Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB)
TAHKİM KURALLARI
I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - TSPAKB üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında borsa
işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar, tarafların
ihtilaflarını TSPAKB Tahkim Kuralları uyarınca tahkimle çözüleceğini yazılı olarak
kararlaştırmış olmaları halinde, bu kurallar çerçevesinde çözülür.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun emredici hükümleriyle çelişmediği müddetçe
tahkime bu kurallar uygulanır.
Tanımlar
Madde 2 - Bu düzenlemelerde yer alan,
Kanun

:

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nu,

Davacı

:

Tahkim talebinde bulunan tarafı,

Davalı

:

Tahkim talebinde ismi belirtilen ve kendisine karşı
tahkim başlatılan tarafı,

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı :
Kuruluşları Birliği’ni,

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’ni,

Tahkim Sözleşmesi

TSPAKB Statüsü’nün 6’ncı maddesi çerçevesinde
tahkim sözleşmesi, tarafların, aralarında mevcut ve
belirli bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek
borsa
işlemleri
dışında
sermaye
piyasası
faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tümünün
veya sözleşmede belirlenen konulara ilişkin olanlarının
tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları
sözleşmedir.

:

ifade eder.
II. BÖLÜM
TAHKİMİN BAŞLAMASI
Tahkim Sözleşmesinin Şekli
Madde 3 - Tahkim sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça geçerlilik kazanmaz.
Tahkim sözleşmesi, asıl sözleşmeye tahkim şartı koymak suretiyle yapılabileceği gibi ayrı bir
sözleşmeyle de yapılabilir.

Uyuşmazlığın TSPAKB Tahkim Kuralları çerçevesinde çözülebilmesi için taraflar
arasındaki tahkim sözleşmesinde, uyuşmazlığın TSPAKB Tahkim Kuralları uyarınca
çözümleneceği hususunun açık olarak yer alması gerekir.
Tahkim Talebi 1
Madde 4 - Tahkim usulüne başvurmak isteyen taraf, bu istemini, TSPAKB’nin hakem
tayin etmesi talebini veya tahkim sözleşmesi uyarınca hakemlerin tayini taraflara ait ise
seçtiği hakemin isim ve adres bilgilerini içeren bir dilekçe ile TSPAKB’ye başvurur.
Tahkim usulüne başvurmak isteyen tarafın tahkim masraflarına ilişkin avansı Birliğe
ödemesini takiben Tahkim başvurusu Sekreterya tarafından karşı tarafa bildirilir. Tahkim
usulüne başvuran taraf, tahkim sözleşmesini Birliğe tevdi etmekle yükümlüdür.
Tahkim masraflarına ilişkin yatırılacak avans tutarı TSPAKB Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.
Tahkim masrafları aşağıda belirtilmiştir.
a) Hakem ücretleri,
b) Hakemlerin yaptıkları seyahat ve diğer masraflar,
c) Bilirkişi ve keşif giderleri,
d) Yargılama sırasında talep edilmiş ise ve Hakem Heyeti tarafından
kararlaştırılacak olan kazanan tarafın hukuki temsiline ilişkin masraflar,
e) Sekreterya tarafından verilecek hizmetlere ilişkin giderler,
f) Diğer yargılama giderleri.
Talebe Cevap
Madde 5 - Sekreterya, tahkim isteminin bir suretini diğer tarafa iadeli taahhütlü olarak
tebliğ eder.
Tahkim sözleşmesi uyarınca hakemler taraflarca seçiliyor ise, karşı taraf, davacının
dilekçesini tebellüğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, seçtiği hakeme ilişkin kimlik ve adres
bilgilerini içeren dilekçesi ile TSPAKB’ye başvurur. Belirtilen 7 günlük süre içerisinde cevap
geldikten sonra TSPAKB Yönetim Kurulu tarafından 10 gün içerisinde, tahkim usulü
başlatılır. Bu 7 günlük süre içerisinde karşı tarafın hakemini seçmemesi halinde, karşı tarafın
hakemi TSPAKB Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
Sekreterya Hizmetleri 2
Madde – 6 Hakem Heyetinin sekreterya hizmetleri TSPAKB İnceleme ve Hukuk İşleri
Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Taraflarca sunulacak tüm dilekçeler ve diğer yazılı belgeler ve bunlara ekli tüm
belgeler, diğer tarafa ve Hakem Heyeti üyelerine birer nüsha olarak tebliğ edilir. Tebligat
sekreterya tarafından yapılır. Ancak taraflar diğer tarafa ve Hakem Heyeti üyelerine kendileri
tebliğ edecek ise, tebligat konusu yazışmanın bir nüshasını aynı gün sekreteryaya tebliğ
etmekle yükümlüdürler.
Hakem Heyeti’nin taraflarla yaptığı her tür yazışma, sekreterya tarafından tebliğ edilir.
Ancak Hakem Heyeti bizzat tebliğ edecek ise, tebligat konusu evrakın bir nüshasını aynı gün
sekreteryaya tebliğ etmekle yükümlüdür.
1
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Maddenin 3 ve 4’üncü fıkraları 28 Nisan 2004 tarihli Genel Kurul kararı ile düzenlemeye eklenmiştir.
Maddenin son fıkrası 28 Nisan 2004 tarihli Genel Kurul kararı ile düzenlemeye eklenmiştir.
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Davanın Birlik üyesi olmayan tarafı veya Hakem Heyeti sekreteryaya tebliğ görevini
yerine getirmemiş ise, Birlik ilgili tebligatın ilgili davanın tarafı olan Birlik üyesi tarafından
yapılmasını talep edebilir. Üye, bu yükümlülüğü yerine getirmez ise, Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 40/C maddesi ve TSPAKB Disiplin Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem
yapılır.
Temsil
Madde 7 - Dava açma ehliyeti olan her şahıs, Hakem Heyeti huzurunda davasını
bizzat takip edebilir. Kanuni mümessiller de bu hakka sahiptir.
Taraflar davayı vekil aracılığıyla da ikame ve takip edebilirler. Hakem Heyeti
huzurunda, gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, işlemleri takip
etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnızca Türkiye’de faaliyet gösteren bir
baroda kayıtlı avukatlara aittir.
Vekilin, Hakem Heyetinde dava ikame edebilmesi bu konuda özel olarak
yetkilendirilmesine bağlıdır.
III. BÖLÜM
HAKEMLER
Hakemlerin Sayısı
Madde 8 - Taraflar tahkim sözleşmesinde aksini kararlaştırmamışlarsa Hakem Heyeti
üç hakemden oluşur ve tüm hakemler TSPAKB’ce seçilir.
Hakemlerin Atanması ve Hakem Listesi
Madde 9 - Tahkimde görevlendirilecek hakemlerin listesini oluşturmak ve hakemleri
atamak TSPAKB Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkisindedir. Yönetim Kurulu listeyi sürekli
olarak gözden geçirir ve değişiklikleri tüm üyelere duyurur.
Hakem Heyetini oluşturan tüm hakemler TSPAKB tarafından oluşturulan hakem
listesinden TSPAKB Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
Hakem Heyetinin üç hakemden oluşması halinde, taraflar anlaşarak kendi
hakemlerini seçebilir, ancak Hakem Heyeti başkanı olacak üçüncü hakemin TSPAKB hakem
listesinden atanması zorunludur.
TSPAKB listesine alınacak hakemlerin,
- T.C. vatandaşı olması,
- Hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, muhasebe ve dengi dallarda dört
yıllık lisans düzeyinde öğrenim yapmış olması ve lisans eğitimi sırasında
temel hukuk derslerinin alınmış olması,
- Sermaye piyasasında en az beş yıl deneyimi olması,
- Birlik tarafından tahkim konusunda düzenlenecek eğitim programının
tamamlamış olması,
- Affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmaması,
- Hakkında iflas kararı verilmiş olmaması,
- Sermaye piyasası suçlarından hüküm giymemiş olması,
- Borsalar ve teşkilatlanmış piyasalarda geçici veya sürekli olarak işlem
yapmalarının önlenmemiş olması,
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Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46’ncı maddesinin (g) veya (h) bentleri
çerçevesinde imza yetkileri kaldırılan veya sınırlandırılan kişilerden olmaması,

zorunludur.
Hakemlerin Tarafsızlığı, Bağımsızlığı ve Reddi
Madde 10 - Bu Kurallar uyarınca hareket eden hakemler tarafsız ve bağımsız
olmalıdır. Müstakbel bir hakem, tarafsızlığı ve bağımsızlığıyla ilgili haklı şüphelerin
doğmasına yol açabilecek herhangi bir durumu Birliğe bildirmek zorundadır. Tahkim
yargılamasının herhangi bir aşamasında bu tür kuşkulara yol açabilecek yeni durumların
ortaya çıkması halinde, hakemin bu durumu taraflara ve Birliğe derhal bildirmesi gerekir.
Hakemlerin atanmasını müteakip Hakem Heyetini oluşturan hakem veya hakemlerin
adları taraflara iadeli taahhütlü olarak bildirilir.
Hakemler, Kanun’da yer alan hakimlerin reddi nedenlerinden birine dayanılarak
reddedilebilir. Kanun’un 34’üncü maddesinin 1’inci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere taraflar,
hakemin tayin edildiğini öğrendiği tarihten itibaren beş gün içinde bu haklarını kullanmak
zorundadır.
Red talebi, davayı rüyete yetkili ve görevli mahkeme tarafından karara bağlanır.
Hakemin reddi talebi üzerine, kararın kesinleşmesine kadar tahkim davası askıya
alınır. Askı döneminde, tahkim süresi işlemeye devam eder. Ancak red talebi gerekçesiyle,
mahkemeden tahkim süresinin uzatılması talep edilebilir. Tahkim süresi geçtikten sonra, süre
uzatımı talebinde bulunulamaz.
Hakemlerin Azledilmesi ve İstifası
Madde 11 - Hakemler, iki tarafın muvafakati ile azlonulabilir.
Tahkim davasının görülmesi sırasında, taraf hakemlerinden biri istifa eder, TSPAKB
hakem listesine alınma niteliklerini kaybeder veya azledilirse, onun yerine, boşalan hakemin
seçildiği usul ile yeni hakem seçilir.
Hakemlerin Yetkileri
Madde 12 - Hakemlerin yetkileri, tahkim sözleşmesi ile belirlenen yetkiler ile sınırlıdır.
Hakemler, tahkim sözleşmesi ile kendilerine verilen yetki dışında kalan ve taraflarca talep
edilmeyen hususlarda karar veremezler.
Hakemler iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermekle yükümlüdürler.
Bir uyuşmazlığın hakemler vasıtasıyla çözülüp çözülmeyeceği konusunda çıkan
ihtilaflar mahkeme tarafından karara bağlanır.
Tahkikat esnasında ceza takibatına esas teşkil eden bir sahtelik hadisesi meydana
gelirse ceza mahkemesince konu hakkında karar verilinceye kadar tahkikat ertelenir ve
tahkim süresi işlemez.
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IV. BÖLÜM
TAHKİM YARGILAMASI
Dava Dilekçesi
Madde 13 - Hakem Heyetinin kurulmasından sonra davacı, dava dilekçesini
Sekreterya’ya tevdi eder.
Dava dilekçesinde,
a) Tarafların ve varsa kanuni temsilci veya vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,
b) Açık bir şekilde dava konusu,
c) Davacının iddiasının dayanağı ve bütün vakaların sıra numarası altında açık
özetleri,
d) Delillerin nelerden ibaret olduğu,
e) Hukuki sebeplerin özeti,
f) Açık bir şekilde iddia ve savunma,
g) Davacının veya kanuni temsilcisi yahut vekilinin imzası,
h) Netice-i talep,
bulunmalıdır.
Cevap Dilekçesi
Madde 14 - Davalı, ilk itirazları ile birlikte dava hakkındaki cevabını ve varsa karşı
delillerini, dava dilekçesinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren on gün veya işin mahiyeti
itibariyle Hakem Heyeti tarafından ayrı bir süre tayin edilmişse o süre içinde sekreteryaya
bildirmek zorundadır.
Davalı tarafından ilk itiraz ileri sürülmüşse bu husus Hakem Heyetince öncelikle ve
esasa girilmeden sonuçlandırılır.
Cevap dilekçesinin aşağıdaki hususları ihtiva etmesi gerekir.
- Tarafların ve varsa kanuni temsilci veya vekillerinin ad ve soyadları ile
adresleri,
- Açık bir şekilde dava konusu,
- Davacı tarafından bildirilen vakıaların her biri hakkında verilecek cevaplar,
- Açıkça savunma,
- Davalının veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası,
Davalı, cevap dilekçesinde karşı dava da dahil olmak üzere bütün iddia ve
savunmaları ile sebeplerini birlikte bildirmeye mecburdur.
Karşı Dava
Madde 15 - Davalı, cevap dilekçesini verme süresi içinde, davacıya karşı dava ikame
edebilir. Karşı davanın talepleri, tahkim sözleşmenin kapsamına giriyorsa, Hakem Heyeti bu
davaya da bakmakla yükümlüdür.
Karşı dava açıldığı takdirde, yeni bir tahkim süresi verilmez. Hakem Heyeti, 6 aylık
tahkim süresi içinde asıl dava ile birlikte karşı davayı görmekle mükelleftir. Tahkim süresi her
iki davayı görmeye yetmezse, tarafların açık ve yazılı müşterek mutabakatı veya mahkeme
kararı ile süre uzatılabilir.
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Cevaba Cevap Dilekçesi
Madde 16 - Davacı cevaba cevap dilekçesinde, davalının cevap dilekçesinde ileri
sürdüğü hususlara ilişkin izahatı, cevap dilekçesinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren
hakemler tarafından başka bir süre belirlenmemişse 10 gün içinde vermeye mecburdur.
Ayrıca davalı, cevap dilekçesiyle birlikte karşı dava açmış ise, davacı bu karşı davaya ilişkin
cevabını bu dilekçe ile vermek zorundadır.
İkinci Cevap Dilekçesi
Madde 17 - Davalı, davacının cevaba cevap dilekçesinde ileri sürdüğü hususlara,
dilekçenin kendisine tebliğ tarihinden itibaren hakemler tarafından başka bir süre
belirlenmemişse 10 gün içinde cevap verebilir.
Süreler
Madde 18 - Bu Kurallar uyarınca belirlenmiş ve kararlaştırılmış süreler, bildirim veya
yazışmanın yapıldığı günü takip eden gün işlemeye başlar. Resmi tatiller ve iş günü olmayan
günler sürenin hesabında dikkate alınır. Verilen sürenin son günü resmi tatil veya iş günü ise,
süre müteakip ilk iş gününün sonunda sona erer.
Görev Belgesi Düzenlenmesi
Madde 19 - Hakem veya hakem heyeti, dava ve cevap dilekçesi verildikten sonra bir
görev belgesi hazırlar.
Görev belgesi,
- Tarafların adları, unvanları ve sıfatları,
- Tarafların tebligat adresleri,
- İddia ve savunmaların özeti,
- Tarafların talepleri,
- Uyuşmazlığın açıklanması,
- Hakemlerin ad ve soyadları, sıfatları ve adresleri,
- Uyuşmazlığa uygulanacak hukuk
- Tahkim yeri,
- Toplantı yeri
- Tahkim süresi,
- Sürenin başlangıcı,
gibi hususları içerir.
Görev belgesi hakemler ve taraflarca veya vekilleri tarafından imzalanır. Görev
belgesinin imzalanması tarihinden itibaren 5 gün içerisinde Birliğe tevdi edilmesi zorunludur.
Toplantı Yeri
Madde 20 - Taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa, Hakem Heyetinin toplantı yeri,
TSPAKB’nin İstanbul’da bulunan merkezidir.
Deliller
Madde 21 - Deliller hakkında Kanunda belirlenen kurallar Hakem Heyeti tahkikatında
da aynen tatbik olunur.
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Duruşmalar
Madde 22 - Hakem Heyeti taraflardan birinin talebi üzerine veya re’sen duruşma
yapılmasına karar verebilir. Duruşma günü, Hakem Heyeti tarafından tespit edilip taraflara
bildirilir. Duruşmaya gelmeyen taraf, gelmesi için zorlanamaz. Taraflardan biri gelmese dahi
duruşma, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılır. İki tarafın da gelmemesi halinde Hakem
Heyeti dosya üzerinde karar verebilir veya yeni bir duruşma günü tayin ederek taraflara
bildirir.
Bilirkişiler ve Keşif
Madde 23 - Hakem Heyeti, çözümü özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde bir veya
birden çok bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verebilir. Taraflar üzerinde ittifakla
anlaşamadıkları takdirde bilirkişi Hakem Heyeti tarafından seçilir.
Hakem Heyeti; tarafların bilirkişiye gerekli açıklamaları yapmalarına, ilgili belge ve
bilgileri vermelerine, dava ile ilgili keşif yapılmasına karar verebilir.
Hakem Heyeti, bilirkişilerin atanmasından sonra iki tarafı dinleyerek bilirkişiye
sorulacak soruları tespit eder ve bilirkişiye verilen yetkiyi gösteren 20’nci maddeden ayrı bir
görev belgesi düzenleyerek dosyayı bilirkişiye gönderir. Bilirkişi/Bilirkişiler, Hakem Heyeti’nin
tayin ettiği süre zarfında yazılı raporlarını vermekle yükümlüdürler.
Hakem Heyeti, bilirkişi raporunu aldıktan sonra, raporun birer nüshasını taraflara
yollar ve rapor hakkındaki görüşlerini yazılı sunmaları için belirli bir süre verir.
Hakem Heyeti, eksik ve açık
bilirkişi/bilirkişilerden ilave rapor isteyebilir.

olmayan

hususların

tamamlanması

için

Taraflardan birinin talebi veya Hakem Heyetinin gerekli görmesi üzerine bilirkişiler,
yazılı raporlarını vermelerinden sonra çağrılacakları duruşmaya katılırlar. Bu duruşmada
taraflar, bilirkişilere soru sorabilir ve uyuşmazlık konusunda kendi seçtikleri özel bilirkişileri
dinletebilirler.
Bilirkişi raporunun makul bir sebep gösterilmeksizin, belirlenen süre içerisinde teslim
edilmemesi halinde, Hakem Heyeti inceleme için başka bilirkişiler atayabileceği gibi mevcut
bilirkişilere raporlarını teslim için kesin mehil de verebilir.
Uygulanacak Hukuk
Madde 24 - Taraflar tahkim sözleşmesinde tahkime uygulanacak hukuku tespit
etmişlerse hakem heyeti, taraflarca tespit edilen hukuku uygulamak zorundadırlar.
Taraflar, maddi hukuk hükümlerinin uygulanmasına karar verebilecekleri gibi hakem
heyetinin hak ve nasafet kurallarına göre karar vermesini de talep edebilirler.
Hakem Heyeti önünde uygulanacak usul kuralları Kanun’un emredici hükümlerine
aykırı olmadıkça tarafların anlaşması suretiyle tespit edilebilir. Taraflarca tespit edilmedikçe
veya taraflarca anlaşmaya varılamaması halinde ve bu Kurallar’da düzenlenmiş olmadıkça
uygulanacak usul kuralları Hakem Heyeti tarafından saptanır.
Davanın Açıldığı Tarih
Madde 25 - Taraflar arasındaki tahkim sözleşmesi Hakem Heyetinin tüm
hakemlerinin TSPAKB tarafından seçileceğini öngörmüş ise, hakemlerin atanması için
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4’üncü maddede belirtilen şekilde Birliğe müracaat anında dava ikame edilmiş sayılır ve bu
andan itibaren dava ikamesine bağlanan neticeler meydana gelir.
Tahkim sözleşmesine göre hakem heyetinin üç kişiden oluşmasına karar verilmiş ve
tarafların kendi hakemlerini seçeceği, üçüncü hakemin ise TSPAKB tarafından atanacağı
kararlaştırılmış ise, davacının kendi hakemini seçip, davalıya hakemini seçmesini tebliğ ettiği
tarihte dava açılmış sayılır.
Yargılamanın Gizliliği
Madde 26 - Hakem Heyeti önündeki yargılama gizlidir. Yargılama, tarafların
anlaşması ve Hakem Heyetinin kararı ile aleni olarak yürütülebilir.
Tahkim Süresi
Madde 27 - Hakemler, ilk toplantılarından itibaren altı ay içinde nihai kararını vermek
zorundadır. Bu süre içinde karar verilmezse hakemlerin yaptığı işlemler batıl olup, davaya
yetklili ve görevli mahkeme tarafından bakılır. Hakemin bir kişi olması halinde, 6 aylık süre
hakemin bazı usul işlemleri için ilk tensip kararını verdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu
sürenin uzatılması, tarafların açık ve yazılı muvafakati veya taraflardan birinin talebi üzerine
yetkili mahkemenin kararı ile mümkündür.
Hakem Heyetinin Karar Verme Usulü
Madde 28 - Hakem heyeti, dava dilekçelerinin değerlendirilmesi, delillerin ikamesi,
duruşmanın yapılması ve varsa noksan kalan bilgi ve belgelerin elde edilmesini müteakip
davanın ve varsa mukabil davanın müzakeresine geçer. İhtilaf konularını dava ve mukabil
davadaki sıraya göre müzakere ederek nihai karara ulaşır. Nihai hakem kararı, talep konuları
noksan bırakılmadan, kabul veya red ya da kısmen kabul, kısmen red şeklinde olabilir.
Müzakere bütün hakemlerin katılımı ile yapılır. Hakem Heyeti kararlarını oy çokluğu ile alır.
Hakem Heyeti kararlarının gerekçeli olması zorunludur. Hakem Heyeti kararlarında,
varsa zarar, tazminat miktarları, bunlara uygulanacak faiz ve oranları açıkça gösterilmek
zorundadır.
Yargılamanın Sona Ermesi
Madde 29 - Tahkim yargılaması, nihai hakem kararının verilmesi ile sona erer. Bunun
dışında, aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi de yargılamayı sonlandırır.
- Davacının davasını geri aldığı ve buna davalının itiraz etmediği ve hakem
heyetinin de nihai çözüme kavuşturulmasında hukuki bir yarar olmadığına
karar vermesi,
- Tarafların davaya son vermek konusunda anlaşmaları,
- Davacının davasından feragat ermesi,
- Davalının davayı kabul etmesi,
Kararın Şekli ve İçeriği
Madde 30 - Hakem heyeti kararında,
- İhtilafın neden ibaret olduğunu,
- Kararın maddi ve hukuki gerekçesini,
- İki tarafın iddialarını ve her bir iddia hakkında verilen karar,
- Davanın esası ve yargılama giderleri hakkında karar ile yargılama giderlerinin
miktarını,
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açıkça yazılmak zorundadır.
Kararlar, altına verilme tarihi yazılarak hakemler tarafından imzalanır.
Hakemler kararlarında kendilerine hakem ücreti belirleyemezler.
Kararların Tebliği
Madde 31 - Hakem Heyeti kararını, tarafların sayısından bir fazla nüsha olarak yetkili
mahkeme kalemine ve aynı gün TSPAKB’ye tevdi eder. Yetkili mahkeme kararın tevdi
edilmesi üzerine durumu ve kararın neden oluştuğunu taraflara yazılı olarak tebliğ eder.
Karar, her iki tarafa tebliğ edildiği tarihte mevcut kabul edilir ve temyiz süresi de tebliğ
tarihinden itibaren başlar.
Hakem Kararlarının Kesinleşmesi ve İcrası 3
Madde 32 - Hakem kararları kesinleştikten sonra icra edilir.
Hakem Heyeti kararlarının kesinleşmesi, bu kararın taraflara tebliğini takip eden 15
günlük temyiz süresi içinde temyiz edilmemiş olmasına veya temyiz edilip Yargıtay’dan
onama kararı verilmiş olmasına bağlıdır.
Hakem Heyeti kararı, temyiz süresi geçirilmek suretiyle, taraflardan herhangi birinin
temyiz yoluna başvurmaması nedeniyle kesinleşmiş ise, bu takdirde karar yetkili mahkeme
tarafından tasdik edilir. Tasdik şerhi kararın altına ve mahkeme tutanağına yazılır. Kararın
icrası yetkili mahkemenin tasdikine bağlıdır.
Hakem kararı Yargıtay denetiminden geçerek onanmak suretiyle kesinleşmiş ise,
taraflardan biri dosyanın iade edildiği mahkemeye müracaat eder. Yetkili mahkeme
kesinleşme şerhini hakem kararının altına yazar ve tasdikler. Bu usulle kesinleşen hakem
kararı icra kabiliyeti kazanır.
Kesinleşen hakem kararları, Hakem Heyeti tarafından, kararın tebellüğ edildiği
tarihten itibaren 5 gün içinde TSPAKB’ye tevdi edilir.
Hakem kararlarına ilişkin maddi hatalar, bu düzenlemenin 36’ncı maddesinde yer
alan esaslar çerçevesinde düzeltilir.
V. BÖLÜM
HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI
Hakem Kararlarının Temyizi
Madde 33 - Hakem Heyeti kararlarına karşı temyiz yolu açıktır. Taraflar, kararın
kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararı temyiz etmek üzere Yargıtay’a
başvurabilirler.
Hakem Kararlarının Temyiz Sebepleri
Madde 34 - Hakem Heyeti kararları aşağıdaki hallerde temyizen bozulabilir.
3

Maddenin son fıkrası 28 Nisan 2004 tarihli Genel Kurul kararı ile düzenlemeye ilave edilmiştir.
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a) Tahkim süresi bittikten sonra karar verilmiş olması,
b) Talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmiş olması,
c) Hakem Heyetinin yetki ve görevi dahilinde olmayan bir konuda karar vermiş
olması,
d) Hakem Heyetinin, iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermemiş
olması,
Hakem Heyeti kararının (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan sebeplerden birine
dayanılarak bozulması halinde, Hakem Heyeti yeniden teşkil eder ve yeni mahkemeye
kararını vermesi için 6 aylık tahkim süresi tanınır.
Hakem heyeti kararının (a) bendinde belirtilen tahkim süresi bittikten sonra verilmesi
nedeniyle bozulması halinde, Kanun’un 529’uncu maddesi uyarınca davaya yetkili ve görevli
mahkeme tarafından bakılır.
Bozmadan sonra oluşturulan Hakem Heyeti, bozma sebepleri ile sınırlı kalarak
inceleme yapar. Hakemler Temyiz Mahkemesince bozulan kararlarında ısrar edemezler.
Yargılamanın İadesi
Madde 35 - Kesinleşmiş hakem kararlarına karşı Kanun’un 445-454’üncü maddeleri
arasındaki hükümlere göre yargılamanın iadesi yoluna gidilebilir.
Yargılamanın iadesi davası, kararı vermiş olan hakemler tarafından incelenir.
Hakem Heyeti Kararının Tavzihi
Madde 36 - Taraflar, Kanun’un 455-459’uncu maddeleri arasındaki hükümlere göre,
Hakem Heyeti kararının tavzih ve tashihini talep edilebilir. Tavzih yetkisi, tahkim süresi
içinde, kararı vermiş olan Hakem Heyetine aittir. Tahkim süresi geçtikten sonra, hakem
kararının tevdi edildiği mahkeme, hakemleri de dinlemek suretiyle, kararın icrasına kadar,
hakem heyeti kararını tavzih edebilir.
VI. BÖLÜM
TAHKİM GİDERLERİ
Tahkim Masrafları
Madde 37 - TSPAKB, tahkim talebini aldıktan sonra davacıdan, görev belgesi
düzenlenene kadar olan tahkim masraflarını karşılayacak miktarda bir avans talep eder. Bu
meblağ, TSPAKB Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek üyelere duyurulur.
Hakem Ücretleri
Madde 38 - Hakemlerin ücretleri ve masrafları ile diğer yargılama giderleri, TSPAKB
Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan ücret çizelgesine göre tespit edilir. Ancak taraflar ile
Hakem Heyeti aralarında anlaşarak farklı bir ücret de belirleyebilir. Hakem Heyeti nihai
kararında, söz konusu masrafların hangi tarafça karşılanması veya taraflar arasında hangi
oranda bölüşülmesi gerektiğine karar verir.
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VII. BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
TSPAKB Tahkim Kurallarında Düzenlenmeyen Hususlar
Madde 39 - Bu kurallarda yer almayan hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu, Yargıtay’ın emsal kararları ve şartları oluştuğu takdirde Milletlerarası Tahkim
Kanunu uygulanır.
Yürürlük
Madde 40 - Bu düzenleme, TSPAKB Genel Kurulu’nda kabul edildiği tarih itibariyle
yürürlüğe girer.
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