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TÜRK HUKUKU UYARINCA TAHKİME ELVERİŞLİLİK VE TAHKİME 

ELVERİŞLİ OLMAYAN HALLER 

 

THE ARBITRABILITY OF DISPUTES AND THE NON-ARBITRABLE DISPUTES 

ACCORDING TO THE TURKISH LAW  

 

 Kardelen ATEŞCİ
1
 

 

Öz   : Tahkim, insanlık tarihinde genel yargıdan daha önce doğmuş olan ve 

en eski yargı yollarından bir tanesidir. İstisnai bir çözüm yolu değildir. Tahkim, kişiler 

arasında doğmuş olan ya da doğabilecek uyuşmazlıkların mahkemeye başvurmaksızın 

taraflarca seçilen hakem kurulu tarafından çözümlenmesidir. Tahkim yoluna gidilebilmesi 

için taraflar arasında bir tahkim anlaşması yapılmalıdır. Nitekim , hakem kararları da 

bağlayıcı niteliğe sahiptir. Tahkim anlaşmasının geçerlilik şartlarından ilki tahkime 

elverişliliktir.  Tahkime elverişlilik kavramı her hukuk sisteminde farklı 

değerlendirilmektedir. Bu çalışmamızda tahkime elverişlilik kavramı Türk Hukuku açısından 

incelenecektir. İlk olarak tahkime elverişlilik kavramı üzerinde durulacaktır. Daha sonra ise 

sırasıyla tahkime elverişlilik türleri ile tahkime elverişli olmayan haller ele alınacaktır. 

Tahkime elverişli olmayan haller ise HMK ve HMK dışında kalan haller başlıklarında öğreti 

ve Yargıtay uygulaması ışığında incelenecektir. 

 

Abstract  : Arbitration is one of the oldest judicial remedies in history of 

humanity and is emerged before the general judicial remedy. It is not an exceptional method 

of settling disputes. Arbitration is the settlement of disputes that have arisen or may arise 

between individuals via arbitral tribunal chosen by the parties without applying to the court. 

An arbitration agreement must be made by and between the parties in order to apply for 

arbitration.  The arbitral awards are also binding. The first of the conditions for validity of the 

arbitration agreement is arbitrability. The notion of arbitrability is evaluated differently within 

each legal system. In this study, the purport of arbitrability shall be examined in terms of 

Turkish Law. Initially, the purport of arbitrability shall be dwelt on. Afterwards, the types of 

arbitrability of disputes and non-arbitrable disputes shall be respectively reviewed. The non-

arbitrable disputes shall be examined under the headings of the CCP ( Code of Civil 
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Procedure) and the matters which lie outside the scope of CCP in consideration of the 

doctrine and the application of the Court of Appeal. 

 

Anahtar Kelimeler : Tahkim, Tahkim İle İlgili Düzenlemeler, Tahkime Elverişlilik, 

Tahkime Elverişlilik Türleri, Tahkime Elverişli Olmayan Haller. 

 

Keywords  : Arbitration, Arbitration Regulations, Arbitrability, Types of 

Arbitrability, Being Non-Arbitrable. 

 

I.  GENEL OLARAK TAHKİM 

 

Kişiler, herhangi bir otoritenin başka bir deyişle devletin ve özellikle yargı erkinin 

güçlü olmadığı dönemlerde, kendi güçlerini kullanarak haklarını kazanma yoluna gitmeyi 

tercih etmiştir
2
. Ancak insanlar zorunlu olarak bir arada yaşamayı sürdürmek zorunda 

olduğundan uyuşmazlık hallerinde bu adalet arayışı neticesinde, uyuşmazlıklar taraflar 

dışındaki kişilerce giderilmeye çalışılmıştır
3
. Uyuşmazlık tarafları, uyuşmazlığın çözümü için 

toplumdaki gelenekleri iyi bilen, saygın ve güvenilir tarafsız üçüncü kişilerin hakemliğine 

başvurmaya başlamışlardır
4
. Bu yüzden tahkim kurumu genel yargıdan daha önce doğmuştur 

ve genel yargı kavramı oluşmadan hüküm sürmüştür
5
. 

 

Yargı, esas olarak devlete ait bir fonksiyon olup, yargı fonksiyonunu üstelenen 

devlet yargı görevini kurduğu bağımsız mahkemeler aracılığı ile yerine getirir. Ancak özel 

hukuka ilişkin bazı uyuşmazlıkların söz konusu olduğu hallerde bu uyuşmazlıkların 

çözümünde mahkemeler yerine tahkim yolu tercih edilerek; bu uyuşmazlıkların hakemler 

tarafından çözümüne izin verilmektedir
6
. Başka bir deyişle, tahkim ile hukuk düzeni 

                                                 
2
 KARADAŞ, İzzet, 6100 Sayılı HMK’da Düzenlenen Ulusal (İç) Tahkim, İstanbul, Adalet Yayınevi, 2013, s. 

15; KONURALP, C. Serhat, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Tahkim, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2011, s. 124. 
3
 KARADAŞ, s. 15. 

4
 KONURALP, s. 124. 

5
 KARADAŞ, s. 15. 

6
 KONURALP, C., s. 124; KORUCU, Yavuz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Tahkim, Ankara, Adalet 

Yayınevi, 2015, s. 1; PEKCANITEZ, Hakan/ÖZEKES, Muhammet/AKKAN, Mine/TAŞ KORKMAZ, Mina, 

Medeni Usul Hukuku, C. 3, 15. Bası, İstanbul, Onikilevha Yayıncılık, 2017, s. 2594. 



 4 

içerisinde karar verme yetkisinin özel irade beyanlarıyla mahkemeler yerine bir veya birden 

çok hakeme tevdii edilmesi imkanı sağlamaktadır
7
.  

 

A. TÜRK HUKUKUNDA TAHKİM KAVRAMI VE ANLAMI   

 

Türk ve yabancı doktrinde tahkimin tanımı hususunda görüş birliği bulunmamakta 

olup tahkim tanımı yapılırken tahkim kurumu bir bütün olarak düşünülmemiş bu sebeple de 

tahkimin tüm unsurlarını kapsayacak bir tanım verilmemiştir
8
. Bu tanımlardan ilkine göre, 

tahkim bir sözleşme olarak kabul edilerek, taraflar arasında doğmuş olan veya ilerde 

doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünün özel kişilere bırakılacağı ifade edilmiştir
9
. Diğer bir 

tanıma göre ise tahkim; tarafların doğmuş ya da doğabilecek aynı zamanda kanunen tahkim 

yolu ile çözülebilecek uyuşmazlıkları, devlet yargılamasında çözmek yerine bu 

uyuşmazlıkları hakemler aracılığıyla çözmek için anlaşmasıdır
10

. Kimi zaman ise tahkim, 

hakem sözleşmesi etrafında gelişerek, uyuşmazlığın çözümünü taraflarca seçilen tarafsız 

üçüncü kişilerle anlaşılması şeklinde açıklanmıştır
11

. Bizce, yukarıda yer alan tanımlarda, 

tahkim için önemli olan ayırt edici unsurların tümü bir arada bulunmadığından bu 

tanımlamalar tahkim için yetersiz kalmaktadır. Tahkim, iki veya daha fazla taraf arasında 

yapılan biz sözleşme veya kanun hükmü uyarınca, uyuşmazlık hallerinde kanunun 

yasaklamadığı konularda, doğmuş veyahut doğacak uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine 

başvurulmaksızın taraflarca veya kanunla doğrudan seçilmiş olan veya tarafların veya 

kanunun yetki tanıdığı kişi veya kurumlarca görevlendirilen kimseler ile çözümlenmesidir
12

. 

Gerçekten yukarıda yer alan bu tarif, tahkimin mevcudiyet ve muteberlik şartlarını 

içermektedir
13

.  
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Tahkim usul hukuku kurumu olup çift görünüşlü bir özelliğe sahiptir. Taraflar 

uyuşmazlığı çözme yetkisini ulusal mahkemelerde çözmek yerine kendilerinin seçtikleri veya 

mahkemece belirlenen hakem veya hakem kuruluna bırakmayı tercih etmektedirler. İkinci 

olarak ise, hakem kararları da mahkemeler tarafından verilen kararlar gibi kesin hüküm 

doğurmaktadır. Başka bir deyişle bu kararlar da mahkeme kararları gibi bağlayıcı olmaktadır. 

Bu durumda, tahkim yargılaması neticesinde, aleyhine karar verilen taraf, kararı 

kendiliğinden uygulamalıdır. Ancak aleyhine karar verilen tarafın kararı uygulamaması 

halinde, diğer tarafın icra yolu ile bu kararı uygulatabilme olağanı bulunmaktadır
14

.  Aynı 

zamanda tahkim, uyuşmazlık tarafları arasındaki uyuşmazlıkların çözüm yollarından sadece 

bir tanesi olup istisnai bir çözüm yolu değildir
15

. Bu bakımdan, tahkim devletin yargı 

hakimiyetine müdahale sayılmayıp, özel hukukta esas olan taraf iradelerinin üstünlüğü olup, 

bunun bir yansıması olarak taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda özel olarak seçtikleri kişiler 

aracılığı ile çözümü sağlama imkanına da sahiptirler
16

. 

II. TÜRK HUKUKUNDA TAHKİM İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

 

A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER 

 

Türk hukukunda tahkim, çeşitli yasal düzenlemeler ile çok eski dönemlerden itibaren 

ele alınmıştır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında, 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret tahkim 

usulünü kabul eden ilk kanundur. Bu kanunun 40-52. maddeleri tahkime ait hükümler ihtiva 

etmektedir. Kanunname-i Ticaretin kabulünden sonra ise bir diğer yasal düzenleme 1861 

tarihli Ticaret Usulü Muhakemesine Dair Nizamname’nin 38. ve 39 maddelerinde yapılmıştır. 

Ayrıca 1864 tarihinde kabul edilen Ticareti Bahariye Kanunu’nun 176. maddesinde de deniz 

sigorta sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıkların hakemler marifeti ile çözülmesi 

düzenlenmiştir
17

. 
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Türk hukukunda tahkime ilişkin düzenleme, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun
18

 Sekizinci Babında “Tahkim” başlıklı 516-536. maddeleri arasında yapılmıştır. 

Ancak bu düzenleme yerini, 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren, Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun
19

 407-444. maddelerine bırakmıştır. Aynı zamanda, 2001 yılında 4686 sayılı 

Milletlerarası Tahkim Kanunu
20

 yürürlüğe girmiştir. MTK’nun 2001 senesinde yürürlüğe 

girmesi ile birlikte hukukumuzda tahkime uygulanacak hükümler açısından bir çelişki 

oluşmuştur. Zira, yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklara MTK hükümleri uygulanırken, 

herhangi bir yabancılık unsuru içermeyen uyuşmazlıklara HUMK hükümleri 

uygulanmaktaydı. HMK’nun yürürlüğe girmesinin ardından şekli bakımdan bu ikili ve 

çelişkili durum devam etmiştir
21

. İç tahkim bakımından HMK’nun getirdiği hükümler HUMK 

hükümlerinden farklı olup bu fark esas itibariyle HMK hükümlerinin, MTK’ya paralel olarak 

düzenlenmesi ve içerik bakımından benzerlik sağlamasından kaynaklanmaktadır
22

. 

 

B. ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR VE UNCITRAL MODEL KANUNUNDA 

YER ALAN DÜZENLEMELER  

 

1. New York Sözleşmesinde Yer Alan Düzenlemeler  

Yabancı bir yargı kararının, devletin icra kuvvetlerinin yardımıyla icrası ancak ilgili 

devlet mahkemelerinden alınacak bir tenfiz kararıyla mümkündür. Tenfiz şartlarının sağlanıp 

sağlanmadığı, tenfiz talep edilen ilam için o  devlet mahkemeleri tarafından incelenerek 

karara bağlanacaktır
23

. Bu kapsamda New York Sözleşmesi, hakem kararlarının tanınması ve 

tenfizi ile ilgili bir sözleşmedir. Birçok devletin bu sözleşmenin tarafı olmasının nedeni ise, 

bu sözleşmenin oldukça hızlı ve formaliteden uzak bir yapı öngörmesi ile alakalıdır. Türkiye, 
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Beta, 2019, s. 10. 
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Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2017, s. 7; YILMAZ, 

Ejder, “Hukuk Muhakemeleri Kanunun Getirdikleri”, Ankara Barosu Dergisi, S.2, 2011, s.252. 
23
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Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin New York Sözleşmesi’ni
24

 

08.05.1991 tarihinde onaylamıştır
25

. 

2. Avrupa Cenevre Sözleşmesinde Yer Alan Düzenlemeler  

21 Nisan 1961 tarihli Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin Avrupa Cenevre 

Sözleşmesi 1991 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti onaylanmıştır. Avrupa Sözleşmesi, taraf 

devlet mahkemelerinin tahkim anlaşması bulunması halinde yetkili olmadığını ve hakem 

kararlarının sadece sözleşmede sayılan hallerde iptal edilebileceğini kabul eden bir 

sözleşmedir
26

. Cenevre Sözleşmesi’nin 1. maddesi ile tahkim konu ile sınırlandırılmıştır. 

Başka bir deyiş ile objektif açıdan tahkime elverişlilik sınırlandırılmasına gidilerek, 

uluslararası ticari ilişkilerden doğan veya doğacak olan uyuşmazlıklarda bu sözleşmenin 

uygulanması kabul edilmiştir. Aynı şekilde, Cenevre sözleşmesinde sübjektif açıdan tahkime 

elverişlilik sınırlandırılmasına gidilmiştir. Bu sözleşmenin uygulanabilmesi için tarafların 

mutad meskenlerinin farklı devletlerde olması gerekmektedir
27

. 

3. ICSID’da (Washington Sözleşmesi) Yer Alan Düzenlemeler  

ICSID olarak anılan, Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım 

Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti 1998 yılında 

taraf olmuştur. ICSID’in amacı devletler ve diğer devletlerin vatandaşları arasındaki yatırım 

anlaşmazlıkları çözümlenmesi ve yatırımcıların korunmasıdır
28

. 

ICSID’e göre objektif açıdan tahkime elverişlilik ancak tarafların bu sözleşmeyi 

onaylamış olması, tarafların yazılı rızası ve ihtilafın yatırımdan kaynaklanması şeklindeki 

şartların gerçekleşmesi ile mümkündür. Belirtmek gerekir ki, Türkiye, ICSID’i bazı 

çekinceler ile onaylamıştır. Bu çekincelerden ilki taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet ve ayni 

haklara ilişkin uyuşmazlıkların Türk mahkemelerinde görülmesidir. Diğer çekince ise, 

yatırımla ilgili uyuşmazlıklarda münferit ikili anlaşma bulunması halinde uyuşmazlıkların La 

Hey Adalet divanında görülmesine ilişkindir. Söz konusu hallerde uyuşmazlık olması 
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25
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durumunda bu uyuşmazlıklar objektif açıdan tahkime elverişli olmadığından Washington 

Sözleşmesi hükümleri uygulanamayacaktır 
29

.  

 

Sözleşmeye göre sübjektif açıdan tahkime elverişliliğin sağlanması için tahkimin 

taraflarından birinin devlet diğerinin ise sözleşmeye taraf devletin vatandaşı olması 

gerekmektedir. Tahkimin devlet olmayan tarafının tüzel kişilik olması halinde ise,  tüzel 

kişiliğin kuruluş yeri esas alınarak sübjektif açıdan tahkime elverişlilik değerlendirilmelidir
30

. 

Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti devletinin taraf olduğu bir uyuşmazlıkta diğer tarafın 

Türkiye’de kurulan tüzel kişilik olması ve ihtilafın yatırımdan kaynaklaması halinde bu 

ihtilafın ICSID’de götürülmesi mümkün değildir. 

 

III. TAHKİME ELVERİŞLİLİK 

 

A. GENEL OLARAK TAHKİME ELVERİŞLİLİK   

Tahkime elverişlilik kavramı, genel kabule göre, uyuşmazlığın tahkim yoluyla 

çözülmeye elverişli olup olmadığını ifade etmek için kullanılmasıdır
31

. Tahkime elverişlilik, 

tahkim anlaşmasının geçerlilik şartlarından ilkidir
32

.  Böylelikle, tarafların tahkime elverişli 

olmayan bir konuda tahkim sözleşmesi yapması halinde tahkim sözleşmesi geçerli kabul 

edilmeyecektir
33

. Özetle, tahkime elverişlilik, uyuşmazlıklardan hangilerinin tahkim yolu ile 

çözümlenebileceğini, uyuşmazlıklardan hangilerinin de tahkim yargılamasına tabi olmadığını 

açıklayan bir kavramdır
34

. Tahkime elverişli olmayan bir konuda tahkim sözleşmesi yapılması 

                                                 
29

 SARI, s. 167. 
30

 AKINCI s. 48-49; NOMER/EKŞİ/ÖZTEKİN GELGEL s. 113; SARI, s. 168. 
31

 ERDEM, Ercüment A., “Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği”, BALKAR, 

Süheyla/ÖZDEMİR KOCASAKAL, Hatice, Tahkim Anlaşması, , On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2020, s. 3; 

“Tahkime elverişlilik, uyuşmazlığın iki tarafın iradesine uygun olarak, tarafların uyuşmazlık hakkında, kabul ve 

sulh yoluyla serbestçe tasarruf edebilme yetkilerinin bulunmasıdır” KARADAŞ, s. 45.; MISTELIS, Loukas 

A./BREKOULAKIS, Stavros: Arbitrability International and Comparative Perspectives, Netherland 2009, s.121 

vd; HUYSAL, Burak, Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkime Elverişlilik, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2010, s. 

12; ÖZEL, Sibel, Milletlerarası Ticari Tahkimde Kanunlar İhtilafı Meselesi, İstanbul, Legal, 2008, s. 38. 
32

 DEREN YILDIRIM Nevhis, Tahkim ve Objektif Açıdan Tahkime Elverişlilik, Prof. Dr. Yavuz Alangoya 

Armağan, İstanbul, Alkım, 2007, s. 51; KORUCU, s. 10. 
33

 ÖZDEMİR KOCASAKAL, Hatice, Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Sözleşmeler Üzerindeki Etkileri, 

İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 2001, s. 189. 
34

 AYDEMİR, Fatih, Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi, On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2017, s. 219. 
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halinde, bu sözleşme geçerli kabul edilemeyeceğinden tahkim yargılaması yapılaması da 

mümkün değildir
35

. 

Tahkime elverişlilik hakkında farklı anlayışlar da bulunmaktadır. Kıta Avrupası 

hukuk sisteminde tahkime elverişlilik ve tahkim sözleşmesi kapsamı arasında bir ayrıma 

gidilmiştir. Türk hukukunda da kabul gören bu ayrıma göre, tahkime elverişlilik kavramı bir 

kanuni sınırlamayı ifade ederken, tahkim sözleşmesinin kapsamı tarafların iradeleri 

doğrultusunda hakemlerin yetkisinin sınırlandırılması olarak kullanılmaktadır
36

. İngiliz 

hukukunda ise tahkime elverişlilik kavramı pek kullanılmazken, ABD’de tahkime elverişlilik 

kavramı içerisinde tahkim sözleşmesinin kapsamını ve geçerliliğini de kapsamaktadır
37

.  

Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda, tarafların uyuşmazlığı tahkime taşıma 

konusunda iradelerinin bittiği ve kamusal çıkarların başladığı hallerde devlet mahkemeleri 

münhasır yetkili kılınmıştır. Bu eksende devletler özellikle kamu düzeni gerekçesi ile 

uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesini sakıncalı bularak devletin yargı fonksiyonuna 

sahip mahkemeleri yetkili kılmayı tercih etmektedir
38

.  

Aşağıda yer alan “B Tahkime elverişlilik türleri” başlığında ayrıntılı olarak 

açıklanacak olsa da, uyuşmazlığın devletin yargı organları ile değil de tahkim yoluyla 

giderilebilmesi için, uyuşmazlığın hem konu bakımından tahkime elverişli olması hem de 

tarafların ehliyet kudretine ve temsil yetkisine sahip olması gerekmektedir
39

. 

B. TAHKİME ELVERİŞLİLİK TÜRLERİ  

 

1. Konu Bakımından Tahkime Elverişlilik  

 

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenebilmesi için 

bulunması gereken şartlardan biri uyuşmazlığın konu bakımından tahkime elverişli olmasıdır. 

Konu bakımından tahkime elverişlilik, objektif elverişlilik olarak da adlandırılmaktadır
40

. 

                                                 
35

  AYDEMİR, s. 220. 
36

 AKINCI, s. 219 vd.; HUYSAL, s. 12; KONURALP, s. 255. 
37

 HUYSAL, s. 12; KONURALP, s. 255. 
38

 AKINCI, s. 75; DAYINLARLI, Kemal, HUMK’da Düzenlenen İç Tahkim (Açıklamalı ve İçtihatlı), Dayınlarlı 

Yayınevi, Ankara 1997, s. 16; HUYSAL, s. 13; SARI, s. 152; 
39

 HUYSAL, s. 13-14; ÖZEL, s. 38. 
40

 AYAN, s. 35; EKŞİ s. 49; EYUBOĞLU, Ceren, “Türk Hukukunda Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği”, 

İstanbul Barosu Dergisi, S.3, 2017, s. 217; HUYSAL, s. 15; KORUCU, s. 12. 
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Hukukumuzda uyuşmazlık taraflarının objektif açıdan hangi konularda tahkime 

başvurabileceği hususunda tarafların üzerinde sulh olabilecekleri uyuşmazlıklar kıstas kabul 

edilmektedir. Böylece tarafların üzerinde sulh olamayacakları, serbestçe tasarruf 

edemeyecekleri uyuşmazlıkların tahkime elverişli olması mümkün değildir 
41

. Objektif açıdan 

tahkime elverişli olmayan uyuşmazlıklara örnek olarak; Ceza hukukuna ilişkin konular, 

boşanma
42

 gibi hakimin re’sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu uyuşmazlıklar, iflas kararı 

verilmesi
43

, limited şirkette ortaklar kurulu kararının iptaline ilişkin uyuşmazlıklar
44

, anonim 

şirkette şirketin feshine dair uyuşmazlıklar
45

 gösterilebilir
46

. 

 

Türk Hukukunda tahkime elverişlilik iki ayrı kanunda düzenlenmiştir. Bunlardan ilki 

Milletlerarası Tahkim Kanunu olup bu kanun yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkları konu 

almaktadır. MTK md. 1/4 ile Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara 

ilişkin uyuşmazlıklar ile iki tarafın iradelerine tabi olmayan uyuşmazlıklar kanunun kapsamı 

                                                 
41

 PEKCANITEZ/ÖZEKES/AKKAN/TAŞ KORKMAZ, s.2636; YAVUZ, Cevdet, Türk Hukukunda Tahkim 

Sözleşmesi ve Tabi Olduğu Hükümler, II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, 2009, s. 159. 
42

 YILMAZ, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Bası, Yetkin, Ankara 2013, s.1715; “…Hakem kararı 

olarak değerlendirilmesi halinde ise aynı yasanın 45/c maddesi uyarınca boşanma kararlarının Türk hukuk 

sistemi içinde tahkim yolu ile çözümü mümkün olamadığından yerine getirilmesinin istenmesi de mümkün 

değildir…” 2. HD., 13.4.1995, 1995/3612 E., 1995/4567 K., (Kazancı İçtihat Bankası). 
43

 “…Davalı vekili cevabında, taraflar arasındaki sözleşmede tahkim kaydı bulunduğunu, bu nedenle takip 

yapılamayacağını ve dava açılamayacağını belirterek davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma ve 

toplanan delillere göre iflas davasında tahkim sözleşmesinin mümkün olmadığı, davalının takibe ve borca 

itirazının yerinde bulunmadığı, depo emrinde gösterilen meblağın öngörülen sürede ödenmediği gerekçesiyle 

davalının iflasına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir…” 19. HD 13.10.2005, 

2005/5976 E., 2005/10004 K., (Kazancı İçtihat Bankası).; “…İflas davasından önce davacıya tahkime 

başvurarak alacağını tespit ettirmesi ve sonradan iflas yoluyla takibe geçmesi yönündeki uygulama, usul 

ekonomisine ve makul yargılama süresiyle ilgili gelişen düşüncelere aykırıdır…” 15. HD., 5.3.2019, 2018/2228 

E., 2019/950 K., (Kazancı İçtihat Bankası). 
44

 “…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 ) …” 11. HD. 5.12.2012, 2011/13485 E., 2012/19915 K, 

(Kazancı İçtihat Bankası). 
45

  “…Oysa, tahkim konusunda şirket ortakları arasındaki 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 anonim şirketin feshine dair uyuşmazlığın ortaklar arasında yapılacak anlaşma ile 

sonuçlandırılması mümkün değildir. Ayrıca, 6102 Sayılı TTK'nın 530 ve 531. maddelerinde şirket merkezinin 

bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesini yetkili kılan hükümleri de tahkim müessesesi ile 

bağdaşmamaktadır…” 11. HD. 9.4.2014, 2014/141 E., 2014/6951 K, (Kazancı İçtihat Bankası). 
46

 PEKCANITEZ/ÖZEKES/AKKAN/TAŞ KORKMAZ, s. 2636-2637. 
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dışına bırakılmıştır
47

. Türk Hukukunda diğer düzenleme ise HMK md. 408’de yapılmıştır. 

Belirtmek gerekir ki, MTK’ya tabi olmayı gerektirecek bir yabancılık unsuru barındırmayan 

uyuşmazlıkların varlığı halinde HMK’nun tahkime ilişkin hükümleri uygulama alanı 

bulmaktadır
48

. Ayrıca HMK madde 408 hüküm ile, kanun koyucu tahkime elverişlilik 

konusunda bir sınırlamaya gitmiştir
49

. Bu sınırlama taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklar ve 

uyuşmazlığın iki tarafının iradelerine tabi olmayan uyuşmazlıklar hakkında olup bu 

sınırlamaya yazımızın “C. Tahkime Elverişli Olmayan Haller” başlığında detaylı olarak yer 

verilmiştir. 

 

2. Taraflar Bakımından Tahkime Elverişlilik  

 

Sübjektif tahkime elverişlilik kişilerin tahkim sözleşmesi veya yargılamasının tarafı 

olup olamayacağı ile ilgilidir
50

. Özetle, sübjektif tahkime elverişlilik ile bir gerçek veya tüzel 

kişi bakımından tahkime elverişlilik incelenmektedir.  

 

Hukukumuzda bazı kişilerin geçerli bir tahkim sözleşmesi yapması mümkün olmayıp 

tahkime elverişlilik ancak  tarafların tahkime gitme ehliyet kudretine ve temsil yetkisine sahip 

olması ile mümkündür. Aksi halde sübjektif açıdan tahkimin elverişliliğin geçerliliği için 

gerekli koşullar oluşmamaktadır. Örneğin; reşit ve mümeyyiz olmayan kişilerin, iflas etmiş 

olanların, tahkim anlaşması için gerekli özel yetkiye sahip olmayanlar veyahut tahkime 

elverişli konular dışında kamu tüzel kişilerin tahkim sözleşmelerinin tarafı olması halinde 

yapılan tahkim anlaşmaları geçersizdir
51

. 1999 ve 2000 yıllarında Anayasa ve çeşitli 

kanunlarda
52

 değişiklik yapılmadan ve 4501 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeden önce, 

devletin ve kamu kurumlarının tahkime taraf olup olmayacağı tartışmalıydı. Ancak 1999-

2000 yıllarında yapılan yasal düzenlemeler neticesinde devlet ve kamu kurumlarının da 

tahkimin tarafı olabileceği kabul edilmiştir
53

. 

 

                                                 
47

 BOZKURT YÜKSEL, Armağan Ebru, Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Tahkim, Banka ve Ticaret Hukuku 

Dergisi, C. 25, S. 2, Haziran 2009, s. 383 vd.; DEREN YILDIRIM, s. 56; ERDEM, s. 3; HUYSAL s. 16. 
48

 BOLATOĞLU, Hilmi, “Rekabet Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliğine İlişkin Hukuki Çerçeve”, 

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 7(2), 2017, s. 309. 
49

 KILIÇOĞLU, Mustafa, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi, 1. Bası, Legal, 2012, s. 1453. 
50

 EYUBOĞLU, s. 237. 
51

 PEKCANITEZ/ÖZEKES/AKKAN/TAŞ KORKMAZ, s. 2636. 
52

 İYUK, Danıştay Kanunu, 3996 Sayılı Kanun. 
53

 EKŞİ, s. 49. 
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C. TAHKİME ELVERİŞLİ OLMAYAN HALLER   

 

3. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Düzenlemesi Uyarınca Tahkime Elverişli 

Olmayan Haller  

Tahkime elverişli olmayan uyuşmazlıklar HMK md. 408 düzenlemesi ile iki başlık 

altında düzenlenmiştir. Bunlardan ilki taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklar diğeri ise iki 

tarafın iradesine tabi olmayan işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklardır. 

a) Taşınmazın Aynına İlişkin Davalar 

 

HMK 408. maddesinin düzenlenmesinden önceki dönemde yürürlükte olan 1086 

sayılı HUMK’un 518. maddesinde iki tarafın iradesine tabi olmayan konularda tahkim yoluna 

başvurulamayacağı yer almaktadır
54

. Buna karşın taşınmazın aynına ilişkin uyuşmazlıklar 

kanunda düzenlenmemesine rağmen Yargıtay, taşınmazın aynına ilişkin uyuşmazlıklarda 

tarafların tahkim sözleşmesi yapamayacağını
55

, bu husus kamu düzenine dair olduğunu kabul 

etmekteydi
56

. HMK’nun 408. maddesi ile taşınmaz üzerindeki ayni haklardan doğan 

uyuşmazlıklarda tahkime başvurulmayacağı düzenlemesi bir bakıma Yargıtay 

uygulamalarının yasal zemine oturtturulmuş halidir
57

. Böylelikle, HMK düzenlemesi ile 

tahkime elverişlilik konusunda yapılan tek yenilik, taşınmazın aynına ilişkin uyuşmazlıklarda 

tahkime başvurulamama hususunun açıkça düzenlenmesidir
58

. 

                                                 
54

 “Türk hukukunda, kanun koyucu sadece uyuşmazlık taraflarının iradeleriyle belirleyebilecekleri konular 

dışında kalan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenemeyeceği prensibini getirmiştir.” AKINCI, s. 75; 

HUYSAL, s. 17; EKŞİ s. 50-51. 
55

 AYDEMİR, s. 233. 
56

 “…Dairemizle Yargıtay'ın kararlılık gösteren içtihat ve uygulamalarına göre iki tarafın arzusuna tabi 

olmayan konularda tahkim cereyan etmeyeceğinden, tarafların her konuda tahkim anlaşması yapmaları mümkün 

değildir. Davada öncelikli talep tapu iptali ve tescil istemidir. Tapu iptal ve tescil davalarında hakemlerin karar 

vermesi mümkün olmayıp bu husus kamu düzenine dair olduğundan görevi gereği mahkemeler, hakemler ve 

temyiz aşamasında Yargıtay’ca dahi kendiliğinden göz önünde tutulur … Bu sebeple sözleşmenin 7. 

maddesindeki tahkim şartı tapu iptal ve tescil istemli bu davada uygulanamayacağı, hakem kurulunca açılan 

davanın genel mahkemede görülmesi gerektiği gerekçesiyle görev yönünden reddine karar verilmesi 

gerekirken...” 15. HD. 10.10.2011, 2011/4411 E., 2011/5792 K. (Kazancı İçtihat Bankası); “…Mahkemelerin 

görevi kamu düzeni ile ilişkin bulunduğundan, taraflarca ileri sürülmese bile kendiliğinden gözetilmesi gerekir. 

Tapu iptal ve tescil davaları, kamu düzenini ilgilendiren davalardan olup, hakemlerce bu davalara bakılması 

mümkün değildir… ” 15. HD. 18.6.2007, 2007/2680 E., 2007/4137 K., (Kazancı İçtihat Bankası); “15. HD.’nin 

23.9.2002 günü, E.4321, K. 4067 sayılı kararında da taşınmaz üzerindeki ayni hakla ilgili tahkim sözleşmesi 

geçersiz sayılmıştır”  UMAR, Bilge, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara, Yetkin, 2014, s. 1186. 
57

 “Taşınmazlarla ilişkin uyuşmazlıklarda tahkimin ne ölçüde caiz bulunacağı konusunda HUMK döneminde 

bazı duraksamalar olsa da HMK md. 408 ile taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan kaynaklanan 

uyuşmazlıklarda tahkime gidilemeyeceği belirtilerek konuya açıklık getirilmiştir.” UMAR, s. 1188. 
58

 EKŞİ, s. 51; YILMAZ, Ejder, Şerh, s.1715. 
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Doktrinde bazı yazarlar, tarafların taşınmazın aynına ilişkin davalar üzerinde sulh 

veya kabul şeklindeki irade serbestisine uygun olarak tasarruf yetkileri bulunduğu kabul 

etmiştir.  Bu sebeple de tarafların uyuşmazlığı tahkim yoluyla çözebileceği ifade 

edilmektedir
59

. Teknolojik gelişmeler ile birlikte, taşınır-taşınmaz mal ayrımı önemini 

kaybetmekte, taşınır mallarda taşınmaz mal kadar önemli ve kıymetli hale geldiğinden bu 

ayrım anlamını yitirmiştir. Keza, Alman Medeni Usul Kanunu’nda da mal ayrımı 

yapılmaksızın, tüm malların tahkim anlaşmasının konusu yapılabileceği düzenlenmiştir
60

. 

Doktrinde bir görüşe göre ise
61

, taşınmazlara ilişkin uyuşmazlıklarda taraflar serbest iradeleri 

ile sulh sözleşmesi yapabildiğine göre, taşınmazın aynına ilişkin uyuşmazlıklarda da 

uyuşmazlıkları tahkim yoluyla çözebilmelidirler. Ancak taşınmaz devri resmi şekilde 

yapıldığından, tahkim şartı da bu resmi şekle uygun olmalıdır.  

 

b) İki Tarafın İradesine Tabi Olmayan Konulardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 

Mülga HUMK’un 518. maddesinde yer alan düzenlemeye paralel olarak, HMK’nun 

408. maddesinde de iki tarafın iradelerine tabi olmayan konulardan kaynaklanan 

uyuşmazlıklarda tahkim yoluna gidilmeyeceği düzenlenmiştir. “İki tarafın iradelerine tabi 

olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar” ifadesi ile hangi uyuşmazlıklarda tahkime 

başvurulacağı konusunda kesin bir sınır çizmeye imkan tanınmamıştır. Nitekim HUMK’un 

518. maddesi kapsamındaki bu tartışma HMK’nun 408. maddesi ile de devam etmektedir. 

Doktrinde de her iki kanun döneminde de, maddenin kapsamı ile hangi uyuşmazlıklarda 

tahkime gidileceği hususunda tam olarak görüş birliği bulunmamaktadır
62

. Buna rağmen, 

doktrinde iki tarafın iradelerine başka bir deyişle arzularına tabi konular, tarafların dava 

konusunda kabul veya sulh olabilecekleri konular olarak kabul edilmektedir
63

. 

 

                                                 
59

 KURU, s. 5947; YILMAZ, Ejder, “Tahkimde İtirazın İptali Davası ve Tahkime Elverişlilik Kuralı (İtirazın 

İptali)”, DEÜHFD, C.16, Özel Sayı 2014, s. 547. 
60

 YILMAZ, (İtirazın İptali), s. 547. 
61

 Aksi yönde fikir için bkz. “Taşınmazların devrine ilişkin anlaşmaların resmi şekilde yapılması gerektiğinden 

gayrimenkullere ilişkin uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir.” POSTACIOĞLU, s. 645-646; SARI, s. 153; 

YAVUZ, s. 158. 
62

 EKŞİ, s. 53. 
63

 GÖRGÜN, L. Şanal, Medeni Usul Hukuku, 3. Bası, Ankara, Yetkin, 2014, s. 476-477; KURU Baki/ARSLAN 

Ramazan/YILMAZ Ejder,  Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 25. Bası, Ankara, Yetkin, 2014, s. 784; KURU, 

Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 6, 6. Bası, İstanbul, Demir Demir, 2001, s. 5946-s5951; 

PEKCANITEZ/ÖZEKES/AKKAN/TAŞ KORKMAZ, s. 2631-2632. 
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4. HMK Düzenlemesi Dışında Kalan Tahkime Elverişli Olmayan Haller  

 

a) Taksitle Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Tahkime Elverişli Olmayan Haller  

Tahkim sözleşmesinin konu bakımından  (ratione materiae) sınırlandırılması 

genellikle usul kanunları ile olsa da bazen maddi kanunlar ile de tahkime ilişkin 

sınırlandırmalar tayin edilebilmektedir
64

. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun
65

 262. 

maddesinde yapılan taksitle satım sözleşmelerinde tahkime elverişli olmayan hususlar 

düzenlemiştir. Bu düzenleme uyarınca, taksitle satış sözleşmesinin tarafı olup yerleşim 

yerinin Türkiye’de olan alıcının  taksitle satış söyleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, 

tahkim sözleşmesi yapamayacağı kabul edilmiştir
66

. Taksitle satım sözleşmelerinde tahkim 

yasağı yerleşim yeri Türkiye’de olan alıcı için getirilmiştir.  Yerleşim yeri Türkiye dışında 

olan alıcı taksitle satım sözleşmesi yapabilecektir. Bu sözleşme yabancılık unsuru 

taşıdığından uyuşmazlık halinde HMK’nın tahkime ilişkin hükümleri uygulanamayacaktır
67

.  

TBK’nın 263/2. maddesinde de taksitle satışa ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla 

uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre taşınırı edinme gayesiyle akdedilen 

ödünç sözleşmelerinde satıcı mülkiyeti saklı tutarak veya bundan bağımsız olarak, satış̧ bedeli 

alacağını ödünç verene devredebilecektir. Ancak satıcı ile ödünç verenin başka surette 

anlaşmaya gitmesi halinde, alıcının satış bedelini daha sonra taksitler halinde ödemek üzere 

malın teslimini sağladığı durumlarda taksitle satışa ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulama 

alanı bulacaktır. TBK’nın m 262 ve 263. maddelerinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde 

tüketicinin tarafı olduğu ödünç sözleşmelerinde ödünç alan tüketicinin geçerli bir tahkim 

sözleşmesi yapma imkanı bulunmamaktadır. Alıcının ticari işletmesi için veyahut mesleki 

faaliyetleri neticesinde ya da alıcının tacir sıfatıyla hareket ederek malı satın aldığı hallerde 

yapılan tahkim sözleşmesinde HMK’nın tahkime ilişkin hükümleri uygulanacaktır
68

. 

 

                                                 
64

 YEĞENGİL, s. 151. 
65

 RG, T: 11/1/2011 – S: 27836. 
66

 BUDAK Ali Cem/KARAASLAN Varol, Medeni Usul Hukuku, 2. Bası, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018, s. 

412. 
67

 “Yerleşim yerinin Türkiye dışında olan alıcı taksitle satım sözleşmesi yabancılık unsuru taşısa dahi, bu 

sözleşmede taraflar tahkim yerinin Türkiye ve MTK yerine HMK’nın uygulanmasına karar verirse bu durumda 

HMK hükümleri uygulanacaktır.”, EKŞİ, s. 55. 
68

 EKŞİ, s. 55. 
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b) TTK 1271/2’den Kaynaklanan Tahkime Elverişli Olmayan Haller  

TTK’nun 1271/2 maddesi, tazminat istemi doğmadan önce yapılan yetki ve tahkim 

sözleşmelerinin geçerli olmadığı şeklindeki düzenlemesiyle tahkime önemli bir sınırlama 

getirilmiştir. Tahkim sözleşmesi veya sözleşmede yer alan tahkim şartı yolcunun ölümü veya 

yaralanması sonucunu doğuran olaydan veya bagajın zıyaa veya hasara uğramasından önce 

yapılmış olması halinde bu sözleşme veyahut tahkim şartı geçerli kabul edilmeyecektir
69

. 

c) Zayıf Tarafın Korunması  

Hukukumuzda bazı sözleşme tiplerinde bir taraf diğer tarafa nazaran daha zayıf 

konumda kaldığından bazen emredici bazen ise müdahale niteliğindeki kurallar ile zayıf taraf 

korunmaya çalışılmıştır. İş, Kira, Tüketici gibi güçsüz tarafı koruyan sözleşmelerde zayıf 

tarafı koruma ilke edinildiğinden bu düzenlemelerde yer alan emredici hükümler bazı hallerde 

tahkim yoluna başvurmak için engel değildir. Önemli olan husus tahkim şartının 

uyuşmazlığın doğumundan önce mi sonra mı yapıldığına ilişkindir. Belirtmek gerekir ki, 

taraflar arasındaki sözleşmede yer alan tahkim şartı uyuşmazlık doğmadan önce yapıldıysa bu 

tahkim şartı geçersiz; uyuşmazlığın doğumundan sonra yapılan sözleşmelerdeki tahkim 

kayıtları ise geçerli kabul edilmektedir
70

. 

aa- İş Hukukundan Doğan Tahkime Elverişli Olmayan Haller  

İşçi ve işveren arasında çıkan eski tarihli uyuşmazlıklarda doktrindeki genel 

yaklaşım Yargıtay uygulamaları ile paraleledir. Yargıtay
71

 eski tarihli kararlarında işçinin 

ekonomik açıdan işverene nazaran daha zayıf olması sebebi ile korunması gerektiği, bu 

yüzden işçilerin devlet mahkemelerinden mahrum bırakmamak adına uyuşmazlığın tahkim 

yoluyla çözülmesini reddetmekteydi
72

. Yargıtay
73

 yeni tarihli bir kararında da işverenin 

                                                 
69

 EKŞİ, s. 56. 
70

 HUYSAL, s. 128. 
71

 9. HD., 14.9.1964 T., 4983/5429 Sayılı karar için bkz. KURU, s. 5951 dn.41. 
72

 ALANGOYA, Yavuz, Medeni Usul Hukukumuzda Takimin Niteliği ve Denetlenmesi, İstanbul, Fakülteler 

Matbaası, 1973, s. 83-84; AYDEMİR, s. 245; aksi yönde fikir için bkz. ILDIR, Gülgün, “İş Kanunu’na Göre 

Uyuşmazlıkların Özel Hakem Yoluyla Çözümü”, Terazi Hukuk Dergisi, Sayı:2, 2006, s. 14; aksi yönde fikir için 

bkz. KURU, s. 5951; YEĞENGİL, s. 175. 
73

  “…Tahkim şartını içeren sözleşmesinin ahlaka aykırı olması halinde geçerliğinden söz edilemez. Bu hal 

genellikle tahkim sözleşmesinde bir tarafın diğeri üzerinde ekonomik ve sosyal üstünlüğünü kullanmasında 

karşımıza çıkar ... İşçi, halen bu tarihte işverenin denetimi altındadır. Bu nedenle tahkim şartını içeren bu 

belgenin fesihten sonra düzenlendiğinden söz edilemez. Diğer taraftan ibraname ve feragatname başlıklı 

belgenin fesih yanında, işçinin işçilik haklarının da ödenmesini içerdiği, bir bakıma bu hakların ödenmesinin 
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ekonomik ve sosyal üstünlüğünü kullanarak eşitliği kendi lehine bozduğu hallerde tahkim 

şartını geçersiz kabul etmeye devam etmektedir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun
74

 20. maddesinde yapılan düzenleme ile işçi ve işverenin 

hangi uyuşmazlık hallerinde tahkim yoluna başvurabileceği düzenlenmiştir. İşçi ve işverenin 

anlaşmaya vardığı hallerde yalnızca işe iade ve feshin geçersizliği ile ilgili konularda tahkim 

yoluna başvurulabilecektir
75

. Doktrinde yer alan görüşe göre
76

, iş davalarında tarafların 

serbestçe tasarruf edebileceği konulardan olduğundan, uyuşmazlık taraflarının konu üzerine 

kabul veya sulh imkânları bulunmaktadır görüşü ifade edilmiştir. Oysa bizim de katıldığımız 

görüş uyarınca
77

, işçi ve işveren arasındaki tüm uyuşmazlıklarda tahkim sözleşmesi yapılarak 

tahkim yoluna gitmesi mümkün olsaydı bu durumda İş Kanunu’nda böyle bir düzenlemeye 

ihtiyaç duyulmayacaktı. Bu sebeple kanun hükmü dışında kalan uyuşmazlık hallerinde tahkim 

yoluna gidilmesi görüşünü taşımaktayız.  

Yargıtay feshin geçersizliği ve işe iade istemli konularda da, işçinin işverene bağımlı 

olduğu durum olan iş sözleşmesinin kuruluşunda tahkim şartının sözleşme içeriğinde 

öngörülmesi halinde bu tahkim şartının işçiyi bağlamayacaktır. Yargıtay tarafından ancak 

fesihten sonra çıkacak uyuşmaz halinde düzenlenecek sözleşmede yer alan tahkim şartının 

geçerli olacağı kabul edilmektedir
78

. Yargıtay istikrar kazanan uygulamalarında işe iade ve 

feshin geçersizliği ile ilgili konular dışında kalan işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda iş 

mahkemelerinin yetkisini düzenleyen hükümlerin kamu düzenine ilişkin kabul etmektedir. Bu 

sebeple taraflar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin tahkim sözleşmesinin geçerli olmadığını 

açıkça ifade etmektedir. Keza Yargıtay taraflar arasındaki ikramiye alacağının ödetilmesine 

ilişkin uyuşmazlıkta sendika üyesi olan işçinin toplu iş sözleşmesinde yer alan tahkim şartı ile 

                                                                                                                                                         
tahkim şartını içeren bu sözleşmenin imzalanmasına bağlanıldığı, davacının imzalamak zorunda bırakıldığı, 

davalı şirketin davacı işçi üzerinde, ekonomik ve sosyal üstünlüğünü kullanarak tahkim sözleşmesinde eşitliği 

kendi lehine bozacak hususlar kabul ettirdiği anlaşılmaktadır. Tahkim sözleşmesi veya şartının, uyuşmazlığın 

tahkim yolu ile çözümlenmesi yolundaki davacı işçi iradesini açık ve kesin olarak taşıdığı söylenemez. İbraname 

ve feragatname başlıklı belgedeki tahkim şartı geçersizdir. Uyuşmazlığın iş mahkemesinde çözümlenmesi 

gerekir. Mahkemece işin esasına girilerek karar verilmesi gerekir.” 9.HD. 25.2.2013, 2013/1773 E., 2013/6664 

K., (Kazancı İçtihat Bankası). 
74

 RG, T: 22/3/2003 – S: 25134. 
75

 AYAN, s. 39; AYDEMİR, s. 247. 
76

 KURU, s. 5951; “İş Kanunu madde 20’de yer alan düzenleme ile işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların 

sulh veya kabul yoluyla serbestçe tasarrufu mümkün olan uyuşmazlıklardan olduğu kabul edilmiştir.” ILDIR, 

s.14.  
77

 KONURALP s. 161; SARI, s. 157. 
78

 Bkz: 9. HD., 2.10.2017, 2016/21367 E., 2017/14609 K., (Kazancı İçtihat Bankası).; 9. HD. 5.6.2014, 

2014/14507 E., 2014/18315 K., (Kazancı İçtihat Bankası). 



 17 

bağlı olmadığını, ikramiye alacağı konusundaki uyuşmazlığın iş mahkemelerinde 

çözümlenmesi gerektiğine karar vermiştir
79

.  

Doktrinde bir görüş
80

 önemli olanın tahkime başvuran taraf olduğunu kabul 

etmektedir. İşçi ve işveren arasında tahkim sözleşmesi bulunması ile işçinin uyuşmazlığı 

tahkim yoluna başvurarak çözmeyi tercih etmesi halinde artık tahkim yolu geçerli kabul 

edilmektedir. Ancak işverenin tahkim şartına rağmen tahkim yoluna başvurması halinde 

tahkim şartı geçerli kabul edilmeyerek, yürürlüğe girmeyecektir. 

bb- Tüketiciyi Koruma Hakkındaki Kanundan Kaynaklanan Tahkime Elverişli 

Olmayan Haller 

Tüketici ve satıcı arasında çıkan uyuşmazlıklarda genel olarak satıcı taraf ekonomik 

olarak daha güçlü olduğundan tüm devletlerde tüketicinin korunmasına özel bir hassasiyetle 

yaklaşılmaktadır
81

.  Bu sebeple Yargıtay uygulamasında tüketicinin korunan üstün menfaati  

ve bu hususun kamu düzeni olması dikkate alınarak tüketici uyuşmazlıklarının tahkime 

elverişli olmadığı kabul edilmektedir
82

. Doktrinde bazı yazarlar tarafından, Yargıtay 

uygulaması eleştirilerek, tüketici uyuşmazlıklarının tahkime elverişli olduğu fikri kabul 

edilmiştir
83

. TKHK
84

 madde 68/5’te yer alan düzenleme ile tüketicilerin alternatif uyuşmazlık 

çözüm mercilerine başvurması düzenlenmiştir. Tüketicilerin arabuluculuk kurumuna 

başvurması mümkünken kanun koyucunun tahkim yolunu bir tehdit olarak kabul ederek, 

tahkim anlaşmalarının zımnen kapatmış̧ olması bu fikri benimseyen yazarlarca kabul 

edilmemektedir
85

. 

 

 

                                                 
79

 Bkz: 9. HD., 17.9.2014, 2014/22697 E., 2014/26896 K. (Kazancı İçtihat Bankası). 
80

 AKINCI, s. 76. 
81

 HUYSAL, s. 129. 
82

 PEKCANITEZ/ÖZEKES/AKKAN/TAŞ KORKMAZ, s. 2639. 
83

 HUYSAL, s. 130, KURTULAN, Gökçe, “Türk Hukukunda Uyuşmazlıkların Tahkime Elverişliliği”, TBB 

Dergisi, S.131, 2017, s. 254; YEŞİLOVA, Bilgehan, “6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun’a Göre Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü Usulü̈ ve Yargılama Kuralları”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 9, 

S.99, 2014, s. 118, bkz: 13. HD., 20.10.2008, 2008/6195 E., 2008/12026 K., (Kazancı İçtihat Bankası).  
84

 RG, T: 7/11/2013– S: 28835. 
85

 KURTULAN, s. 254; YEŞİLOVA, s. 118. 
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cc- Taşınmazlara İlişkin Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Tahkime Elverişli 

Olmayan Haller 

 

i. Kiralananın Tahliyesi 

Kiralanan taşınmazın tahliyesine ilişkin davalarda Yargıtay’ın genel görüşü, taraflar 

arasında tahkim sözleşmesi yapılamayacağı ve tahliyeye ilişkin davaların tahkime elverişli 

olmadığı yönündedir
86

.  

Tahliye davalarının tahkime elverişli olmamasının nedeni ise, kamu düzeni ile bu 

davaların Sulh Hukuk mahkemelerinin görev alanına ilişkin olmasından kaynaklanmaktadır
87

. 

Doktrinde
88

 Yargıtay’ın tahliyeye ilişkin kararları yerinde görülmeyerek kira sözleşmesinin 

tahliyesine ilişkin hükümleri her ne kadar emredici nitelikte olsa da bu durumun tek başına 

tahkime elverişlilik için engel olmadığı ifade edilmiştir. Aynı zamanda, kamu düzeni 

kavramının sadece kiralayanın keyfi tutumlarında işlerlik kazanabilecektir. Taşınmazın 

tahliyesine ilişkin talep tarafların irade serbestisine dayandığından mahkemelerce re’sen 

kiralananın tahliyesinin mümkün olmadığından kamu düzeni kavramı ile bir bağlantı söz 

konusu değildir. Nitekim doktrinde bir başka görüşe göre ise
89

, tahkim şartının geçerliliği 

tahkim şartının kira sözleşmesine eklenme zamanıyla alakalıdır. Tahkim şartının, ilk kira 

sözleşmesinin yapıldığı zaman sözleşmeye eklenmesi halinde bu taahhüt geçersiz sayılacaktır. 

Ancak tahkim şartının kira sözleşmesinin uzatılmasından sonraki süreçte sözleşmeye 

eklenmesi veya ilk sözleşme yapıldıktan sonraki bir zamanda tahliye davasının hakemlerce 

görülmesi için ek bir sözleşme yapılması halinde bu tahkim şartı ve taahhüt geçerli kabul 

edilmelidir. Daha önce de belirttiğimiz üzere kira sözleşmesi güçsüz tarafı koruyan 

sözleşmelerden biri olup Yargıtay zayıf tarafı koruma ilke edinmiştir ancak iki tarafın tacir 

olduğu hallerde kiralananın tahliyesine ilişkin bir davada Yargıtay
90

 uyuşmazlığın tahkim 

yoluyla çözülebileceğini kabul etmiştir. 

                                                 
86

 HUYSAL, s. 140; KONURALP, s. 162; KURU, s.5952; SARI, s. 156. 
87

 Aksi yönde fikir için bkz. ALANGOYA s. 85; HUYSAL, s. 140. 
88

 HUYSAL, s. 141. 
89

 KONURALP, s. 162; KURU, s. 5952-5953. 
90

 19. HD. 16.12.2004, 2004/5413 E., 2004/12656 K. (Kazancı İçtihat Bankası). 
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ii. Kira Bedeli Tespit Davaları 

Yargıtay kira bedeli tespiti davalarında, zayıf taraf konumunda olan kiracıyı 

korumayı tercih ederek bu kapsamdaki uyuşmazlıkların tahkim elverişli olmadığını kabul 

etmektedir
91

. Yargıtay
92

 kira tespit davalarında, kira parasının kamu düzeni ile alakalı olması 

ve tarafların kira bedelini kararlaştırmalarının kriterlerinin belli ölçülere ve sınırlamalar 

dahilinde olmasını gerekçe göstererek bu uyuşmazlıkların hakemlere karara bağlanmasını 

uygun bulmamaktadır
93

.  Doktrinde bir görüşe göre
94

, kiracı ve kiraya verenin kira bedelleri 

üzerinde serbestçe tasarruf etme imkanı bulunduğundan kira bedelinin tespiti için hakem 

yoluna başvurulması gerektiğini ifade etmektedir. Yargıtay’ın bu tür uyuşmazlıklardaki 

gerekçesi, maddi hukuk açısından incelendiğinde, her ne kadar kamu düzeni kavramı sebep 

gösterilse de asıl vurgulanmak istenen şey 6570 sayılı Kanunda
95

 yer alan düzenlemelerin 

emredici olduğu ve tarafların bu kurallar üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceğine ilişkindir. 

Ayrıca kararlarda kamu düzenini ilgilendiren hallerde tahkime elverişlilik hususunda 

doğrudan bir sınırlama getirilmemiş, tarafların uyuşmazlık üzerindeki yetkisi elverişlilik şartı 

olarak kabul edilmiştir.  Bunun nedeni ise kiracı ve kiraya veren arasındaki ekonomik 

dengenin korunmasını sağlamaktır
96

. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, taraflar arasında akdedilen avukat ücret sözleşmesi 

ile ilgili bir kararında, emredici hükümlerin olduğu hallerde kamu düzeni dikkate alınarak 

tahkim sözleşmesinin yapılamayacağı kabul edilmiştir. Ancak taraflar tahkim sözleşmesini 

yaparak, uyuşmazlık halinde uygulanacak hükümleri emredici kurallara aykırılık 

oluşturmayacak şekilde düzenler ve hakemlerde bu kuralları ihlal etmeden karar verir ise söz 

konusu uyuşmazlık tahkime elverişli olacaktır
97

.  Bizim de katıldığımız doktrindeki bir görüşe 

göre, Yargıtay’ın belirlemiş olduğu bu kriterlerin kira bedeline ilişkin davalarda en azından 

ticari kiralar için uygulanmasında bir engel bulunmamaktadır
98

.  

                                                 
91

 HUYSAL, s. 132; KURTULAN, s. 243; YILMAZ, s. 547. 
92

 3. HD. 2.12.2004, 2004/13018 E., 2004/13409 K., (Kazancı İçtihat Bankası). 
93

 HUYSAL, s. 132; aksi fikir “Kira bedeline ilişkin hususlarda hakemlerin karar vermesi toplumun genel 

çıkarlarını etkilemeyerek temel hukuki ilkeler ihlal edilmeyeceğinden kamu düzenine aykırılık söz konusu 

değildir.” HUYSAL s. 134. 
94

 KURU, s. 5952; KURU/ARSLAN/YILMAZ, s. 784. 
95

 RG, T: 27/5/1955 – S: 9013. 
96

 HUYSAL, s. 133. 
97

 HUYSAL, s. 117-118. 
98

 HUYSAL, s. 138. 
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d) Fikri Sınai Haklardan Kaynaklanan Tahkime Elverişli Olmayan Haller  

Fikri mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıkların tahkime elverişli olup olmadığı 

hakkında görüş birliği söz konusu değildir. Klasik görüşe göre
99

, fikri mülkiyet hakları 

varlığına ve korunmasına dair konular tarafların iradelerine bırakılmayarak devletler 

tarafından sınırlama getirilmiştir. Bu sebeple, fikri mülkiyet haklarının tahkime konu edilmesi 

mümkün değildir. Modern görüşe göre ise
100

, fikri mülkiyet hakları özel mülkiyet 

içermesinden tescilini devletin yapması ile ortaya konulmaktadır. Ancak taraflar hakkın 

kapsamı ve korunmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda tahkim yoluna gidebilmektedir. 

Doktrinde ise bazı yazarlara göre
101

, fikri mülkiyet haklarının tahkime elverişliliği tescil ile 

ilgilidir. Zira, taraflar tescile tabi olan bir hak üzerinde (süreler, inceleme, resmi başvuru gibi) 

serbestçe tasarruf edemeyecektir.  Bu hak ancak yetkili makamların incelemesi ile geçerlilik 

kazanacağından, patent gibi fikri mülkiyet hakları kamu düzeninden kaynaklı tahkime 

elverişli değildir. 

e) İcra-İflas Hukukundan Kaynaklanan Hallerde Tahkime Elverişlilik 

 

i. İflas Davaları 

 

İflas davalarını kamu düzeni ile alakalı olup taraflar bu uyuşmazlıklar üzerinde 

serbestçe tasarruf edemeyeceğinden uyuşmazlık konusu hakkındaki tahkim şartı geçerli kabul 

edilmeyecektir
102

. Nitekim Yargıtay kararlarında
103

 iflas davalarında asliye ticaret 

mahkemelerinin münhasır yetkili olduğu bu durumun ise kamu düzeninden kaynaklandığı da 

ifade edilmiştir. İflasa ilişkin uyuşmazlıklarda iflas kararı dışındaki uyuşmazlıklarda tahkim 

engeli söz konusu değildir.  Nitekim İcra İflas Kanunu
104

 madde 226 uyarınca iflas idaresine 

belli bir miktara kadar alacaklıları ile tahkim anlaşması yapma imkanı tanınmıştır
105

. 

                                                 
99

 DESSEMONTET François, ,“Fikri Mülkiyet Tahkim”, Çevirmen: ORAK, Cem Çağatay, FMR Dergisi, C.7, S. 

1, 2007, s. 86- 87. 
100

 “Taraflar arasında yapılan sözleşmede yer alan tahkim şartı ile fikri mülkiyet haklarıyla ilgili uyuşmazlıklar 

tahkim yoluyla çözülebilecektir. Bu haklar üzerinde taraflar serbestçe tasarruf edebileceğinden tarafların 

uyuşmazlıklarda tahkim yoluna başvurmasında bir engel bulunmamaktadır.” AKINCI, s. 287; detaylı bilgi için 

bkz. DESSEMONTET, s. 87 vd. 
101

 AKINCI, s. 287; “Tescile tabi haklarda hak sahibinin faydalanacağı koruma ancak tescil ile geçerli 

olduğundan fikri haklar kural olarak tahkime elverişli değildir” AKINCI, s. 243; SARI, s. 160. 
102

 AKINCI, s. 75; AYAN, s. 38; KONURALP s. 160; KURU, s. 5951; KURU/ARSLAN/YILMAZ, s. 784. 
103

 15. HD. 5.3.2019, 2018/2228 E., 2019/950 K., (Kazancı İçtihat Bankası). 
104

 RG, T: 19/6/1932– S: 2128. 
105

 HUYSAL, s. 145-146. 
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ii. İtirazın İptali Tespit Davaları  

 

İtirazın iptali davası İİK.’nun 69. maddesinde düzenlemiş olup alacaklı tarafından 

başlatılan icra takibine itiraz edilmesi üzerine, alacaklının kanunda öngörülen sürede 

mahkemeye başvurarak, alacağının varlığını ispatıyla itirazın iptalini talep etmesidir. 

Yargıtay
106

, taraflar arasında itirazın iptali davalarının tahkim konusu yapılabileceği ve 

hakemlerin açılan itirazın iptali davalarında karar vermeye yetkili olduğunu kabul 

etmektedir
107

. 

Taraflar arasında tahkim sözleşmesinin olması halinde icra takibi yapılıp 

yapılamayacağı hususunda doktrinde görüş birliği olmamakla birlikte Yargıtay’ın da çelişkili 

kararları mevcuttur
108

. Yargıtay bir kararında, taraflar arasında yapılan sözleşmede 

uyuşmazlıkların hakem aracılığıyla çözülmesine ilişkin tahkim şartına yer verildiğini 

belirtmiştir. Bu şarta rağmen taraflardan biri, haciz yoluyla ilamsız icra takibine geçmiş, diğer 

taraf ise, uyuşmazlığın hakem aracılığıyla çözümleneceğinin kararlaştırılmasından dolayı 

takibe itiraz etmiştir.  Yargıtay usul ekonomisi ilkesini dikkate alarak hakemde açılan davanın 

itirazın iptali olmayacağı ancak tahsil davası olarak görülüp sonuçlandırılması gerektiğine 

karar vermiştir
109

. Yargıtay bir başka kararında ise, tahkim şartına rağmen alacağın tahsili 

amacıyla başlatın ilamsız icra takibinin tahkim şartının uygulanmasından vazgeçildiği ve bu 

şartın uygulama olanağının ortadan kalktığı anlamına gelmeyeceğini kabul ederek, 

hakemlerin itirazın iptali davalarına bakmaya yetkili olduğunu kabul etmiştir
110

. Örnek olarak 

verdiğimiz kararlardan da anlaşılacağı üzere, Yargıtay daireleri arasındaki kararlar birbiri ile 

çelişmektedir. Bu durum kişilerin hukuka duyduğu güveni sarsmakta eş deyiş ile hukuk 

güvenliği zedelenmektedir. Bu sebeple Yargıtay’ın çelişkileri gidererek konu hakkında içtihat 

birliğini sağlaması gerekmektedir. 

                                                 
106

 “…Hakem Heyeti adli mercilerin üzerinde yetkili bir mercii olmadıkları gerekçesiyle itirazın iptali ve icra 

inkar tazminatı istemleri bakımından karar verme yetkilerinin olmadığını belirterek, açılan davayı alacak olarak 

değerlendirmişler, bu şekilde karar oluşturmuşlardır. Dairemizin yerleşmiş uygulamasına göre hakemler açılan 

itirazın iptali davalarında karar vermeye ve bunun sonucu olarak icra inkar tazminatı istemi konusunda da 

karar oluşturmaya yetkilidirler. Bu durum gözden kaçırılarak davanın alacak davası olarak kabul edilip, bu 

şekilde sonuçlandırılması da hatalı olmuştur…” 15. HD, 3.4.2008, 2008/262 E., 2006/2138 K., (Kazancı İçtihat 

Bankası); 11. HD., 25.10.2018, 2018/4865 E.,2018/6686 K., (Kazancı İçtihat Bankası). 
107

 HUYSAL, s. 289. 
108

 HUYSAL, s. 290; KURU s. 5980; YEŞİLIRMAK, Ali, “Geçerli Bir Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen  

Genel Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir mi?”, TBB Dergisi, S. 96, 2011, s. 211 vd.; YILMAZ, (İtirazın İptali), s. 

542 vd. 
109

 19. HD. 14.12.2000, 2000/5610 E., 2000/8669 K., (Kazancı İçtihat Bankası). 
110

 15. HD., 29.4.2013, 2013/1386 E., 2013/2794. K., (Kazancı İçtihat Bankası). 



 22 

Doktrinde bazı yazarlara göre
111

, taraflar arasında uyuşmazlık halinde tahkim yoluna 

başvurulacağı kararlaştırılmış ise ilamsız icra takibine itirazın ardından açılacak itirazın iptali 

davasının tahkim sözleşmesinden dolayı hakemde açılması gerektiği; aksi halde diğer tarafın 

tahkim itirazında bulunabilecektir. Tarafların ilamsız icra takibine başvurması açısından bir 

sınırlama getirilemeyeceği ifade edilmiştir. Doktrinde bir görüşe göre ise
112

, önemli olan 

hususun borçlunun bu takibe muhalefet edip etmemesi ile alakalı olduğu ifade edilmiştir. 

Şayet takip borçlusunun muhalefeti bulunmuyor ise, genel haciz yoluyla takip yapılma imkanı 

olmalıdır.  Ancak ödeme emrine itiraz halinde uyuşmazlık tahkim yoluyla çözülmelidir. Taraf 

muhalefetinin söz konusu olduğu hallerde ise genel haciz yoluyla takip yapılması 

engellenecektir. Aksi halde tahkim anlaşmasının yapılma amacı ve etkisi tamamen geçersiz 

olacaktır. Doktrinde bir diğer görüşe göre ise
113

., tahkim anlaşmasının varlığı halinde taraflar 

arasında çıkan uyuşmazlık devlet yargılaması ile değil de hakemler aracılığı ile çözülecektir. 

Devlet yargılamasının adalet teşkilatı olarak algılanarak, icra dairelerinin de bu adalet teşkilatı 

içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple hakemde dava açılmayarak doğrudan icra takibi 

yapılması mümkün olmayıp bu durum tahkim sözleşmesine ters düşmektedir 

 

iii. Menfi Tespit Tespit Davaları 

Menfi tespit davası; İİK.’nun 72. maddesinde düzenlemiş olup, borçlu tarafından 

borcun bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla ilamsız icra takibi öncesinde veya sonrasında 

açılan tespit davasıdır. Yargılama maddi hukuk alanına ait genel hükümler doğrultusunda 

gerçekleştirilecektir. Dava sonucunda verilecek karar, taraflar arasında iddia edilen alacak için 

kesin hüküm teşkil etmektedir
114

.  

Menfi tespit davasının konu itibariyle tahkime elverişli olup olmadığı, davanın 

açıldığı zaman açısından önem arz etmektedir. Taraflar arasında tahkim anlaşmasının 

bulunduğu borçtan dolayı menfi tespit davasının, icra takibinden önce açılması halinde icra 

takibinin etkisi söz konusu olmadığından, menfi tespit davasının tahkim yoluna taşınması 

                                                 
111

 HUYSAL, s. 290-291; KONURALP, s. 165, KURU, s. 5981-5982. 
112

 YEŞİLIRMAK, s. 214. 
113

 YILMAZ, (İtirazın İptali), s. 540-541. 
114

 TÜYSÜZ, Cemre, İcra ve İflâs Hukukundakı̇ Davaların Tahkim Anlaşmasının İcrasına Etkisı̇, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2016, s. 200. 
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gerekmektedir
115

. Yargıtay uygulamaları da borcun bulunmadığına ilişkin menfi tespit 

davalarında tahkim şartının sözleşmenin taraflarını bağlayacağını kabul etmektedir. 
116

 

Doktrin tarafından117, taraflar arasında tahkim anlaşmasının bulunduğu hallerde 

alacaklı tarafın icra takibine başvurmasından sonra açılacak menfi tespit davasının konu 

itibariyle tahkime elverişli olduğu kabul edilmektedir. Nitekim, menfi tespit davası borcun var 

olmadığına dair talebi içerdiğinden ve tarafların serbestçe tasarruf edebileceği 

uyuşmazlıklardan olduğundan tahkim yoluna taşınmalıdır. 

 

Sonuç   : 

 

Türk ve yabancı doktrininde tahkimin tanımlanma şekli hususunda görüş birliği 

bulunmamaktadır. Bu sebeple tahkim kavramına dair birden fazla tanımlama yapılmıştır. 

Bizce, tahkim, kişiler arasında doğmuş olan ya da doğabilecek uyuşmazlıkların mahkemeye 

başvurmaksızın taraflarca veya kanunla doğrudan seçilmiş olan veya tarafların veya kanunun 

yetki tanıdığı kişi veya kurumlarca görevlendirilen kimseler ile çözümlenmesidir. Tahkim 

devlet yargısına bir müdahale niteliğinde olmayıp taraf iradelerinin üstünlüğü ilkesinin 

yansımasıdır. Kişilerce imzalanan tahkim sözleşmesi neticesinde uyuşmazlığın çözme yetkisi 

kendilerinin seçtikleri veya mahkemece belirlenen hakem veya hakem kuruluna 

bırakılmaktadır. Ancak taraflar arasında imzalanan tahkim sözleşmesinin geçerliliği belirli 

unsurlara bağlıdır.  

 

Tahkime elverişlilik ise tahkim sözleşmesinin geçerliliğini sağlayan unsurlardan 

ilkidir. Kısaca, tahkime elverişlilik, uyuşmazlıklardan hangilerinin tahkim yolu ile 

çözümlenebileceğini, uyuşmazlıklardan hangilerinin de tahkim yargılamasına tabi olmadığını 

açıklayan bir kavramdır. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların tahkim yoluyla 

                                                 
115

 TÜYSÜZ, s. 199. 
116

 “…Davalı M... Enerji A.Ş'nin sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirememesine rağmen teminat 

mektuplarının nakde çevrilmesini talep ettiğini, bu talebin haklı bir nedene dayanmadığını belirterek teminat 

mektupları ve 3 adet çekten dolayı müvekkilinin davalılara borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep 

ve dava etmiştir … Tahkim şartı bir sözleşmenin taraflarının, bu sözleşmeden kaynaklanabilecek 

uyuşmazlıkların çözümünü hakeme bırakmak hususunda yaptıkları bir anlaşmadır. Tahkim şartını içeren 

sözleşme, davacı şirket ile davalı M... Enerji Tic. AŞ. arasında imzalanmıştır … Tahkim sözleşmesi istisnai bir 

nitelikte olup sözleşmenin taraflarını bağlar. Aksi düşünce Anayasanın 9. maddesinde teminat altına alınan 

yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerde kullanılacağına ilişkin kurala ve tabii hakimde yargılama hakkına 

aykırı düşer…” 19. HD. 11.3.2004, 2003/2654 E., 2004/2603 K., (Kazancı İçtihat Bankası). 
117

 HUYSAL, s. 289; TÜYSÜZ, s. 199-200; YILMAZ, (İtirazın İptali), s. 547. 
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çözümlenebilmesi için konunun tahkime elverişli olması gereklidir.  Tahkim yargılamasına 

elverişli olmayan bir konuda tahkim sözleşmesi yapılması halinde tahkim sözleşmesi geçerli 

kabul edilmeyecektir. sübjektif tahkime elverişlilik ise tarafların tahkim sözleşmesi yapma 

ehliyetinin bulunup bulunmamasına dairdir.  Bu bakımdan sübjektif tahkime elverişlilik 

koşulunun sağlanamaması halinde tahkim sözleşmesi geçerli kabul edilmeyecektir. 

Çalışmamızda tahkime elverişli olmayan haller HMK düzenlemesi ve HMK düzenlemesi 

dışında kalan haller başlıkları altında incelenmiştir. Belirtmek gerek ki, tahkime elverişli 

olmayan çoğu halde doktrinde görüş birliği sağlanamamış, tahkime elverişli olmayan bu 

haller Yargıtay uygulamaları ışığında şekillenmiştir. 
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TÜYSÜZ, Cemre, İcra ve İflâs Hukukundakı̇ Davaların Tahkim Anlaşmasının 

İcrasına Etkisı̇, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora 

Tezi, 2016. 

 

UMAR, Bilge, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara, Yetkin, 2014. 

 

YAVUZ, Cevdet, Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi ve Tabi Olduğu 

Hükümler, II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, 2009. 

 

YEĞENGİL, Rasih, Tahkim (L’arbitrage), Cezaevi Matbaası, İstanbul 1974. 

 

YEŞİLIRMAK, Ali, Geçerli Bir Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen  Genel 

Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir mi?, TBBD, S. 96, 2011. 

 

YEŞİLOVA, Bilgehan, 6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun’a Göre Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü Usulü̈ ve Yargılama Kuralları, 

Terazi Hukuk Dergisi, C. 9, S.99, 2014. 

 

YILMAZ, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Getirdikleri, Ankara Barosu 

Dergisi, S.2, 2011. 

 

YILMAZ, Ejder, Tahkimde İtirazın İptali Davası ve Tahkime Elverişlilik Kuralı 

(İtirazın İptali), DEÜHFD, C.16, Özel Sayı 2014. (YILMAZ, İtirazın İptali) 

 

YILMAZ, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Bası, Yetkin, Ankara 

2013. (YILMAZ, Şerh) 


