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İş hayatında “sözleşme” (en sade adıyla protokol) profesyonelliğin ve aklın 
bir gereğidir.  Sözleşme uyuşmazlıklarda yüzde yüz sizi korur mu sorusunun 
cevabı hayırdır, fakat bir sözleşme varsa yüzde doksan beş sizi korur.  
Sözleşmenin olmazsa olmaz bir maddesi uyuşmazlıklarda ne yapılacağıdır ve 
mahkeme ya da dava yoluna gitmeden “tahkim” yani güvenilir hakemle 
çözüm aramak, yerine göre çok pratik, ekonomik ve sonuç odaklı bir iştir. 

Uyuşmazlık ya da uzlaşmazlıklarda sözleşme tarafları (bazı istisnalar hariç) 
tahkim yolunu seçmekte serbesttirler ve özellikle yurt dışı işleri ve ilişkileri 
olan şirketlerin yapacakları sözleşmelerde, uyuşmazlık halinde tahkim 
çözümü çok karşılaşılan, yabancı tarafın ısrarcı olduğu bir seçenektir. 

O halde, uyuşmazlık olasılığı dikkate alındığında, tahkimin ne olduğu, ne 
olmadığı, avantajları, süreci, prosedürleri, maliyeti ve yönetimi aklı başında 
her iş adamı, her profesyonel için mutlak gerekli bir bilgi olmaktadır. 

Çalışmamız, ticari hayattaki her türlü sözleşme için tahkimin ne zaman ve 
nasıl kullanılacağı ya da karşı tarafın tahkimde ısrar etmesi durumunda 
menfaatlerimiz odaklı değerlendirmeler yapmak için tasarlanmıştır.  Bu 
program Eğitmenimizin çok zengin yurt içi ve yurt dışı tahkim kurum ve 
mahkemelerinde ve çok farklı sektörlerde kazanmış olduğu deneyimlerini 
baz almaktadır. Bütünü ile pratik, sonuç alıcı tavsiyeler odaklıdır, 
katılımcılarımızı dikkatle not almaya davet ettiğimiz bir çalışmadır. 

Bu program; 

•     Şirket/iş sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler, 

•     İş gereği yapılacak sözleşmelerde tahkim opsiyonunu bilmesi gereken 
tüm satış, satın alma, finans, yatırım, inşaat, taahhüt, proje, imalat, dış 
ticaret, iş geliştirme yöneticileri için tasarlanmıştır. 
 
İçerik: 
 
Tahkim Nedir? 
 
•     Tahkimin genel tanımı nasıldır? 
•     Tahkimin çeşitleri nelerdir? 
         •     Kurumsal tahkim nedir? 
         •     Kurumsal olmayan (ad hoc) tahkim nedir? 
         •     İç tahkim nedir? 
         •     Milletlerarası tahkim (dış tahkim) nedir? 
•     Tahkime konu olamayacak olan uyuşmazlıklar hangileridir? 
 
Ticari Uyuşmazlıklara İlişkin Türk Tahkim Mevzuatı Nedir? 
 
•     6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan tahkime ilişkin 
düzenlemelerin kapsamı nedir? 
         •     Yabancılık unsuru nedir?  Nasıl tespit edilir? 
•     İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları hangi uyuşmazlıklarda 
uygulanacaktır? 
•     4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun uygulama alanı nedir? 
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Yurtdışındaki Başlıca Kurumsal Tahkim Kuralları ve Kurumları Hangileridir? 
 
•     UNCITRAL Tahkim Kuralları Nedir? 
•     Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Mahkemesi nedir? 
•     Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi nedir? 
•     ICSID nedir? 
 
Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Uygulanması Ne Şekilde 
Gerçekleştirilir? 
 
•     5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 
(MÖHUK) uygulama alanı nedir? 
•     MÖHUK ile getirilen, yabancı hakem kararlarının Türkiye’de 
uygulanmasına ilişkin başlıca düzenlemeler nelerdir? 
•     1958 tarihli New York Sözleşmesi’nin  uygulama alanı nedir? 
•     New York Sözleşmesi ile getirilen, yabancı hakem kararlarının Türkiye’de 
uygulanmasına ilişkin başlıca düzenlemeler nelerdir? 
 
Tahkim Yargılaması Giderleri Nasıl Belirlenir? 
 
Örnek Bir Tahkim Şartı/Maddesi Nasıl Olur? 

 
 


