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• HAKEM KURULU KARARININ İPTALİ ( Ek Sözleşmedeki 
Düzenlemede Tahkim İradesinden Açıkça Vazgeçilmediği İstisnai 
Olarak Tahkim Kurullarının Bu Görevi Yapmasının Mümkün 
Olamaması Halinde Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin Yetkili 
Olduğunun Kabul Edildiği - Tahkim Anlaşmasının Geçerli Olduğunun 
Kabulü Gerektiği/Bu Sebebe Dayalı İptâl Talebinin Reddi Gerektiği ) 

• TAHKİM ANLAŞMASI ( Geçerli Olabilmesi İçin Tarafların Tahkim 
İradelerinin Şüpheye ve Karışıklığa Yer Vermeyecek Şekilde Açık ve 
Kesin Olması Gerektiği - Uyuşmazlıkların Öncelikli Olarak Hakemlerce 
Olmazsa Mahkemelerce Çözüme Bağlanacağı Kararlaştırılan Tahkim 
Sözleşmeleri veya Şartları Açık ve Kesin Tahkim İradesini 
İçermediğinden Geçerli Sayılamayacağı ) 

• SÖZLEŞMEDE TAHKİM ŞARTINA ALTERNATİF GETİRİLMESİ ( Açık 
ve Kesin Tahkim İradesini İçermediğinden Geçerli Sayılamayacağı - Ek 
Sözleşmede Tahkim İradesinden Açıkça Vazgeçilmediği İstisnai Olarak 
Tahkim Kurullarının Bu Görevi Yapmasının Mümkün Olamaması 
Halinde Mahkemelerin Yetkili Olduğunun Kabul Edildiği/Tahkim 
Anlaşmasının Geçerli Olduğunun Kabulü Gerektiği ) 

6100/m.439 

ÖZET : Dava, hakem kurulu kararının iptali istemine ilişkindir. Tahkim 
anlaşmasının geçerli olabilmesi için tarafların tahkim iradelerinin şüpheye 
ve karışıklığa yer vermeyecek şekilde açık ve kesin olması gerekir. 
Uyuşmazlıkların öncelikli olarak hakemlerce, olmazsa mahkemelerce 
çözüme bağlanacağı kararlaştırılan tahkim sözleşmeleri veya şartları açık 
ve kesin tahkim iradesini içermediğinden geçerli sayılamaz. Somut olayda, 
asıl sözleşmede "uyuşmazlıkların hallinde iş bu sözleşmeden doğan veya 
sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar Ticaret Odasının tahkim kuralları 
uyarınca tahkim yoluyla çözüme bağlamayı taraflar kabul ederler" hükmü 
kabul edilmiş, düzenleme şeklinde ek sözleşmede ise tahkime ilişkin hüküm 
"çözümlenemeyen uyuşmazlıkların hallinde Ticaret Odası Tahkim kuralları 
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çerçevesinde Ticaret Odasının Tahkim Kurullarının görevli ve yetkili 
oldukları, tahkim kurullarının bu görevi yapmasının mümkün olamadığı 
halde, Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu, taraflar gayri kabili 
rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler" şeklinde düzenlenmiştir. Görüleceği 
gibi ek sözleşmedeki düzenleme de tahkim iradesinden açıkça 
vazgeçilmemiş, istisnai olarak İTO tahkim kurullarının bu görevi yapmasının 
mümkün olamaması halinde Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğu 
kabul edilmiştir. Bu nedenle taraflar arasındaki tahkim anlaşmasının geçerli 
olduğunun kabulü gerekeceğinden mahkemece davacının bu sebebe dayalı 
iptâl talebinin reddi ile diğer sebeplere dayanan iptâl taleplerine ilişkin 
iddialarının incelenmesi gerekirken davanın kabulüyle hakem kararının 
iptaline karar verilmesi doğru olmamış bozulması gerekmiştir. 

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan Bölge Adliye Mahkemesi 
Hukuk Dairesince verilen kararın temyizen tetkiki davalılar vekili tarafından 
duruşmalı olarak istenmiş, duruşma talebi kabul edilerek 10.12.2019 
tarihinde yapılan duruşmaya davacı vekili Avukat ... ile davalılar vekili 
Avukat ... geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve 
hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü 
işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere 
dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: 

KARAR : Dava, taraflar arasında düzenlenen 20.08.2007 tarihli kat karşılığı 
inşaat sözleşmesinin 12. maddesinde ve 14.10.2010 tarihli ek sözleşmenin 
14. maddesinde düzenlenen tahkim şartı uyarınca verilmiş bulunan 
05.05.2017 tarihli hakem kurulu kararının 6100 Sayılı HMK'nın 439. 
maddesi uyarınca iptâli talebine ilişkin olup Bölge Adliye Mahkemesi'nce 
hakem kurulu kararının 6100 Sayılı HMK'nın 439. maddesine göre verilen 
iptâl kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Taraflar arasında düzenlenen 20.08.2007 tarihli arsa payı karşılığı kat 
yapım sözleşmesine göre davacı şirket yüklenici , davalılar arsa sahibidir. 
Eldeki dosyanın davalıları olan arsa sahipleri sözleşmedeki tahkim şartına 
dayanarak hakem heyetinde açtıkları davalarında eksik ve kusurlu işler 
bedeli ile kira kaybı ve cezai şart bedelinin yükleniciden tahsiline karar 
verilmesini istemişler, hakem heyetince davanın kısmen kabulüne karar 
verilmesi üzerine yüklenici davacı tarafından tahkim sözleşmesinin geçersiz 
olduğu, geçersiz sözleşmeye dayanarak yapılan hakem yargılaması sonucu 
verilen hakem kararının iptali gerektiği iddia edilerek iptâl kararı verilmesi 
talebiyle dava açılmıştır. 

Hakem heyeti kararlarının iptâlini düzenleyen 6100 Sayılı HMK'nın 439. 
maddesinde hakem kararlarının hangi hallerde iptâl edileceği sınırlı olarak 
sayılmıştır. 439. maddenin gerekçesinde de; maddenin 2. fıkrasında 
tahkimin amacı, niteliği, tarihsel gelişimi gereği ve tahkimde süratı temin 
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etmek için, hakem kararlarının iptâli sebeplerinin sınırlı olarak sayıldığı, 
hakem veya hakem kurulunun hukuku doğru uygulayıp uygulamadığı 
meselesinin bir iptâl sebebi olmadığı açıkça belirtilmiştir. Uygulamada da 
hakem heyeti kararının esasının, yerinde olup olmadığının hakemlerin 
hukuku doğru uygulayıp uygulamadığı gibi hususların hakem heyeti 
kararının iptâli istemli davada tartışma konusu yapılamayacağı kabul 
edilmektedir. 

Taraflar arasında düzenlenen 20.08.2007 tarihli 12756 yevmiye numaralı 
düzenleme şeklinde arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesinin 
uyuşmazlıklar başlıklı 12.maddesinde; "tarafların birbirlerine tam bir güvenle 
ve en geniş iyi niyetle bu sözleşmeyi yaptıklarından aralarında anlaşmazlık 
çıkmaması asıldır. Müteahhit ile arsa sahibi arasında çıkabilecek 
anlaşmazlıkların önce görüşme yoluyla çözmesi esastır. Bu şekilde 
çözümlenmeyen uyuşmazlıkların hallinde iş bu sözleşmeden doğan veya 
sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar ... Ticaret Odasının tahkim 
kuralları uyarınca tahkim yoluyla çözüme bağlamayı taraflar kabul ederler" 
düzenlemesinin kabul edildiği anlaşılmaktadır. Bu sözleşmeye ek olarak 
yapılan 14.10.2010 tarihli düzenleme şeklinde ek sözleşmede ise, önceki 
sözleşmelerin aynen geçerliliğini koruyacağı, bu ek sözleşmeyle getirilen 
yeni düzenlemelerin önceki sözleşmelerin tamamlayıcı ve ayrılmaz 
unsurları olarak kabul edilmek ve önceki sözleşmelerin bu ek sözleşmeyle 
çelişen hükümlerini yeni hukuksal duruma göre uyarlamak ve yorumlamak 
üzere tarafların anlaştığı yine bu ek sözleşmenin XIV. Maddesinde de " 
önceki sözleşmelerde yer alan yetkili yargı yeri ve yolu anlaşmaları ortadan 
kaldırılmış olup, yerine her iki önceki sözleşmeyi de kapsamak üzere şu 
hüküm getirilmiştir: tarafların birbirlerine tam bir güvenle ve en geniş iyi 
niyetle bu sözleşmeyi yaptıklarından aralarında anlaşmazlık çıkmaması 
asıldır. Müteahhit ile tevhidli arsa sahipleri arasında çıkabilecek 
uyuşmazlıkların öncelikle görüşme yoluyla çözülmesi arzu edilmektedir. Bu 
şekilde çözümlenemeyen uyuşmazlıkların hallinde ... Ticaret Odası Tahkim 
kuralları çerçevesinde ... Ticaret Odasının Tahkim Kurullarının görevli ve 
yetkili olduklarını, ... tahkim kurullarının bu görevi yapmasının mümkün 
olamadığı halde, ... Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu, 
taraflar gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler" hükmünün 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Olayda öncelikle çözümlenmesi gereken konu sözleşmedeki tahkim şartının 
geçerli bulunup bulunmadığı konusudur. Gerçekten de Bölge Adliye 
Mahkemesi'nin gerekçeli kararında belirtildiği gibi tahkim anlaşmasının 
geçerli olabilmesi için tarafların tahkim iradelerinin şüpheye ve karışıklığa 
yer vermeyecek şekilde açık ve kesin olması gerekir. Uyuşmazlıkların 
öncelikli olarak hakemlerce, olmazsa mahkemelerce çözüme bağlanacağı 
kararlaştırılan tahkim sözleşmeleri veya şartları açık ve kesin tahkim 
iradesini içermediğinden geçerli sayılamaz. Somut olayda 20.08.2007 tarihli 



asıl sözleşmede 12.maddede; "...... uyuşmazlıkların hallinde iş bu 
sözleşmeden doğan veya sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar ... 
Ticaret Odasının tahkim kuralları uyarınca tahkim yoluyla çözüme 
bağlamayı taraflar kabul ederler" hükmü kabul edilmiş, 14.10.2010 tarihli 
düzenleme şeklinde ek sözleşmede ise XIV. Maddesin de tahkime ilişkin 
hüküm " ..... çözümlenemeyen uyuşmazlıkların hallinde ... Ticaret Odası 
Tahkim kuralları çerçevesinde ... Ticaret Odasının Tahkim Kurullarının 
görevli ve yetkili oldukları, ... tahkim kurullarının bu görevi yapmasının 
mümkün olamadığı halde, ... Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili 
olduğunu, taraflar gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler" şeklinde 
düzenlenmiştir. Görüleceği gibi ek sözleşmedeki düzenleme de tahkim 
iradesinden açıkça vazgeçilmemiş, istisnai olarak İTO tahkim kurullarının bu 
görevi yapmasının mümkün olamaması halinde ... Mahkeme ve İcra 
Müdürlüklerinin yetkili olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle taraflar 
arasındaki tahkim anlaşmasının geçerli olduğunun kabulü gerekeceğinden 
mahkemece davacının bu sebebe dayalı iptâl talebinin reddi ile diğer 
sebeplere dayanan iptâl taleplerine ilişkin iddialarının incelenmesi 
gerekirken davanın kabulüyle hakem kararının iptaline karar verilmesi doğru 
olmamış bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının 
kabulüyle Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz eden davalı yararına 
BOZULMASINA, 2.037,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davacıdan alınarak 
Yargıtay'daki duruşmada vekille temsil olunan davalıya verilmesine, 
ödenenden 5766 Sayılı Kanun'un 11. maddesiyle yapılan değişiklik 
gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 
218,50 TL Yargıtay başvurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan 
harcın temyiz eden davalılara iadesine, 6100 Sayılı HMK 373. madde 
hükümleri gözetilerek dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne 
gönderilmesine, 12.12.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar 
verildi. 
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