkate alınarak 

Avrupa ülkeleri arasında ticaretin gelişmesine yardım etmek, bu ülkeler arasında 

milletlerarası tahkimin teşkilatlanmasına ve işlemesine engel olabilecek güçlükleri 

gidermek amacıyla hazırlanmıştır.783 

Konvansiyon, milletlerarası ticari tahkim ilişkisinin bir bütün olarak 

düzenlenmesi, milletlerarası ticari tahkimin geliştirilmesi ve ticari uyuşmazlıkların 

çözümünde düzenli bir uyuşmazlık çözme tekniği olarak kullanılması bakımından 

büyük bir değer taşımaktadır.784 Konvansiyonun ortaya koyduğu kurallar, Avrupa’da 

milletlerarası ticari tahkim alanındaki uygulamaya büyük ölçüde yeksenaklık 

getirmiş ve konvansiyona taraf olan devletlerdeki ticari şirketlere tahkim alanında 

önemli ölçüde kolaylık sağlamıştır.  

1958 tarihli New York Konvansiyonu ile 1961 tarihli Avrupa-Cenevre 

Konvansiyonu’nun konusu birbirinden farklıdır. 1958 tarihli New York 

Konvansiyonu yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizini düzenlerken, 1961 

tarihli Avrupa-Cenevre Konvansiyonu milletlerarası karakterli ticari uyuşmazlıkların 

çözümlenmesini içeren tahkimin işleyişini düzenlemektedir.785 Buna göre New York 

Konvansiyonu hakem kararlarının sonuçları ile ilgiliyken Avrupa-Cenevre 

Konvansiyonu tahkimin hakem kararlarının tanınması ve tenfizinden önceki 

aşamalarını düzenlemektedir.786 Bu yönüyle Avrupa-Cenevre Konvansiyonu, New 

York Konvansiyonu’nun bir tamamlayıcısıdır.787 

                                                 
783 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.43 
784 Erdoğan, a.g.e., s.93 
785 Akıncı, a.g.e., s.45. Avrupa-Cenevre Konvansiyonu’nda tenfize ilişkin bir düzenleme yer 
almamıştır. 
786 Erdoğan, a.g.e., s.94; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.44 
787 Akıncı, a.g.e., s.46 
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Türkiye 1964 yılında yürürlüğe giren Avrupa-Cenevre Konvansiyonu’nu 

1991 yılında onaylamıştır. Daha sonraki yıllarda Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’ndaki milli tahkime ilişkin hükümlerin ve Avrupa-Cenevre 

Konvansiyonu’nun, milletlerarası ticari tahkimin yürütülmesinde yetersiz kalması 

nedeniyle Milletlerarası Tahkim Kanunu hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 

a. Avrupa-Cenevre Konvansiyonu’nun Uygulama Alanı 

Avrupa-Cenevre Konvansiyonu’nca düzenlenen milletlerarası ticari tahkime 

ilişkin hükümler uluslararası ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi için 

akdedilen ve bu akdin yapılması sırasında tarafların mutad meskenlerinin veya 

muamele merkezlerinin farklı yerde bulunduğu gerçek veya tüzel kişiler arasındaki 

tahkim anlaşmalarında uygulanacaktır (m.1). 

Buna göre milletlerarası ticari tahkim konusunda bu Konvansiyon’un 

uygulanabilmesi için biri subjektif diğeri objektif olmak üzere iki şartın 

gerçekleşmesi gerekmektedir.788 Subjektif şart, tahkim anlaşmasının yapıldığı sırada 

tarafların mutad meskenlerinin veya işyerlerinin farklı devletlerde bulunmasıdır. 

Objektif şart is uyuşmazlığın uluslararası ticari işlerden doğmuş olmasıdır. Buna göre 

ticari olmayan işlerden doğan uyuşmazlıklarda Avrupa-Cenevre Konvansiyonu 

hükümleri uygulanamayacaktır.789 Buradaki ticari iş kavramının sadece ticaret 

hukukunda belirtilen sınır içerisinde değil daha geniş olarak yorumlanması 

gerekmektedir.790 

b. Tahkim Sözleşmesi 

Taraflar tahkim sözleşmesini iki şekilde yapabileceklerdir. Buna göre 

taraflar aralarındaki esas sözleşmeye bir tahkim şartı koyabilecekleri gibi esas 

sözleşmeden ayrı bir sözleşme yaparak da tahkime gitmeyi kararlaştırabileceklerdir. 

                                                                                                                                          
 
788 Erdoğan, a.g.e., s.94; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.44 
789 Ejder Yılmaz, ‘Milletlerarası Ticari Tahkime Dair Avrupa Sözleşmesi ve Türk Tahkim Hukuku 
Hakkında Bazı Düşünceler’ (Avrupa Sözleşmesi), Avrupa (Cenevre)-New York Sözleşmeleri ve 
Türk Tahkim Hukuku Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1990, 
s.16-17 
790 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.45  
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Bunun yanı sıra tarafların birbirilerine yolladıkları mektup, telgraf ya da telefaks gibi 

yazılı belgelerin metni içerisinde yer verilen tahkim iradesi de geçerli bir tahkim 

sözleşmesi oluşturabilecektir (m.1/2-a). 

Konvansiyon tahkim sözleşmesinin şekli konusunda oldukça esnek bir 

düzenleme getirmiştir.791 Konvansiyon uyarınca tahkim sözleşmesi veya tahkim şartı 

yazılı olmalıdır. Bununla birlikte kanunlarında yazılı şekil şartı aramayan ülkeler 

arasındaki uluslararası ticari ilişkilerle ilgili tahkim sözleşmeleri açısından yazılı 

şekil kuralına bir istisna getirilmiştir. Buna göre kanunlarında yazılı şekil şartı yer 

almayan ülkeler arasındaki ilişkilerde kendi kanunlarına uygun şekilde yapılan 

tahkim sözleşmeleri de geçerli sayılacaktır.792 

c. Tahkim Sözleşmesinin Tarafları 

Avrupa-Cenevre Konvansiyonu uyarınca gerek gerçek kişiler gerekse tüzel 

kişiler milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözümü için tahkime 

başvurabileceklerdir. Kamu tüzel kişileri de tahkim sözleşmesine taraf 

olabileceklerdir (m.2/1). Bununla birlikte konvansiyona taraf olan devletler kamu 

tüzel kişilerinin tahkim yoluna ancak belirli şartlarla gidebileceklerine yönelik 

çekince koyabilirler (m.2/2). Bu durumda çekince koymak isteyen devlet, 

konvansiyona katılma aşamasında gerekli beyanlarda bulunmalıdır.793 

ç. Hakem Heyetinin Teşkili 

Avrupa-Cenevre Konvansiyonu uyarınca uyuşmazlık tahkim kuruluşları 

tarafından çözümlenebileceği gibi uyuşmazlığın taraflarınca seçilecek hakemler 

aracılığıyla da çözümlenebilecektir (m.1/2-b). 

                                                 
791 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.45 
792 Erdoğan, a.g.e., s.95; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.45; Yılmaz, Avrupa Sözleşmesi, s.17 
793 Yılmaz, Avrupa Sözleşmesi, s.18 
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Uyuşmazlığın tarafları bir tahkim kurumuna başvurmaya karar verdikleri 

takdirde hakem heyeti tercih edilen kurumun tahkim kuralları uyarınca 

belirlenecektir (m.4/1-a).794 

Uyuşmazlığın tarafları bir tahkim kurumuna başvurmayıp ad hoc tahkimi 

tercih ettikleri takdirde hakemlerin seçim şeklini, hakemlerin niteliklerini, 

hakemliğin yürütüleceği yeri ve hakemlerin uygulayacakları usul kurallarını 

serbestçe belirleyebileceklerdir (m.4/1-b). Ad hoc tahkimde kendi hakemini seçmesi 

için bildirim yapılan taraf otuz gün içinde seçimini yapmak zorundadır. Bu süre 

içerisinde hakemini seçmeyen tarafın hakemi, bildirim yapıldığı sırada mutad 

meskeninin veya muamele merkezinin bulunduğu ülkedeki ticaret odası başkanına 

müracaat edilerek seçilecektir (m.4/2). Konvansiyon hakemlerin seçimi konusunda 

mahkemeler yerine ticaret odasını görevlendirmiştir.795 

Tek hakemin, başkan hakemin veya üçüncü hakemin tayini; gerektiği 

takdirde hakemlerin değiştirilmesi, tahkim yerinin tayini ve hakemlerin 

uygulayacakları kuralların tespiti gibi konularda davalının mutad meskeninin veya iş 

yerinin bulunduğu yerdeki ticaret odası başkanına veya konvansiyondaki hükümlere 

göre oluşturulan özel komiteye yetkiler verilmiştir.796 Buna göre Avrupa-Cenevre 

Konvansiyonu, mahkemelerin milletlerarası ticari tahkime olan müdahalelerini en 

aza indirmeye çalışmıştır. 

d. Tahkim Usulü 

Konvansiyon, hakemlerin uygulayacağı tahkim usulünün tespitini öncelikle 

uyuşmazlığın taraflarına bırakmıştır. Usul kuralları taraflarca belirlenmediği takdirde 

usul kurallarını tayin yetkisi hakemlere geçecektir. Hakemlerin de bu konuda 

anlaşamamaları halinde nihai kararı verecek makam ticaret odası başkanı veya özel 

komitedir.797 

                                                 
794 Yılmaz, Avrupa Sözleşmesi, s.19 
795 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.47 
796 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.47 
797 Erdoğan, a.g.e., s.98 
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Uyuşmazlığın tarafları hakemin veya hakem kurulunun yetkisine itiraz 

ettikleri takdirde hakem veya hakemler öncelikle bu itirazı inceleyeceklerdir.798 

Taraflar hakem sözleşmesinin yokluğuna, butlanına veya hükümden düşmüş 

olduğuna ilişkin bir itirazda bulunacaklarsa bu itirazlarını tahkim sürecinde ve en geç 

esasa yönelik müdafaaları sırasında ileri sürmek zorundadırlar. Eğer uyuşmazlığın 

çözümünün hakemlerin yetkisi dışında olduğuna ilişkin bir itiraz yapılacaksa, yetkiyi 

aşan meselenin ortaya atıldığı anda derhal ileri sürülmesi gerekir. Taraflar geçerli bir 

mazeret ileri sürerek söz konusu itirazlarını daha sonra da yapabilirler (m.5). 

Konvansiyonun irade muhtariyeti ilkesine yer vermesinin bir sonucu olarak 

taraflara esasa uygulanacak hukuku seçme serbestisi verilmiştir.799 Eğer 

uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuk taraflarca kararlaştırılmadıysa hakemler 

olaya, uyuşmazlığın niteliğine uygun görecekleri kanunlar ihtilafı kuralının 

gösterdiği hukuku uygulayacaklardır. Bununla birlikte her iki halde de taraflar 

arasındaki ticari sözleşme hükümleri ve ticari örf ve adetler dikkate alınmalıdır 

(m.7/1).  

e. Hakem Yargılaması ile Mahkemeler Arasındaki İlişki 

Taraflar arasındaki tahkim sözleşmesinin varlığı uyuşmazlığın 

mahkemelerde görülmesine engel olacaktır. Tahkim sözleşmesine veya esas 

sözleşmede yer alan tahkim şartına rağmen mahkemelere başvurulduğu takdirde 

davalı tarafın tahkim itirazında bulunması gerekecektir. Tahkim itirazının nasıl 

yapılacağı hususu davanın açıldığı ülke hukukuna bırakılmıştır.800 Davanın açıldığı 

ülke hukukuna göre esasa girilmeden önce veya esasa ilişkin cevapla birlikte bu 

itiraz yapılmalıdır.801 İtiraz üzerine tahkim sözleşmesinin varlığı tespit edildiği 

takdirde mahkeme davayı reddetmek zorundadır (m.6/1). 

Taraflar tahkim sözleşmesinin veya tahkim şartının geçerli olmadığı 

gerekçesiyle devlet mahkemesine başvurabilecektir. Tahkim sözleşmesinin 

                                                 
798 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.48-49 
799 Erdoğan, a.g.e., s.99 
800 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.47 
801 Erdoğan, a.g.e., s.101 
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geçersizliği taraflardan birinin ehliyetsiz olması iddiasına dayanıyorsa mahkeme bu 

iddiayı ehliyetsiz olduğu iddia edilen kişinin milli hukukuna bakarak inceleyecektir. 

Tahkim sözleşmesinin geçersizliği başka sebeplere dayanılarak ileri sürülüyorsa; 

öncelikle tarafların tahkim sözleşmesini tâbi kıldıkları kanuna, taraflar bu konuda bir 

belirlemede bulunmamışlarsa tahkim kararının verileceği ülke hukukuna ve bu yer de 

belli değilse davaya bakan mahkemenin kanunlar ihtilafı kuralları gereğince yetkili 

olan kanun hükümlerine göre karar verilecektir (m.6/2).802 

Taraflar ihtiyati tedbir kararı alabilmek için devlet mahkemelerine müracaat 

edebileceklerdir (m.6/4). Tahkim prosedürü başladıktan sonra aynı uyuşmazlığın 

çözümü için veya tahkim sözleşmesinin yokluğu, hükümsüzlüğü, hükümden 

düştüğünün tespiti için mahkemede dava açılırsa, hakem heyetinin yetkisi 

konusundaki karar ciddi sebepler olmadıkça hakem kararının verilmesi anına kadar 

ertelenecektir (m.6/3). 

f. Hakem Kararı 

Konvansiyon uyarınca tahkim sonucunda verilecek karar gerekçeli 

olmalıdır. Bununla birlikte bazı istisnai durumlarda tahkim kararları gerekçesiz 

olabilecektir. Taraflar tahkim kararının gerekçesiz olacağı konusunda anlaşmış 

olabilirler. Bunun dışında uyuşmazlığın çözümü hakem kararının gerekçe ihtiva 

etmesi mutad olmayan bir hakem usulüne tabi kılınmış olabilir. Bu iki hal dışında 

hakem kararları gerekçeli olmak zorundadır (m.8). Ancak bu son halde taraflar veya 

taraflardan biri; tahkim duruşmalı gerçekleşmişse duruşmanın sonundan önce veya 

tahkim duruşmasız gerçekleşmişse hakem kararının yazılmasından önce kararın 

dayanaklarının gösterilmesini açıkça talep etmişse karar gerekçeli olarak 

verilecektir.803 

g. Hakem Kararının İptali 

Yabancı hakem kararının iptal edilmiş olması söz konusu kararın 

tanınmasına ve tenfizine engel teşkil edecektir. Bununla birlikte söz konusu iptal 
                                                 
802 Erdoğan, a.g.e., s.101; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.48; Yılmaz, Avrupa Sözleşmesi, s.23 
803 Erdoğan, a.g.e., s.102; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.50 
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kararının tanıma ve tenfize engel olabilmesi için bazı şartların oluşması gerekir. 

Konvansiyonun 9. maddesinin 1. fıkrası söz konusu şartlara yer vermiştir. 

Buna göre ilk şart iptal etme yetkisine ilişkindir. Tahkim kararını iptal etme 

yetkisi sadece tahkim kararının verildiği yerin bulunduğu devlete veya tahkim kararı 

hangi devletin kanunları uygulanarak alınmışsa o devlete verilmiştir. Bu iki devletin 

dışında başka bir devletin iptal kararı vermesi yabancı hakem kararının tanınmasına 

ve tenfizine engel olmayacaktır. 

İkinci şart ise yabancı hakem kararının iptal nedenlerine ilişkindir. Hakem 

kararlarının iptali ancak konvansiyonun 9. maddesinde dört bent halinde sayılan 

hallerde mümkündür. Başka bir sebebe dayanarak iptal kararı verilemez. 

Bu iptal sebeplerinden ilki tahkim sözleşmesinin taraflarının milli 

hukuklarına göre ehliyetsiz olması veya tahkim sözleşmesinin taraflarca tâbi kılındığı 

hukuka ve taraflarca hukuk seçimi yapılmamışsa hakem kararının verildiği ülke 

hukukuna göre hükümsüz olmasıdır.  

İptal sebeplerinden bir diğeri iptal talebinde bulunan tarafın, hakemin veya 

hakemlerin tayininden veya hakem yargılamasından usulüne göre haberdar 

edilmemiş veya diğer bir sebep yüzünden iddia ve müdadaa vasıtalarını ileri sürme 

olanağını elde edememiş olmasıdır.  

Yine yabancı hakem kararı tahkim sözleşmesinde veya tahkim şartında 

belirtilmeyen bir uyuşmazlığa ilişkinse veya takim sözleşmesi veya tahkim şartının 

kapsamını aşan hükümler taşıyorsa iptal edilecektir. Bununla birlikte hakem 

kararının tahkim anlaşmasının kapsamını aşan kısmı diğer bölümlerden 

ayrılabiliyorsa sadece bu kısım hakkında iptal kararı verilebilecektir.  

Son olarak hakem heyetinin oluşması veya tahkim prosedürünün işleyişi 

tarafların anlaşmasına ve anlaşma yapılmayan hallerde konvansiyonun ilgili 

hükümlerine uygun değilse hakem kararı iptal edilebilecektir. 
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3. Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki 

Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Konvansiyon 

(ICSID) 

Yabancı yatırımların teşviki ve korunması konusu birçok milletlerarası 

kurum tarafından ele alınmıştır. 1961-1965 yılları arasında Dünya Bankası 

inisiyatifiyle Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım 

Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Konvansiyon (ICSID veya Washington 

Konvansiyonu) hazırlanmış ve 14 Ekim 1966 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 

konvansiyon milletlerarası alanda kabul görerek yabancı yatırımların korunması 

alanında en önemli düzenlemelerden bir tanesi haline gelmiştir.804 Türkiye ICSID’i 

27 Mayıs 1988’de onaylamasına rağmen 2002 yılına kadarki süreç içerisinde ICSID 

merkezinde Türkiye aleyhine dava açılamamıştır. Bunun nedeni Danıştay’ın 1999 

yılına kadar devlet ve devlet kurumlarının taraf olduğu yatırım sözleşmelerine ve 

yap-işlet-devret sözleşmelerine konulan tahkim şartını kabul etmemesi ve böyle bir 

şart içeren yatırım sözleşmelerine izin vermemesidir.805 Yapılan hukuki değişiklikler 

sonucunda tahkim şartlarının geçerliliği sorunu ortadan kalkmış ve diğer devlet 

vatandaşları yatırımcılar da Türkiye aleyhine merkezde dava açma olanağına sahip 

olmuşlardır.806 

Washington Konvansiyonu yabancı yatırımcının, yatırım yapacağı devlet 

mahkemelerine karşı güvensizliğini ve tereddütünü oluşturduğu tahkim sistemiyle 

gidermiş ve yabancı yatırımcıya yatırım yaptığı devletle eşit mücadele edebileceği 

bir ortam sunmuştur. Konvansiyona taraf devletler bir yandan yabancı sermayeyi 

ülkelerine çekebilecekleri bir ortama diğer bir yandan da kendi menfaatlerinden taviz 

vermeyecekleri bir sisteme kavuşmuşlardır.807 

                                                 
804 Akıncı, a.g.e., s.46-47 
805 Nuray Ekşi, ICSID Hakem Kararlarının Tanınması Tenfizi ve İcrası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 
2009, s.2 
806 Ali Yeşilırmak, ‘Yatırım Uyuşmazlıklarının Tahkim Yolu ile Çözülmesine İlişkin Son Gelişmeler’, 
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:XX, Sayı:3, Haziran 2000, s.191 vd. 
807 Nuray Ekşi, ‘Yabancı Yatırımcılarla Yapılan Yap-İşlet-Devret Sözleşmelerinden Doğan 
Uyuşmazlıkların Milletlerarası Tahkim Yoluyla Çözümü’ (Yap-İşlet-Devret), Yeditepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:II, Sayı:1, 2005, s.146 
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Washington Konvansiyonu ile yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için 

uluslararası bir merkez kurulmuştur. Merkezin amacı konvansiyonda yer alan 

hükümler doğrultusunda konvansiyona taraf olmuş devletler ile diğer taraf 

devletlerin vatandaşları arasında yatırımlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların 

uzlaştırma ve tahkim yoluyla çözümü için çalışmaktır.808 

Merkezin yerleşim yeri Dünya Bankası’nın merkezi Washington’dur. 

Dünya Bankası Başkanı aynı zamanda merkezin genel sekreteri konumundadır.809 

Merkez İdari Konsey, Sekreterya ve Paneller olmak üzere idari açıdan üç bölüme 

sahiptir.810 Paneller kendi içerisinde arabulucular paneli ve hakemler paneli olmak 

üzere iki gruba ayrılmakadır.811 Aralarındaki yatırım uyuşmazlığının Washington 

Konvansiyonu uyarınca çözülmesini isteyen taraflar hakemlerini veya 

arabulucularını belirlemek için özel nitelikli kişilerden oluşan bu panellerden 

yararlanacaklardır. 

Washington Konvansiyonu uyuşmazlıkların hakemler tarafından 

çözümlenmesini öngörmüştür. ICSID tahkimi, konvansiyona taraf devletler ile taraf 

diğer devletlerin vatandaşları arasındaki yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için 

öngörülen özel bir tahkim yoludur ve bu tahkim sistemi bazı yönleriyle diğer tahkim 

sistemlerinden ayrılmaktadır.812 ICSID tahkimini diğer tahkimlerden ayıran en 

önemli özellik ICSID tahkimi sonunda verilen hakem kararlarının milli 

mahkemelerden ayrı bir tenfiz kararı gerektirmeden icra edilebilmeleridir.813 

ICSID, yatırım uyuşmazlıklarının çözümünde uzlaştırma, tahkim ve 

uzlaştırmanın başarısız olması halinde tahkim gibi alternatifler öngörmüştür. 

ICSID’de belirtilen çözüm yollarını taraf devlet başlatabileceği gibi yatırımcı da 

başlatabilecektir. Uygulamada çözüm sürecinin daha çok yatırımcı tarafından 

                                                 
808 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.106 
809 Cem Çağatay Orak, ‘Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri ve ICSID Tahkimi’, Ankara Barosu 
Dergisi, Yıl:63, 2005/4, s.94 
810 Ahmet Ulutaş, ‘Bir Tahkim Türü Olarak ICSID Tahkimi ve Türkiye’, Adalet Dergisi, Yıl:99, 
Sayı:30, Ocak 2008, s.110; Orak, a.g.m., s.94; Rıfat Erten, ‘ICSID Tahkimi’ (ICSID), Banka ve 
Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:XIX, Sayı:4, Aralık 1998, s.213 
811 Ekşi, a.g.e., s.25; Erten, ICSID, s.213 
812 Akıncı, a.g.e., s.47; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.107 
813 Akıncı, a.g.e., s.47 
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başlatıldığı görülmektedir.814 Devlet veya yabancı yatırımcı ICSID ihtilaf çözüm 

metodlarını kullanmayı kabul ettiği takdirde arabulucunun tavsiyesine veya hakem 

kararına uymayı taahhüt etmiş olur.815 ICSID’in 54. maddesi uyarınca konvansiyona 

taraf olan bütün devletler konvansiyona uygun olarak verilen hakem kararının 

bağlayıcılığını kabul etmek ve karar verilen para borçlarının icra edilmesini 

sağlamak borcu altındadırlar. Bu yükümlülük sadece uyuşmazlığa taraf olan devleti 

değil konvansiyona taraf olup uyuşmazlığa taraf olmayan diğer devletleri de bağlar. 

a. ICSID Tahkim Merkezi Yargısının Uygulama Alanı 

ICSID’in 25. maddesi uyarınca bir uyuşmazlığın merkezin yargısına tâbi 

olabilmesi için üç şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki tarafların 

ICSID tahkimine gitme konusunda yazılı bir anlaşma yapmış olmalarıdır. İkinci 

olarak uyuşmazlığın bir taraf devlet ile diğer bir taraf devletin vatandaşı arasında 

olması gereklidir. Son olarak uyuşmazlık yatırımdan kaynaklanan bir uyuşmazlık 

olmalıdır. 

a. Yatırım uyuşmazlığının ICSID tahkiminde çözülebilmesi için 

yatırımcının ve yatırımın yapıldığı taraf devletin ICSID tahkimine başvurulması 

hususunda rızalarının olması gereklidir. Bu durumda sadece Washington 

Konvansiyonu’na taraf olunması yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için merkeze 

başvurulmasını zorunlu kılmamaktadır. Yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için 

ayrıca ICSID tahkiminin tercih edildiğinin kararlaştırılması gerekmektedir. Tahkime 

başvurmak her bir tarafın iradesine bırakılmıştır. 

Taraflar ICSID tahkimine başvurma konusundaki rızalarını uyuşmazlıktan 

önce veya sonra verebileceklerdir. Söz konusu rızanın yazılı olması gerekmektedir. 

Genelde taraflar ICSID tahkimine başvurma konusundaki iradelerini yatırım 

anlaşmasına koydukları bir tahkim şartıyla yapmaktadırlar. Bununla birlikte bir taraf 

devlet diğer bir taraf devletle yapacağı yatırım anlaşmasında uyuşmazlıkların 

çözümünde ICSID tahkiminin uygulanacağına ilişkin bir maddeye yer 

                                                 
814 Ekşi, a.g.e., s.28 
815 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.108 
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verebilecektir.816 Yine devlet yatırım teşvik kanununda ICSID tahkimini 

öngörebilecektir.817 İki taraf rızalarını beyan ettikten sonra bundan tek taraflı olarak 

geri dönemeyeceklerdir.818 

b. ICSID tahkimine başvurulabilmesi için ikinci şart uyuşmazlığın 

konvansiyona taraf bir devlet ile konvansiyona taraf olan diğer bir devlet vatandaşı 

arasında olması gerekmektedir.819 Bu durumda uyuşmazlığın taraflarından biri olan 

devlet ICSID’e taraf değilse veya yatırımcının vatandaşı olduğu devlet ICSID’e taraf 

değilse ICSID tahkimine ilişkin hükümlerin uygulanması mümkün olmayacaktır. Bu 

halde yatırımcının ICSID’e taraf olan bir ülkede yerleşik olması da önemli değildir; 

asıl olan vatandaşlık bağıdır.820  

Uyuşmazlığın tarafı olan devletin her şeyden önce konvansiyona taraf 

olması gerekmektedir. ICSID tahkiminde devlet davalı veya davacı sıfatını 

taşıyabileceği gibi bir devleti oluşturan alt birimler de davalı veya davacı sıfatıyla 

taraf olabileceklerdir. Burada alt birimler belediyeleri, yerel yönetim organlarını, yarı 

özerk idareleri içine alacak şekilde geniş yorumlanmaktadır.821 

Yatırımcı gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilecektir. Bununla 

birlikte konvansiyonda vatandaştan bahsedildiği için mülteciler ve vatansızlar 

açısından bu konvansiyon uygulanamayacaktır.822 Çifte vatandaşlık durumunda 

önemli olan noktalardan ilki yatırımcının en az bir vatandaşlığının konvansiyona 

taraf olan devletlerden birinin vatandaşlığı olması gerekir. Ancak hiçbir şekilde bu 

                                                 
816 Akıncı, a.g.e., s.50; Ekşi, a.g.e., s.31; Ekşi, Yap-İşlet-Devret, s.146; Mahmut T. Birsel, 
‘Milletlerarası Tahkim Sözleşmeleri (Arbitration Conventions) ve İki Taraflı Yatırım Anlaşmalarının 
Türk Tahkim Hukuku Üzerindeki Etkileri’, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1998, s.531; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.109 
817 Ekşi, a.g.e., s.31; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.109 
818 Birsel, a.g.m.,s.531 
819 Günseli Öztekin, ‘1965 Tarihli Washington Sözleşmesine Genel Bir Bakış’, Milletlerarası Hukuk 
ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sayı:1-2, Yıl:10, İstanbul, 1990, s.145 
820 Akıncı, a.g.e., s.48 
821 Erten, ICSID, s.216; Ulutaş, a.g.m., s.114 
822 Ekşi, a.g.e., s.36; Faruk Kerem Giray, ‘Türkiye’nin Taraf Olduğu İki Taraflı Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşmalarında Öngörülen İhtilaf Çözüm Yolları’, Milletlerarası Hukuk ve 
Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Prof. Dr. Yılmaz Altuğ’a Armağan, Yıl:17-18, Sayı:1-2, 1997-
1998, s.224; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.109 
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vatandaşlıklardan birisi uyuşmazlığın diğer tarafı olan devletin vatandaşlığı 

olmamalıdır.823 

Yatırımcı tüzel kişi olduğu takdirde vatandaşlığın belirlenmesi sorun 

yaratabilecektir. Konvansiyon çerçevesinde tüzel kişilerin vatandaşlığı kuruluş 

yerine göre tespit edilecektir.824 Örneğin İngiltere’de kurulmuş olan bir şirket 

İngiltere’deki yatırımlarından doğan uyuşmazlıkların çözümünde ICSID tahkimine 

başvuramayacaktır. 

Konvansiyon uyuşmazlığa düşülen devletin vatandaşı olan tüzel kişiye 

ICSID tahkimine başvuru hakkını tanıyan bir istisna öngörmüştür (m.25/2-b). Buna 

göre tüzel kişi uyuşmazlığa düştüğü devletin vatandaşlığını taşısa bile yabancı 

kontrolü yüzünden diğer devlet vatandaşı muamelesi görmesi hususunun 

kararlaştırılmış olması halinde tüzel kişi yabancı muamelesi görecektir. Yabancı 

sermaye ile kurulan şirketler kuruldukları ülkelerin vatandaşı kabul edildikleri için 

yatırım uyuşmazlıklarında vatandaşı oldukları devlete karşı ICSID tahkimine 

gidememektedirler. Bu durumun önüne geçebilmek için böyle bir düzenlemeye 

gidilmiştir. Ancak bu istisnanın uygulanması tarafların anlaşmasına bağlıdır. Yatırım 

anlaşmasına taraf olan devlet ile bu ülkede kurulan şirket arasında yabancı kontrolü 

nedeniyle diğer bir ülke vatandaşı muamelesi görme hususunda bir sözleşme 

yapılması gerekmektedir. 

c. ICSID tahkimine gidilebilmesi için uyuşmazlığın yatırımdan 

kaynaklanması gerekmektedir. ICSID yatırım kavramını tanımlamamıştır. Yatırım 

hem geleneksel yatırım şekli olan sermaye katılımı hem de hizmet sözleşmeleri ve 

teknoloji transferleri de dâhil olmak üzere yeni yatırım şekillerini kapsamalıdır.825 

Buna göre yatırım, devletler ile yatırımcılar arasındaki en geniş şekli ile bütün 

yatırımları kapsayacak biçimde geniş yorumlanmalı; yatırım yapılan ülke ile kalıcı 

                                                 
823 Bakınız Ekşi, a.g.e., s.36-37; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.110-111 
824 Ekşi, a.g.e., s.37 
825 Ekşi, a.g.e., s.43; Erten, ICSID, s.215-216; Giray, a.g.m., s.225-226; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., 
s.113; Ulutaş, a.g.m., s.114. Ayrıca bakınız Ekşi, Yap-İşlet-Devret, s.147 
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ekonomik bağ kurmayan ilişkiler konvansiyon açısından yatırım olarak 

değerlendirilmemelidir.826 

Taraf devletler merkezin yetkisine tâbi tutmak istemedikleri uyuşmazlıkları 

merkeze bildirebileceklerdir. Türkiye de bu doğrultuda ICSID’in kapsamı ile ilgili 

olarak çekinceler koymuştur. Bu çekincelerden ilki Türk mahkemelerinin münhasır 

yetkisi dolayısıyla Türkiye’deki taşınmaz malların aynından doğan uyuşmazlıkların 

ICSID tahkimine götürülememesidir. Diğeri ise münferit ikili anlaşmalarda yatırım 

uyuşmazlıklarının Lahey Adalet Divanı’na götürülmesine ilişkin 64. maddenin 

Türkiye açısından uygulanmayacağıdır. Bununla birlikte konvansiyonun 64. 

maddesinde taraf devletler arasında bu konvansiyonun yorum ve uygulaması ile ilgili 

olarak ortaya çıkan ve anlaşma yoluyla çözümlenemeyen her türlü sorun için 

Uluslararası Adalet Divanı’na başvurulacağı öngörülmüştür. Buna göre Adalet 

Divanı’na götürülecek olan yatırım ihtilafı değil konvansiyonun yorum ve 

uygulanmasına ilişkin bir ihtilaftır. Türkiye onay kanununda ‘münferit ikili 

anlaşmalarda yatırım uyuşmazlıklarının Adalet Divanı’na götürülmesi’ ifadesini 

kullanmıştır.827 Kanaatimizce bu ifade aslına uygun şekilde düzeltildiği takdirde söz 

konusu çekincenin bir anlamı kalmayacaktır. 

b. ICSID Tahkim Prosedürü 

Uyuşmazlığın tarafları ICSID tahkimini kararlaştırdıkları takdirde artık 

uyuşmazlığın çözümünü hakeme havale etmek zorundadırlar. Taraflar, ICSID 

tahkimine gitme konusundaki rızalarından tek taraflı olarak geri dönemezler. 

ICSID’in 26. maddesine göre taraflar ICSID tahkimi öncesinde yerel adli ve idari 

bütün çarelerin tüketilmiş olmasını kararlaştırabileceklerdir. 

ICSID tahkimine gitmek isteyen taraf (taraf devlet veya taraf devlet 

vatandaşı yatırımcı) bu istemi yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirecektir. Tahkim 

isteminde bulunulurken tarafların kimliklerini, anlaşmazlık konularını ve tarafların 

                                                 
826 Akıncı, a.g.e., s.49; Orak, a.g.m., s.95; Ulutaş, a.g.m., s.113 
827 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.110 dpn.24 
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rızalarını içeren belgeler de dilekçeye eklenecektir. Genel Sekreterlik dilekçenin bir 

örneğini karşı tarafa iletecektir. 

Genel Sekreterlik bu başvuru üzerine bir değerlendirme yaparak iki şekilde 

karar verebilecektir. Genel Sekreterlik bu başvuruyu kabul edip onu kaydedecek ya 

da başvuruda yer alan bilgiler ışığında uyuşmazlığın merkezin yargı alanı dışında 

kaldığını saptayarak başvuruyu reddedecektir. Genel Sekreterliğin başvurunun 

reddine ilişkin kararına karşı hiçbir başvuru yolu yoktur. Bu nedenle Genel 

Sekreterlik sadece talebin açıkça ve kesin olarak merkezin yetkisi dışında kaldığı 

hallerde başvurunun reddine karar verecektir.828 

Genel Sekreterliğin başvuruyu kabul etmesi üzerine uyuşmazlığı çözecek 

hakem kurulu oluşturulacaktır. Hakem kurulunun oluşturulmasında öncelikle 

tarafların iradesi dikkate alınacaktır (m.37/2-a,b; m.38-40). Taraflar uyuşmazlığı 

çözecek hakem sayısında veya üç hakemden oluşan bir hakem kurulunda üçüncü 

hakemin kim olacağı konusunda anlaşamazlarsa üçüncü hakem ICSID İdari 

Konseyi’nin başkanı tarafından atanacaktır (m.38).829 

ICSID’in 62. maddesi uyarınca hakemler kural olarak merkezde yargılama 

yapacaklardır. Bununla birlikte tarafların anlaşmasına bağlı olarak başka yerlerde de 

yargılama yapılabilecektir. Buna göre öncelikle merkezin bu amaçla düzenleme 

yapacağı resmi ve özel herhangi uygun bir kuruluşta veya daimi hakemlik divanında 

yargılama yapılabilecektir. Bu noktada ICSID merkezinin Kuala Lumpur, Kahire, 

Melbourne, Singapur ve Sidney gibi merkezler ile irtibatı bulunduğundan buralarda 

yargılama yapılabilecektir.830 Ayrıca genel sekretere danışıldıktan sonra komisyon ve 

hakem kurulunca uygun görülen herhangi bir yerde de yargılama yapılabilecektir 

(m.63). 

 

 

                                                 
828 Ekşi, a.g.e., s.47 dpn.96; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.114 dpn.36 
829 Akıncı, a.g.e., s.62 
830 Orak, a.g.m., s.99 
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c. Hakem İncelemesi 

Hakemlerin uygulayacağı usul hukuku kuralları taraflarca belirlenecektir. 

Usul kurallarının taraflarca belirlenmediği hallerde hakemler konvansiyonda yer alan 

hükümleri ve ICSID tarafından düzenlenen hakemlik kurallarını uygulayacaklardır. 

Taraflarca belirlenen usul kurallarında veya konvansiyon ve ICSID hakem 

kurallarında yer almayan bir usuli mesele ile karşılaşılırsa soruna hakemler çözüm 

bulacaklardır (m.44).831 

Hakem kurulu önüne gelen olayda re’sen veya tarafların talebi üzerine 

yetkili olup olmadığına kendisi karar verecektir. Hakem kurulu anlaşmazlığın kendi 

yetki sınırları içerisine girip girmediğine ilişkin yapılan bir itirazı ön sorun olarak ele 

alıp değerlendirebilecektir (m.41/1). 

ICSID’in 47. maddesine ve ICSID Tahkim Kuralları’nın 39. maddesine göre 

ICSID hakem kurulu kendiliğinden veya talep üzerine geçici ve koruyucu önlem 

tavsiye edebilecektir. Ancak tarafların açıkça anlaşmaları halinde hakem kurulunun 

bu yetkisi mahkemeden tedbir kararı alınmasına engel değildir. Eğer mahkemeden 

tedbir kararı alma konusunda açık bir anlaşma yoksa bu yetki sadece ICSID hakem 

kuruluna aittir.832 

ICSID tahkimi sırasında uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuk açısından 

da irade muhtariyeti ilkesi benimsenmiştir. ICSID’in 42.maddesine göre hakem 

kurulu uyuşmazlığı taraflarca üzerinde anlaşılan hukuk kuralları çerçevesinde 

çözecektir. Tarafların arasında bir anlaşma olmaması halinde hangi hukukun 

uygulanacağı konvansiyonda belirlenmiştir. Bu durumda uyuşmazlığa taraf olan 

devletin hukuku, kanunlar ihtilafı kuralları da dâhil olmak üzere uygulanacaktır.833 

Hakem kurulu uyuşmazlığa taraf olan devletin hukukunun yanı sıra uluslararası 

hukukun uygulanabilir kurallarını da uygulayacaktır. Eğer taraflar kabul ederlerse 

                                                 
831 Ulutaş, a.g.m., s.119 
832 Ekşi, a.g.e., s.50 
833 Öztekin, a.g.m., s.147 
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uyuşmazlık taraf devletin hukuku ve uluslararası hukukun uygulanabilir kurallarına 

gidilmeden hakkaniyet kuralları çerçevesinde de çözümlenebilecektir.834 

Hakem kurulu, aksi kararlaştırılmadığı takdirde, taraflardan belge ve delil 

göstermesini isteyebilecek, anlaşmazlık alanını ziyaret edebilecek ve uygun gördüğü 

soruşturmayı yürütebilecektir (m.43). 

ç. Hakem Kararı 

Hakem kurulu ICSID tahkimi sonunda kararlarını oy çokluğu ile 

alabilecektir. Hakem kararlarının yazılı olması ve oy veren tüm hakemlerce 

imzalanması gerekmektedir (m.48). Hakem kurulunun herhangi bir üyesi çıkan 

karara muhalif kaldığı takdirde karara kendi fikrini veya muhalefet şerhini 

ekleyebilecektir. Hakem kararı heyet önüne sunulan her sorunu içermeli ve gerekçeli 

olmalıdır. Merkez tarafların rızası olmaksızın verilen kararı yayınlayamaz (m.48). 

Hakem kurulunca verilen karar genel sekreterliğe tevdi edilecektir. Genel sekreterlik 

kararın tasdik edilmiş örneklerini taraflara tebliğ edecektir. Hakem kurulunun verdiği 

karar tebliğ edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Hakem kurulu kararın verildiği tarihten itibaren 45 gün içerisinde 

taraflardan birinin başvurusu üzerine, diğer tarafı da haberdar ederek, gözünden 

kaçırıp karar vermediği bir husus hakkında ek karar verebilecek veya karardaki 

yazım ve aritmetik gibi hataları düzeltebilecektir (m.49). 

Kararın anlamı veya kapsamı hakkında taraflar arasında bir anlaşmazlık 

çıktığı takdirde taraflardan birisi genel sekretere yazılı başvuruda bulunarak kararın 

yorumunu talep edebilecektir (m.50).835 

Uyuşmazlığın taraflarından biri genel sekretere yazılı başvuruda bulunarak 

karar verildiğinde hakem kurulunca veya başvuruda bulunan tarafça bilinmeyen, 

ihmali nedeniyle bilmemezlik etmediği ve bilinmesi kararı etkileyecek nitelikte bir 

                                                 
834 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.115 
835 Akıncı, a.g.e., s.53; Ekşi, a.g.e., s.68; Ulutaş, a.g.m., s.120 
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gerçeğin ortaya çıkması nedeni ile kararın düzeltilmesini isteyebilir.836 Söz konusu 

başvuru bu gerçeğin ortaya çıkmasından sonraki 90 gün içinde ama her durumda 

kararın verilmesinden itibaren 3 sene içerisinde yapılmalıdır (m.51). 

Taraflardan birisi hakem kurulunun uygun bir şekilde oluşturulmadığı, 

hakem kurulunun yetkisini açıkça aştığı, hakem kurulu üyelerinden birisinin rüşvet 

aldığı, yargılamanın temel kurallarından ciddi bir sapma olduğu ve kararın dayandığı 

gerekçelerin belirtilmemesi sebebiyle kararın iptal edilmesini isteyebilir.837 İptal 

talebi genel sekreterliğe yazılı başvuruyla yapılacaktır. İptal başvurusu kararın 

verildiği tarihten itibaren 120 gün içinde yapılmalıdır. Hakem kurulu üyelerinden 

birisinin rüşvet aldığı hallerde, iptal talebi rüşvet alındığının öğrenilmesinden 

itibaren 120 gün içinde ama her durumda kararın verilmesinden itibaren 3 sene 

içerisinde yapılmalıdır.838 

d. Hakem Kararının Sonuçları 

ICSID tahkimi sonucunda verilen kararlar taraflar için bağlayıcıdır. Kararın 

yorumunu, düzeltilmesini veya iptal edilmesini gerektiren herhangi bir sebep yoksa 

taraflar karara uymak ve kararın hükümlerini yerine getirmek zorundadırlar (m.53/1). 

ICSID’e üye olan her devlet, konvansiyona uygun olarak verilmiş bütün 

kararları bağlayıcı kabul edecek ve kararların parasal yükümlülüklerini kendi sınırları 

içerisinde kendi devletinin mahkemesinin kesin kararı gibi yerine getirecektir 

(m.54/1).839 

Konvansiyona taraf olan devletin sınırları içerisinde kararın tanınmasını ve 

tenfizini isteyen taraf, taraf devletin bu amaçla belirleyeceği bir mahkemeye veya 

otoriteye genel sekreterce onanmış kararın bir örneğini sunacaktır. Bu basit usul 

sayesinde iç hukuklarda ve milletlerarası sözleşmelerde hakem kararlarının tanınması 

                                                 
836 Akıncı, a.g.e., s.53; Ekşi, a.g.e., s.68-69; Ulutaş, a.g.m., s.120 
837 Akıncı, a.g.e., s.53; Ekşi, a.g.e., s.69; Erten, ICSID, s.221; Okan Beygo, ‘The Annulment 
Procedure Under The ICSID Convention’, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk 
Bülteni Doç. Dr. Özer Eskiyurt’un Anısına Özel Sayı, Yıl:10, Sayı:1-2, 1990, s.6-8; Ulutaş, a.g.m., 
s.121 
838 Beygo, a.g.m., s.5 
839 Giray, a.g.m., s.226 
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ve tenfizi aşamasında öngörülen itirazların ileri sürülmesi engellenmiştir. O halde bu 

kararlara karşı kararın niteliğiyle ve taraflar arasındaki esas ilişkiyle ilgili itirazlar 

ileri sürülemeyecek840hatta hakem kararının kamu düzenine aykırı olduğu iddiası da 

tanınma ve tenfizi engellemeyecektir.841 

ICSID tahkimi sonunda alınacak kararın icrası, icranın talep edildiği ülke 

hukukuna göre yapılacaktır (m.54/3). 

D. Milletlerarası Ticari Tahkimin Genel Esasları 

1. Tahkim Sözleşmesi 

a. Tahkim Sözleşmesinin Kurulması 

Milli tahkimde olduğu gibi milletlerarası ticari tahkimde de tahkim 

sözleşmesi iki şekilde yapılabilecektir. Taraflar gelecekte ortaya çıkabilecek 

uyuşmazlıkların çözümü için esas sözleşmeye bir tahkim şartı koyabilecekleri gibi 

ortaya çıkmış bir uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümü için detaylı olarak 

hazırladıkları ayrı bir tahkim sözleşmesi de yapabileceklerdir. Esas sözleşmeden ayrı 

olarak yapılacak tahkim sözleşmesi uyuşmazlığın niteliğine göre 

hazırlanabilinecektir. Bununla birlikte taraflar farklı bir belgeye atıfta bulunmak 

suretiyle burada yer alan tahkim şartından yararlanarak da tahkime 

başvurabileceklerdir. 

b. Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliği 

Milletlerarası ticari tahkim alanında tahkim sözleşmesinin geçerliliğiyle esas 

sözleşmenin geçerliliği birbirinden ayrılmıştır (Ayrılabilirlik ilkesi). O halde esas 

sözleşmenin geçersizliği tahkim sözleşmesini etkilemeyecektir.842 Bu ilkenin bir 

sonucu olarak hakem kurulu geçersiz olduğu iddia edilen esas sözleşmeyi 

                                                 
840 Akıncı, a.g.e., s.54; Ekşi, a.g.e., s.86 vd.; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.117 
841 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.117; Öztekin, a.g.m., s.148-149 
842 Göknil Emdi, ‘Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Şartının Bağımsızlığı’, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Ankara, 2008, s.548 
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inceleyebilecektir.843 Bu ilkenin diğer bir sonucu ise tahkim sözleşmesi ile esas 

sözleşmenin farklı kanunlara göre yürütülebilmesidir.844 

Tahkim sözleşmesinin geçerliliği bazı şartların varlığına bağlıdır. 

Milletlerarası tahkim kanunlarında bir şekil şartı öngörüldüyse tahkim sözleşmesinin 

bu şekle uygun olarak yapılması gerekir. Bunun yanı sıra tahkim sözleşmesi belirli 

bir uyuşmazlığa ilişkin olmak zorundadır. Ayrıca tahkim sözleşmesinde tahkim 

yoluyla çözülmesine karar verilen uyuşmazlığın konusunun tahkime elverişli olması 

gerekir. Son olarak tahkim sözleşmesini imzalayan tarafların tahkim ilişkisi içerisine 

girebilecek ehliyete sahip olmaları gereklidir. 

Genel olarak birçok konvansiyon ve milletlerarası tahkim kanunu tahkim 

sözleşmesinin yazılı şeklide yapılması gerektiğini düzenlemiştir. Buna göre hem 

tahkim şartı hem de esas sözleşmeden ayrı olarak yapılacak tahkim sözleşmesi yazılı 

şekilde yapılmalıdır. Yazılı şekil, sözleşmenin yazılı olmasını ve sözleşmenin altında 

tarafların imzasını aramaktadır.845 Bununla birlikte taraflar arasında mektup, faks ve 

elektronik posta gibi yazılı belgelerin değişimi yoluyla da imza şartı aranmaksızın 

tahkim yolunun tercih edilebileceği kabul edilmiştir.846 Örneğin 1958 tarihli New 

York Konvansiyonu’nda tarafların belge değişimi yoluyla yazılı beyanlarıyla imzaya 

gerek olmadan tahkim sözleşmesi yapabilecekleri kabul edilmiştir (m.2/2). Yine bazı 

düzenlemelerde yazılı şekil kuralına esneklik getirilmiştir. Örneğin 1961 tarihli 

Avrupa-Cenevre Konvansiyonu’na göre kanunları tahkim sözleşmesi için yazılı şekil 

şartını aramayan ülkeler arasındaki ilişkilerde bunların kanunlarına uygun şekilde 

yapılan tahkim anlaşmaları geçerli sayılacaktır.847 UNCITRAL Model Kanun’un 7. 

maddesi uyarınca tahkim sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır. Taraflarca 

imzalanmış bir belgede veya telgraf, teleks yahut mektup gibi araçlar veya 

anlaşmanın kaydedilmesine olanak sağlayan diğer iletişim araçlarının vasıtası ile 

teati edilmiş belgelerde yer alan tahkim sözleşmeleri yazılı şekil zorunluluğuna 

                                                 
843 Emdi, a.g.m., s.554; Moses, a.g.e., s.18 
844 Emdi, a.g.m., s.556 
845 Moses, a.g.e., s.18-19 
846 Emre Esen, ‘Uluslararası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşmalarının Şekli’ (Tahkim Anlaşmalarının 
Şekli), Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl:28, Sayı:1-2, İstanbul, 
2008, s.73 
847 Esen, Tahkim Anlaşmalarının Şekli, s.82 
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uygunluk arz eder.848 Davacının dava dilekçesinde varlığını iddia ettiği tahkim 

sözleşmesine davalı tarafından cevap dilekçesinde itirazda bulunulmaması halinde de 

şeklen geçerli bir tahkim sözleşmesi kurulmuş kabul edilir.849 

Tahkim sözleşmesinin varlığı, geçerliliği ve kapsamı söz konusu olduğunda 

hakem kurulu taraf iradelerini yorumlayarak bir sonuca ulaşmak zorundadır. Bu 

sonuca ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda tahkim anlaşması iradelerin belirsiz 

veya çelişkili olması nedeniyle reddedilecektir.850 Tahkim sözleşmesinin yorumunda 

genel olarak sözleşmelerin yorumu ile ilgili ilkeler geçerlidir. İrade açıklamalarının 

iyi niyetle ve sözleşme anı ile sonrası taraf davranışları dikkate alınarak 

yorumlanması gerekmektedir. Günümüzde genel olarak tarafların tahkime gitme 

iradeleri daha geniş bir yorumla ele alınmakta ve tahkim sözleşmeleri geçerli 

kılınmaktadır.851 Bu durumda sözleşmede yer alan hakem, hakem kurulu, hakem 

kararı gibi ifadeler tarafların tahkime gitme konusundaki iradelerine bir işaret olarak 

yorumlanmalıdır.852 

Milletlerarası ticari tahkimde tahkim sözleşmesi belirli bir uyuşmazlık için 

yapılabilecektir. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıklara yönelik bir 

tahkim sözleşmesi yapılması mümkün değildir. Bununla birlikte belirli bir hukuki 

ilişkiden doğacak tüm uyuşmazlıklar için tahkim sözleşmesi yapılabilecektir. Bu 

çerçevede taraflar esas sözleşmeye, bu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıkların 

tahkim yoluyla çözülebileceğine dair bir tahkim şartı konulabilecektir. 

Tahkim sözleşmesi sadece sözleşmenin tarafları arasında hüküm 

doğuracaktır. Bununla birlikte her bir şirketin ayrı bir hukuki kişilik olarak yer aldığı 

çıktığı grup şirketlerinde bir şirketin imzalandığı tahkim sözleşmesinin diğer 

şirketleri için de geçerli olup olmadığı tartışılmaktadır. Genel olarak kabul edilen 

görüş uyarınca bazı şartlar altında grup şirketlerinden birinin imzalamış olduğu 

tahkim sözleşmesi diğer şirketler için de geçerli olacaktır.853 Fransız Mahkemeleri 

                                                 
848 Esen, Tahkim Anlaşmalarının Şekli, s.82 
849 Esen, Tahkim Anlaşmalarının Şekli, s.82 
850 Özel, a.g.e., s.86 
851 Özel, a.g.e., s.86-87 
852 Girsberger, Voser, a.g.e., s.58; Moses, a.g.e., s.33 vd. 
853 Girsberger, Voser, a.g.e., s.61 
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tahkim şartını taşıyan esas sözleşme grup şirketini oluşturan şirketlerden biri 

tarafından imzalansa dahi sözleşmenin kuruluşunda etkili olan, bu sözleşmenin 

görüşmelerine katılan, sözleşmelerin yürütülmesinde rol oynayan ve sözleşmenin 

sonuçlarından yararlanan tahkim sözleşmesinde imzaları yer almayan diğer şirketleri 

de tahkim sözleşmesine dâhil etmektedir.854 Zira mahkeme karar verirken 

sözleşmenin sirayetinde tarafların iyi niyetini esas almıştır. 

Hakem veya hakem kurulu sadece tahkim sözleşmesinde taraflarca 

çözülmesi istenen uyuşmazlığı inceleyebilecektir. Tahkim sözleşmesinin tarafları 

bazı uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri tarafından incelenmesine karar 

verebileceklerdir.  

Davalı, kendisine karşı hakemlerde açılan davaya ‘karşı dava’ açabilecektir. 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, karşı davadaki talepler taraflar arasındaki 

hukuki ilişkiyi düzenleyen sözleşmeden kaynaklanıyorsa hakem veya hakem kurulu 

bu karşı davayı da inceleyecektir.855 

Tahkime elverişlilik tahkim sözleşmesinin geçerliliği açısından önemli bir 

konudur. Bazı uyuşmazlıkların çözümü münhasıran devlet yargısının tekeline 

bırakılmıştır. Bu hallerde taraflar tahkim sözleşmesi yaparak uyuşmazlığın 

çözümünü hakemlere bırakamayacaklardır. Tahkime objektif elverişlilik olarak 

anılan bu durum çoğu zaman tahkim sözleşmesinin kapsamıyla karıştırılmaktadır. 

Tahkim sözleşmesinin tarafları tahkim yolunun hangi uyuşmazlıklar için 

uygulanabileceğini serbestçe tayin edebileceklerdir ve bu durum tahkime 

elverişlilikten farklıdır. Devletler ekonomik, sosyal, siyasi anlayışları nedeniyle bazı 

alanlarda sadece kendilerinin yetkili olmasını istemiştir. Bu alanlar tahkim yolunun 

kullanılamayacağı alanlardır. Amerikan Hukuku’nda tahkime elverişlilik çok geniş 

bir anlamda kabul edilmekte ve bu kavram her iki durum için de kullanılmaktadır.856 

Tahkim sözleşmesini yapan kişilerin ehliyet durumuna göre ortaya çıkan 

elverişlilik tahkime subjektif elverişliliktir. Burada değerlendirilmesi gereken iki 

                                                 
854 Girsberger, Voser, a.g.e., s.61 
855 Girsberger, Voser, a.g.e., s.62 
856 Girsberger, Voser, a.g.e., s.62 



 256

farklı durum söz konusudur. Birinci durumda tahkim sözleşmesini hazırlayıp 

imzalayan kişiler kendi adlarına hareket edip tahkimin tarafları olacak kişilerdir. 

Diğerinde ise tahkim sözleşmesini hazırlayıp imzalayan kişiler başkasının adına 

hareket etmektedirler. Her iki durumda da tahkim sözleşmesini hazırlayıp tahkim 

sözleşmesini imzalayan kişilerin ehliyete sahip olmaları gerekmektedir. Tarafların 

temsili konusunda bazı milletlerarası tahkim kanunlarında ve tahkim kurumu 

kurallarında taraflara geniş bir serbesti tanınmıştır. Buna göre taraflar kendilerini 

istedikleri kişiyle temsil ettirebileceklerdir. Tarafları temsil edecek kişinin avukat 

olması zorunluluğu yoktur (İngiltere Tahkim Kanunu m.36).857 Bazı kanunlar ise 

tahkimde tarafların temsili için özel yetki şartı aramış ve bu yetkinin sadece 

avukatlar tarafından kullanılabileceğini belirtmiştir. 

c. Tahkim Sözleşmesinin İçeriği 

Milletlerarası ticari tahkimde tahkim sözleşmesi hazırlanırken içerisinde 

bazı hususların düzenlenmesi taraflar açısından yararlı olacaktır. 

a. Tahkim sözleşmesinde yer vermeleri gereken önemli hususlardan biri 

tahkim yeridir. Zira tahkim yerinin belirlenmesinin birçok hukuki sonucu 

bulunmaktadır.  

Tahkim yerinin belirlenmesinin hukuki sonuçlarından ilki tahkim yerinin 

çoğu kez tahkime uygulanacak hukuku (lex arbitri) belirlemesidir. Bununla birlikte 

bunun istisnası da olabilir. Örneğin Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu, tahkim yeri 

başka bir ülke seçilse dahi bu kanunun uygulanmasına karar verilen hallerde 

uygulanabilecektir. Tahkim yeri, tahkim yargılaması sırasında yargılamaya yardımcı 

olacak devlet mahkemelerini de belirlemektedir. Bu durumda tahkimle barışık olan 

bir devletin tercih edilmesi tahkim yargılaması için faydalı olacaktır.858 Üçüncü 

olarak tahkim yeri tahkim sonucunda alınacak kararın inceleneceği devlet 

mahkemelerini belirlemektedir. Kanunların mülkiliği ilkesi uyarınca bir devlet ancak 

kendi ülkesinden çıkan tahkim kararını inceleyebilecektir. Son olarak tahkim yeri, 

                                                 
857 Girsberger, Voser, a.g.e., s.205 
858 Girsberger, Voser, a.g.e., s.121; Moses, a.g.e., s.43 
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hakem kararının milli veya yabancı niteliğe sahip olduğunu gösterecek; buna göre 

New York Konvansiyonu hükümleri uygulanacaktır.  

Tahkim sözleşmesinde tahkim yerinin gösterilmemesi tahkim sözleşmesinin 

geçersizliğine sebep olmayacaktır.859 Zira tahkim yeri taraflarca belirlenmediği 

takdirde tarafların seçeceği hakemlerce belirlenecektir.  

Tahkim yerinin belirlenmesi tüm duruşmaların ve müzakerelerin bu yerde 

yapılacağı anlamına gelmemektedir. Duruşmalar ve müzakereler başka devlet 

içerisinde de yapılabilir. Buna göre tarafların tahkim yerini seçmelerinin hukuki 

etkileri olsa da uygulamada bir etkisi olmayabilecektir.860  

Taraflar tahkim yargılaması devam ederken tahkim yerini 

değiştirebileceklerdir. Bununla birlikte hakemlerin tarafların rızasını almadan tahkim 

yerini değiştirebilip değiştiremeyecekleri hususu doktrinde tartışmalıdır. Doktrinde 

kabul edilen çoğunluk görüşüne göre hakemler tarafların rızası olmaksızın böyle bir 

değişim yapamayacaklardır. Doktrinde yer alan azınlık görüşüne göreyse hakemler 

tahkim yerini kendileri belirlemişlerse veya beklenmedik durumların ortaya çıktığı 

hallerde tahkim yerini değiştirebileceklerdir.861 Kanaatimizce tahkimde tarafların 

irade muhtariyeti ilkesi uyarınca tahkim yerinin tarafların rızası olmadan 

değiştirilmesi mümkün olmamalıdır. 

b. Taraflar tahkimin bir tahkim kurumu tarafından yürütüleceğine karar 

verebileceklerdir. Bu durumda tahkim sözleşmesinde seçilen tahkim kurumunun 

hazırladığı örnek tahkim şartına yer verilecektir.  

c. Taraflar hakem sayısını ve hakemlerin nasıl seçileceğini tahkim 

sözleşmesinde düzenleyebileceklerdir.  

ç. Taraflar istedikleri takdirde tahkim sözleşmesine uygulanacak hukuka bu 

sözleşmede yer verebileceklerdir.  

                                                 
859 Girsberger, Voser, a.g.e., s.91 
860 Girsberger, Voser, a.g.e., s.91; Özel, a.g.e., s.61 
861 Girsberger, Voser, a.g.e., s.122 
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d. Tarafların tahkim dilini belirleyip buna tahkim sözleşmesinde de yer 

vermeleri kendileri açısından yararlı olacaktır. Tahkim sözleşmesinin dilinin tahkim 

yargılamasında da geçerli olacağına dair bir kural yoktur. Taraflar tahkim dili 

üzerinde anlaşamadıkları takdirde tahkim dilini hakemler belirleyebileceklerdir.862 

Tahkim yargılaması sırasında doğabilecek tercüme masraflarının en aza indirilmesi 

bakımından uygun bir dilin tahkim dili olarak belirlenmesi yerinde olacaktır.863 

ç. Tahkim Sözleşmesinin Etkileri 

Tahkim sözleşmesinin milletlerarası ticari tahkim alanında biri pozitif diğeri 

negatif olmak üzere iki etkisi vardır.  

Tahkim sözleşmesinin pozitif etkilerinden ilki, sözleşmenin taraflara 

uyuşmazlığın çözümü için hakeme başvurma borcu doğurmasıdır. Bu durum 

milletlerarası sözleşme hukukundaki pacta sunt servanda ilkesinin bir yansımasıdır. 

Taraflar sözleşmeleriyle bağlı olacaklardır. Tahkim sözleşmesinin diğer bir olumlu 

etkisiyse yargılama yetkisinin hakemlere geçmesidir. Bu şekilde uyuşmazlık 

hakemler tarafından çözülecektir ve taraflar için bağlayıcı bir karar verilecektir.  

Tahkim sözleşmesinin negatif etkisi ise söz konusu uyuşmazlık için devlet 

mahkemelerinin yargılama yetkisini dışlamasıdır. Tahkim sözleşmesinin varlığı 

halinde devlet mahkemeleri ilgili uyuşmazlığı inceleyemeyeceklerdir. Bununla 

birlikte bu etki davalı tarafın mahkemede yapacağı itiraza bağlanmıştır. 

d. Tahkim Sözleşmesinin Sona Ermesi 

Tahkim sözleşmesi çeşitli şekillerde sona erebilecektir. Taraflar karşılıklı 

olarak karar verdikleri takdirde tahkim yargılaması devam ediyor olsa bile tahkim 

sözleşmesi sona erdirilebilecektir. 

                                                 
862 Moses, a.g.e., s.43 
863 Girsberger, Voser, a.g.e., s.92 
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Taraflar tahkim sözleşmesinde uyuşmazlığın çözümü için bir süre 

sınırlamasına yer vermişlerse bu sürenin dolmasıyla birlikte tahkim sözleşmesi sona 

erecektir.  

Tahkim sözleşmesinin varlığına rağmen devlet mahkemelerinde dava 

açılmışsa ve davalı bu duruma karşı bir itirazda bulunmamışsa tahkim sözleşmesi 

yine sona erecektir.  

Tahkim sözleşmesinde taraflardan birinin, tek taraflı beyanıyla tahkim 

sözleşmesini sona erdirebileceği öngörülmüşse bu hakkın kullanılmasıyla tahkim 

sözleşmesi ortadan kaldırılabilecektir. Doktrinde kabul edilen bir görüş uyarınca 

sadece kuvvetli geçerli nedenlerin varlığı halinde tek taraflı bir beyanla tahkim 

sözleşmesi sona erdirilebilecektir. Örneğin taraflardan birinin tahkim yargılamasını 

sürekli olarak ve kötü niyetle geciktirmesi tek taraflı iptal beyanına haklı bir gerekçe 

olacaktır.864  

Bazı hallerde tahkim yargılamasının amacının imkânsız hale gelmesi tahkim 

sözleşmesini sona erdirecektir. Örneğin taraflar iki hakemli bir tahkime karar 

verdikleri ve bu hakemlerin farklı görüşte olmaları halinde nasıl çözüme 

ulaşılacağını öngörmedikleri takdirde veya kararların oybirliğiyle alınmasına karar 

verilmiş olup hakemler arasında oybirliği sağlanamadığı hallerde tahkim sözleşmesi 

sona erecektir. 

e. Yetkiye-Yetki (Competence-Competence) 

Milletlerarası ticari tahkimde genel olarak kabul edilen ilke uyarınca hakem 

kurulu kendi yetkisi hakkında karar verecektir. Bu ilke birçok konvansiyon ve 

milletlerarası ticari tahkim kanununda kabul edilmiştir.865 Örneğin Fransız Usul 

Kanunu’nun 1458. maddesinde bu ilke geniş bir şekilde kabul edilmiştir. Öyle ki bir 

tahkim sözleşmesine göre hakem kurulu oluşturulduktan sonra uyuşmazlık yerel 

mahkemenin önüne giderse mahkeme yargı yetkisine son vermelidir. Henüz hakem 

                                                 
864 Girsberger, Voser, a.g.e., s.100 
865 UNCITRAL Model Kanun’un 16. maddesi bu ilkeye yer vermiştir. Ancak New York 
Konvansiyonu bu ilkeye bir atıfta bulunmamıştır. 
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mahkemesi oluşturulmadığı takdirde tahkim sözleşmesi açıkça hükümsüz ve geçersiz 

değilse mahkeme yargılama yetkisine yine son vermelidir. Bu yetki uyarınca 

hakemler uyuşmazlıkla ilgilenecek olan ilk kişiler olacaklardır. Hakemler kendi 

yetkileri hakkında karar verme hususunda devlet mahkemelerine göre önceliğe 

sahiptirler.866 

2. Hakem Sözleşmesi ve Hakemler 

a. Hakem Sözleşmesi ve Hakemlerin Hak ve Borçları 

Milletlerarası ticari tahkimde hakemler ile taraflar arasındaki ilişki hakem 

sözleşmesine dayanmaktadır. Hakemler bu sözleşmeyle belli bir ücretin karşılığında 

taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözme borcu altına girmektedirler. Bununla birlikte 

hakemler yargılama yetkisini hakem sözleşmesi ile değil tahkim sözleşmesiyle 

kazanmaktadırlar. Kurumsal tahkimde hakem sözleşmesi haricinde iki ayrı sözleşme 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki uyuşmazlığın tarafları ile tahkim kurumu arasında 

yapılan ve uyuşmazlığın çıkması halinde tahkim kurumunu tahkimin işleyişini 

düzenleme ve denetleme ile görevlendiren sözleşmedir. Diğer sözleşme ise tahkim 

kurumu ile hakemler arasında yapılan ve hakemlere haklar tanımanın yanında bazı 

borçlar yükleyen sözleşmedir.867 

Hakem sözleşmesi ile hakemler bazı borçlar altına girmekle birlikte bazı 

haklar da elde etmektedirler. Hakemlerin yüklendikler borçlardan ilki uyuşmazlığı 

incelemek ve bir uzlaşma olmadığı takdirde uyuşmazlık hakkında karar verme 

borçlarıdır.868 İkinci olarak hakemler geçerli bir özürleri olmaksızın istifa etmemeli 

uyuşmazlığı görmeye devam etmelidirler. Üçüncü olarak hakemler tahkim süreci 

boyunca tarafsızlıklarını ve bağımsızlıklarını korumakla yükümlüdürler. 

Milletlerarası ticari tahkimin genel kabul gören kuralı uyarınca hakemler 

tarafsızlıkları ve bağımsızlıkları hakkında şüphe doğuracak durumların varlığı 

halinde bunları uyuşmazlığın taraflarına beyan etmek zorundadırlar.869 Dördüncü 

                                                 
866 Girsberger, Voser, a.g.e., s.107 
867 Girsberger, Voser, a.g.e., s.171 
868 Moses, a.g.e., s.139 
869 Girsberger, Voser, a.g.e., s.172 
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olarak hakemler tahkim yargılaması sırasında sunulan belgeler ve bilgiler, yapılan 

duruşmalar, verilen beyanatlar ve verilen kararlar hakkında sır saklama yükümlülüğü 

altındadırlar.870 

Hakem sözleşmesinin bir sonucu olarak hakemlerin elde ettikleri en önemli 

hak hakemlik ücretidir. Ad hoc tahkimde bu ücrete hakemler ile taraflar arasındaki 

müzakerelerin sonunda karar verilecektir.871 UNCITRAL Tahkim Kuralları uyarınca 

hakemlerin ücreti uyuşmazlığın niteliğine, uyuşmazlığın karışık olup olmamasına, 

hakemlerce harcanan zamana ve olayla ilgili diğer şartlara göre tespit edilmelidir. 

Kurumsal tahkimde hakem ücretinin tespitinde tarafların rolü olmamaktadır.872 

Tahkim kurumunun kurallarına göre buna kurum veya hakem karar verebilecektir.  

Doktrinde hakem ücretlerinin tespiti hususunda üç sistem ileri sürülmüştür. 

Bunlardan birincisi ad valorem methodudur. Buna göre hakem ücreti uyuşmazlığın 

miktarı üzerinden belirlenecek orana göre hesaplanacaktır. İkinci method zaman 

harcama yöntemidir ki burada ücret, hakemlerin uyuşmazlık üzerinde harcadıkları 

günlük ve saatlik mesaiye göre hesaplanmaktadır. Son olarak bu iki methodu 

birleştiren karma ücret methodu bulunmaktadır.873 

b. Hakemlerin Seçilmesi 

Tarafların tahkim yoluna başvurmaya karar vermelerinden sonraki ikinci 

önemli süreç hakemlerin seçimidir. Devlet mahkemelerindeki yargılamada sürekli 

olarak görev yapan hâkimler bulunurken, tahkim yargılamasında her bir yargılama 

için hakemin seçilmesi veya hakem kurulunun oluşturulması gerekmektedir. 

Taraflar hakem sayısını belirlemekte serbesttirler.874 Taraflar hakem 

sayısına doğrudan tahkim sözleşmesinde karar verebilecekleri gibi uyuşmazlık 

çıktıktan sonra yapacakları ek bir sözleşmeyle de karar verebileceklerdir. Bununla 

                                                 
870 Taşkın, a.g.e., s.164-165 
871 Moses, a.g.e., s.149; Taşkın, a.g.e., s.189 
872 Moses, a.g.e., s.149 
873 Girsberger, Voser, a.g.e., s.172 
874 Yavuz Kaplan, ‘Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Seçilmesi ve Sonuçları’ (Hakemlerin 
Seçilmesi), Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Prof. Dr. Aysel Çelikel’e 
Armağan, Yıl:19-20, Sayı:1-2, 1999-2000, s.474 
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birlikte hakem sayısı dolaylı yoldan atıf yapılacak tahkim kurumu kurallarına göre de 

belirlenebilecektir. Milletlerarası tahkim kurumlarının kurallarında ve milletlerarası 

ticari tahkim kanunlarında genel olarak tek hakemin veya üç hakemden oluşan 

hakem kurulunun seçiminden bahsedilmiş ancak taraflar istedikleri takdirde daha 

fazla hakem seçilebileceği de ifade edilmiştir.875 Bununla birlikte uygulamada beş 

veya beşten fazla hakem seçimi aşırı masrafa yol açmakta ve karar almayı 

güçleştirmektedir. Taraflar hakem sayısını çift olarak da belirleyebileceklerdir; ancak 

bu halde tarafların, karar safhasında hakemlerin oylarının eşit olması durumuna karşı 

nasıl bir uygulamaya gidileceğini düzenlememeleri tahkim yargılamasından beklenen 

sonuca ulaşılmasını engelleyecektir. 

Hakemler belirlenirken uyuşmazlık konusunda uzman kişilerin tercih 

edilmesi yerinde olacaktır. Bu durum çoğu zaman teknik bilirkişilere olan ihtiyacı 

ortadan kaldıracaktır. Bu sayede hem zaman kaybının hem de bilirkişi masraflarının 

önüne geçilecektir.876 Hakemlerin tahkimin yürütüleceği dili iyi bilen kişilerden 

olması duruşmaların daha yararlı ve etkili olmasına hizmet edecek, tercümenin yol 

açtığı zaman kaybından ve masraflardan tasarruf sağlayacaktır.877 Hakem seçiminde 

hakemlerin tahkime zaman ayırabilecek kişiler arasından seçilmesi tahkim 

yargılamasının uzamaması açısından yerinde olacaktır.878 Hakemlerde aranan en 

önemli iki özellik hâkimlerde olduğu gibi tarafsızlık ve bağımsızlıktır. Bu hallerin 

tahkim yargılaması boyunca devam etmesi gerekmektedir. Hakemlerin tarafsızlıkları 

ve bağımsızlıkları konusunda tarafları şüpheye düşürecek tüm durumları taraflara 

beyan etmeleri gerektiği hususu pek çok düzenlemede yer almıştır.879 

Hakem sayısını belirleme konusunda taraf iradesi hâkim olduğu gibi 

hakemlerin seçim usulünü belirleme konusunda da taraf iradesi hâkimdir.880 Taraflar 

arzu ettikleri takdirde tahkim sözleşmesinde hakemlere ismen yer verebilecekleri gibi 
                                                 
875 Moses, a.g.e., s.117 
876 Kaplan, Hakemlerin Seçilmesi, s.480 
877 Moses, a.g.e., s.119 
878 Bakınız Girsberger, Voser, a.g.e., s.131; Moses, a.g.e., s.119 
879 UNCITRAL Tahkim Kuralları m.9, Londra Milletlerarası Tahkim Divanı Kuralları m.5/3, 
UNCITRAL Model Kanun m.12 vb. 
880 Turgay Özdemir, Ramazan Durgut, ‘Uluslar arası Tahkimde Sözleşme Serbestisi’ (Sözleşme 
Serbestisi), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:I, Sayı:2, Yıl:2006, Kayseri, 2006, 
s.267 
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hakemlerin nasıl seçileceğini de gösterebileceklerdir. Bununla birlikte taraflar 

aralarındaki eşitliği bozacak bir hakem seçim sistemi kabul edemeyeceklerdir.881 

Taraflar tahkim sözleşmesinde hakemlerin başka bir merci tarafından seçilmesini de 

öngörebilirler. Milletlerarası tahkim kanunları tarafların hakem seçiminde başarısız 

olmaları veya hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmamaları halinde nasıl bir sistem 

uygulanacağını düzenlemişlerdir. Milletlerarası tahkim kanunlarının birçoğu bu 

hallerde tahkim yeri mahkemesine görev vermektedirler.882 Örneğin İsviçre 

Milletlerarası Özel Hukuku Kanunu’nun 179. maddesinin 2. fıkrası bu hallerde 

tahkim yerindeki devlet mahkemesinin yetkili olduğunu vurgulamıştır. Aynı 

düzenleme Yeni Alman Usul Kanunu’nun 1062. maddesinde de yapılmıştır.  

c. Hakemlerin Reddi 

Hakemlerin görevleri tahkim yargılamasıyla beklenen amaca ulaşılmadan 

önce çeşitli nedenlerle sona erebilecektir. Hakemler tahkim süreci içerisinde 

tarafsızlıklarını veya bağımsızlıklarını kaybetmeleri nedeniyle istifa edebilecek veya 

taraflar tarafından azledilebilecektir. 

Hakemler, tarafsızlıklarından veya bağımsızlıklarından şüphe duyulan 

hallerde uyuşmazlığın taraflarınca reddedilebilecektir. Taraflar hakemlerin reddi 

usulünü kendileri düzenleyebileceklerdir. Ancak çoğu zaman tarafların böyle bir 

düzenleme yapmadıkları ve hakemlerin reddinin tahkime uygulanan hukukta (lex 

arbitri) gösterilen sistem uyarınca yapıldığı görülmektedir.883 

Kurumsal tahkimde genel olarak kabul edilen usul uyarınca hakemlerin 

tarafsız veya bağımsız olmadıklarını düşünen taraflar bu durumu beraberinde 

delillerini de sunarak yazılı şekilde tahkim kurumuna bildireceklerdir. Tahkim 

kurumu başvuru üzerine diğer tarafı ve hakemleri bu durumdan haberdar edecektir. 

                                                 
881 Özdemir, Durgut, Sözleşme Serbestisi, s.257 
882 Moses, a.g.e., s.128 
883 Girsberger, Voser, a.g.e., s.131 
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Uyuşmazlığın diğer tarafı bu iddiayı kabul etmezse veya hakem istifa etmezse, bu 

konudaki kararı tahkim kurumu veya onun belirlediği başka bir otorite verecektir.884  

Milletlerarası tahkim kanunlarının birçoğunda tarafların anlaşamaması 

halinde hakemin reddi talebinin devlet mahkemeleri tarafından inceleneceği 

düzenlenmiştir.885 

Hakemlerin reddi talebi üzerine tahkim yargılamasının devam edip 

etmeyeceği konusu tahkime uygulanacak hukuk veya kurallarda düzenlenmiştir. Bu 

çerçevede birçok devlet UNCITRAL Model Kanun’un 13/3. maddesini örnek alarak 

ret prosedürü işlese bile hakemlerin yargılamaya devam edip karar alabileceğini 

düzenlemiştir ( Örneğin Yeni Alman Usul Kanunu m.1037/3). 

Milletlerarası tahkim kanunlarının ve tahkim kurallarının birçoğu 

hakemlerin reddinin talep edilebileceği süreye bir sınırlama getirmiştir. Bu süre genel 

olarak hakemi reddetmek isteyen tarafın söz konusu ret sebebini öğrendiği tarihten 

itibaren 15 gün olarak düzenlemiştir  (UNCITRAL Model Kanun m.13/2, Amerikan 

Tahkim Birliği Kuralları m.8/1). Bununla birlikte Milletlerarası Tahkim Divanı bu 

süreyi 30 gün olarak belirlemiştir.  

Hakemini seçen tarafın seçim esnasında bu hakemin tarafsızlığını veya 

bağımsızlığını şüpheye düşerecek hususları bilmesi halinde artık hakemin reddi 

hakkını kullanamayacağı genel olarak kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlığın tarafları aralarında anlaşarak hakemi azledebileceklerdir. 

Hakemin azledilmesi için haklı bir sebebin olmasına gerek yoktur ancak haklı bir 

sebebin olmaması hakem için hakemlik ücretini talep etme hakkını doğuracaktır. 

Hakemin de istifa etme hakkı bulunmaktadır. Hakem istifa ederken haklı bir gerekçe 

göstermelidir aksi takdirde taraflar hakem hakkında tazminat davası açabileceklerdir. 

Hakemlerin görevi tahkim yargılaması neticelenmeden sona erdiği takdirde 

yeni bir hakemin atanması gerekecektir. Genel olarak kabul edilen görüş uyarınca 

                                                 
884 Londra Milletlerarası Tahkim Divanı Kuralları m.10, Amerikan Tahkim Birliği Kuralları m.8 vd. 
885 Yeni Alman Usul Kanunu m.1037/3 
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yeni hakem atanana kadar tahkim yargılaması devam etmeyecektir. Hakem kurulu 

tamamlanmadan verilecek karar iptal edilebilecektir. Bununla birlikte bazı kurumsal 

tahkim kurallarında hakem kurulu tam sayı olarak toplanmasa da karar verilebilecek 

bir hal düzenlenmiştir. Buna göre hakemlerden biri geçerli bir özrü olmaksızın son 

müzakerelere katılmayı reddederse veya karar aşamasında istifa ederse geriye kalan 

hakemlerin verecekleri karar geçerli olacaktır.886 

Genel olarak yeni hakemin seçimi, görevi sona eren hakemin seçimi usulüne 

göre yapılmaktadır. Bununla birlikte taraflar yeni hakemin tayini usulünün farklı 

şekilde olacağını tahkim sözleşmesinde kararlaştırabileceklerdir. Yine tarafların atıf 

yapmış oldukları tahkim kuralları veya tahkimi yürüten tahkim kurumunun kuralları 

yeni hakemin seçimi hususunda farklı bir usul öngörmüş olabilecektir. 

Yeni hakem duruşmalar başlamadan önce tahkim yargılamasına dâhil 

olduğu takdirde duruşmalar öncesinde tarafların iddialarının dayandığı belgeleri ve 

tarafların dilekçelerini inceleyebilecektir. Yeni hakemin deliller ve iddialar sözlü 

olarak sunulduktan sonra tahkime dâhil olması bir takım sorunlara neden 

olabilecektir. Bu halde tarafların ve tanıkların yeniden dinlenilmesi ve delillerin 

yeniden sunulması zaman kaybına ve de masraflara yol açacaktır. Duruşmalar 

sırasında kayıt tutulması yeni hakemin tahkimin sadece belli bir kesitinin 

tekrarlanmasını talep etmesine yol açarak bu olumsuzluğu önleyebilecektir. Fakat 

duruşmalar sırasında kayıt tutulmadıysa duruşmaların yeniden yapılıp yapılmamasına 

yeni oluşan hakem kurulu karar verecektir; yani bu durum hakem kurulunun 

inisiyatifindedir.887 

3. Tahkimde Yargılama Usulü 

a. Davanın Açılması 

Milletlerarası ticari tahkimde davanın ne zaman açıldığı hususunda 

tarafların irade muhtariyeti ilkesi esas alınmıştır. Buna göre taraflar tahkimin ne 

zaman başlayacağına ve tahkimin başlaması için hangi işlemlerin yapılması 
                                                 
886 Girsberger, Voser, a.g.e., s.162-163. (Örneğin Amerikan Tahkim Birliği m.11/1) 
887 Girsberger, Voser, a.g.e., s.164 
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gerektiğine kendileri karar verebileceklerdir. Eğer taraflar bu hususta anlaşmamış ise 

davanın açılma zamanı tarafların atıf yaptıkları tahkim kurallarına veya tahkime 

uygulanacak hukuka (lex arbitri) göre saptanacaktır. Milletlerarası ticari tahkim 

kanunlarının birçoğunda davanın açılış tarihi olarak başlangıç dilekçelerinin 

uyuşmazlığın diğer tarafına gönderilmesi esas alınmıştır.888 Örneğin Yeni Alman 

Usul Kanunu’nun 1044. maddesine göre dava uyuşmazlığın diğer tarafına kendi 

hakemini seçmesi için yapılacak tebliğle başlayacaktır. 

Devlet mahkemelerinde dava açılmasının önemli sonuçlarından birisi 

tarafları ve konusu aynı olan yeni bir davanın açılamamasıdır. Milletlerarası ticari 

tahkimde bir dava açıldıktan sonra tarafları ve konusu aynı olan yeni bir dava açılıp 

açılamayacağı hususu tahkime uygulanacak hukuka göre belirlenecektir. Aynı 

konuda farklı kararların alınmasının önüne geçmek amacıyla milletlerarası ticari 

tahkim kanunları derdestlik halinde ikinci davaya bakacak hakemlerin bu davaya 

bakmayı reddebileceklerini düzenlemiştir. Milletlerarası ticari tahkimde dava 

açılmasının diğer bir sonucu da dava açılmasıyla birlikte zamanaşımı sürelerinin 

kesilmesidir. 

b. Tahkim Usulü 

Tahkimde uygulanacak usul kurallarının belirlenmesinde irade muhtariyeti 

ilkesi geçerlidir. Taraflar tahkim usulünü istedikleri gibi belirleyebileceklerdir.889 Bu 

ilke milletlerarası tahkim kanunlarının ve tahkim kurumlarının kurallarının 

birçoğunda kabul edilmiştir. Örneğin İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu 

m.182/4, Yeni Alman Usul Kanunu m.1042/4 ve Londra Milletlerarası Tahkim 

Divanı Kuralları m.14 tahkim usulünde tarafların istedikleri kuralları 

belirleyebileceklerini düzenlemiştir. Yine UNCITRAL Model Kanun’un 19. maddesi 

tarafların serbestçe belirleyecekleri usulün hakem mahkemesince uygulanacağını 

düzenlenmiştir. 

                                                 
888 Bakınız Moses, a.g.e., s.151 
889 Özdemir, Durgut, Sözleşme Serbestisi, s.259 
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Taraflar tahkimde uygulanacak usul kurallarını kendileri belirleyebilecekleri 

gibi bir tahkim kurumuna ait kuralları da seçebileceklerdir. Bu durumda seçilen 

tahkim kurumunun kuralları uygulanacak ancak tahkim kurumunun tahkim süreci 

üzerinde herhangi bir denetimi olmayacaktır.890 

Taraflar belirleyecekleri bir ülkenin medeni usul kanunu da tahkim için 

öngörebilirler. Ancak bu usul kanunlarındaki kurallar devlet mahkemeleri önünde 

görülecek davalar için hazırlandığından tahkim için elverişli olamayabilecektir.891 

Tahkime uygulanacak usul hukuku taraflar tarafından belirlenmediği 

takdirde bu görev hakemlere ait olacaktır. Hakemlerin bu yetkisi de birçok 

milletlerarası tahkim kanununda (İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu 

m.182/2) ve tahkim kurumlarına ait tahkim kurallarında (Londra Milletlerarası 

Tahkim Divanı Kuralları m.14) tanınmıştır. 

Tahkime uygulanacak usul hukuku kuralları ister taraflarca isterse 

hakemlerce belirlensin, taraflara eşit muameleyi önleyecek hiçbir hükme yer 

verilemeyecektir. Bu çerçevede tarafların hukuki dinlenilme hakları ellerinden 

alınamayacak; bu konuda her iki tarafa da eşit davranılacaktır.892 

c. Dilekçeler ve Deliller 

Tahkimde tarafların sunacakları dilekçeler uyuşmazlığa konu olan olayların 

tanımlanması ve tarafların bu olaylara bakış açısının ortaya konulması açısından 

önem taşımaktadır. Taraflar veya taraflar sözleşmede yer vermedikleri takdirde 

hakemler bu dilekçelerin şekli, sayısı, verileceği süre ve içeriği hakkında gerekli 

düzenlemeyi yapacaklardır. Hakemler dilekçelerin tevdii için bir süre belirledikten 

sonra bu süre içerisinde dilekçelerin taraflar tarafından sunulması gerekmektedir. 

Dilekçelerin teatisi aşaması tahkim prosedüründe devlet mahkemelerindeki gibi 

                                                 
890 Girsberger, Voser, a.g.e., s.191 
891 Girsberger, Voser, a.g.e., s.192 
892 Alain Plantey, ‘Les Droits De L’Homme Etil L’Arbitrage Dans Les Affaires Du Commerce 
International’, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul, 1999, s.535 
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yürümektedir. Ancak bazı durumlarda dilekçelerin eş zamanlı olarak sunulması da 

gündeme gelmektedir.893 

Davacının iddialarının ve taleplerinin öğrenilmesi açısından dava dilekçesi 

önem arz etmektedir. Davacı kural olarak bu dilekçeyi taraflarca belirlenmiş olan 

sürede veya taraflarca böyle bir süre belirlenmemişse hakemler tarafından belirlenen 

sürede hakemlere sunacaktır. Bununla birlikte bazı kurumsal tahkim 

uygulamalarında uyuşmazlığı çözecek hakem veya hakem kurulu atanmadan önce 

dava dilekçesi kurumsal tahkim sekreterliğine verilmekte; davalı da bu dava 

dilekçesine karşı cevap dilekçesi hazırlayıp sekreterliğe sunmaktadır. Böylelikle 

hakem veya hakem kurulu atanana kadar pratik olarak dilekçelerin teatisi aşaması 

tamamlanmaktadır.894 Davalı cevap dilekçesini tarafların belirleyeceği süre içerisinde 

veya böyle bir süre belirlenmemişse hakemlerin kararlaştıracağı sürede hakemlere 

sunmak durumundadır. Davalı bu cevap dilekçesinde karşı dava da açabilecektir. 

Uluslararası Barolar Birliği, milletlerarası ticari tahkimde deliller ve ispat 

konusunda milletlerarası bir standart oluşturmak için önemli bir adım atarak 

Uluslararası Barolar Birliği İspat Kuralları’nı düzenlemiştir. Bu kurallar sayesinde 

hakemler ve taraflar milletlerarası ticari tahkimin ispat evresini etkili ve ekonomik 

bir şekilde yürütebileceklerdir. Bu kurallar delillerin sunumu, şahitlik, bilirkişilik, 

keşif ve delillerin ileri sürüldüğü duruşmaların yürütülmesi konusunda düzenlemeler 

sunmaktadır.895 

Milletlerarası tahkim kanunlarının birçoğu ispat kurallarının belirlenmesi 

konusunda hakem kurulunu yetkili kılmıştır. UNCITRAL Model Kanun m.19/2’ye 

göre, taraflar tahkim mahkemesinin davanın yönetilmesi konusunda izleyeceği usul 

üzerinde anlaşamazlarsa tahkim mahkemesi bu kanunun hükümlerine bağlı olarak 

tahkim davasını uygun gördüğü şekilde yürütür. Tahkim mahkemesine verilen yetki 

her türlü delilin kabul edilebilirliğini, illiyetini, önemini ve ağırlığını tayin etme 

yetkisini içerir. İngiliz Tahkim Kanunu’nun 33. ve 34. maddeleri de aynı esası kabul 

etmiştir. Bununla birlikte hakem kurulu, ispat kurallarını belirlerken delilleri sunma 
                                                 
893 Girsberger, Voser, a.g.e., s.209 
894 Akıncı, a.g.e., s.140 
895 Girsberger, Voser, a.g.e., s.211 
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fırsatı ve ispat konusunda taraflar arasında eşitliği sağlayacak bir düzenlemede 

bulunmalıdır. 

Milletlerarası ticari tahkimde taraflar, iddialarını dayandırdıkları delilleri 

hakem mahkemesine sunacaklardır.896 Uluslararası Barolar Birliği İspat Kuralları 

m.1 uyarınca bu deliller fatura, mektup, faks, email gibi yazılı deliller olabileceği 

gibi görsel ve işitsel belgeler de olabilir. Milletlerarası ticari tahkimde her bir taraf, 

hakem kurulu tarafından belirlenen süre içerisinde, hakem kuruna ve diğer tarafa 

iddialarının dayandığı delilleri sunmak zorundadır (UBBİK m.3/1). Genel olarak 

taraflardan hiçbiri diğer tarafın sunduğu delilleri yeterli bulmamaktadır ve diğer 

tarafın elinde kendi iddiasını ispat etmesine yardımcı olacak veya en azından karşı 

tarafın iddiasını zayıflatabilecek delillerin olduğuna inanmaktadır. Bu durumda her 

bir taraf diğer taraftan ek delil (belge) sunmasını talep edebilecektir.897 Diğer tarafın 

bu talebi reddetmesi halinde hakem kuruluna başvurulabilecektir (UBBİK m.3/2). Bu 

durumda hakem heyetine taleple birlikte ibrazı istenen belgeler somut olarak 

tanımlanmalı ve bu belgelerin neden kendi zilyetliğinde değil de karşı tarafın 

zilyetliğinde olduğuna ilişkin açıklama yapılmalıdır.898 Hakem kurulunun delil ibraz 

talebini bildirmesi üzerine diğer taraf mahkeme tarafından kendisine tanınan süre 

içerisinde bu delillerden tamamına veya bir kısmına olan itirazlarını sebepleriyle 

birlikte ileri sürebilecektir (UBBİK m.3/5). Bu durumda itirazlar ve delillerin ileri 

sürülmesi konusundaki kararı hakem kurulu verecektir.  

Bazı hallerde delilleri elde etmek için veya üçüncü kişilerdeki deliller için 

tahkim yerindeki mahkemeye başvurulması gerekecektir.899 Mahkemelerin hakem 

kuruluna yardımcı olmasını sağlayan bu tür düzenlemeler pek çok kanunda yer 

                                                 
896 Gökçe Nazar Uzar, ‘Milletlerarası Tahkimde Delillerin İkamesine İlişkin Yaklaşımlar ve 
Milletlerarası Barolar Birliği Kuralları’, Haluk Konuralp Anısına Armağan, Cilt:1, Yetkin 
Yayınları, Ankara, 2009, s.1172 
897 Girsberger, Voser, a.g.e., s.215 
898 Uzar, a.g.m., s.1179 
899 Moses, a.g.e., s.107 vd. 
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almaktadır. Zira hakem mahkemesinin yargı yetkisi sadece uyuşmazlığın tarafları ile 

sınırlıdır.900 

İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu (m.184) delillerin ikamesi 

konusunda hakem heyetine tam bir inisiyatif sağlamıştır. Buna göre hakem heyeti 

delillere kendisi başvuracaktır. Taraflar delillerin ikamesi ve sunulmasına ilişkin 

yöntemler konusunda tam bir serbesti ile seçim yapabilirken, hakem heyeti de 

taraflarca ikame edilen delillerin kabul edilebilirliği ve ilgililiği hakkında nihai 

olarak karar verecektir.901  

Milletlerarası ticari tahkimde tanık delili uyuşmazlığın çözümü için önemli 

bir role sahiptir. Tanık dinlemenin zaman kaybına yol açan bir prosedür olması 

nedeniyle tanık tarafından sunulacak delil uyuşmazlıkla açık bir şekilde ilgisizse, 

tekrar niteliğindeyse veya önemsizse hakem kurulu tanık delilini tahkim prosedürü 

dışında tutabilecektir (UBBİK m.8/1). Milletlerarası ticari tahkimde taraflar, 

tarafların avukatları veya temsilcileri dâhil herkes tanıklık yapabilecektir (UBBİK 

m.4/2).902 Türk Hukuku’nda tarafların tanık olarak dinlenebilmesi mümkün değildir. 

Uygulamada masraflardan ve zamandan tasarruf etmek için tanıkların yazılı beyanına 

başvurulmaktadır. Taraflar aksini kararlaştırmadığı sürece tanığın dinlenip 

dinlenmeyeceğine hakem kurulu karar verecektir (UBBİK m.4/7). Tanığın 

dinlenilmesi sırasında tüm prosedür hakem kurulu tarafından yürütülecektir. Hakem 

kurulu ve taraflar, tanıklara soru yöneltebileceklerdir. Milletlerarası ticari tahkimde 

tanık dinlenmeden önce tanıkla taraflar arasında hazırlık yapılabilecektir. Bu sayede 

tanık anlatacağı şeyleri daha açık ve akıcı bir şekilde sunabilecektir (UBBİK m.4/3). 

903 Bununla birlikte bu hazırlık sırasında etik kurallara uyulmalı, tanık yalan beyan 

vermeye zorlanmamalıdır.904 

                                                 
900 Örneğin UNCITRAL Model Kanun m.19/2, İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu m.184/2, 
İngiliz Tahkim Kanunu m.34/2 ve m.43 
901 Uzar, a.g.m., s.1172 
902 Girsberger, Voser, a.g.e., s.217; Uzar, a.g.m., s.1181 vd. 
903 Moses, a.g.e., s.171; Uzar, a.g.m., s.1183 
904 Girsberger, Voser, a.g.e., s.218 
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Milletlerarası ticari tahkimde hakem kurulu tarafların atadığı bilirkişilerin905 

veya kendi atadığı bilirkişilerin raporlarından yararlanabilecektir. Milletlerarası ticari 

tahkimde taraflar açıkça aksini kararlaştırmadıkları sürece keşif de mümkündür.906 

Hakem kurulu, keşif öncesinde, keşfin yapılacağı yer ve zaman konusunda tarafları 

bilgilendirecek ve tarafların keşifte hazır bulunmalarını sağlayacaktır (UBBİK m.7). 

Buna göre hakem kurulunun tarafların eşitliği ilkesini ihlal etmemesi ve keşfe her iki 

tarafı da davet etmesi gerekmektedir. Keşif aşırı zaman kaybına ve masraflara yol 

açtığı için uygulamada çok fazla tercih edilmemektedir. Uygulamada keşif yerine 

video ve fotoğraflardan yararlanılmaktadır.907 

ç. Görev Belgesi 

Görev belgesi Milletlerarası Ticaret Odası tahkimi uygulaması sırasında 

gelişmiş olan bir kavramdır. Görev belgesinin Milletlerarası Ticaret Odası 

tahkiminde başarılı sonuçlara yol açması diğer bazı milletlerarası tahkim 

kurumlarınca da benimsenmesi sonucunu doğurmuştur.908 

Görev belgesi; tahkim yargılamasının başlangıcında hakem veya hakem 

kurulunca hazırlanan, temel olarak tahkim yargılamasına uygulanacak usul 

kurallarını, tarafların iddia ve savunmalarının özetlerini ve tarafların taleplerini 

içeren hakemler ve taraflarca imzalanan bir belgedir. Bu sayede hakemler tahkim 

sürecinin başlangıcında taraflar arasındaki uyuşmazlığın ne olduğunu tespit 

edebilecekler ve uyuşmazlık hakkındaki kararlarını görev belgesindeki talepler 

çerçevesinde vereceklerdir. 

Milletlerarası Tahkim Odası uygulamasında hakemler görev belgesinin 

imzalanması için genellikle duruşma yapmaktadırlar. Böylelikle çoğu zaman taraflar 

                                                 
905 Taraflar konuyu tahkime götürmeden önce her iki taraf da ihtilaf konusunda araştırma yapıp 
iddialarını özellikle teknik ve ekonomik açılardan bir bilirkişi raporuna dayandırırlar. Bu bilirkişi 
raporları hakem heyetine sunulan dilekçelerin eklerini oluşturacaktır. Taraflarca atanan bilirkişiye ait 
raporun delillerin ikamesi aşamasında veya öncesinde getirilmesi halinde böyle bir rapor her ne kadar 
sınırsız bir tarafsızlığa haiz olsa da yargılamanın hızlı bir biçimde sonuçlandırılması bakımından 
hakem heyetine zaman kazandıracaktır. Uzar, a.g.m., s.1192-1193 
906 Uzar, a.g.m., s.1188 
907 Girsberger, Voser, a.g.e., s.221 
908 Akıncı, a.g.e., s.142 
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ve hakemler ilk kez bir araya gelmekte, görev belgesi veya diğer konularla ilgili 

olarak karşılıklı olarak konuşma imkânı bulmaktadırlar.909 

d. Duruşma 

Milletlerarası ticari tahkimde tarafların sözlü sunumları ve tanıkların 

dinlenmesi için duruşma yapılmaktadır. Bu sayede hakemler tarafların yazılı olarak 

sundukları olayları sorular sorarak aydınlatabilmektedirler.910 Temel tahkim kuralları 

taraflardan birisinin talebi üzerine duruşma yapılacağını öngörmektedirler. Taraflar 

aralarında anlaşarak tahkim yargılamasında duruşma yapılmamasına karar 

verebileceklerdir; bu halde hakemler duruşma yapılmasına karar veremezler.  

Hakem kurulu duruşmadan makul bir süre önce duruşmanın zamanı ve yeri 

konusunda tarafları bilgilendirmek zorundadır. Hakem kurulu taraflara ayrıca 

duruşmaya mazeretsiz olarak katılmamanın sonucunu da bildirmelidir. Milletlerarası 

ticari tahkimde kural olarak duruşmalar kamuya açık değildir. Taraflar ve taraf 

vekilleri haricindeki kişilerin duruşmalara katılabilmeleri için hakemlerin izni ve 

tarafların anlaşmaları gerekmektedir. 

Uygulamada hakemler duruşma öncesinde taraflarla bir toplantı veya 

telekonferans yapmaktadırlar. Bu görüşme sırasında duruşmanın amacı, hangi 

konular üzerinde durulacağı, duruşmanın nasıl yapılacağı, süreler ve diğer idari süreç 

hakkında taraflara bilgi verilmektedir.911 

Taraflar davanın başında kapsamlı dilekçeler sunduklarından duruşmanın 

başında sadece kısa bir açılış konuşması yaparlar. Bu açılış konuşmalarından sonra 

tanık ve bilirkişiler dinlenir. Tanık ve bilirkişilerin dinlenilmesinin ardından 

taraflarca kapanış konuşması yapılır ve duruşma sona erer. Hakemler zamandan ve 

masraflardan tasarruf sağlamak amacıyla genel olarak duruşma süresini kısa tutmaya 

                                                 
909 Akıncı, a.g.e., s.145 
910 Moses, a.g.e., s.160 
911 Girsberger, Voser, a.g.e., s.228 
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çalışırlar. Sonuç olarak milletlerarası ticari tahkimde duruşmalar kısa sürerken 

belgelerin incelenmesine daha fazla zaman ayrılmaktadır.912 

4. Milletlerarası Ticari Tahkimde Geçici Hukuki Himaye 

Tedbirleri 

Devlet yargısında olduğu gibi tahkim yargılamasında da geçici hukuki 

himaye tedbirlerinin büyük önemi vardır. Tahkim yargılamasının başlangıcı ile 

duruşmalar arasında geçen zamanda dava konusu ve deliller kaybolabilir veya kesin 

karar verilinceye kadar telafisi mümkün olmayan zararlar meydana gelebilir. 

Taraflardan birinin aktiflerini elden çıkararak hakem kararının tenfizini imkânsız 

hale getirmesi mümkündür. Bu durumda uyuşmazlığın tarafları haklarını ya da 

mallarını korumak için ihtiyati tedbir kararı alabileceklerdir.913  

Tahkim hukuku alanında kabul edilen ilkelerin başında, tahkimin devlet 

mahkemelerinin ve yargı sisteminin müdahalesi olmaksızın gerçekleşen bir 

uyuşmazlık çözümü yöntemi olduğu gelmektedir. Bu ilke tahkim hukuku açısından 

doğrudur; zira devlet mahkemelerinin tahkim yargılamasına müdahalesi tahkimden 

beklenen faydaları ve tahkimin tercih nedeni olan hız, esneklik, az masraflı olma gibi 

özellikleri olumsuz yönde etkileyebilmektedir.914 Bununla birlikte bu ilkenin çok katı 

bir şekilde uygulanması amacı aşan sonuçlara yol açacaktır. Günümüzde uluslararası 

uyuşmazlıkların çözümünde hakem kurulu yanında mahkemelere de görev ve yetki 

verilmiştir. Mahkemeler tahkim yargılamasının ayrılmaz bir unsurunu oluştururlar. 

Devlet yargısı ile tahkim birbirilerini tamamlayarak uyuşmazlığın çözümüne hizmet 

ederler. Uyuşmazlığın esasını hakem kurulu karara bağlar; mahkeme ise yaptırım 

güçleri sayesinde tahkim usulünün tıkanmasını engeller ve gerekli durumlarda kesin 

hakem kararının icrasını sağlar.915 

                                                 
912 Girsberger, Voser, a.g.e., s.229 
913 Özel, a.g.e., s.109-110; Rıfat Erten, Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda Geçici Hukuki 
Koruma Önlemleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010, s.29-30 
914 Rıfat Erten, ‘ABD Tahkim Hukukunda Mahkemelerin Tahkim Yargılamasına Yardımları: Hakem 
Kararı Öncesi Geçici Koruma Önlemlerine İlişkin Yaklaşımlar’ (Geçici Koruma), Haluk Konuralp 
Anısına Armağan, Cilt:1, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009, s.280 
915 Erten, Geçici Koruma, s.280; Yeşilırmak, a.g.e., s.134 vd. 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde Mc Creary Tire&Rubber Şirketi ile İtalyan 

Seat Şirketi arasındaki davada Üçüncü Bölge Temyiz Mahkemesi geçici tedbir için 

mahkemeye başvurulmasını tahkim anlaşmasıyla bağdaşmayan nitelikte kabul 

etmiştir.916 Bununla birlikte doktrinde genel olarak kabul edilen görüşe uyarınca 

geçici tedbir kararı almak amacıyla gerek tahkim öncesi gerek tahkim sırasında 

ulusal mahkemeye başvurmak tahkim sözleşmesini ihlal etmek anlamına 

gelmemektedir.917 Bu husus UNCITRAL Model Kanun’un 9. maddesinde tahkim 

öncesinde veya sırasında ihtiyati tedbir kararı almak için bir mahkemeye 

başvurulması veya mahkemenin böyle bir tedbir kararı alması tahkim anlaşmasına 

aykırılık teşkil etmez şeklinde yer almıştır. 

Tahkimde geçici hukuki himaye tedbirlerine çoğunlukla hakem kurulunun 

oluşmasından önce ihtiyaç duyulmaktadır. Hakem kurulu oluşmadan önce hakem 

kurulunun yetkisi de söz konusu olamayacağından, tedbir taleplerinin hakem 

kurulunca değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu durumda uyuşmazlığın ortaya 

çıkmasından hakem kurulunun oluşmasına kadar geçecek sürede doğacak ihtiyati 

tedbir ihtiyaçlarını karşılamak üzere mahkemelerin yetkili kılınması yerinde bir 

çözüm yolu olacaktır.918 

Doktrinde devlet mahkemelerine geçici koruma tedbiri için başvurmanın 

tahkim sözleşmesini ihlal etmeyeceği kuralı emredici bir kural olarak nitelendirilmiş 

ve tarafların aksini sözleşmeyle kararlaştıramayacakları belirtilmiştir.919 Bununla 

birlikte doktrinde tarafların irade muhtariyeti ilkesi esas alınarak, tarafların anlaşmak 

suretiyle geçici koruma tedbiri alma yetkisini mahkemelerin elinden alabilecekleri 

görüşü de ileri sürülmektedir.920 

Günümüzde pek çok milletlerarası tahkim kanunu ve tahkim kuralları geçici 

hukuki himaye tedbirlerinin hakemler tarafından alınabileceği düzenlemiştir. 

UNCITRAL Model Kanun’un 17. maddesi uyarınca taraflarca aksi 

                                                 
916 Erten, Geçici Koruma, s.268 vd.; Moses, a.g.e., s.104; Özel, a.g.e., s.110 
917 Girsberger, Voser, a.g.e., s.233; Özel, a.g.e., s.110 
918 Erten, a.g.e., s.80-82 
919 Özel, a.g.e., s.111 
920 Girsberger, Voser, a.g.e., s.233 
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kararlaştırılmadığı sürece hakem heyeti bir tarafın talebi üzerine tedbir kararı 

verebilecektir. Aynı husus Yeni Alman Usul Kanunu’nun 1041. maddesi ve İsviçre 

Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nun 183. maddesinde de düzenlenmiştir. 

Bu noktada geçici hukuki himaye tedbir talebinin mahkemeye mi yoksa 

hakemlere mi yapılması gerektiği uygulanacak hukuk ve ihtiyati tedbirin niteliğine 

göre değişmektedir. Uygulanacak hukuk geçici hukuki himaye tedbir talebinin 

öncelikle hakemlere daha sonra tahkim yeri mahkemesine yapılması gerektiğini 

düzenleyebilecektir. Bununla birlikte uygulanacak hukuk geçici hukuki himaye 

tedbiri alma hususunda gerek hakem kurulunu gerekse mahkemeleri yetkili 

kılabilecektir. Yeni Alman Usul Kanunu’na göre ihtiyati tedbir kararı alma 

hususunda hem mahkemeler hem de hakem kurulu yetki sahibidir. 

Hakem kurulu geçici koruma tedbirlerine karar verirken sınırsız bir yetkiyle 

donatılmamıştır. Buna göre hakem kurulunun yetkisi her şeyden önce taraflarla 

sınırlıdır. Hakem kurulu üçüncü bir kişiyle ilişkili olarak geçici koruma tedbiri kararı 

veremeyecektir.921 Yine hakem kurulu tedbir kararlarına uyulmadığı takdirde bunu 

zorla yerine getirtemeyecektir; bu durumda devlet mahkemelerinin yardımına 

ihtiyacı vardır. Son olarak hakem kurulu oluşmadan hakemler tarafından geçici 

hukuki himaye tedbiri kararı verilemeyeceğinden bu hallerde de devlet 

mahkemelerinin görevli olması gerekmektedir.922 

Hakem kurulunun geçici hukuki himaye tedbirine karar verebilmesi için 

bazı şartların oluşması gerekmektedir.923  

a- İlk olarak eğer hakem kurulunun oluşumundan sonra geçici tedbir talep 

edildiyse ve diğer taraf hakem kurulunun yetkisiz olduğu iddiasında bulunduysa 

geçici koruma talebinin değerlendirilmesini hakem kurulunun yetkisi konusunda 

verilecek karardan sonrasına bırakmak geçici hukuki koruma kararından beklenen 

faydayı ortadan kaldırabilecektir. Bu nedenle hakem kurulu kendisinin ilk görünüşe 

göre yetkili olup olmadığına bakmalı ve buna göre bir karar vermelidir.  

                                                 
921 Erten, a.g.e., s.82 
922 Girsberger, Voser, a.g.e., s.232 
923 Bakınız Erten, a.g.e., s.62-67 
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b- İkinci olarak geçici hukuki koruma kararı verebilmek için başvuru 

sahibinin ilk görünüşe göre haklılığı esas alınmalı yaklaşık ispatla yetinilmelidir. 

c- Üçüncü olarak her durumda geçici koruma tedbir kararı verilmemeli, 

sadece telafisi imkânsız veya ciddi bir zararın doğacak olması hallerinde tedbir kararı 

alınmalıdır.  

ç- Dördüncü olarak geçici koruma tedbiri için aranan en önemli şart kararın 

bir an önce verilmesine ihtiyaç duyulmasıdır. Kesin karar verilene kadar 

beklenebiliyorsa veya başka yollarla aynı sonuç gerçekleşebiliyorsa geçici hukuki 

koruma kararının verilmesi için aciliyet şartı gerçekleşmemiştir.  

d- Beşinci ve son olarak hakem kurulu geçici hukuki koruma tedbiri kararını 

verirken uyuşmazlığı esastan çözecek bir karar vermemelidir. Son olarak hakem 

kurulunca verilecek geçici hukuki koruma tedbiri kararı beklenen menfaati 

sağlayacak biçimde olmalı, aşırıya kaçmamalı ve ölçülü olmalıdır. 

Geçici hukuki koruma tedbiri kararları nitelikleri itibariyle tam ispat şartı 

aranmadan verilen kararlardır. Bu nedenle bu kararı aldıran tarafın sonradan haksız 

çıkması ve bu karar nedeniyle diğer tarafın zarar görmesi ihtimali söz konusudur. Bu 

ihtimale karşı devlet yargısında olduğu gibi tahkim yargısında da geçici hukuki 

koruma tedbirleri nedeniyle gerektiği takdirde teminata hükmedilebileceği esası 

kabul edilmiştir.924 

Hakem kurulu, tahkim prosedürü sürerken ortadan kaybolabilecek delilleri 

koruyacak, taraflar arasındaki ilişkiyi düzenleyecek, tahkim sonunda alınacak kararın 

icrasını garanti altına alacak ve tahkim sonunda oluşacak masrafları temin edecek 

nitelikte geçici tedbir kararları alabilecektir.925 

Milletlerarası alanda, hakem mahkemesince yabancı bir ülkede alınan geçici 

hukuki himaye tedbiri kararlarının diğer bir ülkede uygulanmasına ilişkin hiçbir 

düzenleme bulunmamaktadır. Bu hususun milletlerarası bir sözleşmeyle 

                                                 
924 Catherine Kessedijan, ‘Définitions et Conditions de l’Octroi de Mesures Provisoires’, Les Mesures 
Provisoires Dans L’Arbitrage Commercial International, Litec, Paris, 2007, s.87 
925 Erten, a.g.e., s.40 vd.; Moses, a.g.e., s.100-102 
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düzenlenmesi yerinde olacaktır. Doktrinde bu kararların milletlerarası kamu düzeni 

bağlamında diğer bir ülkede de uygulanabilmeleri gerektiği ileri sürülmüştür.926 

Doktrinde ileri sürülen ve kanaatimizce de uygun olan diğer bir görüş uyarınca ilgili 

taraf, hakemlerin yabancı ülkede verdiği geçici hukuki himaye tedbiri kararını ulusal 

mahkemeye delil olarak sunarak mahkemeden yeni bir geçici hukuki himaye tedbiri 

talebinde bulunmalıdır.927 

5. Tahkimde Gizlilik 

Mahkemelerde duruşmalar kamuya kapalı olarak yapılsalar bile dava 

dosyaları özel bir biçimde saklanmadıklarından davalar hakkında bilgilere ulaşmak 

mümkün olabilmektedir. Tahkimde ise uyuşmazlığın gizlilik içinde çözülmesi ve 

hakem kararlarının yayınlanmaması esası hâkimdir. Bu durum tahkimi milletlerarası 

ticaret alanında tercih sebebi haline getirmektedir. Bununla birlikte tahkimde gizlilik 

prensibinin kapsamanın ve sınırlarının ne olduğu tartışmalı bir husustur.928 

Gizlilik prensibinin tahkim sözleşmesinin doğası gereği var olduğunu 

savunan görüşler olduğu gibi tarafların arasında gizlilik sözleşmesi yapılmadıkça 

tahkimde mutlak bir gizlilik yükümlülüğünün söz konusu olmayacağı da ifade 

edilmiştir.929 

Tahkimde gizlilik sadece tahkimin varlığı bakımından mevcut değildir; 

bunun haricinde gizlilik yargıya sunulan malzeme, hakemlerin kimlikleri ve hakem 

kararlarının içeriği açısından da mevcuttur.930 Genel olarak bilinen ya da somut bir 

konuda o konuyla ilgilenen kişilerce kolayca elde edilebilecek olan hususlar gizlilik 

kapsamında yer almamaktadır.931 

                                                 
926 Özel, a.g.e., s.117 
927 Özel, a.g.e., s.117 
928 Zeynep Derya Tarman, ‘Tahkim ve Gizlilik’, T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, İstanbul, 2008/1, s.306 
929 Tarman, a.g.m., s.306-307 
930 Ergun Özsunay, ‘Tahkim Yargılamasında Mahremiyet’, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:78, 
Sayı:2004/2, İstanbul, 2004, s.542; Tarman, a.g.m., s.313 
931 Özsunay, a.g.m., s.542 
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Mahkeme yargılamasının aksine tahkim yargılamalarında duruşmaların 

gizliliği tartışmasız olarak kabul edilen bir olgudur. Örneğin Londra Milletlerarası 

Tahkim Divanı Tahkim Kurallarına göre toplantılar ve duruşmalar taraflar aksini 

kararlaştırmadıkça ya da hakem mahkemesi başkaca karar vermedikçe gizli olacaktır 

(m.19/4). Bu durumda hakemlerin ve tarafların onayı olmadıkça uyuşmazlıkla ilişiği 

olmayan kimseler duruşmalara dâhil olamayacaktır. 

Milletlerarası ticari tahkimde hakem yargılamasının yanı sıra hakem 

kararlarının da gizli olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla tarafların rızası 

olmaksızın hakem kararları yayınlanamayacaktır.932 Bu durumda daha sonraki bir 

hakem yargılamasında önceki gizli hakem kararına dayanılamayacak ve bu hakem 

kararındaki maddi gerçekler delil olarak kullanılamayacaktır. 

Tarafların tahkim yargılaması sürecinde elde edilen bilgileri ifşa etmeme ve 

söz konusu uyuşmazlık haricinde başka bir amaç için kullanmama yönünde zımni bir 

yükümlülükleri olduğu kabul edilmektedir. Bu yükümlülüğün kapsamına tüm yazılı, 

görsel, işitsel belgeler, tanık ifadeleri ve tahkim kararları girmektedir.933 

Bununla birlikte gizlilik prensibinin mutlak olmadığı ve gizlilik prensibine 

ilişkin istisnaların olduğu kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Kural olarak tahkim 

kararları tarafların rızası ile kamuya açıklanabilecektir ve yayınlanabilecektir. Ancak 

tarafların rızasının olmadığı bazı hallerde de tahkime ilişkin belgeler ve hakem 

kararları açıklanmak zorunda kalınabilecektir. Örneğin tahkim yargılaması devam 

ederken devlet mahkemelerine ihtiyati tedbir kararı almak için başvurulduğunda 

tahkime ilişkin birçok belge mahkemeye sunulacaktır. Bu halde bu belgeler tüm 

mahkeme çalışanlarının bilgi sahası içerisine girecektir. 

Tahkimin taraflarından birisinin tahkime ilişkin verileri, tarafların kimliğini, 

uyuşmazlığın niteliğini ve olası ekonomik sonuçlarını ifşa etmek konusunda yasal bir 

yükümlülüğü söz konusu olabilir. Örneğin tahkimin taraflarından birisi halka açık bir 

                                                 
932 Tarman, a.g.m., s.314; Özsunay, a.g.m., s.541 
933 Tarman, a.g.m., s.315 
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şirket ise; bu şirket tahkimin varlığını ve sonrasında hakem kararını hisse sahiplerine 

açıklamak yükümlülüğü altındadır.934 

Tahkimin taraflarından birisi hukuken sahip olduğu bir hakkı talep 

edebilmesi veya üçüncü bir kişiye karşı ileri sürülebilmesi gibi haklı gerekçelerle 

tahkimde gizlilik yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. Yine adaletin menfaati ve kamu 

yararı tahkimde gizlilik yükümlülüğüne getirilen diğer bir istisnadır.935 

Tahkim kurumları tahkim yargılamasında gizlilik bakımından iki farklı 

sistem benimsemişlerdir. Bunlardan ilkinde tahkim kurumları tahkimde gizliliği 

ayrıntılı olarak ele almamış; tahkimde gizliliğe sadece bir ilke olarak değinmişlerdir. 

Örneğin Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları tahkim yargılamasının 

kamuya açık olmadığını açıkça belirtmiş; buna karşılık gizlilik prensibine ilişkin 

genel bir yükümlülükten bahsetmemiştir.936 Diğer sistemde ise tahkimde gizlilik 

prensibi genel bir kural olarak, açıkça ve ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Londra 

Milletlerarası Tahkim Divanı Tahkim Kuralları bu sistemi benimsemiştir. Bu kurallar 

uyarınca toplantılar ve duruşmalar taraflar aksini kararlaştırmadıkça ya da hakem 

mahkemesi başka bir karar vermedikçe özeldir. Bu toplantılara üçüncü kişiler 

katılamazlar (m.19).937 Milletlerarası tahkim kanunları tahkimde gizliliğe geniş 

olarak yer vermeyerek tahkimde gizliliği sadece bir ilke olarak belirtmişlerdir veya 

bu kanunlarda tahkimde gizliliğe ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamıştır.  

Tahkim yargılamasında gizliliğin sağlanabilmesi için tahkimin taraflarınca 

bazı önlemler alınabilecektir. İlk olarak taraflar tahkim yargılamasında uygulanacak 

usul kurallarını belirlerken tahkimde gizliliği ayrıntılı olarak koruyan kurumsal 

tahkim sistemlerinden birini tercih edebileceklerdir.938 

Taraflar yargılama süresince sunulan belgelerin ve diğer delillerin gizli 

tutulacağı ve diğer tarafın rızası olmadan üçüncü kişilere açıklanamayacağı 

hususunda gizlilik sözleşmesi akdedebileceklerdir. Taraflar bu sözleşmede gizliliğin 

                                                 
934 Tarman, a.g.m., s.323 
935 Tarman, a.g.m., s.324 
936 Özsunay, a.g.m., s.542-543 
937 Özsunay, a.g.m., s.542-543 
938 Tarman, a.g.m., s.324; Özsunay, a.g.m., s.556 
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kapsamını ayrıntılı olarak belirlemelidirler.939 Bunun yanı sıra taraflar tahkim 

sözleşmesinde veya tahkim şartında tahkim yargılamasının gizliliğine ilişkin 

hükümler sevk edebileceklerdir.940 

Tahkimin tarafları tahkimde gizliliğin kapsamı konusunda farklı anlayışlara 

sahip olabileceklerdir. Bu durumda hakemler gizlilik konusunda taraflarla 

görüşebileceklerdir. Tahkim yargılamasında gizlilik yükümlülüğü yargılamanın ilk 

aşamasında düzenlenen görev belgesine dâhil edilebilecektir. Bu durumda gizliliğin 

kapsamı görev belgesinde yer alacaktır.941 

Bazı durumlarda hakem kuruluna sunulan bilgi ve belgeler uyuşmazlığın 

diğer tarafına açıklanmak istenmemektedir. Bu hallerde söz konusu belgeler sadece 

hakem kuruluna sunulacak ve bu belgelerin diğer tarafa sunulmak istenmediği hakem 

kuruluna bildirilecektir. Bunun haricinde taraflardan her biri bir veya birden çok 

güvenilir kişi belirleyerek bu belgeleri onlara incelettirebileceklerdir.942 Bunun yanı 

sıra taraflar aralarında belgelerin dolaşımını tarafların temsilcileri ile sınırlayan bir 

sözleşme yapabileceklerdir.943 

6. Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk 

a. Tarafların Hukuk Seçimi 

Uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuk konusunda modern milletlerarası 

tahkim kanunlarının birçoğu tarafından kabul edilmiş genel prensip tarafların irade 

muhtariyetidir. Örneğin UNCITRAL Model Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrası 

uyarınca hakem mahkemesi uyuşmazlık hakkında taraflarca seçilmiş hukuk 

kurallarına göre karar verecektir. 

Taraflar uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukukun seçimini açık olarak 

yapabilecekleri gibi zımnen de yapabilirler. Bu durumda uyuşmazlığın esasına 

                                                 
939 Tarman, a.g.m., s.325 
940 Özsunay, a.g.m., s.556 
941 Tarman, a.g.m., s.326; Özsunay, a.g.m., s.556-557 
942 Özsunay, a.g.m., s.558 
943 Tarman, a.g.m., s.326 
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uygulanacak hukukun açık olarak seçimi tarafların yaptığı yazılı bir sözleşmeyle 

olabileceği gibi hakemler önünde yapılan sözlü bir anlaşmayla da olabilecektir.944 

Bununla birlikte uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukukun zımnen seçiminde 

taraflar açık olarak bir hukuk seçimi yapmamış olsalar bile sözleşme hükümleri ve 

tarafların davranışları onların belirli bir hukuk düzenini hedeflediklerini ortaya 

koyabilecektir.945  Sözleşme unsurlarının belirli bir ülkeyi işaret etmesi bu noktada 

zımni bir seçimin varlığını gösterebilmektedir.946 Örneğin bir tahkim davasında 

malların teslim yerine, alıcının milliyetine ve semenin ödeme yerine ağırlık verilmesi 

ve bu yerlerin tümünün tek bir ülkeyi göstermesi nedeniyle hakem kurulu 

sözleşmeye uygulanacak hukuku bu üç yerin işaret ettiği Fransız Hukuku olarak 

belirlemişlerdir.947 

Taraflar uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuku dolaylı olarak da 

belirleyebileceklerdir. Taraflar bir tahkim kurumunun tahkim kurallarına atıf 

yaptıkları takdirde bu tahkim kurallarınca belirlenecek hukuk uyuşmazlığın esasına 

uygulanacaktır.948 

Tarafların irade muhtariyeti ilkesinin kapsamı bu yetkiyi aldığı hukuk 

düzenine göre belirlenmektedir. Buna göre evrensel bir ilke olarak kabul edilen irade 

muhtariyeti her hukuk düzeninde aynı kapsamda ele alınmamaktadır. Bu bağlamda 

UNCITRAL Model Kanun’un 28. maddesine göre taraflarca aksi kararlaştırılmadığı 

sürece hukuk seçimi kanunlar ihtilafı kurallarını değil sadece maddi hukuk 

kurallarını kapsamaktadır. Yine taraflara hukuk seçimi yetkisini veren kanun ‘hukuk 

kuralları’ ibaresini kapsıyorsa taraflar sadece bir ulusal hukuku değil bunun haricinde 

milletlerarası bir konvansiyonda yer alan kuralları veya milletlerarası bir belgede yer 

alan hükümleri ya da uluslararası ticarete ilişkin kuralları seçebileceklerdir. Bununla 

birlikte taraflara bu yetkiyi veren kanun sadece ‘hukuk’ ibaresini kapsıyorsa bundan 

                                                 
944 Girsberger, Voser, a.g.e., s.260; Özel, a.g.e., s.122; Turkay Özdemir, Ramazan Durgut, 
‘Milletlerarası Tahkim Kanunu’na Göre Lex Mercatoria’nın Esasa Uygulanacak Hukuk Olması’, 
Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan,Beta Yayınları, İstanbul, 2008, s.477 
945 Girsberger, Voser, a.g.e., s.260; Özel, a.g.e., s.122 
946 Özdemir, Turgut, a.g.m., s.480 
947 Şanlı, Esasa Uygulanacak Hukuk, s.198 
948 Girsberger, Voser, a.g.e., s.261 
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sadece bir ulusal hukukun anlaşılması gerekmektedir.949 Bu halde taraflar istedikleri 

ulusal hukuku tercih edebileceklerdir.  

Hakemin veya hakem kurulunun tarafların yaptığı seçimi değerlendirmesi 

ve bunun sonucunda tarafların seçimini yetersiz, ilgisiz, mantıksız görmesi ya da adil 

bulmaması nedeniyle uygulamaktan kaçınması mümkün değildir.950 Buna karşılık 

hakemlere bazı hallerde tarafların seçtiği hukuku uygulamama imkânı verilmiştir. Bu 

durumlardan ilki müdahaleci kurallardır.  

Müdahaleci kurallar tarafların aksine bir sözleşme yapamayacağı ve bir 

ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik organizasyonunu koruması açısından kapsama 

alanına giren durumlarda (esasa uygulanacak hukuk ne olursa olsun) uygulanmasının 

zorunlu olduğu kabul edilen kurallardır.951 Milletlerarası ticari tahkimde hakemlerin 

hangi hukuktaki müdahaleci kuralları dikkate almaları gerektiği saptanacaktır. 

Hakemler bu kapsamda ilk olarak uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukukun 

içerisinde müdahaleci kurallar varsa bunları uygulayacaklardır. Bununla birlikte 

seçilen hukuk içerisinde yer alan müdahaleci kurallar iç hukuk meselelerini 

düzenlemek amacıyla kabul edildikleri ve milletlerarası uyuşmazlıklar için esas 

alınamayacakları gerekçesiyle hakemler tarafından uygulanmayabilecektir.952 

Tarafların, seçtikleri hukukun müdahaleci normlarını anlaşarak bertaraf edip 

edemeyecekleri seçtikleri hukukla taraflar arasındaki temel işlemin yakın 

bağlantısına göre karar verilecektir. Buna göre uyuşmazlığın esasına uygulanacak 

hukuk temel işlemle bağlantılı değilse taraflar bu hukukun müdahaleci kurallarını 

bertaraf edebileceklerdir.953 İkinci olarak hakemler tahkim yeri hukukunda yer alan 

müdahaleci kuralları da uygulayacaklardır, zira tahkim kararına itiraz tahkim yeri 

mahkemesinde gerçekleşmektedir. Tahkim yeri hukukunun müdahaleci kurallarına 

uymama kamu düzenine aykırılık kapsamında değerlendirildiği takdirde bu durum 

bir iptal sebebi olarak kararın iptaline yol açabilecektir. Hakemin baştan bir 

değerlendirme yaparak bunun önüne geçmesi yerinde olacaktır. Bazı durumlarda 

                                                 
949 Özel, a.g.e., s.124-125 
950 Moses, a.g.e., s.78-79; Özel, a.g.e., s.129 
951 Girsberger, Voser, a.g.e., s.266; Özel, a.g.e., s.164 
952 Özel, a.g.e., s.166 
953 Özel, a.g.e., s.166 
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üçüncü ülke hukukunun müdahaleci kuralları da hakemlerce değerlendirilecektir. 

Tahkim yargılamasında taraflar arasındaki ilişkiyle bağlantılı olan ülkelerin meşru 

menfaatlerinin de dikkate alınması yerinde olacaktır. Üçüncü ülke müdahaleci 

kuralları para birimi ve döviz kurları ile ilgili hükümler ya da döviz transferi ile ilgili 

kısıtlamalar, ithalat-ihracat rejimi, gümrük mevzuatı, zayıf tarafı koruyucu kurallar, 

belirli bir ülkeye ambargo, çevre koruma, koruma altındaki bitki satışını yasaklayan 

kurallar, kültür varlıklarını koruyan kurallar olarak kendini göstermektedir.954 Bu 

halde özellikle tenfiz yeri hukukunun müdahaleci kurallarının dikkate alındığı 

görülmektedir. Zira bu sayede hakem kararının tenfiz edilememesinin önüne 

geçilmiş olunacaktır. Buna göre İsviçre’de görülen ve esasa uygulanacak hukuk 

olarak İsviçre Hukuku’nun tercih edildiği İtalya ve İspanya arasındaki ticari bir 

davada hakem kararı Avrupa Birliği içerisinde tenfiz edileceğinden Avrupa 

Birliği’nin rekabet hukukuna ilişkin müdahaleci hükümleri değerlendirme altına 

alınacaktır. 

Hakemlerin tarafların seçtiği hukuku uygulamamasına sebep olabilecek 

ikinci bir durum milletlerarası kamu düzenidir. Hakem kurulu tahkim sürecinin her 

aşamasında milletlerarası kamu düzenine dikkat edecektir. Milletlerarası kamu 

düzeni içinde mütalaa edileceği kabul edilen bazı hususlardaki yasaklar, tarafların 

seçtiği hukuk nasıl düzenlerse düzenlesin tarafların seçtiği hukukun üstünde 

sayılacaktır. Örneğin küçük yaştaki çocukları çalıştırmak, terör örgütlerine silah 

satmak, rüşvet vermek, yolsuzluk yapmak amacıyla bir sözleşme yapılırsa bu 

sözleşmeleri geçerli sayan bir hukuk tahkim yargılamasında uygulanmayacaktır.955 

b. Hakemlerin Hukuk Seçimi 

Uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuk taraflarca belirlenmediği takdirde 

hakemler tarafından tespit edilecektir. Milletlerarası alanda hakemlerin uyuşmazlığın 

esasına uygulanacak hukuku tespitinde iki sistem kabul edilmiştir. Bu sistemlerden 

ilkinde esasa uygulanacak hukukun belirlenmesinde kanunlar ihtilafı kuralları 

devreye girecek ve hangi bağlama noktaları aracılığıyla hangi hukuk veya hukuk 

                                                 
954 Özel, a.g.e., s.169 
955 Girsberger, Voser, a.g.e., s.267; Özel, a.g.e., s.131 
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kuralının uygulanacağına karar verilecektir. UNCITRAL Model Kanun’un 28. 

maddesinin 2. fıkrasında bu hususa değinilmiş ve uyuşmazlığın esasına uygulanacak 

hukuk taraflarca belirlenmediği takdirde uyuşmazlığın esasına hakem kurulu 

tarafından kanunlar ihtilafı kurallarına göre belirlenecek hukukun uygulanacağı ifade 

edilmiştir. Milletlerarası ticari tahkim alanında farklı kanunlar ihtilafı kuralları 

sistemleri tercih edilerek uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuk belirlenmeye 

çalışılmaktadır. 

Günümüzde tahkim yeri kanunlar ihtilafı kurallarının uygulanması 

terkedilmiştir, zira tahkim yeri ile uyuşmazlık arasında nadiren ciddi bir bağlantı 

bulunmaktadır.956 Diğer bir sistem uyarınca hakem kurulu uyuşmazlıkla en yakın 

bağlantısı bulunan devletin kanunlar ihtilafı kuralını uygulamaktadır ancak bu durum 

da devletlerin menfaatlerine hizmet eden bir yöntem olduğundan tercih 

edilmemektedir. UNCITRAL Model Kanunu’nun belirlediği sistem uyarınca 

hakemler uygulanması için uygun buldukları kanunlar ihtilafı kurallarınca tayin 

edilen hukuku uygulayacaklardır. Buna göre hakemler sadece ulusal bir hukuku 

uygulayabilecek ancak anasyonel kuralları uygulayamayacaktır.957 Burada uygun 

olmanın tanımı yapılmamıştır ve tamamen hakemlerin takdirine bırakılmıştır. Bu 

durumda hakemler birçok kanunlar ihtilafı sistemini karşılaştırarak karar 

vereceklerdir. 

Uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukukun taraflarca belirlenmediği 

durumlarda söz konusu olan ikinci sistemde hakemlere maddi hukuku doğrudan 

tespiti hakkı verilmiştir. Bu ikinci sistemde hakem kurulu uyuşmazlığın esasına 

uygulanacak hukukun tespiti için kanunlar ihtilafı kurallarına başvurmayacaktır. Bu 

sistemde hakemler uygun gördükleri her türlü kuralı sınırsız bir şekilde 

uygulayabilecekleri gibi bu kuralları kanunun çizdiği sınırlar çerçevesinde sınırlı bir 

şekilde de uygulayabileceklerdir. 

Örneğin Fransız Hukuku’nda hakemler uyuşmazlığı uygun gördükleri 

hukuk kurallarına göre çözebileceklerdir (Yeni Fransız Usul Kanunu m.1496). 

                                                 
956 Girsberger, Voser, a.g.e., s.272 
957 Özel, a.g.e., s.134 
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Burada hakem kurulu sınırsız bir hakka sahiptir. Hakemler ulusal bir hukuk kuralı 

tercih edebilecekleri gibi uygun gördükleri her türlü uluslararası kuralı da 

uygulayabileceklerdir. İsviçre Hukuku’nda ise hakem kurulu uyuşmazlığı, 

uyuşmazlıkla en yakın bağlantıda olan hukuk kurallarına göre çözecektir. Burada 

hakem kurulu hukuk kuralının seçimde sınırsız değildir; hakem kurulu uyuşmazlıkla 

en yakın bağlantıda olan kuralları seçmek durumundadır (İsviçre Milletlerarası Özel 

Hukuk Kanunu m.187/1). 

c. Anasyonel Hukuk Kurallarının Uygulanması 

Taraflar uyuşmazlığın esasına uygulanmak üzere ulusal bir hukuku 

seçebilecekleri gibi hiçbir ülke ile bağlantısı olmayan anasyonel nitelikteki kuralları 

da seçebileceklerdir. Bazı tahkim düzenlemeleri aynı serbestiyi hakemlere de 

tanımıştır.958 

Milletlerarası ticaret hukuku ya da tüccar hukuku olarak kabul edilen lex 

mercatoria milletlerarası ticar ilişkileri düzenlemek üzere geliştirilmiş ve 

milletlerarası ticarette yaygın olarak benimsenmiş ticari örf, âdet ve teamülleri 

içermektedir.959 Taraflar lex mercatoriayı seçtikleri zaman ulusal hukuk sistemlerinin 

teknik meselelerinden kaçmakta ve böylece tarafların her biri karşı tarafın hukukuna 

tâbi olacağı endişesini taşımamaktadır.960 

Lex mercatoria açısından en önemli mesele bu kuralların neler oldukları ve 

nasıl belirlenecekleridir. Her ne kadar lex mercatorianın nelerden oluştuğu 

sıralanmaya çalışılsa da bu sıralamanın tahdidi olması mümkün değildir.961 Kabul 

edilen görüş uyarınca lex mercatorianın kaynakları milletlerarası hukuk, yeksenak 

kurallar, hukukun genel prensipleri, uluslararası kuruluşların kuralları, ticari örf ve 

                                                 
958 Moses, a.g.e., s.62; Özdemir, Durgut, a.g.m., s.481 
959 Musa Aygül, ‘Milletlerarası Ticari Sözleşmelerde Lex Mercatoria’nın Uygulanması’, Selçuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:3-4, 2004, s.52; Nagehan Kırkbeşoğlu, 
‘Milletlerarası Ticarette Hakemlerin Lex Mercatoria’yı Uygulamasından Kaynaklanan Sorunlar’, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:LXIV, Sayı:1, İstanbul, 2006, s.260; Şanlı, 
Esasa Uygulanacak Hukuk, s.314; Özel, a.g.e., s.143 
960 Özel, a.g.e., s.143 
961 Girsberger, Voser, a.g.e., s.265; Moses, a.g.e., s.60; Özdemir, Durgut, a.g.m., s.470 
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âdetler, standart form sözleşmeler ve yayınlanmış hakem kararlarıdır.962 Lex 

mercatorianın içeriği ve tespiti konusunda belirsizlik olduğu gibi bu kuralların 

hiyerarşisi konusunda da belirsizlik hâkimdir. Lex mercatoria kurallarının farazi 

olduğu, içinde çok fazla boşluk ve belirsizlik olduğu bu nedenle de hukuk olarak 

kabul edilemeyeceği konusunda yaklaşımlar vardır.963 

Lex mercatorianın uygulanmasında taraf iradesi önem arz etmektedir. 

Hakem kurulunun uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukukun hangi ifadelerle ve 

nasıl belirlendiğini ele alması gerekmektedir. Belirli bir kurala veya konvansiyona 

atıf yapılmadan hukukun genel prensiplerine ya da milletlerarası ticari teamüllere atıf 

yapılmışsa hakem kurulu taraf iradesinin lex mercatorianın uygulanması yönünde 

olduğu sonucunu çıkartacaktır.964 

ç. Dostane Aracı Olarak (Amiable Compositeur) veya 

Hakkaniyete ve Nesafete Göre Karar Verilmesi 

Hakemler taraflar arasındaki uyuşmazlığı hukuk kuralları ile bağlı olmadan 

tamamen hakkaniyete ve nesafete göre ya da dostane aracı olarak çözümleyip karar 

verebileceklerdir. Hakemlerin uyuşmazlığı hukuk kuralları ile bağlı olmaksızın adil 

ve makul olduğunu düşündüğü çözümlerle karara bağlaması taraflarca dostane aracı 

(amiable compositeur) olarak hareket etmesi veya hakkaniyete göre (ex aequo et 

bono) karar vermesi yetkisiyle donatılmış olmasına bağlıdır.965  İsviçre Milletlerarası 

Özel Hukuk Kanunu’nun 187. maddesine göre taraflar hakemleri hakkaniyete ve 

nesafete göre karar vermeleri için yetkilendirebilecektir. Bazı kanunlar hakemlerin 

hakkaniyete ve nesafete göre karar verebilmeleri için şekil zorunluluğu öngörmüştür. 

Örneğin İngiliz Tahkim Kanunu’nun 5. maddesi bunun için yazılı şekil şartı 

aramıştır.966 

                                                 
962 Özel, a.g.e., s.144. Ayrıca bakınız Aygül, a.g.m., s.65; Girsberger, Voser, a.g.e., s.264; Moses, 
a.g.e., s.61-62 
963 Bakınız Kırkbeşoğlu, a.g.m., s.262-263; Özel, a.g.e., s.150 dpn.124 yazarlar 
964 Kırkbeşoğlu, a.g.m., s.269; Özel, a.g.e., s.151 
965Girsberger, Voser, a.g.e., s.278; Moses, a.g.e., s.74; Özel, a.g.e., s.158 
966 Girsberger, Voser, a.g.e., s.278 
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Amiable composition kavramı ilk olarak Fransız Hukuku’nda kullanılmıştır. 

Hakemlerin amiable composition’a göre karar verebilmeleri için de taraflarca 

yetkilendirilmeleri gerekmektedir. Doktrinde hâkim olan görüş uyarınca amiable 

composition ile hakkaniyet ve nesafet (ex aequo et bono) aynı anlama gelmektedir.967 

Hakem bu yetkiyle donatıldığı takdirde hakkaniyet ve nesafete göre karar verecektir. 

Hakkaniyete ve nesafete göre karar verecek olan dostane aracısının adil karar 

verebilmesi için milletlerarası ticari örf, adet ve teamülleri yani lex mercatoriayı da 

dikkate alması gerekmektedir.968 

Hakem hakkaniyete ve nesafete göre veya dostane aracı olarak karar verdiği 

takdirde katı hukuk kurallarından ve yorumlarından bağımsız olarak hareket 

edecektir. Bununla birlikte bu yetki hukukun tamamen bertaraf edilmesi 

yükümlülüğünü getirmemektedir. Bu halde taraflar hakemlere hareket serbestisi 

vererek hakkaniyeti ölçü alarak uyuşmazlığı çözümleme imkânı tanımaktadır. 

Uygulamada dostane aracı olarak hareket eden hakemler genellikle hukuk kurallarını 

uygulamakta ancak uygulanan hukukun adil olmayan sonuçlara yol açması halinde 

bu hükümden sapma yetkisini saklı tutmaktadırlar. 969  Bu çerçevede hakemler bir 

hukuk sistemine göre teknik olarak geçersiz olan bir sözleşmeyi taraf iradelerinin bu 

sözleşmenin icrasına yönelik olduğu gerekçesiyle ya da yasal eksikliklerin önemsiz 

olduğu varsayımıyla geçerli kabul edebilirler.970 

Dostane aracı olarak hareket eden hakemlerin sadece ulusal hukuk 

sistemlerini değil milletlerarası özel hukukun genel prensiplerini ya da anasyonel 

kuralları da uygulama zorunlulukları yoktur. Bununla birlikte hakemler milletlerarası 

kamu düzenine uymak zorundadırlar. 

Hakemler dostane aracı olarak hareket etseler bile taraflar açıkça yetki 

vermedikleri müddetçe esas sözleşme hükümlerini değiştiremeyecekler, yeniden 

yazamayacaklar veya bu hükümleri uygulamaktan kaçınamayacaklardır.971 

                                                 
967 Girsberger, Voser, a.g.e., s.279; Özel, a.g.e., s.159 
968 Kırkbeşoğlu, a.g.m., s.269 
969 Özel, a.g.e., s.161 
970 Özel, a.g.e., s.158 
971 Özel, a.g.e., s.161 
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7. Hakem Kararları 

a. Hakem Kararlarının Çeşitleri 

Hakemler, tahkim yargılaması sonunda, davacının iddialarını tamamen 

reddebilecekleri gibi kısmen veya tamamen de kabul edebileceklerdir. Hakemlerin 

verecekleri bu tür bir karar yargılamayı sona erdiren, hakemleri ve tarafları bağlayan, 

kendisine karşı iptal talebi ileri sürülebilen ve icra edilebilen kararlardır. 

Bununla birlikte hakem kurulu bazı kararları detaylı bir inceleme ve analiz 

sonucu verebilecekken bazı kararları davanın erken safhalarında verilebilecektir. 

Erken safhada verilebilecek kararlar dava konusunun sınırlı bir parçasıyla ilgilidir. 

Bu kararlar tanınabilir, icra edilebilir ve bu kararlara karşı iptal talebi ileri 

sürülebilir.972 Tahkim kurumu kurallarının ve milletlerarası tahkim kanunlarının 

birçoğunda bu düzenleme yer almıştır. Londra Milletlerarası Tahkim Divanı Tahkim 

Kuralları’nın 26. maddesinin 7. fıkrası uyarınca hakem mahkemesi farklı konularda 

farklı zamanlarda ayrı kararlar verebilecektir. Bu kararlar da mahkemenin diğer 

kararları ile aynı statüde ve etkide olacaktır. İngiliz Tahkim Kanunu’nun 47. maddesi 

ve İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nun 188. maddesi de aynı hususu 

düzenlemiştir. 

Tahkim süreci devam ederken tarafların aralarındaki uyuşmazlığı sulh 

yoluyla neticelendirmesi mümkündür. Bu durumda taraflar tahkim sürecini bir 

sözleşme yaparak ve tahkim yargılamasını bitirmeleri için hakemlere bir talepte 

bulunarak neticelendireceklerdir.973 Bunun haricinde taraflar hakemlerden 

uzlaşmalarını içine alan bir karar vermelerini talep edebileceklerdir. UNCITRAL 

Model Kanun’un 30/1. maddesi uyarınca taraflar tahkim süreci devam ederken 

uzlaşırlarsa hakem mahkemesi tahkim yargılamasını bitirecektir ve eğer taraflar talep 

ederlerse (hakemler de itiraz etmezse) bu uzlaşmada anlaşılan koşulların yer aldığı 

bir hüküm kurulacaktır. Bu karar da diğer kararlarla aynı etkiye sahip olacaktır. 

                                                 
972 Girsberger, Voser, a.g.e., s.286 
973 Moses, a.g.e., s.183 
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Son olarak hakemler tahkim sürecinin başında talepte bulunulup da 

hakkında karar verilmeyen hususlar için yargılamayı bitiren nihai karardan sonra 

tarafların talebi üzerine ek karar verebilecektir. Bununla birlikte milletlerarası tahkim 

kanunlarının ve tahkim kurallarının birçoğu ek kararlar için bir süre sınırlaması 

öngörmüştür. 

b. Müzakereler ve Oylama 

Hakem kurulunun kararları, hakemlerin aralarında yapacakları müzakereler 

neticesinde ortaya çıkacaktır. Müzakerelerin hem tarafların hakkı hem de hakemlerin 

yükümlülüğü olduğu evrensel olarak tanınmış bir ilkedir ve milletlerarası kamu 

düzeninin bir parçası olarak düşünülmektedir.974 Hakemler iddialar hakkında fikir 

alışverişi yaptıkları müzakerelerin ertesinde kararlarını belirledikleri oylamayı 

gerçekleştirirler. Müzakereler sırasında ortaya konulan görüşler oy olarak 

yorumlanmamalıdır. 

Müzakerelerin yapılması sırasında uyulması gereken herhangi bir şekil 

zorunluluğu yoktur. Hakemler yüzyüze buluşmayı tercih edebilecekleri gibi telefonla 

veya video konferans yoluyla müzakereleri gerçekleştirebilirler.975 

Gerek oylama gerekse müzakereler gizlilik içerisinde gerçekleştirilecektir. 

Bu evredeki gizlilik sadece ilgili bütün hakemlerin rızası olduğu takdirde 

uygulanmayacaktır. Buna göre buradaki gizlilik tarafların korunması için değil 

hakemlerin korunması için getirilmiş olan bir gizliliktir.976 

Hakem yargılaması sonucunda kararların oy birliğiyle alınması arzu edilse 

de bu her zaman gerçekleşebilecek bir durum değildir. Hâkim olan görüş uyarınca 

çoğunlukla verilen kararlar da gerek yargılamanın gereksinimini gerekse tarafların 

beklentilerini karşılamaktadır. Çoğu milletlerarası tahkim kanununa ve tahkim 

kurallarına göre taraflarca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe hakemler kararlarını oy 

çokluğuyla verebileceklerdir. Bununla birlikte bazı tahkim kuralları çoğunluk 

                                                 
974 Girsberger, Voser, a.g.e., s.291 
975 Girsberger, Voser, a.g.e., s.292 
976 Girsberger, Voser, a.g.e., s.292 
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sağlanamadığı takdirde hakem kurulu başkanının tek başına karar vereceğini işaret 

etmektedir. Londra Milletlerarası Tahkim Divanı Tahkim Kuralları’nın 26. 

maddesinde bu husus düzenlenmiştir. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu 

m.189/2 ve Yeni Alman Usul Kanunu m.1052/1 gibi kanunlar taraflarca aksi 

kararlaştırılmadığı sürece hakemlerin çoğunlukla karar verebileceklerini 

düzenlemişlerdir. Buna göre taraflar hakemlerin oy birliğiyle karara vermesi 

konusunda anlaşabileceklerdir. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu m.189/2 

gibi bazı kanunlar hakem kurulundaki hakemlerin anlaşamamaları halini göz önüne 

alarak başkanın oyuna kesin neticeyi belirleyen oy niteliği vermişlerdir. 

Tarafların tahkim yargılaması için birden fazla hakem seçtikleri hallerde 

hakemlerden birisinin müzakerelere ve oylamalara katılmaması durumu için bazı 

tahkim kurallarında hükümler yer almıştır. Londra Milletlerarası Tahkim Divanı 

Tahkim Kuralları’nın 12. maddesi uyarınca üç hakemden oluşan hakem kurulunda 

hakemlerden birisi müzakerelere sürekli olarak katılmazsa veya katılmayı 

reddederse, diğer iki hakem bu durumu tahkim divanına, taraflara ve üçüncü hakeme 

bildirdiği takdirde üçüncü hakemin yokluğunda tahkime devam edebilecektir. 

Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları’nda ise farklı bir düzenlemeye 

gidilmiştir. Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları’nın 12. maddesinin 5. 

fıkrası uyarınca davanın son işlemlerden sonra, ölen veya görevden alınan hakemin 

yerine yeni bir hakem atanması yerine tahkim divanı uygun gördüğü takdirde geriye 

kalan hakemlerle tahkime devam edilmesine karar verebilecektir. Buna göre bu kural 

sadece davanın son işlemlerinden sonra uygulanacaktır ve hakemin tahkime devam 

edemediği tüm haller için değil sadece bazı haller için düzenlenmiştir. Hakemin 

müzakerelere katılmayı reddettiği haller için kesin bir kural olmamakla birlikte 

doktrinde hâkim olan görüşe göre bütün hakemlere müzakerelerde yer almak ve 

kararı tanzim etmek için eşit fırsat verilmişse müzakereye katılmayan hakem 

olmaksızın tahkime devam edilecektir ve yeni bir hakem atanmayacaktır.977 

 

 
                                                 
977 Girsberger, Voser, a.g.e., s.294 
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c. Tahkim Süresi 

Tarafların devlet yargısı yerine tahkime başvurmalarında etkili olan 

sebeplerin en önemlilerinden birisi tahkimin devlet mahkemelerinde yapılan 

yargılamaya göre daha süratli olmasıdır. Bu sürati temin etmek amacıyla hakemlerin 

uyuşmazlık hakkında karar vermeleri için bir süre sınırı öngörülmüştür. Bu süreler 

seçilen tahkim kurallarında, ilgili tahkim kanunda veya tahkim sözleşmesinde yer 

alabilecektir. Taraflar aralarında anlaşarak gerek tahkim süresini gerekse bu sürenin 

ne zaman başlayacağını kararlaştırabileceklerdir. Bu süreler sonunda hakem 

mahkemesinin yetkisi son bulmaktadır ve artık hakemler uyuşmazlık hakkında karar 

veremeyeceklerdir. Bununla birlikte tahkim süresinin uzatılması mümkündür. 

Milletlerarası ticari tahkim uygulamasında tahkim süresinin uzatılmasında genellikle 

tahkim kurumunun yetkilendirdiği bir organın veya bizzat hakemlerin kendilerinin 

yetkili olduğu görülmektedir.978 Bazı milletlerarası tahkim kanunları tahkim 

süresinin uzatılması açısından tahkim yeri mahkemelerini görevli kılmıştır. 

ç. Hakem Kararının Şekli 

Milletlerarası tahkim kanunlarının ve tahkim kurallarının birçoğu uyarınca 

hakem kararları yazılı olmalıdır. Bununla birlikte bazı kanunlar tarafların hakem 

kararının biçimi konusunda farklı karar verebileceklerini düzenlemiştir. İngiliz 

Tahkim Kanunu’nun 52. maddesine göre tarafların tahkim biçimini seçme 

konusunda serbestisi vardır. Eğer taraflar böyle bir belirlemede bulunmamışlarsa 

hakem kararı yazılı olmalıdır ve imzalanmalıdır. 

Hakem kararı kural olarak tüm hakemlerce imzalanmalıdır. İmza 

hakemlerin müzakerelere ve oylamaya katıldıklarını gösteren bir işarettir. Bazen 

hakemler alınan karara karşı olduklarını göstermek için hakem kararını 

imzalamaktan kaçınırlar. Bu nedenle bazı milletlerarası tahkim kanunları ve tahkim 

kuralları, imzanın atılmasından kaçınılması halinde imza çoğunluğunun yeterli 

                                                 
978 Akıncı, a.g.e., s.122-123 
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olacağını öngörmüşlerdir.979 Bununla birlikte taraflar hakem kararındaki imza süreci 

konusunda farklı bir usul belirleyebileceklerdir. 

UNCITRAL Model Kanun’un 31/3. maddesi uyarınca hakem kararında 

karar tarihi ve tahkim yeri yer almalıdır. Tahkim yeri, hakem kararının milliyetinin 

belirlenmesi açısından önemlidir. Bu da hakem kararlarının tanınması ve tenfizi 

konusunda etkili olacaktır. Hakem kararının verildiği yer ile hakem kararının 

imzalandığı yer birbirinden ayrılmalıdır. Hakemlerin farklı ülkelerde ikamet etmeleri 

ve hakem kararına imzanın tahkim yerinde atılmasının gerekmemesi nedeniyle 

hakem kararlarına farklı yerlerde imza atılabilecektir.980 

UNCITRAL Model Kanun’un 31/2. maddesi uyarınca taraflarca aksi 

kararlaştırılmadığı sürece hakem kararında kararın dayandığı gerekçeler yer 

almalıdır. Birçok milletlerarası tahkim kanunu ve tahkim kuralları bu yaklaşımı 

benimsemiştir. Örneğin İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu m. 189/2 uyarınca 

hakem kararlarının gerekçeli olması gerekmektedir. Yeni Alman Usul Kanunu’na 

göre de taraflar kararda gerekçe gösterilmeyeceği konusunda anlaşmadıkça veya sulh 

sözleşmesi çerçevesinde bir karar almadıkça hakem mahkemesi karar verirken 

gerekçelerini de bildirecektir.981 Kanaatimizce de taraflarca aksi kararlaştırılmadığı 

müddetçe devlet mahkemelerinde olduğu gibi hakem mahkemelerinde de kararın 

gerekçesi yer almalıdır. Hakem kararlarının ne gerekçesinde ne de hüküm kısmında 

temel insan haklarını ihlal edecek unsurlar yer almamaktadır.982 

Hakemlerin çoğunluğundan farklı düşünen hakem, kararın gerekçesinde 

veya kararın ekinde kendi düşüncesini belirtmek isteyebilir. Hakem diğer çoğunluk 

hakemlerin uyuşmazlıkla ilgili kararından farklı düşünebileceği gibi hakemlerle aynı 

karara varıp kararın gerekçesi hakkında farklı bir düşünceye sahip olabilecektir. 

Diğer hakemlerden farklı yönde karar veren hakem karşı oy yazısına kararda yer 

                                                 
979 UNCITAL Model Kanun m.31/1 uyarınca birden fazla hakemli tahkimde hakemlerden birinin 
imzadan kaçınması halinde hakemlerin çoğunluğunun imzası yeterli olacaktır. Yeni Alman Usul 
Kanun m.1054/1 de aynı doğrultuda bir düzenleme içermektedir. 
980 Girsberger, Voser, a.g.e., s.301 
981 İbrahim Özbay, ‘Hakem Kararlarında Gerekçe’, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:XXI, 
Sayı:2, Aralık 2001, s.306 
982 Plantey, a.g.m., s.537 
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verebilecektir. Bununla birlikte karşı oyun hakem kararının geçerliliği ve icra 

edilebilirliği konusunda bir etkisi yoktur. 

d. Hakem Kararının Tebliği 

Hakem kararı verildikten sonra bu kararın taraflara tebliğ edilmesi 

gerekmektedir.983 Kurumsal tahkimde, hakem kararının taraflara tebliği hakemler 

tarafından değil, tahkim kurumunca yapılmaktadır. Ad hoc tahkimde ise kararın 

tebliği hakem kurulunca veya hakem kurulu başkanınca yapılmaktadır.984 

Hakem kararının tebliğ tarihi, hakem kararlarına karşı yapılacak başvuru 

süresinin hesaplanması açısından önem taşımaktadır. 

Hakem kararları kural olarak gizli olacaktır. Hakem kararları tarafların 

rızası olmaksızın yayınlanamayacaktır. Bu durumda hakem kararının yayınlanması 

hususunda taraflardan birinin itirazı kararın yayınlanmasına engel olacaktır. Bununla 

birlikte Fransız Usul Kanunu’nda müzakerelerin gizlilik içinde yürütüleceği 

belirtilmiştir ancak kararların yayınlanması hususunda bir kural getirilmemiştir 

(m.1469). 

e. Hakem Kararlarının Düzeltilmesi, Yorumu ve 

Tamamlayıcı Karar 

Düzeltme: Hakem kararlarındaki hesap hatalarına, yazım hatalarına veya 

bunlar gibi benzer hatalara karşı düzeltme yoluna başvurulabilinecektir. UNCITRAL 

Model Kanun’un 33. maddesi uyarınca taraflarca başka bir süre kararlaştırılmamışsa 

hakem kararının alınmasından itibaren otuz gün içinde taraflardan biri diğer tarafı da 

haberdar ederek hakem kararındaki hesap hatasının, yazım hatasının veya bunlarla 

benzer bir hatanın düzeltilmesini talep edebilecektir. Maddenin devamında hakem 

kurulunun bu tür hataları hakem kararının verildiği tarihten itibaren otuz gün 

içerisinde kendi inisiyatifiyle düzeltebileceği yer almıştır. Bu yaklaşım birçok 

milletlerarası tahkim kanunu tarafından da benimsenmiştir. Örneğin Yeni Usul 

                                                 
983 Moses, a.g.e., s.184 
984 Girsberger, Voser, a.g.e., s.302  
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Kanunu m.1058 ve İngiliz Tahkim Kanunu m.57’de hakem kararlarının düzeltilmesi 

yer almıştır. Hakem kararının düzeltilmesi hakem kurulu tarafından yapılacaktır.  

Hakem Kararının Yorumu: Hakem kararında yer alan ifadelerin açık 

olmaması ve tahkimin tarafları tarafından anlaşılamaması üzerine hakem kararının 

yorumuna başvurulabilecektir. Bu durumda hakem kararında bir değişiklik 

yapılmayacaktır. UNCITRAL Model Kanun m.33/1’ e göre eğer taraflar 

anlaşmışlarsa taraflardan biri, diğerine de haber vermek suretiyle, hakem kurulundan 

hakem kararının bir kısmı veya belli bir noktası hakkında yorum isteyebilecektir. 

Aynı yaklaşım Yeni Alman Usul Kanunu m.1058/1,2 ve İngiliz Tahkim Hukuku 

m.57/3’te benimsenmiştir fakat bu kanunlarda hakem kararlarının yorumu için 

anlaşma şartı aranmamıştır. 

Tamamlayıcı Karar: Hakemler uyuşmazlık hakkında karar verirken yapılan 

taleplerden biri veya birkaçı hakkında karar vermemişlerse tamamlayıcı karar 

verebileceklerdir. UNCITRAL Model Kanun m.33/3 uyarınca taraflarca aksi 

kararlaştırılmadıkça taraflardan biri, diğer tarafı da haberdar ederek, hakem kararının 

verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde hakemlerin taleplerden hepsi hakkında 

karar vermediği gerekçesiyle tamamlayıcı karar isteyebilecektir. Eğer hakem 

mahkemesi tarafı haklı bulursa tamamlayıcı kararını altmış gün içerisinde verecektir. 

f. Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yolları 

Milletlerarası ticari tahkimde hakem kararından kaçınmak isteyen tarafın iki 

türlü seçeneği vardır. Bunlardan ilki davada aleyhine karar verilen tarafın hakem 

kararının iptalini talep etmesidir. İkinci olanak ise iptal davası açmadan diğer tarafın 

hakem kararının icrası için devlet mahkemesine başvurmasını bekleyecek ve sonra 

hakem kararının icrasına direnecektir. 

Milletlerarası tahkim kanunları ve milletlerarası tahkim kuralları 

günümüzde hakem kararlarına karşı başvuru yolu olarak iptal müessesini kabul 

etmişlerdir. Türk Hukuku’nda iptal müessesi kanun yolu olarak ifade edilse de985 

                                                 
985 Milletlerarası Tahkim Kanunu m.15 
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kanaatimizce iptal müessesesi bir kanun yolu niteliğinde değildir. Zira kanun yolu 

alınan kararların hem şekil hem de esastan denetimini sağlayan bir yol iken iptal 

davasında kararın mevcudiyeti ve muteberiyeti incelenir. Bu nedenle iptal sebeplerini 

usule ilişkin sebepler teşkil eder.986 Yine kanun yollarından farklı olarak alınan iptal 

kararı üzerine iptal edilen hususa yönelik olarak hakem heyetince bir inceleme 

yapılmamaktadır. Uyuşmazlık oluşturulacak yeni bir hakem kurulunca baştan 

itibaren incelenecektir. Tahkim sözleşmesinin geçersiz olduğu durumlarda da 

uyuşmazlık devlet mahkemelerinde çözümlenecektir. 

Hakem kararlarına karşı iptal davası için milletlerarası tahkim kanunlarının 

tümü tahkim yerindeki yargı organlarının yetkisini kabul etmiştir. Bununla birlikte 

bu yerdeki hangi mahkemenin bu incelemeyi yapacağı her devletin kanununda farklı 

düzenlenmiştir. Örneğin İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nun 191. 

maddesine göre tek dereceli bir sistem vardır. İptal davası sadece İsviçre Federal 

Mahkemesi’nde görülecektir. Yeni Alman Usul Kanunu’nun 1062. maddesi uyarınca 

iptal davası tahkim sözleşmesinde gösterilen Eyalet Yüksek Mahkemesi’nce (istinaf 

mahkemesi) veya böyle bir belirlemenin olmaması halinde tahkim yerinin bulunduğu 

bölgedeki Eyalet Yüksek Mahkemesi’nce görülecektir.  Bununla birlikte iptale 

ilişkin karar için Federal Yüksek Mahkeme’ye başvurulabilecektir. Türk Hukuku’nda 

ise iptal davalarında birinci derece mahkemeleri görevlendirilmiş ve iptal kararlarına 

karşı temyize müracaat imkânı kabul edilmiştir. 

Tahkim kararlarına karşı iptal davalarında mahkemeye başvurulurken 

uyulması gereken süre sınırlamaları mevcuttur. Milletlerarası tahkim kanunlarının 

tümü bu tarz hak düşürücü süreleri kabul etmiştir. UNCITRAL Model Kanun’un 

34/3. maddesine göre hakem kararına karşı iptal davası iptal talebini yapacak olan 

tarafın bu kararı aldığı tarihten itibaren veya eğer bu karara karşı düzeltme, 

yorumlama, ek karar talebinde bulunduysa hakemlerin bu konuda karar vermesinden 

itibaren üç ay içinde açılacaktır. Birçok milletlerarası tahkim kanunu üç aylık süre 

                                                 
986 Kalpsüz, a.g.e., s.100 
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öngörmüştür. Bununla birlikte İngiltere Tahkim Kanunu bu süreyi 28 gün olarak 

belirlemiştir.987 

Milletlerarası tahkim kanunları, hakem kararlarına karşı hangi sebeplerle 

iptal davası açılabileceğini düzenlemiştir. Kanun koyucuların iptal davasıyla 

hedefledikleri amaç hakem kararlarının esastan incelenmesinin ve bunun sonucunda 

bozulmasının önüne geçmektedir. Bu nedenle hakem kararları ancak usule ilişkin 

sebeplerle iptal edilebilecektir. Günümüzde UNCITRAL Model Kanun’un örnek 

alındığı ülkelerde iptal sebepleri konusunda yeksenaklık mevcuttur (UNCITRAL 

Model Kanun m.34/2). Buna göre iptal davasını inceleyecek merci esas hakkında bir 

inceleme yapamamaktadır; diğer bir deyişle hakem kararını esasa ilişkin nedenlerle 

iptal edememektedir. 

g. Tahkim Giderleri 

Taraflar tahkim sözleşmesinde tahkim giderlerinin nasıl dağıtılacağı 

konusunda bir düzenleme yapmamışlarsa, tahkim giderlerinin taraflar arasında nasıl 

dağıtılacağına ilişkin takdir hakkı hakemlere ait olacaktır. Tahkim giderleri mahkeme 

sırasında yapılan idari harcamaları ve tarafların ödedikleri harçları kapsamaktadır. 

Uyuşmazlığın taraflarının tahkim sözleşmesinde tahkim giderlerinin dağılımını 

belirlerken hangi giderlerin hangi tarafa yükleneceğini açıkça belirtmeleri yerinde 

olacaktır.988 

Tahkim kurallarının birçoğuna göre taraflar ile hakemler arasında aksi 

kararlaştırılmadıkça, hakemler taraflardan tahkim giderleri için bir miktar avans talep 

edebileceklerdir. Bu takdirde tarafların hakemlerce belirlenmiş olan avansı ödemeleri 

gerekmektedir. Eğer taraflar bu ödemeyi gerçekleştirmezlerse, tahkim kurallarının 

düzenlemesine göre hakemler tahkim yargılamasını erteleyebilecekleri gibi iptal de 

edebileceklerdir.989 

 

                                                 
987 Moses, a.g.e., s.199 
988 Moses, a.g.e., s.187-188 
989 Girsberger, Voser, a.g.e., s.174 
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8. Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 

Hakem kararlarının son aşaması lehine karar almış olan tarafın bu kararı icra 

ettirmesidir. Taraflar gönüllü olarak bu karara uyup kararda belirtilen yükümlülüğü 

yerine getirirlerse hiçbir sorun olmayacaktır. Ancak çoğu zaman aleyhine karar 

verilen taraf kararın icrasını gönüllü olarak yerine getirmez. Bu durumda yabancı bir 

hakem kararı alan taraf bu kararı tenfiz edip daha sonra icra ettirecektir. 

Milletlerarası tahkim kanunları hakem kararlarının tanınmasının ve 

tenfizinin nasıl yapılacağı konusunda düzenlemeler getirmiştir. Bununla birlikte 

tanıma ve tenfiz konusunda 1958 yılında akdedilmiş milletlerarası bir konvansiyon 

olan New York Konvansiyonu bu konvansiyona taraf olan devletler tarafından geniş 

bir şekilde uygulanmaktadır. Çalışmamızın ileriki kısımlarında bu konu ayrıntılı 

olarak incelenecektir. 

E. Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu 

1. Genel Olarak 

Türk Hukuku’nda Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun geçmişi fazla eskiye 

dayanmamaktadır. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, 21.06.2001’de kabul 

edilmiş ve 05.07.2001’de yürürlüğe girmiştir. Kanun, UNCITRAL Model 

Kanunu’nda yer alan kurallar ile İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nda yer 

alan milletlerarası tahkime ilişkin hükümlerden esinlenerek hazırlanmıştır.990 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun kabul edilmesinden önce yabancı 

unsurlu olsun veya olmasın Türkiye’deki bir tahkim, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’na tâbi olmaktaydı.991 21 Nisan 1961 tarihli Avrupa-Cenevre 

Konvansiyonu’nun 1991 yılında onaylanmasıyla birlikte milletlerarası ticari tahkime 

bu konvansiyonun hükümleri uygulanmaya başladı. Yabancı hakem kararlarının 

tanınması ve tenfizi konusunda ise 1991 yılında New York Konvansiyonu’nun 

onaylanmasıyla birlikte New York Konvansiyonu ve Milletlerarası Özel Hukuk ve 

                                                 
990 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.25 
991 Akıncı, a.g.e., s.55 
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Usul Hukuku Hakkında Kanun’un yabancı hakem kararlarının tanımasına ve 

tenfizine ilişkin hükümleri uygulanmaya başladı. Avrupa-Cenevre 

Konvansiyonu’nun milletlerarası ticari tahkim alanında yaşanan son gelişmelerin 

ortaya çıkardığı ihtiyaçlara cevap verememesi üzerine milletlerarası camiada kabul 

görmüş olan UNCITRAL Model Kanun’a paralel bir düzenleme yapılarak 4686 

sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hazırlanmıştır.992 

Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte 

milletlerarası tahkim alanında birisi Milletlerarası Tahkim Kanunu diğeriyse Avrupa-

Cenevre Konvansiyonu olmak üzere iki düzenleme mevcut hale gelmiştir. Türk 

Milletlerarası Tahkim Kanunu, ne zaman kanunun ve ne zaman konvansiyonun 

uygulanacağı hakkında bir düzenlemede bulunmamıştır. Milletlerarası anlaşmalar 

kanunlara nazaran öncelikle uygulanacaklarından Milletlerarası Tahkim Kanunu ile 

Avrupa-Cenevre Konvansiyonu’nun uygulama alanına giren bir tahkim 

prosedüründe uygulanma açısından öncelik Avrupa-Cenevre Konvansiyonu’nun 

olacaktır. Avrupa-Cenevre Konvansiyonu’nun uygulama alanı uluslararası ticari 

ilişkilerden doğan ve sözleşmenin yapılması sırasında mutad meskenleri veya 

muamele merkezleri farklı ülkelerde bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasındaki 

uyuşmazlıklardır. Milletlerarası Tahkim Kanunu uygulama alanını Avrupa-Cenevre 

Konvansiyonu’na göre daha geniş belirlemiştir. Buna göre Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nun uygulama alanı konvansiyonun uygulama alanını kapsadığı gibi diğer 

yabancı unsurlu uyuşmazlıkları da kapsamaktadır. Bu durumda tahkim sözleşmesinin 

taraflarının işyerlerinin veya mutad meskenlerinin farklı ülkelerde bulunması ve 

uyuşmazlığın ticari nitelikte olması halinde söz konusu tahkim mevcut iki 

düzenlemenin de uygulama alanına girmekle beraber bu düzenlemelerden birinin 

milletlerarası anlaşma olması nedeniyle öncelik anlaşmaya verilecektir. Bu durumda 

Milletlerarası Tahkim Kanunu, konvansiyonda düzenlenmeyen hususlarda veya 

konvansiyonun uygulama alanına girmeyen tahkimlerde uygulanacaktır. 993 

                                                 
992 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.26 
993 Nuray Ekşi, ‘Milletlerarası Tahkim Kanunu Hakkında Genel Bir Değerlendirme’ (MTK), 
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Prof. Dr. Gülgören Tekinalp’e 
Armağan, Yıl:23, Sayı:1-2, 2003, s.328-329 
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4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun hazırlanmasında etkili olan 

diğer önemli bir faktör yabancı yatırımcı ve yabancı şirketleri Türkiye’ye daha fazla 

çekmektir. 1999 yılı öncesinde Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Avrupa Birliği’ne 

üye ülkelerdeki ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yatırımcılar sadece kamu 

imtiyaz sözleşmeleri açısından mevcut yasal düzenlemeleri dikkate alarak 

milletlerarası tahkim alanında Türkiye’de reform yapılması ihtiyacını dile 

getirmekteydiler. Bu sorun devletin taraf olduğu yatırım uyuşmazlıklarının tahkim 

yoluyla çözümü hususunda Türk mevzuatının gerekli esnekliğe sahip olmamasından 

kaynaklanıyordu.994 Bu sorunun çözümü için bir milletlerarası tahkim kanunu 

hazırlanmasından ziyade başta Anayasa olmak üzere Danıştay Kanunu’nda ve İdari 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması gerekiyordu. 1999 

yılında yapılan değişikliklerle devletin veya devlet kurumlarının taraf olduğu yatırım 

uyuşmazlıkları için başvurulacak milletlerarası tahkimin önündeki tüm engeller 

kaldırılmıştır.995 

Milletlerarası Tahkim Kanunu ile hedeflenen diğer bir amaçsa Türkiye’nin 

bir tahkim merkezi olarak milletlerarası alanda yer edinebilmesini sağlamaktır.996 

Türkiye kültürel ve coğrafi açıdan konumu itibariyle hem batılı hem de doğulu 

ülkelerle yakın irtibat halindedir. Türkiye’nin bu özelliği doğulu devletler ile batılı 

devletler arasındaki uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü açısından Türkiye’yi 

cazip ve nötr bir devlet olarak ön plana çıkarabilecektir. Bunun için milletlerarası 

standartlara uygun ve modern bir milletlerarası tahkim kanununa ihtiyaç vardır. Türk 

Milletlerarası Tahkim Kanunu da bu amaca göre hazırlanmıştır. Herşeyden önce 

milletlerarası alanda tahkim kuralları arasındaki bütünlük ve uyum sağlanmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca devlet mahkemelerinin milletlerarası ticari tahkim üzerindeki 

etkileri ve denetimleri azaltılarak tahkimin taraf iradesine dayalı bir kurum haline 

gelmesi sağlanmıştır.997 

                                                 
994 1988 yılında yürürlüğe giren ICSID’de mevzuatın gereken esnekliği taşımamasından ötürü 
uygulanamamıştır.  
995 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.25-26. Ayrıca bakınız Akıncı, a.g.e., s.39-43; Turgut Kalpsüz, 
Türkiye’de Milletlerarası Tahkim, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2007, 
s.6-10.   
996 Akıncı, a.g.e., s.55-56 
997 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.26 
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4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, taşıdığı yabancılık unsuru 

nedeniyle milletlerarası nitelik kazanan ticari uyuşmazlıkların tahkim yoluyla 

çözümünde uygulanacaktır. Bu haliyle yabancılık unsuru taşımayan uyuşmazlıklar 

için tahkim yoluna gidildiğinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun tahkime 

ilişkin hükümleri uygulama alanı bulacaktır.  

2. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Uygulama Alanı 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun uygulama alanı kanunun 1. ve 2. 

maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Milletlerarası Tahkim Kanunu öncelikle 

yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği 

uyuşmazlıklar hakkında uygulanacaktır (MTK m.1/2). Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nun 2. maddesi bir uyuşmazlığın hangi hallerde yabancılık unsuru taşıdığını 

göstermektedir. Milletlerarası Tahkim Kanunu bunun yanı sıra bu kanun 

hükümlerinin taraflar ya da hakem kurulunca seçildiği hallerde de Milletlerarası 

Tahkim Kanunu’nun uygulanacağını öngörmüştür. 

Kanununun uygulama alanı dışında kalan durumlarda Milletlerarası Tahkim 

Kanunu uygulanamayacaktır. Buna göre tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği 

bir uyuşmazlıkta taraflar veya hakem kurulunca Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 

uygulanacağı kararlaştırılmamışsa bu kanun uygulama alanı bulmayacaktır. 

a. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Yabancılık Unsuruna 

ve Tahkim Yerinin Türkiye Olmasına Göre Uygulanması 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 1/2. maddesi uyarınca yabancılık unsuru 

taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklarda Milletlerarası 

Tahkim Kanunu uygulanacaktır. 

(1) Tahkim Yeri 

Milletlerarası Tahkim Kanunu tahkim yeri ile neyin kastedildiği konusunda 

bir açıklığa sahip değildir. Doktrinde milletlerarası ticari tahkim hukukunda tahkim 
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yerinin iki anlamı olduğu ifade edilmiştir.998 Bunlardan ilki tahkimin hukuken 

kendisi ile irtibat halinde olduğu yerdir. Bu yer tahkimin yürütülmesi ve hakem 

kararının verilmesi gereken yerdir. Tahkimle ilgili hukuki işlemlerin bu yerde 

yapılması gerekir. Tahkim esas itibariyle bu yerin ülkesinde bulunduğu devletin 

yargı yetkisine tâbidir.999 Diğeri ise tahkimle ilgili münferit işlemlerin yapıldığı 

yerdir. Hakemler tanıkların dinlenmesi, keşif yapılması veya hakem kararının 

müzakere edilmesi gibi tahkimle ilgili münferit iş ve işlemlerin yapılması için tahkim 

mahallinden başka bir yerde toplanabileceklerdir. Bu durumda hukuken irtibat 

halinde olunan yerin değiştiğinden söz edilemez.1000 Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nda tahkim yeri ile belirtilmek istenen tahkimin hukuken kendisi ile irtibat 

halinde olduğu yerdir. Buna göre Türkiye’de bulunan tahkim yeri, hem Milletlerarası 

Tahkim Kanunu’nun bir uygulanma şartı hem de tahkim ile Türk tahkim hukuku 

arasındaki bağlılığı temin eden bir kavram olmaktadır. 1001 

(2) Yabancılık Unsuru 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 2. maddesinde yabancılık unsurunun 

bulunması durumunda tahkimin milletlerarası nitelik kazanacağı ifade edilmektedir. 

Aynı maddede hangi durumlarda yabancılık unsurunun bulunduğu sayılmıştır. Buna 

göre bu durumlardan birinin varlığı halinde uyuşmazlık yabancılık unsuru 

taşıyacaktır ve tahkim milletlerarası nitelik kazanacaktır. 

i. Tarafların Yerleşim Yeri veya Olağan Oturma Yeri 

ya da İşyerlerinin Ayrı Devletlerde Olması 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi 

uyarınca tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya 

da işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması tahkime milletlerarası nitelik 

kazandıracaktır.  
                                                 
998 Kalpsüz, a.g.e., s.37 
999 Kalpsüz, a.g.e., s.37 
1000 Kalpsüz, a.g.e., s.37-38 
1001 Ekşi, MTK, s.303-304; Günseli Öztekin Gelgel, ‘Milletlerarası Tahkim Kanununun Uygulama 
Alanına Getirmiş Olduğu Önemli Yenilikler’, Ünal Tekinalp’e Armağan, Beta Yayınları, İstanbul, 
2003, s.1084-1085; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.29; Şanlı, a.g.e., s.240 
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Kanun yabancılık unsurunun belirlenmesi açısından tarafların milliyetini 

değil, yerleşim yerini ve olağan oturma yerini esas almıştır.1002 Buna göre Türkiye’de 

oturan bir yabancının taraf olduğu uyuşmazlıklar diğer koşulların da varlığı halinde 

yabancı unsurlu sayılmayacaktır. Yine tahkim anlaşmasının bir tarafı yerleşim yeri 

yurt dışında olan bir Türk vatandaşıysa uyuşmazlık yabancılık unsuru taşıdığı için 

Milletlerarası Tahkim Kanunu uygulama alanı bulacaktır. 

Tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin neresi olduğunun 

belirlenmesinde farklı hukuk sistemleri farklı vasıflandırmalar öngörebilir. Bu tür 

uyuşmazlıklar çıktığı takdirde lex fori (mahkemenin hukuku) uygulanacaktır; yani 

Türk Hukuku’na göre vasıflandırma yapılacaktır.1003 

Tüzel kişiler açısından şirketlerin, derneklerin veya vakıfların nerede 

yerleşik olduklarını anlamak için idare merkezlerinin bulunduğu yerin dikkate 

alınması gerekecektir. Tüzel kişinin statüsü veya ana sözleşmesinde yer alan 

yerleşim yeri ile fiili idare merkezi birbirinden farklı ise fiili idare merkezinin 

dikkate alınması gerekecektir. 

Tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya da işyerleri tahkim 

anlaşması yapıldıktan sonra değiştiği takdirde tahkim şartının yer aldığı esas 

sözleşmede veya tahkim sözleşmesinde belirtilen adresin esas alınması uygun 

olacaktır. Zira tahkim anlaşması yapıldığı sırada tarafın iradesi diğer tarafın o 

sıradaki yerleşim yerini veya oturma yerini ya da iş yerini esas alarak izhar etmiş ve 

buna göre Milletlerarası Tahkim Kanunu’na tâbi olmayı veya olmamayı göze 

almıştır.1004 

 

 

 

                                                 
1002 Akıncı, a.g.e., s.61; Kalpsüz, a.g.e., s.19 
1003 Akıncı, a.g.e., s.61; Kalpsüz, a.g.e., s.19 
1004 Kalpsüz, a.g.e., s.19-20 
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ii. Tarafların Yerleşim Yeri veya Olağan Oturma Yeri 

ya da İşyerlerinin, Tahkim Yerinden veya Sözleşmenin İfa Yerinden 

ya da Sözleşmenin En Sıkı İrtibatlı Olduğu Yerden Başka Bir 

Devlette Bulunması 

a. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendi 

uyarınca tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya 

da işyerlerinin, tahkim sözleşmesinde belirtilen tahkim yerinden veya bu sözleşmeye 

dayanılarak tespit edilen hallerde tahkim yerinden başka bir devlette bulunması 

tahkime milletlerarası nitelik kazandıracaktır. 

Buna göre tahkim yerinin, tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yeri 

ya da işyerlerinin bulunduğu ülkeden farklı bir ülkede bulunması durumunda 

yabancılık unsurunun bulunduğu kabul edilecektir. Kanunun lafzından her iki tarafın 

da yerleşim yerlerinin veya olağan oturma yerlerinin ya da işyerlerinin tahkim 

yerinden farklı yerlerde olması gerektiği ifadesi çıksa da bunun taraflardan en az 

birisinin yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya da işyerlerinin tahkim yerinden 

farklı yerde olması şeklinde anlaşılması uygun olacaktır.1005 Zira kanun koyucu 

burada tahkimdeki yabancılık unsurunu tarif etmektedir. Yabancılık unsurunun 

varlığından bahsedebilmek için taraflardan tümünün yerleşim yeri veya olağan 

oturma yeri ya da işyerlerinin tahkim yerinden farklı bir ülkede bulunması şartını 

aramak Kanun’un ruhu ile bağdaşmayan dar bir yorumdur.1006 

Bu hüküm uyarınca tarafların yerleşim yeri veya oturma yeri ya da işyerleri 

aynı devlette bulunsa bile sırf tahkim yeri yabancı bir ülke olarak kararlaştırıldığı 

için Milletlerarası Tahkim Kanunu uygulama alanı bulacaktır.1007 

Kanunda tahkim yerinin seçimiyle ilgili bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Kanunda yer alan ifade tahkim yerini tahkim sözleşmesinde belirtilen veya bu 

sözleşmeye dayanılarak tespit edilebilen yer olarak belirtmiştir. Buna göre taraflar 
                                                 
1005 Akıncı, a.g.e., s.62; Kalpsüz, a.g.e., s.20 
1006 Akıncı, a.g.e., s.62 
1007 Hatice Özdemir Kocasakal, ‘Milletlerarası Tahkim Kanununun Uygulama Alanının Belirlenmesi’, 
Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006, s.353 
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tahkim sözleşmesinde tahkim yerini belirleyebilecekler veya tahkim yerinin nasıl 

seçileceğini gösterebilecekler ya da bunu düzenleyen kurallara atıf yapmış 

olabileceklerdir. Ancak bu durumlar haricinde de tahkim yerinin belirlenebilmesi 

mümkündür. Örneğin taraflar hiçbir düzenleme yapmadıkları takdirde hakemler 

tahkim yerini kendileri belirleyebilirler. Bu durumun ikinci maddede belirtilen 

hallerin dışında kalması nedeniyle uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşımadığını 

söylemek kanunun amacıyla ve ruhuyla bağdaşmayacaktır. Zira kanun koyucunun 

böyle bir ayırım yapması için hiçbir sebebi yoktur.1008 Bu durumda bu halde de 

hüküm uygulama alanı bulacaktır.  

b. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendi 

uyarınca tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya 

da işyerlerinin, asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa 

edileceği yerden veya uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı olduğu yerden başka 

bir devlette bulunması tahkime milletlerarası nitelik kazandıracaktır. 

Kanunun getirmiş olduğu bu yabancılık unsuru kıstası diğerlerine nazaran 

esasa ilişkin bir kıstastır. Bunların varlığı şekle ilişkin kıstaslarda olduğu gibi ilk 

bakışta anlaşılamaz. Bunların tespit edilebilmeleri için çoğu kez bütün dava 

dosyasının incelenmesi, delillerin ibrazını, duruşmaların yapılmasını gerektirir. 

Dolayısıyla bu kıstaslar tahkimin başlangıcında uyuşmazlığın hallinin Milletlerarası 

Tahkim Kanunu’nun uygulama alanına girip girmediğini tayine elverişsiz ve muğlak 

kıstaslardır.1009 

Bu hükümle ifa yeri yabancılık unsurunun tespitinde dikkate alınmıştır. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca birden fazla ifa yeri mevcutsa esas 

sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa edileceği yerin 

dikkate alınacağını ifade etmiştir. Yine uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı 

olduğu yer de yabancılık unsurunun belirlenmesinde kullanılmıştır. Bu iki yer de 

devletler özel hukukunda genel olarak benimsenmiş bağlama kurallarındandır. 

                                                 
1008 Akıncı, a.g.e., s.63 
1009 Kalpsüz, a.g.e., s.21; Kocasakal, a.g.m., s.353 
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Doktrinde ifade edilen bir görüş uyarınca yabancılık unsurunun 

belirlenmesinde ülkelerarası mal ve sermaye transferi gibi son derece genel ve geniş 

bir ölçüt kabul edildikten sonra, ifa yeri veya ilişkinin en sıkı irtibatlı olduğu yer gibi 

ölçütlerin esas alınmasının pratik açıdan bir gerekliliği yoktur. Zira sözleşmenin ifa 

yeri ve ilişkinin en sıkı irtibatlı olduğu yer; tarafların yerleşim yeri veya olağan 

oturma yeri ya da işyerinin bulunduğu yerden farklı ise kanunun 2. maddesinin 1. 

fıkrasının 4. bendi anlamında bir ülkeden diğerine mal veya sermaye geçisi söz 

konusu olacaktır ve bu durum kanun uyarınca zaten yabancılık unsuru 

taşımaktadır.1010 

iii. Yabancı Sermayeli Şirketler ve Yabancı Kredi 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi 

uyarınca tahkim sözleşmesinin dayanağını oluşturan esas sözleşmeye taraf olan 

şirketin ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatına göre 

yabancı sermaye getirmiş olması veya bu sözleşmenin uygulanabilmesi için 

yurtdışından sermaye sağlanması amacıyla kredi ve/veya güvence sözleşmeleri 

yapılması yabancılık unsuru oluşturacaktır. 

Kanunun bu hükmü uyarınca tahkim sözleşmesine taraf olan şirket 

ortaklarından en az biri yabancı sermaye getirmişse veya esas sözleşmenin 

uygulanabilmesi için yabancı kredi ve/veya teminat sağlanmışsa uyuşmazlık yabancı 

unsurlu sayılacaktır.1011 

Günümüzde birçok projenin gerçekleştirilmesinde yabancı ülke 

bankalarından kredi veya teminat mektuplarının alındığı düşünüldüğünde 

milletlerarası ticaretteki birçok ilişki sırf bu sebeple yabancılık unsuru kazanacaktır. 

Yine yabancı sermayeli şirketlerin dâhil olduğu uyuşmazlıkların yabancılık unsuru 

taşıdığı kabul edilerek bunların Milletlerarası Tahkim Kanunu’na tâbi tutulmaları 

yabancı sermayenin Türkiye’ye çekilmesi açısından önemli bir düzenlemedir. 

                                                 
1010 Akıncı, a.g.e., s.64 
1011 Kocasakal, a.g.m., s.356 
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iv. Esas Sözleşmenin veya Hukuki İlişkinin Bir Ülkeden 

Diğerine Sermaye veya Mal Geçişini Gerçekleştirmesi 

Bir ülkeden diğerine sermaye veya mal transferini öngören sözleşmelerden 

doğan uyuşmazlıkların yabancılık unsurunu içermekte oldukları milletlerarası ticari 

tahkimde genel olarak kabul görmüş olan bir husustur.1012 Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendi de aynı hususu düzenlemiştir. 

Bu ölçüt bir hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıyıp taşımadığını 

belirlemekte kullanılabilecek en geniş ölçüttür. Zira bir sözleşmede veya ilişkide 

sınırları aşan herhangi bir mal veya para transferi söz konusu ise sözleşmenin veya 

ilişkinin yabancı unsurlu olduğu kabul edilecektir.1013 Burada sözleşmenin ekonomik 

karakteri ön planda tutulmuş, şahsi veya coğrafi olarak yabancılık unsuru söz konusu 

olmasa dâhi milletlerarası ticaretin yarar alanına giren sözleşmeler milletlerarası 

nitelikte kabul edilmiştir. 

Bu ölçüt neticesinde birden çok ülkeyi kapsayacak şekilde mal ve hizmet 

alışverişini konu alan uyuşmazlıklar ile ilgili tahkim milletlerarası nitelikli 

sayılacaktır. Doktrinde savunulan görüş uyarınca böylesine geniş bir prensibin kabul 

edilmesinden sonra kanun koyucunun başka bir ölçüt öngörmesine gerek yoktur.1014 

v. Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve 

Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna 

Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun’da 

Yabancılık Unsuru 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 

21/01/2001 tarihli ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve 

Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde 

                                                 
1012 Kalpsüz, a.g.e., s.25 
1013 Akıncı, a.g.e., s.66 
1014 Akıncı, a.g.e., s.67 
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Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun’un yabancılık unsuru hakkındaki hükümleri 

saklıdır. 

Bu kanun da yabancılık unsurunu tanımlarken Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’ndaki yabancı kredi temini ölçütü ile birlikte sözleşme tarafının yabancı 

menşeli olması ölçütü kullanılmıştır. Söz konusu kanunun 2. maddesinin c bendi 

uyarınca kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine taraf olan 

kurulu veya kurulacak şirket ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik 

kanunu hükümlerine göre yabancı menşeli olması veya sözleşmenin uygulanabilmesi 

için yurtdışı kaynaklı sermaye veya kredi veya teminat sözleşmelerinin akdedilmesi 

yabancılık unsuru oluşturacaktır. 

O halde kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerine taraf 

olan şirketin ortaklarından en az birinin yabancı menşeli olması veya kamu 

hizmetleri ile ilgili imtiyaz sözleşmesinin uygulanabilmesi amacıyla yurtdışından 

kredi, teminat ya da sermaye temini için sözleşmelerin akdedilmesi halinde 

uyuşmazlık yabancı unsurlu sayılacaktır.1015 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 1. maddesinin 5. fıkrasına göre 

21/01/2001 tarihli ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve 

Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde 

Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun uyarınca yabancılık unsurunun bulunduğu 

kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan 

uyuşmazlıkların milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesinde Milletlerarası Tahkim 

Kanunu uygulanacaktır.  

b. Tarafların veya Hakem Kurulunun Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nun Uygulanmasını Kararlaştırmaları 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 1. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 

tarafların ya da hakem kurulunun tahkim usulüne Milletlerarası Tahkim Kanunu 

hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırmaları mümkündür. Böylece tahkime 

                                                 
1015 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.31 
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uygulanacak kurallar hakkında taraflara ve hakemlere irade serbestisi tanınmaktadır. 

Bu kanun hükmü uyarınca uyuşmazlığın tarafları ya da hakem kurulu, uyuşmazlık 

yabancılık unsuru taşısın veya taşımasın Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 

uygulanmasını kararlaştırabileceklerdir.1016 Aynı şekilde Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nun hükümlerinin tercihi için tahkim yerinin Türkiye olup olmamasının da 

bir önemi yoktur.  

Doktrinde yer alan bir görüş uyarınca tahkim yerinin Türkiye olmaması 

halinde tarafların ya da hakem kurulunun Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 

uygulanmasını kararlaştırabilmeleri için uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıması 

gerekmektedir.1017 Kanaatimizce maddenin yazılış şekli ve 1. maddenin gerekçesi1018 

ele alındığında kanunun taraflara ve hakem kuruluna tahkim yoluna uygulanacak 

hukukun seçimi açısından hiçbir şart öngörmemiştir. Bu durumda tahkim yerine veya 

uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, tarafların veya 

hakem kurulunun Milletlerarası Tahkim Kanunu’nu uygulamayı tercih ettikleri 

hallerde bu kanun uygulama alanı bulacaktır. 

Bu hüküm sonucunda taraflar, hiçbir yabancılık unsuru bulunmayan bir 

uyuşmazlıkta Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun tahkime ilişkin hükümlerini 

bertaraf etmek için Milletlerarası Tahkim Kanunu’nu seçebileceklerdir. Bununla 

birlikte Yeni Usul Kanunu’nun tahkime ilişkin düzenlemesi Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’na büyük ölçüde paralellik arz ettiğinden bu tarz bir tercihin yapılması pratik 

açıdan bir fayda doğurmayacaktır. 

Bununla birlikte Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan 

‘Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği 

veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar 

hakkında uygulanır.’ hükmü emredicidir. Bu nedenle tarafların söz konusu emredici 

düzenlemenin aksine hareket etmeleri ve Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 

                                                 
1016 Akıncı, a.g.e., s.58; Kalpsüz, a.g.e., s.26 
1017 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.28 
1018 ‘Doğal olarak taraflar tahkim yargılamasının tâbi olduğu kuralları belirlemek konusunda 
anlaşmakta serbesttirler. O nedenle aralarındaki uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümünü bu Kanuna 
tâbi kılabilecekleri gibi hakem veya hakem kurulu da uyuşmazlığın çözümünde bu Kanun 
hükümlerinin uygulanmasını seçebileceklerdir.’ MTK m.1 gerekçesi 
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kapsamına giren bir uyuşmazlığa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırmaları kanunun lafzı dikkate alındığında 

mümkün görülmemektedir.1019 

c. Tahkim Yerinin Türkiye Dışında Bulunması Halinde 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Bazı Hükümlerinin 

Uygulanacağı Haller 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 1. maddesinin 3. fıkrası uyarınca tahkim 

yeri olarak Türkiye belirlenmese bile Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 5. ve 6. 

maddeleri uygulama alanı bulacaktır.  

Kanunun öngörmüş olduğu istisnalardan ilkine göre tahkim şartına rağmen 

taraflardan biri uyuşmazlık hakkında Türk mahkemelerinde dava açtığı takdirde 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca tahkim itirazında bulunmak 

mümkün olacaktır. Buna göre tahkim yerinin yurtdışında olması tahkim itirazında 

bulunmayı engellemeyecektir. 

Kanunun öngörmüş olduğu istisnalardan ikincisine göreyse tahkim yeri 

yurtdışında olsa bile Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 6. maddesine dayanılarak 

Türk mahkemesinden ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı istenebilecektir. 

3. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Uygulama Alanı 

Dışında Kalan Uyuşmazlıklar 

a. Türkiye’de Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Ayni 

Haklara İlişkin Uyuşmazlıklar 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 1. maddesinin 4. fıkrasına göre 

Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklara ilişkin uyuşmazlıklarda 

Milletlerarası Tahkim Kanunu uygulanmayacaktır. Yeni Usul Kanunu’nun 408. 

                                                 
1019 Akıncı, a.g.e., s.59 
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maddesinde de aynı doğrultuda bir hüküm yer almış ve taşınmaz mallar üzerindeki 

ayni haklardan doğan uyuşmazlıkların tahkime elverişli olmadığı yer almıştır.  

Bu hüküm uyarınca Türkiye’de bulunan taşınmaz malların mülkiyetinden 

veya bu taşınmaz malların üzerindeki sınırlı ayni haklardan rehin hakkı, gayrimenkul 

mükellefiyeti ve irtifak haklarından doğan uyuşmazlıklarda tahkim yolu 

kapatılmıştır.1020 Kanun sadece taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklara ilişkin 

uyuşmazlıklardan bahsettiği için taşınmazla ilgili fakat taşınmazın aynına ilişkin 

olmayan uyuşmazlıklarda tahkim yoluna başvurulabilecektir.1021 

Kanunda Türkiye’de bulunan taşınmazlar üzerindeki ayni haklardan doğan 

uyuşmazlıklardan söz edilmiştir. Bu durumda yabancı bir ülkede bulunan taşınmaz 

mallar üzerindeki ayni haklardan doğan uyuşmazlıkların Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nun uygulama alanı içine girip girmediği tartışma konusu olabilecektir. Bu 

soruya olumlu cevap verilse dâhi böyle bir hakem kararının taşınmaz malın 

bulunduğu ülkede sonuç doğurması mümkün olmayabilecektir.1022 

b. İki Tarafın İradelerine Tâbi Olmayan Uyuşmazlıklar 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 1. maddesinin 4. fıkrasının devamında 

iki tarafın iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklarda Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nun uygulanamayacağı belirtilmiştir. Bu husus doğrudan doğruya 

uyuşmazlığın tahkime elverişliliği ile ilgilidir. Gerek Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nda gerekse Yeni Usul Kanunu’nda iki tarafın iradelerine tâbi olmayan 

işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarn tahkime elverişli olmadığı yer almıştır (HUMK 

m.518, Yeni Usul Kanunu m.408). 

Bu hüküm uyarınca Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun uygulanabilmesi 

için uyuşmazlığın iki tarafın üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri bir 

hukuki ilişkiden doğmuş olması gerekir. Tarafların sulh veya kabul yoluyla dava 

konusu üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri uyuşmazlıklar tahkime elverişli 

                                                 
1020 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.31 
1021 Akıncı, a.g.e., s.74 
1022 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.31 



 311

kabul edilecektir. Bu çerçevede Milletlerarası Tahkim Kanunu ceza yargısının ve 

idari yargının görev alanına giren uyuşmazlıklarda, iflas davalarında ve neseple ilgili 

davalarda uygulanamayacaktır. 

c. Tahkime İlişkin Milletlerarası Anlaşmaların Kapsamına 

Giren Uyuşmazlıklar 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 1. maddesinin 6. fıkrası uyarınca 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun uygulama alanına giren konularla ilgili bir 

milletlerarası anlaşma varsa bu milletlerarası anlaşmanın hükümleri uygulanacaktır. 

Bu düzenleme Anayasa’nın 90. maddesinin 5. fıkrasına paralel bir düzenleme olarak 

getirilmiştir. Zira bu anayasa hükmü uyarınca usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan 

milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir ve bunların anayasaya aykırılığı iddia 

edilemez. 

4. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Zaman Bakımından 

Uygulanması 

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 18. maddesine göre bu kanun 

yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Kanun, 05.07.2001 tarihinde yayınlandığı 

için 18. madde uyarınca bu tarihte yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte kanunun 

yürürlüğü ile ilgili olarak herhangi bir intikal hükmü kanunda yer almamıştır. Bu 

durum özellikle kanunun yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş olan tahkim 

sözleşmelerine veya tahkim şartına Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun uygulanıp 

uygulanmayacağı sorununu gündeme getirecektir. 

Kanunun 1. maddesi uyarınca bu kanun yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim 

yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya anılan kanun hükümlerinin taraflar ya da 

hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanacaktır. Bu 

hükme göre kanun uyuşmazlık öğesini esas almıştır. O halde Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nun uygulanması açısından tahkim sözleşmesinin veya tahkim şartını 

taşıyan esas sözleşmenin imzalandığı tarih değil uyuşmazlığın ortaya çıktığı tarih 
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belirleyici unsur olmalıdır.1023 Sonuç olarak tahkim sözleşmesi veya tahkim şartını 

taşıyan esas sözleşme 05.07.2001 tarihinden önce imzalanmış olsa bile uyuşmazlık 

bu tarihten sonra çıktığı takdirde bu uyuşmazlık hakkında Milletlerarası Tahkim 

Kanunu hükümleri uygulanacaktır.1024 

Burada karşımıza çıkabilecek ikinci bir sorun 4686 sayılı Milletlerarası 

Tahkim Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce açılıp, bu kanun yürürlüğe 

girdikten sonra devam eden tahkim davalarının nasıl yürütüleceğine ilişkindir. 

Tahkim prosedürüne uygulanacak kuralları düzenleyen Milletlerarası 

Tahkim Kanunu niteliği itibariyle usul hukuku kuralları içeren bir kanundur.1025 Bu 

sebeple Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun zaman bakımından uygulanması ile ilgili 

sorunlar usul hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanması ile ilgili prensipler 

dikkate alınarak çözümlenmelidir.1026 Usul hukukunda dava, dava dilekçesinin 

mahkemeye verilmesiyle başlayan ve bir kararla sonuçlanıncaya kadar devam eden 

çeşitli usul işlemlerinden ve aşamalarından oluşmaktadır. Bir davadaki her bir usuli 

işlem ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 578. 

maddesi ışığında bir davanın devamı sırasında usul kanununda değişiklik olduğu 

takdirde dava içinde tamamlanmış olan usuli işlemler yeni yürürlüğe giren kanundan 

etkilenmeyecektir.1027 Buna karşılık bir usuli işlem henüz tamamlanmamış veya 

başlamamış ise yeni kanun hemen yürürlüğe girecektir. Bu durumda Milletlerarası 

Tahkim Kanunu yürürlüğe girmeden önce, bu kanunda yazılı unsurları içeren bir 

tahkim davası, bu kanundan önceki mevzuata göre başlamışsa kanunun yürürlüğe 

girmesine kadar tamamlanan usuli işlemler geçerli sayılacaktır. Önceki mevzuata 

                                                 
1023 Akıncı, a.g.e., s.73; Kalpsüz, a.g..e., s.32 
1024 Yargıtay birçok kararında esas sözleşmenin tarihinin Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun yürürlük 
tarihinden önce olması nedeniyle hatalı olarak uyuşmazlığın Milletlerarası Tahkim Kanunu kapsamına 
girmediği sonucuna varmıştır. Bakınız Akıncı, a.g.e., s.72 dpn.107 
1025 Cemal Şanlı, ‘4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun Yürürlük Tarihinden Evvel Yapılmış 
Sözleşmelerden Doğan Tahkimlere Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu’(Zaman Bakımından 
Uygulama), Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Prof. Dr. Gülgören 
Tekinalp’e Armağan, Yıl:23, Sayı:1-2, 2003, s.692; Şanlı, a.g.e., s.240 
1026 Akıncı, a.g.e., s.70; Şanlı, Zaman Bakımından Uygulama, s.691 
1027 Şanlı, a.g.e., s.240; Şanlı, Zaman Bakımından Uygulama, s.691-692 
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uygun olarak başlamış olup da henüz tamamlanmamış usuli işlemler ile henüz 

yapılmamış usuli işlemler Milletlerarası Tahkim Kanunu’na göre yürütülecektir.1028 

5. Milletlerarası Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme 

Tarafların tahkim sözleşmesi yapmalarındaki veya esas sözleşmeye tahkim 

şartı koymalarındaki amaç aralarında ortaya çıkmış olan veya gelecekte ortaya 

çıkabilecek uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine tarafsız ve bağımsız 

hakemlerce çözülmesini sağlamaktır.  

Günümüz tahkim kanunları tarafların devlet mahkemeleri yerine tahkim 

yargısını tercih etmelerini göz önüne alarak devlet mahkemelerinin tahkim sürecine 

müdahalelerini en az düzeye indirmeye çalışmıştır.1029 Hatta çoğu halde devlet 

mahkemelerinin tahkime müdahalelerinden ziyade bu sürece yardımlarından 

bahsetmek yerinde olacaktır.  

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 

milletlerarası tahkimden kaynaklanan sorunlar için mahkemeler sadece Milletlerarası 

Tahkim Kanunu’nun hükümlerine göre müdahalede bulunabileceklerdir. Kanunun bu 

hükmü uyarınca devlet mahkemeleri sadece kanunda belirtilen hallerde tahkim 

sürecine katılabileceklerdir. Yine burada her ne kadar müdahaleden söz edilse de 

mahkemelerin uyuşmazlığın esasına veya hakemlerin kararına etki edebilecek bir 

müdahaleleri söz konusu değildir. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda öngörülen ve 

mahkemeye başvurma imkânı veren durumlar genel olarak sadece tahkim 

prosedürünün işleyebilmesi için mahkemelerin desteğinin sağlandığı durumlardır.1030 

Bu hallerin örnekleri Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca 

hakemini seçemeyen taraf için mahkemenin hakem seçmesi, hakemlerin reddi veya 

hakemlerin delillerin toplanabilmesi için mahkemeden yardım almasıdır. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrası uyuşmazlığın 

çözümü için tahkim yolu tercih edildiğinde mahkemeye başvurunun söz konusu 

                                                 
1028 Akıncı, a.g.e., s.71; Kalpsüz, a.g.e., s.33; Şanlı, a.g.e., s.240 
1029 Şanlı, a.g.e., s.241-242 
1030 Akıncı, a.g.e., s.78; Şanlı, a.g.e., s.242 
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olabileceği durumlarda hangi mahkemelerin görevli ve yetkili olduğunu göstermiştir. 

Buna göre Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda mahkeme tarafından yapılacağı 

belirtilen işlerde davalının yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya da işyerinin 

bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi görevli ve yetkili olacaktır. Eğer davalının 

Türkiye’de yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya da işyeri yoksa İstanbul Asliye 

Hukuk Mahkemesi görevli ve yetkili olacaktır. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk 

Kanunu’nun 185. maddesi hâkimin katılımının gerekli olduğu hallerde tahkim yeri 

mahkemesinin yargı yetkisi olduğunu düzenlemiştir. Kanaatimizce İsviçre 

Hukuku’nda kabul edilmiş olan bu sistem pratik faydaları dikkate alındığında 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’na göre daha isabetlidir.  

Son olarak belirtmek gerekir ki iş bölümü itibariyle bir yerde asliye hukuk 

mahkemelerinin yanında asliye ticaret mahkemeleri de kurulmuş olabilecektir. Bu 

gibi yerlerde Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca asliye hukuk mahkemelerine 

verilen görevleri asliye ticaret mahkemesi yerine getirecektir.1031 

6. Tahkim Sözleşmesi 

a. Tahkim Sözleşmesi Kavramı 

 Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, 

tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın 

aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların 

tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları 

anlaşmadır. Tahkim sözleşmesi asıl sözleşmeye konan tahkim şartı veya ayrı bir 

sözleşmeyle yapılabilir. Görüldüğü üzere Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 

dördüncü maddesi tahkim sözleşmesinin tanımını verdikten sonra tahkim 

sözleşmesinin hangi şekillerde yapılabileceğini göstermektedir. 

                                                 
1031 Şanlı, a.g.e., s.243 
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Buna göre tahkim yoluna başvurabilmek için herşeyden önce tahkim 

sözleşmesinin yapılması gerekmektedir. Tahkim sözleşmesi, tahkim yolunun 

olmazsa olmaz (conditio sine qua non) koşuludur.1032  

Tahkim sözleşmesine konu olan uyuşmazlık sözleşmeden doğabileceği gibi 

sözleşme dışı bir ilişki de tahkim sözleşmesine konu olabilecektir.1033 Bu çerçevede 

taraflar arasında haksız fiilden veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan 

uyuşmazlıklarda dahi tahkim sözleşmesi yapılarak tahkim yoluna gidilebilecektir.1034 

Burada önemli olan söz konusu uyuşmazlığın tahkime elverişli olmasıdır. 

Tahkim sözleşmesi mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek 

uyuşmazlıklar için yapılabilecektir. Buna göre tahkim sözleşmesinin yapıldığı sırada 

taraflar arasında bir hukuki uyuşmazlık olmasa dahi tahkim sözleşmesi 

yapılabilecektir. Burada ayrılması gereken nokta uyuşmazlığın doğmamış olması ile 

taraflar arasındaki hukuki ilişkinin doğmamış olması kavramlarıdır. Zira kanun 

uyarınca tahkim sözleşmesi ancak mevcut hukuki ilişkiler için yapılabilecektir. Bu 

durumda taraflar arasında ‘Bundan sonra aramızda akdedeceğimiz tüm satım 

sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkim yoluyla çözümlenecektir.’ 

şeklindeki bir tahkim sözleşmesi geçersiz olacaktır.1035 Tahkim sözleşmesi ayrıca 

belirli bir uyuşmazlığa ilişkin olmalıdır. Tarafların hangi uyuşmazlıklarını tahkime 

götürdüklerini bilmeleri gerekir. Bu halde taraflar aralarında çıkacak tüm 

uyuşmazlıklar için tahkim sözleşmesi yapamayacaklardır. Taraflar aralarında belirli 

bir hukuki ilişkinden doğan uyuşmazlıklar için veya belirli bir sözleşmeden doğacak 

tüm uyuşmazlıklar için tahkim sözleşmesi yapabileceklerdir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 

taraflar, aralarında ortaya çıkan uyuşmazlık için devlet mahkemelerinde yargılama 

devam ederken dahi tahkim sözleşmesi yapabileceklerdir. O halde yargılamanın 

herhangi bir aşamasında taraflarca tahkim sözleşmesi yapılmış ve bu sözleşme 

                                                 
1032 Akıncı, a.g.e., s.79-80 
1033 Aykut Aydoğan, Milletlerarası Tahkim Kanunu Kapsamında Cereyan Eden Tahkim Usulü, 
Beta Yayınları, İstanbul, 2003, s.45 
1034 Akıncı, a.g.e., s.80; Kalpsüz, a.g.e., s.34 
1035 Akıncı, a.g.e., s.86 
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mahkemeye sunulmuşsa, dava dosyası mahkemece ilgili hakem veya hakem 

kuruluna gönderilecektir (MTK m.5/2). 

Taraflar bir hukuki ilişkiden doğan uyuşmazlıkların tümünün tahkim 

yoluyla çözümlenebileceğini kararlaştırabilecekleri gibi bu uyuşmazlıklardan sadece 

belirli bir bölümünün tahkim yoluyla çözümlenebileceğini de kararlaştırabilirler. Bu 

durumda tahkim anlaşması dışında kalan bir konudan kaynaklanan uyuşmazlıklar 

devlet mahkemelerinde görülecektir. 

b. Tahkim Sözleşmesi Çeşitleri 

Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca tahkim sözleşmesi asıl sözleşmeye 

konulan bir tahkim şartıyla veya ayrı bir sözleşme ile yapılabilecektir. Bu durumda 

taraflar ayrı bir tahkim sözleşmesi yapmak yerine aralarında akdettikleri sözleşmeye 

ek bir madde koyarak aralarındaki uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümlenmesini 

kararlaştırabilirler. Uygulamada taraflar ayrı bir tahkim sözleşmesi yapmak yerine 

esas sözleşmeye tahkim şartı koymayı tercih etmektedirler. 

Esas sözleşmeden ayrı olarak yapılan tahkim sözleşmesinde veya tahkim 

şartında tarafların tahkim iradeleri açıkça belirtilmelidir. Açık ve kesin irade 

açıklaması tahkim sözleşmesinin geçerliliği için aranan şartlardandır. Taraflar tahkim 

iradelerini açık olarak belirttikleri sürece tahkim şartı veya tahkim sözleşmesinde 

bulunması zorunlu tutulmuş başka herhangi bir unsur söz konusu değildir. Bu 

durumda taraflar sözleşmelerine ‘İstanbul, tahkim’ şeklinde bir ifade bile koysalar, 

söz konusu ifade uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesi için yeterlidir.1036 

c. Tahkim Sözleşmesinin Şekli 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 4. maddesinin 2. fıkrasında tahkim 

sözleşmesinin ne şekilde yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre tahkim sözleşmesi 

yazılı şekilde yapılacaktır. Yazılı şekil ispat şartı değil geçerlilik şartıdır. 

                                                 
1036 Akıncı, a.g.e., s.84 



 317

Yazılı şeklin nasıl gerçekleşebileceği bu fıkranın devamında belirtilmiştir. 

Kanun tahkim sözleşmelerinin şekli konusunda 1958 tarihli New York 

Konvansiyonu ile 1961 tarihli Avrupa-Cenevre Konvansiyonu’ndaki düzenlemeye 

bağlı kalmıştır.1037 Buna göre; 

a- Taraflar tahkim sözleşmesini her biri tarafından imzalanmış yazılı bir 

belge halinde düzenleyebileceklerdir. 

b-  Tahkim sözleşmesi taraflar arasında teati eden mektup, telgraf, teleks, 

faks gibi bir iletişim aracına geçirilerek yapılmış olabilir. Kanunda sayılan bu 

araçlara geçirilerek hazırlanan belgede imzanın gerekip gerekmediği hususunda bir 

açıklık mevcuttur değildir. Kanaatimizce kanunun yazılış biçiminden bu durumlar 

için imza şartının aranmadığı ortaya çıkmaktadır.1038 Kanunda yer alan bu araçlar 

örnek kabilinden sayıldığından teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkabilecek 

yeni araçlar da bu kapsamda kabul edilebilecektir. 

c- Tahkim anlaşması elektronik ortama geçirilerek de yapılabilecektir. 

Kanun elektronik ortamdaki tahkim sözleşmelerine yönelik olarak elektronik imza 

şartını aramamıştır.1039 Bununla birlikte elektronik imza tahkim sözleşmesinin 

geçerliliği konusunda bir zorunlu olmasa da tahkim sözleşmesini gönderen kişinin 

kimliğine ilişkin ispat problemlerini bertaraf etmesi açısından elektronik imza yararlı 

olacaktır.1040 

ç- Kanun bazı hallerde taraflar arasında hiçbir tahkim anlaşması 

bulunmamasına rağmen geçerli bir tahkim şartının bulunduğunu kabul etmiştir. Buna 

göre tahkim prosedürünü başlatan davacının dava dilekçesinde yazılı bir tahkim 

anlaşmasının varlığı iddia edilmesine rağmen davalının cevap dilekçesinde buna 

yönelik bir itiraz olmadığı takdirde geçerli bir tahkim şartının bulunduğu kabul 

edilecektir. Zira uyuşmazlık tahkimde çözümlendikten sonra hakemlerin kendi 

                                                 
1037 Şanlı, a.g.e., s.244 
1038 Şanlı, a.g.e., s.244 
1039 Şanlı, a.g.e., s.244 
1040 Akıncı, a.g.e., s.93 
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aleyhine karar verdiğini öğrenen davalının tahkim şartının bulunmadığı itirazında 

bulunması dürüstlük kuralına aykırı olacaktır. 

d- Son olarak taraflar aralarında bir tahkim sözleşmesi yapmak yerine 

uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümünü öngören başka bir belgeye yollama 

yaparak geçerli bir tahkim sözleşmesi yapmış sayılabileceklerdir. Ancak bunun için 

tahkimi içeren belgeye yapılan atfın, o belgeyi esas sözleşmenin bir parçası haline 

getirmek amacıyla yapılmış olması gerekmektedir.1041 Söz konusu belge başka bir 

sözleşme olabileceği gibi standart kurallar da olabilir. 

ç. Tahkim Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 4. maddesinin 3. fıkrası uyarınca tahkim 

sözleşmesi, tahkim sözleşmesine uygulanmak üzere tarafların seçtiği hukuka veya 

böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk Hukuku’na uygun olduğu takdirde geçerli 

olacaktır. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu tahkim sözleşmesinin geçerliliğine ilişkin 

hukukun tespitinde tarafların irade muhtariyeti prensibini kabul etmiştir. Bu durumda 

öncelikle tarafların iradesine bakılacaktır. Taraflar tahkim sözleşmesinin maddi 

geçerliliğine uygulanmak üzere bir hukuk seçimi yapmamışlar ise tahkim 

sözleşmesinin geçerli olup olmadığı Türk Hukuku’na göre tespit edilecektir. 

Taraflar tahkim sözleşmesinin geçerliliğine ilişkin bir hukuk seçimi 

yapmamışlarsa, tahkim sözleşmesine Türk Hukuku uygulanırken kanunlar ihtilafı 

kuralları dikkate alınmayacaktır. Bu husus kanunun ifadesinden anlaşılmaktadır. Zira 

kanun, Türk Hukuku’ndaki kanunlar ihtilafı kurallarına atıf yapmaksızın, tahkim 

sözleşmesinin geçerliliğine Türk Hukuku’nun uygulanacağını ifade etmiştir.1042 

Tahkim sözleşmesinin geçerliliği ile ilgili en önemli husus tahkim 

sözleşmesinin şekli sorunudur. Türk Hukuku’da ve birçok yabancı hukukta tahkim 

sözleşmesi için adi yazılı şekil şartı öngörülmüştür. Tahkim sözleşmesinin geçerliliği 

                                                 
1041 Kalpsüz, a.g.e., s.35 
1042 Akıncı, a.g.e., s.88 
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ile ilgili ve şekli dışında kalan konular arasında en önemlisi hata, hile ve tehdit gibi 

tahkim sözleşmesiyle ilgili irade bozukluklarıdır. Tahkime elverişlilik veya tahkim 

sözleşmesinde ismen belirlenen hakemin görev yapamaması tahkim sözleşmesinin 

geçerliliği ile ilgili konular olsa da kavram olarak tahkim sözleşmesinin 

geçerliliğinden farklıdır.1043 

d. Tahkim Şartının Sözleşmeden Bağımsızlığı 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 4. maddesinin 4. fıkrası uyarınca tahkim 

sözleşmesine karşı esas sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim sözleşmesinin 

henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamayacaktır. 

Buna göre Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda tahkim şartının esas 

sözleşmeden bağımsız düşünülmesi kabul edilmiştir. Bu durumda esas sözleşmeyle 

ilgili geçersizlik iddiaları hakemler tarafından karara bağlanacaktır. Esas sözleşmenin 

geçersizliğinin iddia edilmesi tahkim şartını kendiliğinden geçersiz duruma 

getirmeyecektir.1044 Hakemler yapacakları yargılama sonucunda tahkim şartını 

taşıyan esas sözleşmenin geçersiz olduğuna karar verirlerse hakem kararı geçersiz 

duruma gelmeyecektir.1045 

Bu fıkra uyarınca daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere tahkim 

sözleşmesi mevcut uyuşmazlıklar hakkında yapılabileceği gibi ileride doğabilecek 

uyuşmazlıklar için de yapılabilecektir. 

e. Tahkim İtirazı 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca tahkim 

sözleşmesinin konusunu oluşturan bir uyuşmazlıkta dava mahkemede açıldığı 

takdirde karşı taraf tahkim itirazında bulunabilecektir. Tahkim itirazının ileri 

sürülmesi ve tahkim anlaşmasının geçerliliğine ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi 

                                                 
1043 Akıncı, a.g.e., s.88 
1044 Şanlı, a.g.e., s.245-246 
1045 Akıncı, a.g.e., s.90 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun ilk itirazlara ilişkin hükümlerine tâbidir. 

Tahkim itirazının kabulü halinde mahkeme davayı usulden reddeder. 

Bu hükme göre taraflar arasında geçerli bir tahkim sözleşmesi veya tahkim 

şartı bulunmasına rağmen taraflardan birinin mahkemeye başvurması halinde davalı 

taraf tahkim sözleşmesine dayanarak tahkim itirazında bulunabilecektir. Mahkeme 

tahkim sözleşmesinin varlığını resen göz önüne alamaz. Bu hususun davalı 

tarafından ileri sürülmesi gerekmektedir.  

Davalının tahkim itirazını ileri sürmesi ve tahkim sözleşmesinin 

geçerliliğine ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun ilk itiraza ilişkin hükümlerine tâbi tutulmuştur. Buna göre davalının 

tahkim ilk itirazı, dava dilekçesini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 10 gün içinde 

hazırlayıp mahkemeye sunduğu cevap lahiyasında yer alacaktır (HUMK 

m.195/1).1046 Bu durumda tahkim itirazı davanın esasına girilmezden evvel 

yapılacaktır. 

Mahkeme tahkim itirazı üzerine tahkim sözleşmesinin bulunup 

bulunmadığını araştırırken söz konusu tahkim sözleşmesinin geçerli olup olmadığını 

da inceleyecektir.1047 Mahkeme tahkim itirazını kabul ettiği takdirde davayı usulden 

reddedecektir. Bu halde mahkeme artık davanın esasına girerek karar 

veremeyecektir. Davanın hakemler tarafından çözümlenmesi gerekecektir. 

7. Milletlerarası Tahkimde İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 6. maddesi milletlerarası ticari tahkimde 

ihtiyati tedbire ve ihtiyati hacze ilişkin hükümleri düzenlemiştir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu mahkemelerin tahkime müdahalesini en aza 

indirmeyi hedef almıştır. Bu doğrultuda Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 6. 

maddesinin 2. fıkrası uyarınca aksi kararlaştırılmadıkça tahkim yargılaması sırasında 

                                                 
1046 Yeni Usul Kanunu’nun 127. maddesi uyarınca cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin 
davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. 
1047 Akıncı, a.g.e., s.98 
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hakem veya hakem kurulu taraflardan birinin istemi üzerine ihtiyati tedbire veya 

ihtiyati hacze karar verebilecektir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’na göre hakemlerin ihtiyati tedbire veya 

ihtiyati hacze karar verme yetkisi emredici değildir. Bu durumda taraflar tahkim 

sözleşmesinde hakemlerin ihtiyati tedbire veya ihtiyati hacze karar 

veremeyeceklerini kararlaştırabileceklerdir. Eğer taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa 

hakem veya hakem kurulu ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alabilecektir. 

Bununla birlikte hakem veya hakem kurulu bu kararları ancak taraflardan birinin 

talebi üzerine verebilecektir. Hakem veya hakem kurulu talep olmaksızın 

kendiliğinden ihtiyati tedbir veya ihtiyati hacze karar veremeyecektir.1048 

Hakem veya hakem kurulu,  ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararını 

tahkim yargılaması sırasında alabilecektir. Bununla birlikte hakem veya hakem 

kurulu seçilmeden önce ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı ancak mahkemeler 

tarafından alınabilecektir. 

İhtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı henüz yargılama tamamlanıp kimin 

haklı olduğu ortaya çıkmadan taraflardan biri lehine alınan geçici koruma tedbiridir. 

İhtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı nedeniyle diğer tarafın zarara uğraması söz 

konusu olduğu takdirde ihtiyati tedbirin veya ihtiyati haczin bu zararı karşılayacak 

bir teminat karşılığında verilmesi yerinde olacaktır. Milletlerarası Tahkim 

Kanunu’nun 6. maddesinin 2. fıkrasının devamında bu yolda bir düzenlemeye 

gidilmiştir. Buna göre hakem veya hakem kurulu ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz 

kararı vermeyi uygun bir güvence verilmesine bağlı kılabilecektir. 

Hakem veya hakem kurulunun ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı 

verme yetkisi Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 6. maddesinin 2. fıkrasının 

devamında önemli bir ölçüde sınırlandırılmıştır. Buna göre hakem veya hakem 

kurulu cebri icra organları tarafından icrası ya da diğer resmi makamlar tarafından 

yerine getirilmesi gereken ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı veremeyeceği gibi 

üçüncü kişileri bağlayan ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı da veremez. 

                                                 
1048 Akıncı, a.g.e., s.101 
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Buna göre hakemler ilk olarak cebri icra organları tarafından icra edilmesi 

gereken bir ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı veremeyeceklerdir. Bu nedenle 

hakemlerin vereceği bir ihtiyati haciz kararı ile bir malın davalının elinden alınarak 

ihtiyaten haczi mümkün değildir. Zira hakemlerin vereceği böyle bir kararın icra 

edilebilmesi için davalının malına cebri icra yolu ile el konulması gerekmektedir.1049 

Bu nedenle hakemlere ihtiyati haciz kararı alma yetkisinin tanınmasının pratik 

anlamda bir sonucu ve de yararı bulunmamaktadır.1050 

İkinci olarak hakemlerin vereceği bir ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı 

resmi makamları bağlamayacaktır. Bu çerçevede hakemler tapu müdürlüğüne yazı 

göndererek taşınmaz bir malın üçüncü bir kişiye devredilmemesi için tedbir kararı 

emri veremeyeceklerdir.  

Son olarak hakemin veya hakem kurulunun vereceği ihtiyati tedbir veya 

ihtiyati haciz kararı üçüncü kişileri bağlayıcı etkiye sahip değildir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 

taraflardan birinin tahkim yargılamasından önce veya tahkim yargılaması sırasında 

mahkemeden ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz istemesi ve mahkemenin bu talep 

doğrultusunda ihtiyati tedbire veya ihtiyati hacze karar vermesi tahkim sözleşmesine 

aykırılık teşkil etmez.  

Bu hüküm uyarınca tahkim yargılaması öncesinde veya tahkim yargılaması 

sırasında ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı almak için mahkemeye 

başvurulduğu takdirde mahkeme bu yetkinin hakemlere ait olduğunu söylerek bu 

talebi incelemeyi reddedemeyecektir.1051 Bununla birlikte tahkim yargılaması 

başlamadan hakem veya hakem kurulu seçilmeden ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz 

kararı sadece mahkemeden alınabilinecektir. Tahkimde dava açılmadan önce devlet 

mahkemesinden ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alındığı takdirde tahkim 

davası otuz gün içinde açılmak zorundadır. Aksi takdirde ihtiyati tedbir veya ihtiyati 

haciz kararı kendiliğinden kalkacaktır (MTK 10/A/2). Ayrıca hakem veya hakem 

                                                 
1049 Akıncı, a.g.e., s.101-102 
1050 Ekşi, MTK, s.312 
1051 Ekşi, MTK, s.312 
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kurulunun ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verme yetkisinin sınırlandığı 

durumlarda bu kararların alınabilmesi için mahkemenin yardımına ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 6. maddesinin 4. fıkrasına göre tarafların 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu’na göre geçici hukuki 

himaye isteminde bulunma hakları saklıdır. Bu hüküm uyarınca tahkim yargılaması 

başlamadan önce veya tahkim yargılaması devam ederken taraflardan biri 

mahkemeye başvurarak ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep 

edebilecektir. Hakemlerin seçimi ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almak 

hususunda mahkemelerin yetkisini bertaraf etmemektedir. 

Taraflardan birinin hakem veya hakem kurulunun verdiği ihtiyati tedbir 

veya ihtiyati haciz kararını yerine getirmeme ihtimali her zaman bulunmaktadır.1052 

Bu halde hakem veya hakem kurulu, vermiş olduğu geçici koruma tedbirinin 

uygulanabilmesi için herhangi bir zorlama yetkisiyle donatılmamıştır.1053 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 6. maddesinin 3. fıkrası bu ihtimale karşı bir 

düzenleme getirmiştir. Buna göre taraflardan biri hakem veya hakem kurulunun 

verdiği ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararını yerine getirmezse, karşı taraf, 

ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilmesi talebiyle yetkili mahkemenin 

yardımını isteyebilecektir. Yetkili mahkeme gerekirse başka bir mahkemeyi istinabe 

edebilecektir. O halde taraflardan biri hakem veya hakem kurulunun verdiği ihtiyati 

tedbir veya ihtiyati haciz kararını yerine getirmezse diğer taraf mahkemenin 

yardımına başvuracaktır. Burada mahkemenin görevi hakem veya hakem kurulunun 

kararını tasdik ve kararı uygulamayan tarafa karşı zorlayıcı bir önlem alma 

mahiyetinde değildir. Burada ilgili taraf mahkemeden ihtiyati tedbir veya ihtiyati 

haciz kararı alınmasını isteyecektir. Mahkeme ihtiyati tedbire veya ihtiyati hacze 

gerek olup olmadığını inceleyecektir. Mahkeme gerekli koşulların oluşmadığı 

                                                 
1052 Aydoğan, a.g.e., s.50 
1053 İhtiyati tedbir veya ihtiyat haciz kararına uymayan tarafa karşı para cezası veya cezai tazminat için 
bakınız Aydoğan, a.g.e., s.51 
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kanaatine vardığı takdirde ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebini 

reddedebilecektir.1054 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 6. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tahkim 

yargılaması öncesi veya tahkim yargılaması sırasında taraflardan birinin istemi 

üzerine mahkemece verilen ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı; hakem veya 

hakem kurulu kararının icra edilebilir hale gelmesiyle ya da davanın hakem veya 

hakem kurulu tarafından reddedilmesi halinde kendiliğinden ortadan kalkar. Bu 

durumda ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı; hakem kurulu kararının icra 

edilebilir hale gelmesine veya davanın hakem kurulu tarafından reddedilmesine 

kadar uygulanacaktır. Tahkim yargılaması öncesi veya tahkim yargılaması sırasında 

taraflardan birinin istemi üzerine mahkemece verilen ihtiyati tedbir veya ihtiyati 

haciz kararı hakem veya hakem kurulu kararıyla ortadan kaldırılamayacaktır.1055 

Tarafların ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı için başvurabilecekleri 

mahkeme Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 3. maddesinde gösterilen mahkemedir. 

Bu mahkeme davalının yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya da işyerinin 

bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de yerleşim yeri 

veya olağan oturma yeri ya da işyeri yoksa İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi 

görevli ve yetkili olacaktır. 

8. Hakem veya Hakem Kurulu 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 7. maddesi tahkim yargılamasında 

hakemin veya hakem kurulunun seçimini, reddini, sorumluluğunu, görevinin sona 

ermesini ve yetkisini düzenlemiştir. Milletlerarası Tahkim Kanunu hakemlerin sayısı, 

hakemlerin seçimi ve reddi hususunda milletlerarası ticari tahkimde de kabul gören 

irade serbestliği prensibini kabul etmiştir.  

 

 

                                                 
1054 Akıncı, a.g.e., s.102 
1055 Akıncı, a.g.e., s.103 
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a. Hakemlerin Sayısı 

Milletlerarası Tahkim Kanunu m.7/A uyarınca taraflar hakemlerin sayısını 

belirlemek konusunda serbesttirler. Bununla birlikte hakem sayısı belirlenirken 

taraflar için bir sınırlama getirilmiştir. Buna göre hakem sayısı tek olmalıdır. Zira bu 

sayede hakem kurulunda oyların eşit olması nedeniyle doğabilecek sorunların önüne 

geçilecektir.  

Taraflar tahkim sözleşmesinde hakem sayısına ilişkin bir hükme yer 

vermedikleri takdirde üç hakem seçilecektir. 

Taraflar tahkim sözleşmesinde hakem sayısını çift olarak belirledikleri 

takdirde doktrinde kabul edilen görüşe göre tarafların hakem sayısını belirlemedikleri 

kabul edilip tahkim üç hakemle yürütülecektir.1056 Kanaatimizce sadece hakem 

sayısının çift olarak kararlaştırılması nedeniyle tahkim sözleşmesinin geçersiz kabul 

edilerek uyuşmazlığın devlet mahkemelerinde çözümlenmesi ve bu suretle tarafların 

ortaya koydukları tahkim iradesini reddedilmesi kanunun amacını aşan bir yorum 

olacaktır. Doktrinde ileri sürülen bu çözümün kabul edilmesi tarafların tahkim 

yönündeki iradelerinin gerçekleştirilmesine hizmet edeceğinden biz de bu görüşe 

iştirak etmekteyiz. 

b. Hakemlerin Nitelikleri 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda hakemlerin hangi nitelikleri taşıması 

gerektiği konusunda herhangi bir hüküm yer almamıştır. Bununla birlikte hakem 

olarak seçilecek kişilerin fiil ehliyetine sahip olması gerektiğini kabul etmek yerinde 

olacaktır.1057 

Tahkim sözleşmesinin tarafları tahkimde görev alacak hakemlerin nitelikleri 

konusunda tahkim sözleşmesine bir hüküm koyabileceklerdir. Bu çerçevede örneğin 

hakemlerden en az birinin hukukçu olacağına karar verebileceklerdir.  

                                                 
1056 Akıncı, a.g.e., s.105 
1057 Taşkın, a.g.e., s.60 
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Milletlerarası Tahkim Kanunu 7/B uyarınca ancak gerçek kişiler hakemlik 

yapabilecektir. Bununla birlikte kanun bu hükmü koyarken tarafların aksini 

kararlaştırabileceklerini ifade etmiştir. Bu durumda taraflar tahkim sözleşmesinde 

aralarındaki uyuşmazlığın çözümünde tüzel kişilerin de hakem olabileceğine yer 

verebileceklerdir.1058 Tüzel kişiler hakemlik görevini tarafların iradeleriyle 

belirledikleri veya tüzel kişinin statüsünde bu görevin verilmiş olduğu organ 

aracılığıyla yerine getireceklerdir.1059 

c. Hakemlerin Seçim Usulü 

(1) Hakemlerin İsmen Belirlenmesi 

Taraflar hakemlerin sayısını belirleme konusunda irade serbestisine sahip 

oldukları gibi hakemlerin seçimi hususunda da irade serbestisine sahiptirler. Bu 

durumda taraflar hakemlerin nasıl seçileceğini tahkim sözleşmesinde 

kararlaştırabileceklerdir. 

Taraflar tahkim sözleşmesinde hakemleri ismen belirleyebileceklerdir. 

Bununla birlikte ismen belirlenen hakemlerin görevi kabul etmemesi, ölmesi, istifa 

etmesi gibi hukuki veya fiili bir nedenle görevi ifa edemeyecek durumda olmaları 

halinde tahkim sözleşmesi geçersiz olacaktır. Zira taraflar tahkim yoluna başvurmayı 

ismen belirledikleri kişilerin hakemlik yapması halinde kabul etmişlerdir.  

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca tahkim 

sözleşmesinde hakemin veya hakem kurulunu oluşturan hakemlerin ad ve soyadları 

belirtilmiş ise, hakemin, hakem kurulunun ya da kurulun karar çoğunluğunu ortadan 

kaldıracak sayıda hakemin görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde 

tahkim sona erecektir.  

Doktrinde bu hükmün kapsamı tahkim sözleşmesinde ismen belirlenen 

hakemlerin görev yapamaması ve tarafların yeni bir hakem üzerinde anlaşamaması 

                                                 
1058 Akıncı, a.g.e., s.105; Aydoğan, a.g.e., s.53; Yeğengil, a.g.e., s.208. Farklı görüş için bakınız 
Kalpsüz, a.g.e., s.41; Taşkın, a.g.e., s.66 
1059 Yeğengil, a.g.e., s.208 
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durumu olarak yorumlanmıştır. Buna göre sözleşmede ismen belirlenen hakemler 

görevlerini yapamamalarına rağmen taraflar yeni bir hakem üzerinde 

anlaşabiliyorlarsa artık tahkim sözleşmesi sona ermeyecektir. Yine tahkim 

sözleşmesinde birden çok hakemin ismen belirtilmesi durumunda hakem kurulunun 

veya karar çoğunluğunu ortadan kaldıracak sayıda hakemin görev yapamaması 

durumunda tahkim sona erecektir.1060 

Kanaatimizce hakemler ismen belirtildiği takdirde bu hakemlerin hukuki 

veya fiili sebeplerle hakemlik yapamamaları durumunda bunların yerine yeni bir 

hakem seçilmesi mümkün değildir. Zira taraflar hakemleri ismen belirleyerek 

tahkimin bu hakemlerle yürütülmesi yönünde iradelerini ortaya koymuşlardır. Bu 

durumda hakemin veya hakem kurulunun tamamı ismen belirlendiyse ve hakemlik 

görevini yerine getiremeyecekleri durumlar hâsıl olmuşsa tahkim sözleşmesi sona 

erecektir. Kanunda tahkimin birden fazla hakemle yürütülmesine karar verilen 

durumlarda hakem çoğunluğunu ortadan kaldıracak sayıda hakemin görevinin 

herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tahkimin sona ereceği düzenlenmiştir. 

Kanaatimizce taraflar ismen belirlenen tüm hakemlerle tahkim yargılamasının 

sürdürülmesini kabul ettiklerinden hakem kurulunda yer alan hakemlerden birinin 

dahi görevini yapamaması halinde tahkim sözleşmesi sona ermelidir. Bu durumda 

karar çoğunluğu kıstası dikkate alınmamalıdır. Bu açıdan kanunun söz konusu 

düzenlemesinin hatalı olduğu görüşündeyiz. 

(2) Hakemlerin Taraflarca Seçilmesi  

Taraflar tahkim sözleşmesinde hakemlerin nasıl seçileceği hususunda bir 

düzenleme getirebileceklerdir. Bu durumda hakemler tarafların belirledikleri şekilde 

seçileceklerdir. Bununla birlikte hakem seçiminde taraflar arasındaki eşitliği bozucu 

bir usul kabul edilemeyecektir. Taraflar hakemlerin seçimi hususunda herhangi bir 

usul kararlaştırmadıkları takdirde hakem seçimi Milletlerarası Tahkim Kanunu 

m.7/B’ye göre yapılacaktır. 

                                                 
1060 Akıncı, a.g.e., s.107 
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Bu durumda her şeyden önce seçilecek hakem gerçek kişi olacaktır. Eğer 

taraflar hakemi tek hakem olarak belirlemişlerse bu seçim öncelikle taraflar 

tarafından yapılacaktır. Taraflar hakem seçimi konusunda anlaşamazlarsa hakem 

taraflardan birinin talebi üzerine Milletlerarası Tahkim Kanunu m.3’te gösterilen 

mahkeme tarafından seçilecektir. 

Eğer taraflar hakem sayısı belirtmemişlerse veya hakemi üç hakem olarak 

belirlemişlerse taraflardan her biri kendi hakemini seçecek, seçilen iki hakem de 

üçüncü hakemi seçecektir. Taraflardan biri diğer tarafın hakem seçimi yolundaki 

isteminin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde hakemini seçmezse veya 

tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerini izleyen 30 gün içerisinde üçüncü hakemi 

belirlemezlerse taraflardan birinin istemi üzerine hakem Milletlerarası Tahkim 

Kanunu m.3’te gösterilen mahkeme tarafından seçilecektir. Üçüncü hakem başkan 

olarak görev yapacaktır. 

Taraflar tahkim sözleşmesinde uyuşmazlığın üçten fazla hakemle 

çözüleceğine karar vermişlerse, son hakemi seçecek hakemler üç hakem seçimindeki 

usule göre eşit sayıda belirlenecektir. 

Davalı süresi içerisinde hakemini seçmezse bu hakkı düşecektir. Davalı 

hakemini 30 gün geçtikten sonra seçse bile bu seçim geçerli olmayacaktır. 

Kanaatimizce Milletlerarası Tahkim Kanunu m.7/B uyarınca mahkeme 

hakem seçerken gerektiği takdirde duruşma yapabilecektir. Mahkeme hakem 

seçiminde; hakemlerin bağımsız ve tarafsız olmasına, tarafların farklı tâbiyette 

olmaları halinde tek hakem seçilecekse bu hakemin tarafların tâbiyetinde 

olmamasına, üç hakem seçilecekse bunlardan ikisinin bir tarafın tâbiyetinde 

olmamasına dikkat etmelidir. 
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(3) Hakem Seçiminin Bir Kuruma veya Üçüncü Bir Kişiye 

Bırakılması 

Tahkim sözleşmesinde hakem seçimi bir kuruma veya üçüncü bir kişiye 

bırakılmış olabilir. Bu durumda hakem veya hakemlerin belirlenen kurum veya 

üçüncü kişi tarafından seçilmesi gerekir. 

Hâkimler ve savcılar kendilerine kanunla verilen görevlerden başka resmi 

veya özel hiçbir görev alamayacaklarından hakem seçemeyeceklerdir. Bununla 

birlikte hakemin ismen belirlenen bir hâkim tarafından değil de mahkeme tarafından 

seçilmesi kabul edilmektedir. 

Taraflar tahkim yargılamasında üçüncü bir kişi konumunda 

bulunmadıklarından hakem seçme yetkisi taraflardan birine verilemeyecektir. 

Tarafların kararlaştırmış oldukları üçüncü kişinin hakem seçiminden 

kaçınması veya ölmesi halinde taraflar hakem seçimi konusunda ek bir anlaşma 

yapabileceklerdir. Taraflar böyle bir anlaşma yapmadıkları takdirde Milletlararası 

Tahkim Kanunu uyarınca hakem mahkeme tarafından seçilecektir.1061 

(4) Hakem Seçim Usulüne Riayetsizlik ve Mahkemece 

Hakem Seçimi 

Tarafların hakem seçimi usulünü kararlaştırmadıkları hallerde; tek hakemli 

tahkimde tek hakem taraflarca seçilemezse veya üç hakemli tahkimde davalı tarafın 

kendi hakemini seçmemesi durumunda ya da tarafların seçtikleri hakemlerin üçüncü 

hakemin kim olacağı hususunda anlaşamamaları durumunda hakem seçimi mahkeme 

tarafından yapılacaktır. 

Tarafların hakemlerin seçimi usulünü kararlaştırmış olmaları halinde; 

taraflardan biri anlaşmaya uymazsa mahkeme hakem atayabilecektir. Yine 

kararlaştırılmış olan usule göre tarafların veya taraflarca seçilen hakemlerin hakem 

seçimi konusunda birlikte karar vermeleri gerektiği halde taraflar ya da hakemler bu 
                                                 
1061 Akıncı, a.g.e., s.113 
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konuda anlaşamazlarsa yine mahkeme hakem seçebilecektir. Son olarak hakem 

seçimi ile yetkilendirilen üçüncü kişi veya kurum, hakemi seçemezse bu seçim 

mahkeme tarafından yapılacaktır. Mahkeme tarafından yapılacak bu seçim için 

taraflardan birinin talebi gereklidir. Hakemleri belirleyecek mahkeme Milletlerarası 

Tahkim Kanunu’nun 3. maddesinde gösterilen mahkemedir. 

Mahkeme hakem seçimi için kendisine yapılan başvuru üzerine dosya 

üzerinden karar verebileceği gibi Milletlerarası Tahkim Kanunu madde 7/B uyarınca 

gerektiğinde duruşma yapıp tarafları dinleyerek de karar verebilecektir.1062 

Mahkemenin hakem seçimi hususunda vereceği karar kesindir.  

Mahkemelerin hakem seçimi yaparken göz önüne alması gereken hususlar 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda belirtilmiştir. Buna göre hakemler herşeyden önce 

tarafların anlaşmasını göz önüne alarak hakem seçimi yapacaklardır. İkinci olarak 

mahkemenin seçeceği hakemlerin tarafsız ve bağımsız olması gerekmektedir. Son 

olarak kanunda hakemin tâbiyeti konusunda bazı hususlara değinilmiştir. Buna göre 

taraflar farklı tâbiyetteyse ve tek hakem seçilecekse bu hakemin tarafların tâbiyetinde 

olmaması gerekmektedir. Hakem heyetinin üç kişiden oluştuğu hallerdeyse hakem 

tayin edilirken hakemlerden ikisinin taraflardan birinin tâbiyetinden olmamasına 

dikkat edilmesi gerekmektedir. 

ç. Hakemlerin Reddi 

Adil bir yargılamanın gerçekleşebilmesi için hakemlerin tarafsız ve 

bağımsız olması gerekmektedir. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda hakemlerin 

tarafsızlığının ve bağımsızlığının sağlanmasında ilk yükümlülük hakemler için 

öngörülmüştür. Milletlerarası Tahkim Kanunu madde 7/C uyarınca kendisine 

hakemlik önerilen kimse bu görevi kabul etmeden önce tarafsızlığından ve 

bağımsızlığından şüphe etmeyi haklı gösteren hal ve şartları açıklamak zorundadır. 

Bazı durumlarda hakemle taraflar veya hakemle uyuşmazlık arasında hakemin 

bağımsızlığını veya tarafsızlığını etkileyecek durum yargılama başladıktan sonra da 

meydana gelebilir. Milletlerarası Tahkim Kanunu madde 7/C uyarınca taraflar 

                                                 
1062 Akıncı, a.g.e., s.114; Kalpsüz, a.g.e., s.41 
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önceden bilgilendirilmemiş oldukları takdirde hakem daha sonra ortaya çıkan 

durumları da gecikmeksizin taraflara bildirecektir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 7. maddesinin C fıkrasında hakemlerin 

hangi durumlarda reddedilebileceği gösterilmiştir. Bu durumlardan ilki hakemin 

taraflarca kararlaştırılan niteliklere sahip olmamasıdır. Yine taraflar hakemin reddi 

sebeplerini belirlemişlerse ve bu sebeplerden biri gerçekleşmişse taraflar hakemi 

reddedebileceklerdir. Son olarak taraflar, hakemleri tarafsız ve bağımsız olmadıkları 

gerekçesiyle reddedebileceklerdir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 7. maddesinin D fıkrası uyarınca taraflar 

hakemin reddi usulünü serbestçe kararlaştırabileceklerdir. Taraflar hakemlerin reddi 

hususunda bir düzenleme yapmamışlarsa hakemler, kanunda gösterilen usule göre 

reddedileceklerdir. 

Kanunda hakemin veya hakem kurulunun reddi için bir süre öngörülmüştür. 

Taraflar bu süreye uymak durumundadırlar. Hakemi reddetmek isteyen taraf, 

hakemin veya hakem kurulunun seçiminden ya da hakemin reddi isteminde 

bulunabileceği bir durumun ortaya çıktığını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde 

ret talebinde bulunacaktır. Hakemi reddetmek isteyen taraf bu talebini karşı tarafa da 

yazılı olarak bildirecektir. 

Hakem kurulundan bir veya birden çok hakemin reddini isteyen taraf, ret 

istemini ve ret isteminin gerekçesini hakem kuruluna bildirecektir. Bu halde hakem 

kurulu ret talebinin incelemesini yapacaktır. Hakem kurulu bu ret talebini kabul 

edebileceği gibi ret talebini haklı bulmayabilecektir. Ret talebinin kabul edilmediğini 

öğrenen taraf, bu tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesine 

başvurarak bu kararın kaldırılmasını ve hakemin reddine karar verilmesini 

isteyecektir. 

Seçilen tek hakemin veya hakem kurulunun tümünün ya da hakem 

kurulunun karar çoğunluğunu ortadan kaldıracak sayıda hakemin reddi için ancak 

asliye hukuk mahkemesine başvurulabilinecektir. 
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Seçilen hakemin veya hakem kurulunun tümünün ya da karar çoğunluğunu 

ortadan kaldıracak sayıda hakemin reddine asliye hukuk mahkemesince karar 

verilmesi durumunda, bu hakemler tahkim sözleşmesinde ismen belirlenmedikleri 

takdirde hakem seçimi yoluna yeniden gidilebilecektir. Asliye hukuk mahkemesinin 

hakemin reddi konusunda verdiği kararlar kesindir. 

d. Hakemlerin Görevlerini Yerine Getirememeleri 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 7. maddesinin F fıkrası uyarınca bir 

hakem hukuki veya fiili sebeplerle görevini hiç ya da zamanında yerine getiremediği 

takdirde hakemlik yetkisi kendisinin hakemlikten çekilmesiyle veya tarafların 

hakemi görevden almasıyla sona erecektir. 

Taraflar hakemin görevinden çekilmesini gerektiren bir sebebin varlığı 

konusunda anlaşamazlarsa, taraflardan biri asliye hukuk mahkemesine başvurarak 

hakemin yetkisinin sona erdirilmesini talep edebilecektir. Bu halde mahkemenin 

vereceği karar kesin olacaktır. 

Hakemin görevinden çekilmesi veya diğer tarafın hakemin yetkisinin sona 

ermesine muvafakat etmesi, hakemin ret sebeplerinin varlığının kabulü anlamına 

gelmeyecektir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 7. maddesinin E fıkrası uyarınca tahkim 

yargılamasında görevi kabul eden hakem, haklı bir neden olmaksızın görevini yerine 

getirmekten kaçındığı takdirde tarafların bu nedenle uğradıkları zararı ödemekle 

yükümlüdür. Taraflar bu durumun aksini kararlaştırabileceklerdir. Bununla birlikte 

hakem sözleşmesi, hukuki niteliği itibariyle bir vekâlet akdi olarak kabul edildiği 

takdirde haklı bir sebep olmaksızın akde uymayan vekil, karşı tarafın maruz kaldığı 

zararın bütününü kapsayan bir tazminat ödemeye mecbur kalacağı için Milletlerarası 

Tahkim Kanunu’nda bu yönde bir hükme ihtiyaç bulunmamaktadır.1063 

 

                                                 
1063 Kalpsüz, a.g.e., s.44. Ayrıca bakınız Aydoğan, a.g.e., s.59-60 
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e. Yeniden Hakem Seçimi 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 7. maddesinin G fıkrası uyarınca 

hakemlerden birinin görevi herhangi bir sebeple sona erdiği takdirde onun yerine 

seçilecek yeni hakem, görevi sona eren hakem hangi usulde seçildiyse o usul 

uygulanarak seçilecektir. Hakemlerin taraflarca seçileceği konusunda anlaşılmış ve 

taraflardan biri hakemini seçmediği için onun hakemi mahkeme tarafından 

seçilmişse, bu hakemin görevi sona erdiği takdirde yeni hakem mahkeme tarafından 

değil daha önce seçimi yapmamış olan tarafça seçilecektir. Zira bu durumda hakem 

tahkim sürecinin tıkanmasını engellemek için mahkeme tarafından seçilmiştir.1064 

Hakemler tahkim sözleşmesinde ismen belirlendikleri takdirde, hakemin 

veya hakem kurulunun ya da hakem kurulunun karar çoğunluğunu ortadan 

kaldıracak sayıda hakemin görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde 

tahkim sona erecektir. Bu hakemler yerine yeni hakem seçilemeyecektir. 

Tahkim süresinin işlemesi, bir veya birden çok hakemin değiştirilmesi 

nedeniyle durmayacaktır. 

f. Hakemlerin Kendi Yetkileri Hakkında Karar Vermeleri 

Tahkimde dava açılması durumunda davalı, uyuşmazlığın tahkim 

sözleşmesinin kapsamına girmediği ve bu sebeple uyuşmazlığın devlet 

mahkemesince çözümlenmesi gerektiğini ileri sürebilecektir. Böyle bir durumda 

hakemlerin yetkili olup olmadığına hangi merciin karar vereceği problemi ortaya 

çıkacaktır. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 7. maddesinin H fıkrasına göre hakem 

veya hakem kurulu, tahkim anlaşmasının mevcut veya geçerli olup olmadığına ilişkin 

itirazlar dâhil olmak üzere kendi yetkisi hakkında karar verebilecektir. Buna göre 

Milletlerarası Tahkim Kanunu hakemlerin kendi yetkileri hakkında karar vermesi 

ilkesini kabul etmiştir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 7. maddesinin H fıkrası birçok 

milletlerarası tahkim konvansiyonu, milletlerarası tahkim kuralı ve milletlerarası 
                                                 
1064 Akıncı, a.g.e., s.119 
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tahkim kanunca kabul edilen tahkim şartının bağımsızlığı prensibine de yer vermiştir. 

Buna göre hakemler kendi yetkileri hakkında karar verirlerken tahkim şartını esas 

sözleşmenin diğer hükümlerinden bağımsız olarak değerlendireceklerdir. Bu 

durumda tahkim şartı veya tahkim sözleşmesi geçersiz olsa bile esas sözleşmenin 

geçerli olması mümkündür. Aynı şekilde tahkim sözleşmesi geçerli olduğu halde 

esas sözleşme geçersiz olabilecektir.1065 

Hakem veya hakem kurulunun yetkisine itiraz en geç ilk cevap dilekçesinde 

yapılacaktır.1066 Davalı itirazını bu süre içerisinde yapamazsa, hakem veya hakem 

kurulu talep üzerine gecikmenin haklı bir sebebe dayandığı sonucuna varırsa daha 

sonra ileri sürülen itirazı kabul edebilecektir. Tarafların hakemleri bizzat seçmiş veya 

hakem seçimine katılmış olmaları, hakem veya hakem kurulunun yetkisine itiraz 

etme haklarını ortadan kaldırmaz. 

Hakem veya hakem kurulu yetkisizlik itirazını ön sorun halinde inceleyip 

karara bağlayacaktır. Hakem veya hakem kurulu yetkili olduğuna karar verirse 

tahkim yargılamasını sürdürecek ve tahkim yargılamasını karara bağlayacaktır. 

Hakemlerin yetkileri hakkında verdikleri karara karşı UNCITRAL Model Kanun’dan 

ve Yeni Alman Usul Kanunu m.1040/3’ten farklı olarak bir başvuru mekanizması 

öngörülmemiştir.1067 Bununla birlikte Milletlerarası Tahkim Kanunu’na göre 

hakemlerin kendi yetkileri hakkında verdikleri kararların hukuka aykırı olmasına 

dayanılarak hakem kararlarının iptali istenebilecektir (MTK m.15/1-d).1068 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’na göre hakem veya hakem kurulunun 

yetkisini aştığına ilişkin itiraz derhal ileri sürülmelidir. Aksi takdirde bu itiraz geçerli 

sayılmayacaktır. Bununla birlikte hakem veya hakem kurulu gecikmenin haklı bir 

sebebe dayandığı sonucuna varırsa, süresinden sonra yapılan itirazı incelemeyi kabul 

edebilecektir. 

 

                                                 
1065 Akıncı, a.g.e., s.120 
1066 Aydoğan, a.g.e., s.61 
1067 Kalpsüz, a.g.e., s.58 
1068 Akıncı, a.g.e., s.121 
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9. Milletlerarası Tahkimde Yargılama Usulü 

a. Tahkim Usulüne Uygulanacak Kurallar ve Tarafların 

Temsili 

Milletlerarası Tahkim Kanunu tahkime uygulanacak yargılama kurallarının 

belirlenmesi açısından tarafların irade muhtariyeti prensibini kabul etmiştir. Buna 

göre taraflar tahkim usulüne uygulanacak kuralları kendileri belirleyebilecektir. 

Taraflar bu kuralları yargılama öncesinde tahkim sözleşmesinde veya tahkim şartında 

belirleyebilecekleri gibi tahkim yargılaması sırasında da kararlaştırabilirler. Bununla 

birlikte kural olarak tahkim yargılaması sırasında kararlaştırdıkları usul hukuku 

kuralları geçmişe yürümeyecektir.1069 Ancak taraflar yaptıkları anlaşmada 

kararlaştırılan usul hukuku kurallarının geçmişe yürüyecek şekilde uygulanmasını 

öngörebileceklerdir.1070 

Taraflar tahkimle ilgili yargılama kurallarını tek tek belirleyebilecekleri gibi 

tahkim usulüne ilişkin bir düzenlemeye de atıf yapabileceklerdir. Bu düzenleme bir 

milletlerarası tahkim kanunu olabileceği gibi milletlerarası veya kurumsal tahkim 

kuralları da olabilecektir.1071 

Tarafların usul kurallarını belirleme serbestisi sadece hakemlerin 

uygulayacağı kuralları düzenlemelerini içerir. Taraflar kararın düzeltilmesi, kararın 

yorumlanması, kararın tamamlanması veya hakem kararının iptali davası konusunda 

anlaşma yapamazlar.1072 Örneğin taraflar tebligatın faksla yapılabileceğini 

kararlaştırabilecekleri halde hakem kararının iptali davasının açılma süresi hakkında 

kanunda belirtilenden farklı bir düzenlemeye gidemeyeceklerdir. 

Bununla birlikte taraflar her ne kadar tahkimle ilgili yargılama kurallarını 

belirleyebilseler de Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun emredici hükümlerine aykırı 

usuli kurallar belirleyemeyeceklerdir. Bu sebeple tarafların belirlemiş olduğu usul 
                                                 
1069 Akıncı, a.g.e., s.122 
1070 Yavuz Kaplan, Milletlerarası Tahkimde Usule Aykırılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002, s.45 
1071 Mehmet Günay, ‘Milletlerarası Tahkim Kanununa Göre Tahkim Yargılama Usulü’, Adalet 
Dergisi, Yıl:100, Sayı:33, Ocak 2009, s.196 
1072 Aydoğan, a.g.e., s.65; Şanlı, a.g.e., s.248 
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kurallarının emredici hükümlere aykırı olup olmadığının kanunun her bir maddesinin 

yorumlanarak belirlenmesi gerekecektir.1073 

Taraflar tahkim yargılamasında uygulanacak usul kurallarını 

kararlaştırmadıkları takdirde hakem veya hakem kurulu tahkim yargılamasını 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’na göre yürütecektir (MTK m.8/A/2). 

Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca tahkim yargılamasında tarafların 

eşitliği prensibi hâkimdir. Bu durumda yargılama boyunca taraflar eşit hak ve 

yetkilere sahiptirler. Taraflara iddia ve savunmalarını ileri sürme olanağı tanınır 

(MTK m.8/B/1). Tarafların iddia ve savunmalarını ileri sürmeleri hususunda da eşit 

muamele görmeleri gerekmektedir. Taraflara eşit davranma borcu tüm hakemler 

açısından geçerlidir.1074 

Avukatlık Kanunu uyarınca hakem önündeki davaları takip etme yetkisi 

sadece Türk avukatlara tanınmıştır. Milletlerarası Tahkim Kanunu, bu duruma 

milletlerarası tahkim yargılaması açısından bir istisna getirmiştir. Buna göre tahkim 

yargılamasında taraflar yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından temsil 

edilebilecektir. Bununla birlikte tahkim yargılaması sırasında devlet 

mahkemelerinden yardım alınabilecek hallerde yabancı avukatlar devlet 

mahkemelerine başvuramayacaklardır. Yabancı avukatların görev sınırı hakem veya 

hakem kurulu önündeki uyuşmazlıklar olarak belirlenmiştir (MTK m.8/B/2). 

b. Tahkim Yeri 

Tahkim yeri, tahkimin hukuken kendisi ile irtibat halinde olduğu yerdir. Bu 

yer hakem kararının verilmesi gereken yerdir.1075 Tahkim yeri milletlerarası ticari 

tahkim açısından coğrafi bir kavram olmaktan öte kendisine çok önemli hukuki 

sonuçlar bağlanmış bir kavramdır. Zira hakem kararının iptali sebepleri, iptal 

                                                 
1073 Aydoğan, a.g.e., s.64-65 
1074 Akıncı, a.g.e., s.124 
1075 Günay, M., a.g.m., s.198; Kalpsüz, a.g.e., s.37 
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davasının açılacağı yer, tahkim usulüne uygulanacak hukukun belirlenmesi ve hakem 

kararının tenfiz engelleri gibi konular tahkim yerine göre şekillenmektedir.1076 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca tahkim yeri 

doğrudan taraflarca kararlaştırılabileceği gibi tarafların seçtiği bir tahkim kurumu da 

tahkim yerini serbestçe kararlaştırabilir. Tahkim yerini belirleyecek kurum veya kişi 

tahkim sözleşmesinde belirtilebileceği gibi tarafların kabul ettikleri tahkim kuralları 

da tahkim yerini belirleyecek kurumu düzenleyebilir.1077  

Taraflar arasında tahkim yeri konusunda herhangi bir anlaşma yoksa tahkim 

yeri hakem veya hakem kurulunca olayın özelliklerine göre belirlenecektir. Buna 

göre hakem veya hakem kurulu tahkim yerini belirlerken tahkim yeri hukukunun, 

tahkim sözleşmesinin geçerliliği ve tahkime elverişlilik bakımından yaklaşımını 

dikkate almalıdır. Seçilecek tahkim yeri hukuk düzeninin tahkimin ihtiyaçlarına 

cevap verecek kanunları içermesi yerinde olacaktır. Yine tahkim yeri, gerek taraflar 

gerekse hakemler açısından ulaşımın fazla masraflı ve zor olmadığı bir yer olmalıdır. 

Ayrıca tahkim yerinin uyuşmazlık konusu ve ilgili delillere yakın olması tahkim 

yargılaması açısından yerinde olacaktır. Bu çerçevede tahkim yerinin taraflardan 

birisinin hiç ulaşamayacağı veya ulaşmak için büyük fedakârlıklar sarfedebileceği bir 

yer olarak belirlenmesi kabul edilemez.1078 

Tahkim yeri taraflar tarafından tahkim sözleşmesinde belirlenmediği 

takdirde, hakemlerin usule dair yapacakları ilk toplantıda belirlenmelidir. Tahkim 

yeri bunun haricinde görev belgesinde de belirtilmelidir (MTK m.10/E).1079 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 9. maddesinin 2. fıkrasına göre hakem 

veya hakem kurulu, tahkim yargılamasının gerektirdiği durumlarda önceden taraflara 

bildirmek kaydıyla bir başka yerde toplanabilecektir. Tahkim yargılaması sırasında 

hakem veya hakem kurulu tahkim yerinden başka bir yerdeki tanıkların dinlenmesi 

ve tahkim yerinden başka bir yerde keşif yapılması gibi çeşitli nedenlerle tahkim 

                                                 
1076 Günay, M., a.g.m., s.198; Akıncı, a.g.e., s.126 
1077 Akıncı, a.g.e., s.127 
1078 Aydoğan, a.g.e., s.66 
1079 Akıncı, a.g.e., s.128 
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yerinden başka bir yerde duruşma yapmak zorunda kalabilecektir. Kanunun bu 

düzenlemesi hakemlerin kendi aralarında yapacağı toplantılar için değil sadece 

tarafların da katılacağı yargılama faaliyetleri içindir. Bu durumda hakem kurulu 

tarafların da katılacağı yargılama faaliyetlerinin tahkim yeri dışında yapılması 

halinde bu konuda taraflara makul bir süre önceden bilgi vermelidirler. Bu sayede 

tarafların duruşmaya katılmaları sağlanacaktır. Hakem veya hakem kurulunun, bu 

gibi durumlarda tarafları haberdar etmemesi hakem kararının iptaline yol 

açabilecektir. 

Her ne kadar hakem kararının tahkim yerinde verilmesi gerekse de iletişim 

olanaklarının geliştiği günümüzde hakemler fiziken bir araya gelmeden telekonferans 

ve elektronik posta yoluyla uyuşmazlığı müzakere edebilmekte hatta karar 

oluşturabilmektedirler.1080 Doktrinde1081 de kabul edildiği üzere tarafların iddia ve 

savunma haklarına zarar vermediği sürece kararın fiziken tahkim yeri olarak 

belirtilen yerde verilmemesi bir sakınca doğurmayacaktır. Bununla birlikte hakem 

kararında tahkim yeri olarak belirlenen yerin gösterilmesi gerekmektedir. 

c. Milletlerarası Tahkimde Davanın Açıldığı Tarih 

Tahkimde davanın açıldığı tarih ile tahkim süresinin başladığı tarih farklı 

zamanlara denk gelmektedir. Davanın açılma tarihi zamanaşımının kesilmesi ve 

ihtiyati tedbir ile ihtiyati haczin devamı gibi hukuki sonuçlar doğurmaktır.1082 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 10/A maddesi tahkimde davanın açılma tarihinin 

ne zaman olduğunu göstermektedir. Madde taraflar aksini kararlaştırmadıkça 

şeklinde başlamaktadır. Buna göre taraflar tahkim sözleşmesinde veya tahkim 

şartında davanın açılma tarihinin ne zaman olacağını kararlaştırabileceklerdir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 10/A maddesi uyarınca tahkim davası 

hakemlerin seçimi için asliye hukuk mahkemesine veya tarafların anlaşmasına göre 

hakem seçecek olan kişi, kurum veya kuruluşa başvurulduğu tarihte açılmış 

sayılacaktır. Eğer tahkim sözleşmesinde hakemlerin seçimi iki tarafa bırakılmışsa 
                                                 
1080 Akıncı, a.g.e., s.129 
1081 Akıncı, a.g.e., s.129 
1082 Aydoğan, a.g.e., s.67; Günay, M., a.g.m., s.199; Kalpsüz, a.g.e., s.46 
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tahkim davası davacının hakemini seçip kendi hakemini seçmesini diğer tarafa 

bildirdiği tarihte açılmış sayılacaktır. Eğer tahkim sözleşmesinde hakemlerin ad ve 

soyadları belirtilmişse, tahkim davası uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi 

talebinin karşı tarafça alındığı tarihte açılmış sayılacaktır.1083 

Milletlerarası Tahkim Kanunu tahkim sözleşmesinde tek hakemin tercih 

edildiği ve tarafların bu hakemin taraflarca seçileceği konusunda anlaştıkları takdirde 

tahkim davasının ne zaman başlayacağını düzenlememiştir. Doktrinde belirtilen ve 

kanaatimizce de uygun olan görüşe göre bu tarih davacının tek hakem seçimine 

ilişkin iradesini karşı tarafa bildirdiği tarih olmalıdır.1084 

Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca taraflardan biri mahkemeden 

ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı almış ise tahkim davasını 30 gün içerisinde 

açmak zorundadır. 30 gün içerisinde dava açılmadığı takdirde ihtiyati tedbir veya 

ihtiyati haciz kendiliğinden kalkacaktır (MTK m.10/A/2). Dava açıldıktan sonra 

davanın açıldığını gösteren evrağın tedbir kararını icra eden mercie ibraz edilip 

karşılığında ilmühaber alınması gerekmektedir; aksi takdirde tedbir kararı 

kendiliğinden düşebilecektir.1085 

ç. Milletlerarası Tahkimde Tahkim Süresi 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 10. maddesinin B fıkrası tahkim süresini 

düzenlemiştir. Tahkim süresi, tahkim süresinin başlangıcından hakemlerin karar 

vermelerine kadar geçen süredir. Hakem veya hakem kurulu, tahkim süresi içerisinde 

karar vermek durumundadır. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca taraflar tahkim süresini istedikleri 

şekilde kararlaştırabileceklerdir. Bununla birlikte tarafların belirledikleri tahkim 

süresi belirli olmalıdır. Eğer taraflar tahkim süresi konusunda herhangi bir anlaşmaya 

                                                 
1083 Doktrinde bu düzenleme eleştirilmiştir; zira çoğu halde taraflardan birisi yurtdışında yaşayan bir 
tacirdir ve bu durumda tebligatın yapılması aşamasında çeşitli zorluklar çıkabilecek veya hatalar 
olabilecektir. Bu da davanın açılma zamanını geciktirip telafisi mümkün olmayan zararlara yol 
açabilecektir. Bunun önlenmesi açısından davanın açılma zamanı taraflardan birinin ihtilafın çözümü 
için hakem ya da hakem kuruluna başvurduğu tarih olarak kabul edilmelidir. Aydoğan, a.g.e., s.69 
1084 Akıncı, a.g.e., s.130 
1085 Şanlı, a.g.e., s.250 
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varmamışlarsa bu süre 1 yıldır. Uygulamada hakemlerin tahkim süresi geçtikten 

sonra karar verdikleri bununla birlikte tahkim kararına daha önceki bir tarihi 

yazdıkları görülmektedir. Bu durumlarda karara dayanak yapılan işlemlerin tarihleri 

dikkate alınarak tahkim süresinin geçirilip geçirilmediği tespit edilebilecekse de bu 

çoğu zaman mümkün değildir.1086 

Taraflar tahkim sözleşmesinde tahkim süresinin ne zaman başlayacağına da 

karar verebileceklerdir. Taraflar bu hususta bir düzenleme yapmadıkları takdirde 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’ndaki düzenleme esas alınacaktır. Buna göre tek 

hakemli davalarda hakemin seçildiği, birden çok hakemli davalarda ise hakem 

kurulunun ilk toplantı tutanağını düzenlediği tarihte tahkim süresi işlemeye 

başlayacaktır. Bununla birlikte daha önce de belirttiğimiz üzere milletlerarası ticari 

tahkim uygulamasında çoğu kez hakemler bir araya gelerek toplantı yapmamakta 

veya bir araya geldikleri ilk toplantı tahkimde birçok işlemin yapılmasından sonra 

gerçekleşmektedir. Bu durumlar göz önüne alındığında çok hakemli davalarda 

tahkim süresinin, hakemler fiilen bir araya gelmeseler bile birlikte düzenledikleri ilk 

tutanaktan veya böyle bir tutanak yoksa hakem kurulu olarak yapmış oldukları ilk 

işlemden itibaren başladığını kabul etmek yerinde olacaktır.1087 

Bazı durumlarda hakem veya hakem kurulunun detaylı incelemeler yapması 

gerekebilecektir ve bu incelemeler uzun bir zaman alabilecektir. Bu halde tahkim 

yargılaması sonundaki esas kararın 1 yıl içerisinde verilmesi mümkün 

olmayabilecektir. Milletlerarası Tahkim Kanunu bu durumu göz önünde 

bulundurarak tahkim süresinin uzatılabileceğini öngörmüştür.  

Tahkim süresi ancak belirli bir zaman için uzatılabilecektir. Tahkim süresi 

gibi uzatılan sürenin de kesin ve açık olması gerekmektedir.1088 

Tahkim süresi ilk olarak tarafların anlaşmasıyla uzatılabilecektir. Taraflar 

tahkim sözleşmesinde tarafların sadece anlaşmak suretiyle tahkim süresini 

                                                 
1086 Muharrem Balcı, İhtilafların Çözüm Yolları ve Tahkim, Danışman Yayınları, İstanbul, 1999, 
s.206 
1087 Akıncı, a.g.e., s.133 
1088 Kalpsüz, a.g.e., s.51 
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uzatabileceklerini, mahkemeye başvurarak tahkim süresinin uzatılamayacağını 

kararlaştırabilirler.1089  

Taraflar tahkim süresinin uzatılması konusunda anlaşamadıkları takdirde 

taraflardan birinin talebi üzerine asliye hukuk mahkemesi tahkim süresini 

uzatabilecektir. Tahkim süresinin uzatılması talebini sadece taraflardan birisi 

yapabilecektir; hakem veya hakem kurulu tahkim süresinin uzatılması konusunda bir 

talepte bulunamayacaktır.1090 Mahkemeye yapılacak tahkim süresi uzatma talebinin 

tahkim süresi bitmeden evvel yapılması gerekmektedir. Mahkeme tahkim süresinin 

uzatılması için haklı bir sebebin varlığı halinde bu talebi kabul edecektir.1091 

Mahkemenin tahkim süresinin uzatılması talebini duruşma yaparak değerlendirmesi 

ve hakemlerdeki dosyayı incelemesi yerinde olacaktır.1092 Mahkeme talebin reddine 

karar verdiği takdirde tahkim süresi sonunda yargılama sona erecektir. Mahkemenin 

bu konuda verdiği karar kesindir.  

Tahkim süresi geçtikten sonra yapılan tüm işlemler batıldır.1093 Hakem 

kararı tahkim süresi geçtikten sonra verildiği takdirde iptal edilecektir ve artık 

yeniden hakem seçilerek uyuşmazlığın tahkimde çözülmesi mümkün olmayacaktır. 

Bu durumda tarafların yeni bir tahkim sözleşmesi yaparak tahkime başvurmaları 

mümkün görülmelidir. Hakemler tahkim süresi içerisinde karar vermek 

mecburiyetinde olduklarından bu süre içerisinde karar veremedikleri takdirde vekâlet 

sözleşmesine aykırı davrandıkları kabul edilebilecek ve sorumlulukları söz konusu 

olabilecektir.1094 

d. Tahkim Dili 

Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca tahkim yargılaması Türkçe’den 

farklı bir dilde de olabilecektir. Kanun, tahkimin Türkçe veya Türkiye Cumhuriyeti 

                                                 
1089 Akıncı, a.g.e., s.135 
1090 Kalpsüz, a.g.e., s.51  
1091 Balcı, a.g.e., s.209 
1092 Akıncı, a.g.e., s.136; Balcı, a.g.e., s.209 
1093 Balcı, a.g.e., s.209 
1094 Akıncı, a.g.e., s.137; Kalpsüz, a.g.e., s.53 
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tarafından tanınan devletlerden birinin resmi dilinde yapılabileceğini öngörmüştür 

(MTK m.10/C/1). 

Tahkim yargılamasında kullanılacak dil veya diller taraflarca 

kararlaştırılabilecektir. Buna göre tahkim yargılamasında tek bir dil kullanılabileceği 

gibi birden fazla dilin kullanılmasına da karar verilebilecektir.1095 Taraflar tahkim 

dilini tahkim sözleşmesinde kararlaştırabilecekleri gibi daha sonra da 

kararlaştırabilirler. 

Taraflar tahkim dilini kararlaştırmadıkları takdirde, tahkim dili veya dilleri 

hakem veya hakem kurulu tarafından belirlenir. Hakem veya hakem kurulu tahkim 

dilini belirlerken hakemlerin ve tarafların vatandaşlığına ve uyuşmazlıkla ilgili 

belgelerin hazırlandığı dile dikkat etmelidir.1096 Tahkim dilinin savunma haklarının 

ihlal edilmesine yol açacak şekilde belirlenmemesi gerekir.1097 

Tarafların anlaşmasında veya hakemlerin konu ile ilgili ara kararında aksi 

öngörülmemiş ise tahkim dili olarak belirlenen dil veya diller, tarafların bütün yazılı 

beyanlarında, duruşmalarda, hakem veya hakem kurulunun ara kararlarında, nihai 

kararlarında ve yazılı bildirimlerde kullanılacaktır (MTK m.10/C/1). Tarafların 

avukatları da yazılı ve sözlü tüm beyanlarını tahkim dilinde yapacaklardır. 

Hakem veya hakem kurulu, tarafların dayandığı belgelerin tahkim 

yargılamasında kullanılan dil veya dillerdeki çevirileri ile birlikte sunulmasına karar 

verebilecektir (MTK m.10/C/2). Bununla birlikte hakemler veya diğer taraf, tahkim 

dili dışındaki bir dilde sunulan bilgileri anlayabilecek durumdalarsa bu belgelerin 

çevirisinin yapılmasına karar verilmeyebilecektir. 

Tahkim yargılamasında tercüman kullanılmasına bir engel yoktur. 

Tarafların avukatları tercümandan yararlanabileceklerdir. Tercümanın en gerekli 

olduğu yer tahkim dilini bilmeyen tanıkların dinlenilmesi aşamasıdır. Bu durumda 

                                                 
1095 Şanlı, a.g.e., s.251 
1096 Akıncı, a.g.e., s.139; Şanlı, a.g.e., s.251 
1097 Aydoğan, a.g.e., s.72 
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hakem veya hakem kurulu tercüman atayabileceği gibi taraflar da tercüman temin 

edebilirler. 

Tahkim yargılamasının kararlaştırılan tahkim dilinden farklı bir dilde 

yapılması ve bu nedenle taraflardan birinin iddia ve savunma hakkını gereği gibi 

kullanamaması hakem kararının iptaline veya hakem kararının tenfizinin 

reddedilmesine sebep olabilecektir.1098 Yine tahkim lisanı hakem kurulunda oy 

çokluğuyla değiştirilmişse azınlıkta kalan hakemin o lisan hakkında yeterli bilgi 

düzeyine sahip olmadığı gerekçesiyle hakem kararı iptal edilebilecektir.1099 

e. Dava Dilekçesi, Cevap Dilekçesi, İddia ve Savunmanın 

Genişletilmesi Yasağı 

Hakemin veya hakem kurulunun seçilmesinin ertesinde tarafların 

uyuşmazlıkla ilgili iddialarını ve savunmalarını içeren dilekçelerini ve bunları 

destekleyen delillerini hakeme veya hakem kuruluna sunmaları gerekmektedir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 10/D maddesi taraflarca hazırlanacak 

dava ve cevap dilekçesini düzenlemiştir. Buna göre hakem veya hakem kurulu 

seçildikten sonra davacının hakeme veya hakem kuruluna dava dilekçesi sunması 

gerekmektedir. Dava dilekçesinin sunulması için gereken süre taraflarca 

kararlaştırılabileceği gibi eğer taraflarca böyle bir süre belirlenmediyse, bu süre 

hakem veya hakem kurulunca belirlenecektir. Dava dilekçesinde tarafların ad, ünvan 

ve adresleri; davacının temsilcisi; tahkim şartı veya sözleşmesi; uyuşmazlığın 

doğduğu veya ilgili olduğu esas sözleşme veya hukuki ilişki; iddianın dayandığı 

olaylar; uyuşmazlığın konusu, miktarı ve davacının talebi yer alacaktır. 

Davacının dava dilekçesini sunması üzerine taraflarca belirlenen süre 

içerisinde davalı tarafından cevap dilekçesi hazırlanacaktır. Bu süre taraflarca 

kararlaştırılmadığı takdirde hakem veya hakem kurulunca belirlenecektir. Kanunda 

cevap dilekçesinde bulunması gereken hususlar sayılmamış ve cevap dilekçesinin 

                                                 
1098 Akıncı, a.g.e., s.138-139; Günay, M., a.g.m., s.201 
1099 Akıncı, a.g.e., s.139 
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içeriği konusunda dava dilekçesine atıfta bulunulmamıştır.1100 Davalı cevap 

dilekçesinde davacının ileri sürmüş olduğu iddialara cevap verecektir. Davalı istediği 

takdirde bu cevap dilekçesiyle davacıya karşı dava açabilecektir. 

Taraflar hakeme veya hakem kuruluna sunacakları dilekçelere yazılı 

delillerini ekleyebilirler. Taraflar dilekçelerinde ileride sunacakları delillere de 

yollama yapabilirler (MTK m.10/D/1). 

Milletlerarası Tahkim Kanunu tarafları iddia ve savunmalarını sunarken 

hiçbir kısıtlamaya tâbi tutmak istememiştir. Taraflar, aksini kararlaştırmadıkları 

takdirde, iddia ve savunmalarını yargılama sırasında değiştirebilip genişletebilirler. 

İddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi serbestisine kanun tarafından iki 

sınırlama getirilmiştir. Bunlardan ilki davacı veya davalı; iddialarını veya 

savunmalarını tahkim sözleşmesinin kapsamı dışına çıkacak şekilde değiştiremez 

veya genişletemez. Aksi takdirde hakem kararı iptal edilebilecek veya hakem 

kararının tenfizi mümkün olmayabilecektir. İkinci olarak iddianın ve savunmanın 

genişletilmesi veya değiştirilmesi, yargılamanın geç bir aşamasında yapılmışsa veya 

diğer taraf açısından büyük bir zorluk yaratıyorsa bu genişletme veya değiştirme 

kabul edilmeyecektir (MTK m.10/D/2). Bununla birlikte hakem veya hakem kurulu, 

diğer hal ve şartları dikkate alarak haklı bir gerekçeye dayanan gecikmeleri kabul 

edebilecektir. Bu bağlamda yargılamanın başında ileri sürülebilmesi mümkün olan 

iddia ve savunmaların haklı bir gerekçe yokken yargılamanın son aşamasında ileri 

sürülmesi hakemler tarafından kabul edilmemelidir. 

f. Görev Belgesi 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 10/E maddesi uyarınca taraflarca aksi 

kararlaştırılmadığı takdirde hakem veya hakem kurulu, dava ve cevap dilekçesi 

verildikten sonra bir görev belgesi hazırlayacaktır.  

Bu hüküm uyarınca görev belgesi dava ve cevap dilekçesinden sonra 

hazırlanacaktır. Eğer davalı cevap dilekçesinde karşı dava açmışsa, bu durumda 

                                                 
1100 Aydoğan, a.g.e., s.73 
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görev belgesinin davacı tarafından karşı davaya verilecek cevap dilekçesinden sonra 

hazırlanması yerinde olacaktır.1101 Ayrıca taraflar istedikleri takdirde görev 

belgesinin hazırlanmamasına karar verebileceklerdir.1102 

Görev belgesi herşeyden önce tarafların ve hakemlerin yargılama usulüne 

ilişkin belirledikleri kuralları içerecektir. Bu çerçevede görev belgesinin içinde 

tahkim lisanı, tahkim yeri, süreler gibi hususlar yer alacaktır. Yine hakemler ve 

taraflar anlaşarak esasa uygulanacak hukukun ne olacağına görev belgesinde yer 

verebileceklerdir. Görev belgesi tarafların iddialarının ve savunmalarının özetini 

içermektedir. Bu sayede uyuşmazlığın özü doğru bir şekilde tespit edilecektir ve 

hakemlerin yetkilerinin çerçevesi çizilecektir. Görev belgesinde tarafların taleplerine 

yer verilecek böylece hakemler talep kapsamı dışında kalan hususlarda karar 

vermeyeceklerdir.1103 

Görev belgesinin içerisinde nelerin yer alması gerektiği hususu 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 10/E maddesinde yer almıştır. Söz konusu 

maddede yer alan konular sınırlayıcı olarak sayılmamıştır. Bu nedenle kanunda yer 

almayan bazı konular da görev belgesine eklenebilecektir.1104 

Görev belgesinde tarafların adları, ünvanları, sıfatları ve tahkim sırasında 

bildirim için geçerli olan adresleri yer alacaktır. Günümüzde haberleşmede 

teknolojinin etkin bir biçimde kullanıldığını düşünürsek görev belgesine tarafların 

elektronik posta adreslerinin de yazılması yerinde olacaktır.1105 Görev belgesinde 

tarafların iddialarının ve savunmalarının özeti yer alacaktır. Kanunda da belirtildiği 

üzere bunların özetlenmesi gerekmektedir, tamamı yer almayacaktır. Bu sayede iddia 

ve savunmaların hakemler tarafından doğru anlaşıldığı taraflarca onaylanmış 

olacaktır. Görev belgesi davacı ve davalının taleplerini içerecektir. Taleplerin miktar 

olarak belirtilmesi yerinde olacaktır. Bu durum sayesinde hakemlerin talepler dışında 

                                                 
1101 Akıncı, a.g.e., s.145; Kalpsüz, a.g.e., s.62 
1102 Kalpsüz, a.g.e., s.65 
1103 Akıncı, a.g.e., s.144; Aydoğan, a.g.e., s.75; Şanlı, a.g.e., s.252-253; Ziya Akıncı, ‘Yeni 
Milletlerarası Tahkim Kanunu ve Görev Belgesi’ (Görev Belgesi), Ünal Tekinalp’e Armağan, Beta 
Yayınları, İstanbul, 2003, s.966-967 
1104 Akıncı, Görev Belgesi, s.967; Günay, M., a.g.m., s.203 
1105 Akıncı, Görev Belgesi, s.970 
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bir karar vermelerinin önüne geçilmektedir. Görev belgesinde uyuşmazlık 

açıklanacaktır. Bununla birlikte bazı uyuşmazlıkların yargılamanın erken evresinde 

belirlenmesi mümkün olmayabilecektir. Ancak kanun uyuşmazlığın açıklanıp 

açıklanmaması konusunda hakemlere takdir yetkisi tanımamıştır. Bu durumda 

hakemlerin iddianın ve savunmanın özetinden uyuşmazlığı teşhis etmesi 

gerekecektir. Görev belgesinde hakemlere ilişkin bilgilere de yer verilecektir. Bunlar 

haricinde görev belgesine tahkim yeri, tahkim dili, tahkim süresi ve tahkim süresinin 

ne zaman başlayacağı yazılacaktır. Yine görev belgesinde tahkim yargılamasında 

uygulanacak usule ilişkin kurallara yer verilecektir. Burada özellikle tebligatların 

nasıl yapılacağının belirlenmesi ilerde tebligat konusundaki usulsüzlük iddialarının 

önüne geçilmesi açısından yararlı olacaktır. Ayrıca usule ilişkin konularda hakem 

heyeti başkanının tek başına hareket edebilip edemeyeceğinin yazılmasında da yarar 

vardır.1106 Hakemlere dostane aracılık yapma yetkisi veriliyorsa bunun görev 

belgesinde yer alması gerekir (MTK m.10/E/2). 

Hazırlanan görev belgesi hakem veya hakem kurulu ve taraflarca imza 

edilecektir (MTK m.10/E/3). Görev belgesinin tüm taraflarca imzalanmamış olması 

tahkimin devamına engel olmayacaktır. Taraflardan birisi usulüne uygun olarak 

davet edildiği duruşmaya katılmayıp görev belgesine imza atmasa bile diğer taraf ve 

hakemler görev belgesini imzalayarak tahkime devam edeceklerdir. 

Görev belgesinin hazırlanıp taraflarca ve hakemlerce imzalanması tahkim 

şartının kabul edildiği anlamına gelecektir. Bu halde tahkim şartının bulunmadığı 

sebebiyle hakem kararına karşı iptal davası açılamayacaktır. Ancak davalı cevap 

dilekçesinde tahkim şartının bulunmadığı yönünde itirazda bulunmuş, bu itirazını 

görev belgesine de yazdırmışsa bu halde tahkim şartının bulunmadığı sebebiyle 

hakem kararına karşı iptal davası açılabilecektir.1107 Görev belgesinin hazırlanması 

hakem kararının iptal edilmesi ve tenfizinin reddi olasılığını azaltacaktır. 

Bazı hallerde tahkim sözleşmesi ile görev belgesi birbirileriyle çelişen 

hükümler içerebilecektir. Görev belgesi de tahkim sözleşmesi gibi uyuşmazlığın her 

                                                 
1106 Akıncı, a.g.e., s.153; Akıncı, Görev Belgesi, s.979 
1107 Akıncı, a.g.e., s.156 
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iki tarafınca imzalandığından bu onların tahkim sözleşmesinden sonraki bir tarihte 

yaptıkları son irade beyanlarıdır. Bu nedenle bu durum tahkim sözleşmesinin 

taraflarca değiştirildiği anlamına gelmelidir ve tahkim görev belgesinde belirtilen 

doğrultuda yürütülmelidir. 

Hakemler görev belgesini hazırlamak durumundadırlar. Bu belgenin 

hazırlanmaması usule aykırılık teşkil edecektir. Bu usule aykırılığın hakem kararının 

iptaline yol açıp açmayacağı gündeme gelebilecektir. Usul ekonomisi ve hakkaniyet 

çerçevesinde her türlü usul aykırılığına aynı yaptırımın uygulanması yerinde 

olmayacaktır.1108 Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 15. maddesinde sadece kararın 

esasına etkili olan usule aykırılıkların iptal sebebi olabileceği ifade edilmiştir. 

Hakemlerin yargılama sırasında görev belgesini hazırlamamaları kanaatimizce usule 

ağır bir aykırılık teşkil etmediğinden hakem kararının iptaline karar verilmesi ağır bir 

sonuç olacaktır.1109 

g. Davanın Dosya Üzerinden İncelenmesi ve Duruşma 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 11/A maddesi uyarınca taraflar tahkim 

yargılaması sırasında duruşma yapılmayacağına karar verebileceklerdir. Eğer taraflar 

böyle bir karar vermediyse hakem veya hakem kurulu delillerin sunulması, sözlü 

beyanda bulunulması ve bilirkişiden açıklama istenmesi gibi sebeplerle duruşma 

yapılmasına karar verebilecektir. Bununla birlikte hakem veya hakem kurulu 

yargılamanın dosya üzerinden yapılmasına da karar verebilecektir (MTK m.11/A/1). 

Buna göre hakem veya hakem kurulunun duruşma yapma zorunluluğu yoktur. 

Taraflar duruşma yapılmaması konusunda anlaşmadıkları takdirde hakem 

veya hakem kurulu, taraflardan birinin istemi üzerine yargılamanın uygun bir 

aşamasında duruşma yapacaktır (MTK m.11/A). 

Devlet mahkemelerindeki yargılamanın aksine tahkim duruşmaları için zabıt 

kâtibi zorunluluğu söz konusu değildir. Milletlerarası tahkim uygulamasında büyük 

                                                 
1108 Kaplan, a.g.e., s.52 
1109 Aynı görüş için bakınız Akıncı, a.g.e., s.155-156; Akıncı, Görev Belgesi, s.979-980; Ekşi, MTK, 
s.331; Şanlı, a.g.e., s.253 
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meblağlı önemli uyuşmazlıklarda hakem heyeti başkanı tarafından bir hakem heyeti 

sekreteri atanması yoluna gidilmektedir. Bu durumda duruşmada yapılan açıklamalar 

başkan tarafından özetlenmek suretiyle zapta geçirilmektedir.1110 Taraflardan birinin 

talebi üzerine tanıkların veya bilirkişilerin dinleneceği duruşmalarda ifadelerin aynen 

zapta geçirilmesi için stenograf atanması yoluna gidilebilecektir.1111 

Hakem veya hakem kurulu dava ile ilgili her türlü keşif tarihini, bilirkişi 

incelemesini veya diğer delillerin incelenmesi için yapacağı toplantıları ve 

duruşmaları makul bir süre öncesinde taraflara bildirmek durumundadır. Bu halde 

hakem veya hakem kurulu taraflara duruşmanın gününü, saatini ve yerini 

bildirecektir. Daha önce de belirttiğimiz üzere taraflara daha önceden bildirilmek 

koşuluyla gerekli hallerde tahkim yerinden farklı bir yerde taraflarla birlikte 

toplanılabilecektir. Hakem veya hakem kurulu, taraflara bildirdikleri duruşmalara 

tarafların gelmemesi halinde bunun sonuçlarının ne olacağını da bildirecektir (MTK 

m.11/A/2). Devlet mahkemelerindeki yargılamalardan farklı olarak duruşmaların iş 

günlerinde ve çalışma saatleri içerisinde yapılma mecburiyeti yoktur.1112  

Hakem veya hakem kurulunun en önemli görevi duruşmada tarafların eşit 

olarak temsiline olanak sağlamak ve duruşmayı tarafların savunma haklarını 

zedelemeyecek şekilde yürütmektir.1113 

Devlet mahkemelerindeki duruşmalar kural olarak alenidir bununla birlikte 

tahkimde gizlilik nedeniyle tahkim duruşmalarının herkese açık olması gibi bir 

durum mevcut değildir. Uyuşmazlık tarafı olmayan kişilerin tahkim duruşmalarını 

izlemeleri mümkün değildir. Milletlerarası Tahkim uygulamasında taraflar ve taraf 

vekilleri haricinde uyuşmazlık konusundaki teknik uzmanların da duruşmaya 

katıldıkları görülmektedir. Bununla birlikte duruşmaya getirilmek istenen bu teknik 

bilirkişilerin isimlerinin önceden hakem veya hakem kuruluna bildirilmesi ve izin 

alınması gerekmektedir.1114 

                                                 
1110 Kalpsüz, a.g.e., s.67 
1111 Akıncı, a.g.e., s.160; Kalpsüz, a.g.e., s.67 
1112 Kalpsüz, a.g.e., s.66 
1113 Aydoğan, a.g.e., s.78 
1114 Akıncı, a.g.e., s.160-161 
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Hakem veya hakem kuruluna sunulan dilekçeler, bilgiler ve diğer belgeler 

taraflara bildirilecektir (MTK m.10/A/3). 

ğ. Taraflardan Birinin Yargılama Sırasında Taraf Olma 

Niteliğini Kaybetmesi veya Yargılamaya Katılmaması 

Tahkim yargılamasında tarafların ehliyetsiz olması hakem kararının iptaline 

sebep olabilecektir. Davanın taraflarından biri davanın açıldığı anda taraf ehliyetine 

sahip iken yargılama sırasında ehliyetsiz duruma düşebilecektir. Örneğin tahkim 

taraflarından biri olan gerçek kişi ölerek taraf ehliyetini kaybedebilecekken, tüzel 

kişinin tüzel kişiliği sona erebilecektir. Bu hallerde tahkim yargılaması hemen sona 

ermeyecektir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 11/B maddesi uyarınca tahkim 

yargılamasının taraflarından birinin taraf olma niteliğini kaybetmesi halinde, hakem 

veya hakem kurulu tahkim yargılamasını erteleyecek ve tahkim yargılamasının 

devamı amacıyla ilgililere bildirimde bulunacaktır. Örneğin gerçek kişi tarafın 

ölmesi halinde diğer tarafa davaya mirasçılara karşı devam edilmesi bildiriminde 

bulunulacak ve uygun bir süre verilecektir. Bu durumda tahkim süresi 

işlemeyecektir. 

Taraflardan birinin ehliyetini kaybetmesi durumunda hakem veya hakem 

kurulu diğer tarafa altı ay içinde bildirim yapmaz veya bildirimde bulunulan taraf 

tahkim yargılamasına devam edeceğini açıkça diğer tarafa ya da hakemlere 

bildirmezlerse tahkim yargılaması sona erecektir (MTK m.11/B/2). 

Milletlerarası ticari tahkimde davanın her iki tarafı da duruşmaya gelmez ve 

davayı takip etmezse uyuşmazlık hakkında bir karar vermek mümkün olmayacaktır. 

Hakem veya hakem kurulu tarafların davayı sürdürme isteğinin varlığı halinde bir 

karar verebileceklerdir. Bu durumda hakem veya hakem kurulu tahkim 

yargılamasına son verecektir. Bununla birlikte hakem veya hakem kurulu davanın 

esası hakkında incelemesini tamamlamışsa uyuşmazlığın esası hakkında bir karar 

verecektir. 
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Milletlerarası ticari tahkimde taraflardan birinin yargılamaya katılmaması 

çoğu kez yargılamanın sona ermesine veya durmasına neden olmayacaktır. Kanun 

davacının veya davalının yargılamaya katılamaması açısından farklı sonuçlar 

düzenlemiştir (MTK m.10/C). 

Buna göre ilk olarak davacı, dava dilekçesini geçerli bir neden 

göstermeksizin süresi içerisinde vermezse hakem veya hakem kurulu tahkim 

yargılamasına son verecektir (MTK m.10/C/1). Davacı dava dilekçesini hazırlarken 

kanunda gösterilen şekilde bir dilekçe hazırlamamışsa hakem veya hakem kurulu 

davacıya bu eksiklikleri tamamlaması için bir süre verecektir. Dilekçe bu süre 

içerisinde tamamlanmazsa tahkim yargılamasına son verilecektir (MTK m.10/C/2). 

Davalı cevap dilekçesi vermediği takdirde bu durum davacının iddialarının 

kabulü anlamına gelmeyecektir ve hakemler davayı incelemeye devam edecektir 

(MTK m.10/C/3). 

Son olarak taraflardan biri geçerli bir neden göstermeksizin duruşmaya 

gelmezse veya delillerini sunmaktan kaçınırsa hakem veya hakem kurulu tahkim 

yargılamasına devam ederek mevcut delillere göre karar verebilecektir (MTK 

m.10/C/4). Bununla birlikte duruşmaya gelemeyen taraf haklı ve geçerli bir sebep 

göstererek duruşmanın ertelenmesini sağlayabilecektir. 

h. Tahkimde Deliller  

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 12/A maddesi uyarınca hakem veya 

hakem kurulu belirlediği konular hakkında rapor vermek üzere bir veya birden çok 

bilirkişi atanmasına karar verebilecektir. Bu durumda dosyanın tamamı incelenerek 

tarafların iddiaları ve savunmaları hakkında görüş bildirmek üzere bilirkişi atanması 

mümkün değildir.1115 Milletlerarası tahkim uygulamasında genel olarak hakemler 

bilirkişilere sorulacak soruları tarafların da görüşlerini alarak tespit ederler. Bazı 

hallerde hakemler taraflara bilirkişiye sorulacak soruların listesini hazırlamalarını 

                                                 
1115 Kalpsüz, a.g.e., s.69 



 351

talep ederler. Hakemler daha sonra bu sorulara yeni sorular ekleyebilir ya da uygun 

görmediği bazı soruları listeden çıkartabilirler.1116 

Hakem veya hakem kurulu bilirkişinin yapacağı incelemeye yarar sağlaması 

açısından tarafların bilirkişiye gerekli açıklamaları yapmalarına ve ilgili belge veya 

bilgileri vermelerine karar verebilecektir. 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece taraflardan birinin istemi veya 

hakemlerin gerekli görmesi üzerine bilirkişiler yazılı veya sözlü raporlarını 

vermelerinden sonra çağrılacakları duruşmaya katılırlar. Buna göre taraflar aralarında 

yapacakları anlaşmada atanacak bilirkişilerin duruşmada dinlenmemesine karar 

verebilirler. Milletlerarası Tahkim Kanunu bilirkişilerin dinleneceği duruşmalar 

açısından çapraz sorgu sistemini ve taraf bilirkişisi sistemini kabul etmiştir.1117 Buna 

göre taraflar bu duruşmalarda bilirkişilere soru sorabilecek ve kendi seçtikleri özel 

bilirkişileri dinletebileceklerdir (MTK m.12/A/2). 

Hakem veya hakem kurulu dava ile ilgili keşif yapılmasında da karar 

verebilecektir (MTK m.12/A/1). Hakem veya hakem kurulu keşfe kendisi karar 

verebileceği gibi taraflardan birisinin istemi üzerine de karar verebilecektir. Keşfin 

özel ve teknik bilgiyi gerektirdiği durumlarda keşif sırasında bilirkişi bulundurulması 

ve bu bilirkişinin görüşüne başvurulması mümkündür. Gerektiği takdirde keşif 

sırasında tanık da yer alabilecektir. 

Taraflar hakemi veya hakem kurulunu iddialarının veya savunmalarının 

doğru olduğuna inandırmak için delillerden yararlanacaklardır. Milletlerarası tahkim 

kanunlarında genel olarak delillerle ilgili hususlar detaylı olarak düzenlenmemiştir. 

Delillerin sunulmasıyla ilgili olarak sıklıkla Milletlerarası Barolar Birliği 

Kuralları’nın delillere ilişkin hükümlerinden yararlanılmaktadır. 

Taraflar aralarında anlaşarak delillerin toplanması ve sunulmasıyla ilgili 

olarak tüm kuralları düzenleyebileceklerdir. Buna göre taraflar delillerin sunulma 

                                                 
1116 Akıncı, a.g.e., s.165-166; Kalpsüz, a.g.e., s.70 
1117 Aydoğan, a.g.e., s.82-83; Kalpsüz, a.g.e., s.71 
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süresini kararlaştırabilecekleri gibi bir delil sözleşmesi yaparak hangi konuların nasıl 

ispatlanabileceğini belirleyebilirler.1118 

Taraflarca bir süre belirlenmediği takdirde, taraflar delillerini hakem veya 

hakem kurulunca belirlenen süre içinde vereceklerdir. Hakem veya hakem kurulu bu 

süreyi belirlerken taraflara eşit davranmak zorundadır. Hakem veya hakem kurulu 

delillerin toplanmasında asliye hukuk mahkemesinden yardım isteyebilecektir. 

Hakem veya hakem kurulu kendisinin yapması mümkün olmayan haller için asliye 

hukuk mahkemesinden yardım isteyebilecektir. Örneğin hakem kurulunun davetine 

uymayan tanıklar mahkeme yardımıyla dinlenebilecektir; taraflara ve tanıklara yemin 

ettirilebilecektir. 

ı. Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 12/C maddesi uyuşmazlığın esasına 

uygulanacak hukuk hakkında bir düzenlemede bulunmuştur. Buna göre hakem veya 

hakem kurulu, taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine ve onların uyuşmazlığın 

esasına uygulanmak üzere seçtikleri hukuka göre karar verecektir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukukun 

tespitinde tarafların irade serbestisi prensibini benimsemiştir. Taraflar uyuşmazlığın 

esasına uygulanacak hukuku açık olarak belirleyebilecekleri hukuk seçimini zımnen 

de yapabileceklerdir.1119 Taraflar esasa uygulanacak hukuku esas sözleşmede, esas 

sözleşmede yer alan tahkim şartında, tahkim sözleşmesinde, görev belgesinde veya 

bunlardan bağımsız bir sözleşmede belirleyebileceklerdir. Uygulamada esasa 

uygulanacak hukuk sıklıkla tahkim sözleşmesinde ve esas sözleşmede belirlenmekte 

ayrı bir sözleşme yapılmamaktadır.1120 

Uyuşmazlığın çözümünde tarafların seçtikleri hukuk haricinde sözleşme 

hükümleri de dikkate alınacaktır. Uygulamada esas sözleşmelerin detaylı olarak 

hazırlanması veya bu alandaki standart kurallara atıflar yapılması nedeniyle sadece 

                                                 
1118 Akıncı, a.g.e., s.167 
1119 Aydoğan, a.g.e., s.84 
1120 Şanlı, Esasa Uygulanacak Hukuk, s.228 
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sözleşmeden yararlanılarak uyuşmazlıkların çözüldüğü görülmektedir.1121 Sözleşme 

hükümlerinin yorumunda ve tamamlanmasında esasa uygulanacak hukuka ait ticari 

örf ve adetler ile ticari teamüller göz önünde tutulacaktır (MTK m.12/C/1). 

Tarafların esasa uygulanacak hukuku belirlemeleri durumunda o devletin 

kanunlar ihtilafı kuralları veya usul kuralları değil doğrudan doğruya maddi hukuk 

kuralları seçilmiş sayılacaktır. Bununla birlikte uyuşmazlığın tarafları bunun aksine 

karar verebileceklerdir (MTK m.12/C/1).  

Taraflar esasa uygulanacak hukukun seçimini yapmış ve belli bir devletin 

maddi hukuk kurallarını belirlemişlerse hakem veya hakem kurulu bu ülkenin maddi 

hukuk kurallarını uygulamak zorundadır.1122 

Tarafların uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuk kurallarını seçmemiş 

olmaları halinde hakem veya hakem kurulu, uyuşmazlık ile en yakın bağlantı içinde 

olduğu sonucuna vardığı devletin maddi hukuk kurallarına göre karar verecektir 

(MTK m.12/C/2). Buna göre hakem veya hakem kurulu istediği ülkenin maddi 

hukuk kurallarını uygulayamayacaktır. Yaptığı araştıma ve inceleme sonucunda 

uyuşmazlık ile bağlantı içinde olduğunu tespit ettiği devletin hukuk kuralları 

uygulanacaktır. Hakem veya hakem kurulu gerektiği takdirde bu seçimi haklı 

gösteren sebepleri ortaya koyabilmelidir.1123 Bu durumda da hakem veya hakem 

kurulu uyuşmazlıkla bağlantılı olan devletin maddi hukuk kurallarını uygulayacaktır, 

kanunlar ihtilafı kuralları uygulanmayacaktır.1124 

Hakem veya hakem kurulu ancak tarafların açıkça yetkili kılmış olduğu 

durumlarda hakkaniyet ve nesafet kurallarına göre veya dostane aracı olarak karar 

verebilecektir (MTK m.12/C/3). Buna göre yürürlükte uyuşmazlığın esasına 

uygulanacak hukuk olmasına rağmen hakemler kendi adalet ve hakkaniyet ölçülerine 

göre uyuşmazlığı çözeceklerdir.1125 Dostane aracı olarak karar vermek de hakkaniyet 

ve nesafet kurallarına göre karar vermeyi kapsamaktadır. Hakem veya hakem 

                                                 
1121 Akıncı, a.g.e., s.168 
1122 Balcı, a.g.e., s.217-218 
1123 Kalpsüz, a.g.e., s.76 
1124 Akıncı, a.g.e., s.172 
1125 Balcı, a.g.e., s.172 
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kurulunun bu şekilde karar verebilmesi için tarafların açık irade beyanları 

gerekmektedir. Tarafların zımnen bu kuralları uygun öngördüklerinden bahsedilerek 

bu kurallara göre karar verilemeyecektir. 

i. Hakemlerin Karar Verme Usulü 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 13. maddesinin A fıkrası uyarınca 

taraflarca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe hakem kurulu oy çokluğuyla karar 

verecektir.  

Bununla birlikte taraflar hakemlerin oy birliğiyle karar vereceklerini 

kararlaştırabilecektir. Taraflar tahkim sözleşmesinde veya tahkim sözleşmesinden 

sonra yapacakları bir sözleşmede hakemlerin oy birliğiyle karar vereceklerini 

düzenleyebileceklerdir. Tarafların oy birliğini öngördükleri hallerde hakemler 

oybirliğiyle karar veremezlerse hakem kurulunun karar veremediği kabul edilecek ve 

tahkim yargılaması son bulacaktır.  

Milletlerarası Tahkim Kanunu’na göre hakem sayısı tek olsa bile bazı 

durumlar oy çokluğunun sağlanamaması söz konusu olabilecektir. Örneğin 

hakemlerden biri tazminat talebini reddeder, diğer hakem davacının talep ettiği 

tazminatı kabul eder ve üçüncü hakem davacının istediği tazminattan daha az bir 

tazminata hükmedilmesi görüşünde olursa oy çokluğu sağlanamayacaktır. Bu 

durumda hakem kurulunun karar veremediği kabul edilecek ve tahkim yargılaması 

son bulacaktır.1126 

Hakemler karar vermeden önce müzakerelerde bulunacaklardır ve daha 

sonra oylamaya geçilecektir. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda müzakere 

aşamasının sonuna gelindiğinde bir hakemin istifa etmesi veya oylama sonrası 

azınlıkta kalan hakemin kararı imzalamaması halleri düzenlenmemiştir. Bu durumda 

milletlerarası tahkim kurallarındaki uygulamaların kabul edilmesi kötü niyetli 

davranışların önüne geçilmesi açısından yerinde olacaktır. Buna göre azınlıkta kalan 

hakem kararı imzalamasa bile geçerli bir tahkim kararı olduğu kabul edilmelidir. 
                                                 
1126 Akıncı, a.g.e., s.174; Balcı, a.g.e., s.209. Bu durumda hakem başkanının tek başına karar 
verebilmesi hakkında bakınız Aydoğan, a.g.e., s.88 
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Yine müzakere sonunda hakemlerden biri oylamaya katılmayı reddederse geriye 

kalan hakemlerle alınan karar geçerli olacaktır. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 13/A maddesi uyarınca taraflar veya 

hakem kurulunun diğer üyeleri yetki vermişlerse hakem kurulu başkanı yargılama 

usulü ile ilgili belirli konularda tek başına karar verebilecektir (MTK m.13/A/2). 

Taraflar hakem kurulu başkanına bu yetkiyi görev belgesiyle verebileceklerdir. 

j. Davayı Sona Erdiren Durumlar  

Hakem yargılaması kural olarak hakem veya hakem kurulu tarafından nihai 

kararın verilmesiyle sona erecektir. Tahkim yargılaması sona erdikten sonra hakem 

veya hakem kurulu uyuşmazlıkla ilgili başka işlem yapamayacaktır; zira hakem veya 

hakem kurulunun yetkisi yargılamanın sona ermesiyle ortadan kalkacaktır. Bunun 

tek istisnası tahkim kararının yorumlanması, düzeltimesi veya tamamlanması 

durumlarıdır. Bu hallerde nihai kararı vermiş olan hakem veya hakem kurulu yetkili 

olacaktır. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 13/B maddesi nihai kararın verilmesi 

haricinde hangi hallerde yargılamanın sona ereceğini düzenlemiştir. 

a. Davacının davasını geri alması halinde tahkim yargılaması sona erecektir. 

Davacının bu halde davalının muvafakatine ihtiyacı vardır. Bazı hallerde davalı 

açılmış olan davanın geri alınmasına karşı çıkabilecektir. Bu durumda davalının 

itirazı üzerine hakemler uyuşmazlığın kesin olarak çözümünde davalının hukuki 

yararının bulunduğu sonucuna varırlarsa davacının davasını geri almasına rağmen 

davaya devam edilecektir. Aksi durumda davacının davasını geri almasıyla dava sona 

erecektir.1127 

b. Taraflar yargılamanın sona erdirilmesi konusunda anlaştıkları takdirde 

yargılama sona erecektir. 

c. Hakem veya hakem kurulu yargılamanın sürdürülmesini gereksiz veya 

imkansız bulduğu takdirde yargılama sona erecektir. Dava açıldıktan sonra davacının 

hukuki yararı veya davanın konusu ortadan kalkarsa dava konusuz kalacaktır. 
                                                 
1127 Akıncı, a.g.e., s.176; Aydoğan, a.g.e., s.90; Günay, M., a.g.m., s.207; Kalpsüz, a.g.e., s.81 
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Örneğin davalının dava konusu borcu ödemesi hali davayı konusuz bırakacaktır. Bu 

halde hakemin esas hakkında hüküm vermesi yerine davanın konusuz kaldığını 

belirterek yargılamaya son vermesi yerinde olacaktır. Hakemin davayı sona 

erdirirken yargılama giderleri hakkında da karar vermesi gerekecektir. Yargılama 

giderleri yargılamada haksız olan tarafa yüklenecektir. Davanın konusuz kalması 

halinde kimin haklı olduğu hususunda bir karar verilemiyorsa yargılama giderleri eşit 

olarak paylaştırılacaktır.1128 

ç. Taraflardan birinin tahkim süresinin uzatılmasına ilişkin talebi asliye 

hukuk mahkemesince reddedildiği takdirde tahkim süresinin sona ermesiyle 

yargılama sona erecektir. 

d. Tarafların hakem kurulunun oybirliğiyle karar vermesini öngördükleri 

hallerde hakem kurulu oybirliğiyle karar veremediği takdirde tahkim yargılaması 

sona erecektir. Oybirliği aranmayan hallerde oy çokluğu da sağlanamadığı takdirde 

tahkim yargılaması sona erecektir.1129 

e. Tahkim yargılamasında taraflardan biri taraf olma niteliğini kaybettiği 

takdirde altı ay içinde diğer tarafa bildirim yapılmaz veya bildirimde bulunulanlar 

tahkim yargılamasına devam edeceklerini açıkça diğer tarafa ya da hakem kuruluna 

bildirmezlerse tahkim yargılaması sona erecektir. 

f. Hakem veya hakem kurulu yargılama giderleri için davacıdan avans 

yatırmasını isterse ve avans ödenmezse hakem veya hakem kurulu yargılamayı 

durdurabilecektir. Yargılamanın durdurulduğunun taraflara bildirilmesinden itibaren 

30 gün içinde avans ödenirse yargılamaya devam edilir; aksi takdirde tahkim 

yargılaması sona erer (MTK m.16/C). 

g. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 13/B maddesinde yer almasa bile 

tarafların sulh olması halinde tahkim yargılaması sona erecektir. Milletlerarası 

Tahkim Kanunu’nun 12/D maddesi sulhü düzenlemiştir. Buna göre tahkim 

yargılaması sırasında taraflar uyuşmazlık konusunda sulh olurlarsa tahkim 

                                                 
1128 Akıncı, a.g.e., s.177 
1129 Balcı, a.g.e., s.209 
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yargılamasına son verilir. Tarafların istemini uygun bulan hakem veya hakem kurulu 

sulhü hakem kararı olarak tespit edecektir. Sulh haricinde feragat ve kabul yoluyla da 

yargılamanın son bulması gerekmektedir.1130 

k. Hakem Kararının İçeriği 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda hakem kararlarının şekli hakkında bir 

düzenlemede bulunulmamıştır. Bununla birlikte kararın asliye hukuk mahkemesine 

sunulması ve mahkemece saklanması hakkındaki hükümlerden kararın yazılı olması 

gerektiği sonucu çıkarılmaktadır.1131 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 14. maddesinin A fıkrasında hakem 

kararlarında nelerin yer alması gerektiği belirtilmiştir.  

Buna göre hakem kararında öncelikle tarafların ve varsa temsilcileri ile 

vekillerinin ad, soyadları, ünvanları ve adresleri yer alacaktır.  

Hakem kararında kararın dayandığı hukuki sebepler, kararın gerekçesi ve 

tazminata ilişkin istemlerde hükmedilen tazminat yer alacaktır. Bununla birlikte 

hakkaniyet ve nesafete veya dosthane çözüme göre karar verildiği takdirde hukuki 

sebeplerin yazılması söz konusu olmayacaktır.1132  

Hakem kararında tahkim yeri ve karar tarihi yer alacaktır. Karar tarihi 

sayesinde hakem kararının süresinde verilip verilmediği tespit edilebilecektir.  

Hakem kararı, kararı veren hakemlerin adlarını ve soyadlarını, imzalarını ve 

karşı oyları ihtiva edecektir. Hakem kararının altı imzalanırken imza el ile 

atılabileceği gibi elektronik imza da geçerli olacaktır. Oy çokluğu halinde karara 

muhalif kalan üye karşı görüşünü karara ekleyebilecektir.  

Hakem kararında bu karara karşı iptal davası açılabileceği belirtilecektir. 

                                                 
1130 Akıncı, a.g.e., s.180 
1131 Kalpsüz, a.g.e., s.87 
1132 Akıncı, a.g.e., s.182 
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Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 16. maddesinin B fıkrası uyarınca hakem 

veya hakem kurulu kararında tahkim yargılaması giderleri de gösterilecektir. 

Taraflar tarafından aksi kararlaştırılmadıkça hakem veya hakem kurulu 

kısmi karar da verebilecektir. 

l. Hakem Kararının Tebliği 

Hakem kararı hakem veya hakem kurulu tarafından taraflara bildirilecektir 

(MTK m.14/A). Zira kararın hukuken sonuç doğurabilmesi için taraflara tebliğ 

edilmesi gerekmektedir. 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe herhangi bir yazılı bildirim 

bizzat gönderilene ya da gönderilenin yerleşim yerine, olağan oturma yerine, iş 

yerine veya posta adresine teslim edildiği takdirde alınmış sayılır (MTK m.14/C/1). 

Gerekli araştırma yapılmış olmasına rağmen bu bildirim yerlerinden 

hiçbirisinin bulunmaması halinde gönderilenin bilinen son yerleşim yerine, olağan 

oturma yerine, iş yerine veya posta adresine taahütlü mektupla veya teslim 

teşebbüsünün belgelendiği herhangi bir başka vasıta ile gönderilen yazılı bildirimler 

alınmış sayılacaktır (MTK m.14/C/1,2).  

Yazılı bildirim öngörülen şekillerde teslim edildiği tarihte alınmış sayılır 

(MTK m.14/C/3).  

Tahkim yargılaması sırasında mahkemelerce yapılan tebligatlarda bu 

düzenleme uygulanmayacaktır (MTK m.14/C/4). 

Bunun haricinde taraflar veya hakemler yazılı bildirimlerin nasıl 

yapılacağını kararlaştırabileceklerdir. 

Taraflar hakem kararının tebliğinin mahkeme aracılığı ile yapılmasına karar 

verebileceklerdir. Taraflar giderini ödemek koşuluyla hakem kararının asliye hukuk 

mahkemesine gönderilmesini isteyebilir. Bu durumda karar ve dava dosyası, hakem 

veya hakem kurulu başkanı tarafından asliye hukuk mahkemesine sunulur ve 
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mahkemece kalemde saklanır (MTK m.12/A). Tarafların böyle bir talepte 

bulunmaması halinde hakem kararının mahkemeye sunulması zorunluluğu yoktur. 

m. Hakem Kararının Yorumlanması, Düzeltimesi ve 

Tamamlanması 

Hakem kararının açık olmaması, anlaşılmasında zorluk çekilmesi, birbirine 

zıt fıkralar ihtiva etmesi, bazı tereddütler doğurması halinde hükümdeki gerçek 

anlamın öğrenilmesi için taraflar kararın yorumlanması talep edebileceklerdir. Bu 

halde yeni bir kararın verilmesi veya karara ek hükümlerin konulması mümkün 

değildir. Karar sadece yorumlanıp açıklanacaktır. Taraflardan her biri hakem 

kararının yorumlanmasını kararın kendisine bildiriminden itibaren otuz gün içinde 

karşı tarafa bilgi vermek kaydıyla hakem veya hakem kuruluna talep edecektir. Karşı 

tarafın da görüşünü alan hakem veya hakem kurulu bu istemi haklı bulduğu takdirde 

talep tarihinden itibaren otuz gün içinde kararın yorumunu yapar (MTK m.14/B). 

Hakem kararlarında bazı hesap hataları, yazım hataları ve benzeri maddi 

hatalar bulunabilecektir. Taraflardan her biri bu maddi hataların düzeltilmesini 

isteyebilecektir. Maddi hataların düzeltilmesi hükmün değiştirilmesi anlamına 

gelmemektedir. Taraflardan her biri hakem kararının düzeltimesini kararın kendisine 

bildiriminden itibaren otuz gün içinde karşı tarafa bilgi vermek kaydıyla hakem veya 

hakem kuruluna talep edecektir. Karşı tarafın da görüşünü alan hakem veya hakem 

kurulu bu istemi haklı bulduğu takdirde talep tarihinden itibaren otuz gün içinde bu 

kararı düzeltir (MTK m.14/B). Hakem veya hakem kurulu karardaki maddi hatayı 

karar tarihini izleyen otuz gün içinde kendiliğinden de düzeltebilir.  

Hakem veya hakem kurulu, hakem kararında tarafların taleplerinin her biri 

hakkında karar vermek zorundadır. Tarafların taleplerinin her biri hakkında karar 

verilmemesi iptal sebebi olabilecektir. Bu nedenle Milletlerarası Tahkim Kanunu 

hakem kararında karara bağlanamayan taleplerin tamamlanması için bir olanak daha 

getirmiştir. Hakem veya hakem kurulu taleplerden bir veya birkaçı hakkında karar 

vermediği takdirde hakem kararı sonraki dönemde talep üzerine tamamlanabilecektir. 

Taraflardan her biri, hakem kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren otuz gün 
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içinde karşı tarafa da bilgi vermek kaydıyla yargılama sırasında ileri sürülmüş 

olmasına rağmen karara bağlanmamış konularda tamamlayıcı hakem kararı 

verilmesini isteyebilir. Hakem veya hakem kurulu, bu talebi haklı bulduğu takdirde 

tamamlayıcı hakem kararını altmış gün içinde verecektir (MTK m.14/B). 

Hakem kararının yorumlanması, düzeltilmesi ve tamamlanmasında iki 

önemli nokta mevcuttur. Bunlardan ilki hakem veya hakem kurulu nihai kararını 

verip görevleri son bulsa da bu talep üzerine yeniden karar vermektedirler. İkinci 

olarak düzeltme, yorumlama ve tamamlama kararları hakem kararlarının bir 

parçasını oluşturmaktadırlar ve bu kararlar taraflara bildirilecektir (MTK 

m.14/B/son). 

n. Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yolları 

(1) Genel Olarak 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca hakem kararlarına 

karşı yalnızca iptal davasının açılabileceği öngörülmüştür. Buna göre taraflar, hakem 

kararlarına karşı istinaf yoluna veya temyiz yoluna müracaat edemeyeceklerdir. 

İptal davası; hakem kararlarının sadece usuli yönden incelendiği, bu 

kararların maddi vakıalara ve hukuka uygunluğunun denetlenmediği bir başvuru 

yoludur. Bu nedenle hakem kararlarının iptal sebepleri esasa ilişkin denetimin de 

yapıldığı temyizden farklı olarak sadece usule ilişkindir.1133 Bununla birlikte 

Milletlerarası Tahkim Kanunu hakem kararının iptali için tahkim süresinin dolmuş 

olup olmadığı veya tahkim sözleşmesinin geçerli olup olmadığı gibi şekle ilişkin 

sebepler dışında tahkim yargılamasının usul açısından taraflar arasındaki sözleşmeye 

veya kanun hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği ve bu durumun 

kararın esasına etkili olup olmadığı gibi esasa ilişkin bir sebebe de yer vermiştir.1134 

Böylelikle Milletlerarası Tahkim Kanunu hakem kararının esasına ilişkin bir 

incelemeyi ihtiva ederek iptal davasının amacıyla çelişen bir düzenleme 

öngörmüştür. 
                                                 
1133 Aydoğan, a.g.e., s.108-110; Kalpsüz, a.g.e., s.101 
1134 Kalpsüz, a.g.e., s.102 
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(2) İptal Davasının Açılacağı Mahkeme ve Dava Açma 

Süresi 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 15. maddesinin A fıkrasına göre iptal 

davası yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılacaktır. İptal davasında yetkili 

mahkeme Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca davalının yerleşim 

yeri veya olağan oturma yeri ya da işyerinin bulunduğu yer asliye hukuk 

mahkemesidir. Davalının Türkiye’de yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya da 

işyeri yoksa İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili olacaktır.  

Dava asliye hukuk mahkemesinde görülecektir ancak iş bölümü açısından 

asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde görevli mahkeme asliye ticaret 

mahkemesidir.1135 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca iptal davasını 

açma süresi otuz gündür. Otuz günlük sürenin başlangıcı konusunda kanun iki durum 

öngörmüştür.  

Kural olarak iptal davasının açılma süresi hakem kararının taraflara 

bildirildiği tarihten itibaren başlayacaktır. Hakem kararını tebellüğ eden taraflar bu 

tarihten itibaren otuz gün içinde iptal davası açabileceklerdir.  

Bununla birlikte bazı hallerde hakem kararının tebliği üzerine taraflar 

hakem kararının yorumlanmasını veya düzeltilmesini ya da tamamlanmasını talep 

edebileceklerdir. Bu hallerde iptal davası için öngörülen otuz günlük süre düzeltme 

veya yorumlama ya da tamamlama kararının taraflara bildirildiği tarihten itibaren 

başlayacaktır. 

(3) İptal Davasının Hakem Kararının İcrasına Etkisi 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca iptal davasının 

açılması hakem kararının icrasını kendiliğinden durduracaktır. Bu halde tarafların 

talebine ve mahkemenin bir inceleme yapıp karar vermesine gerek olmadan hakem 

                                                 
1135 Akıncı, a.g.e., s.192; Kalpsüz, a.g.e., s.122 
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kararının icrası duracaktır. Bunun sebebi hakem kararının iptal edilmesi durumunda, 

hakem kararının icra edilmiş olmasının doğuracağı telafisi mümkün olmayan 

sonuçların engellenmesidir.1136 

İptal davasının sonunda iptal talebinin reddedilmesi üzerine hakem kararının 

icrası mümkün hale gelecektir. Bununla birlikte asliye hukuk mahkemesinin vereceği 

karara karşı temyize müracaat edilebilecektir. O halde iptal davasının reddine ilişkin 

kararın kesinleşmesinden sonra asliye hukuk mahkemesi hakem kararının icra 

edilebilir olduğuna ilişkin bir belgeyi talepte bulunan tarafa verecektir (MTK 

m.15/B/1). Bu belgenin verilmesi harca tâbi değildir. Hakem kararının icraya 

konulması halinde Harçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

Hakem kararına karşı iptal davasının açılmaması durumu söz konusu 

olabileceği gibi iptal davası açma hakkından feragat da mümkündür. Gerek süresi 

içinde iptal davası açılmadığı gerekse iptal davası açmaktan feragat edildiği takdirde 

asliye hukuk mahkemesinden hakem kararının icra edilebilir olduğuna dair bir belge 

istenebilecektir (MTK m.15/B). Bu hallerde mahkemeye başvuru üzerine mahkeme 

iptal davası açma süresinin geçip geçmediğini veya feragatin söz konusu olup 

olmadığını inceleyecektir. 

Mahkeme ayrıca uyuşmazlığın Türk Hukuku’na göre tahkime elverişli olup 

olmadığını ve hakem kararının kamu düzenine aykırı olup olmadığını kendiliğinden 

inceleyecektir. Buna göre kararın icra edilebilir olduğuna ilişkin bir belge almak için 

uyuşmazlık Türk Hukuku’na göre tahkime elverişli olmalı ve hakem kararı kamu 

düzenine aykırı olmamalıdır. Mahkemece aksine karar verilmediği müddetçe 

inceleme dosya üzerinden yapılacaktır (MTK m.15/B/2). 

(4) İptal Davası Açma Hakkından Feragat 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca taraflar iptal 

davası açma hakkından kısmen veya tamamen feragat edebileceklerdir. Milletlerarası 

Tahkim Kanunu tarafların iptal davasından feragat edebilmesi açısından bir serbesti 

                                                 
1136 Akıncı, a.g.e., s.195 
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getirmiştir. Buna göre taraflar hakem kararının verilmesinden önce dâhi iptal 

davasından feragat edebileceklerdir.1137 Bununla birlikte Milletlerarası Tahkim 

Kanunu taraflar arasında eşitsizliğe neden olabilecek durumların önüne geçilmesini 

hedeflendiğinden sadece tek bir tarafın yapacağı iptal davası açma hakkından feragat 

geçerli olmayacaktır. Her iki tarafın da iptal davası açma hakkından feragatinin kabul 

edilmesi Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun ruhuna daha uygundur.1138 

Taraflar iptal davası açma hakkından kısmen feragat edebilecekleri gibi 

tamamen de feragat edebileceklerdir. Buna göre taraflar kısmen feragat halinde 

kanunda sayılan iptal sebeplerinin sadece bir kısmı nedeniyle iptal davası 

açmayacaklarını beyan etmektedirler. Bu durumda feragat edilen iptal sebeplerinin 

dışında kalan sebeplere dayanılarak iptal davası açılması mümkün olacaktır. İptal 

davası açma hakkından tamamen feragat halindeyse taraflar hiçbir şekilde iptal 

davası açamayacaklardır. 

Tarafların iptal davası açma hakkından feragat edebilmeleri mümkün olsa 

da her halükarda uyuşmazlığın tahkime elverişli olmaması veya hakem kararının 

kamu düzenine aykırı olması nedeniyle hakem kararı iptal edilebilecektir. Zira 

tarafların feragatine rağmen hakem kararının icra edilebilirliğine dair belge için 

asliye hukuk mahkemesine başvurulduğunda mahkeme uyuşmazlığın Türk 

Hukuku’na göre tahkime elverişli olup olmadığını ve hakem kararının kamu 

düzenine aykırı olup olmadığını inceleyecektir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu iptal davası açma hakkından feragati herkes 

için mümkün görmemiştir. Kanun feragat yapabilecek kişiler açısından bir 

sınırlamaya gitmiştir. Buna göre feragat edebilecek taraflar yerleşim yeri veya olağan 

oturma yerleri Türkiye dışında bulunan taraflardır (MTK m.15/A). Bununla birlikte 

tahkim davasının taraflarından sadece birinin feragat etmesi mümkün olmadığından 

her iki tarafın da yerleşim yerleri veya olağan oturma yerleri Türkiye dışında 

bulunmalıdır.1139 

                                                 
1137 Akıncı, a.g.e., s.198; Kalpsüz, a.g.e., s.123 
1138 Akıncı, a.g.e., s.198 
1139 Akıncı, a.g.e., s.199; Kalpsüz, a.g.e., s.125 
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Taraflar iptal davası açma haklarından feragati tahkim sözleşmesine 

koyacakları bir hükümle yapabilecekleri gibi daha sonraki bir aşamada da iptal 

davası açma hakkından feragat edilmesi mümkündür. İptal davası açma hakkından 

feragat edilmesine ilişkin sözleşmenin geçerli olabilmesi için iki şart gerekmektedir. 

Bunlardan ilki iptal davası açma hakkından feragat iradesinin açık bir beyanla yerine 

getirilmesidir. İkincisi ise iptal davası açma hakkından feragat iradesinin yazılı 

olarak beyan edilmesidir. 

(5) Hakem Kararının İptal Sebepleri 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 15/A maddesi sınırlayıcı bir şekilde 

hakem kararlarının iptal sebeplerini saymıştır.1140 Bu iptal sebepleri başvuruyu yapan 

taraf tarafından ispat edilecek iptal sebepleri ve mahkeme tarafından re’sen tespit 

edilecek iptal sebepleri olarak iki gruba ayrılmıştır. 

Mahkeme tarafından resen dikkate alınacak iptal sebepleri iki tanedir.  

1. Bunlardan ilki hakem veya hakem kurulu kararına konu olan 

uyuşmazlığın Türk Hukuku’na göre tahkime elverişli olmamasıdır. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta uyuşmazlığın tahkime elverişli olup olmadığının tespitinde 

mahkemenin Türk Hukuku’nu dikkate alması gerektiğidir. Buna göre hakem kararına 

konu olan uyuşmazlık Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklara 

ilişkinse veya iki tarafın iradelerine tâbi olmayan bir konuya ilişkinse mahkeme 

tarafından iptal kararı verilecektir. 

2. Mahkeme tarafından resen dikkate alınacak iptal sebeplerinden ikincisi 

hakem kararının kamu düzenine aykırı olmasıdır. Hâkim kamu düzenine aykırılığı 

tespit ettiği takdirde hakem kararını resen iptal edecektir. Burada hakemin göz 

önünde bulunduracağı kamu düzeni Türk kamu düzenidir; zira Türkiye’de verilen bir 

hakem kararının yabancı bir ülkenin kamu düzeni menfaatine iptal edilmesini haklı 

gösterecek bir sebep yoktur.1141 Türk kamu düzenini milli hukuk düzeninin dayandığı 

temel prensipler, Türk ahlak ve adap anlayışı ve Türk toplumunun temel 
                                                 
1140 Ekşi, MTK, s.316; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.38 
1141 Kalpsüz, a.g.e., s.119 
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menfaatlerini koruyan kaideler oluşturmaktadır.1142 Milletlerarası tahkimde kamu 

düzenine aykırılık hallerinin milli tahkimde olduğundan çok daha sınırlı tutulması 

işin mahiyetine uygun düşecektir. Zira milletlerarası tahkimde milli hukuktan 

kaynaklanan müdahalelerin en aza indirilmesi gayesi güdülmektedir. Bununla 

birlikte milletlerarası tahkimin niteliği gereği bu kararların milletlerarası kamu 

düzenine de uygun olması yerinde olacaktır. 

MilletlerarasıTahkim Kanunu iptal talebinde bulunan tarafça ispatlanması 

gereken yedi iptal sebebi düzenlemiştir. 

1. Bunlardan ilki tahkim sözleşmesinin taraflarından birinin ehliyetsiz 

olması ya da tahkim sözleşmesinin tarafların anlaşmayı tâbi kıldıkları hukuka veya 

böyle bir hukuk seçimi yapılmamışsa Türk Hukuku’na göre geçersiz olmasıdır.  

Tahkim sözleşmesini imzalayan taraflardan birinin ehliyetsiz olması halinde 

hakem kararı iptal edilebilecektir. Mahkeme ehliyete uygulanacak hukuku 

belirlerken Türk kanunlar ihtilafı kurallarından yararlanacaktır. Buna göre Türk 

Hukuku’nda hak ve fiil ehliyetine uygulanacak hukuk Milletlerarası Özel Hukuk 

Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca tarafların milli hukukudur. Tarafın milli hukukuna 

göre hak veya fiil ehliyetine sahip olup olmadığı belirlenecektir. Bununla birlikte 

milli hukukuna göre ehliyetsiz olan taraf, Türk Hukuku’na göre ehliyetliyse 

Türkiye’de yaptığı tahkim sözleşmesiyle bağlı sayılacaktır (MÖHUK m.8/2). 

Tahkim sözleşmesinin geçerliliği konusunda incelenmesi gereken en önemli 

nokta tahkim sözleşmesinin şeklidir. Bundan sonra yine hata, hile veya tehdit gibi 

iradeyi sakatlayan haller de mevcut olabilecektir. Tahkim sözleşmesi yetkisiz 

temsilci tarafından yapıldıysa geçersiz sayılabilecektir. Bununla birlikte davalının 

cevap dilekçesinde tahkim sözleşmesine ilişkin herhangi bir itirazda bulunmayıp 

esasa ilişkin itirazlarını ileri sürdükten sonra davayı kaybetmesi halinde tahkim 

sözleşmesinin bulunmadığını söylemesi dürüstlük kuralına aykırı olacaktır. Bu 

                                                 
1142 Şanlı, Esasa Uygulanacak Hukuk, s.378 
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şekilde yapılan bir iptal talebinin kabul edilmemesi ve tahkim sözleşmesinin 

varlığının kabulü yerinde olacaktır.1143 

2. Hakem veya hakem kurulunun seçiminde tarafların sözleşmesinde 

belirlenen veya Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda öngörülen usule uyulmadığı 

takdirde hakem kararı iptal edilebilecektir.  

O halde taraflar tahkim sözleşmesinde hakemlerin seçimi konusunda bir 

usul tespit etmişlerse bu usule yoksa Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda öngörülen 

seçim usulüne riayet edilmelidir. Eğer taraflar hakemleri ismen belirlemişlerse 

uyuşmazlığın bu hakemlerden başka hakemlerle çözülmesi hakem kararının iptaline 

yol açacaktır.1144 

3. Hakem kararı tahkim süresi içinde verilmediği takdirde hakem kararı iptal 

edilebilecektir. 

4. Hakem veya hakem kurulunun hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz 

olduğuna karar vermesi halinde hakem kararı iptal edilebilecektir. 

Hakem veya hakem kurulu, davalının cevap dilekçesinde ileri sürdüğü 

yetkisizlik itirazı üzerine bu uyuşmazlığın çözümünde yetkili olup olmadığına 

kendisi karar verecektir. Hukuka aykırı olarak verilen yetkili veya yetkisiz olduğuna 

dair kararlara karşı iptal davası açılabilecektir. 

5. Hakem veya hakem kurulunun tahkim sözleşmesi dışında kalan bir 

konuda karar verdiği veya işlemin tamamı hakkında karar vermediği ya da yetkisini 

aştığı hallerde hakem kararı iptal edilebilecektir. 

Hakem veya hakem kurulu tahkim sözleşmesi dışında kalan konularda karar 

veremeyecektir. Örneğin tahkim sözleşmesinde tahkimin sadece esas sözleşmenin 

ihlali halinde tazminat sorununun halli için yapılacağı kararlaştırılmışsa hakem veya 

hakem kurulu tazminatla birlikte esas sözleşmenin feshine de karar veremeyecektir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca hakem veya hakem 
                                                 
1143 Akıncı, a.g.e., s.216 
1144 Akıncı, a.g.e., s.217; Kalpsüz, a.g.e., s.108 
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kurulunun tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar verdiği iddiasıyla açılan 

iptal davasında tahkim sözleşmesi kapsamında kalan konuların tahkim sözleşmesi 

kapsamında olmayan konulardan ayrılması mümkün olduğu takdirde hakem 

kararının sadece tahkim sözleşmesi kapsamında olmayan kısmı iptal edilebilecektir. 

Hakem veya hakem kurulu davacı veya davalı tarafından ileri sürülen tüm 

talepler hakkında bir karar vermelidir. Hakem veya hakem kurulunun uyuşmazlık 

hakkında karar verirken, bir veya birkaç talep hakkında karar vermemesi durumunda 

hakem kararının tamamlanması talebinde bulunulabilecektir. Eğer bu yola da 

başvurulmamışsa hakem kararı iptal edilebilecektir.  

Hakemlerin yetkilerini aşarak karar vermeleri durumunda da hakem kararı 

iptal edilecektir. Örneğin davacının tazminat olarak 100.000TL talep etmesine 

rağmen hakemlerin 150.000TL’ye hükmetmesi yetkinin aşılması durumunu 

oluşturur. Buna göre hakemler talepten fazlasına hükmedemeyecektir. Yine tahkim 

şartında esasa ilişkin hukuk belirtildikten sonra hakemlerin hakkaniyete ve nesafete 

göre karar vermeleri yetki aşımı olarak değerlendirilecek hakem kararının iptaline 

neden olacaktır.1145 

6. Tahkim yargılamasının, usul açısından tarafların anlaşmalarına veya bu 

yönde bir anlaşma bulunmaması halinde Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine 

uygun olarak yürütülmediği ve bu durumun kararın esasına etkili olduğu hallerde 

hakem kararı iptal edilebilecektir. 

Bu hükme göre iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlardan 

ilki yargılamanın uygulanması gereken usul kurallarına göre yürütülmemesi ve 

ikincisi usule aykırılığın kararın esasına etkili olmasıdır. Burada usule aykırı hareket 

tüm yargılama kuralları açısından olabileceği gibi usul kurallarından sadece birinin 

ihlali suretiyle de olabilir. Bununla birlikte her usule aykırılığın aynı yaptırıma 

tutularak hakem kararının iptaline yol açması ağır bir karar olabilecektir. Usule 

aykırılığın kararın esasına etki edip etmediği her olay için ayrı ayrı tespit edilmelidir. 

Örneğin görev belgesinin hazırlanmaması Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda 
                                                 
1145 Akıncı, a.g.e., s.223; Kalpsüz, a.g.e., s.111 
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öngörülen bir usul kuralının ihlali olmasına rağmen hakem kararının esasına etki 

etmeyecek bir usule aykırılıktır. Bu halde kararın iptal edilmesi taraflar açısından 

ağır bir sonuç olacaktır. 

7. Tarafların eşitliği gözetilmediği takdirde hakem kararı iptal 

edilebilecektir. 

Tahkim yargılamasın tarafların eşitliği ilkesi çok önemlidir ve bunun tüm 

yargılama boyunca devam etmesi gerekir. Taraflara eşit davranılma ilkesi, yargılama 

süresince taraflar arasında usul hukuku bakımından eşitliği ifade eder.1146 Bu 

durumda iddia, savunma ve delillerin sunulmasında, tarafların duruşmada 

dinlenilmesinde, duruşma sırasında tanıklara ve bilirkişilere soru sorulmasında, 

tarafların duruşmaya veya keşfe davet edilmelerinde, sunulan belge ve bilgileri 

inceleme imkânında taraflara eşit muamelede bulunulması gerekmektedir. 

(6) İptal Talebinin İncelenmesi ve Sonuçları 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 15/A maddesi uyarınca iptal talebi için 

başvurulan asliye hukuk mahkemesi iptal talebini öncelikle ve ivedilikle görecektir.  

İptal talebi davaya bakan mahkeme aksine karar vermedikçe dosya üzerinden 

incelenerek karara bağlanacaktır. İptal talebi üzerine kararın icrası durduğundan 

kanun incelemenin bir an evvel yapılmasını uygun görmüştür. Bununla birlikte 

uygulamada yüksek meblağlı davalarda iptal talebi üzerine tarafların dinlenerek 

inceleme yapıldığı ve karar verildiği görülmektedir.1147 

İptal davasında uyuşmazlığın Türk Hukuku’na göre tahkime elverişli 

olmaması ve kararın kamu düzenine aykırı olması dışında kalan diğer iptal sebepleri, 

iptal davasını açan tarafça ispat edilmek durumundadır. İptal davasını açan tarafın 

iptal sebeplerinin varlığını kanıtlaması durumunda hakem kararının iptaline karar 

verilecektir. Uyuşmazlığın Türk Hukuku’na göre tahkime elverişli olmaması ve 

kararın kamu düzenine aykırı olması iptal sebepleri ise ispat külfeti aranmadan 

hâkim tarafından resen incelenecektir. İptal davası açılmamış olsa dahi kararın icra 
                                                 
1146 Akıncı, a.g.e., s.231 
1147 Kalpsüz, a.g.e., s.127 
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edilebilirliğine yönelik taleple başvurulan mahkeme bu iki durumun varlığını 

kendiliğinden araştıracaktır. 

İptal davası üzerine iptal talebi kabul edilebileceği gibi ret de edilebilecektir. 

İptal davasının reddedilmesi üzerine bu karara karşı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu hükümlerine göre temyize başvurulabilecektir (MTK m.10/A/7). Mahkeme 

kararının temyiz edilmesi durumunda temyiz incelemesi iptal sebepleriyle sınırlı 

olarak yapılacaktır. Bu inceleme öncelikle ve ivedilikle karara bağlanacaktır. İptal 

davası hakkında verilen karara karşı temyiz yolu açık olduğu halde karar düzeltme 

yoluna gidilemeyecektir. Mahkemenin ret kararının kesinleşmesi üzerine asliye 

mahkemesi hakem kararının icra edilebilir olduğuna dair belgeyi talep eden tarafa 

verecektir. 

İptal talebi asliye hukuk mahkemesince kabul edilebilecektir. Bazı 

durumlarda hakem kararı tahkim sözleşmesi dışında kalan konularla birlikte tahkim 

sözleşmesi kapsamında olan konuları da kapsayabilecektir. Bu halde tahkim 

sözleşmesi dışında kalan konuların tahkim sözleşmesi kapsamında olan konulardan 

ayrılması mümkünse mahkeme hakem kararının geçerli kısmını ayırarak sadece 

geçersiz kısmı iptal edebilecektir (Kısmi İptal, MTK m.15/A/3). Bununla birlikte 

hakem veya hakem kurulu uyuşmazlığı bir bütün olarak çözümlemişse ve bu nedenle 

tahkim sözleşmesi dışında kalan konuların tahkim sözleşmesi kapsamında olan 

konulardan ayrılması mümkün değilse artık kısmi iptal söz konusu olmayacaktır.1148 

Mahkemenin iptal kararına karşı da temyiz başvurusu yapılabilecektir 

(MTK m.15/A/7). İptal davasının kabulü halinde kabul kararı temyiz edilmezse veya 

temyiz edilip de onanırsa bazı iptal sebeplerinin varlığı nedeniyle artık uyuşmazlık 

tahkim yoluyla çözümlenemeyecektir. Bazı iptal sebeplerinin varlığı durumundaysa 

uyuşmazlığın çözümü için taraflar yeniden hakem seçerek tahkim yoluna 

başvurabileceklerdir (MTK m.15/A/8). 

Hakem kararının iptal edilmesine rağmen tarafların yeniden tahkim yoluna 

başvurabileceği durumlar hakem seçiminde usulsüzlük olması, hakemlerin yetkileri 

                                                 
1148 Akıncı, a.g.e., s.233 
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hakkında yanlış karar vermeleri, hakemlerin yetkisini aşması veya istemin tamamı 

hakkında karar vermemesi, tahkim usulüne aykırılık, taraflara eşit davranılmaması ve 

kararın kamu düzenine aykırı olmasıdır. 

Hakem kararının iptal edilmesi nedeniyle uyuşmazlığın artık tahkim yoluyla 

çözülemeyeceği durumlar uyuşmazlığın Türk Hukuku’na göre tahkime elverişli 

olmaması, taraflardan birinin ehliyetsiz olması, tahkim sözleşmesinin geçersiz olması 

ve kararın tahkim süresi içinde verilmemesidir. 

o. Tahkim Giderleri 

Milletlerarası Tahkim Kanunu 16/B uyarınca hakem veya hakem kurulu, 

nihai kararında tahkim yargılaması giderlerini gösterecektir (MTK m.16/B/1). 

Yargılama giderlerine dâhil olan kalemler şunlardır: 

1. Hakemlerin ücreti; 2. Hakemlerin seyahat giderleri ve yaptıkları diğer 

masraflar; 3. Hakem veya hakem kurulu tarafından atanan bilirkişilere ve yardımına 

başvurulan diğer kişilere ödenen ücretleri ve keşif giderleri; 4. Hakem veya hakem 

kurulunun onayladığı ölçüde tanıkların seyahat giderleri ve yaptıkları diğer 

masraflar; 5. Hakem veya hakem kurulunun davayı kazanan tarafın varsa vekili için 

avukatlık asgari ücret tarifesine göre takdir ettiği vekâlet ücreti; 6. Milletlerarası 

Tahkim Kanunu’na göre mahkemelere yapılacak başvurularda alınan yargı harçları; 

7. Tahkim yargılamasına ilişkin bildirim giderleri 

Milletlerarası Tahkim Kanunu davayı kazanan tarafın vekili için avukatlık 

asgari ücret tarifesine göre ücret takdir edilmesini uygun görmüştür. Bu ücret 

Avukatlık Kanunu’nun 02.05.2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun’un 77. maddesiyle 

değişik 164. maddesinin son fıkrası çerçevesinde avukata ödenecektir, müvekkile 

ödenmeyecektir.1149 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 16/D maddesi uyarınca yargılama 

giderleri haksız çıkan tarafa yüklenecektir. Bununla birlikte taraflar bunun aksini 

                                                 
1149 Akıncı, a.g.e., s.244 
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kararlaştırabilecektir. Buna göre örneğin taraflar yargılama giderlerinin sadece 

davacıya ait olacağına karar verebileceklerdir. Davada her iki tarafın da kısmen haklı 

çıkması durumunda yargılama giderleri haklılık durumuna göre taraflar arasında 

paylaştırılacaktır (MTK m.16/D/1). 

Hakem veya hakem kurulunun yargılamayı sona erdiren veya taraflar 

arasındaki sulhü tespit eden kararında da yargılama giderleri gösterilir (MTK 

m.16/D/2). Taraflar sulh anlaşmasında yargılama giderlerinin nasıl ödeneceği 

hususunda anlaşmış olabilirler. Bu durumda hakemler tarafların tahkim giderleri 

konusundaki anlaşmalarını dikkate alarak tahkim giderlerine karar vereceklerdir. 

Taraflar bu konuda herhangi bir anlaşmaya varmadıkları takdirde hakemler sulh 

anlaşmasında dava konusunun ne ölçüde kabul edildiğini dikkate alarak yargılama 

giderlerine hükmedecektir.1150 

Davacının davasının tamamında feragat etmesi nedeniyle yargılamanın sona 

ermesi halinde feragat eden davacı yargılama giderlerinin tamamından sorumlu 

olacaktır. 

Hakem veya hakem kurulu davacı taraftan yargılama giderleri için avans 

yatırmasını isteyebilecektir (MTK m.16/C/1). Milletlerarası Tahkim Kanunu avansın 

davacı taraftan istenebileceğini öngörmüştür. Hakem veya hakem kurulu takdir ettiği 

avansın yatırılması için davacıya uygun bir süre verecektir. 

Hakem veya hakem kurulunun talep ettiği avans öngörülen süre içerisinde 

ödenmemişse hakem veya hakem kurulu yargılamayı durdurabilecektir (MTK 

m.16/C/2). Yargılamanın durdurulduğunun taraflara bildirilmesinden itibaren otuz 

gün içinde avans ödenirse yargılamaya devam edilecektir. Avans bu süre içinde 

ödenmediği takdirde yargılama sona erecektir. Bu noktada ödemenin sadece davacı 

tarafından yapılması gerekmez. Yargılamanın devamını isteyen taraf da avansı 

ödeyebilir.1151 

                                                 
1150 Akıncı, a.g.e., s.242 
1151 Kalpsüz, a.g.e., s.142 
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Hakem veya hakem kurulu, nihai kararını verdikten sonra taraflara 

yatırılmış olan avansların harcama yerlerini ve miktarlarını gösteren bir belge 

verecektir. Eğer alınan avanstan kullanılmayan bir kısım varsa, bu kısım avansı 

ödeyene iade edilecektir (MTK m.16/C/3). 

ö. Hakem Ücreti  

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 16/A maddesine göre hakem ücreti, 

hakem veya hakem kurulu ile taraflar arasında kararlaştırılabilecektir. Hakem veya 

hakem kurulu ile taraflar hakem ücretini tespit ederken dava konusu alacağın miktarı, 

uyuşmazlığın niteliği ve tahkim yargılamasının süresini dikkate alacaklardır.  

Bununla birlikte taraflar tahkim sözleşmesinde hakem ücretinin daha farklı 

bir şekilde tespit edilebileceğini kararlaştırmış olabilirler. Zira kanun, hakem 

ücretinin tespiti konusunda herşeyden önce tarafların irade serbestisine yer vermiştir. 

Taraflar ile hakem veya hakem kurulunun ücret konusundaki anlaşması 

hakem sözleşmesinde, yargılama sırasında yapacakları diğer bir sözleşmede veya 

görev belgesinde yer alabilecektir. Milletlerarası uygulamada hakem ücretinin görev 

belgesinde tespiti ağırlık kazanmaktadır.1152 

Taraflar hakem veya hakem kurulunun ücretini milletlerarası yerleşmiş 

kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yaparak da belirleyebileceklerdir 

(MTK m.16/A/2). 

Taraflar ile hakemler hakem ücretinin belirlenmesi hususunda bir anlaşmaya 

varmamış veya tahkim sözleşmesinde ücretin belirlenmesine ilişkin bir hüküm yer 

almamış ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal 

tahkim kurallarına yollama yapılmamış olabilir. Bu durumlarda hakem veya hakem 

kurulunun ücreti her yıl Adalet Bakanlığı’nca ilgili kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan ücret tarifesine göre belirlenir 

(MTK m.16/A/3). 

                                                 
1152 Kalpsüz, a.g.e., s.137; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.36 
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Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece hakem kurulu başkanının ücreti, 

hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak 

hesaplanacaktır (MTK m.16/A/4). 

Hakem kararlarının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması 

hallerinde hakemlere ek ücret ödenmez (MTK m.16/A/5). 

Hakem veya hakem kurulunun görevi nihai kararın verilmesiyle sona 

erecektir. Bu nedenle hakem kararı iptal edilmiş olsa bile hakemlerin ücretinin 

ödenmesi gerekecektir.1153 Hakem kararının tahkim süresi dolduktan sonra verilmiş 

olması halinde bile sürenin geçirilmesinde hakemlerin kusuru olmadıkça hakemlerce 

ücret talep edilebilecektir.1154 

F. Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 

1. Genel Olarak 

Türk Hukuku’nda 1949 yılına kadar olan süreçte doktrin ve Yargıtay, milli 

ve yabancı hakem kararları arasında ayrım yapmayarak her ikisinin de Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’na göre yerine getirileceği görüşünü paylaşıyorlardı.1155 Bu 

görüşün temelini hakem kararlarının da sözleşmeler gibi yer ve sınır tanımaması 

nedeniyle her yerde hüküm ifade edeceği anlayışı oluşturuyordu. 

Bununla birlikte 1949 yılından itibaren Yargıtay, milli hakem kararları ile 

yabancı hakem kararlarının icrası açısından bir ayırım yaparak, yabancı hakem 

                                                 
1153 Akıncı, a.g.e., s.240 
1154 Balcı, a.g.e., s.56 
1155 Mahmut Tevfik Birsel, ‘Türkiye’de Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinin Anayasal ve Küresel 
Boyutları’ (Tenfiz), Prof. Dr. İrfan Baştuğ Anısına Armağan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, Cilt:7, Özel Sayı:2005, İzmir, 2005, s.7-8; 
Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.53; Turgut Kalpsüz, ‘Türk Hakem Kararı Kavramı’ (Türk Hakem 
Kararı), Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi II. Tahkim Haftası, 
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1984, s.43 
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kararlarının tenfizine yabancı ilamların Türkiye’de icrasına ilişkin hükümlerin 

uygulanacağına hükmetmiştir.1156  

Bu içtihat değişikliğinden itibaren yabancı hakem kararlarını milli hakem 

kararlarından ayıran kıstasın tesbiti sorunu ortaya çıkmıştır. Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulu 07.11.1951 tarih 126/109 sayılı kararında hakem kararının milliyetini tayinde 

kıstas olarak ‘kararın otoritesi altında verilmiş olduğu kanun’un uygulanacağını 

belirtmiştir.1157 

Yabancı hakem kararlarının, yabancı mahkeme kararlarının tenfizine ilişkin 

hükümlere göre tenfiz edilmesi 1982 yılında yürürlüğe giren 2675 sayılı 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’a kadar devam etmiştir. 

Bu kanun yabancı hakem kararlarının tenfizine ilişkin özel hükümler getirmiştir. 

Türkiye daha sonra 1991 yılında 1958 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması 

ve İcrası Hakkındaki New York Konvansiyonu’nu onaylamıştır. 

2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, 

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 64. 

maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 5718 sayılı Kanun’un 60. ve 63. maddeleri 

arasında yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi düzenlenmiştir. 5718 sayılı 

Kanun 12.12.2007 tarihinde yürürlüğe gireceğinden ve tanıma ile tenfize ilişkin 

hükümler usuli nitelikte olduklarından bu tarihten önce açılmış olan tanıma ve tenfiz 

davalarında da yeni kanunun hükümleri uygulanacaktır.1158 Bununla birlikte bu 

davalarda o güne kadar tamamlanmış olan işlemler geçerli kalacaktır. 

Bu durumda Türk Hukuku’nda yabancı hakem kararlarının tenfizi 

hususunda iki düzenleme yer almaktadır.  

 

 
                                                 
1156 Ergin Nomer, ‘Türk Hukukunda Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi’ (Tenfiz), Mahmut R. 
Belik’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 1993, s.291; Kalpsüz, Türk 
Hakem Kararı, s.43; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.53 
1157 Birsel, Tenfiz, s.8; Kalpsüz, Türk Hakem Kararı, s.43; Nomer, Tenfiz, s.296-297 
1158 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.54 
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2. Yabancı Hakem Kararının Tanınması ve Tenfizi Kavramı 

Yabancı bir mahkeme kararının veya hakem kararının Türkiye’de etki 

doğurabilmesi bu kararın tanınmasına veya tenfizine bağlıdır. Tanıma ve tenfiz 

kavramları içerik ve sonuçları yönünden birbirinden farklı kavramlardır.  

Tanıma, yabancı kararların kesin hüküm kuvvetinin icra kabiliyetinden 

bağımsız olarak göz önünde bulundurulmasıdır.1159 Tanıma ile yabancı kararın kesin 

hüküm kuvveti tanıma işleminin yapıldığı devlet tarafından kabul edilmektedir.1160 

Yabancı bir hakem kararının tanınması; hakem kararının tarafları arasında aynı 

konuda ve aynı sebebe dayanarak bir Türk mahkemesinde dava açılması durumunda 

yabancı hakem kararı gerekçe gösterilerek kesin hüküm itirazından bulunulmasını 

sağlamaktadır. Böylelikle yabancı bir hakem kararı Türkiye’de tanındığı takdirde 

Türk mahkemesi veya hakem kurulu, davayı kesin hükümden dolayı reddedecektir. 

Yabancı hakem kararının tanınması, ona tanındığı ülkede icra kabiliyeti 

vermez veya onu tanındığı ülkede kendiliğinden icra edilebilir hale getirmez.1161 Bu 

durumda yabancı kararın ayrıca tenfiz edilmesi gerekir. Tenfiz, yabancı kararın kesin 

hüküm kuvveti ile birlikte icra kabiliyetinin de tenfiz işleminin gerçekleştiği ülkede 

kabul edilmiş olması anlamına gelmektedir.1162 Tenfizine karar verilen yabancı 

hakem kararları üç sonuç doğurur. Bunlar kesin hüküm, kesin delil ve icra 

kabiliyetidir.1163 

Doktrinde tanıma ve tenfiz arasındaki ilişki konusunda farklı görüşler ileri 

sürülmüştür. Bir görüşe göre kararın kesin hüküm teşkil etmesi ve icra kabiliyeti 

birbirinden ayrılamaz; bu nedenle her iki etki tenfiz kararına bağlıdır. Tenfizden 

bağımsız olarak hükmün kesin hüküm kuvvetinin tanınması mümkün değildir.1164Bu 

görüş tanımayı kabul etmemektedir. Bizim de katıldığımız diğer görüşe göreyse 

                                                 
1159 Ata Sakmar, Yabancı İlamların Türkiye’deki Sonuçları, İstanbul, 1982, s.81-82 
1160 Akıncı, a.g.e., s.247; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.9 
1161 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.9; Şanlı, a.g.e., s.185 
1162 Bilgin Tiryakioğlu, Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1996, s.14; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.9 
1163 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.9 
1164 Tiryakioğlu, a.g.e., s.17; Tuğrul Arat, ‘Yabancı İlâmların Tanınması ve Tenfizi’, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:XXI, 1964, s.435 
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hükmün iki etkisi birbirinden ayrı olarak değerlendirilmelidir ve bu nedenle tanıma, 

tenfizden bağımsız bir müessese olarak kabul edilmelidir.1165 Hakem veya mahkeme 

kararlarının eda hükümleri haricinde sadece tespit hükümleri de ihtiva 

edebileceklerini düşündüğümüzde bunların icra kabiliyeti olmadığından bağımsız 

olarak sadece tanıma müessesesinin konusunu oluşturacaklardır.1166 Bu durum 

tanımanın ayrı bir hukuki müessese olarak bulunması gerektiğini göstermektedir. 

Tanıma iki şekilde ortaya çıkabilecektir. Bunlardan ilki tenfiz söz konusu 

olmadan görülmekte olan bir davada kesin hüküm itirazının ileri sürmesi yoluyla 

veya tespit hükmünün bağımsız bir tanıma talebine konu edilmesiyle tanımanın 

kabul edilmesidir.1167 İkincisinde ise yabancı kararın tenfiz edilmesinde bir ön adım 

olarak kararın kesin hüküm kuvvetinin tanınması yoluyla tanıma ortaya 

çıkmaktadır.1168 

Tenfizde ise yabancı kararın icra kabiliyetinin tenfiz ülkesine teşmil 

edilebilmesi için bu kararın kesin hüküm kuvvetine sahip olduğu başlangıçta kabul 

edildikten sonra icra edilebilirlik şartlarının varlığı araştırılacaktır.1169 Bu halde 

tanıma tenfiz incelemesinin bir kısmını oluşturmaktadır. 

Yabancı bir hakem kararının tanınması veya tenfizi için mahkemeye 

başvurulması gerekmektedir. Mahkeme bu halde tanınması veya tenfiz edilmesi 

istenen kararın tanıma veya tenfiz edilme koşullarını taşıyıp taşımadığını 

inceleyecektir. Bu talep üzerine mahkeme hakem kararını esastan inceleyemez. Buna 

revizyon yasağı denilmektedir.1170 Tanıma veya tenfiz incelemesinde yabancı hakem 

kararının esastan incelenememesinin istisnasını kamu düzeni oluşturmaktadır.1171 

Yabancı hakem kararı hakkında tenfiz kararı almak her zaman zorunlu 

değildir. Yabancı hakem kararlarının, karar aleyhine olan tarafça yerine getirilmesi 

halinde tenfiz kararı alınmasına gerek kalmayacaktır. Ancak bazı durumlarda 
                                                 
1165 Arat, a.g.m., s.433-434; Tiryakioğlu, a.g.e.s. 17 
1166 Şit, a.g.e., s.90 
1167 Şit, a.g.e., s.90 
1168 Arat, a.g.m., s.437; Şit, a.g.e., s.90 
1169 Şit, a.g.e., s.90 
1170 Akıncı, a.g.e., s.248; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.9-10 
1171 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.10 
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yabancı hakem kararının tanınması gereği doğabilecektir. Örneğin görülen bir dava 

sırasında kesin hüküm veya kesin delil etkisinden yararlanılmak üzere ileri sürülen 

yabancı hakem kararının beklenen sonuçları doğurabilmesi için ileri sürülen 

mahkeme tarafından tanınması gerekmektedir.1172 

3. Yabancı Hakem Kararı Kavramı 

Türk Hukuku’nda yabancı hakem kararlarının tanınmasını ve tenfizini 

düzenleyen 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 

(MÖHUK) yabancı hakem kararı kavramının tanımını yapmamıştır. Bununla birlikte 

tanıma ve tenfiz için bir hakem kararının yabancı nitelikte olup olmadığının tespit 

edilmesi gerekmektedir.  

Türk Hukuku’nda hangi hakem kararlarının yabancı olduğu hususunda 

farklı görüşler ve uygulamalar ortaya çıkmıştır.  

Hakem kararına yabancılık niteliği verdiği kabul edilen kıstaslardan ilki 

toprak ilkesidir. Buna göre yabancı bir ülkede toplanan ve yargılama yapan 

hakemlerin bu yabancı ülkede verdikleri karar yabancı hakem kararı olarak 

nitelendirilmek gerekecektir. Bu kıstas hakemlerin toplanmadan karar vermelerinin 

mümkün olması, tahkim sözleşmesinin gereği olan muamelelerin farklı yerlerde 

yapılması, kararın verildiği yerin tespitinde karşılaşılan güçlükler olması ve 

hakemlerin toplandıkları yerin tarafların iradesi dışında tamamıyla tesadüfi 

olabileceği gibi nedenlerle reddedilmektedir.1173 Bu nedenle toprak ilkesi günümüzde 

hemen hemen tüm hukuk sistemlerinde terkedilmiş bir kıstastır. 

Hakem kararına yabancılık unsuru verdiği kabul edilen ve Yargıtay 

tarafından da kabul edilen kıstaslardan diğeri hakem kararının otoritesi altında 

verildiği kanun kıstasıdır. Bu kıstas uyarınca yabancı bir hukuka göre tahkim 

                                                 
1172 Rıfat Erten, ‘Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararları Hakkında Tenfiz Kararı Almak Her Zaman 
Zorunlu Mudur?’, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Prof. Dr. Aslan 
Gündüz’ün Anısına Armağan, Yıl:25-26, Sayı:1-2, 2005-2006, İstanbul, 2006, s.211 
1173 Kalpsüz, a.g.m., s.607; Nimet Özbek, a.g.m., s.131-132; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.59; Saim 
Üstündağ, ‘Yabancı Hakem Kararı Kavramı’ (Yabancı Hakem Kararı), Yabancı Hakem 
Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi II. Tahkim Haftası, Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1984, s.6-7; Sakmar, a.g.e., s.33 
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yargılaması yapılmış, hakem kararı verilmiş ve yargılama sona erdirilmişse yabancı 

hakem kararı söz konusu olacaktır.1174 Bu durumda yabancı bir usul hukukuna göre 

verilmiş olan hakem kararı yabancı hakem kararıdır.1175 Tahkim usulüne Türk 

Hukuku uygulanmışsa hakem kararı milli hakem kararı olacaktır. 

Yargıtay usul hukuku kriterini kabul etmiş olsa da 10.03.1976 tarihli Keban 

Barajı ile ilgili kararında hakem kararının verildiği yer kriterini de esas almıştır. 

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi bu kararında ‘Toprak ilkesi açısından yabancı 

memlekette toplanan, yargılayan hakemlerin orada verdikleri kararı yabancı hakem 

kararı olarak nitelemek gerekir. Öte yandan hakem kararının yabancılık niteliğinin 

belirlenmesi için usul hukuku kıstasının uygulanmasına da izin verilebilir.’ şeklinde 

bir sonuca varmıştır.1176 Görüldüğü üzere Yargıtay bu kararında usul hukuku kıstası 

yerine toprak esası prensibini ön plana çıkarmamıştır. Yargıtay her iki kriteri de yan 

yana geçerli kabul etmiş ve bir hakem kararının ya usul hukuku ya da toprak esasına 

göre yabancı hakem kararı olabileceğinden hareket etmiştir.1177 Yargıtay’ın bu 

kararında yer alan muhalefet şerhinde hakem mahkemesinin toplandığı yer 

hukukunun ancak taraflar tahkim şartı veya tahkim sözleşmesinde uyuşmazlığa 

herhangi hukuk veya usulün uygulanacağını belirtmemişlerse tatbik edilecek tâli bir 

ilke olarak kabul edilebileceği yer almıştır.1178 Böylelikle toprak prensibinin ancak 

tâli bir kriter olabileceği kabul edilmiştir.1179 Yargıtay daha sonraki bir kararında da 

hakem kararının milliyetini tayin ederken her iki kriteri de kullanarak bir sonuca 

varmıştır.1180 Bununla birlikte Yargıtay daha sonraki kararlarında da esas prensip 

                                                 
1174 Üstündağ, Yabancı Hakem Kararı, s.8 
1175 Nimet Özbek, a.g.m., s.132; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.56; Turgut Kalpsüz, ‘Hakem 
Kararlarının İcrası’ (İcra), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt:XXV, Sayı:2, Haziran 2009, s.13 
1176 Yargıtay 15. HD. 10.03.1976 T., E.1975/1617, K. 1976/1052. Bakınız Rabi Koral, ‘Hakemliğin 
Milliyeti ve Yargıtay XV Hukuk Dairesinin 1976 Tarihli Kararının Eleştirisi’ (Hakemliğin Milliyeti), 
Hıfzı Timur’un Anısına Armağan, İstanbul, 1979, s.423-426 
1177 Nomer, Tenfiz, s.297 
1178 Koral, Hakemliğin Milliyeti, s.477-489 
1179 Nomer, Tenfiz, s.297 
1180 ‘Gerek otoritesi altında verilen hukuk kriteri gerekse hakem mahkemesinin toplandığı yer kriterine 
göre işbu hakem kararının Türk hakem kararı olarak kabulü gerekmektedir.’ Yargıtay 11. HD. 
19.12.1985 T., E.1985/7099, K.1985/7099. Bakınız Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.58 
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olarak usul hukuku kriterinin kullanılması gerektiğine hükmetmiştir. Usul hukuku 

kriteri Türk doktrininde de ittifakla benimsenmiştir.1181 

Kanaatimizce taraflar aralarında anlaşarak yabancı bir usul hukukunu tercih 

ettiklerinden tarafların bu isteği göz önünde bulundurulmalı ve hakem kararının 

yabancı nitelikte olduğu kabul edilmelidir. Bu halde hakem kararının otoritesi altında 

verildiği kanun kıstası konunun özelliklere uygun niteliktedir. Eğer uygulanacak olan 

usul hukukunun tespiti mümkün değilse hakem kararının verildiği yer kıstasının 

tamamlayıcı bir kıstas olarak kabul edilmesi yerinde olacaktır.1182 

Sonuç olarak Türk milletlerarası tahkim hukukunda yabancı bir devletin 

usul hukukuna göre verilmiş bir hakem kararı yabancı hakem kararı olarak muamele 

görür. Uygulanacak usul hukukunun hangi devlete ait olduğu tayin edilemiyorsa tâli 

bir ilke olarak hakem kararının verildiği yer kıstası hakem kararına milliyet 

verecektir.1183 

Bununla birlikte günümüzde milli hakem kararları-yabancı hakem kararları 

ayrımı terk edilerek milli hakem kararları-milletlerarası hakem kararları şeklinde bir 

ayırıma doğru gidilmektedir. Zira milletlerarası hakem kararları, hiçbir ülkeye izafe 

edilemeyen anasyonel hakem kararlarını ihtiva etmektedir. Uyuşmazlığın tarafları 

aralarında anlaşarak ulusal tahkim kurallarını terk edip herhangi bir ulusal tahkim 

düzenine bağlı olmayan kurallar belirlemek suretiyle tahkime 

başvurabileceklerdir.1184 Bu durumda hakem kararı milli olmamakla birlikte yabancı 

hakem kararı niteliği de taşımayacaktır. Yapılabilecek tek şey toprak ilkesinden 

yararlanarak bu karara bir milliyet kazandırmak olacaktır. Bu açıdan milletlerarası 

hakem kararı kavramının kabul edilmesi pek çok pratik ihtiyaca cevap bulacaktır. 

Milletlerarası hakem kararları, milli hakem kararları dışında yabancı hakem kararları 

dâhil olmak üzere anasyonel hakem kararlarını kapsayan bir üst kavram olarak 

                                                 
1181 Toprak kriterine yönelik eleştiriler için bakınız Koral, Hakemliğin Milliyeti, s.435 vd. 
1182 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.60 
1183 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.61 
1184 Yine uyuşmazlığın tarafları arasındaki tahkim yargılamasında müracaat ettikleri milletlerarası 
tahkim kurumunun usul hukukuna ilişkin kuralları uygulanabilecektir. 
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uygulama alanı bulacaktır. Bu durumda milletlerarası hakem kararlarının tanınması 

ve tenfizi söz konusu olacaktır.1185 

4. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 

Hakkında Kanun Uyarınca Yabancı Hakem Kararlarının 

Tanınması ve Tenfizi  

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 

esas olarak hakem kararlarının tenfizini düzenlemiştir. Kanunun 63. maddesi 

uyarınca yabancı hakem kararlarının tanınması da tenfizine ilişkin hükümlere tâbidir. 

a. Tenfiz İçin Gerekli Önşartlar  

Türkiye’de tenfiz edilecek hakem kararlarının yabancı hakem kararı olması 

gerekmektedir. Milli hakem kararlarının tenfiz edilmesi mümkün değildir. 5718 

sayılı Kanun yabancı hakem kararı kavramının tarifini yapmamıştır. Bu durumda bir 

hakem kararının yabancılık niteliği Yargıtay’ın da benimsediği üzere hakem 

kararının otoritesi altında verildiği kanun kıstasına göre belirlenecektir. 

Kanunun 60. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kesinleşmiş ve icra kabiliyeti 

kazanmış veya taraflar için bağlayıcı olan yabancı hakem kararları tenfiz 

edilebilecektir. 2675 sayılı Kanun’da yer almayan ‘bağlayıcı olması’ kaydı 5718 

sayılı Kanun’da yer almıştır. Buna göre yabancı hakem kararının tenfizinin 

istenebilmesi için onun tâbi olduğu veya verildiği yer hukukuna göre kesinleşmiş 

veya icra kabiliyetini kazanmış olması gerekmektedir. Hükümde yer alan hakem 

kararının ‘bağlayıcı olması’ kavramından, tahkim sözleşmesinde veya taraflarca 

tahkimin tâbi olacağı kurallarda nihai ve kesin olarak ittihaz edileceği veya derhal 

uygulanacağı ya da geçerli olduğu ölçüde tarafların temyiz yoluna müracaattan 

feragat etmiş sayılacakları ifade edilmiş olan kararlar anlaşılmaktadır.1186 Buna göre 

bağlayıcı olan yabancı hakem kararının ayrıca kesinleşmiş olmasına veya icra 

                                                 
1185 Nimet Özbek, a.g.m., s.132-133 
1186 Kalpsüz, İcra, s.15 
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kabiliyeti kazanmış olmasına gerek yoktur.1187 Taraflar hakem kararının, kararın 

verildiği anda bağlayıcı olduğunu kararlaştırmışlarsa veya bunu benimseyen bir 

tahkim usulünü tercih etmişlerse artık bu kararın tenfizi için kesinleştirilmesine gerek 

olmayacaktır.1188 

b. Tenfiz Engelleri 

5718 sayılı Kanun yabancı hakem kararlarının tenfizinde karşılıklılık 

ilkesine yer vermemiştir. Kanun, karşılıklılık ilkesinin tahkim müessesesi ile 

bağdaşmayan bir şart olduğunu dikkate alarak bir önceki kanunda yer alan 

karşılıklılık ilkesini tenfiz şartları arasından çıkarmıştır. 

Yabancı hakem kararlarının tenfizi için yabancı hakem kararlarının tenfizi 

talebinin reddine neden olacak bir durumun bulunmaması gerekmektedir. Tenfiz 

talebinin reddedilmesine yol açacak haller kanunun 62. maddesinin 1. fıkrasında 

sayılmıştır. Yabancı hakem kararlarının tenfizinin reddi sebepleri kanunda tahdidi 

olarak sayılmıştır. Bu ret sebepleri dışında herhangi bir sebep ile yabancı hakem 

kararlarının tenfizi talebi reddedilemez.1189 

a. Tahkim sözleşmesi yapılmamışsa veya esas sözleşmeye tahkim şartı 

konulmamışsa tenfiz mümkün olmayacaktır. Tahkim sözleşmesinin veya tahkim 

şartının varlığını mahkeme resen inceleyecektir.1190 Tenfiz hâkiminin yapılmış olan 

anlaşmaları maddi hukuk bakımından inceleme yetkisi yoktur. Bu halde tahkim 

sözleşmesinde muvazaa maddi hukuka ait bir ihtilaf olduğundan tenfiz hâkimi bir 

inceleme yapamayacak ve karar veremeyecektir.1191 

b. Hakem kararı genel ahlaka ve kamu düzenine aykırıysa tenfiz kararı 

verilemeyecektir. Tenfiz hâkimi hakem kararının genel ahlaka ve kamu düzenine 

aykırı olup olmadığını resen araştıracaktır. Buna göre genel ahlak prensipleri 

                                                 
1187 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.63 
1188 Yavuz Kaplan, ‘Yabancı Hakem Kararlarının Kesinleşmesi Açısından Kesinleşme ve Bağlayıcılık 
Ölçütlerinin Değerlendirilmesi’ (Bağlayıcılık), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt:V, Sayı:1-4, Yıl:2001, Erzincan, 2001, s.426-427 
1189 Nomer, Tenfiz, s.303 
1190 Kuru, a.g.e., s.4137 
1191 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.67 
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uyarınca sözleşme konusu yapılamayan bir edime mahkûm eden yabancı hakem 

kararı tenfiz edilemeyecektir.1192 Yine hakem hakkaniyete ve nesafete göre karar 

verirken keyfilikten kaçınmalıdır; aksi takdirde bu durum kamu düzenine aykırılık 

teşkil edecektir.1193 Hakem de icra ettiği yargı fonksiyonu gereği bir hâkimdir ve 

ancak bağımsızlığı varsa gerçek anlamda böyle bir fonksiyonu icra edebilir. Bu 

sebeple hakem usulünde de bağımsızlık kendisinden vazgeçilemeyen ve taraf 

iradelerinin üzerinde etkili olamayacakları bir prensiptir. Bu bakımdan normal adli 

usulde olduğu gibi hakem usulünde de hakemlerin bağımsızlığı kamu düzenine etkili 

olabilecek bir alan teşkil eder.1194 

c. Hakem kararına konu olan uyuşmazlığın Türk kanunlarına göre tahkim 

yoluyla çözümü mümkün değilse tenfiz mahkemesi tenfiz talebini reddedecektir. 

ç. Taraflardan biri hakemler önünde usulüne göre temsil edilmemiş ve 

yapılan işlemleri sonradan açıkça kabul etmemişse bu durum tenfiz davasında ileri 

sürülmesi ve ispat edilmesi kaydıyla bir tenfiz engeli olabilecektir. 

d. Hakkında hakem kararının tenfizi istenen taraf, hakem seçiminden usulen 

haberdar edilmemiş yahut iddia ve savunma imkânından yoksun bırakılmışsa tenfiz 

reddedilebilecektir. Bu bende göre tenfizin reddedilebilmesi için aleyhine tenfize 

başvurulan tarafın bu hususu ileri sürmesi ve ispat etmesi gerekmektedir.  

Milletlerarası tahkimin en önemli ilkelerinden birisi yargılamada taraflara 

eşit muamele edilmesi ve iddia ile savunma haklarından mahrum bırakılmamalarıdır. 

İddia ve savunma hakkından mahrum bırakılmama; tahkimden zamanında haberdar 

edilme, yeterince süre verilerek duruşmaya davet edilme, delillerin ileri sürülebilmesi 

ve dosyadaki belgeleri inceleme imkânı verilmesini de kapsamaktadır.1195 Taraf 

kendi kusuru nedeniyle duruşmaya katılmadığı takdirde buna dayanarak tenfizin 

reddedilmesini sağlayamaz. 
                                                 
1192 Nomer, Tenfiz, s.300; Süha Tanrıver, ‘Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tenfizinde Kamu 
Düzeninin Rolü’ (Tenfiz), Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, Ankara, 1998, s.569 
1193 Tanrıver, Tenfiz, s.570 
1194 Ergin Nomer, ‘Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinde Hakem Mahkemesinin Bağımsızlığı’, 
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl:4, Sayı:1, İstanbul, 1984, s.30 
1195 Nomer, Tenfiz, s.301; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.70 
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e. Tahkim sözleşmesi veya tahkim şartı taraflarca tâbi kılındığı kanuna, bu 

konuda bir anlaşma yoksa hakem hükmünün verildiği ülke hukukuna göre hükümsüz 

ise tenfiz reddedilebilecektir. Bu durumun aleyhine tenfize başvurulan tarafça ileri 

sürülmesi ve ispat edilmesi gerekmektedir. 

f. Hakemlerin seçimi veya hakemlerin uyguladıkları usul tarafların 

anlaşmasına, böyle bir anlaşma yoksa hakem hükmünün verildiği ülke hukukuna 

aykırı ise bir tenfiz engeli söz konusu olacaktır. Bu durumun da ileri sürülerek ispat 

edilmesi gerekmektedir. 

g. Hakem kararı, hakem sözleşmesinde veya şartında yer almayan bir 

hususa ilişkinse veya sözleşme sınırlarını aşıyorsa bu kısım hakkında tenfiz talebi 

reddedilecektir. Bu durum ispat edilmesi gerecektir.  

Hakemlerin yetkileri çözmeleri için görevlendirildikleri uyuşmazlık 

konusuyla sınırlıdır. Bunun dışında kalan konularda karar veremezler. Talepten 

fazlaya hükmedilmesi halinde sözleşme sınırının dışına çıkma değil talebin üstüne 

çıkma söz konusudur. Bu halde usule uygulanması kararlaştırılan hukuka göre ve 

tabii eğer bu hukukta talepten fazlasına hükmolunmayacağına dair bir kaide varsa 

tenfiz reddedilecektir.1196 Tahkim sözleşmesinin kapsamını aşan hükümler tahkim 

sözleşmesinin kapsamına giren konularda verilen hükümlerden ayrılabiliyorsa kısmi 

tenfiz söz konusu olabilecektir. 

h. Hakem kararı tâbi olduğu veya verildiği ülke hukuku hükümlerine veya 

tâbi olduğu usule göre kesinleşmemiş yahut icra kabiliyeti veya bağlayıcılık 

kazanmamış veya verildiği yerin yetkili mercii tarafından iptal edilmişse bu durumun 

hakkında tenfiz istenen tarafça ispatı halinde tenfiz talebi reddedilecektir. 

 

 

 

                                                 
1196 Kalpsüz, İcra, s.22 
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c. Tenfiz Usulü 

(1) Davanın Tarafları 

Tenfiz davasının davacısı, hakemler tarafından görülmüş olan davayı 

kazanmış kişidir. Bu kişi alacağını Türkiye’de icra yoluyla almak için tenfiz 

kurumuna başvurmak zorundadır. Tenfiz davasının davalısı ise hakemler tarafından 

görülen davayı kaybeden kişidir. Aleyhine verilen hükmün Türkiye’de icrası için 

kendisine tenfiz davası yöneltilmiştir. 

(2) Görevli ve Yetkili Mahkeme 

Yabancı bir hakem kararının tenfizini isteyen taraf bir dilekçe ile görevli ve 

yetkili mahkemeye başvuracaktır. Yabancı hakem kararlarının tenfizinde görevli 

mahkeme asliye hukuk mahkemesidir (MÖHUK m.60/2). Tenfiz kararının önemi 

dolayısıyla tenfiz kararı verme görevi asliye hukuk mahkemesine verilmiştir.1197 

Kanunda hangi mahkemelerin yetkili olacağı da gösterilmiştir. Buna göre 

ilk olarak yetkili mahkeme tarafların yazılı olarak kararlaştırdıkları yer asliye 

mahkemesidir. Taraflar arasında böyle bir anlaşma olmadığı takdirde aleyhine karar 

verilen tarafın Türkiye’deki yerleşim yeri; eğer yerleşim yeri yoksa sakin olduğu yer; 

bu da yoksa icraya konu teşkil edebilecek malların bulunduğu yer mahkemesi yetkili 

sayılacaktır (MÖHUK m.60/2). Aleyhine karar verilen tarafın icraya konu teşkil 

edebilecek malları Türkiye’de olmadığı takdirde Türk mahkemeleri yabancı hakem 

kararının tenfizi konusunda yetkili olmayacaktır. Bu durumda karşı tarafın yetkisizlik 

ilk itirazı üzerine mahkeme yetkisizlik kararı verecektir.1198 Yetkisizlik itirazı 

yapılmazsa, tenfiz talebi yetkisiz mahkemeye yapılmış olsa bile şartları varsa tenfiz 

kararı verilebilecektir. 

 

 

                                                 
1197 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.77 
1198 Kalpsüz, İcra, s.15-16; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.77 
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(3) Davanın İncelenme Usulü 

Tenfiz talebinde bulunan taraf dilekçesinde kendi ile diğer tarafın varsa 

kanuni temsilcisinin ve vekillerinin adını, soyadını, adreslerini; tenfiz konusu kararın 

hangi tarihte verildiğini; hakemlerin veya hakem kurumunun adını; kararın özetini; 

tenfiz kararın bir kısmı hakkında isteniyorsa bu kısmın hangi kısım olduğunu 

yazacaktır.1199 

Kanunun 61. maddesinin 1. fıkrası tenfiz talebinde bulunan tarafın 

dilekçesine bazı belgeler ekleyeceğini öngörmüştür. Bu belgeler tahkim sözleşmesi 

veya şartının aslı yahut usulüne göre onanmış örneği; hakem kararının usulen 

kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış veya taraflar için bağlayıcılık kazanmış aslı 

veya usulüne göre onanmış örneği; bu belgelerin tercüme edilmiş ve usulen onanmış 

örnekleridir (MÖHUK m.61/1). Mahkemeye verilecek dilekçeye ve dilekçeye 

eklenecek belgelere karşı tarafın sayısı kadar örnekleri de eklenmelidir. 

5718 sayılı Kanun’un 61/2. maddesinin yapmış olduğu atıf sebebiyle bu 

kanunun 55., 56. ve 57. maddeleri tenfiz davasında uygulanacaktır. Buna göre tenfiz 

istemine ilişkin dilekçe duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilecektir. Buna 

göre tenfiz davası çekişmeli yargı işidir. Tenfiz istemi basit yargılama usulüne göre 

incelenerek karara bağlanacaktır (MÖHUK m.55/1). 

Kanunun 55. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kendisine karşı tenfiz isteminde 

bulunulan taraf ancak bu fıkrada sayılan sınırlı sayıdaki itirazları ileri sürebilecektir. 

Bu itirazlar sınırlıdır, genişletilemez.1200 Buna göre taraf ancak tenfiz şartlarının 

bulunmadığı veya yabancı hakem kararının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş 

yahut yerine getirilmesine engel bir sebebin ortaya çıkmış olduğunu ileri sürerek 

itiraz edebilecektir. Karşı taraf bu itirazlarını yaparken ispat belgelerini de 

mahkemeye sunacaktır.1201 

                                                 
1199 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.77 
1200 Kemal Dayınlarlı, ‘Yabancı Hakem Kararlarının 2675 Sayılı Kanuna Göre Tenfizi’ (Tenfiz), 
Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi II. Tahkim Haftası, Banka ve 
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1984, s.76 
1201 Dayınlarlı, Tenfiz, s.76; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.78 
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Tenfize engel olabilecek bir sebebin ortaya çıkması hakem kararının iptaline 

veya değiştirilmesine neden olabilecek iade-i muhakeme sebeplerinin varlığı halinde 

söz konusu olur. Burada amaç hata, hile, tehdit ve sahte belgelerle elde edilen 

kararların iç hukukta olduğu gibi milletlerarası alanda da haksızlıklara sebebiyet 

vermesini önlemektir.1202 

(4) Mahkemenin Kararı ve Karara Karşı Kanun Yolları 

Tenfiz talebiyle başvurulan mahkeme hakem kararının kısmen veya 

tamamen tenfizine karar verebileceği gibi tenfiz talebinin tamamen reddine de 

hükmedebilecektir. Mahkemenin vereceği bu karar yabancı hakem kararının altına 

yazılacak ve hâkim tarafından mühürlenip imzalanacaktır (MÖHUK m.56). 

Tenfiz talebinin kabulünün en önemli sonucu yabancı hakem kararının 

Türkiye’de kesin hüküm kuvvetini ve icra kabiliyetini kazanmasıdır. Mahkeme tenfiz 

kararıyla yabancı hakem kararlarının Türkiye’de tenfizi için kanunun aradağı 

şartların gerçekleştiğini tespit etmekte ve bu şartlara uygun olan hakem kararının 

icrasına hükmetmektedir. O halde tenfiz şartlarının varlığı halinde yabancı hakem 

kararı kesin hüküm kuvvetini kazanmakta ve bu da aslında varolan bir hukuki 

durumun açıklanması niteliğini taşımaktadır.1203 Tenfizine karar verilen yabancı 

hakem kararları Türk hakem kararları gibi icra olunacaktır. 

Yabancı hakem kararının içerdiği hükümlerden bir kısmı hakem 

sözleşmesinde yer almayan bir konuya ilişkinse ve tahkim sözleşmesi kapsamında 

olan konulardan ayrılabiliyorsa, mahkeme yabancı hakem kararını kısmen tenfiz 

edebilecektir. 

Mahkeme yabancı hakem kararının tenfiz talebinin reddine de karar 

verebilecektir. Tenfiz önşartlarını taşımayan veya tenfizin reddedilmesine sebep 

olabilecek niteliklerden birine sahip olan bir yabancı hakem kararının tenfizi 

mahkeme tarafından kabul edilmeyecektir. Mahkemenin tenfiz talebinin reddine 

ilişkin kararı icrai niteliktedir ve kesin hükmün bütün sonuçlarını taşımaktadır. Bu 
                                                 
1202 Dayınlarlı, Tenfiz, s.77; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.79 
1203 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.79 
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durumda yabancı hakem kararının ikinci defa Türkiye’de tenfizi istendiği takdirde 

önceki ret kararı kesin hüküm teşkil ettiğinden bu talep reddedilecektir.1204 Bununla 

birlikte tenfiz isteminin reddine ilişkin karar ihtilafın esasına ilişkin olmayıp tenfiz 

için gerekli şartların bulunmadığını tespit etmekten ibaret olduğu için aynı ihtilaf 

hakemlerce yeniden karara bağlanırsa bu yeni kararın tenfizi mümkün 

olabilecektir.1205 

Yabancı hakem kararının tenfiz talebinin kabulü veya reddi şeklindeki karar 

temyiz edilebilecektir. Yabancı hakem kararlarının tenfizi isteminin kabulü veya 

reddine ilişkin kararlara karşı temyize müracaat edilmesi icrayı temyiz incelemesinin 

sonuna kadar durduracaktır (MÖHUK m.57/2). 

5. 1958 Tarihli New York Konvansiyonu’na Göre Yabancı 

Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 

a. Konvansiyonun Uygulama Alanı ve Karşılıklılık İlkesi 

1958 tarihli New York Konvansiyonu yabancı hakem kararlarının tanıması 

ve tenfizinin, hızlı ve formaliteden uzak bir sistemle sağlaması için hazırlanmış ve 

çok sayıda devlet tarafından imzalanarak kabul görmüştür. New York Konvansiyonu 

hakem kararının verilmesinden sonraki safhayı düzenlemektedir.1206 Bununla birikte 

konvansiyonun ikinci maddesinde tahkim sözleşmelerinin şekli konusunda bir 

düzenleme yer almıştır. 

New York Konvansiyonu’nun uygulama alanı konvansiyonun 1. 

maddesinde gösterilmiştir. Konvansiyonun 1. maddesi uyarınca konvansiyon, gerçek 

veya tüzel kişiler arasında doğan uyuşmazlıklarda, tanınması ve icrası istenen 

devletten başka bir devlet toprağında verilen tahkim kararlarının tanınmasına ve 

icrasına uygulanır. Konvansiyon aynı zamanda tanınması ve icra istenen devlette 

ulusal sayılmayan tahkim kararları hakkında da uygulanır (m.1/1). 

                                                 
1204 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.79-80; Sakmar, a.g.e., s.145 
1205 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.80; Sakmar, a.g.e., s.145 
1206 Erdoğan, a.g.e., s.106; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.84 
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Bu durumda New York Konvansiyonu’na göre temel kriter toprak esası 

olmuştur. New York Konvansiyonu tahkim kararının tenfizinin istendiği ülkeden 

başka bir ülkede verilmiş olan hakem kararları için uygulanacaktır.1207 Burada esasa 

uygulanan hukuk, tahkim dili, hakemlerin veya tarafların vatandaşlığı gibi unsurlar 

değil kararın hangi ülke hudutları içinde verildiği kıstası esas alınmıştır.1208 Bu 

durumda iki Türk vatandaşı arasındaki bir uyuşmazlığa ilişkin yabancı bir ülkede 

verilen karar New York Konvansiyonu’na göre tenfiz edilebilecektir. Sözleşmede 

uyuşmazlığın yabancılık unsuru içermesi öngörülmediği için iç hukuk meselesinden 

kaynaklanan bir uyuşmazlığa ilişkin yabancı ülkede verilen tahkim kararı da New 

York Konvansiyonu’na göre tenfiz edilebilecektir.1209 

Konvansiyonun uygulanabilmesi için hakem kararının yabancı bir ülkede 

verilmiş olması yeterlidir. Bunun haricinde bu ülkenin New York Konvansiyonu’na 

taraf olması şart değildir.1210 Bununla birlikte konvansiyona taraf olan devletler 1. 

maddenin 3. fıkrası uyarınca karşılıklılık çekincesi koyarak konvansiyonun 

uygulanma kapsamını sadece konvansiyona taraf olan devletlerde verilen hakem 

kararlarıyla sınırlayabileceklerdir. Türkiye konvansiyondaki bu hükümden 

yararlanarak konvansiyona onay sırasında karşılıklık çekincesi koymuştur. Bununla 

birlikte konvansiyona çok sayıda devlet taraf olduğundan karşılıklılık çekincesi 

önemini kaybetmiştir.1211 New York Konvansiyonu’na taraf olan devletler arasındaki 

olaylarda coğrafi anlamda karşılıklılık aranacak, bunun haricinde fiili karşılıklılık 

araştırılmayacaktır.1212 

New York Konvansiyonu’nun uygulanması için ikinci bir kriter olarak 

tahkim kararının tenfizin talep edildiği ülke hukukuna göre yerli sayılmaması 

öngörülmüştür. Söz konusu ikinci kıstasla konvansiyonun uygulama alanı oldukça 

genişlemiştir. Bu durumda bir hakem kararının yabancı olarak nitelendirilip 

nitelendirilmeyeceği hâkimin hukukuna göre belirlenecektir. Eğer hakem kararlarının 

                                                 
1207 New York Konvansiyonu’nun uygulanabilmesi için coğrafi açıdan yabancılık yeterli sayılmıştır. 
Ansay, a.g.m., s.128 
1208 Erdoğan, a.g.e., s.107 
1209 Erdoğan, a.g.e., s.107 
1210 Erdoğan, a.g.e., s.107; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.85; Şanlı, a.g.e., s.283 
1211 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.86 
1212 Şanlı, a.g.e., s.283-284 
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milliyetinin tayininde hakem kararının otoritesi altında verildiği kanun kriterini 

benimseyen ülkelerde yabancı usul hukukuna göre verilen hakem kararları New 

York Konvansiyonu’na göre tenfiz edilecektir. Örneğin tahkim Türkiye’de cereyan 

etse ve tahkim yargılamasında Fransız Kanunları uygulansa alınan kararın 

Türkiye’de tenfizinde New York Konvansiyonu’nun hükümleri uygulanacaktır. Türk 

Hukuku’nda milli olmayan hakem kararları sadece yabancı bir usul hukukunun 

otoritesi altında alınmış hakem kararları değil; aynı zamanda hiçbir devletin usul 

hukukunun uygulanmadığı milletlerarası kurumların kuralları ile oluşan milletlerarası 

hakem kararlarıdır.1213 

New York Konvansiyonu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasına göre hakem 

kararlarına konu olan uyuşmazlık sözleşmeden doğabileceği gibi sözleşme dışında 

kalan diğer bir medeni hukuk veya ticaret hukukuna ilişkin uyuşmazlık hakkında 

olabilecektir. 

New York Konvansiyonu’nun 1. maddesinin 3. fıkrasına göre devletler, 

onay sırasında, konvansiyonun sadece kendi milli hukuklarına göre ticari sayılan 

uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen hakem kararlarının tenfizinde uygulanacağı 

çekincesini koyabileceklerdir. Türkiye’de konvansiyonu bu çekinceyle onaylamıştır. 

Bu sebeple konvansiyon Türkiye’de sade Türk Hukuku’na göre ticari sayılan işlem 

ve ilişkilerden doğan uyuşmazlıklarla ilgili verilen hakem kararlarına 

uygulanacaktır.1214 Doktrinde New York Konvansiyonu’nun kapsamının 

belirlenmesinde ticari işler için Türk Ticaret Kanunu’nun tanımladığı alanın daha da 

genişletilerek milletlerarası ticaretin yarar alanını ilgilendiren faaliyetlerin 

anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir.1215 

New York Konvansiyonu’nun 1. maddesi tahkim sözleşmesinin tarafları 

açısından gerçek ve tüzel kişiler arasında bir ayırım yapmamaktadır. Buna göre 

gerçek ve tüzel kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak diğer bir 

ülkede verilen hakem kararlarının tanınması ve tenfizinde New York Konvansiyonu 

uygulanacaktır. 
                                                 
1213 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.85 
1214 Şanlı, a.g.e., s.293 
1215 Akıncı, a.g.e., s.293 
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New York Konvansiyonu’nun 1. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 

konvansiyon hem ad hoc tahkim hem de kurumsal tahkim sonucu oluşan hakem 

kararlarının tanınması ve tenfizinde uygulanabilecektir. Kurumsal tahkim 

kararlarının yerli veya yabancı niteliğinin tayinindeki zorluklara rağmen genellikle 

bunların verildiği yer dikkate alınarak tenfiz aşamasında yabancılık vasfı tayin 

edilmektedir.1216 

New York Konvansiyonu’nun 7. maddesi uyarınca bu konvansiyonun 

yanında Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ile iç hukuk 

düzenlemelerinin daha lehe hükümler içermesi halinde, konvansiyon yerine daha 

lehe hükümler getiren düzenleme uygulanacaktır. 

b. Konvansiyona Göre Tanıma ve Tenfiz Şartları 

New York Konvansiyonu’nu uyarınca yabancı hakem kararlarının tanınması 

ve tenfizi aynı şartlara tâbi kılınmıştır. Konvansiyonun 5. maddesi yabancı hakem 

kararlarının tanınması ve tenfizi için gerekli şartları düzenlemiştir. Bu şartlardan bir 

kısmı hakem kararı aleyhine ileri sürülen tarafça ispat edilmesi gereken şartlardır. 

Diğer kısım ise mahkeme tarafından resen incelenmesi gereken şartlardır. Tenfiz 

davasında bu şartlar dışında başka bir inceleme yapılması mümkün değildir. 

Mahkeme hakem kararını esastan inceleme konusu yapamayacaktır.1217 

New York Konvansiyonu’nda yer alan tenfiz şartlarından bir bölümü 

aleyhine tenfiz talep edilen kişi tarafından ispat edilmek durumundadır. 

a. Tarafların ehliyetsiz olması veya tahkim sözleşmesinin taraflarca tâbi 

kılındığı kanuna ya da taraflarca hukuk seçimi yapılmamışsa hakem kararının 

verildiği yer kanuna göre hükümsüz olması kararın tenfizini engelleyecektir. 

Konvansiyon tarafların ehliyetsiz olmasını tenfiz engeli sayarken tarafların 

ehliyetinin tâbi olacağı hukuku düzenlememiştir. Bu durumda ehliyet meselesi tenfiz 

                                                 
1216 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.87 
1217 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.88 
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mahkemesinin kendi kanunlar ihtilafı kurallarının yetkili kılacağı hukuk uyarınca 

çözümlenmelidir.1218 

Tahkim sözleşmesinin geçerliliği için öncelikle şekli koşulların yerine 

getirilmesi gerekmektedir. Konvansiyonun 2. maddesi tahkim sözleşmesinin yazılı 

şekilde yapılması gerektiğini öngörmüştür (m.2/1). New York Konvansiyonu sadece 

yazılı tahkim sözleşmelerini koruma altına almıştır. Yazılı sözleşme, müstakil bir 

tahkim sözleşmesi veya esas sözleşmede yer alan bir tahkim şartı ya da tarafların 

arasında teati eden mektup veya telgraflarda mündemiç bulunan bir tahkim şartıyla 

ortaya çıkabilecektir (m.2/2). Bu durumda New York Konvansiyonu’na göre tahkim 

sözleşmesinin şekli geçerlilik meselesi tahkim sözleşmesinin tâbi olduğu hukuka 

bırakılmadan doğrudan düzenlenmektedir.1219 

Konvansiyonun 2. maddesinin 1. fıkrasına göre taraflar mevcut bir 

uyuşmazlığı veya ileride doğabilecek bir uyuşmazlığı hakeme havale 

edebileceklerdir. Uyuşmazlık bir sözleşmeden doğabileceği gibi bir hukuki ilişkiden 

de ortaya çıkabilecektir. Ayrıca tahkime konu olan hukuki uyuşmazlığın belirli 

olması gerekmektedir.1220 

Tahkim sözleşmesinin hata, hile, tehdit gibi sebeplere dayanarak geçersiz 

olduğunun iddia edilmesi durumunda tahkim sözleşmesinin geçerli olup olmadığı 

tarafların seçtiği hukuka ve eğer taraflar bir hukuk seçmemişlerse tahkim yeri 

hukukuna tâbi olacaktır.1221 

b. Aleyhine hakem hükmü verilen tarafın hakemin tayininden veya 

hakemlik prosedüründen usulü dairesinde haberdar edilmemiş olduğu veyahut 

delillerini ikame etmek imkânını elde edemediği ispatlanrsa yabancı hakem kararı 

tenfiz edilemeyecektir. 

c. Hakem kararının tahkim sözleşmesinde veya tahkim şartında 

belirtilmeyen bir uyuşmazlığa ilişkin olması ya da tahkim sözleşmesinin veya tahkim 

                                                 
1218 Erdoğan, a.g.e., s.115 
1219 Erdoğan, a.g.e., s.112 
1220 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.89 
1221 Akıncı, a.g.e., s.261 
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şartının kapsamını aşan hükümleri içermesi konvansiyon kapsamında bir tenfiz 

engelidir. 

Hakemler kural olarak kendilerini yetkilendiren tahkim sözleşmesiyle 

bağlıdırlar. Tahkim sözleşmesinde belirtilen uyuşmazlık dışında bir konuda karar 

veremeyeceklerdir. Aksi durumda yetki aşımı söz konusu olacaktır. Ayrıca 

hakemlerin tahkim sözleşmesinde kendilerine verilen yetkinin sınırları dışına çıkarak 

karar vermesi de yetki aşımı teşkil etmektedir.1222 

ç. Hakem mahkemesinin teşkilinin veya hakemlik prosedürünün tarafların 

anlaşmasına ve anlaşmada açıklık olmayan hallerde hakemliğin cereyan ettiği yer 

kanunu hükümlerine uygun olmaması tenfizi mümkün kılmamaktadır. 

Bu durumda tahkim prosedürüne uygulanması için seçilmiş olan usul 

hukuku kurallarına uyulmaması tenfiz engeli oluşturacaktır. Hakem kararlarının 

uygulanan kurallara göre belirlenen tahkim süresi içerisinde verilmemesi, uygulanan 

kurallar zorunlu tutuyorsa tahkim kararının gerekçeli olarak verilmemesi, tahkim 

kararının uygulanan kurallarca belirlenen şartları ve muhtevayı taşımaması usule 

aykırılık teşkil eden hallerdendir.1223 

d. Hakem kararının taraflar için bağlayıcılık kazanmamış olması veya 

hakem kararının verildiği yer kanunu veya tâbi olduğu kanun bakımından yetkili bir 

makam tarafından iptal edilmiş olması veya hakem kararının hükmün icrasının geri 

bırakılmış olması tenfize engel olacaktır. 

Burada üç farklı tenfiz koşulu düzenlenmiştir. Bunlar bağlayıcılık, iptal 

edilebilirlik ve icranın geri bırakılmasıdır. Bağlayıcılık kavramı, sözleşme 

hükümlerinin milletlerarası hakem kararlarının tenfizi açısından uygulama alanının 

genişlemesi için kullanılmıştır.1224 Bağlayıcılık kavramı kesinleşme ve icra 

edilebilirlik gibi teknik terimler değildir. Bağlayıcılık hukuki otoritenin onayı veya 

herhangi bir işlemi ile oluşmadığı gibi bağlayıcılık için kanun yollarının tüketilmesi 

                                                 
1222 Erdoğan, a.g.e., s.118; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.91 
1223 Erdoğan, a.g.e., s.119; Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.91 
1224 Kaplan, Bağlayıcılık, s.424 



 393

de gerekmez. Söz konusu madde açısından bağlayıcılığın belirlenmesinde ağırlık 

olan görüş bağlayıcılığın tahkime uygulanan hukuka gidilmeksizin bağımsız olarak 

belirlenmesi yönündedir.1225 Hakem kararına bağlayıcılığı bizzat tarafların iradesi 

verecektir. Böylece hakem kararlarının hakemlerce verildikleri anda bağlayıcı 

oldukları kabul edilecektir.1226 Hakem kararı taraflarca bağlayıcı olsa bile bu karara 

karşı iptal davası veya icranın geri bırakılması davası açılabilecektir. Bu durumlarda 

New York Konvansiyonu’nun 6. maddesi uyarınca mahkeme tenfiz kararını bekletici 

mesele yapabileceği gibi teminatın yatırılması kaydıyla tenfize de karar 

verebilecektir.1227 

New York Konvansiyonu’nda yer alan diğer tenfiz şartlarının aleyhine 

tenfiz talebinde bulunulan tarafça ispat edilmesi zorunluluğu yoktur. Zira tenfiz 

talebiyle başvurulan mahkeme bu şartları resen araştıracaktır. 

a. Hakem kararının tenfiz devletinin hukukuna göre tahkim yolu ile çözümü 

mümkün olmayan bir uyuşmazlığa ilişkin olması halinde tenfiz talebi 

reddedilecektir.  

Uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözülebilip çözülemeyeceği hususu birçok 

milletlerarası tahkim kanunda iptal sebebi olduğundan tahkim elverişlilik konusunda 

iki inceleme söz konusu olacaktır. Bunlardan ilki hakem kararının verildiği ülkede 

olacakken diğeri tenfiz ülkesinde gerçekleşecektir.1228 

b. Hakem kararı tenfiz devletinin kamu düzenine aykırı olduğu takdirde 

tenfiz talebi reddedilecektir. Burada hangi hallerin kamu düzenini bozacağı tenfiz 

hâkiminin yorumuna kalmıştır. Bu durum bir tahkim kararının tenfizini reddetmek 

isteyen milli mahkemelere, kontrol edilemeyecek kadar geniş bir yetki vermektedir. 

New York Konvansiyonu’nun temel hedefinin tahkim kararlarının değişik 

ülkelerdeki tenfizini mümkün kılmak olduğu düşünüldüğünde mahkemelerin 

milletlerarası nitelikli tahkim kararlarının tenfizini milli kamu düzenine dayanarak 

                                                 
1225 Kaplan, Bağlayıcılık, s.424 
1226 Kaplan, Bağlayıcılık, s.424 
1227 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.92 
1228 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.93 
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serbestçe reddedebilmesi söz konusu amacın gerçekleşmesinde sorun 

yaratacaktır.1229 

c. Konvansiyona Göre Tanıma ve Tenfiz Usulü 

New York Konvansiyonu yabancı hakem kararlarının tenfizi davalarında 

tenfiz ülkesinin usul hukukuna atıfta bulunmuştur (m.3). Bu nedenle anlaşmada 

doğrudan düzenlenmeyen usul hukukuna ilişkin hususlarda tenfiz ülkesi 

hukukundaki usul kuralları dikkate alınacaktır. Yabancı hakem kararlarının tenfizi 

talebi için Türk mahkemelerine başvurulduğunda usule Türk Hukuku uygulanacaktır. 

New York Konvansiyonu’nda görevli ve yetkili mahkeme konusunda bir 

hüküm yer almadığından yetkili ve görevli mahkeme tenfiz talebinin yapıldığı yer 

hukukuna göre belirlenecektir. Türk Hukuku’nda yabancı hakem kararlarının 

tanınması ve tenfizinde görevli ve yetkili mahkemeyi düzenleyen 5718 sayılı Kanun 

hükmü New York Konvansiyonu’na göre hakem kararlarının tanınmasında da 

uygulanacaktır. Buna göre görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Asliye 

hukuk mahkemeleri yanında asliye ticaret mahkemelerinin bulunduğu hallerde tenfiz 

talebinin yine asliye hukuk mahkemesine yapılması gerektiği belirtilmiştir.1230 Zira 

tenfiz davalarında uyuşmazlığın esasına girilmeyeceğinden mahkeme burada 

uzmanlığı gereği bir yargılama yapmamaktadır. Mahkeme sadece tenfiz şartlarını 

kontrol edecektir. Dava konusu ticari bir iş olsa bile inceleme sadece tenfiz şartlarına 

yönelik olacaktır. Bu halde görevli mahkemenin her zaman asliye hukuk mahkemesi 

olması gerekmektedir. 

Tenfizde yetkili olan mahkeme ise öncelikle tarafların yazılı olarak 

kararlaştırdıkları yer asliye mahkemesidir. Taraflar arasında böyle bir anlaşma 

olmadığı takdirde aleyhine karar verilen tarafın Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa 

sakin olduğu, bu da yoksa icraya konu teşkil edebilecek malların bulunduğu yer 

mahkemesi yetkili olacaktır. Eğer dava kanunda belirtilen bu yerler dışında açılırsa 

                                                 
1229 Erdoğan, a.g.e., s.125 
1230 Şanlı, a.g.e., s.288 
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davalının ilk itiraz olarak mahkemenin yetkisiz olduğunu ileri sürmesi gerekir; aksi 

takdirde mahkeme yetkili hale gelecektir. 

Davacı tenfiz talebini içeren dilekçesini görevli ve yetkili mahkemeye 

sunacaktır. New York Konvansiyonu uyarınca davacı dava dilekçesine; hakem 

kararının usulüne uygun onaylanmış aslını veya aslına uygunluğu onaylanmış bir 

suretini; hakem kararının dayandığı tahkim şartı veya sözleşmesinin usulüne uygun 

aslını veya asla uygunluğu onaylanmış bir suretini ve son olarak şayet karar ve 

tahkim şartı ya da sözleşmesi tenfiz ülkesinin resmi dilinde değilse bu belgelerin 

usulüne uygun ve onaylı tercümelerini eklemek zorundadır (m.4). 

Yabancı hakem kararının tenfizi davasını açan yabancı veya Türkiye’de 

yerleşim yeri olmayan davacı teminat yatırmak zorundadır. Bununla birlikte 

davacının mensup olduğu veya ikamet ettiği ülke ile Türkiye arasında teminattan 

muafiyeti öngören ikili veya çok taraflı bir anlaşma bulunuyorsa teminat 

istenemeyecektir.1231 

New York Konvansiyonu’nun 3. maddesine göre konvansiyonun kapsamına 

giren hakem kararlarının tanınması ve tenfizi için milli hakem kararlarına nispetle 

oldukça daha ağır şartlar kabul edilmeyecek ve oldukça daha yüksek adli harç 

alınamayacaktır. Bu durumda konvansiyon taraf devlet mahkemelerinin yabancı 

hakem kararlarının tanınması ve tenfizi davalarında talep edecekleri harç miktar ve 

nispetini milli hukuktaki harç miktar ve nispetleri ile sınırlamışlardır. Türk 

Hukuku’nda 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun B fıkrası ile harcın 

kaldırılması sebebiyle mahkemelerce New York Konvansiyonu’na dayanılarak açılan 

tenfiz davalarında nisbi harcın alınması mümkün değildir.1232 

Yabancı hakem kararlarının tenfizi davası duruşmalı olarak görülecektir. 

Dava basit yargılama usulüne göre incelenecektir. Yabancı hakem kararının tenfizi 

davası adli tatilde de sürecektir. Davada kamu düzenine aykırılık ve tahkime 

elverişlilik harici tüm tenfiz engellerinin varlığı aleyhine tenfiz davası açılan tarafça 

ispat edilecektir. Davalı ayrıca hakem kararıyla hükme bağlanan borcun kısmen veya 
                                                 
1231 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.101; Şanlı, a.g.e., s.288 
1232 Şanlı, a.g.e., s.290 
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tamamen ödendiği itirazında bulunabilecektir. Davalının söz konusu borcu ödediğini 

ispat etmesi gerekmektedir.1233 

Mahkeme hakem kararının kısmen veya tamamen tenfizine karar 

verebileceği gibi tenfiz talebinin reddine de hükmedebilecektir. Mahkemenin tenfiz 

talebinin reddine ilişkin kararı icrai niteliktedir ve kesin hükmün bütün sonuçlarını 

taşımaktadır. Bu durumda yabancı hakem kararının ikinci defa Türkiye’de tenfizi 

istendiği takdirde önceki ret kararı kesin hüküm teşkil ettiğinden bu talep 

reddedilecektir.1234 Bununla birlikte tenfiz isteminin reddine ilişkin karar ihtilafın 

esasına ilişkin olmayıp tenfiz için gerekli şartların bulunmadığını tespit etmekten 

ibaret olduğu için aynı ihtilaf hakemlerce yeniden karara bağlanırsa bu yeni kararın 

tenfizi mümkün olabilecektir.1235 

Yabancı hakem kararlarının tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda 

verilen kararlar temyiz edilebilecektir. Temyiz yoluna başvurulması kararın icrasını 

durduracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1233 Şanlı, a.g.e., s.294 
1234 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.79-80; Sakmar, a.g.e., s.145 
1235 Nomer, Ekşi, Gelgel, a.g.e., s.80; Sakmar, a.g.e., s.145 
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SONUÇ 

Devlet yargısının hukuki bir ilişkinin tarafları arasında doğacak 

uyuşmazlıkların çözümünde istenen ve gerekli olan sürati, ucuzluğu ve etkinliği 

sağlayamaması alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının tercih edilmesine neden 

olmuştur. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları uyuşmazlığın çözümünde tarafları 

daha etkin hale getirmekte; daha kısa zamanda, daha düşük masrafla ve daha esnek 

usul kurallarıyla çözümle adalete ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları uyuşmazlığın taraflarının gönüllü olarak başvurdukları, 

devlet mahkemelerine nazaran daha esnek usul kuralları içeren, verilen kararın 

bağlayıcı olmadığı ve gizlilik içerisinde yürütülen yöntemlerdir.  

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları neticesinde ulaşılan çözüm taraflar 

açısından bağlayıcı olmadığından tarafların devlet mahkemelerine başvuru hakkı her 

zaman varlığını sürdürecektir. Bu açıdan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları hak 

arama özgürlüğünü zedelemeyecektir. Alternatif uyuşmazlık çözümü yargının, 

miktar ve değeri daha önemli konularla meşgul olmasını sağlayarak yargıyı yoğun iş 

yükünden kurtaracaktır. Bu halde alternatif uyuşmazlık çözümü yargının yanında yer 

alır ve ona yardımcı olur. Alternatif uyuşmazlık çözümü yargıyla rekabet halinde 

değildir ve yargıya ikame edilemez. 

Taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları neticeye bağlayacak olan 

birden fazla ve birbirinden farklı özelliklere sahip birçok alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemleri mevcuttur. Müzakere, arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkim belli 

başlı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri olsa da alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemleri bunlarla sınırlı değildir. Uyuşmazlığın tarafları kendi koşullarını ve 

uyuşmazlığın niteliğini gözetmek suretiyle bunların bir veya birkaçını bir araya 

getirerek karma yöntemler oluşturabilecekleri gibi bunları bir araya getirmeden başka 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri de oluşturabilirler. 

Türk Hukuku’nda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanılması 

hususunda genel bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte farklı kanunlarda 

alternatif uyuşmazlık çözümü benzeri düzenlemeler bulunmaktadır. Mahkemelerin 
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aşırı iş yükü göz önüne alındığında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine geniş 

bir uygulama alanı kazandırma ve bunun için hukuk sistemimizde düzenlemeler 

yapma gereği ortadadır. Ülkemizde alternatif uyuşmazlık çözümüne olan ihtiyaç 

dikkate alınarak Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı hazırlanmış 

ve 03.06.2008’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’na sunulmuştur. 

Bunun haricinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda milli tahkim ve 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda milletlerarası ticari tahkim ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. Alternatif uyuşmazlık çözümü hususunda genel bir düzenleme 

olmasa da taraflar aralarında yapacakları alternatif uyuşmazlık çözümü sözleşmesiyle 

devlet mahkemeleri yerine alternatif yöntemleri tercih etmeleri mümkün 

olabilecektir. Taraflar söz konusu sözleşmeyi yaparken sınırsız bir serbestiye sahip 

değildirler. Herşeyden önce tarafların böyle bir sözleşme yapabilmeleri için kanunda 

o konuyla ilgili sözleşme yapmalarına engel bir hüküm bulunmamalıdır. Ayrıca söz 

konusu sözleşmenin kamu düzenini ve yargılamaya ilişkin temel ilkeleri ihlal 

etmemesi gerekmektedir. Bu durumda taraflar iki tarafın arzusuna tâbi olan hallerde 

alternatif uyuşmazlık çözümü sözleşmesi yapabileceklerdir. 

Tahkim alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içerisinde en etkin ve en 

yaygın olanıdır. Yirminci yüzyılda ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve çeşitlenmesi 

tahkimin daha fazla kullanılmasına yol açmıştır. Tahkim kanunun sadece 

mahkemeleri yetkili kılmadığı konularda, taraflar arasında ortaya çıkmış veya ortaya 

çıkabilecek uyuşmazlıkların bir sözleşme veya kanun hükmü uyarınca devlet 

yargısına başvurulmadan tarafsız üçüncü kişilerce çözümlenmesidir.  

Uyuşmazlığın tarafları kanun tarafından emredilmedikçe gönüllü olarak 

tahkim yolunu tercih edebileceklerdir. Bu durumda taraflar aralarında tahkim 

sözleşmesi yaparak veya esas sözleşmeye tahkim şartı koyarak uyuşmazlığın 

çözümünde devlet mahkemeleri yerine tahkim yargısına başvurabileceklerdir. 

Uyuşmazlığın tarafları tahkimin yönetilmesinde bir tahkim kurumunu 

görevlendirebilecekleri gibi bu yolu tercih etmeden tahkimle ilgili tüm işlemleri 

kendileri yürütebileceklerdir.  
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Tahkim konusunda yapılacak en önemli ayırım milli tahkim ve 

milletlerarası tahkim ayrımıdır. Günümüzde birçok devlet milli tahkime ve 

milletlerarası ticari tahkime ilişkin kurallarını farklı kanunlarla düzenlemiştir. 

Bununla birlikte her iki tahkime ilişkin tek bir düzenlemenin yer aldığı ülkeler de 

mevcuttur. Milli tahkim gerek taraflar gerekse uyuşmazlık konusu itibariyle belli bir 

hukuk sisteminin içerisinde kalan ve herhangi bir yabancı hukuk sistemiyle 

bağlantısı bulunmayan tahkim çeşididir. Milletlerarası ticari tahkim konusunda ise 

hukuk sistemlerince veya milletlerarası düzenlemelerde öngörülmüş ortak bir kriter 

bulunmadığından tahkime milletlerarası nitelik veren unsurların tespitinde mahalli 

hukuk sistemlerinde esas alınan kriterlerin karşılaştırılarak bir sonuca varılması 

yerinde olacaktır. Uygulamada kullanılan kriterlerden ilki tarafların tâbiiyetini, 

ikametgâhını ve iş yerlerinin bulunduğu yeri esas almıştır. Buna göre tarafların 

tâbiiyetleri veya ikametgâhları ya da iş yerleri farklı ülkelerde bulunduğu takdirde 

milletlerarası tahkime ilişkin hükümler uygulanacaktır. İkinci bir kriter uyarınca 

milletlerarası ticari uyuşmazlıklar için başvurulan tahkim milletlerarası ticari tahkime 

ilişkin hükümlere tâbi olacaktır. Bununla birlikte milletlerarası ticari tahkimin tanımı 

yapılırken hukuk sistemlerince benimsenmiş bu iki kriterden birini seçmek yerine her 

iki kriteri de kapsayan bir çözüme ulaşmak milletlerarası ticari tahkimin uygulanması 

açısından daha yararlı olacaktır. 

Türk Hukuku’nda tahkime ilişkin ilk düzenleme 1086 Sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan milli tahkime ilişkin düzenlemedir. 

Milletlerarası tahkime ilişkin bir kanunun bulunmadığı dönemde milletlerarası ticari 

tahkim Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun tahkime ilişkin hükümlerine göre 

yürütülmüştür. Türkiye daha sonraki dönemlerde milletlerarası ticari tahkimle ilgili 

New York Konvansiyonu’nu, Avrupa-Cenevre Konvansiyonu’nu ve Washington 

Konvansiyonu’nu imzalayıp onaylayarak iç hukuk düzenlemesi haline getirmiştir. 

Böylelikle milletlerarası ticari tahkim bu konvansiyonlardaki hükümler uyarınca 

yürütülmeye başlamıştır. Avrupa-Cenevre Konvansiyonu’nun milletlerarası ticari 

tahkim alanında yaşanan son gelişmelerin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara cevap 

verememesi üzerine 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hazırlanmıştır.  
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1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun tahkime ilişkin 

düzenlemesi 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’ndaki tahkime ilişkin hükümlerle ortadan kalkacaktır. Yeni Usul 

Kanunu’ndaki tahkime ilişkin düzenleme UNCITRAL Model Kanun esas alınarak 

hazırlanmıştır. 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu da UNCITRAL Model 

Kanun doğrultusunda hazırlandığından Türk Hukuku’nda milli tahkime ve 

milletlerarası ticari tahkime ilişkin düzenleme birbirine yaklaşmıştır. 

Yeni Usul Kanunu ile Milletlarası Tahkim Kanunu’nun arasındaki en 

önemli farklar tahkimin işleyişine yardımcı olacak görevli ve yetkili mahkeme ile 

iptal davası sırasında hakem kararının icrasını hususunda ortaya çıkmaktadır. İlk 

olarak Yeni Usul Kanunu tahkim yargılamasında mahkemenin yapacağı işlerde 

görevli ve yetkili mahkeme olarak tahkim yeri bölge adliye mahkemesini 

belirlemiştir. Tahkim yeri belirlenmemişse görevli ve yetkili mahkeme davalının 

Türkiye’deki yerleşim yeri, oturduğu yer veya iş yeri bölge adliye mahkemesi 

olacaktır. Milletlerarası Tahkim Kanunu’na göre ise tahkim yargılamasında 

mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde görevli ve yetkili mahkeme 

davalının yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya da iş yerinin bulunduğu yer asliye 

hukuk mahkemesidir. Davalının Türkiye’de yerleşim yeri, olağan oturma yeri veya iş 

yeri yoksa İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi görevli ve yetkili olacaktır. İkinci 

olarak Yeni Usul Kanunu’na göre iptal davasının açılması hakem kararının icrasını 

durdurmayacaktır ancak Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarıca hakem kararına karşı 

açılacak iptal davası kendiliğinden hakem kararının icrasını durduracaktır. 

Gerek Yeni Usul Kanunu’nda gerekse Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda 

tarafların irade serbestisi esas alınmıştır. Bunun haricinde hakemlerin geçici hukuki 

himaye tedbirleri alabileceği ve kendi yetkileri hakkında karar verebilecekleri 

düzenlenmiştir. Hakem kararlarına karşı başvuru yolu olarak sadece iptal davası 

kabul edilmiştir. 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, bu açılardan 

gerek Yeni Usul Kanunu’ndan gerekse Milletlerarası Tahkim Kanunu’ndan farklı 

hükümler düzenlemiştir. Zira Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca 

hakemler geçici hukuki himaye tedbirleri hususunda karar alamayacaklardır. 
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Tarafların böyle bir ihtiyaç halinde mahkemelere başvurması gerekmektedir. Yine 

hakemler kendi yetki hakkında karar veremezler. Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu hakem kararlarına karşı hakem kararının esasının da incelenmesine imkân 

verecek temyiz yolunu düzenlemiştir. 

Milletlerarası Tahkim Kanunu, UNCITRAL Model Kanun esas alınarak 

hazırlandığından diğer ülkelerin milletlerarası ticari tahkime ilişkin düzenlemeleriyle 

de paralel hale gelmiştir.  

Yabancı hakem kararlarının Türkiye’de icrası için tanınması ve tenfizi 

gereklidir. Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi hususunda Türk 

Hukuku’nda iki düzenleme yer almaktadır. 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve 

Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 60. ve 63. maddeleri arasında yabancı hakem 

kararlarının tanınması ve tenfizi düzenlenmiştir. Yabancı hakem kararlarının 

tanınması ve tenfizi konusunda ikinci düzenleme New York Konvansiyonu’dur. New 

York Konvansiyonu milletlerarası bir sözleşme olduğundan ve anayasaya göre kanun 

hükmünde olduğundan 5718 sayılı Kanun’a göre öncelikle uygulanacaktır. 

Konvansiyona taraf olan ve Türk hakem kararlarını kendi ülkesinde tenfiz eden bir 

ülkeye ait yabancı hakem kararları Türkiye’de New York Konvansiyonu’na göre 

tanınacak ve tenfiz edilecektir. 5718 sayılı Kanun’un hükümleri ise New York 

Konvansiyonu’na taraf olmayan ülkelerde verilen ve uygulanan usul bakımından da 

Türk hakem kararı sayılmayan yabancı hakem kararlarının tenfizinde uygulanacaktır. 

Bununla birlikte 5718 sayılı Kanun’un tanıma ve tenfize ilişkin şartları ile New York 

Konvansiyonu’nun tanıma ve tenfize ilişkin şartları birbirine paralellik arz 

etmektedir. 
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