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İSTANBUL TİCARET ODASI 

TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM 
BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ 

 
(08.03.2012 itibarıyla revize edilmiş metin) 

 
*Başlıklar metne dâhil değildir. 
   
I. GENEL HÜKÜMLER 
 
 Madde 1- İstanbul Ticaret Odası nezdinde, 5174 sayılı Kanunun 12. 
maddesine dayanılarak ticari ve sınai anlaşmazlıkların uzlaştırma veya tahkim 
usullerine göre sona erdirilmesi amacı ile bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, 
Uzlaştırma, Tahkim ve Hakem Bilirkişilik olmak üzere üç müessese kurulmuştur. 
 
 Madde 2-  Bu hizmetten yararlanmak için, taraflardan hiç olmazsa birinin 
İstanbul Ticaret Odası veya İstanbul Sanayi Odası yahut İstanbul Ticaret Borsası 
veyahut İstanbul ve Marmara Bölgesi Deniz Ticaret Odası üyesi olması şarttır. 
 
 Madde 3- (1) İşbu Yönetmelikle öngörülen usuller birbirlerinden tamamen 
bağımsızdır. Tahkim yoluna müracaat için önceden uzlaştırmaya başvurmak 
gerekmeyeceği  gibi uzlaştırmaya müracaat  da  bunun sonuçsuz kalması halinde 
tahkim yoluna başvurulacağı hususunda bir anlaşmayı ifade etmez. 
 
 (2) Taraflar arasındaki tahkim anlaşması uzlaştırma yoluna başvurmaya engel 
olmaz. 
 
 Madde 4- (1) Uzlaştırıcı, hakem  ve hakem bilirkişiler Oda Meclisi tarafından 
saptanır. Bunlar arasında yeter sayıda hukukçular, mali konular uzmanları ve Oda 
Meclisince kişilikleri veya uzmanlıkları bakımından yararlı görülecek kişiler 
bulundurulur. 
 
 (2) Uzlaştırıcı, Hakem ve Hakem Bilirkişilerin adları bir liste halinde Oda 
tarafından ilan edilir. Bu listenin ne şekilde oluşturulacağı özel bir Yönetmelikle 
düzenlenir. 
 
 Madde 5- (1) Oda nezdinde işbu Yönetmelik hükümlerinde öngörülen 
hizmetlerin yerine getirilmesi için bir Tahkim Bürosu kurulur. 
 
 (2)Tahkim Bürosunun teşkilatı Oda Personel Yönetmeliği ile düzenlenir. 
 
II. UZLAŞTIRMA 
 
 Uzlaştırmaya başvuru 
 

Madde 6- (1) Uzlaştırma usulünün başlaması için tarafların veya taraflardan 
birinin İstanbul Ticaret Odası Tahkim Bürosuna dilekçe ile müracaatta bulunması ve 
masraf tarifesindeki kayıt ücretinin ödenmesi gerekir. 
 
 (2) Taraflardan sadece biri uzlaştırma yoluna müracaat etmişse, dilekçesine 
uzlaştırma istediği taraf sayısı kadar suret ekler. 
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 (3) Uzlaşmanın sağlanması için anlaşmazlık konusu gereken ölçüde 
açıklanmalı ve ilgili belgeler dilekçeye eklenmelidir. 
 
 Büronun görevi 
 
 Madde 7- (1)Taraflardan sadece biri uzlaştırma yoluna başvurmuşsa Büro 
diğer tarafa veya taraflara dilekçenin bir suretini tebliğ eder ve tebellüğ tarihinden 
itibaren 5 iş günü içinde: 
 

a) Uzlaştırma usulünün uygulanmasını kabul ettiğini, 

b) Konu ile ilgili açıklamaları ve görüşünü, 

c) İstanbul Ticaret Odasının uzlaştırmaya ilişkin masraf tarifesine uymayı 
taahhüt ettiğini, 

 
yazılı olarak beyan etmesini ve bu yazıya uzlaştırmaya yardımcı olacak bütün 
belgeleri eklemesini bildirir. 
 
 (2)Diğer taraf, uzlaştırmayı reddeder veya yukarıdaki şartları yerine 
getirmezse, Büroca uzlaştırmaya müracaat eden tarafa uzlaştırma usulünün 
yürütülemeyeceği bildirilir. 
 
 (3)Taraflar uzlaştırma usulünden her zaman vazgeçebilirler. 
 
 Uzlaştırıcının atanması 
 
 Madde 8- (1)7’nci maddedeki şartlar yerine getirilince Büro dosyayı bu 
Yönetmeliğin 4’üncü maddesindeki listeden seçeceği üç uzlaştırıcı adayını Oda 
Yönetim Kuruluna sunar. 
 

(2)Yönetim Kurulunun bu adaylar arasından seçeceği uzlaştırıcı, taraflara 
iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir ve itirazları varsa tebellüğ tarihinden itibaren 5 
işgünü içinde bildirmeleri istenir. 
 
 (3)Taraflar 4’üncü maddedeki listedeki bir kişi üzerinde kendileri anlaşırlarsa, 
uzlaştırıcı bu şahıs olur. Tarafların liste dışında bir kişinin uzlaştırıcılığı üzerinde 
anlaşmaları halinde bu kişinin uzlaştırıcılık yapması Oda Yönetim Kurulunun 
kabulüne bağlıdır. Ret halinde gerekçe açıklanmaz. 
 
 (4)2’nci fıkra hükmüne göre seçilen uzlaştırıcıya itiraz edilmesi halinde, aynı 
usul ile seçilecek diğer bir uzlaştırıcı taraflara bildirilir. Bu uzlaştırıcıya da itiraz edilir 
ve taraflar üzerinde mutabık kaldıkları bir kişiyi bildirmezlerse uzlaştırma prosedürü 
düşer. 
 
 (5)Uzlaştırmanın bu şekilde sonuçsuz kalması o anlaşmazlık için yeniden 
uzlaştırma yoluna başvurmaya engel değildir. 
 
 Uzlaştırıcı ücreti; uzlaştırma masrafı 
 
 Madde 9- (1)Uzlaştırıcının faaliyete başlamasından önce, uzlaştırma için 
tarifede öngörülen ücret ve masrafların tamamının ödenmesi gerekir. 
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 (2)Bu meblağ en geç uzlaştırıcının taraflarca kabulünden itibaren 5 iş günü 
içinde Oda Veznesine yatırılmazsa uzlaştırmadan vazgeçilmiş sayılır. 
 
 Uzlaştırma süreci; uzlaştırıcının görevleri 
 
 Madde 10- (1)Uzlaştırıcı, tarafların görüşlerini dosya üzerinden inceler. 
Tarafları dinleyebileceği gibi gerekli gördüğü noktalarda yazılı açıklamalarda 
bulunmalarını ve başka belgeler vermelerini de isteyebilir. 
 
 (2)Uzlaştırıcı, uzlaşma için gerekli olabilecek başkaca girişimlerde de 
bulunabilir. 
 
 Uzlaştırma süresi; uzlaşma metni 
 
 Madde 11- (1)Uzlaştırıcı, uzlaşma taslağını 9’ncu maddedeki yükümlülüğün 
yerine getirilmesinden itibaren bir ay içinde tamamlar. 
 
 (2)Yönetim Kurulu bu süreyi uzlaştırıcının talebi üzerine uzatabilir. Ancak 
uzlaştırma süresi 3 ayı geçemez. 
 
 (3)Uzlaştırıcının hazırladığı uzlaşma metni, bizzat uzlaştırıcı tarafından veya 
Büroca taraflara yazılı olarak imza mukabilinde ya da iadeli taahhütlü olarak tebliğ 
edilir. Uzlaştırma metninin bir sureti tahkim bürosunda muhafaza edilir. Taraflar 
uzlaşma metninin kendilerine tebliğinden itibaren 5 iş günü içinde uzlaşmayı, metni 
imzalamak veya beyanda bulunmak suretiyle kabul ederler. 
 
 (4)Taraflar uzlaşma taslağını kabul etmezlerse uzlaştırıcının görevi sona erer. 
 
 Gizlilik 
 
 Madde 12- Uzlaştırma usulünün devamı sırasında tarafların yaptıkları 
beyanlar veya teklifler sonradan hakem veya Devlet Mahkemeleri önünde 
görülebilecek davalarda kullanılamaz. 
 
 

III. TAHKİM YARGILAMASI 
 

 Tahkim sözleşmesi 
 
 Madde 13- (1)Anlaşmazlığın tahkim usulü ile çözümlenmesi, kural olarak 
taraflar arasında bir tahkim sözleşmesi bulunması ile mümkün olur. Tahkim 
sözleşmesi, taraflar arasındaki sözleşmenin bir şartı veya ayrı bir sözleşme şeklinde 
yapılabilir.  
 
 (2)Taraflar arasındaki tahkim sözleşmesinde uyuşmazlığın İstanbul Ticaret 
Odası’nın Tahkim Yönetmeliği uyarınca çözümleneceği hususunun açık olarak yer 
alması gerekir.  

 (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 yeterlidir. Asıl sözleşmenin bir 
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parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması 
hâlinde de tahkim sözleşmesi yapılmış sayılır.  

 (4)Tahkim sözleşmesi veya tahkim şartının olmadığı durumlarda; taraflardan 
biri Tahkim Bürosu’na müracaat ederek, diğer tarafa anlaşmazlığın Tahkim yolu ile 
çözümlenmesi için bildirim yapılmasını yazılı olarak isteyebilir.  
 
 (5)Tahkim Bürosu, istemin bir suretini diğer tarafa (veya taraflara) bu 
Yönetmeliğin 18/1. maddesine uygun olarak gönderir ve anlaşmazlığın tahkim 
yoluyla halli kabul ediliyor ise bu hususun 1 hafta içinde Tahkim Bürosu’na yazılı 
olarak bildirmesini ister. Diğer tarafın kabulünü yazı ile bildirmesi veya cevabında 
tahkim yargılamasına açıkça itiraz etmemesi üzerine tahkim usulü başlar. Aleyhine 
tahkim başvurusunda bulunulan taraf hiç cevap vermediği takdirde bu tarafın 
uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözülmesine onay vermediği kabul edilir. 
 
 (6)Tahkim sözleşmesine karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim 
sözleşmesinin henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında 
bulunulamaz.  
 

(7)Hakem veya hakem kurulu, tahkim sözleşmesinin mevcut veya geçerli olup 
olmadığına ilişkin itirazlar da dâhil olmak üzere, kendi yetkisi hakkında karar verebilir. 
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 
hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz.   

 
Tahkim başvurusu; tahkim başvurusuna cevap 
 
Madde 14- (1)Tahkim usulüne başvurmak için tarifedeki başvuru harcının Oda 

veznesine ödenmesi şarttır.  
 
(2)Tahkim başvurusunda aşağıdaki hususlar yer alır: 
 

a) Tarafların ve varsa vekillerinin ad, soyadı ve adresleri de dâhil olmak üzere 
iletişim bilgileri, 

b) Tahkim şartı veya sözleşmesi, 

c) Özet olarak maddi vakıalar ve hukuki sebepler,  

d) Tahkim sözleşmesinde tarafların kendi hakemlerini seçecekleri 
öngörülmüşse seçilen hakemin ad ve soyadı; tahkim sözleşmesinde 
tarafların kendi hakemlerini seçecekleri öngörülmemişse tarafların kendi 
hakemlerini seçmelerine ilişkin varsa diğer öneriler, 

e) Talep sonucu, 

f) Başvuran tarafın veya varsa vekilinin imzası. 
 
(3)Tahkim başvurusuna delillerin eklenmesi gerekmez. 

 
(4)Başvuru harcının ödenmesini takiben tahkim başvurusu karşı tarafa bildirilir. 

Bu bildirimle ilgili olarak 1 hafta içerisinde Tahkim Bürosu’na başvurulabilir. Söz 
konusu bildirime verilen cevapta, tahkim sözleşmesinde tarafların kendi hakemlerini 
seçecekleri öngörülmüşse seçilen hakemin ismi; tahkim sözleşmesinde tarafların 
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kendi hakemlerini seçecekleri öngörülmemişse tarafların kendi hakemlerini 
seçmelerine ilişkin varsa diğer öneriler yer alır.  

 
(5)Tarafların Oda’nın tahkim yargılamasını kabul ettiklerini yazı ile bildirmeleri, 

bu Yönetmelik hükümlerine de uymayı kabul ettikleri anlamını taşır.  
 
Tahkim Bürosu’nun görevi 

 
Madde 15- (1)Tahkim usulünün yürütülmesi için bu Yönetmeliğin 2’nci, 

13/2’nci ve 14/1’nci maddelerinde öngörülmüş olan şartların gerçekleşmiş olduğuna 
Tahkim Bürosu’nun karar vermesi gerekir.  
 

(2)Birinci fıkradaki şartların gerçekleşmesi halinde, Tahkim Bürosu hakem 
kurulunun kurulması için gerekli işlemleri yapar. Aksi halde şartların gerçekleşmemiş 
olduğu yolundaki kararını taraflara bu Yönetmeliğin 18/1. maddesi uyarınca gönderir. 
Taraflar bu karara karşı tebellüğ tarihinden itibaren 1 hafta içinde Yönetim Kuruluna 
itiraz edebilir. Yönetim Kurulu itirazdan itibaren 2 hafta içerisinde kararını verir. 

 
Dava tarihi  

 
 Madde 16- Odanın Tahkim usulüne 15. Maddedeki şartlara uygun olarak 
başvurulması anında dava açılmış sayılır.  
 
 Hakemlerin seçimi 
 
 Madde 17-   (1)Taraflar, hakemin sayısını belirlemekte serbesttir. Ancak, bu 
sayı tek olmalıdır. Hakemlerin sayısı taraflarca kararlaştırılmamışsa üç hakem seçilir.  
 
 (2)Taraflar anlaşarak hakem kurulunun bütün hakemlerini tayin edebilirler. Bu 
halde hakemlerden birinin bu Yönetmeliğin 4’ncü maddesi uyarınca hazırlanacak 
listeden seçilmesi gerekir. Birden fazla davacı veya davalı olması ve hakem 
kurulunun üç hakemden oluşması durumunda,  davacılar birlikte bir hakem, davalılar 
da birlikte bir hakem seçerler. Bu şekilde ortak bir hakem atanamaması halinde, 
bütün hakemler bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca seçilir. Her halükarda 
hakem kurulu tarafların eşitliği prensibine uygun şekilde oluşturulur. 
 

(3)Taraflar kendi hakemlerini seçmeyi kararlaştırmamışlarsa, bu yönetmeliğin 
4’ncü maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelik uyarınca sözü geçen listedeki birinci 
Hakem Listesinde sırası gelen hakem başhakem olur. Başhakem, biri tacirler biri de 
uzmanlar listesinden olmak üzere iki hakem seçer.  
  
 (4)Tarafların anlaşmaları halinde Birinci Hakem Listesinde sırası gelen hakem 
veya taraflarca 4’ncü maddedeki listeden seçilecek hakem anlaşmazlığı tek hakem 
olarak çözüme bağlayabilir.  
 

(5)Taraflarca adı geçen liste dışından seçilen hakemlerin görev yapmaları Oda 
Meclisi’nin onayına bağlıdır.  
 
 (6)Hakem kurulunun üç veya daha fazla hakemden oluşması halinde, Birinci 
Hakem Listesinden bir hakem mevcut ise o hakem, hakemlerden sadece birisi bu 
Yönetmeliğin 4’ncü maddesinde belirtilen listeden seçilmişse o hakem, hakemlerin 
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tümü Birinci Hakem Listesi içinden veya dışından seçilmişse tüm hakemlerin kendi 
aralarında seçecekleri hakem mahkeme başkanı olur.  
 
 Hakemin tarafsızlık ve bağımsızlık beyanı 
 
 Madde 17/A-  Kendisine hakemlik önerilen kimse, bu görevi kabul etmeden 
önce tarafsızlık ve bağımsızlığından şüphe edilmeyi haklı gösteren durum ve 
koşulları ve hakemliğe engel diğer halleri en geç 2 hafta içerisinde yazılı olarak 
Tahkim Bürosuna ve taraflara açıklamak zorundadır. Taraflar önceden 
bilgilendirilmemiş oldukları takdirde hakem, daha sonra ortaya çıkan durumları da bu 
durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 2 hafta içerisinde yazılı olarak Tahkim 
Bürosu’na ve taraflara bildirir.  
 
 Bildirimler 
  
 Madde 18- (1)Hakem kurulunun kurulmasından sonra hakemlerin adları 
taraflara imza karşılığı elden teslim yoluyla bildirilir veya iadeli taahhütlü posta yahut 
kurye servisi yoluyla tebliğ edilir.  
 

(2)Ayrıca taraflarca veya tarafların anlaşamaması halinde hakem kurulu 
tarafından başkaca bir usul öngörülmediği takdirde sözü geçen bildirim, ıslak imzalı 
belge aynı gün yukarıda sayılan yollarla taraflara gönderilmek şartıyla, faks, 
elektronik posta veya gönderildiğine dair belge sağlanabilen diğer haberleşme 
araçlarıyla da yapılabilir.  
 
 (3)Bu maddede yer alan bildirime ilişkin esaslar aksi öngörülmedikçe bu 
Yönetmelik uyarınca yapılacak tüm bildirimlere uygulanır.  
 
 Hakemin reddi (Madde 18/A ve 18/B) 
 

Madde 18/ A- (1)Hakem, taraflarca kararlaştırılan niteliklere sahip olmadığı, 
taraflarca kararlaştırılan tahkim usulünde öngörülen bir ret sebebi mevcut bulunduğu 
veya tarafsızlığından şüphe edilmeyi haklı gösteren durum ve koşullar gerçekleştiği 
takdirde reddedilebilir. Taraflardan birisinin kendisinin atadığı veya atanmasına 
katıldığı hakemi reddetmesi, yalnızca hakemin atanma tarihinden sonra öğrenilen ret 
sebeplerine dayanılarak yapılabilir.  
 

(2)Taraflar, hakemin reddi usulünü serbestçe kararlaştırabilirler.  
 
(3)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 ve bu 
talebini karşı tarafa yazılı olarak bildirir. Reddedilen hakem kendiliğinden çekilmez 
veya diğer taraf reddi kabul etmez ise ret hakkında, hakem kurulunca karar verilir.  
 

(4)Hakem kurulundan bir veya birden çok hakemin reddini isteyen taraf, ret 
talebini ve gerekçesini hakem kuruluna bildirir. 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 isteyebilir.  
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(5)Seçilen hakemin veya hakem kurulunun tümünün ya da karar çoğunluğunu 
ortadan kaldıracak sayıda hakemin reddi için ancak mahkemeye başvurulabilir. 
Mahkemenin bu fıkra uyarınca vereceği kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.  
 

(6)Seçilen hakemin veya hakem kurulunun tümünün ya da karar çoğunluğunu 
ortadan kaldıracak sayıda hakemin ret talebini mahkemenin kabul etmesi hâlinde 
tahkim sona erer. Ancak tahkim sözleşmesinde hakem veya hakemlerin isimleri 
belirlenmemişse yeniden hakem seçimi yoluna gidilir.  

Madde 18/B- (1)Bir hakem, hukuki veya fiilî sebeplerle görevini hiç ya da 
zamanında yerine getiremediği takdirde hakemlik görevi, çekilme veya tarafların bu 
yönde anlaşmaları suretiyle sona erer. 

(2)Taraflardan her biri, hakemin çekilmesini gerektiren sebeplerin varlığı 
konusunda aralarında uyuşmazlık olursa, mahkemeden hakemin yetkisinin sona 
erdirilmesi konusunda karar verilmesini isteyebilir. Mahkemenin vereceği karar 
kesindir. 

(3)Hakemin görevinden çekilmesi veya diğer tarafın hakemin yetkisinin sona 
ermesine muvafakat etmesi, hakemin ret sebeplerinin varlığının kabulü anlamına 
gelmez.  

Yeni hakem seçilmesi 

Madde 18/C- (1)Hakemlerden birinin görevi herhangi bir sebeple sona ererse, 
onun yerine seçimindeki usul uygulanarak yeni bir hakem seçilir. 

(2)Bir veya birden çok hakemin değiştirilmesi için geçen süre tahkim 
süresinden sayılmaz. 

(3)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 hâlinde, tahkim şartı geçersiz olur.  

Dava dilekçesi (Madde 19 ve 20) 

 Madde 19- (1)Hakem kurulu oluşturulduktan sonra, hakem veya hakemler 
davacıya dava dilekçesini tevdi etmesi için uygun bir süre verir. Belirlenen süre içinde 
davacı, dava dilekçesini ve varsa eklerini, taraflardan her biri için birer adet, her 
hakem için birer adet ve Sekreterlik için de bir adet olmak üzere yeterli sayıda 
Tahkim Bürosu’na tevdii eder.  
 
(2)Dava Dilekçesi: 
 

a) Tarafların ve varsa vekillerinin ad, soyadı ve adresleri de dâhil olmak üzere 
iletişim bilgilerini, 

b) Tahkim şartı veya sözleşmesini, varsa esas sözleşmeyi,  

c) Davanın konusunu ve dava konusunun değerini, 

d) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında 
açık özetlerini, 

e) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini, 
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f) Dayanılan hukuki sebepleri, 

g) Açık bir şekilde talep sonucunu, 

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzasını, 
 

ihtiva eder.  
 
 (3)Davacı, dava dilekçesine tüm delillerini eklemek zorundadır. Bu 
Yönetmeliğin 21/8. maddesi hükmü saklıdır.  
 

(4)Davacı, ayrıca Gider ve Ücret Yönetmeliği hükümlerine göre Tahkim 
Bürosunca hesaplanacak avans niteliğindeki tahkim masrafları ile hakem ücretini 
Oda Veznesine yatırır.  

 
(5)Hakem ücretleri ile avans niteliğindeki tahkim masrafları bu aşamada 

yatırılmazsa, hakem veya hakem kurulu yargılamayı durdurabilir. Yargılamanın 
durdurulduğunun taraflara bildirilmesinden itibaren bir ay içinde avans ödenirse 
yargılamaya devam olunur; aksi hâlde tahkim yargılaması sona erer.  
 
 Madde 20- Dava dilekçesi ve eklerinin yeterli sayıda verildiği ve hakem 
ücretleri ile avans niteliğindeki tahkim masraflarının yatırıldığı tespit edildikten sonra 
hakem kurulu dava dilekçesini davalıya Tahkim Bürosu aracılığıyla bu Yönetmeliğin 
18. maddesi hükümlerine uygun olarak tevdi veya tebliğ ettirerek cevap için uygun bir 
süre tayin eder.  

 
Cevap dilekçesi; ikinci dilekçeler 
 
Madde 21- (1)Cevap dilekçesinde davalı, 

  

a) Tarafların ve varsa vekillerinin ad, soyadı ve adresleri de dâhil olmak üzere 
iletişim bilgilerini, 

b) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında 
açık özetlerini, 

c) Savunmanın dayanağı olarak iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat 
edileceğini, 

d) Dayanılan hukuki sebepleri, 

e) Açık bir şekilde talep sonucunu, 

f) Davalının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzasını, bildirir.  
 
(2)Davalı cevap dilekçesine tüm delillerini ekler. Bu Yönetmeliğin 21/8. 

maddesi hükmü saklıdır.  
 
 (3)Hakem Kurulu davacı ve davalının ikinci dilekçelerini vermeleri için uygun 
bir süre belirler.  

 
 (4)Yukarıda belirtilenler dışında dilekçe verilmesi hakem kurulu kararıyla olur. 

Taraflardan birinin böyle bir dilekçesi kabul edilince diğer tarafa da dilekçe verme 
imkânı tanınır. Süre açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.  

 
(5)Taraflar dava dilekçesi ve cevap dilekçesi dışında verecekleri dilekçelerine 

bunlara ilişkin bütün delillerini eklerler.  
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(6)Davalı Tahkim anlaşması kapsamına giren karşı davasını cevap süresi 
içinde açar. Davacı karşı davaya cevabını 2. dilekçesinde bildirir. Karşı dava açıldığı 
takdirde karşı dava için de bu Yönetmelik hükümleri ile Hakem Ücretleri ve Yargılama 
Giderleri Yönetmeliği uygulanır. 

  
(7)Süresinde verilmeyen dilekçeler ancak, tarafların anlaşması veya hakem 

kurulunun bu yönde karar vermesi şartıyla dikkate alınabilir.  
 
(8)Taraflar, aksini kararlaştırmış olmadıkça, tahkim yargılaması sırasında iddia 

veya savunmalarını değiştirebilir veya genişletebilirler. Ancak, hakem kurulu, bu 
işlemin gecikerek yapılmış olduğunu veya diğer taraf için haksız bir şekilde büyük 
zorluk yarattığını ve diğer durum ve koşulları dikkate alarak, böyle bir değişiklik veya 
genişletmeye izin vermeyebilir. İddia veya savunma tahkim sözleşmesinin kapsamı 
dışına çıkacak şekilde değiştirilemez veya genişletilemez.  

 
Uygulanacak hukuk 

 
 Madde 22- (1)Hakem veya hakem kurulu, ancak tarafların açıkça yetkili kılmış 
olmaları şartıyla hakkaniyet ve nasafet kurallarına göre veya dostane çözüm yoluyla 
karar verebilir.  
 
 (2)Taraflar, hakem kurulunun uyuşmazlığın esasına uygulayacağı hukuku 
belirlemekte serbesttirler. Taraflarca böyle bir seçim yapılmamış olması halinde 
hakem kurulu, uyuşmazlığın esasına uygun olduğuna karar verdiği hukuku tatbik 
eder.  
 
 Tahkim dili 

Madde 23- (1)Tahkim yargılaması, Türkçe veya Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından tanınan devletlerden birinin resmi dilinde yapılabilir. Yargılamada 
kullanılacak dil veya diller, taraflar arasında kararlaştırılmamışsa, hakem veya hakem 
kurulu tarafından belirlenir. Tarafların anlaşmasında veya hakemlerin konu ile ilgili 
ara kararında aksi öngörülmemiş ise, bu dil veya diller, tarafların bütün yazılı 
beyanlarında, duruşmalarda, hakem veya hakem kurulunun ara kararlarında, nihai 
kararında ve yazılı bildirimlerinde kullanılır. 

     (2)Hakem veya hakem kurulu, tarafların dayandığı belgelerin tahkim 
yargılamasında kullanılan dil veya dillerdeki çevirisi ile birlikte sunulmasına karar 
verebilir.  

 Tahkim yeri 

Madde 24- (1)Hakem kurulunun toplantı yeri İstanbul Ticaret Odası’dır.  
 
(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. Böyle bir durumda tahkim yeri değişmiş sayılmaz. 

 
(3)Hakem Kurulu önündeki yargılama gizlidir. Yargılama tarafların anlaşması 

ve hakem kurulunun kararı ile aleni olarak yürütülebilir.  
 
 



                                                                                                                                                                          2012 

  

10 

Yargılama usulünün belirlenmesi 
 
Madde 25- (1)Hakem kurulunca uygulanacak usul kuralları yabancı unsurlu 

olmayan bir uyuşmazlıkta 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun, yabancı 
unsurlu bir uyuşmazlıkta ise 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun emredici 
hükümlerine aykırı olmadıkça tarafların anlaşmasıyla tespit edilebilir. Uyuşmazlığın 
yabancı unsurlu olup olmadığı 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa göre 
belirlenir. 

 
(2)Taraflar tespit etmedikçe ve bu Yönetmelikte düzenlenmiş olmadıkça 

uygulanacak usul kuralları hakem kurulunca belirlenir.  
 
(3)Taraflar, tahkim yargılamasında eşit hak ve yetkiye sahiptirler. Taraflara 

hukuki dinlenilme hakkını kullanma imkânı tanınır.  
 
(4)Taraflar ve hakem kurulunun diğer üyeleri yetki vermişlerse, hakem kurulu 

başkanı, yargılama usulü ile ilgili belirli konularda tek başına karar verebilir.  
 
Bilirkişi seçimi; keşif; delillerin toplanması 

 Madde 26- (1)Hakem veya hakem kurulu; 

a) Belirlediği konular hakkında rapor vermek üzere bir veya birden çok bilirkişi 
seçimine, 

b) Tarafların bilirkişiye gerekli açıklamaları yapmalarına, ilgili belge ve bilgileri 
vermelerine, 

c) Keşif yapılmasına, 

karar verebilir. 

(2)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 sorabilir ve uyuşmazlık konusunda kendi seçtikleri özel bilirkişileri 
dinletebilirler.  

(3)Taraflardan biri, hakem veya hakem kurulunun onayı ile delillerin 
toplanmasında mahkemeden yardım isteyebilir.  

İhtiyati tedbir ve delil tespiti 

Madde 26/ A- (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.  
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(3)Hakem veya hakem kurulunun 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.  

Duruşma (Madde 27, 28 ve 29) 

 Madde 27- (1)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 verebilir. Taraflar, aksini kararlaştırmadıkça, hakem veya hakem kurulu, 
taraflardan birinin talebi üzerine yargılamanın uygun aşamasında duruşma 
yapılmasına karar verir. 

(2)Hakem veya hakem kurulu, dava ile ilgili her türlü keşif tarihini, bilirkişi 
incelemesini veya diğer delillerin incelenmesi için yapacağı toplantı ve duruşmalar ile 
tarafların gelmemeleri hâlinde bunun sonuçlarını uygun bir süre önce taraflara bildirir.  

(3)Hakem veya hakem kuruluna verilen dilekçeler, bilgiler ve diğer belgeler 
taraflara bildirilir.  

 Madde 28- (1)Taraflar duruşmada bizzat bulunabilecekleri gibi kendilerini 
temsil de ettirebilirler. Tarafın hakem kurulu önünde temsiline HMK ve Avukatlık 
Kanunu hükümleri uygulanır. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümleri 
saklıdır. 

 
 (2)Duruşmada taraflar, bilirkişilere soru sorabilir ve uyuşmazlık konusunda 
kendi seçtikleri özel bilirkişileri dinletebilirler. Tarafların bu taleplerini ve ilgili kişileri 
delillerin ibrazı safhasında belirtmeleri gerekir.  

 
 Madde 29- (1)Duruşmada taraflara sorular sorulabilir. Taraflar da hakem veya 
hakem kurulu vasıtasıyla diğer tarafın kendi sorularına cevap vermesini talep 
edebilirler.  

 
 (2)Taraflardan biri, geçerli bir neden göstermeksizin duruşmaya katılmaz veya 
delillerini sunmaktan kaçınırsa; hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasına 
devam ederek mevcut delillere göre karar verebilir.  
 
 Tahkim süresi 

 Madde 30- (1)Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, bir hakemin görev yapacağı 
davalarda hakemin seçildiği, birden çok hakemin görev yapacağı davalarda ise 
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hakem kurulunun ilk toplantı tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde, 
hakem veya hakem kurulunca esas hakkında karar verilir. 

(2)Tahkim süresi, tarafların anlaşmasıyla; anlaşamamaları hâlinde ise 
taraflardan birinin başvurusu üzerine mahkemece uzatılabilir. Mahkemenin, bu 
konudaki kararı kesindir.  

Sulh; tahkim yargılamasının sona ermesi (Madde 31 ve 32) 

 Madde 31- Tahkim yargılaması sırasında taraflar uyuşmazlık konusunda sulh 
olurlarsa, tahkim yargılamasına son verilir. Sulh, ahlâka veya kamu düzenine aykırı 
değilse ve tahkime elverişli olan bir konuya ilişkin ise hakem kararı olarak tespit edilir.  

Madde 31/A- (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. 

d) 30’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca tahkim süresinin uzatılmasına 
ilişkin talep mahkemece reddedilirse.  

e) Taraflarca kararın oybirliğiyle verilmesinin öngörülmesine rağmen, hakem 
kurulu oybirliğiyle karar veremezse. 

f) 19’uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca yargılama giderleri için avans 
yatırılmazsa.  

(2)Yargılamanın birinci fıkranın a, b, c, d veya e bentleri uyarınca sona 
erdirilmesi halinde Hakem Ücretleri ve Yargılama Giderleri Yönetmeliği’ne göre 
yargılama giderleri ve hakem ücretlerinin ödenmesi gerekir.  

(3)33/A madde hükmü saklı kalmak üzere, hakem veya hakem kurulunun 
yetkisi, yargılamanın sona ermesiyle ortadan kalkar.  

Kararın müzakeresi; hakem kararı (Madde 32 ve 33) 

Madde 32- (1)Hakem kurulu meselenin yeteri kadar açıklığa kavuştuğu ve 
taraflara iddia ve savunmaları için yeteri kadar imkân verildiği kanaatine varırsa 
kararın müzakeresine geçer. Hakem kurulu üye tam sayısı ile toplanır. 
Toplantılarında çekimser oy kullanılamaz. Müzakere ve oylama gizlidir.  

(2)Müzakere bütün hakemlerin katılması ile yapılır.  

(3)Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça hakem kurulu oy çokluğu ile ve açık 
oyla karar verir. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.  
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(4)Kararın müzakeresinden ve oylamadan sonra hakem kurulu tarafından 
yazılan karar Tahkim Bürosu’na tevdi edilir.  

 Madde 33- (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,  

d) Bir sıra numarası altında açık ve kesin bir biçimde taraflara yüklenen hak ve 
borçlar ile yargılama giderleri,  

e) Karara karşı iptal davası açılabileceği ve süresi, 

f) Tahkim yeri ve kararın tarihi, 

g) 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, Tahkim Bürosu tarafından ücret ve giderleri ödemiş olan 
taraflara bildirilir; ayrıca kararın aslı dosya ile birlikte mahkemeye gönderilir ve 
mahkemece saklanır.  

Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması  

Madde 33/A- (1)Önceden 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. Gerekirse bu süre hakem veya hakem kurulunca uzatılabilir.  

(3)Hakem veya hakem kurulu, karardaki maddi hataları tarafların da görüşünü 
almak kaydıyla 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 
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olmasına rağmen karara bağlanmamış konularda tamamlayıcı hakem kararı 
verilmesini isteyebilir. Hakem veya hakem kurulu, talebi haklı bulursa, tamamlayıcı 
hakem kararını talep tarihinden itibaren 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.  

Hakem kararının tevdii, tasdiki ve icrası 

Madde 34- (1)Hakem kararlarının, mahkemeye tevdii, tasdiki ve icrası 
hususunda HMK hükümleri uygulanır. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 
uyarınca verilen hakem kararlarının tevdii, tasdiki ve icrası bu Kanuna göre yapılır. 

 (2)Hakem hükmünün bir nüshası Tahkim Bürosunca saklanır.  

IV.HAKEM BİLİRKİŞİLİK 

 Hakem bilirkişiliğe başvuru 
 

Madde 35-(1)Taraflar yazılı olarak anlaşmak şartıyla İstanbul Ticaret 
Odası’nın Hakem Bilirkişiliğine başvurabilirler. 
 
 (2)Hangi hususun Hakem Bilirkişilerin kararı ile tespit edilmek istendiği açıkça 
belirtilmelidir. 
 
 Hakem bilirkişinin atanması 
 

Madde 36- (1)Yukarıdaki maddedeki başvuru üzerine Oda Yönetim Kurulu 
4’ncü maddedeki listeden bir Hakem Bilirkişi seçer. Taraflar da adı geçen listeden 
anlaşma suretiyle Hakem Bilirkişiyi seçebilirler. 
 
 (2)Taraflar 3 Hakem Bilirkişi de isteyebilir. 
  
 (3)Seçilen Hakem Bilirkişinin adı taraflara imza mukabilinde ya da iadeli 
taahhütlü olarak bildirilir. 
 
 (4)Hakem Bilirkişinin reddi hususunda da bu Yönetmeliğin 18/A hükmü 
uygulanır. 
 
 (5)Bu Yönetmeliğin 18/C hükmü Hakem Bilirkişilikte de kıyasen uygulanır. 
 
 Hakemlik yasağı 
 
 Madde 37- Hakem Bilirkişi olarak vazife görmüş olan kişi o anlaşmazlıkta 
Hakem olamaz. 
 
 Hakem bilirkişilik süreci; hakem bilirkişinin görevleri 
 
 Madde 38- (1)Hakem Bilirkişi dosya üzerinden karar verir. Gerekli gördüğü 
takdirde tarafları da dinler. Taraflar Hakem Bilirkişiye kararına dayanak olan bütün 
hususları tespit edeceği süre içinde bildirirler ve varsa delilleri tevdi ederler. 
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 (2)Hakem Bilirkişi talep üzerine veya re’sen keşif yapmaya da karar verebilir. 
Bu takdirde bunun için gerekli giderin peşin ödenmesi gerekir. 
 
 Hakem Bilirkişilik süresi 
  
 Madde 39- Hakem Bilirkişi kararını seçildiğinden itibaren 3 ay içinde verir. 
 
 Hakem bilirkişi kararı 
 
 Madde 40- (1)Hakem Bilirkişi kararında, karara bağlanması talep edilen 
konuyu, gerekçeleri ve kararını açıkça belirtir. Karar imzalanarak tebliğ edilmek üzere 
Tahkim Bürosu’na tevdi edilir. 
  
 (2)Birden fazla Hakem Bilirkişi bulunması halinde bu Yönetmeliğin 32’nci 
maddesi hükmü kıyasen uygulanır. 
 
 Uygulanabilecek hükümler 
 
 Madde 41- İşbu Yönetmeliğin Tahkim yargılamasına ilişkin hükümleri Hakem 
Bilirkişilik hakkında da uygun olduğu ölçüde uygulanır. 
 
 Hakem bilirkişi ücreti; hakem bilirkişilik masrafı 
 
 Madde 42- Ücret ve giderler hususunda Hakem Ücretleri ve Yargılama 
Giderleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
 
 Yürürlük tarihi 

 Madde 42/A- Yönetmelik hükümleri işbu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden 
sonra açılan tahkim davalarına uygulanır. Ancak taraflar tahkim sözleşmesinin 
yapıldığı anda yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağını 
kararlaştırmışlarsa, tahkim yargılamasında tahkim sözleşmesinin yapıldığı anda 
yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
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İSTANBUL TİCARET ODASI 
TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM  

BİLİKİŞİLİK GİDER VE ÜCRET YÖNETMELİĞİ 
 
 
Madde 1- Tahkim, Uzlaştırma ve Hakem Bilirkişilik Hizmet Ücreti 66.-TL dir. 

  
Madde 2- Tahkim masrafları, Tahkim Yönetmeliği’nin 26.maddesinde sayılan 

iş ve işlem giderleri, tebligat giderleri, duruşma giderleri, hakemlerin yol ve 
konaklama giderlerinden oluşur. 
 

Tahkim yargılaması için davacının ödemesi gereken avans niteliğindeki tahkim 
giderleri, her dava için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tahkim masrafları tahsil 
edilmiş olan avanstan karşılanır. Tahkim sonunda alınan avans mahsup edilerek 
kapanır. 
  

Tahkim masraflarının paylaştırılması genel hükümlere göre yapılır ve hakem 
hükmünde gösterilir. Uzlaştırma giderleri ve uzlaştırıcı ücreti taraflarca eşit miktarda 
ödenir. 
 

Hakem veya hakem heyeti tarafından görevlendirilecek bilirkişi ve eksperlere 
5174 sayılı Kanunun 26’ ıncı maddesi uyarınca Oda Meclisince belirlenen tarifelere 
göre ücret ödenir. Heyet olarak yapılan işlemlerde, tahsil edilecek eksper ücreti, 
heyete iştirak eden eksperler arasında eşit olarak pay edilir. 
 
 Madde 3- Hakem Bilirkişiye müracaat edilmişse, bu faaliyete ilişkin gerekli 
giderler hakem bürosunca belgelere dayanmak suretiyle tayin edilir. Müracaat 
edenin, bu giderleri Büronun, her tespitinden sonra peşin ödemesi gerekir. Büro;  
Hakem Bilirkişiliğe başvuru sırasında giderler için bir avans da alabilir. Giderlerin 
alınan avanstan az olması halinde artan miktar iade edilir. 
 
 Madde 4- Hakem ücreti, her bir hakem için  çekişme konusu değerinin %1’i 
oranında brüt olarak ödenir. Uzlaştırıcı ücreti ise hakem ücretinin dörtte biridir. 
 
 Madde 5- Hakem Bilirkişi ücreti için işin niteliği, inceleme mahalli, inceleme 
konusunun değeri, inceleme süresi ve diğer hususlar dikkate alarak, 
 
İstanbul için               110.-TL    -        600.-TL. 
İstanbul ili sınırları dışında   165.- TL   -        750.-TL. 
 
ye kadar olmak üzere Yönetim Kurulu’nca saptanır. 
 
 Tespit edilen ücret peşin ödenir. 
 
 Madde 6- Tarafların; heyet olarak çözülecek uyuşmazlıklarda hakem heyetinin 
yapacağı ilk toplantı gününden önce, tek hakem ile çözülecek uyuşmazlıklarda ise 
davacı tarafından Odaya verilmiş olan dilekçe ve eklerinin hakeme tevdiinden önce 
sulhen anlaşmaları ve bu durumu bir yazıyla Odaya bildirmeleri halinde, tahsil edilmiş 
olan hakem ücretleri ile Oda tarafından tahsil edilen tahkim hizmeti ücretinin tamamı 
ile tahkim giderlerinin tahsil edilen avanstan mahsup edilen kısmı davacıya iade 
edilir. Bundan sonra yapılacak sulh anlaşmalarında alınan hakem ücretleri iade 
olunmaz.    
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 Madde 7-Bu Yönetmelikte yer alan Tahkim, Uzlaştırma ve Hakem Bilirkişilik 
Hizmet Ücreti ile Hakem, Uzlaştırıcı ve Hakem Bilirkişi Ücretlerinin maktu olarak 
tavanı her yıl Yönetim Kurulu’nca Ocak ayı içinde belirlenir. Oda tarafından ilan edilir. 
 
 Madde 8-Tahkim yargılamasına veya uzlaştırmaya başvurulduğu andaki gider 
ve ücret nispetleri uygulanır. Sonradan bu nispetlerde meydana gelen değişiklikler 
derdest işleri etkilemez. 
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İSTANBUL TİCARET ODASI 
HAKEM-UZLAŞTIRICI VE HAKEM 

BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN 
DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 
  

Madde 1-İstanbul Ticaret Odası Tahkim-Uzlaştırma-Hakem Bilirkişilik 
Yönetmeliği’nin 4’ncü maddesi gereğince, Oda Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine 
genel organ seçimlerini müteakip teşekkül eden Oda Meclisi’nce Hakem-Uzlaştırıcı- 
Hakem Bilirkişi Listesi tespit ve ilan edilir. Yeni Listelerin tespit ve ilanı yapılıncaya 
kadar eski listeler geçerlidir. Hakemler, Uzlaştırıcılar ve Hakem Bilirkişiler, İstanbul 
Ticaret Odası Tahkim-Uzlaştırma-Hakem Bilirkişilik Yönetmeliği’ndeki usullere göre 
bu listeden seçilir. 
 
 
 Madde 2- Hukukçular, mali konular uzmanları ve diğer uzmanlardan oluşacak 
bu genel liste, üç ayrı listeden oluşur. Birinci liste ”Birinci Hakem Listesi” ikinci liste 
“Uzmanlar Listesi” üçüncü liste “Tacirler Listesi”dir. 
 
 Madde 3-Birinci Hakem ve Tacirler Listeleri, otuzüçü asil ve otuzüçü yedek 
olmak üzere altmışaltı, Uzmanlar Listesi ise, her meslek grubunu kapsamak üzere 
her alan için ikisi asil, ikisi yedek dörder isimden oluşur. İhtiyaç halinde meslek 
grupları dışında uzmanlık alanları listeye ilave edilebilir. Listelerin oluşturulması, 
Hakem Bürosu’nun hazırlayacağı yeterli sayıda aday arasında Yönetim Kurulu 
tarafından birinci fıkra uyarınca seçilerek Meclise sunulan isimlerin Meclis tarafından 
tasdiki ile tamamlanır. 
 
 Bir devre içinde asli listelerden eksilme olduğu takdirde, yedek listedeki 
isimlerden başta olanı asli listenin sonuna eklenir. 
 
 Madde 4- Oda’nın seçimle kurulan teşkilat ile idari teşkilatında görev alanlar, 
bu görevlerinin devamı süresince hakem listesine alınamazlar. 
 
 Madde 5- Oda Meclisi tarafından seçilen kişilere Meclisin kararı iadeli 
taahhütlü mektupla bildirilir. Seçilen hakem bildirimden itibaren 10 iş günü içinde 
yazılı olarak veya Büro nezdinde tutanağı imzalamak suretiyle seçimi kabul eder. 
Aksi takdirde reddetmiş sayılır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


