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Tahkim tarafların aralarında çıkmış veya çıkabilecek 

uyuşmazlıkların devlet mahkemelerinde görülmesi 

yerine kendileri tarafından atanan özel kişiler olan 

hakemler eliyle görülmesi anlamına gelir. Tahkimde 

yargılama genellikle alanında uzman kişiler tarafından 

yapıldığından ve devlet yargılamasına kıyasla gizlilik, 

çabukluk gibi avantajları olması nedeniyle uyuşmazlık 

çözümü için avantajlı bir seçenektir. Türk hukukunda 

hem Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) hem de 

Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) bünyesinde 

tahkim yolu öngörülmüştür, bunlardan HMK uyarınca 

iç tahkim öngörülmüşken, MTK ise uluslararası tahkimi 

düzenlemektedir. Taraflar tahkim merkezlerini ve 

dolayısıyla kurumsal tahkimi tercih edebilecekleri gibi 

ad-hoc tahkimi de tercih edebilirler. Bu makalemizde 

ad-hoc ve kurumsal tahkimde davanın açılma süreci 

incelenecektir.  

 

1. Tahkim Anlaşması 

Tahkim anlaşması (“Tahkim Anlaşması”) tahkime 

vücut veren ve tahkim iradesini ortaya koyan bir 

anlaşmadır. Tahkim anlaşmaları uyuşmazlık çıkmadan 

önce yapılabileceği gibi, anlaşmaların uyuşmazlık 

doğduktan sonra da yapılmaları mümkündür. Bunlar 

haricinde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 

(“HMK”) 412. maddesinin 5.fıkrası uyarınca 

uyuşmazlık mahkeme önünde derdestken de tarafların 

tahkim konusunda anlaşmaları mümkün olup bu halde 

Arbitration means the resolving of a dispute between 

the parties by the hands of arbitrators who are private 

persons appointed by the parties, rather than the 

national courts.  Arbitration is a favourable option 

compared to the national courts in the resolution of the 

disputes as it is conducted by experts and for reasons 

such as confidentiality and promptness. Under Turkish 

law, there are two regulations regarding arbitration, 

one of them is the regulation for domestic arbitration 

which is regulated under Turkish Code of Civil 

Procedure (“HMK”) and the other one is for 

international arbitration which is regulated under 

Turkish International Arbitration Act (“MTK”). 

Parties may agree on resorting to institutional 

arbitration or prefer ad-hoc arbitration. In this article 

the process for filing an arbitration case under ad-hoc 

and institutional arbitration will be elaborated.  

 

1. Arbitration Agreement 

Arbitration agreement (“Arbitration Agreement”) is 

an agreement that gives rise to the arbitration 

proceedings and embodies the will of arbitration. 

Arbitration agreements may be concluded before or 

after the dispute has arisen. Moreover, under Article 

412, subparagraph 5 of the Turkish Code of Civil 

Procedure (“HMK”), parties may agree on applying to 

arbitration even when there is a pending case before 
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mahkeme dosyadan elini çekerek dosyayı hakeme 

yollar.  

Tahkim varlığını tarafların iradesinden aldığından, 

yargılama sürecine tarafların etkin katılımını 

sağladığından, tarafların uygulanacak usul kuralları ile 

yargılamaya ilişkin diğer hususlar üzerinde karar 

verebilmelerine imkân tanıdığından sıklıkla tercih 

edilen bir yöntem haline gelmiştir. Özellikle uluslararası 

nitelikli uyuşmazlıklarda taraflardan birinin tabi olduğu 

devletin mahkemesine gitmek, diğer taraf bakımından 

elverişsiz görünmekte, taraflar birbirlerinin 

mahkemelerini yeterince tarafsız ve bağımsız 

görmediklerinden bu durum karşısında tahkimi daha 

elverişli bulmaktadırlar.  

2. Ad-Hoc Tahkim  

Tahkim davasının açılması sürecinde öncelikle tahkim 

kaydında öngörülen tahkimin niteliğini belirlemek 

önem taşır. Bu doğrultuda kurumsal tahkimin mi yoksa 

ad-hoc tahkimin mi tercih edilmiş olduğunu belirlemek 

davacı taraf bakımından önem arz eder. Ad-hoc 

tahkimde bir kurum, bir sekretarya veya bir divan söz 

konusu değildir. Tahkim yargılamasının idari sürecinin 

bir kurum aracılığıyla yürütüldüğü kurumsal tahkimle 

arasındaki temel fark budur. Ad-hoc tahkimde de idari 

sürecin yürütülmesi adına tahkim kurumlarındaki 

sekreterlikler baz alınarak hakem sekreterliği 

oluşturulması yoluna gidilmektedir ancak ad-hoc 

tahkim olması sebebiyle burada da genel-geçer kurallar 

söz konusu olmayıp sekreterlik ve idari süreçle ilgili 

düzenlemeler tarafların ve hakemlerin iradelerine 

bırakılmıştır. Öte yandan bir yargılamanın ad-hoc 

tahkim şeklinde yürütülüyor olması tahkime 

uygulanacak kuralların da bizatihi taraflar ve/veya 

hakemler tarafından yeni baştan belirlenmesi anlamını 

taşımamaktadır. Uygulamada çoğu zaman tercih 

edildiği üzere birçok ad-hoc tahkimde yargılama 

kuralları tahkim kurumlarının kurallarına yollama 

yapmak suretiyle belirlenmektedir. Bu durumun yasal 

dayanağı HMK m.424 ve MTK m.8 hükümleridir. 

Tahkim sözleşmesinde taraflar aralarındaki 

uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözüleceğini, her tarafın 

kendi hakemini seçeceğini, taraflarca seçilen 

hakemlerin üçüncü hakemi seçeceğini belirtmiş olabilir. 

Taraflar bu şekilde bir tahkim anlaşması düzenlemekle 

hiçbir kurum ismi zikretmemişlerse bu tahkim bir ad-

hoc tahkim olup uyuşmazlık bakımından yabancılık 

unsuru varsa tahkimin MTK hükümlerine göre 

courts, and then the court will withdraw from the case 

and will send it to the arbitrator.  

Arbitration is often preferred by the parties since it 

originates from the parties’ own will, allows parties’ 

active participation to the course of the proceedings 

and allows them to decide on procedural points as well 

as other aspects of the proceedings. Especially in 

international disputes, resorting to a court of a state of 

which one of the parties is the national is regarded as 

cumbersome to the other party as parties do not 

consider each other’s national courts impartial or 

independent enough. As a result, arbitration becomes 

the more favourable option for the parties.  

 

2. Ad-Hoc Arbitration 

When filing a case in arbitration, first of all, one must 

consider the type of arbitration that has been chosen 

by the parties. In this regard, determining whether the 

arbitration is ad-hoc or institutional is an important 

matter for claimants. There is no institution, secretariat 

or board in ad-hoc arbitration. This is the main 

difference between ad-hoc arbitration and institutional 

arbitration whereby the administrative process of 

arbitration is managed and supervised by an 

institution. In ad-hoc arbitration too, arbitral 

secretariats are formed for the management of the 

administrative process; however, as it is ad-hoc 

arbitration and there do not exist commonly accepted 

rules governing the secretarial and administrative 

process, the regulations regarding these processes are 

determined by arbitrators and parties. On the other 

hand, the fact that an arbitration is labelled as ad-hoc 

does not mean that the rules to be applied to the 

arbitration proceedings must be determined from 

scratch by the parties of/or arbitrators themselves. As 

it is often preferred in practice, in many ad-hoc 

arbitrations the arbitration rules are determined by 

reference to the rules of arbitration institutions. The 

legal basis for such determination is found in Article 8 

of MTK and Article 424 of HMK. Parties in their 

arbitration agreement, state the disputes arise between 

them will be resolved under arbitration, each party 

may appoint their own arbitrator and the third 

arbitrator will be chosen by two other party-appointed 

arbitrators. Parties, by concluding such an agreement 

and not referring any arbitral institution therein, will 

then Parties, by concluding such an agreement and not 

referring any arbitral institution therein, will then 
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yürütüleceği, yabancılık unsuru olmayan davalarda ise 

HMK hükümlerinin uygulanacağı söylenebilir. 

 

 

2.1. Ad- Hoc Tahkimde Davanın Açılması 

Taraflar ad-hoc tahkimde, aksini belirtmemişlerse, 

hakem seçimini karşı tarafa ihtar eden bir mektup 

kaleme alır, bu mektupta ayrıca karşı tarafın ilgili 

kanunda öngörülen süre içerisinde hakem seçmemesi 

halinde mahkemeye başvurulacağı bildirilir. MTK m.10 

uyarınca yapılacak olan bu bildirim ile ad-hoc 

tahkimde tahkim davası açılmış olur. Hem HMK hem 

MTK hükümleri Birleşmiş Milletler bünyesinde 

hazırlanan UNCITRAL Model Kanunu 

(“UNCITRAL”) esas alınarak düzenlenmiştir. Mehaz 

Kanun uyarınca davanın açıldığının kabul edilmesi için 

tarafların aralarındaki uyuşmazlığın hangi sözleşmeden 

doğduğunun, uyuşmazlığın ne olduğunun ve tahkim 

yoluna başvurulduğunun karşı tarafa bildirilmiş olması 

aranmaktadır. Karşı taraf kendisine tebliğ edilen 

bildirimden kendisine karşı hangi sebeple ve nerede 

dava açılmış olduğunu anlayabiliyorsa söz konusu 

bildirimin davanın açılmış sayılması için yeterli olacağı 

kabul edilmektedir.  

Bu bildirim bakımından kanunda bir şekil şartı 

öngörülmemesine rağmen, uygulamada, karşı tarafa 

noter aracılığıyla ihtarname çekilmesi ispat bakımından 

kolaylık sağlaması sebebiyle tercih edilmektedir. Bu 

sürecin devamında, karşı tarafın kendi hakemini 

seçmesi, seçmediği takdirde mahkemeye başvurulması 

ve ardından üçüncü hakemin seçilmesi gelmektedir. 

Seçilen iki hakem aksine bir hüküm yoksa, tarafların 

anlaşması uyarınca üçüncü hakemi seçerler. Ardından 

seçilmiş olan üç hakemin bir araya gelerek ilk toplantıyı 

yapmaları, bu toplantı sonucunda ilk ara kararı vererek 

bir usuli çizelge hazırlamaları, burada tarafların hangi 

tarihlerde dilekçelerini sunacağı, duruşma tarihi gibi 

konuları belirlemeleri yer alır.  

 

 

 

2.2. Ad-Hoc Tahkimde Hakem Seçimi 

HMK m.416 uyarınca taraflar hakem seçiminde 

serbesttir. Ancak aynı maddede, dikkat edilmesi 

gereken birtakım emredici kurallar ve yardımcı 

düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre, ancak gerçek 

kişilerin hakem seçilebileceği, tek sayı olarak 

belirlenmek şartıyla birden fazla hakem seçilmesi 

choose the ad-hoc arbitration and in the case of the 

dispute contains foreign elements arbitration will be 

conducted under MTK Rules, if it does not, then the 

arbitration will be conducted under HMK Rules.  

2.1. Filing an Arbitration Case in Ad-Hoc 

Arbitration 

A party, in an ad-hoc arbitration, unless otherwise 

agreed, prepares a letter that serves as a notice to the 

other party regarding the appointment of its arbitrator. 

Moreover, through such letter the other party is 

informed on the fact that unless the he/she appoints its 

own arbitrator within the period of time required under 

applicable law, the informing party may apply to the 

courts. According to Article 10 of the MTK, with the 

execution of such notification, the case is considered 

as filed in ad-hoc arbitration. Both HMK and MTK has 

been prepared by reference to the UNCITRAL Model 

Law (“UNCITRAL”) which was drafted by United 

Nations. According to UNCITRAL, in order for a case 

to be considered as filed to arbitration, a party to a 

dispute has to notify the other party on the dispute 

between them; the particular contract which the 

dispute has arisen, the nature of the dispute and that a 

case has been brought to arbitration. The notification 

is thought to be sufficient if the party receiving the 

notification could comprehend why a case has been 

filed against him/her and where such case has been 

filed from the notification.  

Although there is no requirement as to the form of 

such notification, in practice parties choose to send 

notifications via public notary as it is easy to prove. 

After that, the other party will appoint its own 

arbitrator, failing such action, the parties will resort to 

the courts and eventually a third arbitrator will be 

appointed. Following the appointment of the 

arbitrators, the Arbitral Tribunal will gather and 

conduct a meeting; subsequently will rule on first 

procedural order and draw the procedural timetable 

and in such table state the dates the parties will draft 

their statements, date of hearing etc.  

2.2. Appointment of Arbitrators in Ad-Hoc 

Arbitration 

According to HMK Article 416, parties are free in 

appointing their arbitrators. However, there are some 

imperative and default rules that need to be taken into 

account. As per these rules, only natural persons may 

be appointed as arbitrators, and provided that the 

number of arbitrators are odd numbers, one of the 
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halinde ise hakemlerden en az birinin kendi alanında en 

az 5 yıl ve daha fazla kıdeme sahip olması gerektiği 

ifade edilmiştir. Ayrıca üç hakem seçilecek olması 

halinde, taraflardan her biri bir hakem seçer ve tarafların 

seçmiş oldukları hakemler üçüncü hakemi belirlerler. 

Taraflardan biri diğer tarafın hakem seçimine ilişkin 

istemi kendisine ulaştığından itibaren 30 gün içerisinde 

hakem seçmez veya taraflarca seçilen hakemler 

seçilmelerinden itibaren 30 gün içerisinde üçüncü 

hakemi belirleyemezlerse hakem taraflardan birinin 

talebi üzerine asliye ticaret mahkemesi tarafından 

seçilir. Uluslararası tahkim açısından MTK m.7’de de 

HMK’daki ile benzer çözüm öngörülmüştür. Bunun 

yanı sıra MTK’da, HMK’da öngörülen 5 yıl veya daha 

fazla kıdem şartına ilişkin bir düzenleme 

bulunmamaktadır.  

3. Kurumsal Tahkim 

Kurumsal tahkimde ise tarafların aralarındaki tahkim 

anlaşması uyarınca doğmuş veya doğacak 

uyuşmazlıkların belirleyecekleri bir tahkim merkezi 

nezdinde ve bu tahkim merkezinin kuralları uyarınca 

çözümlenmesi söz konusudur.  

3.1. Kurumsal Tahkimde Davanın Açılması 

Burada davanın açılması bakımından kararlaştırılan 

merkezin dava açılmasına yönelik öngördüğü kurallara 

bakmak gerekir. Seri tahkimin söz konusu olmadığı 

hallerde tahkim davası, dava dilekçesi ile değil tahkim 

talebi (“Tahkim Talebi”) denilen bir özet dilekçe ile 

açılmaktadır. Tahkim talebi dava dilekçesinden farklılık 

arz etmektedir. Nitekim dava dilekçesinde, davacı o 

dava ile ilgili tüm hukuki gerekçelerini, argümanlarını, 

hukuki sebeplerini, delillerini ortaya koymaktadır. 

Tahkim talebi ise içeriği her tahkim kurumuna göre 

değişse de genel itibariyle, davacının tüm hukuki 

argümanlarını ve tüm delillerini sunmak zorunda 

olduğu bir dilekçe olmayıp, özet olarak taraflar 

arasındaki sözleşmeyi ve uyuşmazlığı, davanın 

açılma sebebini, hükmedilmesi istenen bedeli ortaya 

koymakta ve hakem seçimini karşı tarafa 

bildirmektedir. Tahkim talebinde talep miktarının, 

davanın karşı tarafının ve tahkim anlaşmasının yer 

alması yeterlidir. Tahkim talebinde dikkat edilmesi 

gereken husus; sözleşmenin taraflarının kimler olduğu, 

tahkim anlaşmasının taraflarının kimler olduğu, davalı 

tarafın kim olduğu, tarafların güncel unvanları ile e-mail 

adresleri de dahil güncel adreslerinin tahkim talebinde 

yer almasıdır. 

arbitrators has to have at least 5 or more years of 

experience in his/her profession. Moreover, in cases 

where there are 3 arbitrators, each party chooses 

his/her arbitrator and two party-appointed arbitrators 

choose the third arbitrator. If a party fails to appoint 

his/her arbitrator within thirty days of receipt of a 

request to do so from the other party or if party-

appointed arbitrators fail to appoint the third arbitrator 

within thirty days of their appointment, the 

appointment must be made by the commercial court of 

first instance upon the request of a party. As per 

Article 7 of MTK the same solution for arbitrator 

appointment applies to international arbitration as 

well. In addition to this, there is no regulation in MTK 

regarding the 5 years or more experience requirement 

stipulated in HMK. 

3. Institutional Arbitration  

In institutional arbitration, parties agree on resorting to 

arbitration to be managed by an arbitration institution 

in accordance with the rules of arbitration of such 

institution for the resolution of future disputes 

between themselves in their arbitration agreement.  

3.1. Filing an Arbitration Case in Institutional 

Arbitration 

In institutional arbitration in order to see how a case 

would be submitted to arbitration, one must look at the 

rules of the institution. In standard procedure, the case 

is considered to be filed by filing a request for 

arbitration (“Request for Arbitration”), which is a 

short petition. Request for arbitration is different than 

a statement of claim. Indeed, in statement of claim, the 

claimant presents all of its legal arguments, reasonings 

and evidence. However, although its content varies 

from institution to institution, request for arbitration is 

not a petition which contains all legal arguments or 

evidence of the claimants. It rather presents the 

contract between the parties, the nature of the 

dispute, grounds on which the case to be filled is 

based and the amount in dispute; and most 

importantly it serves as notification to the other 

party regarding the appointment of its arbitrator. 

The request for arbitration must contain the amount in 

dispute, the opposite party, and the arbitration 

agreement. Issues to be considered in request for 

arbitration are; who the parties to the contract are, who 

the parties to the arbitration agreement are, who the 

respondent is, and the current positions and addresses 

of the parties including their e-mails.  
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Tahkim talebinde davalı tarafın seçtiği hakemi 

bildirmesi istenebilir ancak kurumsal tahkim 

bakımından bu yönde bir hakem seçimi olmaması 

halinde hakem seçimi ilgili kurum tarafından yapılır.  

 

Tahkim davasının açılması sırasında tahkim 

anlaşmasının kuruma ibrazı gerekir ancak taraflar 

arasında bir tahkim anlaşmasının mevcut olmadığı 

uyuşmazlıklarda bu durum tahkime başvurmak için 

engel teşkil etmez. Bu durumda tahkime başvurmak 

isteyen tarafın kuruma göndereceği tahkim talebi, 

kurumsal tahkimlerde kurum sekretaryası, ad-hoc 

tahkimlerde ise noter aracılığıyla davacı tarafından karşı 

tarafa tebliğ edilecek ve sürecin gidişatı bakımından 

karşı tarafın yaklaşımı belirleyici olacaktır. Karşı taraf 

söz konusu başvuruya yönelik bir itirazda bulunmaz 

veya başvuruyu açıkça kabul ederse tahkim anlaşması 

kurulmuş olur. 

 

 

3.2. Kurumsal Tahkimde Hakem Seçimi 

Tahkim sürecinde tarafların uyuşmazlığı karara 

bağlayacak olan hakemleri seçebilmesi tahkimin en 

büyük avantajlarından biridir. Hakem seçimi 

bakımından taraflara irade özgürlüğü uyarınca seçim 

hakkı tanınmış olmasının yanı sıra tahkim kurumlarının 

da hakem seçimi sürecinde tecrübe ve ulaşılabilirlik 

bakımından avantajlı olduğu bir gerçektir. Nitekim, 

kurumsal tahkim merkezleri bünyesinde hakemlere 

iletilen standart formlarda hakemlerin halihazırda 

yürütmekte olduğu dava sayısının belirtilmesinin 

istenmesi, bu durumun devlet mahkemelerinden farklı 

olarak hakemlerin her davaya ayıracağı sürenin ve 

dolayısıyla sunacağı hizmetin kalitesinin güvence altına 

alınması bakımından da önem arz etmektedir.  Bu 

bakımdan bir örnek vermek gerekirse ISTAC 

Kurallarında taraflardan her biri, tahkim talebi ve 

tahkim talebine cevap dilekçesinde seçtiği hakemi karşı 

tarafa bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca ISTAC 

kurallarına göre hakem seçim prosedürünün tahkim 

dilekçesinin karşı tarafa tebliğini takip eden 30 gün 

ve/veya taraf hakemlerine hakem olarak seçildiklerinin 

kendilerine bildirilmesini takip eden 15 gün içinde 

sonuca bağlanması gerekmektedir. Aksi halde hakemler 

ISTAC tarafından seçilecektir. 

 

 

In request for arbitration, the claimant could request 

the respondent to notify its appointed arbitrator; 

however, in an institutional arbitration, the institution 

may also appoint the arbitrator if the respondent fails 

to do so himself.  

Arbitration agreement has to be filed to the institution 

when filing a case in arbitration; however, if there is 

no arbitration agreement between the parties, parties 

may still resort to arbitration. In such case where there 

is no priorly made arbitration agreement between the 

parties, the party wishing to resort to arbitration sends 

request for arbitration to the institution of his 

preference (in institutional arbitration), or the other 

party via public notary (in ad-hoc arbitration) and the 

other party’s position regarding arbitration will 

determine the course of the proceedings. In case the 

other party accepts the request for arbitration or does 

not object to the request, arbitration agreement will be 

deemed concluded. 

3.2. Appointment of Arbitrator in Institutional 

Arbitration 

Appointment of the arbitrators by the parties is one of 

the most advantageous parts of arbitration. Although 

parties have autonomy regarding the appointment of 

arbitrators, the arbitral institutions have the advantage 

of experience and accessibility when it comes to the 

appointment of arbitrators. In this regard, the fact that 

the institutions request arbitrators to disclose the 

number of cases to which they have been appointed in 

statements of acceptance shows that contrary to the 

national courts, the institution guarantees the quality 

of time an arbitrator allocates to each case and thus the 

overall service he/she provides. For instance, under 

ISTAC Rules, each party submits their chosen 

arbitrators in the Request for Arbitration and the 

Answer to the Request for Arbitration respectively. 

Moreover, according to the Rules, the procedure for 

the appointment of arbitrators must be concluded 

within 30 days following the notification of  

claimant’s Request for Arbitration to the other party, 

and/or within 15 days following the notification sent 

to the party appointed arbitrators regarding of their 

appointment as arbitrators. Otherwise the arbitrators 

are appointed by ISTAC.  
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3.3. Kurumsal Tahkimde Seri Tahkim 

Uygulaması 

Kurumsal tahkim merkezlerinin tercih edildiği 

davalarda ilgili uyuşmazlık bakımından seri tahkim 

(“Seri Tahkim”) yönteminin tercih edilip 

edilmediğinin belirtilmesi önem taşır. Seri tahkim usulü 

standart tahkim usulüne kıyasla basitleştirilmiş ve 

hızlandırılmış bir süreç olup aynı zamanda genellikle 

uyuşmazlık konusunun değerinin kıyasen düşük olduğu 

uyuşmazlıklarda söz konusu olur. Nitekim hem İstanbul 

Tahkim Merkezi (“ISTAC”) hem de Milletlerarası 

Ticaret Odası (“ICC”) Kuralları uyarınca dava değerine 

ilişkin öngörülen eşiğin altında kalan uyuşmazlıklar 

bakımından taraflarca aksi öngörülmemiş olması 

halinde seri tahkim yolu öngörülmektedir. Seri tahkim 

usulünün söz konusu olması halinde davanın ne zaman 

açılmış sayılacağı bakımından da farklılıklar söz 

konusudur. Nitekim, ISTAC Kuralları uyarınca seri 

tahkim usulünde dava, davacının tüm hukuki 

gerekçelerini ve delillerini sunduğu dava dilekçesi 

(“Dava Dilekçesi”) ile açılmaktadır.  

 

4. Tahkimde Davanın Açılması ve Zamanaşımı 

Tahkimde dava açılması ile devlet mahkemelerinde 

dava açılması ile meydana gelen bazı benzer sonuçlar 

meydana gelir. Örneğin tahkimde de dava açılması ile 

Borçlar Kanunu’nun 133/2. maddesinde öngörülen 

düzenleme gereği zamanaşımı kesilir. Tahkimde 

özellikle zamanaşımı baskısının söz konusu olduğu 

davalarda bir özet dilekçe niteliğinde olan tahkim talebi 

ile davanın açılabilmesi zamanaşımının kesilmesi 

bakımından hak kaybına uğramayı önlemesi ve taraflara 

zaman kazandırması bakımından taraflar için kolaylık 

arz etmektedir.  

 

 

5. Tahkimde Yargılama Sürelerinin Başlaması 

Tahkimde davanın açılması ile tahkim süresinin 

başlaması kurumsal tahkim merkezlerinin kurallarında 

ayrı ayrı öngörülmüş olup birbirinden farklı 

kavramlardır. Davanın açılması tahkim talebinin 

sunulması ve tahkim kurumuna ödenecek olan başvuru 

ücretinin ödenmesi ile birlikte gerçekleşir. Tahkim 

süresinin başlaması için ise genellikle hakemlerin görev 

belgelerinin düzenlenmesi veya ilk toplantılarını 

gerçekleştirmeleri esas alınmaktadır. Tahkim süresinin 

davanın açılmasından farklı oluşunun yanında, tahkim 

süresi özellikle Türkiye’de cereyan eden tahkimler 

3.3. Expedited Procedure in Institutional 

Arbitration 

Moreover, one must have to determine whether the 

method of expedited procedure (“Expedited 

Procedure”) has been chosen with regards to the 

relevant dispute. The method of expedited procedure 

is a simplified and an expeditious procedure compared 

to the standard arbitration procedure and is generally 

used in disputes in which the claim amount is 

relatively small. Indeed, both under the rules of 

Istanbul Arbitration Centre (“ISTAC”) and 

International Chamber of Commerce (“ICC”), unless 

otherwise agreed, the disputes in which the value of 

the claims does not exceed the certain limit 

determined by the institution are resolved under 

expedited procedure. In expedited procedure, the time 

when a case is to be considered as filed is different 

than the standard procedure. In this regard, in 

expedited procedure under ISTAC Rules, the case is 

considered to be filed by filing the statement of claim 

(“Statement of Claim”) which presents all of legal 

reasonings and evidences of the claimant.  

4. Filing a Case in Arbitration and the Time 

Bar 

By filing a case in arbitration, some similar 

consequences to filing a case in national courts arise. 

For instance, according to Turkish Code of 

Obligations Article 133/2, the prescription will be 

interrupted when the case is considered to be filed in 

arbitration, same as in litigation. Filing a request for 

arbitration which is a short petition, is an advantage of 

arbitration in terms of preventing forfeiture by the 

interruption of prescription and saving time for the 

parties especially in cases where the time bar is a 

problem.  

 

5. Beginning of The Time Limit of Award  

Filing a case in arbitration and time limit for the award 

are distinct concepts regulated differently under the 

rules of the arbitral institutions. A case is to be 

considered as filed when the request for arbitration is 

presented and the application fee of the institution is 

paid. However, the time limit for the award usually 

begins when the terms of reference is submitted or the 

first meeting of the tribunal is conducted. Time limit 

for award is an important matter especially in 

arbitrations that are conducted in Turkey, as both 

HMK Article 439/c and MTK Article 15/a/1 state that 
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bakımından oldukça önemlidir, zira hem HMK m.439/c 

hem de MTK m.15/a/1 uyarınca tahkim süresinin 

geçirilmesi bir iptal sebebi olarak öngörülmüştür. 

Ancak tahkim süresinin dolmasına yakın bir zaman 

diliminde taraflar bir araya gelerek tahkim süresini 

uzatabilecekleri gibi, kurumsal tahkimlerde divanın 

tahkim süresini re’sen uzatması, ad-hoc tahkimde ise 

tarafların mahkemeden sürenin uzatılmasını talep 

etmeleri mümkündür.  Ancak dikkat edilmelidir ki, 

tarafların tahkim süresini anlaşarak uzatmaları halinde, 

sürenin ne kadar uzatıldığının belirtilmemesi 

Yargıtay’ın 2019/1735 E., 2019/3874 K. Sayılı 

Kararında da belirttiği üzere usule uygun bir süre 

uzatımı kabul edilmeyip hakem kararı iptal edilmiştir.  

Bunun yanı sıra tarafların, tahkimde devlet 

mahkemelerinden farklı olarak tebligat usulünü 

serbestçe kararlaştırabilmeleri söz konusu olup 

tebligatın doğru yapılması iptal davası bakımından 

önem arz etmektedir 

 

if the award is not rendered within the term of 

arbitration, it may be set aside. However, parties may 

agree on extending the time limit or under institutional 

arbitration the board may extend the time limit on its 

own initiative, or parties may request from the courts 

to extend the time limit. However, it should be noted 

that, in cases where parties agree to extend the time 

limit, according to the Court of Cassation’s Judgment 

No: 2019/1735 E., 2019/3874 K, if the period of 

extension is not specified in the agreement then the 

extension is not deemed lawful and the arbitral 

tribunal’s award is annulled.    

Moreover, contrary to the national courts, in 

arbitration parties are free to decide on the method of 

notification and such method is important in setting 

aside proceedings.  

 

 

 


