
HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN 

ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI 

KONU 

Bilindiği üzere VUK’nun 323 üncü maddesinde; Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve 

idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ile 

yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından 

ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacakların; şüpheli 

alacak sayılacağı ve bunlar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık 

ayrılabileceği ifade edilmiştir. 

Buna göre, bir alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için gerekli şartlardan biri 

de alacağın dava veya icra safhasında olmasıdır. 

Platformda tartışılması istenen konu, tarafların aralarında yaptıkları sözleşme ile ihtilaf 

halinde tahkim kuruluna (hakem heyetine) başvurulmasının kararlaştırılmış olması halinde, 

alacak için hakem heyetine başvurulması, alacağın dava veya icra safhasında olduğunu 

gösterecek midir? Yani bu durumdaki alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecek 

midir? 

Tartışmaya hazırlık olması açısından konuyla ilgili mevzuatın özeti aşağıda yer 

almaktadır. 

TÜRKİYE’DEKİ HAKEM UYGULAMASINA İLİŞKİN MEVZUAT 

Mevcut düzenlemelere göre Türkiye’de hakem uygulaması konusunda üç ayrı Kanunda 

düzenleme bulunmaktadır. Bunlar; 

 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 407 ve müteakip maddelerinde yer alan 

düzenlemeler, 

 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, 

 6570 Sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 

Olup, anılan kanunlarda yer alan düzenlemelerin ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 



6110 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 

ONBİRİNCİ KISIM 

Tahkim 

Uygulanma alanı  

MADDE 407- (1) Bu Kısımda yer alan hükümler, 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı 

Milletlerarası Tahkim Kanununun tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ve 

tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır.  

Tahkime elverişlilik 

MADDE 408- (1) Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine 

tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir. 

İtiraz hakkından feragat 

MADDE 409- (1) Tarafların aksini kararlaştırabilecekleri bir hükme veya tahkim 

sözleşmesine uyulmaz ise ilgili taraf bu aykırılığa itiraz edebilir. İlgili taraf, aykırılığı 

öğrendiği tarihten itibaren iki hafta veya hakemlerin bu konuda kararlaştırdıkları süre içinde 

itiraz etmeden tahkime devam ederse, itiraz hakkından feragat etmiş sayılır. 

Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme 

MADDE 410- (1) Tahkim yargılamasında, mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen 

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. 

Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli 

MADDE 412- (1) 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.  

(2) Tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki sözleşmenin bir şartı veya ayrı bir sözleşme 

şeklinde yapılabilir. 

(3) Tahkim sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş 

sayılması 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 ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim sözleşmesinin varlığının 

iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması yeterlidir. Asıl 

sözleşmenin bir parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama 

yapılması hâlinde de tahkim sözleşmesi yapılmış sayılır. 



(4) Tahkim sözleşmesine karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim 

sözleşmesinin henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamaz. 

(5) Yargılama sırasında tarafların tahkim yoluna başvurma konusunda anlaşmaları 

hâlinde, dava dosyası mahkemece ilgili hakem veya hakem kuruluna gönderilir. 

Tahkim itirazı 

MADDE 413- (1) Tahkim sözleşmesinin konusunu oluşturan bir uyuşmazlığın çözümü 

için mahkemede dava açılmışsa, karşı taraf tahkim ilk itirazında bulunabilir. Bu durumda 

tahkim sözleşmesi hükümsüz, tesirsiz veya uygulanması imkânsız değil ise mahkeme tahkim 

itirazını kabul eder ve davayı usulden reddeder. 

(2) Tahkim itirazının ileri sürülmesi, tahkim yargılamasına engel değildir. 

İhtiyati tedbir ve delil tespiti 

MADDE 414- (1) Aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim yargılaması sırasında hakem veya 

hakem kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine, bir ihtiyati tedbirin alınmasına veya delil 

tespitine karar verebilir. Hakem veya hakem kurulu, ihtiyati tedbir kararı vermeyi, uygun bir 

teminat verilmesine bağlı kılabilir.  

(2) Mahkeme hakem veya hakem kurulunca verilen tedbir kararının, geçerli bir tahkim 

sözleşmesinin var olması kaydıyla taraflardan birinin talebi üzerine icra edilebilirliğine karar 

verir.  

(3) Hakem veya hakem kurulunun ya da taraflarca görevlendirilecek bir başka kişinin 

zamanında veya etkin olarak hareket edemeyecek olduğu hâllerde, taraflardan biri ihtiyati 

tedbir veya delil tespiti için mahkemeye başvurabilir. Bu hâller mevcut değil ise mahkemeye 

başvuru, sadece hakem veya hakem kurulundan alınacak izne veya tarafların bu konudaki 

yazılı sözleşmesine dayanılarak yapılır. 

(4) Tahkim yargılaması öncesi veya tahkim yargılaması sırasında taraflardan birinin 

talebi üzerine mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı, aksine karar verilmedikçe, hakem 

veya hakem kurulu kararının icra edilebilir hâle gelmesiyle ya da davanın hakem veya hakem 

kurulu tarafından reddedilmesi hâlinde kendiliğinden ortadan kalkar. 

(5) Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararı, hakem veya hakem kurulu tarafından 

değiştirilebilir veya ortadan kaldırılabilir. 

Hakem sayısı 

MADDE 415- (1) Taraflar, hakemin sayısını belirlemekte serbesttir. Ancak, bu sayı tek 

olmalıdır. 

(2) Hakemlerin sayısı taraflarca kararlaştırılmamışsa üç hakem seçilir. 



Hakemlerin seçimi 

MADDE 416- (1) Taraflar, hakem veya hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmakta 

serbesttir. Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa hakem seçiminde aşağıdaki usul uygulanır: 

a) Ancak gerçek kişiler hakem seçilebilir. 

b) Tek hakem seçilecek ise ve taraflar hakem seçiminde anlaşamazlarsa hakem, 

taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme tarafından seçilir. 

c) Üç hakem seçilecek ise taraflardan her biri bir hakem seçer; bu şekilde seçilen iki 

hakem üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın bu yoldaki 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. Üçüncü hakem, başkan olarak görev 

yapar. 

ç) Üçten fazla hakem seçilecek ise son hakemi seçecek olan hakemler yukarıdaki bentte 

belirtilen usule göre taraflarca eşit sayıda belirlenir. 

d) Hakemin birden fazla kişiden oluşması hâlinde en az birinin kendi alanında beş yıl ve 

daha fazla kıdeme sahip bir hukukçu olması şarttır.    

(2) 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 hâlde, 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. Mahkemenin, gerektiğinde tarafları dinledikten sonra bu fıkra hükümlerine 

göre verdiği kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz. Mahkeme, hakem seçiminde 

tarafların sözleşmesini ve hakemlerin bağımsız ve tarafsız olması ilkelerini göz önünde 

bulundurur. Üçten fazla hakem seçilecek hâllerde de aynı usul uygulanır. 

Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkı 

MADDE 423- (1) Taraflar, tahkim yargılamasında eşit hak ve yetkiye sahiptirler. 

Taraflara hukuki dinlenilme hakkını kullanma imkânı tanınır. 

Yargılama usulünün belirlenmesi 



MADDE 424- (1) Taraflar, hakem veya hakem kurulunun uygulayacağı yargılama 

usulüne ilişkin kuralları, bu Kısmın emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbestçe 

kararlaştırabilir ya da tahkim kurallarına yollama yaparak belirleyebilirler. Taraflar arasında 

böyle bir sözleşme yoksa hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasını, bu Kısmın 

hükümlerini gözeterek uygun bulduğu bir şekilde yürütür. 

Tahkim yeri 

MADDE 425- (1) Tahkim yeri, taraflarca veya onların seçtiği bir tahkim kurumunca 

serbestçe kararlaştırılır. Bu konuda bir anlaşma yoksa tahkim yeri, hakem veya hakem 

kurulunca olayın özelliklerine göre belirlenir. 

(2) Hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasının gerektirdiği durumlarda önceden 

taraflara bildirmek kaydıyla bir başka yerde de toplanabilir; duruşma, keşif gibi benzeri 

işlemleri de yapabilir. 

Dava tarihi 

MADDE 426- (1) Taraflar aksini kararlaştırmadıkça tahkim davası, hakemlerin seçimi 

için mahkemeye veya tarafların sözleşmesine göre hakem seçecek olan kişi, kurum veya 

kuruluşa başvurulduğu ve eğer sözleşmeye göre hakemlerin seçimi iki tarafa ait ise davacının 

hakemini seçip kendi hakemini seçmesini diğer tarafa bildirdiği; sözleşmede hakem veya 

hakem kurulunu oluşturan hakemlerin ad ve soyadları belirtilmiş ise uyuşmazlığın tahkim 

yoluyla çözülmesi talebinin karşı tarafça alındığı tarihte açılmış sayılır. 

(2) Taraflardan biri, mahkemeden ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı almış ise iki 

hafta içinde tahkim davasını açmak zorundadır. Aksi hâlde ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz 

kendiliğinden ortadan kalkar. 

Hakem kurulunun karar vermesi 

MADDE 433- (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, hakem kurulu oy çokluğuyla da 

karar verebilir. 

(2) Taraflar veya hakem kurulunun diğer üyeleri yetki vermişlerse, hakem kurulu 

başkanı, yargılama usulü ile ilgili belirli konularda tek başına karar verebilir. 

(3) Hakem veya hakem kurulu, ancak tarafların açıkça yetkili kılmış olmaları şartıyla 

hakkaniyet ve nasafet kurallarına göre veya dostane çözüm yoluyla karar verebilir. 

Sulh 

MADDE 434- (1) Tahkim yargılaması sırasında taraflar uyuşmazlık konusunda sulh 

olurlarsa, tahkim yargılamasına son verilir. Tarafların talebi, ahlâka veya kamu düzenine 

aykırı değilse ya da tahkime elverişli olan bir konuya ilişkin ise sulh, hakem kararı olarak 

tespit edilir. 



Tahkim yargılamasının sona ermesi 

MADDE 435- (1) Tahkim yargılaması, nihai hakem kararının verilmesi veya aşağıdaki 

hâllerden birinin gerçekleşmesi ile sona erer: 

a) Davalının itirazı üzerine hakem veya hakem kurulunun uyuşmazlığın kesin olarak 

çözümünde davalının hukuki yararı bulunduğunu kabul etmesi hâli hariç, davacı davasını geri 

alırsa. 

b) Taraflar, yargılamanın sona erdirilmesi konusunda anlaşırlarsa. 

c) Hakem veya hakem kurulu, başka bir sebeple yargılamanın sürdürülmesini gereksiz 

veya imkânsız bulursa. 

ç) 427 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca tahkim süresinin uzatılmasına ilişkin talep 

mahkemece reddedilirse.  

d) Taraflarca kararın oybirliğiyle verilmesinin öngörülmesine rağmen, hakem kurulu 

oybirliğiyle karar veremezse. 

e) 442 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yargılama giderleri için avans yatırılmazsa. 

(2) 437 nci madde hükmü saklı kalmak üzere, hakem veya hakem kurulunun yetkisi, 

yargılamanın sona ermesiyle ortadan kalkar. 

Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması  

MADDE 436- (1) Hakem kararlarında; 

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 süresi, 

e) Tahkim yeri ve kararın tarihi, 

f) Kararı veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin tamamı veya çoğunluğunun imzaları 

ve karara eklenmiş ise karşı oy yazısı, 

gösterilir. 

(2) Aksi kararlaştırılmadıkça, hakem veya hakem kurulu kısmi kararlar verebilir. 



(3) Hakem kararı, hakem veya hakem kurulu başkanı tarafından taraflara bildirilir; ayrıca 

kararın aslı dosya ile birlikte mahkemeye gönderilir ve mahkemece saklanır. 

Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması 

MADDE 437- (1) Evvelce daha farklı bir süre öngörülmemişse, 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, yazı ve benzeri maddi hataların düzeltilmesini, 

b) Karara ilişkin belirli bir konunun veya kararın bir bölümünün tavzihini, 

isteyebilir. 

(2) Karşı tarafın görüşünü alan hakem veya hakem kurulu, bu talebi haklı bulursa, talep 

tarihinden itibaren bir ay içinde kararındaki maddi hatayı düzeltir veya kararın tavzihini 

yapar. İcap ederse, bu süre hakem veya hakem kurulunca uzatılabilir. 

(3) Hakem veya hakem kurulu, karardaki maddi hataları karar tarihini izleyen iki hafta 

içinde kendiliğinden de düzeltebilir. 

(4) Taraflardan her biri, hakem kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren bir ay 

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, talebi haklı bulursa, tamamlayıcı hakem kararını bir ay içinde 

verir. İcap ederse, bu süre hakem veya hakem kurulunca en fazla bir ay uzatılabilir. 

(5) Düzeltme, tavzih ve tamamlama kararları, taraflara bildirilir ve hakem kararının bir 

parçasını oluşturur. 

İptal davası  

MADDE 439- (1) Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabilir. İptal davası, 

tahkim yerindeki mahkemede açılır; öncelikle ve ivedilikle görülür.  

(2) a) Tahkim sözleşmesinin taraflarından birinin ehliyetsiz ya da tahkim sözleşmesinin 

geçersiz olduğu, 

b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde, sözleşmede belirlenen veya bu Kısımda 

öngörülen usule uyulmadığı, 

c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediği, 

ç) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna 

karar verdiği, 



d) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar 

verdiği veya talebin tamamı hakkında karar vermediği ya da yetkisini aştığı, 

e) Tahkim yargılamasının, usul açısından sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme 

bulunmaması hâlinde, bu Kısımda yer alan hükümlere uygun olarak yürütülmediği ve bu 

durumun kararın esasına etkili olduğu, 

f) Tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkına riayet edilmediği, 

g) Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime 

elverişli olmadığı, 

ğ) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu, 

tespit edilirse, hakem kararları iptal edilebilir. 

(3) Hakem 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. 

(4) İptal davası, bir ay içinde açılabilir. Bu süre, hakem kararının veya tavzih, düzeltme 

ya da tamamlama kararının taraflara bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Hakem 

kararına karşı iptal davası açılması kararın icrasını durdurmaz. Ancak taraflardan birinin 

talebi üzerine hükmolunan para veya eşyanın değerini karşılayacak bir teminat gösterilmek 

şartı ile kararın icrası durdurulabilir. 

(5) İptal talebi, davaya bakan mahkeme aksine karar vermedikçe, dosya üzerinden 

incelenerek karara bağlanır. 

(6) İptal davası hakkında verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz 

incelemesi, bu maddede yer alan iptal sebepleriyle sınırlı olarak, öncelikle ve ivedilikle karara 

bağlanır. Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. 

(7) İptal davasının kabulü hâlinde, kabul kararı temyiz edilmezse veya ikinci fıkranın (b), 

(ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki hâllerin varlığı sebebiyle kabulü hâlinde, taraflar aksini 

kararlaştırmamışlarsa hakemleri ve tahkim süresini yeniden belirleyebilirler. Taraflar 

isterlerse eski hakemleri tayin edebilirler. 

Yargılamanın iadesi 

MADDE 443- (1) Yargılamanın iadesine ilişkin yukarıdaki Sekizinci Kısmın Üçüncü 

Bölümü hükümleri, niteliğine uygun düştüğü şekilde tahkime de uygulanır.  



(2) Tahkimde, yargılamanın iadesi sebeplerinden sadece 375 inci maddenin birinci 

fıkrasının (b), (c), (e), (f), (g), (h), (ı) ve (i) bentleri uygulanır. Yargılamanın iadesi davası 

mahkemede görülür. 

(3) Yargılamanın iadesi talebi kabul edilirse mahkeme, hakem kararını iptal eder ve 

uyuşmazlığı yeniden bir karar verilebilmesi için yeni hakeme veya hakem kuruluna gönderir. 

Bu durumda hakem veya hakem kurulu 421 inci maddeye göre yeniden seçilir veya 

oluşturulur. 

Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 444- (1) Bu Kısımda düzenlenen konularda, aksine hüküm bulunmadıkça bu 

Kanunun diğer hükümleri uygulanmaz. 

 

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU 

Amaç ve kapsam 

 Madde 1 – Bu Kanunun amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

 Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya 

bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar 

hakkında uygulanır. 

 Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği 

durumlarda da uygulanır. 

 Bu Kanun, Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin 

uyuşmazlıklar ile iki tarafın iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklarda uygulanmaz. 

 21.1.2000 tarihli ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile 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 çözülmesi de bu Kanuna tâbidir. 

 Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır. 

 Yabancılık unsuru 

 Madde 2 – Aşağıdaki hâllerden herhangi birinin varlığı, uyuşmazlığın yabancılık unsuru 

taşıdığını gösterir ve bu durumda tahkim, milletlerarası nitelik kazanır. 



 1. Tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da 

işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması. 

 2. Tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin; 

 a) Tahkim anlaşmasında belirtilen veya bu anlaşmaya dayanarak tespit edilen hâllerde 

tahkim yerinden, 

 b) Asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa edileceği yerden 

veya uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı olduğu yerden, 

 Başka bir devlette bulunması. 

3. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşmeye taraf olan şirket 

ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatına göre yabancı sermaye 

getirmiş olması veya bu sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışından sermaye sağlanması 

amacıyla kredi ve/veya güvence sözleşmeleri yapılmasının gerekli olması. 

 4. Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşme veya hukukî ilişkinin, bir 

ülkeden diğerine sermaye veya mal geçişini gerçekleştirmesi. 

 21.1.2000 tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

 Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme, müdahalenin sınırı 

 Madde 3 – Bu Kanunda mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde, davalının 

yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya da işyerinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi; 

davalının Türkiye’de yerleşim yeri, olağan oturma yeri veya işyeri yoksa İstanbul Asliye 

Hukuk Mahkemesi görevli ve yetkilidir. 

 Milletlerarası tahkimden kaynaklanan sorunlar için mahkemeler, sadece bu Kanunun 

hükümlerine göre müdahalede bulunabilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tahkim Anlaşması 

 Tanımı ve şekli 

 Madde 4 – Tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın 

aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün 

veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Tahkim 

anlaşması, asıl sözleşmeye konan tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme ile yapılabilir. 

 Tahkim anlaşması yazılı şekilde yapılır. Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması 

için, tahkim anlaşmasının taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati 

edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş 



olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim anlaşmasının varlığının iddia edilmesine 

davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması gerekir. Asıl sözleşmenin bir 

parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması hâlinde 

de geçerli bir tahkim anlaşması yapılmış sayılır. 

 Tahkim anlaşması, tarafların tahkim anlaşmasına uygulanmak üzere seçtiği hukuka veya 

böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk hukukuna uygun olduğu takdirde geçerlidir. 

 Tahkim anlaşmasına karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim anlaşmasının 

henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamaz. 

 

Mahkemede tahkim itirazı ve anlaşması 

 Madde 5 – Tahkim anlaşmasının konusunu oluşturan bir uyuşmazlıkta dava mahkemede 

açılmışsa; karşı taraf, tahkim itirazında bulunabilir. Tahkim itirazının ileri sürülmesi ve 

tahkim anlaşmasının geçerliliğine ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun ilk itirazlara ilişkin hükümlerine tâbidir. Tahkim itirazının kabulü 

halinde, mahkeme davayı usulden reddeder. 

 Yargılama sırasında tarafların tahkim yoluna başvurma konusunda anlaşmaları halinde, 

dava dosyası mahkemece ilgili hakem veya hakem kuruluna gönderilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tahkim Yargılama Usulü 

 Yargılama kurallarının belirlenmesi, tarafların eşitliği ve temsili 

 Madde 8 – A) Taraflar, hakem veya hakem kurulunun uygulayacağı yargılama kurallarını, 

bu Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbestçe kararlaştırabilir ya da bir 

kanuna, milletlerarası veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yaparak belirleyebilirler. 

Taraflar arasında böyle bir anlaşma yoksa hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasını 

bu Kanun hükümlerine göre yürütür. 

 B) Taraflar, tahkim yargılamasında eşit hak ve yetkiye sahiptirler. Taraflara iddia ve 

savunmalarını ileri sürme olanağı tanınır. 

 Tahkim yargılamasında taraflar, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından da temsil 

edilebilirler. Bu hüküm, tahkimle ilgili olarak mahkemelere yapılan istemlere uygulanmaz. 

Hakem kurulunun karar verme usulü ve tahkim yargılamasının sona ermesi 

 Madde 13 – A) Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa hakem kurulu oy çokluğu ile karar 

verir. 



 Taraflar veya hakem kurulunun diğer üyeleri yetki vermişlerse, hakem kurulu başkanı, 

yargılama usulü ile ilgili belirli konularda tek başına karar verebilir. 

 B) Tahkim yargılaması, nihaî hakem kararının verilmesi veya aşağıdaki hâllerden birinin 

gerçekleşmesi ile sona erer: 

 1. Davalının itirazı üzerine hakem veya hakem kurulunun uyuşmazlığın kesin olarak 

çözümünde davalının hukukî yararı bulunduğunu kabul etmesi hali hariç, davacı davasını geri 

alırsa. 

 2. Taraflar, yargılamanın sona erdirilmesi konusunda anlaşırlarsa. 

 3. Hakem veya hakem kurulu, başka bir sebeple yargılamanın sürdürülmesini gereksiz 

veya imkânsız bulursa. 

 4. 10 uncu maddenin (B) fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca tahkim süresinin uzatılmasına 

ilişkin talep mahkemece reddedilirse. 

 5. Taraflarca kararın oybirliğiyle verilmesinin öngörülmesine rağmen, hakem kurulu 

oybirliğiyle karar veremezse. 

 6. 11 inci maddenin (B) fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca, tahkim yargılamasına devam 

edilemezse. 

 7. 16 ncı maddenin (C) fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca yargılama giderleri için avans 

yatırılmazsa. 

 14 üncü maddenin (B) fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, hakem veya hakem 

kurulunun yetkisi, yargılamanın sona ermesiyle ortadan kalkar. 

Kararın şekli ve içeriği, düzeltilmesi, yorumu ve tamamlanması, yazılı bildirimlerin 

alınması 

 Madde 14 – A) Hakem kararlarında; 

 1. Tarafların ve varsa temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, unvanları ve adresleri, 

 2. Kararın dayandığı hukukî sebepler ile gerekçesi ve tazminata ilişkin istemlerde 

hükmedilen tazminatın miktarı, 

 3. Tahkim yeri ve kararın tarihi, 

 4. Kararı veren hakem veya hakem kurulunun ad ve soyadları, imzaları ve karşı oyları, 

 5. Karara karşı iptal davası açılabileceği, 

 Belirtilir. 



 Aksi kararlaştırılmadıkça, hakem veya hakem kurulu kısmî kararlar verebilir. 

 Hakem kararı, hakem veya hakem kurulu başkanı tarafından taraflara bildirilir 

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 mahkemece kalemde saklanır. 

 B) Taraflardan her biri, hakem kararının kendisine bildirilmesinden itibaren otuz gün 

içinde, karşı tarafa da bilgi vermek kaydıyla, hakem veya hakem kuruluna başvurarak; 

 1. Hakem kararında bulunan hesap, yazı ve benzeri maddî hataların düzeltilmesini, 

 2. Kararın tümünün veya bazı bölümlerinin yorumlanmasını, 

 İsteyebilir. 

 Karşı tarafın görüşünü alan hakem veya hakem kurulu, bu istemi haklı bulursa, istem 

tarihinden itibaren otuz gün içinde kararındaki maddî hatayı düzeltir veya kararın yorumunu 

yapar. 

 Hakem veya hakem kurulu, karardaki maddî hataları karar tarihini izleyen otuz gün içinde 

kendiliğinden de düzeltebilir. 

 Taraflardan her biri, hakem kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren otuz gün 

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, istemi haklı bulursa, tamamlayıcı hakem kararını altmış gün 

içinde verir. 

 Düzeltme, yorum ve tamamlama kararları, taraflara bildirilir ve hakem kararının bir 

parçasını oluşturur. 

 C) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça herhangi bir yazılı bildirim, bizzat gönderilene ya 

da gönderilenin yerleşim yerine, olağan oturma yerine, iş yerine veya posta adresine teslim 

edildiği takdirde alınmış sayılır. 

 Gerekli araştırma yapılmasına rağmen yukarıdaki bildirim yerlerinden hiçbirinin 

bulunamaması hâlinde, gönderilenin bilinen son yerleşim yerine, olağan oturma yerine, iş 

yerine veya posta adresine taahhütlü mektupla veya teslim teşebbüsünün belgelendiği 

herhangi bir başka vasıta ile gönderilen yazılı bildirimler alınmış sayılır. 

 Yazılı bildirim, öngörülen şekillerde teslim edildiği tarihte alınmış sayılır. 

 Bu fıkra hükümleri mahkemelerce yapılan tebligata uygulanmaz 

 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolu 

 İptal davası ve hakem kararlarının icra edilebilir hâle gelmesi 

 Madde 15 – A) Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabilir. İptal davası yetkili 

asliye hukuk mahkemesinde açılır, öncelikle ve ivedilikle görülür. 

 Hakem kararları aşağıdaki hallerde iptal edilebilir: 

 1. Başvuruyu yapan taraf; 

 a) Tahkim anlaşmasının taraflarından birinin ehliyetsiz ya da tahkim anlaşmasının, 

tarafların anlaşmayı tâbi kıldıkları hukuka veya böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk hukukuna 

göre geçersiz olduğunu, 

b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde, tarafların anlaşmasında belirlenen veya bu 

Kanunda öngörülen usule uyulmadığını, 

 c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediğini, 

 d) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna 

karar verdiğini, 

 e) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim anlaşması dışında kalan bir konuda karar 

verdiğini veya istemin tamamı hakkında karar vermediğini ya da yetkisini aştığını, 

 f) Tahkim yargılamasının, usul açısından tarafların anlaşmalarına veya bu yönde bir 

anlaşma bulunmaması halinde, bu Kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmediğini ve bu 

durumun kararın esasına etkili olduğunu, 

 g) Tarafların eşitliği ilkesinin gözetilmediğini, 

 İspat ederse veya, 

 2. Mahkemece; 

 a) Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime 

elverişli olmadığı, 

 b) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu, 

 Tespit edilirse. 

 Hakem veya hakem kurulunun, tahkim anlaşması dışında kalan bir konuda karar verdiği 

iddiasıyla açılan iptal davasında, tahkim anlaşması kapsamında olan konuların, tahkim 

anlaşması kapsamında olmayan konulardan ayrılması mümkün olduğu takdirde, hakem 



kararının sadece tahkim anlaşması kapsamında olmayan konuları içeren bölümü iptal 

edilebilir. 

 İptal davası, otuz gün içinde açılabilir. Bu süre, hakem kararının veya düzeltme, yorum ya 

da tamamlama kararının taraflara bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. İptal davasının 

açılması, kendiliğinden hakem kararının icrasını durdurur. 

 Taraflar, iptal davası açma hakkından kısmen veya tamamen feragat edebilirler. Yerleşim 

yerleri veya olağan oturma yerleri Türkiye dışında bulunan taraflar, tahkim anlaşmasına 

koyacakları açık bir beyanla veya sonradan yazılı şekilde anlaşmak suretiyle iptal davası açma 

hakkından tamamen feragat edebilecekleri gibi; yukarıda sayılan bir veya birkaç sebepten 

dolayı iptal davası açmak hakkından da feragat edebilirler. 

 İptal istemi, davaya bakan mahkeme aksine karar vermedikçe, dosya üzerinden 

incelenerek karara bağlanır. 

 İptal davası hakkında verilen kararlara karşı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

hükümlerine göre temyiz yolu açık olmakla birlikte, karar düzeltme yoluna gidilemez. Temyiz 

incelemesi, bu maddede yer alan iptal sebepleriyle sınırlı olarak, öncelikle ve ivedilikle karara 

bağlanır. 

 İptal davasının kabulü halinde, kabul kararı temyiz edilmezse veya 1 inci bendin (b), (d), 

(e), (f), (g) alt bentleri ile 2 nci bendinin (b) alt bendindeki hallerin varlığı sebebiyle kabulü 

halinde taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa hakemleri ve tahkim süresini yeniden 

belirleyebilirler. Taraflar isterlerse eski hakemleri tayin edebilirler. 

B) İptal davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra asliye hukuk mahkemesi, 

hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin bir belgeyi istemde bulunan tarafa verir. Bu 

belgenin verilmesi harca tâbi değildir. Hakem kararının icraya konulması hâlinde Harçlar 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

 İptal davası için öngörülen sürenin geçtiği veya tarafların iptal davası açmaktan feragat 

ettiği hâllerde, hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin belgenin verilmesi sırasında 

(A) fıkrasının 2 nci bendinin (a) ve (b) alt bent hükümleri mahkemece re’sen dikkate alınır. 

Bu hâlde mahkemece aksine karar verilmedikçe, inceleme dosya üzerinden yapılır 

Uygulanmayacak ve kaldırılan hükümler 

 Madde 17 – Bu Kanunla düzenlenen konularda, aksine hüküm bulunmadıkça, Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

 

 

 



6570 SAYILI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere 

uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini 

sağlamak üzere İstanbul Tahkim Merkezinin kurulması ile Merkezin teşkilat ve faaliyetlerine 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kuruluş 

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve Kanunla kendisine verilen 

görevleri yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi İstanbul 

Tahkim Merkezi kurulmuştur. 

Merkezin görevleri 

MADDE 4 – (1) Merkezin görevleri şunlardır: 

a) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin kuralları belirlemek ve 

hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. 

b) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle ilgili tanıtım ve yayın yapmak, 

bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, gerçekleştirmek, yurt içi ve yurt 

dışındaki ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak. 

 


