
TAHKİM DERSLERİ



TAHKİM DERSLERİ I

• Her Avukat, hakem olabilir mi veya tahkim
davasında avukatlık yapabilir mi? 
• Kesinlikle evet. Arabuluculuktan farklı olarak
hakemlik ya da avukatlık yapmak için herhangi
bir özel eğitim veya sınav gerekmemektedir.
Hakem listesi ya da sicili gibi bir şey yoktur
Dava avukatlığı yapan her avukat tahkimde rol
alabilir. Siz sadece yapmak istiyor musunuz ona
karar vermelisiniz!



Tahkim Dersleri II

• Tahkimin ekonomik etkileri avukat ve müvekkil
açısından ayrı ayrı ele alınmalıdır. Avukat
üzerindeki etkilerinin en önemlisi davalar kısa
sürede tamamlanabileceği için ücret tahsilatı
daha kısa vadelerle yapılabilir. Bu husus
özellikle nakit akışı bakımından faydalıdır.



Tahkim Dersleri III

• Tahkimin taraflar üzerindeki ekonomik etkileri
nedir? Tahkim yargılamasında davayı
kaybedeceğini ve aleyhine kısa sürede karar
verileceğini bilentaraf yargılama masraflarını
düşünür ve sulh olmaya daha eğilimli olur.
Artık, “aç davayı 5 yıl sonra alırsın” gibi bir
rahatlık olmaz. Tahkim anlaşmasının varlığı bile
tahsilatı hızlandırır.



Tahkim Dersleri IV

• Tahkim, sadece milletlerarası ticari ilişkilerden
doğan yüksek müddeabihi olan davaların
uyuşmazlık çözüm mercii değildir. Tahkim yapmak
için mutlaka yabancı dil bilmek gerekmiyor.
HMK.m.406 vd yabancı unsurlu olmayan (millî ya
da domestic) uyuşmazlıklar için tahkim
düzenlenmiştir.
• ISTAC Tahkim Kuralları millî tahkimler göz önünde
bulundurularak hazırlanmıştır. ISTAC, millî
uyuşmazlıkları millî bir Divan ihdas etmiştir.
Dolayısıyla HMK uyarınca mahkemeler önünde
tahkim yapan her avukat tahkimde hakemlik veya
avukatlık yapabilir.



Tahkim Dersleri V

• Buraya kadar hepimizin uyuşmazlığın miktarına
bağlı olmadan Türkçe tahkim yapabileceğimizi
gördük. Şimdiki soru peki tahkim uyuşmazlığını
nereden bulacağız?
• Bir uyuşmazlığın tahkim yoluyla
çözülebilmesinin olmazsa olmazı tahkim
anlaşması olması. Tahkim anlaşması olmadan
tahkim olamaz. O zaman yapmamız gereken
sözleşmelere uyuşmazlık çözüm yolu olarak
tahkim anlaşması yazmak. diğer ihtimal de
uyuşmazlık çıktıktan sonra tahkim anlaşması
yapmak olabilir.



Tahkim Dersleri VI

• Kurumsal tahkim: tahkim hizmeti vermek için
kurulmuş birkurumun yayınladığı tahkim
kurallarına tâbi olarak yapılan yargılamadır.
Örneğin "Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu
sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar,
İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları
uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla
çözümlenecektir."
Ad Hoc tahkim yürürlükteki tahkimle ilgili
kanunlara göre yapılan tahkimdir. Bir tahkim
merkezi dahil olmaz.
•



Tahkim Dersleri VII

• Tahkim anlaşması yazılı olmak zorundadır.
• Tahkim anlaşması, uyuşmazlık çıkmadan önce
imzalanan asıl sözleşmede yapılabilir. Sözleşmenin
uyuşmazlık çözüm maddesi olarak ifade edebiliriz.
• Uyuşmazlık çıktıktan sonra taraflar uyuşmazlığın
tahkim yoluyla çözülmesi için anlaşabilir.
• Davacı tahkim davası açar ve davalı buna etmezse
tahkim davası devam eder.
• Taraflar arabuluculuk sürecinin başarısızlıkla
sonuçlanması hâlinde uyuşmazlığın tahkim yoluyla
çözülmesi için tahkim anlaşması yapabilir.


