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TAHKİM HUKUKU 
Ders Notları 

 
I. GİRİŞ 
 
 Tahkim, tarafların aralarında mevcut veya muhtemel uyuşmazlığın Devletin 
resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlenmesi 
için yaptıkları anlaşma olup, tahkim devlet mahkemeleri tarafından denetlenen, 
kararları kesin hüküm oluşturan ve mahkeme kararları gibi icra edilebilen özel bir yargı 
faaliyetidir. 
 
 Hakkı bir başka kişi tarafından ihlal edilen kişi hakkının tanınması için Devlet 
mahkemesi yerine tahkim yoluna başvurabilir. Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların 
tahkim yolu ile çözümü tarafların yapacağı tahkim anlaşması ile mümkündür. 
 
 Türk hukukunda 6100 sayılı HMK’nın 407-444. maddelerinde iç tahkim, 4686 
sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununda ise milletlerarası tahkim konusu 
düzenlenmiştir. 
 

HMK’nın 407. maddesine göre yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin 
Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklarda HMK’nın tahkime ilişkin hükümleri 
uygulanır. 

 
Yabancılık unsuru içeren ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği 

uyuşmazlıklarda Milletlerarası Tahkim Kanunu uygulanır (MTK m.1,2). 
 
Tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği uyuşmazlıklarla ilgili yabancı hakem 

kararlarının tanınması ve tenfizi için 10 Haziran 1958 tarihli New York Sözleşmesi veya 
5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (m.62) 
uygulanır. 
 
II. TAHKİMDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
  

Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme konusunda HMK’nın 410. maddesinde 
değinilmiştir. Buna göre: 

 
“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.  

 
Bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girmediği için 

görev genel hükümlerine göre belirlenecek ve tahkim yeri asliye hukuk mahkemesi 
görevli ve yetkili olacaktır.”1 (HMK, m.2; 410). 
 
 
 
 

                                                 
1 15. HD. 29.4.2013, 2013/2794. 
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III. TAHKİME ELVERİŞLİLİK 
  

Tahkime elverişlilik HMK’nın 408. maddesinde tanımlanmıştır. Bu maddeye 
göre; 

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

iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir.” 
 
Tahkime elverişlilik kavramını ikiye ayırıp incelemek gerekir.2 Sübjektif olarak 

tahkime elverişlilik, bir takım kişi veya kuruluşların uyuşmazlıkları tahkim yolu ile 
çözmesinin mümkün olmamasıdır. Öte yandan, sözleşmenin konusunun tahkim yolu 
ile çözüme elverişli olmaması ise objektif tahkime elverişliliktir. 

 
Yargıtay bazı kararlarında objektif tahkime elverişlilik konusuna değinmiştir. 

Örneğin 7. Hukuk Dairesi, işe iade davasında, işveren tarafından alınan ibranamedeki 
tahkim şartını; şartın geçerli olup olmadığı konusunu hiç incelemeksizin, 
uygulamamıştır. İş akdinin feshine ilişkin sulh anlaşmasında sebep belirtilmemiş 
olması; işveren tarafından resmi dairelere yapılan beyanda iş akdinin tek taraflı olarak 
işverence feshedilmiş olması beyan edildiğinden bahisle işin esası hakkında yerel 
mahkemece verilen kararı onamıştır.3 Bir başka işe iade davasında da 7. Dairenin, 
aynı şekilde hareket ettiği anlaşılmaktadır.4 

 
19 Hukuk Dairesi distribütörlük sözleşmesinin feshi sebebiyle çıkan 

uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi üzerine verilen kararı onamıştır.5 
 
Objektif tahkime elverişlilik konusunda Yargıtayımızın bir başka önemli karaı da 

limited şirkette ortaklar kurulu kararlarının iptalinin tahkimde istenip istenemeyeceğine 
ilişkindir. 11. Daire şu şekilde karar vermiştir.6 

 
“Dava, ortaklar kurulu kararının iptali istemine ilişkin olup, mahkemece şirket 

ana sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca uyuşmazlığın hakem yoluyla çözüleceği 
gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilmiştir. Oysa, tahkim konusunda ana sözleşmede 
yer alan bir hüküm veya yapılacak hakem sözleşmesi geçersizdir. Tahkim, yalnız 
tarafların arzularına tabi olan, yani davalı ile davacının mahkeme kararına gerek 
olmaksızın aralarında anlaşarak sonuçlandırabilecekleri uyuşmazlıklar konusunda 
geçerlidir. Halbuki bir genel kurul kararının iptaline dair uyuşmazlığın davacı ve davalı 
arasında yapılacak anlaşma ile sonuçlandırılması mümkün değildir. Ayrıca, TTK’nın 
381. maddesinin 1. fıkrasının münhasıran ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki 
mahkemeyi yetkili kılan hükmü ile aynı maddenin 3. fıkrasının davaların birleştirilmesini 
zorunlu kılan hükmü de tahkim müessesesi ile bağdaşmamaktadır (Bkz. Prof. Dr. 
Erdoğan Moroğlu, Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, üçüncü 
baskı, s.226, 227). 

Bu itibarla mahkemece yukarıda açıklamalar nazara alınarak işin esasına girilip, 
neticesine göre bir karar vermek gerekirken, yazılı gerekçelerle görevsizlik kararı 
verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.” 

                                                 
2 Huysal Burak , Milletlerarası Tahkimde Tahkime Elverişlilik, İstanbul 2010. 
3 Y. 7. HD, 20.2.2013, K.2013/11548. 
4 Y. 7. HD, 15.1.2013, K.2013/8719. 
5 Y. 19 HD, 16.4.2013, 2013/6936. 
6 Y. 11 HD, 5.12.2013, 2013/19915. 
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Yargıtay, tarafların ortaklar kurulu kararının iptalini aralarında 

kararlaştıramayacaklarını belirtmiştir. Tarafların anlaşmak yoluyla yeni bir ortaklar 
kurulu kararı alıp eskisini tamamen veya kısmen ortadan kaldırabilirler. Öte yandan 
kararda bahsedilen 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu (“eTTK”) hükmünü de 
incelemek gerekir. eTTK m.381 şöyledir: 

 
“Aşağıda yazılı kimseler, kanun veya esas mukavele hükümlerine ve bilhassa 

afaki iyi niyet esaslarına aykırı olan umumi heyet kararları aleyhine, tarihlerinden 
itibaren üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal 
davası açabilirler. 

…. 
3. Kararların infazı idare meclisi azalariyle murakıpların şahsi mesuliyetlerini 

mucip olduğu takdirde bunların her biri. 
 
İptal davasının açılması keyfiyetiyle duruşmanın yapılacağı gün, idare heyeti 

tarafından usulen ilan olunur. 
 
Birinci fıkrada yazılı üç aylık hak düşüren müddetin sona ermesinden önce 

duruşmaya başlanamaz. Birden fazla iptal davası açıldığı takdirde, davalar 
birleştirilerek görülür. 

 
Mahkeme şirketin talebi üzerine şirketin muhtemel zararına karşı davacıların 

teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın mahiyet ve miktarını tayin mahkemeye 
aittir.” 

 
Bu hükme tekabül eden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) hükümleri 

445-450. maddelerdir. 445. madde hükmü şöyledir:7 
 
“446’ncı maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve 

özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden 
itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde 
iptal davası açabilirler.” 

 
Bu hükümde belirtilen yetkinin kamu düzenine ilişkin olduğu ileri sürülmüş olsa 

da bunun sebebini anlamak zordur. Zira şirket merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinin yetkisi kayıtlara ulaşmak bakımından kolaylık sağlamak üzere getirilmiş 
bir hükümdür. Günümüzde kayıtlara elektronik ortamda ulaşmak ya da yeterince hızlı 
bir şekilde şirket merkezi dışında bir yerden de ulaşmak imkânı vardır. 

 
Ayrıca davaların birleştirilmesini zorunlu kılan eTTK 381. madde hükmü ve 

iptale ilişkin mahkeme hükmünün tüm pay sahiplerini bağladığını belirten TTK 450 
madde hükmü de konuya ilişkin tahkime başvurulmasına engel değildir. Zira kapsayıcı 
bir şekilde yazılmış tahkim şartı ile herhangi bir uyuşmazlık çıktığında tüm pay 
sahiplerinin tahkimde taraf olmasını ve tahkim yargılaması sonucunda verilen kararın 
onları bağlamasını sağlamak kolaylıkla mümkündür. 
 
 

                                                 
7 TTK m.622 gereği bu hüküm kıyasen limited şirketler genel kurul kararının iptaline de uygulanır. 
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IV. TAHKİM İLK İTİRAZI 
 
 HMK’nın tahkim ilk itirazına ilişkin hükmü şöyledir: 

“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.” 

Yargıtay kararlarında düzenli bir şekilde, zamanında yapılan tahkim ilk 
itirazlarını geçerli bir tahkim anlaşmasının varlığı sebebiyle kabul eden yerel mahkeme 
kararlarını onamıştır. 

● 11. Daire tarafından konişmentodaki tahkim şartına dayanılıp yapılan tahkim 
ilk itirazı kabul edilmiştir.8 

● 11. Daire mali müşavir ve şirket tarafından yapılan denetim ve tasdik 
sözleşmelerinde yer alan tahkim şartını HUMK hükümlerine göre incelemiş 
ve tahkime elverişli gördüğü için tahkim ilk itirazını kabul eden yerel 
mahkeme kararını onamıştır.9 

● 11. Daire iki tarafı da Türk olan elektronik ve komünikasyon şirketleri 
arasında taşeron sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıkların sözleşmede yer alan 
tahkim şartı çerçevesinde tahkimde görülmesine ilişkin ilk itirazı sözleşmenin 
ve tahkim şartının İngilizce olması sebebiyle 805 sayılı Kanun gereği bu 
şarta dayanan aleyhine yorumlanıp yorumlanmaması; itirazın ise 4721 sayılı 
Medeni Kanunun 2. maddesi anlamında iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil 
edip etmediği hususlarının değerlendirilmesi gerekir diyerek HMK 413. 
maddeye dayanan tahkim ilk itirazını kabul eden yerel mahkeme kararını 
bozmuştur.10 

● 13. Daire, tahkim ilk itirazının süresi içinde yapılmasını başkaca bir inceleme 
yapmaksızın yeterli görüp mahkemenin kararını onamıştır.11 

● 23. Daire, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kararlaştırılan tahkim şartını 
geçerli saymış ve zamanında yapılan tahkim ilk itirazını da kabul etmiştir.12 

 
Tahkim ilk itirazının kabul edilebilmesi için geçerli bir tahkim anlaşmasının 

mahkemece tespit edilmiş olması gerekir. Bu konuda yerel mahkeme yaklaşık ispat ve 
ilk görünüş ispatı hususlarının ispat ölçüsü ve değerlendirmesinin kapsamı açısından 

                                                 
8 Y. 11. HD, 23.6.2011, 2011/7648 
9 Y. 11. HD, 27.6.2011, 2011/7772. 
10 Y. 11. 16.3.2012, HD 2011/4073. “Dosya kapsamından, davanın her iki yanının da Türkiye 
Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan kişiler olup aralarındaki varlığı ihtilafsız sözleşme(ler)in –ifa yerlerinin 
Türkiye dahilinde olduğu da gözetildiğinde- 805 sayılı Yasa’nın 1. maddesi uyarınca Türkçe olması 
zorunlu iken İngilizce düzenlendikleri anlaşılmaktadır. Aynı yasanın 4. maddesinde sözleşmelerin 
Türkçe düzenlenmesi konusundaki gerekliliğe uyulmamasının müeyyidesi yer almakta olup, 
mahkemece söz konusu yasa hükümleri nazara alınarak yasada belirtilen müeyyidenin mutlak 
geçersizlik sonucu doğuran maddi bir hukuk kuralı niteliğinde olup olmadığı, aksi halde ispat hukukuna 
ilişkin bir kural mahiyetinde bulunup bulunmadığı, bu anlamda davalı yan dayanağı sözleşmenin 
özellikle tahkime ilişkin hükümlerinin onun lehine nazara alınıp alınmayacağı, tahkim itirazında 
bulunmanın ve buna ilişkin sözleşme hükmüne dayanmanın “bir tarafın lehine” bir durum tevlit eder 
nitelikte olup olmadığı, öte yandan davacının davalının tahkim itirazına karşı çıkmasının MK’nın 2. 
maddesinde yer alan iyiniyet kuralına aykırı olup olmadığı hususları değerlendirilip tartışılmadan 
taraflar arasındaki 22.4.2007 tarihli sözleşmenin ilgili hükümlerine değer izafe olunarak davalının 
tahkim itirazının kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, davacı yan vekilinin bu yöne ilişkin temyiz 
itirazlarının kabulü ile kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.” 
11 Y. 13. HD, 8.5.2013, 2013/11848. 
12 Y. 23. HD, 8.7.2013, 2013/4728. 
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dikkate alınmalıdır. Bu noktada konuya ilişkin değinilmesi yararlı olacak bir soru da 
tahkim anlaşmasının ne zaman geçersiz sayılacağıdır? Bu konuda Yargıtay eski 
içtihatlarını devam ettirmiştir. Tahkim anlaşması açık ve kesin değilse o anlaşmayı 
geçersiz saymıştır. Konuya ilişkin 15. Daire şu şekilde karar vermiştir: 

 
“Yanlar arasındaki 30.06.2012 günlü sözleşmenin “İhtilafların Halli” başlıklı 32. 

maddesinde “…. Yüklenici eğer haksızlığa uğradığını iddia ederse bu hususlarla ilgili 
olarak işin devamı süresince itiraz ve şikayetlerinin nedenlerini açıklayan bir dilekçe ile 
işverene başvurma hakkına sahiptir. İşveren bu dilekçeyi aldıktan sonra en geç on gün 
içerisinde yükleniciye cevap yazar. Eğer anlaşmazlık 10 gün içerisinde çözülmezse 
Prodan firmasının tayin edeceği iki inşaat mühendisi ve bir hukukçudan ibaret bir 
hakem heyeti tarafından hazırlanacak raporla sorunun çözümüne gidilir. Eğer 
anlaşmazlık çözülmezse taraflar Ankara Mahkeme ve İcra dairelerine başvurarak 
haklarını arayabilirler.” düzenlemesine yer verilmiştir. Sözleşmenin bu hükmü açık ve 
kesin bir tahkim iradesini içermediğinden taraflar arasında geçerli tahkim şartı 
bulunduğu kabul edilemez ve uyuşmazlık tahkim yoluyla çözümlenemez. 
Uyuşmazlığın çözüm yeri mahkemedir. 

 
O halde mahkemece yapılacak iş; sözleşmedeki tahkim şartı geçersiz 

olduğundan tahkim ilk itirazını reddederek, sıradaki itiraz olan mahkemenin yetkisine 
yönelik itirazı inceleyip karara bağlamak, yetki itirazının reddi hainde ise işin esasına 
girerek sonucuna uygun karar vermekten ibarettir. Mahkemece geçersiz tahkim şartına 
dayanılarak görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.” 

 
 

V- DAVA AÇILMASI VE DAVA TARİHİ 
 

Tahkim davası hakem belirlendikten veya hakem kurulu oluştuktan sonra açılır. 
Davacı hakem veya hakem kuruluna dava dilekçesi vererek bu davayı açar 
(HMK.m.428). Ancak 6100 sayılı HMK.nun 426.maddesinde dava dilekçesi verilmeden 
tahkim davasının açıldığı haller belirtilmiştir. Taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa 
tahkim davası anılan hükümde öngörülen zamanlardan birinde açılmış sayılır. 

 
1- a. Hakem seçimi mahkemeye aitse, mahkemeye, 
     b. Hakem seçimi üçüncü kişiye (kurum veya kuruluşa) aitse, seçecek olan üçüncü 
kişiye başvurulduğu tarihte açılmış sayılır. 
 
2-  Hakem seçimi taraflara aitse, davacının hakemini seçip diğer tarafa bildirdiği tarihte 
açılmış sayılır. 
 
3-  Sözleşmede  hakem veya hakem  kurulunu oluşturan   hakemlerin   isimleri 
belirtilmişse uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi talebinin karşı tarafça alındığı 
tarihte açılmış sayılır.13  
 

                                                 
13 Tahkim davasının açılma tarihi 1086 sayılı HUMK.nun 523. maddesinde düzenlenmiştir. Hükme 
göre tahkim davası hakemleri mahkeme belirleyecekse hakem tayini için taraflardan birinin 
mahkemeye başvurduğu tarih davanın açılma tarihidir. Tahkim sözleşmesinde hakemlerin seçimi 
taraflara bırakılmışsa, davacı hakemini seçip, kendi hakemini seçmesi için diğer tarafa bildirimde 
bulunduğu tarihte dava açılmış kabul edilir. 
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4- Taraflardan biri, mahkemeden ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı almışsa tahkim 
davasını iki hafta içinde açması gerekir. Aksi halde ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz 
kendiliğinden kalkar (H M K. m.426/2).14 
 

Hakemde davanın açılması ile zamanaşımı kesilir (TBK.m.154/2). 
Zamanaşımının kesilmesi için dava dilekçesinin davalıya tebliği zorunlu değildir. Dava 
dilekçesi vermeden hakemde dava açıldığı kabul edildiğinden HMK'nun 426. 
maddesine göre davanın hangi halde açıldığı kabul edilmişse zamanaşımı da o tarih 
de kesilmiş sayılır Hakemde açılan dava menfi tespit davası ise davalının defi olarak 
alacaklı olduğunu ileri sürdüğü anda zamanaşımı kesilir (TBK.m. 154/2). 

 
Borcun ödeneceği tarih taraflarca kararlaştırılmamış ve borçlu daha önce 

temerrüde düşürülmemiş ise hakemde davanın açıldığı tarihte borçlu temerrüde 
düşmüş olur (İBK 28.11.1956, 15/15). Dava dilekçesi verilmeden önce davanın hangi 
tarihte açıldığı kabul edilmişse borçlu o tarihte temerrüde düşmüş olur. 

 
Hakemde davanın açılması ile davayı geri alma yasağı başlar. Davacı davanın 

açılmasından sonra kural olarak davalının rızası olmadan davasını geri alamaz. 
 
HMK'nun 435/1-a maddesinde davanın geri alınması konusunda özel 

düzenleme bulunduğundan HMK'nun 123. maddesi değil anılan hüküm uygulanır. 
Hükme göre davacı davasını geri almış olsa bile, eğer hakem uyuşmazlığın 

kesin olarak çözümünde davalının “hukuki yararı vardır.” diye düşünüyorsa davacı 
davasını geri alamayacaktır. 

 
Hakemde dava açılması ile derdestlik doğar. Tarafları, dava konusu ve dava 

sebebi aynı olan bir dava, daha sonra mahkemede açılmış ve süresinde tahkim ilk 
itirazında bulunulmamış ise hakemde ve mahkemede görülen derdestlik koşulları 
mevcut iki dava olacaktır. Bu durumda mahkeme derdestlik nedeniyle davayı usulden 
reddetmelidir. 
 

Tahkim yargılamasında vekaleten davayı takip etme yetkisi baroda yazılı 
avukatlara aittir. 
 
 
 
 
 
VI- YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELERİN TAHKİM YARGILAMASINDA  
      UYGULANMASI 
 
1- 6100 sayılı HMK'nun 423. Maddesinde Belirtilen İlkeler 
 
     6100 sayılı HMK'nun 423. maddesinde temel iki yargılama ilkesi kabul edilmiştir. 
Bunlar tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkıdır. 

 

                                                 
14 6100 sayılı HMK.nun 297/1. maddesine göre davadan önce ihtiyati tedbir kararı alınmışsa kararın 
uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açması gerekir. 
HMK.nun 426/2. maddesinde bu konuda açıklık bulunmamaktadır. Karar tarihinden itibaren iki hafta 
içinde hakemde dava açılması gerektiği düşünülebilir. 
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Yargılama usulü nasıl seçilirse seçilsin hangi yargılama usulü kabul edilirse 
edilsin, hakem veya hakem kurulu bu iki ilkeyi ortadan kaldıracak şekilde uygulama 
yapamaz. 

 
Tahkimde taraflara eşit davranılmalıdır. Yargılamada taraflara aynı süreler 

tanınmalı, taraflara aynı kurallar uygulanmalıdır. 
 
Tahkim Yargılamasında taraflara hukuki dinlenilme hakkı tanınmalıdır. Taraflara 

iddia ve savunma konusunda önceden bilgi verilmeli, tebligatlar usulüne uygun 
yapılmalıdır. Hakemler taraflara ileri sürdükleri delilleri değerlendirmeli, 
değerlendirmenin sonucunu gerekçeli kararda açıklamalıdır. 
 
2- Yargılamaya Hakim Diğer İlkelerin Uygulanması 
 

Tasarruf İlkesi tahkim yargılamasında da uygulanır. Hakem tarafların talebi 
olmadan kendiliğinden bir davayı inceleyemez ve karara bağlayamaz. (HMK m. 24/1)15  

 
Taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa tahkimde taraflarca getirilmesi ilkesi 

uygulanır.16 
 

Hakem iki taraftan birinin söylemediği şeyi veya vakıaları kendiliğinden dikkate 
alamaz ve onları hatırlanabilecek davranışlarda bulunamaz, kendiliğinden delil 
toplayamaz. (HMK m. 25) 

 
Hakem, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır. Ondan fazlasına veya başka bir 

şeye karar veremez. (HMK m.26) 
 

Aleniyet ilkesi kural olarak tahkimde uygulanmaz. Tahkim yargılamasında gizlilik 
esastır. Ancak taraflar tahkim sözleşmesinde duruşmaların aleni yapılmasını 
kararlaştırmışlarsa aleniyet ilkesi uygulanır.17 

 
Hakemin hukuk kurallarını kendiliğinden uygulanması (HMK m. 33) tahkim 

yargılamasında da uygulama yeri bulur. 
 
HMK'nın 29. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralı ve doğruyu söyleme 

yükümlülüğü hakem önünde de geçerlidir.18 
VII- YARGILAMA USULÜNÜN BELİRLENMESİ 
 

Taraflar hakem veya hakem kurulunun uygulayacağı yargılama usulüne ilişkin 
kuralları emredici hükümler saklı kalmak kaydıyla serbestçe belirleyebilirler. 

 
Tahkim sözleşmesinde veya daha sonraki ayrı bir sözleşmede hakemlerin 

uygulayacağı yargılama usulü belirlenmiş ise hakemler belirlenen yargılama usulünü 
uygularlar. 

                                                 
15 “Gerek hakemlerin gerek hakemlerin bir uyuşmazlığı bu sıfatla el koyabilmeleri için usulünce açılmış 
bir davanın mevcut olması şarttır.” 13. HD. 26.09.1974, 2385/2161 (YKD 1976/1 s.75,76) 
16 Pekcanıtez Hakan/Atalay Oğuz/Özekes, Muhammet: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine 
Göre Medeni Usul Hukuku, 13. Baskı, Ankara 2012, s.918. 
17 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s.918. 
18 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s.918. 
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Taraflar tahkim sözleşmesi de uygulanacak yargılama usulünü 

belirlememişlerse yargılama usulünü hakem veya hakem kurulu belirler. Hakem veya 
hakem kurulu belirlediği yargılama usulünü somut uyuşmazlığa uygun düşmemesi 
nedeniyle değiştirebilir.19 

 
Ancak bu değişiklik taraflar arasındaki eşitlik ilkesine aykırı olmamalı ve 

tarafların hukuki dinlenilme hakkını ortadan kaldırmamalıdır. (HMK m. 423) 
 
Hakem veya hakem kurulu tespit ettiği yargılama usulünü taraflara bildirmek 

zorunda değildir. Ancak tahkim sözleşmesinde tespit edilen yargılama usulünün 
taraflara bildirileceği kararlaştırılmışsa hakem veya hakem kurulu belirlediği yargılama 
usulünü taraflara bildirmelidir. 

 
Taraflar tahkim sözleşmesinde HMK'nun basit yargılama usulünün 

uygulanacağını kabul etmişlerse hakem veya hakem kurulunun kararlaştırılan usulü 
uygulaması gerekir. 

 
Tarafların sözleşme ile kabul ettikleri yargılama usulünün ve hakem veya hakem 

kurulunun belirlediği yargılama usulünün emredici hukuk kurallarına aykırı olmaması 
gerekir.20 

 
Taraflar sözleşme ile emredici hukuk kurallarının uygulanmayacağını kabul 

edemez. Hakem veya hakem kurulu HMK'nun 423. maddesindeki kuralın aksine 
yargılama usulü belirleyemez. 

 
Hakem veya hakem kurulu HMK'nun 424. maddesine göre uygulayacağı 

yargılama usulünü serbestçe belirleyebilir. Ancak bu hüküm hakem veya hakem 
kurulunun hiçbir yargılama usulüne tabi olmadığı anlamına gelmez.21 

 
Tahkim sözleşmesinde yargılama usulü belirlenmemiş ise hakem veya hakem 

kurulu yargılamaya başlamadan uygulayacağı yargılama usulünü belirlemelidir. 
Yargılama usulü belirlenirken tarafların tahkime başvurmadaki menfaatleri 
gözetilmelidir. Tahkim kurumunun amacı da dikkate alınmalıdır. Hakem veya hakem 
kurulu yargılama usulünü önüne gelen uyuşmazlığın özelliklerine uygun ve 
uyuşmazlığı en kısa zamanda çözecek şekilde tespit etmelidir.22 
 
VIII- TAHKİM SÜRESİ 

 
1086 sayılı HUMK’da 6 ay olan tahkim süresi 6100 sayılı HMK’da 1 yıl olarak 

düzenlenmiştir, (m. 427) Taraflar aksini kararlaştırılmamışlarsa, bir hakemin görev 
yapacağı davalarda hakemin seçildiği, birden çok hakemin görev yapacağı davalarda 
ise hakem kurulunun ilk toplantı tutanağını düzenlediği tarihten itibaren bir yıl içinde 

                                                 
19 Alangoya Yavuz: Tahkimin Niteliği ve Denetlenmesi, İstanbul 1973, s.161. 
20 Alangoya, s.162. 
21 “Usulün 525. maddesi uyarınca hakemler tahkikatın şeklini ve süresini tayin ederler. Bu hüküm 
hakemlerin hiçbiri tahkik usulüne tabi olmayacaklarını değil fakat uygulanacak usulü kendilerinin tayin 
ve tespit edeceklerini gösterir...” TD 29.04.1968, 1922/2464 (Karataş, İzzet: Uygulamada İhtiyari 
Tahkim, Ankara 1999, s.190-191). 
22 Alangoya, s.164. 
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hakem veya hakem kurulunca davanın esası hakkında karar verilmelidir. Kanunda 
öngörülen bir yıllık süreden farklı bir süre taraflarca kararlaştırılmışsa hakem veya 
hakem kurulu kararlaştırılan sürede karar vermek zorundadır. 

 
Tahkim süresi, tarafların anlaşmasıyla, anlaşmamaları halinde ise taraflardan 

birinin başvurusu üzerine mahkemece uzatılabilir. Mahkemenin uzatma talebi üzerine 
verdiği karar kesindir. Mahkeme süreyi uzatırken uyuşmazlığın çözümündeki zorlukları 
gözetecektir. 

 
Tahkim süresinin mahkemece uzatılması talebi tahkim süresi yapılmalıdır.23 
 
Hakem veya hakem kurulunun tahkim süresi veya uzatılmışsa uzatılan sürede 

karar vermemeleri halinde HMK’nun 20. maddesi uygulanmaz. Bu durumda hakem 
veya hakem kurulundaki dosyanın mahkemeye gönderilmesi istenemez.24  

 
Davacının ayrıca mahkemede dava açması gerekir. 
 
Tahkim yargılaması adli tatile tabi olmadığından tahkim süresi adli tatil içinde 

işlemeye devam eder.25 
 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 527. maddesinde hakemde 

görülen bir uyuşmazlıkta dayanılan belgenin sahte olduğuna ilişkin bir ceza davası 
açılmışsa bu davanın sonucu bekleniyordu ve tahkim süresi bu dava bitinceye kadar 
duruyordu. 1086 sayılı HUMK'un 527. maddesi HMK'ya alınmamış, acaba hakem 
uyuşmazlığı çözerken uygulamak istediği veya dikkate alması gereken bir belge 
konusunda sahtelik davası açılmışsa bu bir yıllık süre duracak mıdır? Bu konuda bir 
açıklık yok. Ama ben aynı hükmün burada da uygulanabileceğini düşünüyorum. Aksi 
halde o uyuşmazlık orada çözümlenmeden hakem veya hakem kurulunun burada bir 
sonuca gitmesi mümkün değildir. Ancak anılan hüküm yeni Kanuna alınmadığına göre 
artık kanun koyucu burada öngörmemiş denilerek aksi de düşünülebilir ve 
savunulabilir. 

 
Karar tarihinin hakem kararında yer alması gerekir. Karar tarihine göre hakem 

süresinde karar verdi mi vermedi mi tespit edeceğiz. Buradaki en büyük endişe, karar 
tarihinin önceki tarih olarak atılmasıdır. Burada süresinde karar verilmiş gibi eski tarih 
atıldığı iddia ileri sürülürse bu hususun nasıl inceleneceği de üzerinde durulması 
gereken ayrı bir sorundur. 
IX- TAHKİM YARGILAMASINDA TEBLİGAT 

 
Taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa tahkim yargılamasında tebligat 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır (HMK m. 438). Ancak taraflar tebligatın nasıl 
yapılacağını kararlaştırmışlarsa kararlaştırılan şekilde yapılır. Bu durumda 
kararlaştırılan tebliğ işleminin HMK’nun 423. maddesine aykırı sonuç doğurmaması 
gerekir. Diğer bir anlatımla kararlaştırılan şeklin eşitlik ilkesine aykırı olmaması ve 
tarafların hukuki dinlenilme hakkının ortadan kaldırılmaması gerekir. 

 

                                                 
23 Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012, s.1708. 
24 19. H.D. 19.03.1998, 585/2013 (Yılmaz, s.1709). 
25 13. H.D. 16.12.1981, 6547-8245 (Yılmaz, s.1709). 
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Tebligat Kanunun 1. maddesinde hangi kurumlar tarafından yapılacak tebligatın 
bu kanun kapsamında girdiği belirtilmiş olup, belirtilen kurumlar arasında hakem veya 
hakem kurulu yoktur. HMK'nun 438. maddesinin Tebligat Kanunun 1. maddesinin 
zımnen değiştirerek kapsamını genişlettiği kabul edilebilir.26 

 
Ancak Tebligat Kanunun 34. maddesinde adli, idari ve askeri kaza mercilerince 

yapılacak tebligat işlerinde kazai tebligatla ilgili hükümlerin uygulanacağı 
belirtilmiştir. HMK’nun 438. maddesinin Tebligat Kanunun 34. maddesini değiştirdiği 
kabul edilmezse hakem ve hakem kurulunun yapacağı tebligatlarda sorunlar ortaya 
çıkacaktır. Özellikle adres değişikliğinin bildirilmesi ile ilgili Tebligat Kanunun 35. 
maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışmaları beraberinde getirecektir. Bu 
nedenle HMK'nun 438. maddesi hükmünün Tebligat Kanunun 1. maddesini ve 34. 
maddesini değiştirdiği kabul edilerek hakem veya hakem kurulunun yapacağı 
tebligatları kazai tebligat saymak uygun olacaktır.27 

 
Hakemlerin Tebligat Kanunu hükümlerine göre nasıl tebligat yapacağı Tebligat 

Kanunu 60. maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmelikte de28 düzenlenmemiştir. Bu 
durumda hakem veya hakem kurulunun mahkemelerin kullandıklarına benzer bir zarfla 
tebliğ işlemini yapmaları uygun olur.29 
 
X- DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ 

 
Taraflarca kararlaştırılan veya hakem tarafından belirlenecek süre içinde, 

davacı tahkim şartını veya sözleşmesiyle birlikte varsa esas sözleşme ile iddiasını 
dayandırdığı vakıaları ve talebini dava dilekçesiyle hakem veya hakem kuruluna sunar. 
Davacı davasını bizzat açabileceği gibi vekil aracılığı ile de açabilir. Davacı dava 
dilekçesine yazılı delillerini ekleyebilir ve ileride sunacağı delilleri gösterebilir 
(HMKm.428/2). 
 

Davalı kendisine verilen süre içinde savunmasını ve dayandığı vakıaları 
dilekçeyle hakeme veya hakem kuruluna sunar. Davalı dilekçesine yazılı delillerini 
ekleyebilir ve ileri sunacağı delilleri gösterebilir. Davalının düzenlediği cevap 
dilekçesinin davacı sayısından bir fazla olması ve HMK’nun 129. maddesinde yazılı 
hususları içermesi gerekir. 

Hakemde veya hakem kurulunda açılan davaya karşı davalı karşı dava 
açabilmelidir.30 

 
Karşı davanın cevap süresi içinde açılması gerekir. Karşı davanın tahkim süresi 

ayrıca hesaplanmaz. Asıl davanın tabi olduğu tahkim süresi içinde karşı davanın da 
karar bağlanması gerekir.31 
 

                                                 
26 Budak, Ali Cem: Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkim Hükümleri, UTTDER, Yıl 2012, 
s.1, s.53.) 
27 Budak, s.54. 
28 RG 25.01.2012, s.2818 
29 Budak, s.54. 
30 “Takas ve mahsup talebiyle süresinde şekle uygun olarak hakemde açılan karşılık davaların aynı 
hakem kurulu tarafından çözümlenmesini ve esas dava ile birlikte karar bağlanmalarını yasaklayan 
usulün tahkim babına bir hüküm yoktur.” 15. H.D. 12.7.1979 2/2 (Karataş, s.196, s.51). 
31 15 H.D. 15.11.1984, 1685/9521 (Karataş, s.196-197) 
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4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 10/E maddesinde düzenlenen 
görev belgesine HMK'da yer verilmemiştir. Görev belgesi, dava ve cevap dilekçesi 
verildikten sonra hazırlanır, hakemler ve taraflarca imza edilir. 
 
XI- TAHKİMDE İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ 
 

Tahkimde kural olarak iddia ve savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi 
yasağı yoktur. Ancak taraflar tahkim sözleşmesinde iddia ve savunmanın 
değiştirilmesine veya genişletilmesine ilişkin hüküm koymuşlarsa bu hüküm uygulanır. 
Tahkim sözleşmesinde aksine düzenleme yoksa taraflar iddiasının ve savunmasını 
değiştirebilirler veya genişletebilirler. HMK’nun 428. maddesinin 3. fıkrasında iddia ve 
savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesine hakimin izin vermediği bir durum 
düzenlenmiştir. Hakem veya hakem kurulu tahkim yargılamasını uzatmaya yönelik 
kötüniyetli genişletme ve değiştirme taleplerine izin vermeyebilir. 

 
Tarafların iddia ve savunmasını genişletilmesinin ve değiştirilmesinin sının 

tahkim sözleşmesinin kapsamıdır.32 Taraflar iddia ve savunmayı genişletirken veya 
değiştirirken tahkim sözleşmesinin kapsamı dışına çıkamazlar. Hakem veya hakem 
kurulu tahkim sözleşmesi kapsamında bulunmayan talebi reddetmelidir. Aksi halde 
iptal davasına konu edilebilir (HMK m.439/3) 
 
XII- HAKEMLERİN KENDİ YETKİLERİ HAKKINDA KARAR VERMELERİ 

 
1086 sayılı HMK'nun 529. maddesinde hakemlerin yetkisi konusunda çıkacak 

uyuşmazlığın mahkemeler tarafından karara bağlanacağı düzenlenmiştir. 6100 sayılı 
HMK'da ise hakemlerin kendi yetkileri hakkında karar verme yetkisine sahip oldukları 
kabul edilmiştir, (m.422) 

 
Hakem veya hakem kurulu tahkim sözleşmesinin mevcut veya geçerli olup 

olmadığına ilişkin itirazlarda dahil olmak üzere, kendi yetkisi hakkında karar verebilir. 
Bu karar verilirken, bir sözleşmede yer alan tahkim şartı, sözleşmenin diğer 
hükümlerinden ayrı değerlendirilir. 
 

Hakem veya hakem kurulu kendilerini yetkili görerek yetki itirazının reddetmiş 
ise bu karar iptal davasında mahkeme tarafından denetlenecektir.(HMK m. 439/2) 

 
Hakem veya hakem kurulunun yetkisizliğine ilişkin itiraz en geç cevap 

dilekçesinde yapılır. Tarafların hakemleri bizzat seçmiş veya hakem seçimine katılmış 
olmaları, hakem veya hakem kurulunun yetkisine itiraz etme haklarını ortadan 
kaldırmaz. 

 
Hakem veya hakem kurulunun yetkisini aştığına ilişkin itiraz derhal ileri 

sürülmelidir. Ancak itirazın gecikerek ileri sürülmesinin haklı sebebe dayandığı 
sonucuna varılırsa süresinde ileri sürülmeyen yetki itirazı kabul edilebilir. 

 
Hakem veya hakem kurulunun yetki itirazının kabul ederek yetkisizlik kararı 

vermeleri halinde yargılamanın devlet mahkemeleri önünde devam edip etmeyeceği 

                                                 
32 Tutumlu, Mehmet Akif: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yeni ve Değişik Hükümlerinin Yorumu, 
Ankara 2012, s.261. Hakem veya hakem kurulu tahkim sözleşmesi kapsamında bulunmayan talebi 
reddetmelidir. Aksi halde iptal davasına konu edilebilir (HMK m.439/3). 
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konusunda açıklık bulunmamaktadır Hakemlerin yetkisizliği tahkim sözleşmesinin 
geçersiz olmasından kaynaklanabileceği gibi, tahkim konusu yapılan uyuşmazlığın 
tahkim sözleşmesi kapsamına girmemesinden de kaynaklanabilir.33 

 
Bu durumda 6100 sayılı HMK'nun 20. maddesinin kıyasen uygulanabileceği 

görüşü ileri sürülmüştür.34 Bu görüş yetkisiz veya görevsiz mahkemede dava açan 
davacı gibi yetkisiz hakem veya hakem kurulunda dava açan davacının da korunması 
gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. 
 
XIII- HAKEM VEYA HAKEM KURULUNCA BİLİRKİŞİ SEÇİMİ 

 
Hakem veya hakem kurulu, belirlediği konular hakkında rapor vermek üzere bir 

veya birden fazla bilirkişi seçimine, tarafların bilirkişiye gerekli açıklamaları 
yapmalarına, ilgili belge ve bilgileri vermelerine, keşif yapılmasına karar verilebilir. 
 

Tahkim sözleşmesinde aksine düzenleme yoksa tarafların talebi veya hakem ya 
da hakem kurulunun gerekli görmesi üzerine bilirkişiler, yazılı veya sözlü raporlarını 
vermelerinden sonra da çağrılacakları duruşmaya katılırlar. Bu duruşmada taraflar 
bilirkişilere soru sorabilirler ve uyuşmazlık konusunda kendi seçtikleri özel bilirkişileri 
dinletebilirler (HMK'nun 431/2). Bu hükmün amacı bilirkişilere sorulan konuların tam 
olarak açıklığa kavuşturulmasıdır. 

 
Bilirkişilerin çağrılan duruşmaya katılmamasının sonuçları konusunda 

düzenleme yapılmamıştır. Bu durumda bilirkişisinin verdikleri raporların hükme esas 
alınmayarak tekrar bilirkişi incelemesi yapılması uygun olur. 

 
 

XIV- TAHKİMDE DELİLLERİN TOPLANMASI 
 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu tahkimde delillerin toplanması konusunda 
mahkemelerde görülen davalarda delilerin gösterilmesi ve toplanması konusundaki 
sistemden farklı bir sistem benimsemiştir. 

 
HMK'nun 428/2 maddesine göre taraflar dava ve cevap dilekçelerine yazılı 

delilerini ekleyebilirler ve ileride sunacakları delilleri gösterebilirler. 
 
Tahkim sözleşmesinin tarafı olmayan bir kişi elindeki delillerin toplanması için 

mahkemeden yardım isteyebilir. Ancak mahkemeden yardım istenebilmesi için hakem 
veya hakem kurulundan onay alınmalıdır. 

 
Delillerin toplanması için gerekli giderleri talepte bulunan taraf karşılamaktadır. 

Hakem veya hakem kurulu HMK'nun 442. maddesi uyarınca aldığı avanstan bu 
giderleri karşılar. 

Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, hakem veya hakem kurulu 
tarafından dikkate alınmamalıdır. (HMK m. 189/2). 
 
XV- DURUŞMA YAPILMASI VEYA DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİ 

 
                                                 
33 Budak, s.49 
34 Budak, s.50. 
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Hakem veya hakem kurulu, delillerin ikamesi, sözlü beyanlarda bulunulması 
veya bilirkişiden açıklama istenmesi gibi sebeplerle duruşma yapılmasına karar 
verilebilir. Ayrıca taraflardan birisinin talebi üzerine yargılamanın uygun bir 
aşamasında duruşma yapılmasına karar verir. (HMK’nun 429/1 ) Ancak sözleşmede 
aksine düzenleme varsa talebe rağmen dosya üzerinden karar vermelidir. 

 
Hakem veya hakem kurulu duruşma yapmadan dosya üzerinden de karar 

verebilir. Hakem veya hakem kurulu duruşma yapmasa bile verilen dilekçeleri ve diğer 
belgeleri taraflara bildirmelidir. (HMK’nun 429/3). 

 
Hakem veya hakem kurulu, dava ile ilgili her türlü keşif tarihini, bilirkişi 

incelemesini veya diğer delilerin incelemesi için yapacağı toplantı ve duruşmalar ile 
tarafların gelmemeleri halinde bunun sonuçlarını uygun bir süre önce taraflara bildirir. 
(HMK’nun 429/2). Hükmü de öngörülen bildirim belgelendirilmelidir. Tarafların önceden 
bildirecekleri bir faks numarasına yapılan tebligat geçerlidir. 

 
Hakem veya hakem kurulu duruşma yapılmasına karar vermiş ancak taraflardan 

biri duruşmaya gelmemişse HMK'nun 430. maddesi uyarınca işlem yapılır. 
 
XVI- TAHKİMDE İHTİYATİ TEDBİR VE DELİL TESPİTİ 
 

Tahkim sözleşmesinde aksine düzenleme yoksa tahkim yargılaması sırasında 
hakem veya hakem kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine ihtiyati tedbire veya delil 
tespitine karar verebilir. İhtiyati tedbire karar veren hakem veya hakem kurulu talepte 
bulunan taraftan teminat göstermesini isteyebilir. (HMK m.414/1). 

 
Hakem veya hakem kurulunca verilen tedbir kararının uygulanabilmesi için 

mahkemenin icra edilebilirlik karar vermesi gerekir. Mahkemenin icra edilebilirlik karan 
verebilmesi için geçerli bir tahkim sözleşmesi bulunmalıdır. Mahkeme tahkim 
sözleşmesi geçerli ise ve talep varsa icra edilebilirlik kararı verecektir. (HMK m.414/2). 
 

Hakem veya hakem kurulu yanında taraflar da ihtiyati tedbir veya delil tespiti 
kararı vermek için bir başka kişiyi görevlendirebilirler. 

 
Ancak tahkimin niteliği ve işleyişi gereği, hakem, hakem kurulu veya 

görevlendirilen kişilerin, henüz atanmamış olması ve kararın vakit geçirmeksizin derhal 
verilmesi ihtiyacının olması sebebiyle zamanında ihtiyati tedbir ve delil tespiti kararı 
vermesi mümkün olmayabilir. Bu durumda taraflar mahkemeye başvurarak tedbir veya 
tespit için yardım isteyebilirler. 

 
Bu haller dışında mahkemeden ihtiyati tedbir ve tespit istenebilmesi için 

sözleşmede hüküm bulunması veya hakem heyetinden izin alınması gerekir. (HMK 
m.414/4) 

Mahkemenin verdiği tedbir kararı hakem veya hakem kurulu tarafından 
değiştirilebilir veya ortadan kaldırılabilir. (HMK m. 414/5) 
 
 
XVII- TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ 
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Tahkim yargılaması sulh (HMK, m.434) nihai kararla (HMK'nun 434/1) veya 
HMK'nun 435/1. maddesinde 6 bentte sayılan sebeplerden birinin gerçekleşmesi ile 
sona erer. Hükümde sayılan haller şunlardır. 

 
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. 
 
 
XVIII- HAKEM KARARI 
 
 Hakem veya hakem kurulunun yargılama sonucunda, nasıl nihai karar 
vereceğini, kararın şekli ve içeriğini incelemeden önce, tahkim yargılamasının, nihai 
karar dışında, hangi hallerde sona erebileceğini tespit etmek gerekir: 
 
 Davalının itirazı üzerine hakem veya hakem kurulunun uyuşmazlığın kesin 
olarak çözümünde davalının hukuki yararı bulunduğunu kabul etmesi hali hariç, davacı 
davasını geri alırsa; taraflar, yargılamanın sona erdirilmesi konusunda anlaşırlarsa; 
hakem veya hakem kurulu, başka bir sebeple yargılamanın devamını gereksiz veya 
imkansız bulursa; tahkim süresinin uzatılması talebi mahkemece reddedilirse; 
tarafların kararına rağmen hakem kurulu oy birliğiyle karar veremezse; HMK m.442 
hükmüne göre yatırılması gereken yargılama giderleri avansı yatırılmazsa, tahkim 
yargılaması sona erer (m. 435, 1). 
 

Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması konusunu düzenleyen 
m.437 hükmü saklı kalmak üzere, hakem veya hakem kurulunun yetkisi, yargılamanın 
sona ermesiyle ortadan kalkar (m.435, 2). 

Hakem kurulu, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça, nihai kararını oy çokluğu ile 
karar verebilir. 

 
Taraflar veya hakem kurulunun diğer üyeleri yetki vermişlerse, hakem kurulu 

başkanı yargılama usulü ile ilgili belirli konularda tek başına karar verebilir. 
 
 
XIX- HAKEM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLU (İPTAL DAVASI) 

 
1) İptal Sebepleri 
 
Hakem kararlarına karşı başvuru yolu (yalnızca) iptal davasıdır. Yani, hakem 

kararına karşı, iptal davasından (m.439) başka başvuru yolu yoktur.  
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İptal sebepleri, HMK’nun 439 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında sınırlı sayıda 
(tahdidi olarak) belirlenmiştir. 

 
Bu hükme göre; 1) Tahkim sözleşmesinin taraflarından birinin ehliyetsiz ya da 

tahkim sözleşmesinin geçersiz olduğu; 2) Hakem veya hakemlerin seçiminde, 
sözleşmede belirlenen veya HMK’nun tahkime ilişkin kısmında (m. 407-444) 
düzenlenen usule uyulmadığı, 3) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediği, 4) Hakem 
veya hakem kurulunun, hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna karar 
verdiği; 5) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda 
karar verdiği veya talebin tamamı hakkında karar vermediği ya da yetkisini aştığı; 6) 
Tahkim yargılamasının, usul açısından sözleşmede ve bu yönde bir sözleşme 
bulunmaması halinde, bu Kısımda (m.407-444) yer alan hükümlere uygun olarak 
yürütülmediği ve bu durumun kararın esasına etkili olduğu; 7) Tarafların eşitliği ilkesi 
ve hukuki dinlenilme hakkına riayet edilmediği, 8) Hakem veya hakem kurulu kararına 
konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmadığı; 9) Kararın kamu 
düzenine aykırı olduğu, iptal davasını gören mahkeme tarafından tespit edilirse, hakem 
karar iptal edilebilir. 

 
Görüldüğü üzere iptal sebepleri, genellikle biçimsel hukuka aykırılıklardan 

ibarettirler ve hakemlerin takdirinin değerlendirilmesi bu sebepler arasında 
sayılmamıştır. 

 
2) İptal Usulü 
 
İptal davası, tahkim yerindeki (m.425) mahkemede (m.410) açılır; öncelikle ve 

ivedilikle görülür (m.439, 19. 
 
İptal davası, hakem kararının veya tavzih, düzeltme ya da tamamlama kararının 

taraflara bildirildiği (m.436, 437) tarihten itibaren bir ay içinde açılabilir (m.439, 4). 
 
İptal davası açılması, kararın icrasını durdurmaz. Ancak, taraflardan birinin 

talebi üzerine hükmolunan para veya eşyanın değerini karşılayacak bir teminat 
gösterilmek şartı ile kararın yetkili mahkemece (m.410) icrası durdurulabilir (m.439, 4). 

Hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleşmesi kapsamı dışında kalan bir 
konuda karar verdiği iddiasıyla açılan iptal davasında, tahkim sözleşmesi kapsamında 
olan konuların kapsam içinde olmayan konulardan ayrılması mümkün olduğu takdirde, 
davaya bakan mahkeme, hakem kararının sadece tahkim sözleşmesi kapsamında 
olmayan konuları içeren bölümünü iptal edebilir (m. 439, 3). 

 
Mahkeme aksine karar vermedikçe, iptal talebini dosya üzerinden inceleyerek 

karara bağlar (m.439, 5). 
 
İptal davasının kabulüne karar verilir ve bu karar temyiz edilmezse veya 

yukarıda açıklanan 2, 4, 5, 6 ve 7 numaralı iptal nedenlerinin var olduğu tespit edilip 
iptal talebi kabul edilirse, taraflar da aksini kararlaştırmamışlarsa, taraflar hakemleri ve 
tahkim süresini yeniden belirleyebilirler. Tarafların eski hakemleri seçmeleri de 
mümkündür (m.439, 7). 

 
İptal davası hakkında verilen mahkeme kararı aleyhine temyiz yoluna 

başvurulabilir (m.361, 1). Temyiz incelemesi, yukarıda incelenen iptal sebepleriyle 
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sınırlı olarak, öncelik ve ivedilikle incelenip karara bağlanır. Temyiz yoluna 
başvurulması, kararın icrasını durdurmaz (m.439, 6). 

 
3. Yargılamanın İadesi 
 
Kesinleşmiş hakem kararlarına karşı, m.443 hükümlerine göre yargılamanın 

iadesi yoluna gidilebilir. Bu hükme göre, kesin hüküm niteliği kazanmış mahkeme 
kararlarına karşı başvurulabilecek olağanüstü kanun yolu olan yargılamanın iadesine 
ilişkin HMK’nun 374-381 inci maddeler hükümleri, niteliğine uygun düştüğü şekilde 
tahkime de uygulanacaktır (karş. m.444). Başka bir deyişle, tahkimde, yargılamanın 
iadesi sebeplerinden sadece 375 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (e), (f), (g), 
(h), (ı) ve (i) bentleri uygulanır (m.443, 2) (bkz. HMK geçici m.3). 

 
Yargılamanın iadesi davası, mahkemede (m.3410) görülür (m.443,2). Mahkeme 

yargılamanın iadesi davasını kabul ederse, hakem kararını iptal eder ve uyuşmazlık 
hakkında yeni bir karar verilebilmesi için dosyayı yeni hakeme veya hakem kuruluna 
gönderir. Bu durumda, hakem veya hakem kurulu, 421 nci maddeye yeniden seçilir ve 
oluşturulur (m.443,3). 

 
 


