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ÖZET 

Uzmanlık Tezi

SERMAYE PİYASASI UYUŞMAZLIKLARININ ALTERNATİF 

YÖNTEMLERLE ÇÖZÜMÜNDE TAHKİM  

Elif DEMİREL ÖZDEMİR 

Günümüz ekonomilerinde birçok ülke uluslararası alanda rekabet edebilen bir 

sermaye piyasasına sahip olmayı arzulamaktadır. Sürekli değişen ve rekabetin arttığı 

böyle bir ortamda piyasaların başarısı; yatırımcının piyasaya olan güvenini üst 

seviyede tutmaya ve yatırımcıya hızlı ve adil işleyen bir uyuşmazlık çözüm ortamı 

sunmaya bağlıdır. Sermaye piyasası işlemlerinde önemli artışlar yaşanan bu dönemde, 

bu alanda yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde uygulanması gereken en uygun 

yöntemin ne olacağı sorusu gündeme gelmiştir. Bu çalışmayla, sermaye piyasası 

uyuşmazlıklarının çözümünde tahkim kurumunun uygulanabilirliğinin araştırılması ve 

ülke örneklerinin incelenerek Türkiye için geliştirilecek uyuşmazlık çözüm modelinin 

ana esaslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, tahkim kurumuna, benzer 

yöntemlere ve sermaye piyasası uyuşmazlıklarına ilişkin geniş bir yazın taraması 

yapılmış, eski ve yeni sermaye piyasası mevzuatı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Türk sermaye piyasasına ilişkin uyuşmazlık çözüm süreci hem ulusal hem de 

uluslararası boyutta karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve mevcut sistemde yaşanan 

sorunlar tespit edilerek etkin işleyen bir sistem oluşturulmasına yönelik çözüm 

önerileri geliştirilmiştir. 

Yapılan incelemelerde gelişmiş hukuk sistemlerine sahip ülkelerde sermaye 

piyasası uyuşmazlıklarının tek bir merkezde, tahkim ve arabuluculuk başta olmak 

üzere çeşitli alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden faydalanılarak çözüme 

kavuşturulduğu görülmüştür. Türk sermaye piyasasında ise hiçbir ülkede yapılmayan 

bir ayrım yapılmaktadır. Borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için Borsa 

İstanbul’da nevi şahsına münhasır bir yöntem izlenirken, borsa işlemleri dışındaki 

işlemlerden doğan uyuşmazlıklar için ise TSPB bünyesinde arabuluculuk, müşteri 

uyuşmazlıklarına ilişkin bir hakem heyeti ve işler durumda olmayan bir tahkim 

uygulaması geliştirilmiştir. Bu nedenle, Türk sermaye piyasasındaki uyuşmazlık 

çözüm yöntemi yatırımcı açısından basit ve anlaşılır bir şekilde kurgulanarak yeniden 

yapılandırılmalıdır. Bu çalışma kapsamında, Türk sermaye piyasası için arabuluculuk 

ve tahkimi ön planda tutan iki aşamalı bir finansal uyuşmazlık çözüm yöntemi 

önerilmiştir. Önerilen yeni yapının, İstanbul’u uluslararası alanda rekabet edebilen bir 

finans merkezi yapma hedefi doğrultusunda oluşturulan İstanbul Tahkim Merkezi 

bünyesinde yer alması önemli bir seçenek olarak değerlendirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi, Tahkim, Sermaye 

Piyasası, Sermaye Piyasası Uyuşmazlığı,  Sermaye Piyasası Kanunu, İstanbul 

Uluslararası Finans Merkezi Projesi 
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ABSTRACT 

Expertise Thesis 

ARBITRATION IN RESOLUTION OF CAPITAL MARKET DISPUTES BY 

ALTERNATIVE METHODS 

Elif DEMİREL ÖZDEMİR 

Many countries desire to have a capital market, which is able to compete 

internationally in current economic environment. The success of the markets in such a 

constantly changing and competitive environment depends on holding the investor 

confidence to the market at maximum level and provide a fast and fair-working dispute 

resolution platform to the investors. In this period where there are significant increases 

in capital market transactions, the question of what would be the most appropriate 

method to be applied in the solution of disputes in this area has come into agenda. This 

study aims to investigate the applicability of the arbitration institution regarding the 

solution to the capital market disputes and to determine the main principles of the 

conflict resolution model to be developed for Turkey by examining the country 

samples. In this context, a comprehensive literature survey on the arbitration 

institution, similar methods and capital market disputes has been made, old and new 

capital market legislation has been examined comparatively. The problems in the 

current system has been identified by scrutinizing the dispute settlement process 

related to the Turkish capital market comparatively at both national and international 

level  solution recommendations for the establishment of an effective functioning 

system has been developed. 

It has been observed that in the countries with advanced legal systems, various 

alternative dispute resolution methods, particularly arbitration and mediation, have 

been applied to solve the capital market disputes in a single center. Turkey’s capital 

markets, on the other hand, experience a distinction between transactions not applied 

in other countries. While the disputes arising from stock exchange transactions are 

solved by Istanbul Stock Exchange through a sui generis method, there is an arbitration 

panel for customer disputes as well as a mediation method and an inactive arbitration 

practice for the disputes arising from other out-of-stock exchange transactions. Thus, 

the dispute resolution method in Turkish capital market should be restructured in a 

simple and understandable way for the investor. In this study, it is recommended a 

two-stage financial dispute resolution method that takes the mediation and arbitration 

primarily for Turkish capital market. It should be regarded as a remarkable option to 

incorporate this new set-up into Istanbul Arbitration Center, which is established in 

compliance with the aim of making Istanbul a competitive and international financial 

center. 

Key Words: Alternative Dispute Resolution, Arbitration, Capital Market, Capital 

Market Dispute, Capital Market Act , Istanbul International Financial Center Project 
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NLSS : Tarafsız Listeden Seçim Sistemi (Neutral List Selection System) 

NYSE 

OECD 

: 

: 

New York Borsası (New York Stock Exchange) 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (The Organisation for 

Economic Co-operation and Development) 

RG : Resmi Gazete 

SEC : ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (US Securities and 

Exchange Commission) 

SPK : Sermaye Piyasası Kurulu 

SPL : Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu 

ss.  : Sayfa Sayısı 

syf. : Sayfa 

TBB : Türkiye Bankalar Birliği 

TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi  

TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Tebliğ : Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve 

Usulleri Hakkında Tebliğ   

TKBB : Türkiye Katılım Bankaları Birliği 

TL : Türk Lirası 

TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TSB : Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 

TSPAKB : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği  

TSPB : Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği  

UNCITRAL : Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (United 

Nations Commission on International Trade Law) 

VOB : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.  

Yönerge : Borsa İstanbul Anonim Şirketi Uyuşmazlık Komitesi Çalışma Usul ve 

Esasları Yönergesi 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiov-u73snUAhUKlxQKHYAEAeAQFgg6MAM&url=http%3A%2F%2Fdisiliskiler.kulturturizm.gov.tr%2FTR%2C22153%2Fekonomik-isbirligi-ve-kalkinma-orgutu-oecd.html&usg=AFQjCNEkHKvsSaHt9Q3JuOCOdwk-r3yuKg
http://www.vob.org.tr/?submenuheader=null
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“…Halkın gönüllü olarak yapacağı tasarrufun artması için uygun ortam ve organizasyonun bulunması 

şarttır. İyi bir organizasyon toplam tasarrufları arttırabileceği gibi, bu fonların en iyi şekilde yatırılmasını da 

kolaylaştırır; bu konuda gerekli tedbirler üzerinde durulacaktır (DPT, 1961:526).” 

GİRİŞ 

 

1980’li yıllardan sonra pek çok ülkede sermaye hareketlerinin serbest 

bırakılması ve teknolojinin hiçbir dönemde olmadığı kadar hızlı gelişmesi sermaye 

piyasalarının küresel anlamda birbirlerine entegre olmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda 

ülke ekonomilerinin büyümesinde sermaye piyasalarının üstlendiği rolün önemi daha 

da artmıştır.  

Geçmişte fiziki imkânlar dâhilinde gelişme imkânı bulan ve belli bölgelerle 

sınırlı kalan sermaye piyasası, bugün internet ve hatta akıllı telefonlar üzerinden 

gerçekleştirilen işlemler sayesinde ulusal sınırları tanımaz bir şekilde büyük bir işlem 

hacmine sahip olma imkânına kavuşmuştur. Günümüzde yatırımcılar New York 

Borsası, Nasdaq Borsası gibi dünyanın en büyük borsalarında işlem gören önde gelen 

şirketlerin hisse senetlerine kolayca yatırım yapabilmektedir. Evrensel yatırımcı, 

piyasalardan hep daha iyisini ve daha çoğunu istemektedir. Tüm bunlar yeni bir binyıl 

başlarken insan doğasının “homo economicus” dönemindeki içgüdülerinin 

değişmediğini, sadece zamana bağlı olarak büyüme gösterdiğini ve bu doğrultuda 

sermaye piyasası araçlarının ve yatırım yöntemlerinin sürekli bir gelişim gösterme 

ihtiyacı içinde olacağını ortaya koymaktadır (Tanör, 2000:27). 

Sermaye piyasalarında yaşanan değişim doğrultusunda sermaye piyasası 

işlemlerinde yaşanan artışlar bu alanda meydana gelen uyuşmazlıkların hangi 

yöntemle çözüme kavuşturulacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Sermaye piyasası 

uyuşmazlıklarını çözmekle yetkilendirilmiş milletler üstü (supranational) yapıda bir 

mahkeme bulunmamaktadır. Hemen hemen her ülkenin kendi içinde adli yargıya 

alternatif olarak kurduğu uyuşmazlık çözüm merkezleri mevcuttur. Bu merkezlerde 

uyuşmazlıkların çözümünde hukuk düzeniyle çatışmayan, işleyiş bakımından resmi 

yargı sisteminin dışında kalan, çoğu zaman gizli olarak işleyen ve zaman kaybını en 

aza indirgeyen bir dizi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi kullanılmaktadır. 
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Sermaye piyasalarının gelişimi, başta Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler 

olmak üzere tüm dünyada, finansal sistemin bankacılık ağırlıklı işlemesinden doğan 

risklerin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında 

yatırımcıya sermaye piyasası uyuşmazlıklarının hızlı ve adil bir ortamda çözüme 

kavuşturulmasına imkân tanıyacak bir finansal uyuşmazlık çözüm modelinin 

sunulması, yatırımcının piyasaya olan güveninin artırılmasına ve piyasa gelişiminin 

hızlandırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.  

Bu çalışmayla sermaye piyasasında meydana gelen uyuşmazlıkların hangi 

usullerle ve hangi yöntemlerle çözümlenmesinin piyasalar için daha yerinde ve etkin 

sonuçlar doğuracağı belirlenmek istenmektedir. Bu amaçla bu çalışma kapsamında, 

Türk sermaye piyasasına ilişkin uyuşmazlık çözüm süreci hem ulusal hem de 

uluslararası boyutta karşılaştırmalı olarak ele alınarak etkin işleyen bir sürece engel 

teşkil edeceği değerlendirilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmektedir. 

 Daha çok ticari ve uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde yaygın bir 

yöntem olarak kullanılmakta olan “tahkim kurumu” bu çalışmada sermaye piyasası 

uyuşmazlıkları açısından ele alınmaktadır. Bu çalışma kapsamında, öncelikle tahkime 

ve sermaye piyasası uyuşmazlığına ilişkin kavramsal çerçeve ortaya konulmaktadır. 

Daha sonra çeşitli ülkelerde sermaye piyasası uyuşmazlıklarında uygulanan yöntemler 

araştırılmaktadır. Seçilmiş ülke örneklerinin incelenmesinin ardından Türk sermaye 

piyasası alanında yaşanan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin mevcut mevzuat 

hükümleri ve düzenlemeler, finans piyasasının diğer alt başlıkları da dikkate alınarak 

durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Son olarak İFM Projesi ve İstanbul Tahkim 

Merkezine ilişkin açıklamaların ardından Türkiye için politika önerileri 

geliştirilmektedir. 

Çalışmanın birinci bölümünde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi ve tahkim 

kavramı üzerinde durularak tahkim kurumunun tarihine, bu kurumun benzer 

kurumlardan ayrılmasına neden olan özelliklere, tahkime ilişkin sınıflandırmalara ve 

tahkim yönteminin taraflara sağlayacağı avantaj ve dezavantajlara yer verilmektedir. 

Ayrıca, Türk hukukunda tahkim kurumunun gelişimine ilişkin düzenlemeler ele 

alınmaktadır. 
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İkinci bölümde, sermaye piyasası kavramı, sermaye piyasası unsurları ve 

sermaye piyasası içinde menkul kıymetler borsalarının yeri ve öneminden 

bahsedilmektedir. Bölümün devamında Türk borsa tarihi ve Borsa İstanbul’a ilişkin 

açıklamalar yer almaktadır. 

Üçüncü bölümde, sermaye piyasası uyuşmazlığı kavramı, sermaye piyasası 

uyuşmazlıklarının taraflarının kimler olabileceği, bu tür uyuşmazlıkların tahkime konu 

olmasının ne gibi olumlu ve olumsuz durumlara yol açabileceği üzerinde 

durulmaktadır. 

Dördüncü bölümde, sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümü açısından 

Türkiye’ye örnek olabilecek kurumsal düzenlemeler gerçekleştirmiş ülkeler 

incelenmektedir. Bu bölümde İstanbul’un uluslararası anlamda bir finans merkezi 

haline getirilmesi hedefi göz önünde bulundurularak ileri derecede gelişmiş finans 

merkezlerindeki uygulamalar ele alınmaktadır. 

Beşinci bölümde, öncelikle Türk sermaye piyasasının yapılanmasına ve bu 

alanda meydana gelen uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin eski ve yeni mevzuat 

hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalara yer verilmektedir. Bu 

bölümde ayrıca finans piyasası içinde yer alan diğer sektörlerde uygulanmakta olan 

uyuşmazlık çözüm süreçleri, sermaye piyasası ile karşılaştırmalı olarak ortaya 

konulmaktadır. 

Altıncı bölümde, İFM Projesi ve İstanbul Tahkim Merkezi ele alınmakta ve 

İstanbul Tahkim Merkezinin sermaye piyasası uyuşmazlıklarını ne derecede ve hangi 

kapsamda etkileyeceği üzerinde durulmaktadır.  

Değerlendirmeler ve öneriler kısmının yer aldığı yedinci bölümde, Türk 

sermaye piyasasına ilişkin uyuşmazlık çözüm sürecinin hem ulusal hem de uluslararası 

boyutta karşılaştırmalı olarak ele alınmasıyla ortaya çıkan sonuçlar ışığında 

değerlendirmeler yapılarak Türkiye için çözüm önerileri geliştirilmektedir.  

Etkin bir şekilde işleyen ve yatırımcıya güven veren bağımsız bir uyuşmazlık 

çözüm modelinin oluşturulması için gerekli çalışma ve düzenlemelerin özet sunumuna 

ise sonuç bölümünde yer verilmektedir. 
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1. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ VE TAHKİM 

1.1. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi  

Her toplumda zamanla ortaya çıkan ve uyuşmazlıkların çözümünü hedefleyen 

birden çok mekanizma bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu mekanizmaların bir kısmı 

toplumsal yaşam içerisinde kendiliğinden doğup gelişirken (geleneksel yöntemler) bir 

kısmı da devlet tarafından düzenlenmektedir. Günümüzde devletler uyuşmazlık çözme 

görevini genellikle mahkemeler, kimi zaman da idari makamlar aracılığıyla 

gerçekleştirmektedir. Kısacası, resmi yargılama, gelinen aşamada modern toplumun 

temel çözüm mekanizması olmuştur. Ancak zaman içerisinde uyuşmazlıkların 

mahkemeler dışında, varlığına devlet tarafından izin verilen yapılar aracılığıyla 

çözülmesine olanak tanıyan, geleneksel yöntemlere ve resmi yargılamaya alternatif 

oluşturabilecek bir yöntem olan “alternatif uyuşmazlık çözümü” ortaya çıkmıştır. İlk 

kez Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1976 yılında, mahkemelerin iş yükünü 

hafifletmek, zaman ve masraf kaybını önlemek amaçlı gerçekleştirilen bir konferansta1 

adı geçen bu yöntem, hukuk yazını açısından çok önemli bir yenilik olmuştur (Ceylan, 

2009:2-3). İsim olarak 1976’ya dayanan “alternatif uyuşmazlık çözümü” aslında yeni 

bir kurum değildir. Tarihi eski Yunan ve Roma medeniyetlerine kadar uzanmaktadır. 

Daha çok ticari gruplar ve dernekler tarafından kullanılan bu yöntemler, söz konusu 

kesimler tarafından resmi kurallarla donatılmış mahkeme yargılamasına kıyasla daha 

çok benimsenmiştir (Surdyk, 2009:1135).  

Alternatif uyuşmazlık çözümü (Alternative Dispute Resolution, ADR), hem 

hukuk düzeniyle çelişmeyen hem de işleyiş bakımından resmi yargı sisteminin dışında 

kalan bir dizi alternatif yöntemin genel adıdır (Abel, 1980:31). ABD’de ortaya çıkan 

ve çoğunlukla tüketici hakları ya da aile hukuku gibi özel hukuk uyuşmazlıklarının 

çözüme kavuşturulmasında kullanılan bu yöntemler yargı reformu aracılığıyla başka 

ülkelere de aktarılmış ve bu ülkelerde de aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır 

(Ceylan, 2009:6). 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde temel amaç, uyuşmazlık yaşayan 

tarafların birtakım görüşmelerde bulunarak iki tarafın da menfaati doğrultusunda bir 

                                                           
1 National Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice 
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orta yol bulmasını sağlamaktır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde kazanan 

ve kaybeden taraf yerine ödün vererek kazanan iki taraf vardır (Ersen-Perçin, 2011:4). 

Uygulamada kazan-kazan mantığına dayanan ve bir uyuşmazlığın mahkemeler dışında 

tarafsız bir üçüncü kişinin yönetiminde çözüme kavuşturulmasını amaçlayan pek çok 

alternatif uyuşmazlık çözme yöntemi vardır. Bunlar; tahkim, arabuluculuk, müzakere, 

uzlaştırma, teknik bilirkişilik, ön hakemlik, üçüncü kişinin sözleşmeye müdahalesi 

gibi yöntemlerdir. Tahkim bazı kaynaklarda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 

kapsamında değerlendirilirken (Karayalçın, 1998:5; Ceylan, 2009:302; Akıncı, 

2013:9) bazı kaynaklarda bu kapsam dışında değerlendirilmektedir (Şanlı, 2013:437; 

Ekşi,2013:51; Meadow, 2015:2). Tahkim, bu çalışmada ADR kapsamı içinde 

değerlendirilerek incelenecektir. 

1.1.1. Tahkim kavramı  

Arapça “ḥkm” kökünden gelen tahkim kelimesinin sözlük anlamı hakem tayin 

etme, egemen sayma, güçlendirme, pekiştirme olarak ifade edilmektedir.2 Tahkim, bir 

uyuşmazlık konusunda hüküm verilmesi amacıyla hakeme gidilmesi demektir. Hâkim 

ile hakem arasındaki fark ise hâkimin hükmeden; hakemin ise, oluşturduğu hükümle 

tarafları uzlaştıran olmasıdır (Soysal ve İlter, 1999:65:Çal’dan 1999:40). 

En geniş tanıma göre tahkim; kanunun yasaklamadığı konularda, taraflar 

arasında doğmuş veya doğması muhtemel anlaşmazlıkların, bir sözleşme veya kanun 

hükmü uyarınca devlet yargısına başvurulmadan, taraflarca veya kanunla doğrudan 

doğruya seçilmiş olan ya da tarafların veya kanunun yetki tanıdığı şahıs ve mercilerce 

tayin edilmiş bulunan kimseler aracılığıyla çözümlenmesidir (Yeğengil, 1974:94). 

Kısacası tahkim, tarafların mevcut veya potansiyel bir ihtilâfı, aralarındaki bir 

anlaşmaya göre, hakem denilen özel şahıs(lar)ın kararına götürdükleri, devlet yargısı 

dışında özel bir prosedürdür (Emek, 1999:15). 

Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation, ILO)’ne göre 

ise tahkim, iki taraf arasındaki uyuşmazlığın resmi yargı dışında yetkilendirilmiş 

üçüncü bir kişi (tek bir hakem, hakem kurulu veya bir tahkim mahkemesi) aracılığıyla 

çözülmesini sağlayan bir işlemdir (ILO, 1980:15). 

                                                           
2 Etimoloji Türkçe, http://www.etimolojiturkce.com/kelime/tahkim, Erişim: 04.08.2015 

http://www.etimolojiturkce.com/kelime/tahkim
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1.1.2. Tahkim kurumunun tarihi  

Tahkimin tarihçesini, bilinen en eski medeniyetler olan Hint ve Akdeniz 

medeniyet tarihinden izlemeye bugünkü tarih kaynakları yeterli gelmemektedir. 

Ancak eski şark medeniyeti ile kıyaslandığında eski Mısır, Yunan, Roma ve İslam 

Hukuku kaynaklarında tahkimin izlerini daha net görmek mümkündür. Nitekim eski 

Yunan düşünürlerinden Demosthene’nin “Les Plaidoyers” adlı müdafaalarında 

“Tarafların aralarındaki anlaşmazlıklarda, hakeme başvurmaları mümkün olduğu gibi, 

istedikleri kimseleri de hakem seçebilirlerdi, seçtikleri hakemin kararına boyun 

eğerlerdi ve ona itiraz etmezlerdi” ifadesi yer almaktadır (Yeğengil, 1974:15, 17). 

Roma Hukuku’nda ise ilk zamanlarda devletin yargı işlerine müdahalesi ancak 

kamu yararını ihlâl eden durumlarda söz konusuydu. Özel yararın ihlâlinde ise “Özel 

Koruma Düzeni” adı verilen sistem devreye giriyor ve devlet insanlara kendi haklarını 

kendi elleriyle alma yolunu sunuyordu. Bu yetkinin sınırsız kullanılması sebebiyle 

devlet kişiler arasındaki anlaşmazlıklara kısmen de olsa müdahale etmiş, zarara eşit 

zararla karşılık verme felsefesine dayanan “kısas” usulünü getirmiştir. Ancak kısas 

sistemi de kuvvetin hâkim olduğu bir sistemdir. Bu sebeple kişiler zamanla 

anlaşmazlıkların çözüme bağlanması için toplumdaki örf ve âdetleri iyi bilen, 

güvenilir, dürüst kişilerin hakemliğine müracaat etmeye başlamıştır (ihtiyâri tahkim). 

Ancak daha öncesinde yapılan anlaşmaya rağmen hakem kararına taraflardan en az 

birinin uymaması durumunda uymaya zorlayacak bir devlet gücü olmadığı için yine 

kuvvetin hâkim olduğu bir sistem ortaya çıkıyordu. Devletin zamanla güçlenmesiyle 

herhangi bir uyuşmazlık durumunda devlet tarafları üzerinde anlaşacakları bir hakeme 

başvurma noktasında zorlamaya başlamıştır (zorunlu tahkim). Son aşamada ise devlet, 

yargı alanını tek başına kurgulayarak bugünkü anlamda mahkemelerde memur 

statüsündeki temsilciler eliyle uyuşmazlıkları çözme yoluna gitmiştir (Küçükgüngör, 

1998:137-138). 

İslam Hukuku’nda tahkimin eski ve seçkin bir geçmişi olduğu görülmektedir 

(Puglia, 2013:152). Kuran’da tahkimle ilgili hükümler doğrudan yer almaktadır. Bu 

hükümlerin bir kısmı taraflarca Peygamberin hakem seçilmesine ilişkin iken3 diğer bir 

                                                           
3 Nisa suresinin 64. ayetinde “Fela ve rabbike layüminune hattayuhakkumike fima şecere beyne hüm sümme 

layecidu fi enfüsihim haceran mimma kadayte ve yusellimu teslimen-Hayır, tanrı hakkı onlar için onlar aralarında 
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kısmı da ihtiyari tahkime ilişkin4 olup hâkimlik sıfatı bulunmayanlara yetki 

vermektedir (Yeğengil, 1974:626).  

Osmanlı Devleti’nin hukuk mevzuatında ise tahkime ait hükümler içeren ilk 

kanun 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret’tir. Bu Kanun’dan sonra kabul edilen 1861 

tarihli Ticaret Usulü Muhakemesine ait Nizamname’de ve 1864 tarihli Ticaret-i 

Bahriye Kanunu’nda da (deniz sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların 

çözümü hakkında) tahkime ilişkin hükümlere yer verildiği görülmektedir (Yeğengil, 

1974:75-76). Diğer yandan, İslam ve Türk hukuk tarihinin ilk medeni ve borçlar 

kanunu olan Mecelle’nin 1790’ıncı maddesinde yer verilen tahkim hükmünün 

sadeleştirilmiş hali: “Tahkim, hasım olan iki tarafın, ihtilâflarının halli için kendi 

rızalarıyla üçüncü bir kişiyi hüküm vermek üzere tayin etmelerinden ibarettir.” 

şeklindedir (Berki, 1982:406). Yine günümüzdeki esnaf kuruluşları ile ticaret ve 

sanayi odaları gibi müesseselerin tarihi kökeni olan Ahilik ve Lonca sisteminde de 

tahkimin önemli ve geniş bir yer sahibi olduğu, ticari uyuşmazlıkların bu kurum 

bünyesinde tahkim ve arabuluculuk gibi usullerle çözüme kavuşturulduğu 

bilinmektedir.5 

Türk hukukunda tahkimle ilgili ilk toplu yasal düzenleme 18.06.1927 tarihli ve 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK)’dur. Bu Kanun’un 516-

536’ncı hükümlerinde Türk hakemler tarafından Türk maddi hukukuna göre 

çözümlenecek ve yabancılık unsuru taşımayan uyuşmazlıkların tahkim (iç-milli 

tahkim) yöntemi ile çözümü düzenlenmiştir. 1927 yılından 2001 yılına kadar geçen 

dönemde yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklara ilişkin olarak Türk mevzuatında 

                                                           
çıkan ihtilaflarda seni hakem kılmadıkça, verdiğin hükümden dolayı hiçbir sıkıntı duymadan sana bütün 

teslimiyetleri ile münkad olmadıkça iman etmiş olmazlar” denilmektedir. Maide Suresinin 46. ayetinde “ve keyfe 

yuhakkimuneke ve indehümüttevratü fiha hükmüllahi sümme yetevellevne minbadi zalike ve ma ülaike 

bilmüminin-Tevrat onların yanında bulunduğu ve Allahın hükmünü muhtevi olduğu halde, onlar ne yüzle seni 

hakem tayin ediyorlar da sonra   onlar mümin değillerdir.” denilmektedir. Yine Maide Suresinin 45. ayetinde 

“Feincaüke fahküm beynehüm ev a’rız anhüm ve in tu’rizanhüm felen yezurruke şey’en ve in hakemte fahküm 

beynehüm bilkısti innellahe yufhibbülmuksitin-Onlar eğer sana gelirlerse aralarında hükmet veya onları geri 

çevir,geri çevirirsen sana fenalık yapamazlar, eğer onların aralarında hüküm verirsen adaletle hüküm ver. Allah 

adil olanları sever” denilmektedir. 
4 Nisa suresinin 35. ayetinde “Ve inhiftüm şikake beynehüma febasi hakemen min ehlihi  ve hakemen  min ehliha 

in yürida islahen yüveffikillahü beynehüma innalllahe kane alimen habiren-Karı kocanın aralarının açılmasından 

korkarsanız, erkeğin ailesinden biri ve kadının ailesinden bir hakem gönderin, bunlar düzeltmek isterlerse Allah 

onların aralarını buldurur. Doğrusu Allah her şeyi bilen ve haberdar olandır.” denilmektedir. 
5 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=20672&lst=MansetListesi, Erişim: 03.12.2015  

http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=20672&lst=MansetListesi
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özel bir düzenleme olmaması nedeniyle bu tür uyuşmazlıklara da 1086 sayılı 

HUMK’nun 516-536’ncı hükümleri uygulanmıştır. Ancak zamanla yabancı hakem 

kararları ile mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi ile ilgili sıkıntıların 

ortaya çıkmasıyla yeni düzenlemeler yapma ve uluslararası birtakım düzenlemelere 

taraf olma ihtiyacı doğmuştur. Türkiye 1991 yılında Milletlerarası Ticari Tahkim’e 

ilişkin 1961 tarihli Avrupa-Cenevre Konvansiyonuna6 ve yine aynı yıl Yabancı Hakem 

Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki 1958 tarihli New York Konvansiyonuna 

taraf olmuştur. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu tarafından 

hazırlanan ve üye ülkelerin tahkime ilişkin yapacak olduğu düzenlemelere temel ve 

model oluşturabilecek ilkeleri içeren 1985 tarihli UNCITRAL Model Kanunu ve 

uluslararası nitelikli uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan 1976 tarihli UNCITRAL 

tahkim kuralları gibi uluslararası özellikli düzenlemeler de Türkiye tarafından kabul 

görmüştür. 20.05.1982 tarihinde kabul edilen 2675 sayılı MÖHUK ile yabancılık 

unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk 

mahkemelerinin uluslararası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizine ilişkin 

hükümler düzenlenmiştir. Ancak adı geçen Kanun, 12.12.2007 tarihinde yürürlüğe 

giren 5718 sayılı MÖHUK7 ile yürürlükten kaldırılarak söz konusu konular artık 5718 

sayılı Kanun ile düzenlenir hale gelmiştir (Karadaş, 2013:29-30).  

Diğer yandan Türkiye, taraf olduğu yatırım uyuşmazlıklarının uluslararası 

tahkim yolu ile çözümü konusunda önemli adımlar atmıştır. Nitekim 1999 yılında 

Anayasanın yargı yolu başlıklı 125’inci maddesinde yer alan “İdarenin her türlü eylem 

ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” şeklindeki birinci fıkrasına “ Kamu hizmetleri 

ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli 

veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime 

ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.” ifadesi eklenmiştir. Bu 

düzenlemeye paralel bir şekilde aynı yıl İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda, Danıştay 

Kanunu’nda ve 3996 sayılı Yap-İşlet-Devret Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.  

2000 yılında 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve 

Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde 

                                                           
6 RG: 23.09.1991/21000 
7 RG: 12.12.2007/26728 
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Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun kabul edilmiştir. 2003 yılında yürürlüğe giren 

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile sadece yabancı sermaye 

yatırımlarına ilişkin esaslar düzenlenmekle kalmamış, yatırım uyuşmazlıklarının 

çözümünde milli ve milletlerarası tahkime ilişkin hükümler getirilmiştir.  

Yasal düzenlemelerin yanı sıra 1963 yılından bu yana Türkiye yatırıma ev 

sahipliği yapan ülke ile yabancı yatırımcı arasında çıkan uyuşmazlıkların tahkim ile 

çözümüne ilişkin 90’a yakın ikili anlaşmaya imza atmıştır. Türkiye 1965 yılında 

Washington’da imzalanan Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki 

Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Konvansiyona 1988 yılında taraf 

olmuştur.8 Ayrıca, Türkiye 2000 yılında Enerji Verimliliği ve İlgili Çevre Konuları 

Protokolü’nü ve eklerini kabul etmiştir. Enerji sektörüne yatırım yapan yabancıların 

başta Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi olmak üzere çeşitli 

uluslararası tahkim kurumları aracılığıyla Türkiye aleyhine açtıkları davaların 

sayısında görülen artış, bu ve benzer alanlarda tahkimin önemini daha da artırmıştır 

(Ekşi, 2013:3-5). 

Türk hukukunda tahkimle ilgili ilk toplu yasal düzenleme olarak nitelendirilen 

1086 sayılı HUMK’nun 516-536’ncı maddelerinde yer alan düzenlemeler; 

mahkemelere, tahkim uygulamasına müdahale konusunda fazlaca yetki tanıması 

sebebiyle çok fazla eleştiri almaktaydı. Örneğin, HUMK’a göre hakemler yemin 

ettiremez, şahitleri zorla çağırıp dinleyemez, ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz kararı 

veremez, hakemin reddi talebini karara bağlayamaz, hakem veya hakemler yargılama 

süresini kendiliğinden uzatamazlardı. 1927-2011 yılları arasında yürürlükte kalan 

HUMK’nun çeşitli maddelerinde değişiklikler yapılmasına rağmen tahkime ilişkin 

maddelerde bir değişikliğe gidilmemiştir. Ancak 2011 yılında yürürlüğe giren 6100 

sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK ek ve değişiklikleri ile tümüyle yürürlükten 

kaldırılmıştır.9  

6100 sayılı HMK’nın tahkime ilişkin 407-444’üncü maddelerinin 

hazırlanmasında UNCITRAL Model Kanunu’ndan esinlenilmiştir. HMK ile tahkim 

                                                           
8 RG: 6.12.1988/20011 
9 1086 sayılı HUMK’un 516-536. maddelerinde yer alan tahkime ilişkin hükümlerin yerini, 6100 sayılı HMK’nın 

407-444. maddeleri almıştır. 
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yargılaması konusunda yerel mahkemelere verilen birçok yetki daraltılmıştır (Ekşi, 

2013:8-11). HMK’da düzenlenen tahkim ihtiyari tahkimdir. Taraflar arasında bir 

tahkim anlaşması yapılmış olmalıdır. HMK’nın 407’nci maddesinde, tahkime ilişkin 

hükümlerin, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK)’nun10 tanımladığı 

anlamda yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği 

uyuşmazlıklarda uygulama alanı bulacağı belirtilmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere 

taraflar arasında cereyan etmiş bir uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıması veya 

tahkim yerinin Türkiye olmaması durumunda HMK uygulanmayacaktır. Bu yönüyle 

de bu Kanunda düzenlenen tahkim milli tahkimdir. HMK’nın 408’inci maddesinde, 

iki tarafın iradesine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkime 

elverişli olmadığı düzenlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, taraflar ancak üzerinde serbestçe 

tasarruf imkânına sahip oldukları uyuşmazlıklar konusunda tahkim sözleşmesi 

yapabilecektir.  

Türkiye’de tahkim, MTK yürürlüğe girmeden önce yabancı unsurlu olsun veya 

olmasın HUMK’a tabi olmaktaydı. Bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla 

21.06.2001 tarihinde 4686 sayılı MTK kabul edilmiştir.11 Yabancılık unsuru taşıması 

sebebiyle iç uyuşmazlıklardan farklı nitelik taşıyan ilişkilerin yerli hakem kararlarının 

tabi olduğu kurallar yerine MTK’ya tabi olması, Türk tahkim hukukunun gelişmesi ve 

uluslararası alanda tercih edilir hale gelmesi açısından çok önemli bir gelişme olmuştur 

(Akıncı, 2013:2). 

Türk hukukunda, tahkim kurumuna geçmişten günümüze kadar birçok 

düzenlemede yer verildiği görülmektedir. Milli tahkimi düzenleyen 2011 tarihli HMK 

ve milletlerarası tahkimi düzenleyen 2001 tarihli MTK tahkime ilişkin en temel 

düzenlemelerdir. Ayrıca, yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin ilişkilerde 

uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin uluslararası yetkisi, yabancı kararların 

tanınması ve tenfizine ilişkin hükümleri düzenleyen 2007 tarihli MÖHUK vardır. Tüm 

bunların dışında Türkiye tahkime ilişkin, uluslararası alanda önem atfedilen hemen 

                                                           
10 RG: 05.07.2001/24453 
11 4686 sayılı Kanun: md. 1: “… Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği 

veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında 

uygulanır…” 
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hemen tüm milletlerarası sözleşmelere taraf olmuştur. Yukarıda bahsi geçen bu 

sözleşmeler Anayasa’nın 90’ıncı maddesi gereği kanun hükmündedir.12 

1.1.3. Tahkime ilişkin sınıflandırmalar 

1.1.3.1. Birsel (Ad hoc) tahkim-kurumsal tahkim 

Birsel tahkim, taraflar arasındaki somut bir olayın çözümüne ilişkin olarak; 

hakemlerin, tahkim yerinin, tahkim usulünün ve bu tahkim usulünde uygulanacak 

maddi hukuk kurallarının taraflarca bizzat tayin edildiği ve hiçbir örgütün aracılığının 

söz konusu olmadığı tahkim türüdür. Bu sebeple münferit ve geçici olan bu tahkim, 

tarih boyunca devam edegelmiş en sade tahkim türüdür (Balcı, 1999:109; Şanlı, 

1986:96). Uygulamada tarafların birsel tahkim ile ilgili olarak genellikle 

sözleşmelerinde Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (United 

Nations Commission on International Trade Law-UNCITRAL) Tahkim Kurallarına13 

yer verdikleri görülmektedir. Bu durumda tarafların sözleşmelerinde düzenlemediği 

konularda UNCITRAL Tahkim Kuralları geçerli olmaktadır (Şanlı 1986:98-

99:Akıncı’dan 2013:5). 

Kurumsal tahkimde ise taraflar bir tahkim kurumunun gözetimi altında olmayı 

ve o kurum tarafından daha önceden tespit edilmiş kurallara14 uygun olarak 

uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasını kabul eder. Kurumsal tahkimde hakem 

mahkemesi sırasıyla; kamu düzenine aykırı olmayan sözleşme hükümlerini, tahkim 

kurumunun kabul ettiği kuralları, bu kuralların yetersiz kaldığı noktada da usul 

                                                           
12 1982 Anayasası: md. 90: “…Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Antlaşmalar kanun hükmündedir. 

Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 

içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” 
13 1976 yılında UNCITRAL’de ve ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda görüşülüp onaylanan, 

milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözümünde sosyal durumları ve hukuk sistemleri farklı olan tarafların 

hizmetine sunulan, tahkime ilişkin usûl kurallarıdır (Dayınlarlı, 2014:64-65). Bu kuralların hazırlanmasındaki 

temel amaç kendi içinde, farklı hukuki, ekonomik ve sosyal sistemlere sahip olan ülkelerde “birsel tahkim” için 

ortak olarak uygulanabilecek kurallar oluşturmak ve uluslararası ekonomik ilişkilere katkıda bulunmak olarak 

tanımlanmıştır. UNCITRAL kuralları sadece birsel tahkim uygulamasında değil, birçok tahkim kurumu tarafından 

benimsenerek kurumsal tahkim kuralları olarak da kullanılmaktadır (Of, 2012:131).  
14 Günümüzde milletlerarası nitelikli bir sözleşme yapmış olan taraflar herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda 

genellikle kurumsal tahkimi tercih etmektedir. Milletlerarası anlamda tahkim hizmeti veren birçok kurum, 

seçilmesi halinde tahkimi idaresinin kendi tahkim kurallarına göre yapacağı yönünde düzenlemelere sahiptir. 

Ancak bu anlayış giderek değişmeye başlamıştır. Tarafların aksini kararlaştırması durumunda kurum, farklı kurallar 

uygulayabilmektedir (Karademir, 2012:73). 
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hakkında tahkimle ilgili var olan mevcut genel hükümleri uygulamaya koymakla 

yükümlüdür (Karayalçın, 1998:10).  

Uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenmesi için organize edilmiş 

kurumlardan en çok bilinenleri arasında; Milletlerarası Ticaret Odası (International 

Chamber of Commerce), Amerikan Tahkim Kurumu (American Arbitration 

Association), Dubai Uluslararası Finans Merkezi (Dubai International Financial 

Center-DIFC), Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi 

(International Center for Settlement of Investment Disputes-ICSID)15, Londra 

Uluslararası Tahkim Mahkemesi (Londra Court of International Arbitration), 

Stockholm Ticaret Odası Tahkim Kurumu (Arbitration Institute of the Stockholm 

Chamber of Commerce) yer almaktadır. Bu kurumlar arasında AAA, dünyanın en 

büyük kurumsal tahkim merkezi sıfatını taşımaktadır.  

Uluslararası uygulamada belli sektörlere özgü kurulmuş tahkim kurumları da 

yer almaktadır. Örneğin, bitkisel yağ sektörü için Uluslararası Yağ ve Tohum Birliği 

Federasyonu, pamuk sektörü için Liverpool Pamuk Kuralları (Liverpool Cotton 

Rules), hububat sektörü için Tahıl ve Yem Ticareti Birliği bu tür kurumlar arasında 

yer almaktadır (Akıncı, 2013:4). Spor, inşaat, sigortacılık, finans hizmetleri, deniz 

taşımacılığı ve ticari mal üretimi gibi bazı sektörler de kendilerine ait tahkim ve 

arabuluculuk prosedürlerini ve kurallarını oluşturmuştur. Dünya Fikri Haklar 

Organizasyonu (World Intellectual Property Organization) ve Spor Tahkim 

Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport) tarafından düzenlenen kurallar bunlara 

verilebilecek en güzel örneklerdir (Paulsson at al, 2011:76). 

 Türkiye’de ise çok yakın zamanda kurulan İstanbul Tahkim Merkezi 

uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde kurumsal bir tahkim merkezi olmayı 

hedeflemektedir. Türkiye’de milli tahkim kurumuna örnek olarak ise İstanbul Ticaret 

Odası, TOBB ve İzmir Ticaret Odası tarafından verilen kurumsal tahkim hizmetleri 

verilebilir.  

                                                           
15 ICSID, münhasıran yatırımcılar ve devletler arasındaki birçoğu yatırım anlaşmalarından kaynaklanan 

uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet vermektedir. Bu dar ve münhasır kapsamı nedeniyle diğer tahkim 

kurumlarından ayrışmaktadır. Günümüzde Türk şirketlerinin taraf olduğu uyuşmazlıkların önemli bir kısmı ICSID 

nezdinde çözümlenmektedir (Karademir, 2012:91). 
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1.1.3.2. Zorunlu tahkim-ihtiyari tahkim 

Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülebilmesi için iki temel şart vardır. 

Bunlardan birincisi uyuşmazlığın tahkime elverişli olması, diğeri ise tarafların 

uyuşmazlık durumunda tahkim yoluna gidileceği konusunda anlaşmış olmalarıdır 

(Akıncı, 2013:5). Zorunlu tahkim taraflar arasında yazılı bir sözleşmeye veya sözlü bir 

rızaya ihtiyaç duymayan, tarafların hakeme gitmeye mecbur bırakıldığı bir 

uygulamadır (ILO, 1980:159). Tahkim özünde ve kural olarak tarafların özgür 

iradesine bağlı bir uygulamayken, bazı alanlarda özel kanun hükümleriyle düzenlenen 

zorunlu tahkim uygulamaları da görülmektedir. Türk hukukunda zorunlu tahkim 

hükümleri içeren başlıca düzenlemeler16; 

 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanunu, 

 3533 sayılı Umumi, Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daire ve 

Belediyelerle, Sermayesinin Tamamı Devlete veya Hususi İdarelere Ait 

Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolu ile Halli 

Hakkında Kanun, 

 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,  

 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun, 

 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunudur.17 

Söz konusu kanunlarda yer alan düzenlemeler, tarafların tahkimden önce 

mahkemelere müracaat etmesine engel olduğu gibi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu (HMK)18’na dayanan ihtiyari tahkime de başvurmalarına engel olmaktadır 

(Ekşi, 2013:15). 

 İhtiyari tahkimde, tarafların uyuşmazlıklarını hakeme götürme mecburiyetleri 

yoktur. Taraflar genel yargı yoluna başvurabilecekleri gibi koşullar mevcutsa 

aralarında yapacakları bir tahkim sözleşmesiyle tahkim yöntemine de başvurabilirler. 

                                                           
16 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Ekşi, 2013:18-47. 
17 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 50’nci maddesinde arabuluculuk, 51’inci maddesinde 

zorunlu tahkim, 52’nci maddesinde ihtiyari tahkim müesseselerine yer verilmiştir. 
18 Resmi Gazete (RG): 04.02.2011/27836 
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Ancak tarafların aralarında yapacakları bir sözleşmeyle kanunla zorunlu tahkime tabi 

tutulmuş bir uyuşmazlığı ihtiyari tahkim yoluyla çözüme kavuşturmaları mümkün 

değildir (Karadaş, 2013:35). Türk hukukunda ihtiyari tahkim örneğini 6100 sayılı 

HMK’nın 407-444. maddelerinde görmek mümkündür.  

1.1.3.3. Yerli (iç-milli) tahkim-yabancı tahkim-milletlerarası tahkim 

Tahkimin milletlerarası niteliğinin olup olmadığının ortaya çıkarılmasında 

tarafların statüleri (tabiiyeti, ikametgâhı vb.) ve uyuşmazlık konusunun niteliği (ticari, 

milletlerarası vb.) kıstaslarına başvurulmaktadır (Toope, 1990:4, Hunter, 1999:14; 

Tweeddale, 1999:273-274:Tanrıbilir ve Şit’den 2002:819). Farklı hukuk sistemlerince 

ikisinden birinin benimsendiği bu kıstaslara 21.06.1985 tarihli UNCITRAL Model 

Kanunu’nda19 birlikte yer verilmiştir. İki kıstastan birinin sağlanması Model 

Kanunu’na göre bir tahkimin, milletlerarası tahkim olarak nitelendirilmesi için yeterli 

sayılmıştır. Sonuç olarak, milletlerarası tahkim: “Birden fazla ülke ve hukuk sistemi 

ile irtibatlı olan, dolayısıyla uyuşmazlık konusunun ve usuli meselelerin hallinde en az 

bir yabancı hukuk sisteminin müdahil veya etkili olabileceği tahkim” (Tanrıbilir ve 

Şit, 2002:820) olarak tanımlanmaktadır. 

Milletlerarası tahkim kavramının karşısında yer alan yerli tahkim ise: “gerek 

taraflar gerek uyuşmazlık konusu itibarıyla, belli bir hukuk sisteminin sınırları içinde 

kalan, herhangi bir yabancı hukuk sistemi ile irtibatlı bulunmayan tahkimi ifade eder. 

Bu haliyle yerli tahkim, milletlerarası tahkime kıyasla ilgili hukuk sitemi tarafından 

daha yakinen kontrol edilir ve daha ayrıntılı düzenlemelere konu olabilir.” (Tanrıbilir 

ve Şit, 2002:821) şeklinde tanımlanabilir. 

Milletlerarası tahkim genel olarak taraflarının aynı ülkenin vatandaşı 

olmadıkları tahkimi kapsayan geniş bir kavramdır. Teknik bakımdan milletlerarası 

tahkim niteliğinde değerlendirilen bir uyuşmazlık, milletlerarası nitelik taşımasının 

yanında yerli veya yabancı tahkim hükümlerine tabi olabilir (Karayalçın, 1998:15). 

Yukarıda yer verilen kıstaslara dayanarak milletlerarası nitelikte adlandırılan bir 

tahkim davası sonunda verilen hakem kararı, doğrudan “milletlerarası hakem kararı” 

                                                           
19 Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin tahkime ilişkin yapacak 

olduğu düzenlemelerde temel ve model oluşturabilecek ilkeleri içeren bir kanundur (Karadaş, 2013:30). 
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olarak nitelendirilemez. Hakem kararlarının yerli-yabancı veya milletlerarası olarak 

nitelendirilmesi, tahkimin milletlerarası olarak nitelendirilmesinden farklı bir usule 

tabidir. Tahkimin milletlerarası nitelik taşıdığı her durumda verilen hakem kararının 

yabancı hakem kararı olduğunu söylemek mümkün değildir. Önüne gelen hakem 

kararını inceleyen bir hâkim, bu kararın yerli olup olmadığını belirleyebilmek için 

tahkime hâkim olan hukuki rejimi göz önünde bulundurmalıdır (Tanrıbilir ve Şit, 

2002:823-824). Örneğin, yabancı bir ülkede yabancı hakemlerce sonuçlandırılmış bir 

tahkim, tarafların statüleri ya da uyuşmazlık konusunun niteliği kıstaslarına göre 

milletlerarası tahkim niteliğinde olsa da, bu tahkimin usulünde Türk hukuku 

uygulanmış ise bu tahkim kararı Türkiye açısından yerli hakem kararı sayılacaktır.  

Akıncı (2013:60)’ya göre hakem kararlarının yerli olup olmadığına karar 

verilmesi, hakem kararının yerli mahkemece tenfizinin (yerine getirme) gerekip 

gerekmediğinin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Kural olarak yabancı mahkeme 

ve hakem kararları milli mahkeme kararları gibi doğrudan icra edilemez. Yabancı 

mahkeme ve hakem kararlarının milli mahkeme kararları gibi icra kabiliyetine sahip 

olabilmeleri için milli mahkemeler tarafından tanınması ve tenfiz edilmesi gerekir.20  

Yabancı yayınlarda ve Türk hukukunda “milletlerarası tahkim” kavramı farklı 

anlamlarda kullanılmaktadır. “Milletlerarası tahkim” teriminin sıklıkla “milletlerarası 

ticari tahkim” anlamına gelecek şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bu iki terim farklı 

anlamlar taşımakla birlikte uluslararası ticari ve ekonomik uyuşmazlıkların büyük bir 

kısmının tahkim yoluyla çözüme kavuşturulduğu günümüzde bu özdeşleşmenin çok 

da yanlış olduğu söylenemez. Şanlı (2013:243)’ya göre uluslararası ticaret uygulaması 

zaman içerisinde hukuki riskleri en aza indirgemede ve ortadan kaldırmada en uygun 

uyuşmazlık çözme yönteminin tahkim olduğunu göstermiştir. Bu sebeple bugün her 

türden uyuşmazlık durumunda uygulama alanı bulan tahkim kurumunun, aslında 

uluslararası ticaret camiasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştiği yadsınamaz bir 

gerçektir.  

                                                           
20 Tenfiz ve tanımaya ilişkin hükümler için bakınız: 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 

Hakkında Kanun (MÖHUK): 50, 58, 60, 63. maddeler 
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1.1.4. Tahkimin avantajları 

1.1.4.1. Bağlayıcılığı 

Arabuluculuk, uzlaştırma, müzakere gibi diğer uyuşmazlık çözüm yöntemleri 

aksi kararlaştırılmadıkça tarafları bağlamayan yöntemlerdir. Tahkimden önce bu 

yöntemlerden birine başvurulması ve taraflardan birinin alınan karara uymak 

istememesi durumunda geçirilen zaman ve yapılan harcamalar boşa gidecektir. Oysa 

hakem kararları mahkeme kararları gibi taraflar üzerinde bağlayıcı etkiye sahiptir 

(Akıncı, 2013:7). Bu yönüyle tahkimi diğer uyuşmazlık çözme yöntemlerinden ayıran 

en önemli özellik bağlayıcılıktır. 

1.1.4.2. Hakem kararlarının tenfizinin kolay olması 

Uluslararası sözleşmeler sayesinde hakem kararlarının tenfizi mahkeme 

kararlarının tenfizine kıyasla daha kolay olmaktadır (Akıncı 2013:8). Yabancı bir 

mahkeme kararının Türkiye’de tenfizi için kararın verildiği ülke ile Türkiye arasında 

karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma veya o devlette Türk mahkemelerinden 

verilmiş kararların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmü veya fiili uygulama 

bulunmalıdır.21Ancak Türkiye yabancı mahkeme kararlarının tenfizi konusunda çok 

az sayıda ülke ile ikili anlaşma22 imzalamıştır. Diğer yandan, Türkiye 1958 tarihli New 

York Sözleşmesi’ne taraf olduğu için neredeyse tüm ülkelerle hakem kararlarının 

tenfizi konusunda anlaşma yapmış sayılmaktadır. 

1.1.4.3. Bağımsızlık ve tarafsızlık 

Tarafların birbirlerinin vatandaşı oldukları ülkenin milli mahkemelerine 

gitmekten çekinmeleri, çoğu zaman taraflarca tahkim usulünün seçilmesinin en büyük 

nedenlerinden biri olmuştur. Bir ülkenin mevzuatında mahkemelerinin bağımsız 

olduğuna ne kadar vurgu yapılmış olursa olsun, milli mahkemelerin bürokratik bir 

yapıya sahip olması sebebiyle bağlı oldukları devletin sosyal, siyasal ve ekonomik 

politikalarının her zaman etkisinde olduğuna inanılmaktadır. Tahkimde taraflar 

bağımsızlığına ve tarafsızlığına güvendikleri kişileri hakem olarak seçme imkânına 

sahiptir (Şanlı, 2013:73). Bir tahkim sürecinin başarılı sonuç vermesinin altında yatan 

                                                           
21 5718 sayılı MÖHUK: md 54/1/b  
22 Sözleşmeleri ayrıntılı olarak incelemek için bakınız: http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/ikili.html 
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en önemli etmenlerden biri, her iki tarafın da hakeme ve vereceği karara güven 

duymasıdır (Duffy, 1998:6).  

1.1.4.4. Uzmanlık ve irade serbestisi  

Günümüzde tahkim müessesesine daha çok teknik bilgi ve tecrübe isteyen 

uyuşmazlıkların çözümü için başvurulduğu görülmektedir. Tahkim müessesesinde 

taraflar uzmanlığına ve tecrübesine güvendikleri kişileri hakem seçme şansına sahiptir 

(Perino, 2002:3; Dayınlarlı, 2014:4). 

Milli mahkemeler bağlı oldukları ülkenin maddi ve usul kurallarıyla sıkı sıkıya 

bağlıyken, tahkim müessesesinde hakemler için böyle bir sınırlama yoktur. Bu sebeple 

hakemler emredici hukuk kurallarının dışında uyuşmazlık konusunun ait olduğu 

sektörde ya da yaşam alanında geçerli olan, örf-adet ve teamülleri tarafların da 

tercihlerini gözeterek uyuşmazlığın çözümünde uygulayabilecektir (Şanlı, 1986:61). 

Tahkim sözleşmesi ile taraflar kendi ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyecek bir süreci 

tasarlama şansına sahiptir (Sussman, 2009:20). 

1.1.4.5. Tahkimin kısa zamanda sonuçlanması 

Bürokratik bir yapıya sahip olan milli mahkemeler karar verme sürecinde bağlı 

oldukları devletin maddi ve usul hukukuna göre hareket eder. Uzmanlık gerektiren 

konularda bilirkişiye başvurma ihtiyacı duyar. Bu gibi sebepler davaların gereğinden 

fazla uzayarak tarafların zaman kaybına ve maddi kaybına yol açar. Tahkim ise birçok 

yönüyle tarafların iradesine dayanan özel bir yargılama yöntemidir (Duffy, 1998:4; 

Şanlı, 2013:244). Tahkim, çözüm sürecinin tarafların iradesiyle şekillendiği, tarafların 

çıkarlarının, ekonomik kaygılarının ve zamanın öneminin daha iyi gözetilebildiği bir 

uyuşmazlık çözme yöntemidir.  

1.1.4.6. Gizlilik 

6100 sayılı HMK’nın “Aleniyet ilkesi” başlıklı 28’inci maddesinde 

duruşmaların ve kararların bildirilmesinin aleni olduğu, duruşmaların bir kısmının 

veya tamamının gizli olarak yapılmasının ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin 

kesin olarak gerekli kıldığı hallerde mümkün olabileceği düzenlenmiştir. Görüldüğü 

üzere milli mahkemelerin yargılama usulünde alenilik kural iken, gizlilik istisnadır. 

Ancak tahkim uygulamasında durum bunun tam tersidir. Dayınlarlı (2014:8)’ya göre; 
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bazı uyuşmazlıkların aleni olarak görülmesi, tarafların toplumdaki ticari ve kişisel 

itibarına zarar verebileceğinden, taraflar uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde tahkim 

usulünü tercih eder. Örneğin, fikri mülkiyet ve ticari sırra ilişkin bir uyuşmazlığın 

çözüme kavuşturulmasında taraflar için gizlilik çok önemli bir unsurdur (Sussman, 

2009:20-21). 

1.1.4.7. Ucuzluk 

Tahkimin devlet yargısına kıyasla daha az maliyetli bir çözüm sunması tarih 

boyunca tarafların tahkime yönelmesinin en önemli nedenlerinden biri olmuştur. 

Erişim açısından bakıldığında mahkemelere erişim, hakemlere erişime kıyasla çoğu 

zaman ücretsizdir. Ancak istatistiksel veriler ışığında toplam maliyete (davaya hazırlık 

süreci, avukat vekâlet ücreti, davanın değeri oranında ödenen nispi harç vs.) 

bakıldığında tahkimin daha ucuz bir süreç olduğu sonucuna varılmaktadır (Sussman, 

2009:21). Büyük miktardaki uyuşmazlıklar açısından tahkim ucuz bir yolken küçük 

uyuşmazlıklar açısından taraflar için devlet yargısından daha maliyetli olabilmektedir. 

Ancak yine de yatırım, borsa ve ticaret gibi zamanın paradan çok daha önemli olduğu 

alanlarda tahkim daha ekonomik bir çözüm yöntemi olarak ortaya çıkabilmektedir 

(Katsoris, 1985:3; Akıncı, 2013:9).  

1.1.5.  Tahkimin dezavantajları 

Tahkimin olumlu yanları olmakla birlikte olumsuz yanları da mevcuttur. 

Tahkim uygulaması birçok açıdan irade serbestîsine dayanan özellikler içermektedir. 

Ancak bu özgürlük doğrultusunda yapılacak yanlış bir seçim (hakeme, uyuşmazlığa 

uygulanacak usul hukuku ve maddi hukuka ilişkin vs.) tahkim davasının kaderini 

büyük ölçüde ve olumsuz yönde etkileyebilecektir. Ayrıca, “sosyal devlet” yargısının 

bazı üstün özelliklerinden dolayı da tahkim yargılamasının olumsuz etkilendiği 

görülmektedir. Devlet mahkemelerinin sahip olduğu birçok yetkiye (tanığın zorla 

getirilmesi, resmi makamlardan belge talep edilmesi vb.) hakemler sahip değildir. 

Ancak HMK md. 411’e göre bazı hallerde hakemlerin devlet mahkemelerinden yardım 

talep etmesi mümkün kılınmıştır (Özdamar, 2013:837). 
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Tahkim uygulamasında sözleşmeye taraf olmayan üçüncü kişileri tahkim 

yargılamasına dâhil etmek çok zordur.23 Örneğin Emek (1999:20)’e göre birden fazla 

davacının ya da davalının bulunduğu benzer konulu ihtilâflarda mahkemeler yerine 

tahkime gidilmesi durumunda tarafların rızası olmaksızın, davaları birleştirmek 

mümkün olmayacaktır. Bu durumda ortaya dava arkadaşı sayısı kadar tahkim 

duruşması çıkacaktır. Bu ise farklı hakem davalarında farklı kararlar ortaya çıkmasına 

sebep olacaktır. Ayrıca, davaların ayrı ayrı görülmesi taraflara ilave bir masraf yükü 

oluşturmakla birlikte zaman kaybına da neden olacaktır. 

Tahkim uygulamasının gelişmekte olan ülkeler açısından sakıncalı olduğu, 

gelişmiş ülkelerin menfaatlerine hizmet ettiği, batılı tahkim merkezlerinin tarafsız 

olmadığı yönünde tartışmalar da mevcuttur (Karayalçın, 1998:6). Diğer yandan, 

tahkimin ülke egemenliğini sınırlayan bir kurum olduğunu savunanlara göre de tahkim 

kavramı ile devletin üç unsurundan biri olan "egemenlik" kavramı çelişmektedir. Bu 

görüşe göre ülkenin egemenlik yetkilerinden biri olan yargılama yetkisinin tahkim ile 

hakemlere devrediliyor olması ulus devletler açısından gelecekte tehlikeler 

yaratacaktır (Uygun, 2012:302). 

1.2. Tahkimin Benzer Müesseselerden Farkları 

1.2.1. Arabuluculuk  

Arabuluculuk, bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişinin, yaşanan uyuşmazlıkla 

ilgili resmi ve bağlayıcı bir karara varmaksızın, tarafların uyuşmazlığı kendi aralarında 

çözmelerine yardımcı olduğu bir süreçtir (Meadow, 2015:2). Tahkim ve resmi 

yargılamadan farklı olarak arabuluculuk müessesesinde, arabulucunun karar verme 

yetkisi yoktur. Arabulucu, taraflara uyuşmazlık çözümünde veya sözleşme 

hazırlanmasında yol gösteren, şimdiye kadar ne olduğunu ve bundan sonra neler 

olabileceği konusunda tarafların düşünmelerine, taleplerinin neden ve sonuçlarını ayırt 

etmelerine yardımcı olan, kendi kararını taraflara dayatmayan kısacası anlaşma 

sürecini sevk ve idare eden kişidir (Ceylan, 2009:298-299). 

                                                           
23Amcham Portal, http://www.amcham-

shanghai.org/amchamportal/InfoVault_Library/2006/International%20Commercial%20Dispute%20Resolution.pd

f, Erişim: 03.01.2016 

http://www.amcham-shanghai.org/amchamportal/InfoVault_Library/2006/International%20Commercial%20Dispute%20Resolution.pdf
http://www.amcham-shanghai.org/amchamportal/InfoVault_Library/2006/International%20Commercial%20Dispute%20Resolution.pdf
http://www.amcham-shanghai.org/amchamportal/InfoVault_Library/2006/International%20Commercial%20Dispute%20Resolution.pdf
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Türk hukukunda arabuluculuk müessesesi 2012 yılında kabul edilen 6325 

sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu24 ile hukuki bir zemine 

oturtulmuştur. Bu Kanun’a göre, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, 

taraflar ancak üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel 

hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabulucuya başvurabilecektir (md.1/2). 

Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu 

süreçten vazgeçmek konusunda serbesttir. Taraflar dava sürecine girmeden veya dava 

sürecinde arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilecekleri gibi uyuşmazlığın 

taşındığı mahkeme de tarafları bu konuda yönlendirebilir (md.13/1). Arabulucuya 

yapılacak başvurunun ardından süreci tarafsız bir şekilde yöneten arabulucu taraflara 

çözüm teklifi içeren bir metin sunar ve tarafların kabul etmesi halinde bu metin 

taraflarca imzalanarak bağlayıcı hale gelir. Ancak önerilen çözüm her iki tarafça kabul 

edilmezse, tahkim müessesesinde verilen hakem kararının aksine bu metin taraflar 

üzerinde bağlayıcı hiçbir etkiye sahip olmayacaktır (Akıncı, 2013:11). 

1.2.2. Uzlaştırma  

Uzlaştırma, tamamen ihtiyari bir uyuşmazlık çözme usulüdür. Geleneksel 

olarak tarafların birlikte güvendiği saygın kişiler uzlaştırıcı olarak seçilir. Uzlaştırıcı 

uyuşmazlığın dostane çözümüne ilişkin olarak taraflara tavsiye niteliğinde görüşler 

iletebileceği gibi gözlemleri neticesinde verdiği bir kararı da iletebilir. Taraflar bu 

tavsiye veya karara uyup uymamakta özgürdür (Şanlı, 2013:411). 

Uzlaştırma ve arabuluculukta uyuşmazlığın çözüme vardırılmasında 

sorumluluk tamamen tarafların kendilerine aittir. Taraflar arabulucu veya 

uzlaştırıcının objektif yönlendirmeleri sonucu ortak bir mutabakata varıp varmamakta 

serbesttir. Ancak tahkimde, uyuşmazlığa çözüm bulma konusunda, sorumluluğun 

ağırlık merkezi taraflardan hakem adı verilen üçüncü kişiye kayar (ILO, 1980:151). 

Tahkimde, hakem tarafından verilen karar taraflar açısından bağlayıcı bir etkiye 

sahipken, arabuluculuk ve uzlaştırmada taraflardan en az birinin çözümden kaçınması 

halinde arabulucu ve uzlaştırıcının tüm çabaları boşa gitmiş sayılacak, taraflar 

açısından maddi kayıp ve zaman kaybı ortaya çıkacaktır.  

                                                           
24 RG: 22.06.2012/28331 
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1.2.3. Müzakere  

Tahkimin aksine müzakere müessesesinde, uyuşmazlık konusunda karar verme 

yetkisi ile donatılmış üçüncü bir kişiye ihtiyaç duyulmaz. Bunun yerine taraflar, 

aralarındaki uyuşmazlıkları giderebilecekleri ve kesin bir sonuca varabilecekleri süreci 

kendi kendilerine yönetir. Müzakere, tarafları anlaşma konusunda zorlamayan, daha 

önceden belirlenmiş kurallara tabi olmayan, gönüllülük esasına dayanan gayri resmi 

bir süreçtir. Bu sürecin amacı, tarafların ihtiyaç ve çıkarları doğrultusunda şekil 

verebildikleri ve mutabık kalabildikleri ortak bir sonuca ulaşmaktır (Mnookin, 

1998:4). Müzakere, en çok kullanılan ihtilâf çözme işlemi olup uzlaştırma gibi diğer 

yöntemlerin de temelini oluşturmaktadır.25 Müzakere usulü, birçok uyuşmazlık türü 

için uygun bir yöntem olmakla birlikte, belli alanlarda daha sık karşılaşmak 

mümkündür. Örneğin, Şanlı (2013:407,409)’ya göre; tarafların ticaret camiasında 

sürekli kalma isteği ve ticaretin uzun vadeli bir iş yapısına sahip olması müzakereyi 

uluslararası ticari uyuşmazlıklar için ideal bir uyuşmazlık çözme usulü yapmaktadır. 

1.2.4. Hakem-bilirkişi  

Tahkim kurumunda bulunan ve uyuşmazlığı çözmekle görevli üçüncü kişiler 

olan hakemler ile hukuki bir sorunun açıklığa kavuşturulmasında uzmanlıklarını 

kullanmak suretiyle tespitte bulunan hakem-bilirkişiler tamamen birbirinden farklı 

kurumlara hizmet eden kişilerdir. Hakemler önüne gelen uyuşmazlığın çözümü 

hakkında, tıpkı bir hâkim gibi bağlayıcı hüküm verir. Hakem-bilirkişilerin görevi ise 

sadece görevlendirildikleri teknik alanla sınırlıdır ve taraflar arasındaki uyuşmazlık 

hakkında bir karara varma yetkileri yoktur (Akıncı, 2013:12-13). Hakem-bilirkişiler, 

bir tahkim yargılamasında ya da bir mahkeme yargılamasında uzmanlık alanları 

sebebiyle görevlendirilen ve uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayacak tespitlerde 

(zararın miktarı, kusurun varlığı, bir şeyin değeri vb.) bulunarak, hakem veya hâkime 

karar verme noktasında yardımcı olan kişilerdir. 

                                                           
25 Velioğlu Erbay,  http://veliogluerbay.av.tr/PDF/alternatif-uyusmazlik-cozum-yontemleri-nedir.pdf, Erişim: 

5.11.2015  

 

http://veliogluerbay.av.tr/PDF/alternatif-uyusmazlik-cozum-yontemleri-nedir.pdf
http://www.veliogluerbay.av.tr/M/Makaleler,5.11.2015
http://www.veliogluerbay.av.tr/M/Makaleler,5.11.2015
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Görüldüğü üzere tahkim müessesesini benzer kurumlardan ayıran en önemli 

özellik tahkim süreci sonucunda verilen kararla tarafların bağlı olmasıdır. Bu yönüyle 

tahkim diğer yöntemlere nazaran daha çok mahkeme yargılamasına benzemektedir. 

Uzlaştırma ve arabuluculukta görev yapan üçüncü kişi taraflara tavsiye niteliğinde 

kararlar vermektedir. Taraflar bu karara uyup uymamakta serbesttir. Hakem-bilirkişi 

müessesesinde hakem bilirkişiler uzmanlık alanları konusunda görevlendirilirler ve 

hakem veya hâkime karar verme konusunda yardımcı olurlar. Müzakere usulünde ise 

zaten üçüncü bir kişiye ihtiyaç duyulmamaktadır.  



23 
 

2. TÜRK SERMAYE PİYASASI  

2.1.  Sermaye Piyasası Kavramı 

Sermaye piyasası, sermaye piyasası araçlarının alım-satımı suretiyle orta ve 

uzun vadeli ödünç verilebilir fonların tasarruf sahiplerinden yatırımcılara aktarılmasını 

sağlayan sistemdir. Bu sistemde yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve bunlar arasındaki 

fon akımını sağlayan aracı kurum ve bankalar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları 

gibi aracı ve yardımcı kuruluşlar yer almaktadır. Riskleri dağıtmak veya aktarmak, 

mülkiyeti tabana yaymak ve likidite sağlamak gibi fonksiyonların para piyasasından 

daha çok sermaye piyasasına özgü olduğunu söylemek mümkündür (İMKB, 2006:2-

3; SPL, 2015:8-9). Sermaye piyasası, birincil ve ikincil piyasadan oluşmaktadır. 

Birincil piyasa, sermaye piyasası araçlarının ihraççısı tarafından ilk defa piyasaya 

çıkarıldığı ve ilk alıcılarına satıldığı finansal piyasalardır. İkincil piyasa ise daha önce 

birincil piyasada ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının tasarruf sahipleri arasında 

yeniden alınıp satıldığı finansal piyasalardır (Mishkin, 2004:26; Fabozzi ve Drake, 

2009:127-128).  

2.2. Sermaye Piyasasının Unsurları 

Sermaye piyasası başlıca altı unsurdan meydana gelmektedir. Bunlar sırasıyla; 

fon talep edenler, fon arz edenler, sermaye piyasası araçları, tasarrufların yatırımlara 

dönüştürülmesine aracılık eden yardımcı kuruluşlar, borsalar ve teşkilatlanmış diğer 

piyasalardır. Bunlardan fon talep edenler, fon arz edenler ve tasarrufların yatırımlara 

dönüştürülmesine aracılık eden yardımcı kuruluşlar, sermaye piyasası 

uyuşmazlıklarının tarafı olması sebebiyle sermaye piyasası uyuşmazlıklarının tahkim 

ile çözümü konusunda doğrudan etkilenecek olan piyasa unsurlarıdır. 

2.2.1. Fon talep edenler (İhraççılar) 

Fon talep edenler, iktisadi-ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç 

duydukları kaynağı karşılamak üzere sermaye piyasası aracı ihraç eden kesimdir. 6362 

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda ihraç “sermaye piyasası araçlarının ihraççılar 

tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışı” olarak 

tanımlanmıştır (md.3/1-ğ). Söz konusu Kanunda ihraççı terimi ise, “sermaye piyasası 

araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda 
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bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve bu Kanuna 

tabi yatırım fonları” olarak tanımlanmıştır (md. 3/1-h). Tanımdan da anlaşılacağı 

üzere, yatırım fonları hariç, gerçek kişilerin ihraçta bulunması mümkün olmayacaktır. 

6362 sayılı Kanunda tüzel kişiliği haiz kurumlar açısından herhangi bir sınırlama 

bulunmamakla birlikte, kendi özel mevzuatında sermaye piyasası aracı ihraç 

edemeyeceği düzenlenen kuruluşlar tüzel kişiliği haiz olsa bile ihraççı olamayacaktır 

(Günal, 1997:3; SPL, 2015:10). 

2.2.2. Fon arz edenler (Yatırımcılar-müşteriler) 

Fon arz edenler, tasarruflarını getiri beklentisi ile sermaye piyasası araçlarına 

yatıran gerçek ve tüzel kişilerden oluşan kesimdir. Sermaye piyasalarındaki en önemli 

taraf konumunda bulunan tasarruf sahipleri birikimlerini alışılagelmiş yatırım 

olanaklarının dışında ve güvenli piyasalarda değerlendirmeyi tercih eder. 6362 sayılı 

Kanun’un 45’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yatırım kuruluşlarının yatırım 

hizmet ve faaliyetlerinin icrası sırasında yatırımcılara sağlanacak korumanın 

belirlenmesi ve farklılaştırılabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na 

yatırımcıları sınıflandırma yetkisi tanınmış ve ortaya bireysel/kurumsal, 

nitelikli/nitelikli olmayan, kendiliğinden nitelikli/isteğe bağlı nitelikli şeklinde 

yatırımcı sınıflandırmaları çıkmıştır. Bireysel yatırımcı, kendi risk ve getiri tercihleri 

doğrultusunda tasarrufları ile sermaye piyasası aracı satın alan gerçek veya tüzel 

kişilerdir. Kurumsal yatırımcılar münhasıran sermaye piyasasında yatırım yapmak 

amacıyla diğer tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları sermaye piyasası araçlarına 

yatırarak, bundan elde ettiği getiriyi fon topladığı bireysel tasarruf sahiplerine dağıtan 

kurumlardır. Nitelikli yatırımcı ise, SPK düzenlemelerinde belirlenen kıstasları 

karşılayan veya bunun üstünde yatırım büyüklüğüne sahip müşterileri ifade etmek 

üzere kullanılmaktadır. Nitelikli yatırımcı kurumsal yatırımcılar ile portföy büyüklüğü 

belirli bir tutarın üzerinde olan bireysel yatırımcıları kapsayan özel bir kategoridir 

(Tanör, 2000:3; SPL, 2015:10). Bireysel yatırımcıların yeterli teknik donanım ve 

uzman personel aracılığıyla piyasaları izlemek, gelişmelere göre pozisyon almak ve 

portföylerini profesyonel olarak yönetme imkânına çoğu zaman sahip olamaması 

bireysel yatırımcı portföylerinin riskli portföyler olmasına neden olmaktadır. Bu 

nedenlerle sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcılar sınıfı oluşturulmuştur. 



25 
 

Kurumsal yatırımcılar, bireysel yatırımcılara riskin dağıtılması ve profesyonel 

yönetim gibi konularda sağladıkları faydaların yanı sıra sermaye piyasalarının 

derinleşmesinde ve gelişmesinde de önemli bir role sahiptir (Akın, 2011:2).  

Yatırımcılar arasında meydana gelen sınıflandırma farklılıkları bu yatırımcı 

çeşitlerinin tabi olduğu mevzuat düzenlemelerinin de farklılaşmasına neden olmuştur.  

2.2.3. Sermaye piyasası araçları 

Sermaye piyasası sistemi içerisinde kaynak ihtiyacı duyan kesim, diğer bir 

ifadeyle fon talep edenler, birikimlerini değerlendirmek üzere hazır bekleyen tasarruf 

sahiplerinden, bir başka ifadeyle fon arz edenlerden, ya kredi mekanizmasını aradan 

çıkararak borç alırlar ya da onları kendilerine ortak etmeyi tercih ederler (SPL, 

2015:11-12). Borçlanma seçeneğinin tercih edilmesi durumunda kullanılacak olan 

sermaye piyasası araçlarının başında tahvil ve bono gelirken ortaklık seçeneğinde 

kullanılacak olan sermaye piyasası araçlarının başında hisse senedi gelmektedir 

(Fabozzi ve Drake, 2009:125). Söz konusu sermaye piyasası araçlarının tasarruf 

sahiplerine satılmasının ardından fon talep edenler ile fon arz edenler arasında 

alacaklılık ya da ortaklık şeklinde hukuki bir ilişki kurulmuş olur (Tanör, 2000:3).  

Sermaye piyasası araçları yardımcı kuruluşların yerine getirdiği aracılık 

fonksiyonunun konusunu oluşturmaktadır. Bu araçlar aynı zamanda sermaye piyasası 

uyuşmazlıklarının da konusunu oluşturmaktadır. Bu sebeple sermaye piyasasında 

meydana gelen tüm faaliyetler bu araçlarla ilgili iş ve işlemlere dayanmaktadır.  

6362 sayılı Kanunu’nda sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve türev 

araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere SPK tarafından bu kapsamda 

olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları olarak tanımlanmıştır (md. 3/1-ş). 

Sermaye piyasası araçlarının neler olduğu her piyasayı düzenleyen mevzuatta farklı 

olarak belirlenebildiği için her piyasada işlem gören sermaye piyasası araçlarının 

sayısı ve niteliği farklılıklar arz etmektedir.  

2.2.4. Yardımcı kuruluşlar (Aracı kurumlar/aracı kuruluşlar) 

Sermaye piyasası sisteminde fon talep edenler ile fon arz edenler arasında 

gerçekleştirilen fon transferinin sağlıklı, verimli ve hukuka uygun bir zeminde 
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gerçekleştirilmesi için danışmanlık, pazarlamacılık, gişe hizmetlerinin sunulması gibi 

faaliyetlerin bu konuda uzmanlaşmış ve daha da önemlisi yetki almış kurumlar 

tarafından yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir (Fabozzi ve Drake, 2009:114; 

SPL, 2015:12). Örneğin, ihraççının hangi sermaye piyasası aracını hangi fiyat 

üzerinden ihraç etmesinin uygun olacağı, bunun için en uygun zamanın ne olduğu gibi 

konularda kendisine profesyonel anlamda yardımcı olacak kurumlara ihtiyacı vardır. 

Aynı doğrultuda yatırımcıların da hangi araçlara, ne zaman yatırım yapması gerektiği 

gibi konularda yardım alması gerekebilir. Fon transferine ilişkin hemen hemen tüm 

süreçlerde ihraççı kuruluşun arkasında çoğu zaman görünmeyen bir kahraman olarak 

rol oynayan yardımcı kuruluşlar aslında piyasada en önemli işlevlerden birini yerine 

getirmektedir (Tekinalp, 1982:85; Tanör, 2000:260; SPL, 2015:12).  

6362 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinde, yardımcı kuruluşlar, “sermaye 

piyasası kurumları” başlığı altında yatırım kuruluşları26, kolektif yatırım kuruluşları, 

bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları, portföy yönetim 

kuruluşları, ipotek finansmanı kuruluşları, konut finansmanı ve varlık finansmanı 

fonları, varlık kiralama şirketleri, merkezi takas ve saklama kuruluşları, veri depolama 

kuruluşları ile kuruluş ve faaliyet esasları SPK tarafından belirlenen diğer sermaye 

piyasası kurumları olarak sıralanmıştır. Sermaye piyasasında önemli bir yere sahip 

olan bu kurum ve kuruluşlar aracılık görevini yerine getirebilmek için birçok hukuki 

sorumluluğa sahiptir ve bu sebeple sermaye piyasası uyuşmazlıklarında sık sık taraf 

konumunda bulunmaktadır. 

2.2.5. Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalar 

Mali piyasalar, kurumsallaşma ölçütü dikkate alındığında organize ve organize 

olmayan piyasalar (tezgâh üstü piyasalar) olmak üzere ikiye ayrılır. Organize 

piyasalar; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Açık Piyasa, TCMB 

Bankalararası (Interbank) Para Piyasası, TCMB Döviz Piyasası ve Borsa İstanbul 

                                                           
26 6362 sayılı Kanun’da yatırım kuruluşu, aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş 

ve faaliyet esasları SPK tarafından belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları ve bankalar olarak tanımlanmıştır. 

Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu döneminde aracı kuruluş, banka ve aracı kurumları içeren bir kavram 

olarak kullanılmakta iken, görüldüğü üzere 6362 sayılı Kanun’da yatırım kuruluşu kavramı banka ve aracı 

kurumların yanında yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunan diğer sermaye piyasası kurumlarını da 

kapsamaktadır. 
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şeklinde sıralanabilir. Organize olmayan piyasaları ise Bankalararası TL Piyasası, 

Bankalararası Repo Piyasası, Bankalararası Tahvil Piyasası, Bankalararası Döviz 

Piyasası, Serbest Döviz Piyasası, Serbest Altın Piyasası ve Kapalıçarşı Efektif Piyasası 

olarak sıralamak mümkündür (Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği27 

(TSPAKB), 2010:6). 

Sermaye piyasası özelinde organize olmuş piyasalar; binaları, üyeleri, yasaları, 

kuralları ve yönetenleri belirli olan, alıcı ve satıcıların merkezi bir yerde toplandığı, 

sadece kayıt altına alınmış menkul kıymetlerin alım-satımının yapıldığı borsalardır 

(Mishkin, 2004:27). New York Menkul Kıymetler Borsası, Tokyo Menkul Kıymetler 

Borsası, Borsa İstanbul örgütlenen borsa örnekleridir. Bu piyasalarda, yatırımcılar 

piyasayı etkileyebilecek bilgilere daha kolay ve doğru bir şekilde ulaşma imkânına 

sahiptir. Organize olmamış piyasalar ise, sabit bir fiziki mekânın olmadığı, fiyatların 

pazarlıkla belirlendiği tezgâh üstü piyasalardır. Sermaye piyasası özelinde organize 

olmamış piyasalara örnek olarak Kapalıçarşı Efektif Piyasası verilebilir (Coşkun, 

2008:6-7; TSPAKB, 2010:6).  

Mali piyasalarda işlem gören araçların niteliği ve sayısı zaman içerisinde 

artmaktadır. Bu sebeple, piyasa işlemlerinin sadece borsalarda değil, borsa benzeri 

yapılarda da gerçekleştirildiği görülmektedir. Mevcut ve doğacak olan yeni finansal 

araçların işlem göreceği, borsa gibi teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinin kamu gözetim 

ve denetimi altına alınması amacıyla 6362 sayılı Kanun’un, 66’ncı maddesi ile bir 

düzenleme getirilmiştir (Çetin ve ark., 2014:134). Söz konusu düzenleme uyarınca, 

borsalar dışında sermaye piyasası araçlarının alıcı ve satıcılarını bir araya getiren, alım 

ve satımına aracılık eden, bunlar için sistemler ve platformlar oluşturan ve bunları 

işleten alternatif işlem sistemlerinin, çok taraflı işlem platformlarının ve teşkilatlanmış 

diğer piyasaların kuruluşuna, yetkilendirilmesine, sermayelerine, bunlarda işlem 

görecek sermaye piyasası araçlarına, rekabet şartlarına ve bu kuruluşların çalışma 

ilkelerine ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle 

düzenlenir. SPK, bunların gözetim ve denetim mercii olarak belirlenmiştir. 

                                                           
27 08.01.2001 tarihli ve 2001/1914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan TSPAKB Statüsü, 

02.04.2014 tarihli ve 28960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 

Statüsü ile yürürlükten kaldırılmıştır. 



28 
 

2.3. Sermaye Piyasası İçinde Menkul Kıymet Borsalarının Yeri ve Önemi 

6362 sayılı Kanun öncesinde var olan sermaye piyasası mevzuatının, 

kurulmasına ve faaliyet göstermesine izin verdiği borsalar; menkul kıymet borsaları, 

vadeli işlem ve opsiyon borsaları, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler piyasaları ile 

kambiyo ve kıymetli maden borsaları ve emtia (ticaret) borsalarıydı. Ancak Türkiye’de 

2013 yılı Nisan ayına kadar28 borsa kavramı daha çok İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsasını ifade etmek üzere kullanılmıştır.  

Günümüzde geçmişteki temellerinden farklı olarak sayı ve çeşit olarak çok 

fazla borsa yapılanması vardır. Borsa yapılarındaki bu çeşitlilik söz konusu borsalarda 

işlem gören varlıkların türüne göre; menkul kıymet borsaları, emtia borsaları, döviz 

borsaları, altın borsaları ve türev ürün borsaları gibi ayrımların yapılmasına neden 

olmuştur (Tekerek, 2002:4). Söz konusu borsalar içinde Türk sermaye piyasasında 

önemli bir yere sahip olan menkul kıymet borsaları; üyeleri, kuralları ve yönetenleri 

belirli olan, alıcı ve satıcıların merkezi bir yerde toplandığı teşkilatlanmış 

piyasalardandır. Hem işlem sayısı hem de işlem hacmi açısından Türk sermaye 

piyasasının büyük bir kısmını menkul kıymet borsaları oluşturmaktadır (KB, 2015:46).  

2.4. Türkiye’de Borsa Tarihi ve Borsa İstanbul 

18. ve 19. yüzyılda Avrupa’da yaşanan sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan 

büyük anonim ortaklıklar halka açılarak sermaye piyasalarının gelişmesine katkı 

sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, bu gelişmeleri çağdaşlarıyla aynı oranda 

yakalayamamış ve devletin ekonomik faaliyetleri tarım, esnaf ve zanaatkârların 

üretimleri ile ithal malların ticaretinden daha öteye gidememiştir. Ancak Osmanlı 

İmparatorluğu’nda yaşayan yabancı tacirler ve gayrimüslimler, Avrupa’daki 

şirketlerin hisse senetleri ve tahvillerine ilgi göstermiştir. Söz konusu hisse senetleri 

ve tahvillerin, bu kimseler eliyle İstanbul’da ve Osmanlı İmparatorluğu’nun diğer bazı 

merkezlerinde dolaşıma sunulması, sarraflar ve bankerler aracılığı ile alınıp 

                                                           
28 6362 sayılı Kanun 30.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 138’inci 

maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte 

kurulmuş ve esas sözleşmesinin 3 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmesiyle de faaliyetine başlamıştır. Söz konusu 

madde uyarınca Borsa İstanbul’un kurulmasıyla İMKB’nin tüzel kişiliği sona ermiştir.  
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satılmasıyla İstanbul’da Galata Borsasının temelleri atılmıştır (Tanör, 2000:37-39; 

Köse, 2001:232; SPK, 2012:19). 

 19 Kasım 1871 tarihinde yürürlüğe giren Dersaadet Tahvilat Borsası 

Nizamnamesi ile Galata Borsası, Dersaadet Tahvilat Borsası adıyla yarı yasal bir 

kurum haline getirilmiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle savaş 

sırasında birçok spekülatif kambiyo işlemleri olmuş ve mevcut borsa 1923 yılında 

Ankara Hükümeti’nin denetimine girmiştir (Beşirli, 2009:193). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu takiben 1929 yılında çıkartılan 1447 

sayılı “Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu” ile sermaye piyasalarının, 

yeni ismiyle “İstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası” adı altında organize 

olması sağlanmıştır. Tüm bu gelişmelerin ardından sırasıyla; 1981 yılında 2499 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu29, 1983 yılında menkul kıymet borsalarının kuruluşunu 

öngören 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1984 yılında “Menkul Kıymetler 

Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik” Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 1985 yılı sonunda ise İMKB resmen kurulmuş ve 3 Ocak 1986 

tarihinde alım satım faaliyetlerine başlamıştır (SPK, 2012:48). Diğer yandan, Kıymetli 

Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik 1993 

yılında yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe dayanılarak 26 Temmuz 1995 

tarihinde İstanbul Altın Borsası (İAB) faaliyete geçmiştir.30 2001 yılında ise 

19.10.2001 tarih ve 24558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/3025 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) unvanı 

altında eksikliği çok uzun zamandır hissedilen bir vadeli işlem borsası kurulması 

kararlaştırılmıştır. 5 Mart 2004 tarihinde faaliyet izni verilen VOB, 4 Şubat 2005 

tarihinde resmi faaliyetlerine İzmir’de başlamıştır.31  

Türk sermaye piyasası tarihi açısından önemli bir kilometre taşı olan 6362 

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 30.12.2012 tarihinde yayımlanmıştır. Bu Kanun 

İMKB’nin yapılanması ve borsacılık faaliyeti ile ilgili çok önemli değişiklikler 

içermektedir. Menkul kıymetler borsalarının hukuki dayanağı olan 2499 sayılı Kanun 

                                                           
29 RG: 30.07.1981/17416  
30 Borsa İstanbul, http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/kiymetli-madenler-ve-kiymetli-

taslar-piyasasi, Erişim: 07.01.2016 
31 SPK, http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=8&pid=2, Erişim: 07.01.2016 

http://www.vob.org.tr/?submenuheader=null
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/kiymetli-madenler-ve-kiymetli-taslar-piyasasi
http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/kiymetli-madenler-ve-kiymetli-taslar-piyasasi
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=8&pid=2
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ile 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi yürürlükten kaldıran 6362 sayılı Kanun, 

“borsa” tanımını değiştirerek32 kamu kurumları olarak kurulan borsaların anonim 

şirket şeklinde faaliyet göstermesini sağlamıştır. Bu gelişmelerle İMKB, Borsa 

İstanbul Anonim Şirketi (BİST) adı altında özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şekilde 

yeniden yapılanmıştır (SPK, 2012:48). Dünya ve Türk borsalarının anonim şirket 

olarak yapılanmalarına ilişkin düzenlemelerin altında yatan temel sebep, bilgi ve 

iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerle ortaya çıkan yoğun 

rekabet ortamıdır. Böyle bir ortamda varlıklarını sürdürmek isteyen borsalar özelleşme 

gibi organizasyon ve işleyiş yapılarında değişiklikler yaparak alternatif finansman 

kaynaklarına erişim kolaylığı sağlamayı ve daha kurumsal bir yönetime kavuşmayı 

amaçlamaktadır (Campbell, 1993:69:Çetin ve ark.’dan 2014:131). Borsa İstanbul, esas 

sözleşmesinin tescil edilmesinin ardından 3 Nisan 2013 tarihinde faaliyete başlamış ve 

5 Nisan 2013 tarihi ise ilk seans günü olmuştur.33  

Sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelere kadar Türkiye’de dört farklı 

türde borsa faaliyette bulunmuştur. Bunlar; menkul kıymetlerin işlem gördüğü İMKB, 

tarımsal ürünlerin spot (toptan alım–satım) olarak işlem gördüğü ticaret borsaları, 

kıymetli madenlerin işlem gördüğü İAB, finansal ve tarımsal sözleşmelerin işlem 

gördüğü VOB’dur. 6362 sayılı Kanun ile hayat bulan Borsa İstanbul; bugün İMKB, 

İAB ve VOB’u tek çatı altında birleştiren bir yapı olarak görevini sürdürmektedir. Bu 

sebeple artık Türkiye’de Borsa İstanbul ve ticaret borsaları şeklinde iki türde borsa 

faaliyetinden bahsetmek daha doğru olacaktır.  

                                                           
32 2499 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinde borsa; “ Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar; özel 

yasalarında yazılı esaslar çerçevesinde teşkilatlanarak, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının 

güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında, kolayca alınıp, satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları 

tespit ve ilan etmekle yetkili olarak kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlardır.” şeklinde tanımlanmıştır.  

6362 sayılı Kanun’un md. 3/1/ç bendinde ise borsa; “borsa, anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası 

araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve SPK tarafından uygun görülen diğer sözleşmelerin, 

belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak 

ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, 

alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, 

6362 sayılı Kanun’a uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerleri” olarak 

tanımlanmıştır. 
33 Borsa İstanbul, http://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/Borsa_Istanbul_Bir_Donusum_Hikayesi.pdf, 

Erişim: 07.01.2016 

http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/kurumsal-yonetim/bias-esas-sozlesmesi.pdf?sfvrsn=22
http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/kurumsal-yonetim/bias-esas-sozlesmesi.pdf?sfvrsn=22
http://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/Borsa_Istanbul_Bir_Donusum_Hikayesi.pdf
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2.5. Türk Sermaye Piyasasının Genel Görünümü 

Türkiye’de finans sektörünün görünümüne bakıldığında bankacılık sektörünün 

yıllar içerisinde finans sektörünün yüzde 88-89’unu oluşturduğu görülmektedir. Öte 

yandan, sermaye piyasası 2010 yılında finans piyasasından yüzde 8,5 pay alırken 2016 

yılı Aralık ayı itibarıyla payın yüzde 7,8’e gerilediği görülmektedir. Bu veriler, Türk 

sermaye piyasasının bankacılık sektörüne göre geride kaldığını göstermektedir.  

Grafik 2.1. Sektörlerin Aktif Büyüklüklerinin Finans Piyasasındaki Payı (Yüzde) 

 

 
Kaynak: 2011-2017 Yıllık Programları 

Finans piyasalarının Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) içindeki payı 

incelendiğinde sermaye piyasasının yıllar içerisinde çok önemli bir büyüme 

kaydedemediği görülmektedir.  Nitekim bankacılık sektörü aktiflerinin GSYH’ya 

oranı 2003-2016 döneminde hızlı bir şekilde artarak yüzde 105,4 seviyesine gelirken 

sermaye piyasası göstergeleri olarak nitelenebilecek BİST’te işlem gören şirketlerin 

piyasa kapitalizasyonunun GSYH’ya oranı yıllar içerisinde dalgalanarak 2016 yılını 

yüzde 23,7 seviyesinden tamamladığı görülmektedir. Borsa İstanbul’da işlem gören 

şirket sayısı da son yıllarda gerilemekte olup 2016 yıl sonunda 405 olarak 

gerçekleşmiştir. Bir başka gösterge olarak borçlanma araçları nominal stokunun 

GSYH’ya oranı 2003-2016 döneminde azalış göstermiştir. Bu azalışta borçlanma 

araçları piyasasının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan kamu kesimi menkul 

kıymetlerindeki azalış etkili olmuştur. Ayrıca, borçlanma araçları piyasasında özel 

81,8 82,5 81,3 81,3 80,3 80,1 79,5

2,7 3,1 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3
3,8 4,1 4,6 5,0 4,6 4,5 4,5
3,2 3,1 3,4 3,3 3,6 3,7 4,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-6
  Mevduat Bankaları   Kalkınma ve Yatırım Bankaları   Katılım Bankaları
Sigorta ve Emeklilik Finansal Kiralama Şirketleri Faktoring Şirketleri



32 
 

sektör borçlanma araçlarının yalnızca yüzde 10 civarında bir paya sahip olduğu 

düşünüldüğünde piyasanın gelişmişliğine dair daha net bir fikir edinilmektedir. 

 Grafik 2.2. Finans Sektörü Büyüklüklerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya Oranı 

(Yüzde) ve Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirket Sayısı (Adet) 

 
Kaynak: BDDK,  http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis#, Erişim:10.06.2017 

              SPK, http://www.spk.gov.tr/apps/aylikbulten/index.aspx?submenuheader=0, Erişim:10.06.2017  

              TÜİK,  http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Erişim:10.06.2017  

Onuncu Kalkınma Planında da sermaye piyasasının geliştirilmesi amacıyla 

politikalar benimsenmiş ve bu sayede Plan döneminin sonunda (2018 yılı) piyasa 

kapitalizasyonunun GSYH’ya oranının yüzde 66’ya, borçlanma araçlarının GSYH’ya 

oranının yüzde 47’ye çıkacağı öngörülmüştür. Benzer şekilde, Borsa İstanbul’da işlem 

gören şirket sayısının dönem sonunda 606’ya çıkarılması hedeflenmiştir. Ancak 

gelinen aşamada hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha ciddi adımlar atılması 

gerekmektedir. 

 2003-2016 döneminde Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin yüzde 

50’nin üzerindeki kısmı yabancı yatırımcılara aittir. 2016 yılı itibarıyla yabancı 

sahipliği yüzde 63,4 olarak gerçekleşmiştir. 
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Grafik 2.3. Hisse Senedi Yatırımcı Yabancı Saklama Oranları (Borsa İstanbul 

Şirketlerinin Halka Açık Bölümünün Piyasa Değerine Göre) (Yüzde) 

 
Kaynak: SPK, http://www.spk.gov.tr/apps/aylikbulten/index.aspx?submenuheader=0, Erişim: 10.06.2017    

Uluslararası karşılaştırma yapıldığında 2016 yılı itibarıyla seçilmiş ülkeler 

arasında borsasında işlem gören şirket sayısı bakımından Türkiye’nin orta sıralarda 

yer aldığı görülmektedir. ABD, Birleşik Krallık ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin 

borsalarında işlem gören şirket sayılarının gelişmekte olan ülkelere göre oldukça 

yüksek olmasına karşın 2008 küresel finans krizinin söz konusu sayıları 2003 yılına 

göre düşürdüğü göze çarpmaktadır.  

Grafik 2.4. Seçilmiş Ülke Borsalarında İşlem Gören Şirketler (Adet) 

 

 
Not: İtalya ve Birleşik Krallık 2016 verileri yer almadığından 2014 yılı itibarıyladır. Çekya ise 2015 yılı itibarıyladır. 

Kaynak: Dünya Bankası, http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO, Erişim:11.06.2017 

 

Borsada işlem gören şirketlerin piyasa kapitalizasyonunun ülke GSYH’larına 

oranı bakımından Türkiye’nin diğer ülkelere göre geride olduğu görülmektedir. 
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Ayrıca, Türkiye bu oran bakımından hem OECD hem AB hem de dünya 

ortalamasından geride yer almaktadır. Öte yandan, 2003 yılıyla kıyaslandığında da 

Türkiye’nin bu alanda kayda değer bir gelişim kaydetmediği görülmektedir. 

Grafik 2.5. Seçilmiş Ülke ve Birliklerde Piyasa Kapitalizasyonunun Gayri Safi 

Yurt İçi Hasılaya Oranı (Yüzde) 

 
Not: İtalya ve AB’de 2015 verileri yer almadığından 2014 yılı itibarıyladır.  
Kaynak: Dünya Bankası, http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS, Erişim: 10.06.2017 

Uluslararası karşılaştırmalı mukayese edildiğinde Türkiye’nin hem emeklilik 

fonlarının hem de yatırım fonlarının GSYH’ya oranının oldukça düşük olduğu 

görülmektedir.  2016 yılı 3. çeyreği itibarıyla emeklilik fonları büyüklüğünün 

GSYH’ya oranı yüzde 2,3 olan Türkiye’de yatırım fonları büyüklüğünün GSYH’ya 

oranı yüzde 1,8 olarak gerçekleşmiştir. 

Grafik 2.6. Seçilmiş Ülkelerde Fonların Büyüklüğünün Gayri Safi Yurt İçi 

Hasılaya Oranı (Yüzde, 2016/3. Çeyrek) 
a. Emeklilik Fonları/GSYH  b. Yatırım Fonları/GSYH 

  
Kaynak: OECD, http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/data/institutional-investors-statistics, Erişim:11.06.2017  
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Özet olarak, Türk sermaye piyasasının bankacılık sektörüne ve uluslararası 

karşılaştırmalara göre daha az geliştiği ve bu durumun yıllar içerisinde iyileşmediği 

görülmektedir.   
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3. SERMAYE PİYASASI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİME SUNULMASI  

3.1.  Sermaye Piyasası Uyuşmazlığı Kavramı 

Sermaye piyasası uyuşmazlığından bahsedebilmek için kural olarak ortada bir 

sermaye piyasası işleminin varlığı gereklidir (Aydın, 2007:29). Sermaye piyasası 

işlemini; en az bir sermaye piyasası aracı ile ilgili olmak üzere sermaye piyasası 

kurumları, yatırımcılar, üyeler ve düzenleyici yapılar arasındaki işlemler (o yer 

hukukunun veya uyuşmazlık çıkması durumunda uygulanacak olan hukukun icrasına 

izin verdiği) olarak tanımlamak mümkündür. Bununla birlikte, sermaye piyasası 

işlemlerine ilişkin bir listenin oluşturulması sermaye piyasasının değişkenlik ve 

çeşitlilik içeren dinamik yapısından ötürü pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, 

somut bir uyuşmazlığın, sermaye piyasası uyuşmazlığı olup olmadığına her somut 

olayda ayrı bir değerlendirme yaparak karar vermek yerinde olacaktır (Tevetoğlu, 

2009:43).  

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının tahkime götürülebilmesi için tarafların bu 

konudaki iradelerinin örtüşmesi ve bu iradelerin tahkim sözleşmesi veya tahkim şartı 

içeren bir sözleşme ile yazılı olarak ortaya konulması gerekir. Böyle bir sözleşme, 

uyuşmazlık çıkmadan önce yapılabileceği gibi uyuşmazlık çıktıktan sonra taraflar 

arasında imzalanarak da yapılabilir (Katsoris, 2001:311). Herhangi bir sermaye 

piyasasında işlem yapmak isteyen bir yatırımcı o piyasada yer alan aracılar ile 

sözleşme ilişkisine girmektedir. Bu sözleşme ilişkisi ile yatırımcılar o aracı bünyesinde 

hesap açarak ilgili piyasada faaliyette bulunmaktadır. Tahkim şartına, hesap açmaya 

ilişkin bu sözleşmede yer verilebileceği gibi yatırımcı ile aracı arasında ayrı bir tahkim 

sözleşmesi de yapılabilir.34 Bir sözleşmede tahkim şartına kimi zaman taraf 

iradelerinin dışında tamamen yasal bir düzenleme nedeniyle de yer verilebilir.  

Daha önce de belirtildiği üzere sermaye piyasası uyuşmazlıkları bir sermaye 

piyasası işlemine dayanmaktadır. Bu işlemin öncesinde veya sonrasında taraflar 

arasında çeşitli hukuki ilişkiler gerçekleşmektedir. Sermaye piyasasında yaşanan 

birçok uyuşmazlık konusu bu hukuki ilişkilerin ihlâl edilmesi sebebiyle 

                                                           
34 Uyuşmazlıkları tahkime götürmeyi sağlayan tahkim şartına, sözleşmelerde yer verilirken en geniş anlama gelecek 

şekilde yer verilmektedir. Bu şekilde herhangi bir uyuşmazlık yaşanması durumunda ileri sürülecek taleplerin de 

kapsamı genişletilmiş olmaktadır (Grant, 1994:184). 
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yaşanmaktadır. Tarafların kendi aralarında gerçekleşen hukuki işlemlerden doğan 

yükümlülüklerinin yanında ayrıca piyasa aktörlerinin piyasa kurallarına yönelik 

düzenlemeler içeren mevzuat hükümleri nedeniyle de yüklendikleri sorumluluklar 

bulunmaktadır. Bir kısım uyuşmazlıklar da piyasa aktörlerinin bu sorumluluklara 

riayet etmemesinden kaynaklanmaktadır.  

Dünya genelinde bugün sermaye piyasası uyuşmazlıklarına neden olan ve 

tahkime sunulabilecek olan belli başlı durumları (Grant, 1994: 185-197); 

 Aracının hileye başvurarak yatırımcıyı bilinçli bir şekilde yanlış bir yatırıma 

yönlendirmesi neticesinde yatırımcının zarara uğraması, 

 Piyasa aktörleri arasında tesis edilmiş bir sözleşmenin taraflardan herhangi biri 

tarafından ihlal edilmesi nedeniyle bir diğer tarafın zarara uğraması,  

 Aracının yatırımcıya verdiği tavsiye ve önerilerin işlem konusu sermaye 

piyasası aracı ile yatırımcının finansal durumuna uygun olmaması,  

 Aracının, yatırımcının yatırım amaçlarıyla örtüşmeyen, aşırı ve gereksiz 

menkul kıymet alım satımı yapması, 

 Yatırımcının aracıya verdiği bir işlem talimatının yerine getirilmemesi, kısmen 

yerine getirilmesi veya makul zamanda yerine getirilmemesi nedeniyle yatırımcının 

zarara uğraması, 

  Aracının yatırımcının bilgisi dışında yatırımcının nam ve hesabına yetkisiz 

işlemler yapması, 

 Aracının yatırımcıyı yanlış bilgilendirmesi neticesinde yatırımcının 

başarısızlıkla sonuçlanan bir yatırım kararı alması,  

 Yatırımcının hesabında bulunan nakit para miktarının bir yatırım işlemine 

yetmediği durumlarda aracı tarafından kredili yatırım hesaplarının kullanılmasına 

ilişkin sözleşmelerin ihlâl edilmesi 

şeklinde sıralamak mümkündür. Türk sermaye piyasasında yaşanmış ve İMKB 

 nezdinde çözüme kavuşturulmuş bir uyuşmazlık çözüm örneğine kutu 3.1’de 

yer verilmiştir. 
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  Kutu 3.1. İMKB Nezdinde Çözülen Bir Uyuşmazlık Örneği 

OLAY: Yatırımcı, 13.12.1999 günü 2. seans başlarında telefon aracılığıyla 7.000 

TL fiyatla 100 lot Anadolu Gıda hisse senedi alım emri verdiğini ve “işleminiz başarı ile 

gerçekleşmiştir” onayı aldığını, ancak hisse senedi belirtilen fiyattan yoğun olarak işlem 

görmesine rağmen yatırımcı emrinin gerçekleşmediğini belirterek mağduriyetinin 

giderilmesini istemiştir. 

Üye, her ne kadar yatırımcının 13.12.1999 Pazartesi günü ikinci seans başlarında 

telefon aracılığıyla 7.000 TL fiyatla 100 lot Anadolu Gıda hisse senedi alım emri girdiğini 

ve işlemin başarılı olduğunu belirtmekte ise de görüntülü ev ve ofis bankacılığı aracılığı 

ile sistemlerine girilen alış emri dökümlerinin bulunduğu listede yatırımcının emrinin yer 

almadığını, dolayısıyla yatırımcının emir girişinde başarısız olduğunun anlaşıldığını 

belirtmiştir.  

KARAR: Yatırımcı tarafından 13.12.1999 tarihinde telefon aracılığı ile iletildiği 

ve “işleminiz başarı ile gerçekleşti” onayı alındığı ifade edilen 7.000-TL fiyat seviyesinden 

100 lot Anadolu Gıda hisse senedi alış emrinin Üye’nin bilgisayar sisteminde kontrol 

aşamasından geçtiği, ancak onay aşamasından geçmediği (üye kayıtlarında yer alan 

örnekler nezdinde yapılan incelemede gerçekleşen emirlerin onay aşamasından geçtiği 

görülmüştür), dolayısıyla emrin İMKB’ye iletilmek üzere Üye müşteri temsilcisinin 

sistemine ulaşmadığı üye sistemlerinde yapılan inceleme neticesinde tespit edilmiş olup, 

verilmesi gereken onayın yatırımcı tarafından verilmemesi nedeni ile emrin 

gerçekleşmemiş olması ve aksinin de yatırımcı tarafından ispat edilememiş olması 

nedenleriyle sabit görülmeyen yatırımcı şikâyetinin reddine karar verildi. 

  Kaynak: İMKB, 2011: 4 

3.2. Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarının Tarafları 

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının taraflarını35; sermaye piyasası araçlarını 

ihraç edenler (ihraççılar), sermaye piyasası aracına yatırım yapanlar (yatırımcılar-

müşteriler), aracılık faaliyetinde bulunanlar ve yardımcı kurumlar olarak sıralamak 

mümkündür (Tanör, 1999:71).  

Sermaye piyasalarında en önemli taraf konumunda bulunan yatırımcılar, yerli 

ve yabancı yatırımcılar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yabancı yatırımlar özellikle 

gelişmekte olan ülkeler için milli gelir ve istihdam artışının yanında genel olarak 

ekonomik kalkınmanın önemli unsurları arasında değerlendirilmektedir. Bu sebeple, 

bu ülkelerde yabancı yatırımcılara yönelik teşvik uygulamalarına sıkça 

rastlanmaktadır (OECD, 2001; Isaksson, 2007). Türkiye açısından bakıldığında 

yabancı yatırımcıların BİST’te işlem gören hisse senetleri sahipliğindeki payı 2015 

yılı Aralık ayı itibarıyla yüzde 62,4 düzeyindedir. Bunun yanı sıra BİST’teki günlük 

                                                           
35 İkinci bölümde “Sermaye Piyasasının Unsurları” başlığı altındaki konuda taraflara ilişkin bilgilere değinilmişti. 
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işlem hacminin önemli bir kısmı yine yabancı yatırımcılarca yapılmaktadır.36 Tüm bu 

sebeplerle sermaye piyasasında yaşanan bir uyuşmazlıkta taraflardan birinin yabancı 

yatırımcı olma ihtimali yüksektir. 

Sermaye piyasasında aracılık fonksiyonunu yerine getiren ve sermaye 

piyasasına ilişkin iş ve işlemlerin hemen hemen hepsinde taraf konumunda bulunan 

aracı kurumlara bu piyasada ihtiyaç duyulmasının en önemli sebebi sahip oldukları 

uzmanlık bilgisidir (Fabozzi ve Drake, 2009:114). Sermaye piyasasında hem 

yatırımcılar hem de ihraççılar tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve birikime sahip olan 

ve aracılık faaliyeti sırasında birçok hukuki sorumluluk üstlenen bu kuruluşlar birçok 

sermaye piyasası uyuşmazlığına taraf olmaktadır. 

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarında taraf olarak diğerlerine nispeten daha az 

karşılaşılan sermaye piyasası unsuru ise ihraççılardır. İhraççılar daha önceden ihraç 

edilmiş bir sermaye piyasası aracının ikincil piyasada alım satımıyla ilgili olarak işlem 

yapmaz. Bu sebeple ihraççılar ancak birincil piyasada meydana gelen halka arz işlemi 

sırasında (yardımcı kurumlarla girdikleri sözleşme ilişkisi nedeniyle) ortaya 

çıkabilecek uyuşmazlıklardan ötürü bir sermaye piyasası uyuşmazlığının tarafı 

olabilecektir (Aydın, 2007:45). 

3.3.  Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkimin Ortaya Çıkışı37 

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının temelini oluşturan sermaye piyasası 

işlemlerinin karmaşık yapısı (Katsoris, 2001:310), herhangi bir uyuşmazlığın doğması 

halinde taraflar, uygulamacı avukatlar ve karar vericiler açısından çeşitli sorunların 

ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Grant, 1994:102). Tarafların gerçekleştirdikleri 

işlemlerden elde etmeyi planladıkları kazanç miktarları, geç sonuçlanacak bir 

uyuşmazlığın piyasada sebep olacağı itibar ve güven kaybı ve sermaye piyasasının 

dinamik yapısı göz önünde bulundurulduğunda, sermaye piyasası uyuşmazlıklarının 

en kısa sürede çözüme kavuşturulması piyasa aktörleri için hayati önem arz 

etmektedir. Bu sebeple, sermaye piyasası aktörlerine, mahkemeler dışında ve o 

                                                           
36 SPK, http://www.spk.gov.tr/apps/aylikbulten/index.aspx?submenuheader=0, Erişim: 05.04.2016 
37 Sermaye piyasası uyuşmazlıklarında tahkimin ortaya çıkışı, ülke örnekleri kısmında ABD başlığı altında daha 

ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

http://www.spk.gov.tr/apps/aylikbulten/index.aspx?submenuheader=0
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piyasaya özgü kuralların işletildiği bir uyuşmazlık çözüm mekanizması seçeneği 

sunulması gerekmektedir. Bu seçeneklerden biri de tahkimdir.  

Uyuşmazlıkların mahkeme dışında bir yöntemle çözüme kavuşturulması 

metodu birçok uyuşmazlık türü için günümüzde popüler bir durum olmuştur. 200 yıla 

yakın bir süredir de tahkim, sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümünde en çok 

kullanılan yöntemlerden biri haline gelmiştir. Mahkemelerin çözüm süreçlerine 

kıyasla taraflara daha kısa zamanda ve daha ekonomik olarak çözüme kavuşma imkânı 

sunan tahkim etkili bir yöntem olarak varlığını sürdürmektedir (Grant:1994:XXV). 

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümünde tahkim ilk kez ABD’de 

uygulanmıştır. Diğer ülkelerle kıyaslandığında ABD tahkim konusunda 1845’li 

yıllardan bu yana süregelen köklü bir tecrübeye sahiptir (Şanlı, 1986:14; Grant, 

1994:94-95). Etkisi giderek artan tahkim bugün birçok ülkede sermaye piyasası 

uyuşmazlıklarının çözümünde başvurulan en temel yöntemlerden biridir.  

3.4. Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarının Tahkime Konu Olabilmesi 

İrade özerkliğinden doğan ve bireylerin özgür iradelerinin ifadesi olarak kabul 

edilen sözleşme özgürlüğü ilkesi en temel hukuk ilkelerinden birisidir. Sözleşmenin 

içeriğinin hukuka, kamu düzenine, genel ahlâka ve kişilik haklarına aykırı ya da 

imkânsız olmaması gibi kurallarla bu özgürlüğün sınırsız bir özgürlük olarak 

kullanılmasının önüne geçilmiştir (Ateş, 2007:75). Bu anlamda sözleşme özgürlüğü 

ilkesi taraflara herhangi bir uyuşmazlığı tahkime götürme niyetini içeren bir anlaşma 

yapma konusunda bir serbesti tanımaktadır. Ancak diğer taraftan bu serbestinin de 

belli sınırlar çerçevesinde mümkün olabileceği kaydedilmektedir. Evrensel bir ilke 

olan sözleşme özgürlüğü ilkesine hemen hemen tüm ülkeler kanun koyucuları 

aracılığıyla sınırlamalar getirmiştir. Bu sınırlardan biri de kamu düzenidir. Doğası 

gereği çok geniş bir kavram olan kamu düzeni kavramı (Atakan, 2007:69) “kamu 

düzeni ihlali” gerekçesi ile birçok ülke için ulusal ve uluslararası anlamda savunma 

kalkanı görevi görmektedir. Bu sebeple, bir sermaye piyasası uyuşmazlığının tahkime 

konu olmasının önündeki en önemli engellerden biri “kamu düzeninin ihlâli” 

gerekçesidir. Ancak bu gerekçe ile tahkime gösterilen direncin zaman içinde başta 

ABD olmak üzere tüm dünyada zayıfladığı görülmektedir. Bu zayıflamanın 

görülmesinde sermaye piyasalarının ülke sınırlarını aşan yapısı ve yatırımcının 
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korunmasına yönelik ilkelerde giderek yeknesaklık sağlanması etkili olmuştur. Bugün 

birçok ülkede sermaye piyasasına ilişkin uyuşmazlıklarda taraflara tahkime gidebilme 

seçeneği sunulmaktadır.  

Konuya Türk hukuku açısından bakıldığında herhangi bir konuda yaşanmış bir 

uyuşmazlığın tahkime götürülüp götürülemeyeceği tarafların uyuşmazlığa sebep olan 

konu üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma hakkının olup olmamasına göre 

değerlendirilmektedir (Şanlı, 1986:26). Bu hakka ilişkin olarak öğretide genel kabul 

gören görüş, tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunamadıkları, sulh 

olamadıkları, anlaşma yapamadıkları hallerde tahkim yoluna başvuramayacakları 

şeklindedir. Bu kural İsviçre, İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkelerin hukukunda da 

benimsenmiş, evrensel bir kuraldır (Kalpsüz, 2007:117). Bu kurala göre tarafların 

üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabildiği sermaye piyasası uyuşmazlıklarını tahkime 

taşıması mümkündür. 

3.5. Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarında Tahkimin Faydaları  

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarında tahkime başvurulmasının en önemli 

faydalarından biri taraflara sağladığı zaman kazancıdır. Devlet yargılaması ile 

kıyaslandığında tahkim yöntemi ile daha hızlı sonuca ulaşılmaktadır. Tahkimde 

bulguların incelenmesi safhası daha kısadır. Ayrıca, duruşma günleri mahkemenin 

takvimine göre değil tarafların kararlaştıracağı takvime göre belirlenmektedir. 

Yargılama safhasındaki hız dolaylı olarak yargılama masraflarının da azalmasını 

sağlamaktadır (Grant, 1994:102).  

Sermaye piyasası hukukunun kendine özgü bir yapıya sahip olması bu piyasada 

yaşanan uyuşmazlıkların hakkaniyetli bir şekilde çözümü konusunda bu alanda 

uzmanlaşmış kişilere olan ihtiyacı artırmaktadır. Tahkim müessesesinde taraflar 

uzmanlığına ve tecrübesine güvendikleri kişileri hakem seçme şansına sahiptir 

(Perino, 2002:3). 6100 sayılı HMK’nın 266’ncı maddesinin birinci fıkrası “Mahkeme, 

çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin 

talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar 

verir.” şeklinde düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere, hâkimler sermaye piyasası gibi 

teknik bir alana ilişkin bir yargılamada bilirkişi talebinde bulunabilecektir. Ancak 
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mahkeme yargılamalarında bilirkişiden gelecek cevabı beklemek yargılama sürecinin 

daha da uzamasına neden olacaktır. Bu sebeple, bir sermaye piyasası uyuşmazlığının 

o alanda tecrübeli hakemler kontrolünde incelenmesi tarafların hem verilen karara olan 

inancını artıracak hem de çözüme daha hızlı kavuşmasına fayda sağlayacaktır.  

Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle sermaye piyasası faaliyetlerinde ülke 

sınırlarının giderek ortadan kalkması ve sermaye piyasalarının yerel kimliklerinden 

sıyrılması ile birlikte sermaye piyasası yatırımlarında ve piyasalardaki yabancılık 

unsurunda artış yaşanmaktadır.38 Bu artışla birlikte uluslararası sermaye piyasası 

işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk 

sorunu ve çözüm yöntemi gündeme gelmektedir. Ancak yabancı yatırımcılar imkân 

dâhilinde ise yatırım yaptıkları ülkelerin mahkemeleri yerine tarafsız, önyargısız ve 

alanında tecrübeli bir heyetin incelemelerde bulunduğu bir tahkim prosedürünü tercih 

etmektedir (Zhu, 2007:5). Görüldüğü üzere, sermaye piyasası alanında yabancılara 

tahkim seçeneğinin sunulması daha çok yabancı yatırımcıyı ülkesine çekmek isteyen 

ülkeler için önemli bir fırsattır. 

Türkiye de dâhil birçok ülkenin milli mahkemelerinin yargılama usulünde 

alenilik kural iken gizlilik istisnadır.39 Ancak bazı uyuşmazlıkların aleni olarak 

görülmesi, tarafların iş ve toplum yaşamındaki itibarına zarar verebileceğinden tahkim 

usulü taraflara daha avantajlı gelmektedir. (Sussman, 2009:20-21; Dayınlarlı, 2014:8). 

Tahkimde uyuşmazlıkların gizli bir şekilde çözüme kavuşturuluyor olması ve ancak 

istisnai hallerde hakem kararlarının yayınlanıyor olması sermaye piyasası aktörlerinin 

tahkimi tercih etmelerindeki en önemli nedenlerden biridir (Şanlı, 1986:24).  

3.6.  Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarında Tahkimin Olumsuz Yönleri 

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının tahkimle çözüme kavuşturulmasıyla ilgili 

olarak yapılan olumlu yorumların yanında bu kuruma yönelik eleştiriler de yer 

almaktadır. Bu eleştirilerin bir kısmı tahkim yargılamasının mahkeme yargılamasına 

                                                           
38 1980 yılında 12 trilyon ABD Doları civarındaki küresel finansal varlıkların büyüklüğü 2007 yılında 206 trilyon 

ABD Dolarına, finansal varlıkların aynı dönemde Gayri Safi Yurt içi Hâsıla (GSYH)’ya oranı yüzde 120’den yüzde 

355’e ulaşmıştır (McKinsey Global Institute, 2013). Finansal serbestleşmenin hız kazanmaya başladığı 1980 

yılından 2013 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerin toplam GSYH’sı 14 kat artarken, gelişmekte olan ülkelere 

toplam özel sermaye girişleri 30 kat, net özel sermaye girişleri ise 15 kat artmıştır (Kassap, 2016:14). 
39 6100 sayılı HMK, md. 28 
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göre taraflara dezavantaj sağlaması ile ilgilidir. Taraflar, bir uyuşmazlığın çözülmesi 

sırasında hâkimlerin elinde bulunan yetkilere dayanarak hakemlere kıyasen daha etkin 

bir tavır sergilediğini düşünmektedir (Grant, 1994:103). Örneğin, taraflar delillerin 

toplanması aşamasının tahkim kurumunda mahkemeler kadar etkin yürütülemeyeceği 

endişesini taşımaktadır (Guzman, 2000:1298:Tevetoğlu’dan 2009:348).  

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının tahkim yöntemiyle çözülmesine ilişkin 

eleştirilerin önemli bir kısmı ise tahkim hizmetinin yaygın olarak öz düzenleyici 

kuruluşlar tarafından veriliyor olması ve bu hizmetin kimi piyasalarda zorunlu 

tutuluyor olmasına yöneliktir. Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının tahkimle çözülmesi 

konusunda en köklü geçmişe sahip olan ABD’de öz düzenleyici kuruluşlar bünyesinde 

gerçekleştirilen tahkimin adil olup olmadığına yönelik tartışmalar Shearson/American 

Express Inc. v. McMahon davasının40 görüldüğü 1987 yılından bu yana sürmektedir 

(Black, 2014:44). ABD’de aracı kurumların öz düzenleyici bir kuruluş olan 

FINRA’nın üyesi olması gerekmektedir.41 Diğer yandan, tahkim hizmetinin 

taraflardan tamamen bağımsız bir yapı yerine aracı kuruluşların üyesi olduğu bir yapı 

tarafından verilmesi, yatırımcıları ve yatırımcı haklarını gözeten kesimleri rahatsız 

etmektedir. Sermaye piyasasının bu aktörleri, verilecek tahkim kararlarının tarafsız 

olmayacağı yönünde endişeler taşımaktadır. Ayrıca, sermaye piyasası sektöründeki 

büyük aracı kuruluşların piyasada etkin bir yere sahip olması sebebiyle bazı 

hakemlerin bu kuruluşların aleyhine karar verme noktasında çekince yaşayacakları 

düşünülmektedir (O’Neal ve Solin, 2007:2-4) 

Shearson/American Express Inc. v. McMahon davasının görüldüğü 1987 

yılından bu yana sürmekte olan bir diğer tartışma ise sermaye piyasası 

uyuşmazlıklarında taraflara tahkimin zorunlu bir çözüm yöntemi olarak sunulmasıdır. 

Yatırımcılara tahkim ile devlet yargılaması arasında bir seçim şansı verilmemesi 

yatırımcılar tarafından eleştirilmekle birlikte, FINRA’ya tahkimin düzenlenmesi ve 

sürdürülmesi konusunda önemli boyutlarda yatırım yapan aracı kurumlar tahkimin 

                                                           
40 Bu davada Yüksek Mahkeme aracı kurumlara yatırımcılarla girdikleri ilişkilerde tahkim sözleşmesi yapma 

zorunluluğu getirirken, yatırımcılara da 1934 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde ortaya çıkan iddialarını 

öz düzenleyici kuruluşlar bünyesinde bulunan tahkime götürme zorunluluğu getirmiştir (Katsoris, 1987:361; 

O’Neal ve Solin, 2007:1). 
41 FINRA,  http://www.FINRA.org/about, Erişim: 07.04.2016 

 

http://www.finra.org/about


44 
 

zorunlu tutulmasından yanadır. Ayrıca, bu kurumlar yatırımcılarla girdikleri hukuki 

ilişkilerde tahkim şartının kaldırılmasının yerinde bir karar olmayacağını 

düşünmektedir. Ancak piyasa aktörlerinin bir kısmı FINRA bünyesinde 

gerçekleştirilen tahkim hizmetinin zorunlu olması yerine ihtiyari olmasının 

yatırımcının korunması ilkesiyle paralel bir düzenleme olacağını savunmaktadır 

(Black, 2014:50-51). 

Son olarak yazında bazı yazarlarca tahkimin mahkeme yargılamasına kıyasla 

taraflara daha ekonomik bir çözüm yöntemi sağladığı yönündeki fikrin her durumda 

geçerli olmadığı savunulmaktadır. Bu görüşe göre tahkim taraflara küçük meblağlı 

uyuşmazlıklar için mahkemelere göre daha az maliyetli olacak şekilde bir sonuca 

ulaşma imkânı verirken büyük uyuşmazlıklarda bu durum her zaman geçerli değildir 

(Securities Industry and Financial Markets Association, 2007:53; Black, 2014:40, 52). 

Bu görüşü savunan bazı yazarlara göre tahkim sadece düşük meblağlı sermaye piyasası 

uyuşmazlıkları için kullanılan bir yöntem olmalıdır (Black, 2014:52). 
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4. SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE TAHKİM UYGULAMALARI 

Bu bölümde İstanbul’un uluslararası anlamda bir finans merkezi haline 

getirilmesi hedefi göz önünde bulundurularak ileri derecede gelişmiş finans 

sistemlerine sahip olan ABD, İngiltere, Singapur ve Fransa ülkeleri seçilerek Türkiye 

ile karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının tahkim 

ile çözümü konusunda uluslararası alanda en köklü geçmişe ve en oturmuş sisteme 

sahip olan ülke ABD’dir. Bu sebeple bu bölümde ABD’ye geniş yer verilerek bu 

ülkenin bu alanda yaptığı çalışmalar ve tecrübeler aktarılmaya çalışılmıştır. Diğer 

yandan, bu bölümde Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nin son raporuna göre en iyi 

finans merkezleri sıralamasında ABD (New York)  ile birlikte ilk üç sırayı paylaşan 

İngiltere (Londra) ve Singapur’a yer verilmiştir. Bu incelemeler sırasında ABD’de 

olduğu gibi Singapur’da da sermaye piyasası uyuşmazlıkları çözümünde tahkimin 

önemli bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğu fark edilmiş ancak İngiltere’de tahkim 

yerine diğer bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan ombudsmanlık modelinin 

tercih edildiği görülmüştür. Çalışmaya zenginlik sağlaması açısından farklı bir 

uygulama olmasına rağmen Türkiye için geliştirilecek çözüm önerilerinde 

faydalanılmak üzere bu ülke örneğine de bu bölüm altında yer verilmiştir. Diğer 

yandan, Türkiye’nin ticari açıdan sıkı ilişkiler içerisinde olduğu Avrupa Birliği’ne 

diğer ülkeler başlığı altında değinilmekle birlikte karşılaştırmalı incelemelerde daha 

detaylı bir şekilde ele almak üzere bu bölümde ayrıca Türkiye gibi Kıta Avrupası 

Hukuk Sistemi’ne dâhil Fransa örneğine yer verilmiştir.  

4.1.  Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  

ABD’de sermaye piyasası alanında yaşanan uyuşmazlıkların çözüme 

kavuşturulmasında başvurulan en temel yöntemlerden birinin 1845’li yıllardan bu 

yana tahkim olduğu bilinmektedir (Grant, 1994:94-95). Ancak çok uzun bir dönem 

tahkim uygulamasını kendi yargılama yetkilerine ve yatırımcı haklarına yönelik bir 

ihlâl olarak algılayan ABD mahkemeleri tahkime karşı olumsuz bir tutum sergilemiştir 

(James, 2004:364:Tevetoğlu’dan 2009:256). Örneğin, 1924 yılında ABD Senatosu, 
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Federal Tahkim Yasası (Federal Arbitration Act-FAA) ile yazılı tahkim anlaşmalarının 

geçerli olduğunu ve icra edilmesi gerektiğini kabul etmişken bazı mahkemeler 

Sermaye Piyasası Kanunu gibi doğrudan bir yasayla bağlantılı olan kimi 

uyuşmazlıkların tahkime elverişli olmadığı yönünde kararlar almıştır (Katsoris, 

1985:4,7). Ayrıca, 1953 yılında Yüksek Mahkeme, Wilko v. Swan42 davasında, 

Sermaye Piyasası Kanunu ile bağlantılı uyuşmazlıkların, yatırımcının korunması ve 

kamu düzeni açısından tahkime elverişli olmadığını karara bağlamıştır (Black, 

2014:3). Mahkemelerin kendi yetki kapsamlarını ve yatırımcı haklarını gözeten bu 

yaklaşımı zaman içerisinde özellikle yabancı yatırımların artmasıyla birlikte 

değişmiştir. Yabancı yatırımlarda yaşanan artışa paralel bir şekilde sermaye piyasası 

uyuşmazlıklarında yaşanan artış, mahkemelerin iş yükünü ağırlaştırmış ve bir dizi 

Yüksek Mahkeme kararının da etkisiyle sermaye piyasası uyuşmazlıklarında tahkime 

önemli bir yer açılmıştır (Katsoris, 1985:3).  

1987 yılına gelindiğinde Yüksek Mahkeme, Shearson/American Express Inc. 

v. McMahon43 davasında verdiği kararla sermaye piyasası uyuşmazlıklarının 

çözümünde ABD’de yeni bir dönem başlamasına neden olmuştur. Yüksek Mahkeme 

bu kararında tahkimin, sermaye piyasası uyuşmazlıklarında yatırımcının korunması 

açısından elverişli ve yeterli bir çözüm aracı olduğu değerlendirmesini yapmıştır 

(Grant, 1994:120; Perino, 2002:6). Ayrıca, Yüksek Mahkeme, 1989 yılında 

gerçekleştirilen Rodriguez de Quijas v. Shearson/American Express, Inc.44 davasında 

verdiği kararla Shearson/American Express Inc. v. McMahon davasında verdiği kararı 

pekiştirmiş ve Wilko v. Swan davasıyla oluşan içtihattan dönüldüğünü açıkça 

belirterek sermaye piyasası uyuşmazlıklarında tahkimin daha sağlam bir yasal zemine 

kavuşmasını sağlamıştır (Katsoris, 2008:54). 

Bazı aracı kurumların 1950’lerden beri uyuşmazlık öncesi tahkim sözleşmesi 

(Predispute Arbitration Agreements-PDAAs) imzalıyor olmasına rağmen sermaye 

piyasası uyuşmazlıklarının modern anlamda tahkimle çözülmeye başlanması Yüksek 

Mahkemenin 1987 yılında Shearson/American Express Inc. v. McMahon davasında 

verdiği karar ile başlamıştır. Bu davada Yüksek Mahkeme aracı kurumlara tahkim 

                                                           
42 Karara ulaşmak için bakınız: 346 U.S. 427 (1953) 
43 Karara ulaşmak için bakınız: 482 U.S. 220 (1987) 
44 Karara ulaşmak için bakınız: 490 US 477 (1989) 
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sözleşmesi yapma zorunluluğu getirirken, yatırımcılara da 1934 tarihli Sermaye 

Piyasası Kanunu çerçevesinde ortaya çıkan iddialarını tahkime götürme zorunluluğu 

getirmiştir (Katsoris, 1987:361; O’Neal ve Solin, 2007:1; Securities Industry and 

Financial Markets Association, 2007:7).  

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümünde ABD’de uzun bir dönem 

birbirinden bağımsız ve birbirinden farklı kurallara45 sahip öz düzenleyici kuruluşlar 

hizmet vermiştir (Katsoris, 1987:362; Cole, 2005:77). Ancak 1990’lı yılların ortalarına 

gelindiğinde piyasa aktörleri bu durumdan şikâyetçi olmaya başlamıştır. Bu sebeple, 

2000’li yıllarda uyuşmazlık çözüm merkezleri birleşmeye başlamıştır. 2006 yılında, 

New York Stock Exchange (NYSE), Archipelago Exchange ile birleşmiştir (Bader, 

2013:5). En önemli birleşme ise 2007 yılında olmuştur. ABD’de meydana gelen 

sermaye piyasası uyuşmazlıklarının yaklaşık olarak yüzde 99’unu çözme kapasitesine 

sahip ve iki farklı kurum olarak hizmet vermekte olan NYSE ve National Association 

Securities Dealers (NASD), 30 Temmuz 2007 tarihinde birleşerek Finans Endüstrisi 

Düzenleme İdaresi (Financial Industry Regulatory Authority-FINRA) kurulmuştur.46 

Bugün öz düzenleyici bir kuruluş olarak çalışmakta olan FINRA, yatırımcılar, sermaye 

piyasasında işlem gören şirketler ve aracılar arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi için 

ülke genelinde tek başına hizmet vermektedir (Katsoris, 2008:62,63; Bader, 2013:5). 

FINRA, yatırımcının piyasaya olan güvenini korumak adına uyuşmazlıkların 

çözümünde başvurulan tahkim kurallarını sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde sürekli 

olarak güncellemektedir. 2008 yılından bu yana FINRA, yapısını geliştirmek ve 

güçlendirmek adına, tahkim kurallarına ilişkin olarak ABD Menkul Kıymetler ve 

Borsa Komisyonu (US Securities and Exchange Commission-SEC) ile birlikte 

yaklaşık olarak 40 farklı değişikliğe imza atmıştır (FINRA Dispute Resolution Task 

Force, 2016:3). FINRA bağımsız bir kurum olmakla birlikte SEC’in FINRA’yı 

gözetim ve denetim yükümlülüğü bulunmaktadır (US Chamber of Commerce, 

2013:4). Piyasa düzenleyicisi konumunda bulunan SEC mevcut kuralların ve yapılan 

                                                           
45 Bu öz düzenleyici kuruluşların birbiriyle uyumlu tahkim kurallarına sahip olmasını teminen kurulan Securities 

Industry Conference on Arbitration (SICA), sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılmak üzere 

Uniform Code of Arbitration (UCA)’ı geliştirmiştir. Bu Tahkim Yasası US Securities and Exchange Commision 

(SEC) tarafından öz düzenleyici kuruluşlar için bağlayıcı hale getirilmiş ve zorunlu olarak her bir kuruluş 

kurallarını bu yasaya uygun hale getirerek SEC’in onayına sunmuştur (Black, 2014:4). 
46 FINRA, http://www.FINRA.org/Newsroom/NewsReleases/2007/P036329, Erişim: 09.02.2016 

http://www.finra.org/Newsroom/NewsReleases/2007/P036329
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tüm değişikliklerin ABD Sermaye Piyasası Kanunu’na uygunluğunu denetlemektedir 

(Securities Industry and Financial Markets Association, 2007:8; Black, 2014:2,6).  

4.1.1.  Finans Endüstrisi Düzenleme İdaresi (Financial Industry Regulatory 

Authority-FINRA) 

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasında ABD’de öz 

düzenleyici bir kuruluş olarak hizmet vermekte olan FINRA, bir kamu kurumu 

değildir. Bağımsız, kâr amacı gütmeyen, sermaye piyasasının adil ve dürüst işlemesi 

ile yatırımcıların korunması amacıyla Kongre47 tarafından yetkilendirilmiş bir 

kuruluştur. Kurum, 3.957’den fazla sermaye piyasası firması (securities firms) ile 

yaklaşık 643.322 aracının (broker) faaliyetlerini yönetmek üzere kurallar hazırlayarak 

yürürlüğe koymakta ve denetimini sağlamaktadır.48  

FINRA’nın bünyesinde 18 komite bulunmaktadır. Bu komitelerden biri de 

Ulusal Tahkim ve Arabuluculuk Komitesi (National Arbitration and Mediation 

Committee-NAMC)’dir. Bu komite, FINRA’da görev yapacak hakem ve 

arabulucuların değerlendirilmesi, işe alımı ve eğitilmesi gibi konularda FINRA’ya 

tavsiye niteliğinde görüşler sunmakta, tahkim ve arabuluculuk süreçlerini yöneten 

kurallar, düzenlemeler ve prosedürlere ilişkin olarak da çalışmalar yürütmektedir. 

Tarafsız bir uyuşmazlık çözüm yaklaşımı sergilemek amacıyla NAMC üyeleri 

yatırımcılar, sermaye piyasası profosyonellleri, FINRA hakem ve arabulucuları ile 

aracılardan oluşmaktadır.49 Diğer yandan, 2014 yılında FINRA bünyesinde tahkime 

ilişkin çalışmalarla bağlantılı olarak FINRA Uyuşmazlık Çözümü Görev Gücü 

(FINRA Dispute Resolution Task Force) kurulmuştur. Görev Gücü, tahkim ve 

arabuluculuk merkezleri ile uyuşmazlığın taraflarını oluşturan kişilerin değişen 

ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir (FINRA Dispute Resolution Task 

Force, 2016:1). Görev Gücünün bünyesinde sermaye piyasası uyuşmazlıklarının 

çözümü konusunda geniş bir menfaat yelpazesini temsil etmek üzere tecrübeli kamu 

ve özel sektör temsilcileri (emekli hukuk profösörü, avukat, FINRA hakem ve 

arabulucuları, sermaye piyasası alanındaki şirket yöneticileri vs.) yer almaktadır. 

                                                           
47 ABD’nin çift meclisli yasama organıdır. 
48 FINRA, http://www.FINRA.org/about, Erişim: 09.02.2016 
49 FINRA, http://www.FINRA.org/about/committees, Erişim: 09.02.2016 

http://www.finra.org/about
http://www.finra.org/about/committees
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Görev Gücü tahkim ve arabuluculuk merkezlerinin şeffaf, tarafsız ve verimli bir 

şekilde hizmet sunabilmesi için stratejiler geliştirmektedir.50 

FINRA, sermaye piyasasına ilişkin olarak yaşanan uyuşmazlıkların adil, 

verimli ve etkin bir şekilde çözümünün sağlanması açısından önemli bir deneyime 

sahiptir. FINRA’da uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında devlet yargısı dışında, 

tahkim ve arabuluculuk olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler 

uyuşmazlıkların hızlı ve ucuz yoldan çözülmesini sağlamaktadır.51 Yatırımcıların aracı 

kurumlarla veya aracılarla yaşadıkları uyuşmazlıklara ilişkin olarak FINRA’ya tahkim 

veya arabuluculuk başvurusunda bulunma hakları bulunmaktadır (Pace Law School 

Investor Rights Clinic, 2013:8).  

FINRA’nın uyuşmazlık çözümü dışında başlıca görevleri; ABD piyasasında 

meydana gelebilecek suiistimalleri önlemeye yönelik kurallar uygulamaya koymak, 

piyasalarda yaşanan ihlâlleri önlemek, gerçekleşen ihlâlleri ortaya çıkarmak, kural 

ihlâli yapanlara yaptırım uygulamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve sermaye piyasası 

uyuşmazlıklarının çözülmesine yönelik hizmet vermektir. FINRA’nın misyonu 

yatırımcıları, dolandırıcılık ve kötü uygulamalara karşı korumaktır. FINRA kuralların 

ihlâl edilmesi durumunda, para cezası uygulama, askıya alma ve sistemden tamamen 

çıkarma gibi yaptırımlar uygulama yetkisine sahiptir.52 FINRA, yatırımcıların 

eğitilmesinin onların korunması noktasında önemli bir bileşen olduğu düşüncesiyle 

hareket etmektedir. Bu doğrultuda yatırımcılara doğru yatırım kararı vermelerine 

yardımcı olacak araç ve kaynaklar sunmaktadır. FINRA, BrokerCheck, Risk Meter, 

Market Data Center gibi çevrimiçi sistemler ile yatırımcılara rasyonel kararlar verme 

konusunda yol göstermeye çalışmaktadır (Pace Law School Investor Rights Clinic, 

2013:6; FINRA Dispute Resolution Task Force, 2016:2). 

4.1.1.1. Finans Endüstrisi Düzenleme İdaresinde tahkim başvurusu 

Uyuşmazlığa sebebiyet veren olayların başladığı andan itibaren 6 yıl içerisinde 

tahkim başvurusu yapılmış olmalıdır. FINRA tahkim süreci tahkimin taraflarına göre 

                                                           
50 FINRA, http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation/FINRA-dispute-resolution-task-force, Erişim: 

09.02.2016 
51 FINRA, http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation, Erişim: 09.02.2016 

52 FINRA, http://www.FINRA.org/about/what-we-do, Erişim: 09.02.2016 

http://www.finra.org/arbitration-and-mediation/FINRA-dispute-resolution-task-force
http://www.finra.org/arbitration-and-mediation
http://www.finra.org/about/what-we-do
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değişiklik göstermektedir. Bu sebeple, uyuşmazlıklar ve tahkim kuralları53 ikiye 

ayrılmaktadır.  

 Uyuşmazlığın en az bir tarafının yatırımcı olduğu, diğer tarafın ise FINRA 

sisteminde kayıtlı bulunan özel ya da tüzel bir kişi olduğu uyuşmazlıklar: Bu 

tür uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın tarafı olan yatırımcı; üç şartın gerçekleşmesi 

durumunda tahkime başvurmak zorundadır. Bunlar, tahkim konusunda yazılı 

bir sözleşmenin olması, karşı tarafın FINRA üyesi bir aracı ya da aracı kurum 

olması ve uyuşmazlığın konusunun sermaye piyasasına ilişkin bir iş ve işleme 

dayanıyor olmasıdır. Bu tür başvurularda “Yatırımcı Kuralları (Customer Code 

Rules -CDR)” adlı kurallar ile süreç işletilir. 

  Her iki tarafın da FINRA sisteminde kayıtlı bulunan özel ya da tüzel kişilerden 

olduğu uyuşmazlıklar: Örnek olarak aracıların kendi arasında, aracı kurumların 

kendi arasında veya aracı kurumlarla aracılar arasında çıkan uyuşmazlıklar 

verilebilir. Bu tür uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın tarafı olan aracı ya da aracı 

kuruluş; uyuşmazlığın konusu, bir aracının ve/veya bir aracı kuruluşun 

sermaye piyasasına ilişkin bir iş ve işlemine dayanıyor ise tahkime başvurmak 

zorundadır. Bu tür başvurularda da “Aracı Kurum Kurallları (Industry Code 

Rules-IDR)” adlı kurallar ile süreç işletilir. 

Uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce yatırımcı ile aracı veya aracı kuruluş 

arasında bir tahkim anlaşması imzalanmışsa ya da anlaşma olmadığı halde yatırımcı 

tahkim talebinde bulunmuşsa, bir aracı veya aracı kuruluş FINRA’da tahkime gitmek 

zorundadır (Pace Law School Investor Rights Clinic, 2013:12). Ancak yukarıdaki 

ikinci uyuşmazlık türünde yani taraflar arasında yatırımcı bulunmayan 

uyuşmazlıklarda; uyuşmazlığın cinsel taciz de dâhil olmak üzere istihdam ayrımcılığı 

içeren bir uyuşmazlık olması durumunda, uyuşmazlık öncesinde veya sonrasında 

taraflar arasında tahkime gitme konusunda ortak bir karar alınmadığı sürece 

uyuşmazlığın tahkim edilmesi gerekli değildir.54 

                                                           
53 FINRA, http://FINRA.complinet.com/en/display/display_main.html?rbid=2403&element_id=607, Erişim: 

09.02.2016 
54 FINRA, http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation/arbitration-overview, Erişim: 10.02.2016 

http://finra.complinet.com/en/display/display_main.html?rbid=2403&element_id=607
http://www.finra.org/arbitration-and-mediation/arbitration-overview
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Tahkim süreci taraflardan birinin iddialarını öne sürdüğü dilekçesini 

(Statement of Claim) FINRA’ya iletmesi ile başlamaktadır. İddia dilekçesi tahkime 

konu olacak uyuşmazlığın tarihlerle birlikte ayrıntılarını, uyuşmazlıkla ilgili kişi ve 

kurumların isimlerini, davacının çözüme yönelik öneri ve taleplerini açık bir şekilde 

içermelidir. Talepler para, faiz ve özel bir hizmet talebi ile sınırlı değildir. Davacı iddia 

dilekçesine ek olarak bir de davanın tahkim yolu ile halline ilişkin rızasını içeren Kabul 

Anlaşmasını (Submission Agreement) imzalayarak başvuru ücretini elden yahut 

çevrimiçi olarak yatırmalıdır. Başvuru için gerekli şartların tam olarak yerine 

getirilmesinin ardından FINRA tahkim konusuna ilişkin olarak süreci başlatacaktır. 

Başvurular çevrimiçi55 olarak ya da e-posta56 yoluyla gerçekleştirilebilmektedir 

(Customer Code Rule 12302, 12307 / Industry Code Rule 13302, 13307). İddia 

dilekçesi tarafına ulaşan davalı, iddiaya karşı ileri süreceği bütün savunmaları içeren 

cevap dilekçesini imzalayacağı Kabul Anlaşması ile birlikte 45 gün içerisinde 

FINRA’ya ulaştırmalıdır. Davalı ayrıca cevap dilekçesini bütün davacılara ve kendisi 

dışında varsa diğer davalılara tebliğ etmelidir (Customer Code Rule 12303; Industry 

Code Rule 13303). 

4.1.1.2. Finans Endüstrisi Düzenleme İdaresinde hakem ataması  

Tahkim sürecinde görev alacak hakem sayısı uyuşmazlık konusunun bedeline 

ve uyuşmazlığın türüne göre farklılık arz etmektedir. Uyuşmazlık konusunun bedeli 

50.000 ABD Doları ve daha az ise FINRA tek hakem atayacak olup bir sonuca varmak 

için Basitleştirilmiş Tahkim Süreci (Simplified Arbitration Process) adında bir 

prosedür işleyecektir. Bu prosedür bazı istisnalar hariç normal süreç benzeridir. Bu tür 

uyuşmazlıklarda taraflar aksini kararlaştırmadıkça tek bir hakem Basitleştirilmiş 

Tahkim Süreci yürütecektir. Davacı istemediği müddetçe duruşma yapılmayacaktır. 

Hakem duruşma olmaksızın tarafların savunmaları ve sunduğu materyaller ışığında bir 

hüküm verecektir. Süreç içerisinde davanın miktarında 50.000 ABD Dolarının 

üzerinde bir artış gerçekleşirse süreç Basitleştirilmiş Tahkim Süreci dışında 

yürütülecektir.57 50.000 ABD Dolarından 100.000 ABD Dolarına kadar olan 

uyuşmazlıklarda taraflar 3 hakem konusunda anlaşmamış ise FINRA, tarafların seçtiği 

                                                           
55 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation/online-claim-filing 
56 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation/file-claim-mail 
57 FINRA,  http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation/simplified-arbitrations, Erişim: 10.02.2016 

http://www.finra.org/finramanual/rules/r12302/
http://www.finra.org/finramanual/rules/r12307/
http://www.finra.org/finramanual/rules/r13302/
http://www.finra.org/finramanual/rules/r13307/
http://www.finra.org/finramanual/rules/r12303/
http://www.finra.org/finramanual/rules/r13303/
http://www.finra.org/arbitration-and-mediation/simplified-arbitrations
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bir hakemi görevlendirecektir. 100.000 ABD Dolarından fazla olan uyuşmazlıklarda 

ise FINRA, tarafların seçtiği üç hakemi atayacaktır. FINRA’da Tarafsız Listeden 

Seçim Sistemi (Neutral List Selection System-NLSS) olarak adlandırılan ve 

hakemlerin gelişigüzel bir şekilde listelendiği bir sistem kullanılmaktadır. Hakem 

seçme süreci cevabın içeriği ne olursa olsun genellikle davalının iddia dilekçesine 

cevap vermesinin ardından gerçekleşmektedir. Davalıdan gelen cevabın ardından 

FINRA, NLSS’yi kullanarak hakemlerin özgeçmişlerini içeren ve tarafların seçimine 

sunulan bir hakem listesi oluşturur. Listeyi inceleyen taraflar tahkim sürecinde yer 

almasını istemedikleri hakemleri eleyerek ve kalanları puanlayarak istedikleri isimleri 

FINRA’ya bildirir. FINRA tarafların listelerini birleştirerek puan sıralamasına göre 

hakemleri atar (Customer Code Rules 12400-12403 ve 12800; Industry Code Rules 

13400-13402 ve 13800). 

4.1.1.3. Finans Endüstrisi Düzenleme İdaresinde tahkim duruşması 

Hakem heyetinin belirlenmesinin ardından FINRA, duruşma öncesi hazırlık 

amacıyla taraflarla yapılacak olan ilk görüşme tarihini belirler. Bu ilk görüşme 

genellikle telekonferans şeklinde gerçekleştirilir. Bu görüşmede taraflar ve hakemler 

birlikte duruşma takvimine karar verir. Bu görüşmede ayrıca tarafların arabuluculuk 

yöntemi ile uyuşmazlığı çözme isteklerinin olup olmadığı netleştirilir. Duruşma öncesi 

birden fazla görüşme yapılabilir.58 Bu görüşmelerin ardından her iki taraf arasında 

uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayacağı düşünülen bilgi ve belge alışverişi 

gerçekleştirilir (Customer Code Rules 12505–1251, Industry Code Rules 13505–

13511). Tahkim sürecinde yönlendirme ve tavsiyelerde bulunmak üzere tarafları 

temsilen vekil tayin etmek mümkündür. Aracı kurumlar çoğu zaman vekille temsil 

edilmektedir. Vekil tayin edecek gücü olmayan taraflara hukuk fakültelerinin tahkime 

ilişkin özel birimlerinden bu konuda destek olmak üzere kişiler 

görevlendirilmektedir.59  

Duruşma öncesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından belirlenen tarihte 

taraflar bir araya gelir. Her bir taraf iddialarını ve bu iddiaları destekleyen 

savunmalarını, tanıklar ve yazılı deliller aracılığıyla ortaya koyar. FINRA, duruşmaları 

                                                           
58 FINRA,  http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation/prehearing-conferences, Erişim: 10.02.2016 
59 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation/how-find-attorney  

http://www.finra.org/arbitration-and-mediation/prehearing-conferences
http://www.finra.org/arbitration-and-mediation/how-find-attorney
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kayıt altına alır ve bu resmi kayıt niteliği taşır. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 

taraflar veya vekillerce kayıt yapılması yasaktır. Duruşmalar hakemler tarafından 

kararlaştırıldığı usulde yönetilebilir.60 Öte yandan, tahkim genellikle gizlidir ve tahkim 

sürecinde taraflarca sunulan belgeler adli yargılamanın aksine halka açık değildir. 

Ancak sürecin sonunda karar verilmesi halinde FINRA hükmün sonuçlarına çevrimiçi 

veri tabanında yer verebilmektedir.61 

4.1.1.4. Finans Endüstrisi Düzenleme İdaresinde tahkim kararının verilmesi ve 

buna ilişkin kanun yolları 

Tahkim duruşmasına ilişkin kaydın kapatılmasının ardından 30 iş günü 

içerisinde tahkim kurulu bir araya gelerek istişarede bulunup davacının iddialarının 

doğruluğuna dair bir karara varır. Üç hakemden oluşan heyetlerde kararın oy 

çokluğuyla alınması gerekir, oybirliği gerekli değildir (Customer Code Rules 12608, 

12904; Industry Code Rules 13608, 13904). 

Tahkim süreci, tahkim başvurusunun yapılmasından uyuşmazlığın çözümüne 

ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ortalama olarak bir yıldan biraz fazla zaman 

almaktadır. Başvuruların tamamlanma süresi; ilgili tarafların ve tanıkların sayısı, 

konuların karmaşıklığı, araştırmanın büyüklüğü, tarafların ve hakemlerin programları 

da dâhil olmak üzere birçok faktörden etkilenebilmektedir.62  

Hakem kararları yazılı olmalıdır. Ancak hakemler karara ilişkin açıklamalara 

ve hukuki gerekçelere kararda yer vermek zorunda değildir. FINRA tahkim kurallarına 

göre çözülmüş hakem kararları, her iki taraf için de nihai ve bağlayıcıdır. Oy 

çokluğuyla imzalanan kararın örnekleri FINRA tarafından taraflara gönderilir. FINRA 

ayrıca bu kararı çevrimiçi olarak yayınlayarak kamuoyuyla paylaşır. FINRA’da hakem 

kararlarına ilişkin bir temyiz süreci söz konusu değildir. Federal hukuk ve eyalet 

hukukunda hakem kararlarına karşı sınırlı sebeplerle (kararın hiçbir makul temele 

                                                           
60 FINRA,  http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation/hearings, Erişim: 20.02.2016 
61 FINRA, http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation/learn-about-arbitration, Erişim: 22.02.2016 
62 FINRA, http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation/arbitration-overview, Erişim: 22.02.2016 

http://www.finra.org/arbitration-and-mediation/hearings
http://www.finra.org/arbitration-and-mediation/learn-about-arbitration
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dayanmaması, temel yargılama ilkelerine uyulmaması vb.) temyize gidilmesi 

mümkündür.63  

Tahkime giden bazı uyuşmazlıklar, taraflar arasında yapılan müzakereler 

sonucunda ya da arabuluculuk müessesesinin devreye girmesiyle çözüme 

kavuşturulmaktadır. Verilen karar sonucunda davayı kaybeden davalı, kararın iptal 

edilmesi için mahkemeye başvurmadıkça, kararın yazılı bir şekilde eline ulaşmasından 

itibaren 30 gün içerisinde kararın gereğini yerine getirmelidir. Kararın iptali için 

mahkemeye başvurulması durumunda mahkeme, kararı iptal edebilir, onaylayabilir ya 

da değiştirebilir. İptal edilen bir karar geçersizdir. Tahkim duruşması sonrası kaybeden 

taraf, kararın iptali için mahkemeye başvurmaz ve kararın gereğini ilgili süre içerisinde 

gerçekleştirmez ise davacı durumu FINRA’ya bildirmelidir (Customer Code Rule 

12904, Industry Code Rule 13904). Tahkim duruşmasını kaybeden bir aracı kurum 

veya broker gereken süre içerisinde hakem kararına uymaz ise FINRA Tahkim Kuralı 

9554’e göre FINRA, kararın gereğini yerine getirmeyen bu kimselerin üyeliğini askıya 

alabilir ya da iptal edebilir.64 

4.1.1.5. Finans Endüstrisi Düzenleme İdaresinde ücret65  

FINRA sisteminde tahkim ücretlidir. FINRA’da tahkim sürecinin başlaması 

için davacı iddia dilekçesine ek olarak başvuru ücretini elden yahut çevrimiçi olarak 

yatırmalıdır. Tahkim davasının maliyeti; uyuşmazlık konusunun çeşidi, uyuşmazlık 

konusunun (dava) bedeli, yapılan duruşma ve keşiflerin sayısı, başvuruyu yapan 

kişinin statüsü (yatırımcı, aracı firma yahut uyuşmazlıkla ilgili bir üçüncü kişi), tahkim 

sürecinde ihtiyati tedbir talep edilip edilmemesi, karşı dava yahut çapraz dava açılıp 

açılmaması gibi sebeplerle değişmektedir.  

Tarafların tahmini bir maliyet miktarı öngörebilmesi amacıyla FINRA’nın 

internet sitesinde bir tahkim ücreti hesaplayıcısı yer almaktadır. Ancak bu hesaplayıcı 

yalnızca başvuru ve duruşma ücretleri konusunda tarafları bilgilendirmektedir. 

Tahkim sürecinde ortaya çıkacak ücret kalemleri bu hesaplamaya dâhil değildir.66 

                                                           
63 FINRA, http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation/decision-award, Erişim: 23.02.2016 
64 FINRA, http://FINRA.complinet.com/en/display/display_main.html?rbid=2403&element_id=4005, Erişim: 

23.02.2016 
65 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation/summary-arbitration-fees 

66 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://apps.finra.org/ARbitrationMediation/ArbFeeCalc/1/Default.aspx 

http://www.finra.org/arbitration-and-mediation/decision-award
http://finra.complinet.com/en/display/display_main.html?rbid=2403&element_id=4005


55 
 

FINRA’nın uyuşmazlık çözümünden elde ettiği gelir toplam gelirinin yüzde 4’ünü 

oluşturmaktadır (Grafik 4.1.)67  

Grafik 4.1. Finans Endüstrisi Düzenleme İdaresinde Uyuşmazlık Çözümünden 

Sağlanan Gelir Oranı (Yüzde) 

Kaynak: FINRA, 2014:28 

4.2. İngiltere 

İngiltere’de, 14 Haziran 2000 tarihinde yasalaşan ve 1 Aralık 2001 tarihinde 

yürürlüğe giren Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu (Financial Services and 

Markets Act 2000, FSMA), finansal hizmetlerin ve piyasaların düzenlenmesini, bütün 

bir finans endüstrisi için tek bir düzenleyici olacak şekilde, Finansal Hizmetler 

Otoritesi (Financial Services Authority, FSA) altında toplamıştır. Ayrıca, bu Kanun’un 

16. ve 17. bölümlerinde yapılan düzenlemelerle tüm finans piyasalarında yaşanan 

yatırımcı uyuşmazlıklarının çözümünü teminen uyuşmazlık çözüm modeli olarak 

Finansal Ombudsman Servisi teşkil edilmiştir (Shahla ve Da Roza, 2012:499). 2000 

yılında yapılan bu düzenlemeden önce İngiltere’de Sigorta Ombudsman Bürosu, 

                                                           
67 FINRA,  http://www.FINRA.org/arbitration-and-mediation/arbitration-overview, Erişim: 23.02.2016 
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Bireysel Yatırım İdaresi ve Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler İdaresi Şikayetler 

Bürosu, Bankacılık Ombudsmanı ve Konut Kooperatifleri Ombudsmanı gibi sekiz 

adet bağımsız ombudsman ve şikayet inceleme modeli yer almaktaydı. Finansal 

Hizmetler ve Piyasalar Kanunu ile tüm bu modeller Finansal Ombudsman Servisi 

altında bir araya getirilerek ortak bir yapı kurulmuştur.68 Kurulan bu yapı ile finans 

piyasalarında yaşanan uyuşmazlıklarının çözümü için tahkim modeli yerine 

ombudsman69 modeli tercih edilmiştir. Ombudsmanlık yöntemi ile tahkim yöntemi 

arasındaki en önemli fark tahkim uygulamasında tarafların yapacakları anlaşma ile 

verilecek kararla bağlı olacaklarını daha önceden kararlaştırmış olmalarıdır. Ombudsman 

sisteminde verilen kararlar ise yatırımcı açısından bağlayıcı değilken karşı taraf açısından 

bağlayıcıdır. Bununla birlikte, resmi karar, tavsiye, uzlaştırma gibi birçok yöntemi içinde 

barındıran ombudsmanlık yöntemine kıyasla tahkim yöntemi daha resmi niteliktedir. 

Ayrıca, hakem kararlarının gizli tutulması mümkünken ombudsmanlık sisteminde 

ombudsman tarafından verilen karar kamuya duyurulmaktadır (McMeel, 2001:487-488; 

E. Ferran, 2002:145: Çetin’den 2009:26) 

4.2.1. Finansal Ombudsman Servisi (Financial Ombudsman Service-FOS) 

FOS, Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu ile kurulmuş bağımsız bir kamu 

organıdır. FOS, FSA tarafından kurulan bir şirket (Financial Ombudsman Service 

Limited) tarafından yönetilmektedir. Bu yapının temel görevi tüketiciler ile işletmeler 

arasındaki bireysel uyuşmazlıkların adil, hızlı ve tarafları resmi olarak bağlamayacak 

şekilde çözüme kavuşturulmasıdır.70 FOS biri başkan olmak üzere altı kişilik bir 

yönetim kuruluna sahiptir. Yönetim kurulu üyeleri icracı olmayan (non-executive) 

yani bireysel şikâyetlerin incelenmesi ile ilgili olmayan, kamu yararına hizmet veren 

kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler sadece sistemin etkin ve bağımsız bir şekilde 

işlemesinden sorumludur. Şikâyetlerin incelenmesi ise bu yönetim kurulu tarafından 

                                                           
68 FOS, Laying The Foundations: First Annual Report 1999-2000, http://www.financial-

ombudsman.org.uk/publications/first-annual-report/ar-1999-2000.pdf, Erişim: 02.08.2016 
69 Türk hukukunda ombudsman kavramı kamu hukukuna özgü bir kavram olarak kullanılmaktadır. 6328 sayılı 

Kanun ile kurulan ve ombudsmanlık hizmeti veren Kamu Denetçiliği Kurumu, idare ile bireyler arasında yaşanan 

uyuşmazlıkların çözümüne yönelik bir kurum olarak faaliyet göstermektedir. Bu sebeple Türk hukukunda 

ombudsmanlık müessesesi kamu denetçisi olarak bilinmekle birlikte bu kavram aslında sadece kamu hukuku değil 

aynı zamanda özel hukuk alanında da yer bulan bir kavramdır. Bu kavramın Türk hukukunda özel hukuktaki 

yansıması ise ilk olarak sigortacılık alanında görülmektedir (Özdamar, 2013:832, 835).  
70 FOS, http://www.financial-ombudsman.org.uk/about/aims.htm, Erişim: 03.08.2016 
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atanan ombudsmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.71 Yönetim kurulu, bu 

ombudsmanları Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu’nun 17. bölümünün 4 ve 

5’inci paragrafları uyarınca uygun niteliklere ve yeterli deneyime sahip kimseler 

arasından atamakla yükümlüdür. Ombudsmanlar genellikle avukatlar, hakimler, 

finansal piyasalarda üst düzey yöneticilik yapmış kişiler, aktüerler ve 

muhasebecilerden oluşmaktadır.72 

FSA, İngiltere’de piyasaların düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu 

düzenleyici otorite olarak 1 Nisan 2013’e kadar görev yapmıştır. Bu tarihten itibaren 

bu görevi Finansal Yürütme Otoritesi (Financial Conduct Authority, FCA) 

üstlenmiştir.73 FOS bağımsız bir yapıda kurulmuşsa da FSA’nın FOS üzerinde 

sistemin işleyişine ilişkin olarak bazı yönetim yetkileri ve denetim yükümlülükleri 

bulunmaktaydı. FOS üzerindeki bu yetki ve yükümlülükler bugün aynı şekilde FCA 

için de geçerliliğini korumaktadır. Örneğin, FSA ve FOS arasındaki işbirliği ve bilgi 

paylaşımına ilişkin genel çerçevenin ve FSA’nın gözetim yetkisinin kapsamının 

belirlendiği mutabakat zaptı (memorandum of understanding), 18.12.2015 tarihinde 

FCA ve FOS arasında oluşturulan mutabakat zaptı ile güncel kalmaya devam etmiştir. 

Söz konusu mutabakat zaptına göre FCA ve FOS birbirinden bağımsız çalışan ve farklı 

rollere sahip iki ayrı kurumdur. Ancak FCA ve FOS arasında oluşturulan mutabakat 

zaptına göre FCA, ombudsmanlık sisteminin işleyişine ilişkin kuralların belirlenmesi, 

FOS’un yönetim kurulu üyelerini atama ve gerektiğinde görevden alma, yönetim 

kurulu üyelik şartlarını belirleme, üyelerin bağımsızlığının sağlanması, FOS 

bütçesinin onaylanması, gönüllü yetki alanı kuralları ve zorunlu yetki alanı 

kurallarının onaylanması, zorunlu yetki alanına ilişkin şikâyetçilerin kimler 

olabileceğini, şikâyetin ne kadar süre içerisinde yapılabileceğini, yargılama sonucu 

verilecek tazminat miktarını belirleme gibi yetki ve görevlere sahiptir.74 Mutabakat 

zaptında FOS’un finansal piyasalara ilişkin yaşanan uyuşmazlıkların çözümü 

konusunda operasyonel anlamda son derece bağımsız olduğu vurgulanmakla birlikte, 

                                                           
71 FOS, http://www.financial-ombudsman.org.uk/about/board.html, http://www.financial-

ombudsman.org.uk/about/executive-team.htm, Erişim: 03.08.2016 
72 FOS, http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/technical_notes/QG-ombudsman-panel.pdf, 

Erişim:10.06.2017 
73 FOS, https://www.the-fca.org.uk/about/the-fca, Erişim: 03.08.2016 
74 FCA ve FOS arasında oluşturulan mutabakat zaptının tamamına ulaşmak için bakınız: 

http://www.fca.org.uk/your-fca/documents/mou/mou-between-the-fca-and-financial-ombudsman-service-fos 
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FSA’nın ombudsmanlık sistemine ilişkin olarak çok stratejik yetkilerle donatıldığı 

görülmektedir. 

FOS, finansal piyasaların neredeyse tamamında yürütülen faaliyetlerden 

kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik bir hizmet sunmaktadır. Genel anlamda 

bu uyuşmazlıklar bankacılık, sigorta ve sermaye piyasası sektöründe yaşanan 

yatırımcı/tüketici/müşteri uyuşmazlıklarıdır. Banka hesapları, kredi kartları, banka ve 

mağaza kartları, nakit avans kredileri de dahil olmak üzere krediler, ipotek, para 

transferleri ve çevrimiçi ödemeler, emeklilik, sigorta, hisse senedi, finansal danışmanlık, 

finansal tasarruf ve yatırımlara ilişkin uyuşmazlıklar bu kapsamda yer almaktadır.75 

4.2.1.1. Finansal Ombudsman Servisinde  uyuşmazlık başvurusu 

Bir uyuşmazlığın FOS kapsamında çözüme kavuşturulması için yatırımcının ilk 

olarak konuyu sorun yaşadığı firmaya taşıması gerekmektedir. Konunun firmaya 

taşınmasını yatırımcı kendi adına FOS’dan da talep edebilir. Eğer firma sekiz hafta içinde 

cevap vermez ya da verilen cevap yatırımcıyı tatmin etmez ise yatırımcı en geç altı ay 

içerisinde şikâyette bulunarak uyuşmazlığın FOS bünyesinde çözümünü isteyebilir. 

Şikâyet başvurusunu posta yoluyla, çevrimiçi olarak yahut telefonla yapmak 

mümkündür.76 Başvuru sırasında iletilen başvuru formunda şikâyetçi FOS’a uyuşmazlığa 

sebep olay hakkındaki ayrıntılı bilgiler ile eğer varsa çözüm konusundaki fikrini de iletir. 

FOS’a yapılacak başvurunun ardından uyuşmazlığa ilişkin ön inceleme sonrasında 

uyuşmazlığın FOS kapsamında çözülüp çözülemeyeceği tespit edilir.77 Uyuşmazlığın FOS 

bünyesinde ya da herhangi bir uyuşmazlık çözme yöntemi ile çözülmesini istemeyen 

şikâyetçi doğrudan mahkemeye de başvurabilir.78 FOS sisteminde bir uyuşmazlığın 

sonuca bağlanması birkaç haftayı bulabileceği gibi bu süre; uyuşmazlık konusunun 

çeşidine göre her uyuşmazlık için değişiklik arz etmektedir. Mali zorluk gibi özel 

durumların bildirilmesi halinde sürecin hızlanması konusunda taraflara yardımcı 

olunmaktadır.79 

 

                                                           
75 FOS,  http://finobs.syn-finity.com/faqtAgent.html?knowledgeWidget=qed00109, Erişim: 05.08.2016 
76 FOS, http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm, Erişim: 05.08.2016 
77 FOS, http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/pdf/basic-guide-to-the-ombudsman-service.pdf,   

Erişim: 05.08.2016 
78 FOS, https://www.the-fca.org.uk/consumers/how-complain, Erişim: 05.08.2016 
79 FOS, http://finobs.syn-finity.com/faqtAgent.html?search=HOW%20LONG, Erişim: 20.09.2016 

http://finobs.syn-finity.com/faqtAgent.html?knowledgeWidget=qed00109
http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm
http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/pdf/basic-guide-to-the-ombudsman-service.pdf
https://www.the-fca.org.uk/consumers/how-complain
http://finobs.syn-finity.com/faqtAgent.html?search=HOW%20LONG
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4.2.1.2. Finansal Ombudsman Servisinde uyuşmazlığın karara bağlanması ve 

kanun yolları 

Uyuşmazlığın FOS kapsamında çözüme elverişli olduğunun tespitinin 

ardından her iki taraftan da uyuşmazlığa ilişkin bilgi, belge ve görüşler talep edilir. 

Yapılan değerlendirmenin ardından firmanın adil bir şekilde hareket ettiğine kanaat 

getirilirse bu durum nedenleriyle birlikte şikâyet edene bildirilir. Ancak firmanın adil 

olmayan tutumlar sergilediği ve yatırımcıyı mağdur ettiğine kanaat getirilirse sorunun 

çözüme kavuşturulması için yapılması gerekenler firmaya bildirilir.80 Taraflara 

önerilen çözüm yollarının kabul edilmediği yani uzlaşmanın yahut arabuluculuğun 

mümkün olmadığı durumlarda taraflarca uyuşmazlığın ombudsman tarafından karara 

bağlanması talep edilebilir. Gerekli incelemelerin ardından ombudsman tarafından 

verilen karar nihaidir (Shahla and Da Roza, 2012:510).  

İngiliz hukukunda uyuşmazlıkların adil ve makul bir şekilde sonuçlandırılması 

çok önemlidir. Bu sebeple ombudsmanın mevcut hukuk kurallarını, ikincil 

düzenlemeleri, uygulama kurallarını ve ilgili sektöre ilişkin iyi uygulamaları göz 

önünde bulundurarak karar vermesi gerekir. Ombudsman tarafından verilen karara 

karşı itiraz veya temyiz yolu bulunmamaktadır. Ancak şikâyette bulunan yatırımcıya 

bu kararı kabul ya da reddetme hakkı tanınmıştır. Karar yatırımcı tarafından kabul 

edilirse her iki taraf açısından da bağlayıcı hale gelir. Karar yatırımcı tarafından 

reddedilirse artık iki taraf için de bağlayıcılığı kalmayacaktır. Ombudsman kararının 

içeriği tarafları uyuşmazlığın sona erdirilmesine yönelik uygun önlemlerin alınmasına 

yönlendirme veya adil tazminat ödenmesini sağlamaya yönelik olabilir. 

Ombudsmanlık hizmeti kapsamında ombudsman tarafından verilebilecek bir kararın 

azami miktarı faiz ve masraflar hariç 100.000 Sterlindir (Ferran, 2002:145; Russen, 

2006:351-353; Kuczynski, 2006:176-177; Bazley/Haynes, 2007:341-343:Çetin’den 

2009:36). 

  

                                                           
80 FOS,  http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/pdf/basic-guide-to-the-ombudsman-service.pdf, 

Erişim: 20.08.2016 

http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/pdf/basic-guide-to-the-ombudsman-service.pdf
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4.2.1.3. Finansal Ombudsman Servisinde ücret 

FOS ilk kurulduğunda parlamento finansal hizmetlere yönelik kamu güveninin 

güçlendirilmesi için bağımsız ve ücretsiz bir uyuşmazlık çözüm sisteminin gerekli 

olduğuna karar vermiştir.81 Bu sebeple FOS kapsamında verilen ombudsmanlık 

hizmeti ücretsizdir. Şikâyetçilerden başvuru sırasında nispi ya da maktu herhangi bir 

başvuru ücreti alınmamaktadır. Şikâyet için gerçekleştirilecek telefon görüşmeleri ile 

ilgili olarak ilgilinin talebi üzerine şikâyetçiye FOS tarafından dönüş yapılarak şikâyet 

edenin görüşme ücretinden dahi muaf tutulması sağlanabilmektedir.82  

FOS’un finansmanı finansal hizmetler sektörünün yatırımcı/müşteri/tüketici 

olmayan aktörleri tarafından karşılanmaktadır. FCA’nın düzenlemeleri kapsamında 

yer alan finansal hizmet sağlayıcılarınca FOS’a her yıl belirli miktarlarda aidat 

ödenmektedir. Bu aidatlar küçük bir firma için yaklaşık 100 Sterlin iken firmalar 

büyüdükçe bu rakam 300.000 Sterlin’e kadar çıkmaktadır. Hakkında şikâyet olsun 

olmasın tüm firmalardan bu aidatlar alınmaktadır. Bunun en önemli nedeni ücretsiz bir 

ombudsmanlık hizmetinin finansal hizmet müşterileri üzerinde yaratacağı güven 

duygusundan tüm sektörün kısa ve uzun vadede yararlanacak olmasıdır. FOS sağladığı 

finansmanla yalnızca uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için değil aynı zamanda 

uyuşmazlıkların önlenmesi için de çalışmalar yürütmektedir.83 FOS’un bir diğer 

finansman kalemi ise dava ücretleridir. Finansal hizmet sağlayıcıları hakkında bir yıl 

içinde çözümlenen ilk 25 şikâyet başvurusu için ilgili firmadan herhangi bir dava ücreti 

alınmaz. Ancak 26’ncı ve takip eden her bir şikâyet için 550 Sterlin ücret talep edilir. 

FCA tarafından yapılacak düzenlemeler ile bu ücretlerin artırılması, düşürülmesi veya 

tamamen kaldırılması mümkündür.84 

4.3.  Singapur 

Singapur’da hemen hemen tüm alanlarda birsel tahkim ve arabuluculuk 

müesseseleri çok uzun zamandan beri uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemleri 

olmuştur. Bu müesseselerin kurumsal anlamda kullanılması ise yakın tarihe ilişkin bir 

                                                           
81 FOS,   http://www.financial-ombudsman.org.uk/faq/businesses/answers/funding_a1.html, Erişim: 20.08.2016 
82 FOS,  http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/pdf/basic-guide-to-the-ombudsman-service.pdf, 

Erişim: 20.08.2016 
83 FOS,   http://www.financial-ombudsman.org.uk/faq/businesses/answers/funding_a1.html, Erişim: 20.08.2016 
84 FOS,  http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/technical_notes/QG1.pdf, Erişim: 20.08.2016 

http://www.financial-ombudsman.org.uk/faq/businesses/answers/funding_a1.html
http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/pdf/basic-guide-to-the-ombudsman-service.pdf
http://www.financial-ombudsman.org.uk/faq/businesses/answers/funding_a1.html
http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/technical_notes/QG1.pdf
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olgudur. Birçok sektöre özgü özel olarak kurulmuş uyuşmazlık çözüm merkezleri 

vardır. Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi, Singapur Arabuluculuk Merkezi, İcra-

İflas Arabuluculuk Birimi, Sanayi Tahkim Mahkemesi, Aile Arabuluculuk 

Mahkemesi, Tüketici Arabuluculuğu Birimi bunlardandır (Singapore International 

Arbitration Centre, 2001:1-10). Finans alanında ise 2005 yılında Finans Endüstrisi 

Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Ltd. faaliyete geçmiştir. Endüstrisi Uyuşmazlık Çözüm 

Merkezi kurulana kadar bankacılık (Consumer Mediation Unit) ve sigorta (Insurance 

Disputes Resolution Organization) sektöründe iki ayrı uyuşmazlık çözüm 

mekanizması hizmet vermekteyken sermaye piyasası açısından bu tür bir mekanizma 

bulunmamaktaydı. Finans piyasaları temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu, 2003 

yılında, mevcut modellerin kaynaklarını kullanmanın, sermaye piyasası için yeni bir 

model kurmaktan, sermaye piyasası sektöründeki şikâyet sayısının görece azlığı 

nedeniyle, daha ekonomik bir kullanım olacağı sonucuna varmıştır. 2004 yılı Mayıs 

ayında, Singapur Para Otoritesi (Monetary Authority of Singapore), mevcut 

uyuşmazlık çözüm modellerinin Singapur’un sermaye piyasası ile bütünleşebilmesini 

kolaylaştırmak için bir Bütünleşme İcra Komitesi oluşturmuştur. Bu İcra Komitesi 

tarafından oluşturulan bütünleşik model Finans Endüstrisi Uyuşmazlık Çözüm 

Merkezi adıyla 31 Ağustos 2005 tarihinde finans piyasalarında meydana gelen 

şikâyetlerin çoğunu kapsayacak bir şekilde hizmet vermeye başlamıştır (Shahla and 

Da Roza, 2012:501). 

4.3.1. Finans Endüstrisi Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (Financial Industry 

Disputes Resolution Centre Ltd.-FIDReC) 

FIDReC’in amacı finansal hizmet müşterileri ile finansal hizmet sağlayıcıları 

arasında meydana gelen uyuşmazlıkların alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile 

adil, dostane bir şekilde ve en düşük maliyetle çözüme kavuşmasını sağlamaktır.85 

FIDReC bir kamu kurumu değildir. Halka açık garantili bir şirkettir.86 FIDReC Yüksek 

Mahkemeden emekli bir başkan ile 6 üyesi olan bir yönetim kurulu tarafından 

yönetilen bağımsız bir kuruluştur. 6 üyenin yarısı finans piyasası geçmişine sahipken 

diğer yarısı için böyle bir zorunluluk yoktur. Bu üyeler finans piyasasında özel 

                                                           
85 FIDReC, http://www.fidrec.com.sg/website/mission.html, Erişim: 25.08.2016 
86 FIDReC,  http://www.fidrec.com.sg/website/role.html, Erişim: 25.08.2016 

http://www.fidrec.com.sg/website/mission.html
http://www.fidrec.com.sg/website/role.html
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kuruluşlarda veya kamu kurumlarında yöneticilik geçmişi olan kişilerden veya 

avukatlık, denetçilik, hukuk müşavirliği ve muhasebecilik yapmış kişilerden 

oluşmaktadır. Yönetim kurulunun ilkeleri bağımsızlık, adalet, şeffaflık ve 

erişilebilirliktir. Yönetim kurulunun temel görevi ise finansal hizmet müşterileri ile 

finansal hizmet sağlayıcıları arasındaki güven ve dengeyi sağlamaktır.87 Yönetim 

kurulu ayrıca FIDReC’in bağımsızlığını ve tarafsızlığını, uyuşmazlıkların çözümünde 

görev yapacak hakemlerin atanması ve bu hakemlerin FIDReC kurallarına uymasını 

sağlamakla görevlidir. FIDReC’de görev yapan hakemler alanında uzman nitelikli ve 

güvenilir profesyonellerden oluşmaktadır. Söz konusu hakemler arasında avukatlar ve 

emekli hâkimler de yer almaktadır. FIDReC hakemleri atanmadan önce sıkı bir eleme 

sürecine tabi tutulur. Hakemler FIDReC çalışanı sayılmayıp seçildikleri tahkim 

duruşması kapsamında görev yapmaktadır.88 

4.3.1.1. Finans Endüstrisi Uyuşmazlık Çözüm Merkezinde tahkim başvurusu  

FIDReC’in yargılama yetkisi sigorta şirketleri ve müşterileri arasındaki 

100.000 Singapur Dolarına kadar olan uyuşmazlıkları, bankacılık ve sermaye 

piyasalarında ise iki taraf arasındaki 50.000 Singapur Dolarına kadar olan 

uyuşmazlıkları kapsamaktadır. FIDReC’e başvuru yapabilecek şikâyetçiler bireysel 

finansal hizmet müşterileri ve gerçek maliklerdir.89 Bu kişiler tarafından FIDReC 

üyesi finansal hizmet sağlayıcılarına karşı ileri sürülen tüm uyuşmazlıklar FIDReC 

tarafından çözüm sürecine dâhil edilir. Ancak herhangi bir kolluk birimi tarafından 

soruşturulan olaylar ile yargıya intikal etmiş ve hakkında bir hüküm veya ara karar 

verilmiş olaylar hakkında FIDReC tarafından karar verilemez (Shahla and Da Roza, 

2012:508).  

Finansal hizmet sağlayıcısı ile herhangi bir uyuşmazlık yaşayan finansal 

hizmet müşterisi bu uyuşmazlığın sağlayıcı tarafından çözüme kavuşturulmadığı yahut 

ulaşılan çözümün kendisini tatmin etmediği durumlarda en geç altı ay içerisinde 

şikâyette bulunarak uyuşmazlığın FIDReC bünyesinde çözümünü talep edebilir. 

Şikâyet başvurusunu posta yoluyla, çevrimiçi olarak yahut telefonla yapmak 

                                                           
87 FIDReC, http://www.fidrec.com.sg/website/mgmtboard.html, Erişim: 26.08.2016 
88 FIDReC, http://www.fidrec.com.sg/website/adjudicators.html, Erişim: 26.08.2016 
89 FIDReC, http://www.fidrec.com.sg/website/jurisdiction.html, Erişim: 26.08.2016 

http://www.fidrec.com.sg/website/mgmtboard.html
http://www.fidrec.com.sg/website/adjudicators.html
http://www.fidrec.com.sg/website/jurisdiction.html
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mümkündür. Başvuru sırasında şikâyetçi FIDReC’e uyuşmazlığa sebep olay 

hakkındaki ayrıntılı bilgileri içeren form ile varsa iddialarını destekleyen belgeleri 

iletir.90  

4.3.1.2. Finans Endüstrisi Uyuşmazlık Çözüm Merkezinde uyuşmazlığın karara 

bağlanması ve kanun yolları 

Uyuşmazlıkların FIDReC tarafından çözümünde iki aşamalı bir süreç 

mevcuttur. İlk aşama arabuluculuk, ikinci aşama ise tahkim aşamasıdır. Bir 

uyuşmazlık başvurusunun FIDReC’e ulaşmasının ardından ilk olarak bir dava 

yöneticisi (Case Manager), finansal hizmet müşterisi ile finansal hizmet sağlayıcısı 

arasındaki uyuşmazlığın her iki taraf için de kabul edilebilir şartlarda dostane bir 

şekilde çözümü için aracılık eder. Gereken durumlarda tarafların birbiriyle yüz yüze 

iletişim kurabilmelerine imkân sağlanması amacıyla arabuluculuk konferansları tertip 

edilir. FIDReC’e iletilen başvuruların büyük çoğunluğu FIDReC’in tecrübesi ve 

tarafsız duruşu sayesinde her iki tarafın kaygılarını giderecek ve beklentilerini 

sağlayacak şekilde ikinci aşamaya geçmeden arabuluculuk aşamasında çözüme 

kavuşturulmaktadır. Arabuluculuk yoluyla çözümlenemeyen durumlarda uyuşmazlık 

hakkında alanında uzman bir hakem veya hakem heyeti tarafından bir karara varılır. 

Şikâyetçinin lehine verilen karar finansal hizmet sağlayıcısı açısından bağlayıcıdır. 

Ancak şikâyetçi verilen kararı kabul edip etmemekte serbesttir. Verilen karardan 

memnun olmayan şikâyetçinin mevcut yasal yollara başvurma hakkı vardır.91   

Kurulmasından bugüne yaklaşık on yılı geçen zaman diliminde FIDReC’e 

toplam 32.533 başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların 21.481’i soruşturma kapsamında 

olması sebebiyle incelenmemiş, 11.052’si incelenmiştir. İnceleme altına alınan 

başvuruların yüzde 26,4’ü arabuluculuk yöntemi ve bu yöntemin başarılı olmadığı 

durumlarda tahkim yöntemi ile çözüme kavuşturulmuştur. Henüz çözüme 

kavuşturulamayan 186 şikâyetin 6 tanesi inceleme aşamasında olup 180 tanesi 

FIDReC’in yetki kapsamında olmaması yahut finansal hizmet sağlayıcısı ile olan ilgisi 

nedeniyle geri gönderilmiştir. FIDReC tarafından çözüme kavuşturulan şikâyetlerin 

                                                           
90 FIDReC, https://fidrec.com.sg/website/brochure/Brochure-English.pdf, Erişim: 26.08.2016 
91 FIDReC, http://www.fidrec.com.sg/website/annualreports/FIDReC%20AR%202014-2015.pdf, Erişim: 

26.08.2016 

https://fidrec.com.sg/website/brochure/Brochure-English.pdf
http://www.fidrec.com.sg/website/annualreports/FIDReC%20AR%202014-2015.pdf
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yüzde 74,2’si arabuluculuk yöntemi ile yüzde 25,8’i ise tahkim yöntemi ile çözüme 

kavuşturulmuştur.92 Görüldüğü üzere, FIDReC bünyesinde çözülen uyuşmazlıkların 

büyük bir kısmı arabuluculuk yöntemi ile sonuçlandırılmıştır. 

FIDReC bünyesinde uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulma süresi; uyuşmazlık 

konusunun çeşidi ve konunun teknik boyutuna göre her uyuşmazlık için 

değişmektedir. Kurulmasından bugüne yaklaşık on yılı geçen zaman diliminde 

çözüme kavuşturulan şikâyetlerin  yüzde 42,94’ü üç ay içinde, yüzde 37,50’si üç ila 

altı ay içerisinde, yüzde 12,49’u ise altı ay ila dokuz ay içerisinde sonuçlandırılmıştır.93   

4.3.1.3.Finans Endüstrisi Uyuşmazlık Çözüm Merkezinde ücret 

FIDReC’e başvuru sırasında şikâyetçilerden nispi ya da maktu herhangi bir 

başvuru ücreti alınmamaktadır. Uyuşmazlığın ilk aşama olan arabuluculuk yöntemiyle 

çözümlenmesi durumunda finansal hizmet müşterisinden bu aşamaya kadar 

gerçekleştirilen hiçbir işlem için ücret alınmaz. Ancak uyuşmazlığın çözümü 

arabuluculuk yöntemiyle sağlanamamış ve ikinci aşama olan tahkim yöntemine 

geçilmişse finansal hizmet müşterisinden 50 Singapur Doları kadar sabit bir dava 

ücreti alınır. Bu tutarın gereksiz başvuruların önüne geçebilecek kadar çok, kişileri hak 

aramaktan vazgeçirmeyecek kadar da az olmasına dikkat edilir (Shahla and Da Roza, 

2012:524-525). Tahkim yöntemine geçilmesi durumunda finansal hizmet 

sağlayıcısından ise 500 Singapur Doları kadar sabit bir dava ücreti alınır. Her iki ücret 

de hiçbir şekilde ilgililerine iade edilmez.94 FIDReC’e üye olan finansal hizmet 

sağlayıcıları ayrıca düzenli olarak aidat ödemekle yükümlüdür. 2015 yılında 

FIDREC’e ödenen dava ücretleri ve aidatlardan 3,2 milyon Singapur Doları gelir elde 

edilmiştir.95 

4.4.  Fransa  

Fransa’da finans piyasası uyuşmazlıkları bankacılık, sigortacılık ve sermaye 

piyasası sektörü ayrımı dikkate alınarak üç ayrı kurum bünyesinde çözüme 

                                                           
92 FIDReC, http://www.fidrec.com.sg/website/annualreports/FIDReC%20AR%202014-2015.pdf, Erişim: 

28.08.2016 
93 FIDReC, http://www.fidrec.com.sg/website/annualreports/FIDReC%20AR%202014-2015.pdf, Erişim: 

28.08.2016 
94 FIDReC, http://www.fidrec.com.sg/website/caseFee.htm, Erişim: 28.08.2016 
95 FIDReC, http://www.fidrec.com.sg/website/annualreports/FIDReC%20AR%202014-2015.pdf, Erişim: 

28.08.2016 

http://www.fidrec.com.sg/website/annualreports/FIDReC%20AR%202014-2015.pdf
http://www.fidrec.com.sg/website/annualreports/FIDReC%20AR%202014-2015.pdf
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kavuşturulmaktadır. Sermaye piyasası sektöründe Finansal Piyasalar Ombudsmanlık 

Kurumu (Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers-AMF) görev yapmaktadır.96 

AMF, 2003 yılında Fransa Meclisi tarafından kurulmuş bağımsız bir kamu 

kuruluşudur. AMF, Fransa’da sermaye piyasalarının düzenlenmesinden ve 

denetlenmesinden sorumlu düzenleyici otorite olarak görev yapmakla birlikte aynı 

zamanda piyasa aktörleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda arabuluculuk 

hizmeti vermektedir.97 AMF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu olmak üzere eşit oranda 

sorumluluk sahibi iki organa sahiptir. 16 üyeden oluşan Yönetim Kurulu AMF’nin 

karar organıdır.98 AMF Başkanı ve Muhasebe Standartları Kurumu Başkanı kurulun 

doğal üyesidir. AMF Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıl için atanır ve seçilen bir 

başkan tekrar başkan olarak atanamaz. Yönetim kurulunun diğer üyelerinin üçü 

sırasıyla Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay başkanları tarafından, diğer üçü sırasıyla 

Meclis, Senato ve Sosyal ve Çevre Konseyi Başkanı tarafından, biri Merkez Bankasını 

temsilen hükümet tarafından, diğer yedi üye ekonomi bakanı tarafından atanır.99  

Bu yapı altında yer alan ve uyuşmazlık çözümü konusunda yetkili birim “AMF 

Ombudsmanlık” olarak adlandırılmaktadır. Bu birime gelen uyuşmazlıklar AMF 

Ombudsmanı ve onun arabuluculuk takımı tarafından dostane bir şekilde ve makul bir 

süre içerisinde çözüme kavuşturulmaktadır. Bu birim AMF Başkanlığı’na doğrudan 

bağlıdır ve AMF Ombudsmanı, Yönetim Kurulu ile yapılan istişare sonrasında AMF 

Başkanı tarafından 3 yıllığına atanmaktadır. Ombudsman davaların çözüme 

kavuşturulması konusunda bağımsızdır ve hiçbir kişi ve kurumdan talimat almaz. 

Ombudsman ve ekibi “AMF Ombudsmanlık Tüzüğü” doğrultusunda işlem tesis eder 

ve bu birim tarafından her yıl düzenli olarak Yönetim Kurulu’na yıllık bir rapor 

sunulur.100  

                                                           
96 EUROPA, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and- 

yments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-

net-country/fin-net-members-france_en, Erişim: 25.04.2017 
97 AMF, http://www.amf-france.org/en_US/L-AMF/Missions-et-competences/Presentation.html, Erişim: 

25.04.2017 
98 AMF, http://www.amf-france.org/en_US/L-AMF/Organisation/Gouvernance.html, Erişim: 25.04.2017 
99 AMF, http://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-

2017.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc87a5588-2631-4bc1-987c-92206082c8ee, Erişim: 

25.04.02017 
100 AMF, http://www.amf-france.org/en_US/Le-mediateur-de-l-AMF/Presentation.html, Erişim: 25.04.2017 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-
http://www.amf-france.org/en_US/L-AMF/Missions-et-competences/Presentation.html
http://www.amf-france.org/en_US/L-AMF/Organisation/Gouvernance.html
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http://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc87a5588-2631-4bc1-987c-92206082c8ee
http://www.amf-france.org/en_US/Le-mediateur-de-l-AMF/Presentation.html
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AMF Ombudsmanlık tarafından işleme alınan ve sonuçlandırılan uyuşmazlık 

sayısı her yıl artan oranlı bir şekilde yükselmektedir. 2015 yılında işleme alınan 

başvuru sayısı 2014 yılına kıyasla %33 oranında artış göstererek 969’dan 1284’e 

yükselmiştir. 2015 yılı içerisinde işleme alınan bu 1.284 başvurunun 539 tanesi 

ombudsmanın yetki alanı dışında olması sebebiyle geri çevrilmiş ve inceleme altına 

alınan 745 başvurunun 364 ünde nihai bir karara varılmıştır.101 

4.4.1.  Finansal Piyasalar Ombudsmanlık Kurumunda başvuru 

Bir uyuşmazlığın AMF Ombudsmanlık kapsamında çözüme kavuşturulması 

için yatırımcının ilk olarak konuyu sorun yaşadığı firmaya taşıması gerekmektedir. 

Eğer firma iki ay içinde cevap vermez ya da verilen cevap yatırımcıyı tatmin etmez ise 

yatırımcı uyuşmazlığın AMF Ombudsmanlık bünyesinde çözüme kavuşturulmasını 

talep edebilecektir. Şikâyet başvurusunu posta yoluyla yahut çevrimiçi olarak yapmak 

mümkündür.102  

Başvuru sırasında iletilen başvuru formunda şikâyetçi AMF Ombudsmanlık 

birimine uyuşmazlığa sebep olay hakkındaki ayrıntılı bilgiler ile talebini ve eğer varsa 

çözüm konusundaki fikrini de iletir. Tazminat talebi içeren başvurularda tahmini bir 

zarar hesaplamasına yer verilir.103 Şikâyetçi tarafından bu birime yapılan başvuru 

sonrası geçen zaman dilimi, süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın mahkemeye 

yapılacak başvurularda uygulanacak hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate 

alınmaz.104 

AMF Ombudsmanlık Tüzüğü’ne göre Ombudsman gerekli tüm bilgi ve 

belgelerin eline ulaşmasının ardından 90 gün içinde bir karara varmalıdır. Gerekli 

hallerde bu süre Ombudsman tarafından uzatılabilmektedir.105 

                                                           
101 AMF Ombudsmanlık 2015 Yılı Faaliyet Raporu syf:12 
102 AMF, http://www.amf-france.org/en_US/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-

emploi/Procedure.html?#title_paragraph_0, Erişim: 26.04.2017 
103 AMF, http://www.amf-france.org/en_US/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-

emploi/Procedure.html?#title_paragraph_1, Erişim: 26.04.2017 
104 AMF, http://www.amf-france.org/en_US/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-

emploi/Procedure.html?#title_paragraph_2, Erişim: 26.04.2017 
105 AMF Ombudsmanlık 2015 Yılı Faaliyet Raporu syf: 13 

http://www.amf-france.org/en_US/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Procedure.html?#title_paragraph_0
http://www.amf-france.org/en_US/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Procedure.html?#title_paragraph_0
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http://www.amf-france.org/en_US/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Procedure.html?#title_paragraph_1
http://www.amf-france.org/en_US/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Procedure.html?#title_paragraph_2
http://www.amf-france.org/en_US/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Procedure.html?#title_paragraph_2
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4.4.2. Finansal Piyasalar Ombudsmanlık Kurumunda uyuşmazlığın karara 

bağlanması ve kanun yolları 

Uyuşmazlığın AMF Ombudsmanlık kapsamında çözüme elverişli olduğunun 

tespitinin ardından her iki taraftan da uyuşmazlığa ilişkin ek bilgi, belge ve görüşler 

talep edilebilir. Ombudsman taraflarla telefonla ya da yüz yüze görüşmeler yaparak da 

süreci yürütebilir. Tüm süreç boyunca taraflar istedikleri an tek taraflı olarak bile 

arabuluculuk sürecini sona erdirme ve mahkemeye gitme hakkına sahiptir. Mevzuata 

ve hakkaniyete uygun bir şekilde yapılan değerlendirmenin ardından Ombudsman 

tavsiye niteliğinde bir karar yayınlar. Bu karar taraflar açısından olumlu, kısmen 

olumlu ve tamamen olumsuz şeklinde değerlendirilebilir. Olumlu ve kısmen olumlu 

kararlara uyup uymayacaklarına taraflar birlikte karar verirler. Ombudsman tarafından 

verilen karara karşı itiraz veya temyiz yolu bulunmamaktadır. Çünkü bu karar zaten 

taraflar açısından bağlayıcı değildir. Her iki tarafta önerilen çözüm yollarını yerine 

getirmekten kaçınmakta serbesttir.106 Taraflar verilen kararı uygulamaya karar 

verirlerse eğer bu durumu yazılı bir anlaşma ile resmi bir zemine taşıyabilirler. 

Tarafların talep etmesi halinde Ombudsman anlaşma taslağının hazırlanmasına ve bu 

anlaşmanın gereğinin takip edilmesi konusunda taraflara yardımcı olabilir.107 

4.4.3.  Finansal Piyasalar Ombudsmanlık Kurumunda ücret 

AMF’ye bağlı olarak kurulan AMF Ombudsmanlık’ın kendine ait özel bir 

bütçesi vardır. AMF Ombudsmanlık tarafından verilen arabuluculuk hizmeti kamu 

hizmeti olarak adlandırılmakta ve bu hizmet karşılığında taraflardan hiçbir ücret talep 

edilmemektedir. Şikâyetçilerden başvuru sırasında nispi ya da maktu herhangi bir 

başvuru ücreti de alınmamaktadır.108  

4.5. Diğer Ülkeler 

Finans piyasasında yaşanan uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla mahkeme 

dışı çözüm merkezleri oluşturan ve tahkim yöntemini benimseyen Çin, Rusya, 

Endonezya, Mısır, Hong Kong gibi ülkelere ve bu konudaki Avrupa Birliği 

                                                           
106 AMF, http://www.amf-france.org/en_US/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-

emploi/Procedure.html?#title_paragraph_2, Erişim: 27.04.2017 
107 AMF, http://www.amf-france.org/en_US/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-

emploi/Procedure.html?%20-%20title_paragraph_3#title_paragraph_3, Erişim: 27.04.2017 
108 AMF Ombudsmanlık 2015 Yılı Faaliyet Raporu syf: 35 
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uygulamasına bu başlık altında kısaca yer verilmektedir. Sermaye piyasası 

uyuşmazlıklarının tahkim ile çözümü konusunda uluslararası camiada en köklü 

geçmişe ve en oturmuş sisteme sahip ülke ABD’dir. ABD başta olmak üzere Avrupa 

ülkeleri de dâhil olmak üzere bugün birçok ülkede, finans piyasasında yaşanan 

uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla mahkeme dışı çözüm merkezleri oluşturulduğu 

görülmektedir. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde tahkimin kökleri Konfüçyüsçü öğretilere 

dayanmaktadır. Bugünkü Çin tahkim hukuku, eski ilkelerin modern anlamda 

somutlaşmış halidir. Çin’de 1994 tarihli Tahkim Kanunu kapsamında sermaye 

piyasası uyuşmazlıklarının tahkim ile çözülmesi hukuki altyapıya kavuşturulmuştur. 

Aynı yıl Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (China Securities Regulatory 

Commission-CSRC) tüm sermaye piyasası kuruluşları için müşterileri ile Çin 

Uluslararası Ekonomik ve Ticari Tahkim Komisyonu (China International Economic 

and Trade Arbitration Commission-CIETAC) tarafından oluşturulan tahkim 

sözleşmesinin imzalanmasını zorunlu kılmıştır. Bugün sermaye piyasası 

uyuşmazlıklarının çözümünde CIETAC bünyesinde tahkim yöntemi sürdürülmektedir 

(Wang, 2012:694-695). Pekin, Şangay, Güney Çin, Tianjin, Güney Batı ve Hong Kong 

olmak üzere toplam altı bölgede hizmet vermekte olan CIATEC, hem ulusal hem de 

uluslararası camiada tarafsız ve etkin bir şekilde işleyen bir tahkim merkezi olarak 

kendine önemli bir yer edinmiştir. New York Konvansiyonuna da taraf olan CIATEC 

bünyesinde alınan kararlar 156 ülkede tanınmakta ve uygulanmaktadır. Dünya’nın 

önde gelen tahkim kurumlarıyla kıyaslandığında çözüme kavuşturulan dava sayısı 

açısından ön sıralarda yer alan CIATEC’te yıllık ortalama 1.500 uyuşmazlık çözüme 

kavuşturulmaktadır.109  Dünyadaki en önemli tahkim kurumlarından biri olan 

CIATEC’de sadece finans piyasası uyuşmazlıkları özelinde bir hizmet 

verilmemektedir. Bu kurum bünyesinde her türlü ticari ve ekonomik uyuşmazlıklar 

tahkim yöntemiyle çözüme kavuşturulabilmektedir. CIATEC tarafından kabul edilen 

ve uygulanmakta olan tahkim kuralları iki çeşittir. Bunlardan birincisi “CIATEC 

Tahkim Kuralları” olarak adlandırılırken diğeri “CIATEC Finans Uyuşmazlıkları 

                                                           
109 CIATEC, http://www.cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=34&l=en, Erişim:06.06.2017 

http://www.cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=34&l=en


69 
 

Tahkim Kuralları” olarak adlandırılmaktadır.110 2015 yılı içerisinde CIATEC 

bünyesinde çözüme kavuşturulan 1968 uyuşmazlığın yaklaşık olarak yüzde 16,1’ini 

finans piyasası uyuşmazlıkları oluşturmaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası alanda 

hizmet vermekte olan CIATEC bünyesinde 2006 ve 2015 yılları arasında çözüme 

kavuşturulan toplam 134.92 uyuşmazlığın yaklaşık olarak yüzde 32,6’sını yabancı 

unsurlu uyuşmazlıklar oluşturmaktadır.111 

Rusya’da sermaye piyasası işlemleri, Russian Trading System (RTS) ve 

Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) olmak üzere, iki ana borsa sistemi 

üzerinden yürütülmektedir. 2001-2010 yılları arasında piyasa değeri 20 kat büyüyen 

MICEX, söz konusu dönemde dünyanın en hızlı büyüme oranına sahip borsası 

olmuştur. Öte yandan, 2011 yılı sonunda Rusya’nın dolar bazlı işlem yapan RTS ve 

ruble bazlı işlem yapan MICEX borsaları tek çatı altında birleştirilmiş ve Moskova 

Borsası kurulmuştur (KB, 2014:174). Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümünde 

Rusya’da 1996 yılında kurulan Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Katılımcıları Birliği 

(Russian National Association of Securities Market Participants-NAUFOR) 

bünyesinde tahkim hizmeti verilmektedir. NAUFOR sermaye piyasası alanında hizmet 

veren öz düzenleyici bir kuruluştur. Bu kuruluşun görevi sermaye piyasası mevzuatını 

iyileştirmek, piyasa aktörlerine adil ve verimli bir piyasa ortamı sunmaktır. NAUFOR, 

üyeleri arasındaki ve üyeleri ile yatırımcılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde 

kullanmak üzere federal hukuka aykırı olmayan tahkim kuralları yayınlamıştır. Bu 

yapı mahkemelere nispeten yatırımcılara birçok avantaj sunmaktadır. Sermaye 

piyasası alanında tecrübeli hakemlerden oluşan bir listeye sahip olan NAUFOR sadece 

ulusal değil aynı zamanda uluslararası bir tahkim merkezi gibi de hareket kabiliyetine 

sahiptir. Özellikle büyük davalarda tahkim ücreti devlet mahkemelerindeki yargılama 

ücretlerine kıyasla oldukça düşük, kesin karara ulaşma süreci de devlet mahkemelerine 

kıyasla daha kısadır. NAUFOR tarafından verilen kararlar kesin olup yabancı 

ülkelerde uygulanma gücü taşımaktadır.112 

                                                           
110 CIATEC, http://www.cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=108&l=en, Erişim: 06.06.2017 
111 CIATEC, http://www.cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=40&l=en, Erişim: 06.06.2017 
112 NAUFOR, http://www.naufor.ru/tree.eng.asp?n=6640,  Erişim: 01.09.2016 

http://www.cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=108&l=en
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2001 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği ülkeleri ile İzlanda, 

Lihtenştayn, Norveç gibi ülkeleri kapsayan bir Finansal Uyuşmazlık Çözüm Ağı 

(Financial Dispute Resolution Network-FINNET) kurulmuştur. Bu yapı bankacılık, 

sigortacılık ve sermaye piyasaları alanlarında finansal hizmet sağlayıcıları ile finansal 

hizmet müşterileri arasında yaşanan uluslararası uyuşmazlıkların yerel mahkemeler 

dışında çözüme kavuşturulması amacıyla hizmet vermektedir.113 FINNET’in 27 

ülkeden toplam 60 üyesi vardır. Bu 60 üye bankacılık, sigortacılık ve sermaye 

piyasaları alanlarında uyuşmazlık çözümünde mahkemeler dışında görev yapmakta 

olan kuruluşlardan oluşmaktadır. FINNET’in yetki alanında, finansal hizmetlere 

ilişkin sınır ötesi bir uyuşmazlık yaşayan bir tüketici ikamet ettiği ülkenin FINNET 

listesinde yer alan ilgili kurumuna başvuru yaparak çözüm sürecini başlatır. Bu kurum 

konuyu uyuşmazlık çözüm merkezine aktarır ve burada konuya ilişkin olarak tavsiye 

niteliğinde bir karar verilir. 2015 yılı içerisinde FINNET bünyesinde finansal 

piyasalara ilişkin olarak 4195 uyuşmazlık çözüme kavuşturulmuştur.114  

2002 yılında Endonezya Sermaye Piyasası Denetleme Kurumu (Capital Market 

Supervisory Agency) önderliğinde Jakarta Borsası ve Surabaya Borsası başta olmak 

üzere 17 sermaye piyasası kuruluşu bir araya gelerek Endonezya Sermaye Piyasası 

Tahkim Kurulu (Indonesian Capital Market Arbitration Board-BAPMI)’nu kurmuştur. 

Bu Kurulun kurulma amacı sermaye piyasası aktörleri arasında yaşanan 

uyuşmazlıkların mahkemeler dışında, bu piyasaya özgü bir kuruluş bünyesinde uzman 

kişilerce hızlı, ucuz, nihai ve bağlayıcı olacak şekilde çözüme kavuşturulmasıdır. Bu 

Kurul bünyesinde arabuluculuk ve tahkim hizmeti bir arada verilmektedir.115 

Mısır’da sermaye piyasası alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların mahkemeler 

dışında çözüme kavuşturulması amacıyla Mısır Sermaye Piyasası Kurulu (Capital 

Market Authority-CMA) bünyesinde 2010 yılında kurulan bir birim tarafından tahkim 

hizmeti verilmektedir. CMA tahkim kuralları gereği verilen kararlar taraflar açısından 

kesin ve bağlayıcıdır.116 

                                                           
113 European Union, http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm, Erişim: 12.08.2016 
114 European Union, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2015-activity-report_en.pdf, Erişim: 02.06.2017 
115 BAPMİ, http://bapmi.org/en/about_establishment.php, Erişim: 12.08.2016 
116 CMA, https://www.cma.gov.kw/pdfviewer/?file=/documents/20622/52698/Arbitration+Rules+-

+Chapter+12+of+Module+3/cc3437a4-0fbc-490c-8936-c693c272d010, Erişim: 12.08.2016 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2015-activity-report_en.pdf
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2008 küresel finans krizi sonrası meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü 

sırasında önemli sıkıntılar yaşayan Hong Kong kriz döneminde edindiği tecrübeler 

neticesinde finans uyuşmazlıklarının tek bir merkezde çözüme kavuşturulması 

gerektiğine karar vermiştir (Shahla and Da Roza, 2012:485). Bu amaçla 2011 yılında 

Hong Kong piyasasında faaliyette olan finans kurumları ile onların müşterileri 

arasında çıkan uyuşmazlıkların bağımsız ve tarafsız bir şekilde çözüme 

kavuşturulması amacıyla Finansal Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (The Financial 

Dispute Resolution Centre-FDRC) kurulmuştur. Bu merkezin temel ilkesi ise “Önce 

Arabuluculuk Sonra Tahkim” olarak belirlenmiştir.117 

  

                                                           
117  FDRC,  http://www.fdrc.org.hk/en/html/aboutus/aboutus_role.php, Erişim: 12.08.2016 

http://www.fdrc.org.hk/en/html/aboutus/aboutus_role.php
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5. TÜRK FİNANS SİSTEMİNDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 

Finans piyasası, finansal tasarrufa sahip olan birimler ile mal ve hizmet üretimi 

veya ticareti gibi alanlarda faaliyet göstermek isteyen ancak kaynak ihtiyacı olan yani 

fon talep eden birimlerin bir araya geldiği ve gerekli fon akışının sağlandığı yerdir. 

Finans piyasası kavramını sektör bazında inceleme gereği doğduğunda bu kavramın 

bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasası olmak üzere üç bölüme ayrıldığı 

görülmektedir. Bu üç bölüme ait uyuşmazlık çözüm sürecinin karşılaştırmalı özet 

sunumu Tablo 5.1’de yer aldığı şekildedir. Her bir sektör nezdinde gerçekleştirilen 

çözüm süreçlerinin ayrıntılı incelemesine ise ilgili başlıklar altında sırayla yer 

verilmektedir. 
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Tablo 5.1. Türk Finans Sisteminde Uyuşmazlık Çözümü 

 Sigortacılık Bankacılık Sermaye Piyasası  

Yetkili Birim Sigorta Tahkim Komisyonu Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyeti Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 

TSPB 

Tahkim Heyeti 
Arabuluculuk 

Müessesesi 

Müşteri 

Uyuşmazlıkları 

Hakem Heyeti 

Yetkili Birim 

Yapısı 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 

30’uncu maddesi çerçevesinde kurulan 

Komisyon çalışmalarını ayrı bir tüzel 

kişiliğe sahip olmadan TSB nezdinde 

yürütmektedir. 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 80’inci 

maddesinin j bendi uyarınca kurulan bu 

heyetler çalışmalarını, tüzel kişiliği haiz 

kamu kurumu niteliğinde bir meslek 

kuruluşu olan TBB ve TKBB nezdinde ayrı 

bir tüzel kişiliğe sahip olmadan 

yürütmektedir. 

6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’na dayanılarak kurulan 

Borsa İstanbul özel hukuk tüzel 

kişiliğini haiz bir anonim 

şirkettir.  

TSPB kamu kurumu niteliğinde, öz düzenleyici bir meslek 

kuruluşudur. Sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm 

banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım 

ortaklıkları Birliğin üyesidir. 

 

Yetki Alanı  Tüketici Sorunları Hakem Heyetine 

intikal etmiş uyuşmazlıklar hariç olmak 

üzere sigorta ettiren veya sigortadan 

menfaat sağlayan kişiler ile sigorta 

tahkim sistemine üye sigorta 

kuruluşları arasındaki sigorta 

sözleşmesinden kaynaklanan 

uyuşmazlıklardır. 

TBB yargıya intikal etmiş olan, bireysel 

nitelik taşımayan bankacılık işlemlerinden 

kaynaklanan, bankalar ve sundukları 

hizmetler hakkında genel mahiyet taşıyan, 

iflas veya tasfiyesine karar verilen bir 

bankanın aldığı kararlarla ilgili olan, 

kanunlarda suç olarak öngörülen fiiller, 

teklif ve değerlendirme aşamasında olup 

bankaların fiyatlama politikalarıyla ilgili ve 

henüz gerçekleşmemiş işlemlerle ilgili 

olan, şikâyetçinin itiraz hakkı saklı kalmak 

kaydıyla, şikâyetçi ile banka arasında 

çözüme kavuşturulmuş olan şikâyetler 

dışında kalan tüm şikâyetleri 

incelemektedir. TKBB ise sadece ticari 

faaliyetler ile ilgili olmayan her türlü 

bireysel bankacılık işlemlerini, cari ve 

katılma hesapları, bireysel krediler, kredi 

kartları, ATM kartları, vb. ile ilgili şikâyet 

veya anlaşmazlıkları incelemektedir. 

Borsa işlemlerinden doğan 

uyuşmazlıklardır. 

Borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıklardır. 
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 Tablo 5.1. Türk Finans Sisteminde Uyuşmazlık Çözümü (Devamı) 
 

 Sigortacılık Bankacılık Sermaye Piyasası  

 Sigorta Tahkim Komisyonu Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyeti Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 

TSPB 

Tahkim Heyeti 
Arabuluculuk 

Müessesesi 

Müşteri 

Uyuşmazlıkları 

Hakem Heyeti 

İhtiyari/Zorunlu 

Tahkim 

Bu sisteme üyelik zorunlu olmamakla 

birlikte üye olanların uyuşmazlıkların 

tahkim yoluyla çözümlenmesini baştan 

kabul ettiği, sigorta tahkim sistemine 

üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa 

düşen kişinin ise, uyuşmazlık konusu 

sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile 

adli mahkemelere başvurma seçeneği 

ile birlikte, tahkim usulünden de her 

zaman faydalanabileceği 

düzenlenmiştir. Söz konusu tahkim 

sistemi bu uygulama nedeniyle nevi 

şahsına münhasır bir yapı arz etmekte 

ve tam olarak ne ihtiyari ne de zorunlu 

tahkim sınıflandırmasına dâhil 

olmaktadır. Bu nedenle, bu sisteme 

karma tahkim sistemi denmesi daha 

uygun görülmektedir. 

İhtiyari bir uygulamadır. Verilen kararların 

taraflar açısından tam olarak bağlayıcı 

olmaması ve tarafların her aşamada yargı 

yoluna veya Tüketici Hakem Heyetine 

başvurma imkânına sahip olması sebebiyle 

bu uygulamaya tahkim denmesi mümkün 

görünmemektedir. TKBB tarafından 

Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyetinin 

katılım bankalarının bireysel müşterileri ile 

bu bankalar arasındaki ihtilafların çözüme 

kavuşturulmasını temin etmek üzere 

oluşturulmuş bir uzlaştırma heyeti olduğu 

belirtilmiştir. TBB’ye göre ise TBB 

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti, TBB 

üyeleri ile bu üye bankaların bireysel 

müşterileri arasındaki anlaşmazlıkları adil 

ve tarafsız bir şekilde incelemek ve taraflar 

arasında uzlaşı sağlamak üzere kurulmuş 

bir mesleki iç disiplin uygulamasıdır.  

İhtiyari ve nevi şahsına münhasır 

bir uygulamadır. BİAŞ 

Yönetmeliği’ne göre borsa 

üyelerinin kendi aralarındaki 

borsa işlemlerinden kaynaklanan 

uyuşmazlıklarda, taraflardan 

birinin, borsa üyeleri ile 

müşterileri arasındaki aynı 

nitelikteki uyuşmazlıklar ise 

müşterinin başvurusu hâlinde 

uyuşmazlık Borsa Yönetim 

Kurulu tarafından 

çözümlenecektir. Her iki tür 

uyuşmazlık durumunda da 

tarafların uyuşmazlığa ilişkin 

olarak yargı mercilerine başvuru 

hakkı saklıdır. 

İhtiyari tahkim 

uygulamasıdır. 

Ancak işler bir yapı 

değildir. TSPB 

Statüsü’nün 7’nci 

maddesinin i bendi 

ile tahkime ilişkin 

altyapının 

oluşturulmasına 

ilişkin verilen görev 

doğrultusunda TSPB 

tarafından tahkimi 

işler kılmak adına 

yapılan çalışmalar 

devam etmektedir. 

İhtiyari bir 

uygulamadır. 

Tahkim değildir. 

İhtiyari bir 

uygulamadır. 

Tahkim değildir. 

Hizmet Bedeli Komisyonca verilen tahkim hizmeti 

ücretsiz değildir. 

Bankacılık sektöründe hakem heyetleri 

tarafından sunulan hizmetler ücretsizdir. 

İlgili Tebliğin 6’ncı maddesine göre Heyet 

üyelerine yaptıkları görev için Birlik 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek 

esas ve usuller çerçevesinde ücret 

ödenecektir. Heyetin faaliyetleri için 

ihtiyaç duyulacak giderler Birliğin yıllık 

bütçesinden karşılanacaktır. 

Ücrete tabi bir hizmettir. Ücrete tabi bir 

hizmettir. 

Ücrete tabi bir 

hizmet değildir. 

Heyete 

yapılacak 

başvurular 

ücretsizdir. 
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Tablo 5.1. Türk Finans Sisteminde Uyuşmazlık Çözümü (Devamı) 

 Sigortacılık Bankacılık Sermaye Piyasası  

 Sigorta Tahkim Komisyonu Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyeti Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 

TSPB 

Tahkim Heyeti 
Arabuluculuk 

Müessesesi 

Müşteri 

Uyuşmazlıkları 

Hakem Heyeti 

Süre  Sigorta tahkim sürecinde hakemler, 

görevlendirildikleri tarihten itibaren en 

geç dört ay içinde karar vermeye 

mecburdur. Aksi halde, uyuşmazlık 

yetkili mahkemece halledilir. Ancak bu 

süre tarafların açık ve yazılı 

muvafakatleriyle uzatılabilir. 

Banka ile şikâyetçi arasındaki ihtilaflı 

husus başvuru tarihinden itibaren en geç 

doksan gün içinde Heyet tarafından 

incelenerek sonuçlandırılır. 

Borsa Yönetim Kuruluna 

yardımcı olmakla görevli 

Uyuşmazlık Komitesi 

uyuşmazlık başvurusunun 

yapıldığı tarihten itibaren toplam 

130 iş günü içinde incelemesi 

tamamlayarak uyuşmazlık 

konusunda ulaştığı çözümü, 

Yönetim Kuruluna sunmalıdır. 

Hakemler, ilk 

toplantılarından 

itibaren altı ay içinde 

nihai kararını vermek 

zorundadır. 

Arabuluculuk 

müessesesinde 

uyuşmazlıklar 

uyuşmazlığın 

türüne ve 

tarafların 

tutumuna göre 

değişmekle 

birlikte ortalama 

olarak iki ay gibi 

bir sürede sona 

erdirilmektedir.   

Heyet başvuru 

tarihinden 

itibaren en geç 

doksan gün 

içinde karara 

varmalıdır. 

Karara Karşı 

Yollar 

Beş bin TL’nin altındaki uyuşmazlıklar 

hakkında verilen hakem kararları 

kesindir. Beş bin TL ve üzerindeki 

uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem 

kararlarına karşı Komisyon nezdinde 

itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen 

karar kesindir. Kırk bin TL’nin 

üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında 

itiraz üzerine verilen kararlar için 

temyize gidilebilmektedir. Ancak 

tahkim süresinin sona ermesinden sonra 

karar verilmiş olması, talep edilmemiş 

bir şey hakkında karar verilmiş olması, 

hakemlerin yetkileri dâhilinde olmayan 

konularda karar vermesi ve hakemlerin, 

tarafların iddiaları hakkında karar 

vermemesi durumlarında her hâlükârda 

temyiz yolu açıktır.  

Bankalar, müşteri lehine verilen kararlara 

2.528,2 TL'ye kadar uymak zorundadır. Bu 

tutar, 2016 yılı için geçerli olup her yıl 

Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından yayımlanan yıllık tüketici fiyat 

endeksi değişim oranında 

güncellenmektedir. Banka, kararın 

kendisine tebliğ edilmesini izleyen on beş 

gün içinde; kararın gereğini yerine getirir, 

şikâyetçiyi bilgilendirir ve her iki işlem ile 

ilgili Birliğe yazılı olarak bilgi verir. 

Başvuru sahibi, Hakem Heyetinin kararını 

beklemeden de yargıya gitme hakkına 

sahiptir, ancak bu durumdan Hakem 

Heyetini haberdar etmesi gerekmektedir. 

Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine 

yapılan başvurular da, yargıya yapılmış 

başvurulardan sayılır. 

Taraflar; uyuşmazlığa ilişkin 

yönetim kurulu kararında yer 

alan tutarın, 6362 sayılı 

Kanun’un 84’üncü maddesinin 

beşinci fıkrasına göre belirlenen 

miktardan fazla olması halinde, 

kararın tebliğinden itibaren on 

beş gün içinde Borsa kanalı ile 

SPK’ya itiraz etme hakkına 

sahiptir. SPK’nın uyuşmazlıkları 

çözümlemeye dair kararları 

nihaidir. Bu kararlara karşı idari 

yargı yoluna başvurmak 

mümkündür. 

Hakem Heyeti 

kararlarına karşı 

temyiz yolu açıktır. 

Verilen kararlar 

hukuken bağlayıcı 

değildir. Taraflar-

dan biri kararı 

kabul etmezse, 

mahkemeye 

başvurabilir.  

Heyet kararına 

karşı SPK 

nezdinde itiraz 

mümkündür. 

SPK tarafından 

verilecek 

kararlar 

kesindir. 
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5.1. Türk Sermaye Piyasası Uyuşmazlık Çözümü 

Türk sermaye piyasasına ilişkin yapılanma hukuki ve kurumsal açıdan iki 

yönlü olarak ele alınmalıdır. Hukuki açıdan sermaye piyasası sektörü, SPK’nın 

gözetim ve denetimi altındadır (TOBB, 2008:18). SPK, tasarrufların yatırıma 

yönlendirilmesini sağlamak, sermaye piyasasının güven ve şeffaflık içinde 

çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve 

denetlemek amacıyla 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 

kurulmuştur. Söz konusu Kanun’u yürürlükten kaldıran 6.12.2012 tarihli ve 6362 

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK’nın görev, yetki ve sorumlulukları yeniden 

düzenlenmiştir. Bu genel yapı içinde SPK, kamu otoritesi olarak sermaye piyasasının 

tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışmaktadır. SPK idari ve mali özerkliğe sahip 

bir kamu tüzel kişisidir. Kendisine verilen görev ve yetkiler doğrultusunda kanun, 

yönetmelik ve tebliğlerle düzenlemeler yaparak, piyasaların gözetim ve denetimini 

sağlamaya çalışmaktadır.118 

Kurumsal açıdan sermaye piyasası sektörü borsalar, takas-saklama kuruluşları 

ve diğer sermaye piyasası kurumları olarak üç bölümde incelenebilir. Bu yapılanmada 

ilk grupta Borsa İstanbul yer almaktadır. İkinci grupta Borsa İstanbul’a takas-saklama 

hizmeti veren Takasbank A.Ş. ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yer almaktadır 

(Şekil 5.1). Üçüncü grupta ise, bir meslek kuruluşu olarak sektörde yer alan Türkiye 

Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile aracı kurumlar, bankalar ve diğer sermaye 

piyasası kurumları bulunmaktadır (TOBB, 2008:19). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 SPK, 

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&showmenu=yes&menuid=0&pid=1&subid=1&submen

uheader=1, Erişim: 10.05.2016 

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&showmenu=yes&menuid=0&pid=1&subid=1&submenuheader=1
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&showmenu=yes&menuid=0&pid=1&subid=1&submenuheader=1
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Şekil 5.1. Türk Sermaye Piyasasının Kurumsal Yapısı 

 

Bölüm 3.1’de belirtildiği üzere sermaye piyasası uyuşmazlıkları sermaye 

piyasası faaliyetleri sırasında meydana gelen iş ve işlemlere dayanmaktadır. 6362 

sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde sermaye piyasası faaliyetleri “… sermaye 

piyasası kurumlarının bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri, bu Kanun kapsamına giren 

yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile bunlara ek olarak sunulan yan hizmetlerden 

oluşur.” şeklinde tanımlanmaktadır. Kanun kapsamına giren yatırım hizmet ve 

faaliyetleri 37’nci maddede; sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve 

iletilmesi, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya 

kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi, sermaye piyasası araçlarının kendi 

hesabından alım ve satımı, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, sermaye piyasası 

araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi, sermaye 

piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi, 

çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin 

işletilmesi, sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile 

portföy saklanması, SPK tarafından belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde 

bulunulması olarak düzenlenmiştir.  

6362 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde ise yan hizmetler başlığı altında 

yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin yapabileceği diğer sermaye 

piyasası faaliyetleri olarak; sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri 

sunulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç 

SPK

BİST

TSPB

TAKASBANK

MKK



78 
 

verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması, sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle 

ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede 

bulunulması, aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, 

borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, 

servet yönetimi ve finansal planlama yapılması, SPK tarafından belirlenecek diğer 

hizmet ve faaliyetlerde bulunulması sayılmıştır. 

Sermaye piyasası faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda 6362 sayılı Kanun 

ile birlikte kapsamlı bir değişikliğe gidildiği görülmektedir. 2499 sayılı Kanun’da yer 

alan kurum bazlı düzenleme119 yerine faaliyet bazlı düzenleme esas alınmıştır. Bu 

sebeple, hizmeti sunan yatırım aracısının hukuki statüsü göz önünde bulundurulmadan 

6362 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi 

gerekmektedir (Çetin ve ark., 2014:81).  

Yukarıda yer verilen sermaye piyasası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi başta 

aracı kurumlar olmak üzere 6362 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinde sayılan 

kurumlar120 tarafından sağlanmaktadır. Bu kurumlar sermaye piyasasında verdikleri 

hizmetlerden yararlanarak yatırım yapan yatırımcılarla girilen sözleşme ilişkileri 

neticesinde taraf sıfatını kazanmaktadır. Söz konusu sözleşmeler neticesinde 

                                                           
119 2499 sayılı Kanun: Sermaye Piyasası Faaliyetleri 

Madde 30 – (Değişik: 29/4/1992 - 3794/20 md.) 

a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık, 

b) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım satımı, 

c) (Değişik: 24/6/1995 - KHK - 558/7 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 13/11/1995 tarih ve E. 1995/45, K. 

1995/58 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 15/12/1999 - 4487/14 md.) Ekonomik ve finansal göstergelere, 

sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dâhil 

her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık, 

d) (Değişik: 15/12/1999 - 4487/14 md.) Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı, 

e) Yatırım danışmanlığı, 

f) (Değişik: 15/12/1999 - 4487/14 md.) Portföy işletmeciliği ve yöneticiliği, 

g) (Ek: 13/2/2011-6111/155 md.) Döviz, mal, kıymetli maden veya Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer 

varlıkların kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi,  
h) (Ek: 15/12/1999 - 4487/14 md.) Diğer sermaye piyasası kurumlarının faaliyetleridir. 

(Değişik fıkra: 24/6/1995 - KHK - 558/7 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 13/11/1995 tarih ve E. 1995/45, K. 1995/58 

sayılı Kararı ile Yeniden düzenleme: 15/12/1999 - 4487/14 md.) Aracılık, sermaye piyasası araçlarının 31’inci 

madde çerçevesinde yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına 

başkası hesabına alım satımıdır. 
120 Bu kurumlar; yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, sermaye piyasasında faaliyette bulunacak 

bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı 

kuruluşları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları, varlık kiralama şirketleri, merkezi takas kuruluşları, 

merkezi saklama kuruluşları, veri depolama kuruluşları, kuruluş ve faaliyet esasları SPK tarafından belirlenen diğer 

sermaye piyasası kurumlarıdır. 
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gerçekleştirilen sermaye piyasası faaliyetlerinin borsada gerçekleştirilmesi durumunda 

ise bu faaliyetler “borsa işlemi” olarak adlandırılmaktadır. Borsa işlemi olmayan 

işlemler de “borsa dışı işlem” olarak adlandırılmaktadır. Türk sermaye piyasasında 

uyuşmazlıkların çözümü açısından bu ayrım oldukça önemlidir. Nitekim borsa 

işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve borsa dışı işlemlerden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar için sunulan çözüm yöntemleri farklılık arz etmektedir.  

Uzun bir dönem yürürlükte kalan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 2012 

yılında yayımlanarak yürürlüğe giren ve Türk sermaye piyasasında kapsamlı 

değişiklikler getiren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile mülga olmuştur. Bu 

sebeple konunun daha ayrıntılı ve daha anlaşılır olarak sunulması amacıyla Türk 

sermaye piyasası uyuşmazlıklarını, 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu 

kapsamında ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında olmak üzere 

iki başlık halinde incelemekte fayda görülmektedir. 

Bu bölümde incelenecek Türk Sermaye Piyasası Uyuşmazlık Çözüm Süreci ve 

bir önceki bölümde incelen seçilmiş ülkelerdeki uygulamaların karşılaştırmalı sunumu 

Tablo 5.2’de yer aldığı şekildedir. 

5.1.1.  2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında uyuşmazlık 

çözümü 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde 

sermaye piyasası sektöründe üç farklı kurum nezdinde uyuşmazlık çözümüne ilişkin 

mekanizma işletildiği görülmektedir. TSPAKB, İMKB ve VOB bünyesinde 

gerçekleştirilen uyuşmazlık çözüm süreçlerinin özet sunumu Şekil 5.2’de yer aldığı 

şekildedir. Her bir kurum nezdinde gerçekleştirilen çözüm süreçlerinin ayrıntılı 

incelemesine ise ilgili başlıklar altında sırayla yer verilmektedir. 
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Şekil 5.2. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Bünyesinde 

Uyuşmazlık Çözüm Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 

MAHKEME(ADLİ YARGI) 

 

 

TAHKİM   

(Ücrete tabi bir 

hizmettir. 

Hakemler, ilk 

toplantılarından 

itibaren altı ay 

içinde nihai 

kararını vermek 

zorundadır. 
Hakem Heyeti 

kararlarına karşı 

temyiz yolu 

açıktır.) 

Borsa İşlemlerinden 

Doğan Uyuşmazlıklar 

Borsa İşlemleri Dışındaki İşlemlerden 

Doğan Uyuşmazlıklar 

TSPAKB 

MAHKEME DIŞI ÇÖZÜM 
YÖNTEMLERİ 

İMKB/VOB 

(Borsa Yönetim 

Kurulları yetkilidir. 

Ücrete tabi değildir.)  

ARABULUCULUK

(Ücrete tabi değildir. 

Verilen kararlar 

taraflar açısından 

bağlayıcı değildir. 

Tahkim müessesesi 

işler bir yapı olarak 

çalışmazken 

Arabuluculuk 

müessesesi 

yatırımcılar 

tarafından ilgi gören 

bir çözüm yöntemi 

olmuştur.) 

İTİRAZ MERCİ SPK 

(İMKB Yönetmeliği’nde Borsa Yönetim Kurulu’nca 

verilen karara karşı taraflar hiçbir sınırlama olmadan 

borsa kanalıyla SPK nezdinde itirazda 

bulunabilmekteyken, VOB Yönetmeliği’nin 113’üncü 

maddesinin son fıkrasında, tutarı SPK tarafından 

belirlenen miktarın altında kalan uyuşmazlıklarda 

borsa yönetim kurulunun verdiği karara karşı SPK 

nezdinde itiraz edilemeyeceği düzenlenmiştir. 

SPK’nın uyuşmazlıkları çözümlemeye dair kararları 

nihaidir. Tarafların SPK tarafından verilen kararlara 

karşı idari yargı mercilerine başvurmaları 

mümkündür.) 
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5.1.1.1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 

nezdinde uyuşmazlık çözümü 

91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin121 (91 sayılı KHK) “İhtilaflar” başlıklı 13’üncü maddesi “Borsa üyeleri 

arasındaki borsa işlemlerinden doğan ihtilafların hal mercii Borsa yönetim 

kurullarıdır. Borsa yönetim kurullarının kararlarına karşı SPK’ya itirazda 

bulunulabilir. SPK’nın bu ihtilaflar konusundaki kararları nihaidir. Borsa üyeleri ile 

müşterileri arasındaki ihtilaflar için de borsa yönetim kurullarına başvurulabilir. Bu 

tür ihtilaflar için tarafların yargı mercilerine başvurma hakları saklıdır.” şeklinde 

düzenlenmiştir. 91 sayılı KHK’ya dayanılarak çıkarılan İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası Yönetmeliği122 (İMKB Yönetmeliği)’nin 42 ila 49’uncu maddelerinde ise 

anılan uyuşmazlıkların çözümü konusunda ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir.  

Vadeli işlem borsası ile ilgili mevzuata bakıldığında VOB bünyesinde bulunan 

uyuşmazlık çözüm mekanizmasının İMKB bünyesinde bulunan uyuşmazlık çözüm 

mekanizması ile benzer düzenlemeler içerdiği görülmektedir. Vadeli İşlem ve Opsiyon 

Borsası Yönetmeliği123 (VOB Yönetmeliği)’nin “Uyuşmazlıkların Çözümü” başlıklı 

108’inci maddesinde borsa üyeleri arasında veya borsa üyeleri ile müşterileri arasında 

borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların VOB Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve 

esaslar içinde çözümleneceği düzenlenmiştir. Aynı Yönetmeliğin 109 ila 116’ncı 

maddelerinde ise anılan uyuşmazlıkların çözümü konusunda ayrıntılı düzenlemelere 

yer verilmiştir.  

İMKB ve VOB yönetmeliklerinin yukarıda ayrıntılarına yer verilen ilgili 

maddeleri incelendiğinde her iki yönetmelikte de sadece borsa işlemlerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yöntemine ilişkin düzenlemelere yer verildiği 

görülmektedir. Borsa dışı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar kapsam dışında 

                                                           
121 06.10.1983 tarihli ve 18183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu KHK, 6.12.2012 tarihli ve 6362 

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
122 19.02.1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu Yönetmelik 6.12.2012 tarihli ve 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
123 27.03.2004 tarihli ve 25415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
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tutulmuştur.124 Kısacası İMKB ve VOB bünyesinde çözümlenebilecek 

uyuşmazlıkların konusunu borsa işlemleri oluşturmaktadır. İMKB Yönetmeliği’nde 

“borsa işlemi” tanımına yer verilmezken Menkul Kıymet Borsalarının Kuruluş ve 

Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in125 54’üncü maddesinde borsalarda alım 

satım işlemleri, borsa yönetim kurulunca atanan borsa eksperleri huzurunda, borsaya 

intikal eden menkul kıymet arz ve talebinin, rekabet koşulları altında karşılaştırılması 

olarak tanımlanmıştır. Bu düzenlemeyi dayanak kabul ederek SPK tarafından 1993 

yılında verilen bir görüş yazısında borsa işleminin, borsa yönetim kurulu tarafından 

atanan borsa eksperi huzurunda borsaya intikal eden menkul kıymet arz ve talebinin 

rekabet koşulları altında karşılaşması olduğu, gerçekleşen alım veya satım emirlerinin 

tasfiyesi126 amacıyla tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi ile de tamamlanmış 

olacağı ifade edilmektedir (Özkan, 2007:25). Dolayısıyla, tüm bu aşamalardaki 

işlemlerin gerçekleşmesi sırasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklar için başvuru mercii 

olarak İMKB tayin edilebilecektir. VOB Yönetmeliği’nin 108’inci maddesinin ikinci 

fıkrasında ise borsa işleminin, borsada işlem yapmak amacıyla emir verilmesi, 

işlemlerin gerçekleşmesi, takası, sözleşme nedeniyle teslimat yapılması, bu işlemler 

nedeniyle teminat verilmesi, teminatların nemaları gibi borsada kote edilen 

sözleşmelerin alım satımı için üyeler ile müşterileri arasında mutat olarak 

gerçekleşmesi beklenen iş ve işlemleri kapsayacağı düzenlenmiştir. Tüm bu 

düzenlemelerden anlaşılacağı üzere taraflar arasında yaşanan bir uyuşmazlığın 

İMKB’ye ya da VOB’a intikal etmesi durumunda ilk olarak yapılması gereken, 

uyuşmazlığın bir borsa işleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespiti olacaktır. 

İMKB ve VOB bünyesindeki işlemlere ilişkin olarak yaşanan borsa içi 

uyuşmazlıkların kural olarak borsa yönetim kurulları tarafından çözüme 

kavuşturulacağı ve borsa bünyesinde kurulan bir uyuşmazlık komitesinin borsa 

yönetim kuruluna yardımcı olacağı düzenlenmiştir.127 Yaşanan uyuşmazlıklar ile ilgili 

olarak ise “borsa üyeleri (aracılar) arasında yaşanan uyuşmazlıklar” ve “borsa üyeleri 

                                                           
124 Borsa dışı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yöntemine ilişkin usule TSPAKB nezdinde 

uyuşmazlık çözümü başlığı altında yer verilecektir. 
125 06.10.1984 tarihli ve 18537 sayılı Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
126 Tasfiye ile anlatılmak istenen, taraflar arasında akdedilen menkul kıymet alım satım sözleşmesi gereği tarafların 

yüklendikleri borçları ifa etmesi ve kazanılan hakların elde edilmesidir. İfa sürecinin tamamlanması ile müşteri 

emri ile başlayan borsa işlemi sona ermektedir (Çetin, 2009:33). 
127 İMKB Yönetmeliği md. 43/1, VOB Yönetmeliği md. 110/1 
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ile müşterileri (yatırımcılar) arasında yaşanan uyuşmazlıklar” şeklinde bir ayrıma 

gidilmiştir. Ayrıca, her iki borsa mevzuatında borsa üyeleri arasında çıkan 

uyuşmazlıkların borsa yönetim kurulunda çözümü zorunlu tutulurken; müşteriler ile borsa 

üyeleri arasında çıkan uyuşmazlıkların borsa yönetim kurulunda çözümü konusunda 

tarafların yargı mercilerine (adli yargı) başvuru hakkı saklı tutulmuştur. Taraflarca yargı 

yoluna başvurulması durumunda dava sonuçlanıncaya kadar dosyanın borsada işlemden 

kaldırılacağı düzenlenmiştir.128 Görüldüğü üzere, her iki borsada da borsa üyeleri arasında 

çıkan uyuşmazlıkların idari başvuru usulü ile çözümü zorunlu tutulurken borsa üyeleri ile 

müşteriler arasında çıkan uyuşmazlıkların borsa yönetim kurulunda çözümü konusunda 

taraflara ihtiyari bir yetki verilmiştir. Borsa üyeleri ile müşterileri arasında çıkan 

uyuşmazlıklarda farklılık arz eden bir diğer düzenleme ise yönetim kurulunun sadece 

müşteriler tarafından başvuru yapılması halinde işlem tesis edebilmesidir. Bu düzenleme 

ile müşteriler korunmak istenmiş ancak taraflar arasında eşit olmayan bir uygulamanın 

önü açılmıştır.  

Borsa yönetim kuruluna başvuru yapılarak uyuşmazlığın idari yoldan 

çözülmesinin istenmesi durumunda verilen karara karşı taraflar borsa kanalıyla SPK 

nezdinde itirazda bulunulabilecektir.129 SPK’nın uyuşmazlıkları çözümlemeye dair 

kararları nihaidir. Tarafların SPK tarafından verilen kararlara karşı idari yargı mercilerine 

başvurmaları mümkündür.130 SPK’nın yaptığı denetimin idari vasfı nedeniyle idari 

yargıda iptal davası açılması usule uygun bir yol olarak görülmekle birlikte özel hukuk 

alanındaki bu uyuşmazlıkların idari yargıya konu edilmesi hatalı bir usul olarak 

yorumlanmaktadır (Tevetoğlu, 2009:302, 312). 

İMKB ve VOB bünyesinde olan bu çözüm sistemleri örneği olmayan nevi şahsına 

münhasır sistemlerdir. Bu sistemler ilk bölümde bahsedilen mahkeme dışı uyuşmazlık 

çözüm yöntemleri olan tahkim, arabuluculuk yahut da arabuluculuk türevi bir yapıyla 

uyum göstermemektedir. Söz konusu sisteme tahkim diyebilmek için taraflar arasında 

imzalanmış bir tahkim sözleşmesinin varlığı gerekir. Ayrıca, tahkim yönteminde taraflar 

ancak sınırlı sebepler halinde ve temyiz aşamasında bir üst mahkemeye müracaat 

edebilmektedir. Bu sistemlerde ise uyuşmazlığın borsa üyeleri ile müşterileri arasında 

                                                           
128 İMKB Yönetmeliği md. 44, VOB Yönetmeliği md. 111 
129 Ancak VOB Yönetmeliği’nin 113’üncü maddesinin son fıkrasında, tutarı SPK tarafından belirlenen miktarın 

altında kalan uyuşmazlıklarda borsa yönetim kurulunun verdiği karara karşı SPK nezdinde itiraz edilemeyeceği 

düzenlenmiştir. 
130 İMKB Yönetmeliği md. 43/2, VOB Yönetmeliği md. 113/2 
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çıkması durumunda tarafların her aşamada yargı mercilerine başvuru hakkı saklı 

tutulmuştur. Bu sistemler arabuluculuk da değildir. Arabuluculukta kararların 

uygulanması tarafların iradesine bağlı iken bu sistemlerde verilen kararlar icrai niteliği 

haizdir (Özkan, 2007:24). 

5.1.1.2. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği nezdinde uyuşmazlık 

çözümü 

Türk sermaye piyasasında mahkeme dışı çözüm yöntemlerine başvurma 

ihtiyacı, sadece borsa işlemleri için değil aynı zamanda borsa dışı işlemlerden doğan 

uyuşmazlıkların çözümü için de bulunmaktadır. 1995 yılında 558 sayılı KHK131 ile 

Sermaye Piyasası Kanunu’na md. 46/B eklenmiş ve sermaye piyasası kurumlarının 

borsa dışı işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tarafların isterlerse tahkim için 

SPK’ya başvurabileceği şeklinde bir düzenleme öngörülmüş ancak anılan düzenleme 

Anayasa Mahkemesi tarafından bu yetkinin idari bir kuruluş olan SPK’ya 

verilemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmiştir (Tevetoğlu 2009:324).  

1999 yılında dönemin Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 40/B ve 40/C 

maddeleri ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan 

TSPAKB kurularak faaliyete geçmiştir. TSPAKB, sermaye piyasasının ve aracılık 

faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, birlik üyelerinin 

dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde 

çalışmalarına yönelik meslek kurallarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek 

amacıyla gerekli tedbirleri almak, birlik statüsünde öngörülen disiplin cezalarını 

vermek amacıyla ilgili hususlarda üye kuruluşları temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği 

yapmak; mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek, bu konuda 

üyeleri aydınlatmakla görevli ve yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kurulu’nun 08.01.2001 

tarihli ve 2001/1914 sayılı kararı ile kabul edilen TSPAKB Statüsünün 6’ncı 

maddesinin g bendi ile Birliğe, üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında 

borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı 

                                                           
131 27.06.1995 tarihli ve 22326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 



85 
 

olmak ve bu amaçla tahkim hizmeti132 sunma görevi verilmiştir.133 Bu doğrultuda 

(Birlik)134 tarafından 2003 yılında TSPAKB Tahkim Kuralları oluşturulmuştur. Bu 

düzenlemeye göre TSPAKB üyeleri (aracılar) arasında veya üyeleri ile müşterileri 

(yatırımcılar) arasında borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinden 

doğan uyuşmazlıklar, tarafların ihtilaflarını TSPAKB Tahkim Kuralları uyarınca 

tahkimle çözüleceğini yazılı olarak kararlaştırmış olmaları halinde, bu kurallar 

çerçevesinde çözüme kavuşturulacaktır. TSPAKB Statüsünün 6’ncı maddesinin g 

bendi uyarınca TSPAKB, borsa dışı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların 

çözümüne yardımcı olmak adına tahkim dışında başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemi olan arabuluculuk hizmeti de vermiştir. Bu sebeple, TSPAKB’nin kullandığı 

uyuşmazlık çözüm yöntemlerini; uyuşmazlık çözümüne doğrudan yardımcı olmak 

şeklinde ortaya çıkan arabuluculuk ile hakem listesi oluşturarak uyuşmazlığın tahkim 

yolu ile çözümüne imkân sağlamak şeklinde ikiye ayırmak gerekmektedir.  

5.1.1.2.1 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Tahkim Kuralları 

çerçevesinde uyuşmazlık çözümü 

TSPAKB Tahkim Kuralları HUMK’da tahkimi düzenleyen hükümlere paralel 

olarak oluşturulmuş ve bu kuralların HUMK’un emredici hükümleriyle çelişmediği 

sürece tahkime uygulanabileceği düzenlenmiştir. TSPAKB Tahkim Kurallarında; 

tahkim başvurusu, tahkim sürecinde görev alacak hakemlerin nitelikleri, yargılama 

süresi, hakemlerin karar verme usulü, kararların kesinleşmesi, tahkim giderleri gibi 

konularda ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir.  

5.1.1.2.1.1. Başvuru süreci ve tahkim masrafları  

Tarafların tahkime başvurabilmesi geçerli ve yazılı bir sözleşmenin varlığına 

bağlıdır. Bu şart ayrı bir tahkim sözleşmesi düzenlenerek yerine getirilebileceği gibi, 

tarafların içinde bulundukları hukuki ilişkiyi düzenleyen sözleşmede yer verilecek ayrı 

bir hüküm ile de sağlanabilir. Uyuşmazlığın TSPAKB Tahkim Kuralları çerçevesinde 

                                                           
132 12.03.2003 tarih ve 25046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile 11.02.2001 

tarihli TSPAKB Statüsünde yapılan değişiklik sonrası TSPAKB’nin görev alanı borsa dışı işlemlerin çözümüne 

yardımcı olmak ile ilgili sınırlı olmaktan çıkarılarak hakem listeleri oluşturmak, hakemleri atamak ve HUMK 

çerçevesinde tahkim hizmeti vermek şeklinde genişletilmiştir.  
133 TSPAKB kurulmadan önce borsa dışı uyuşmazlıkların çözümü konusunda büyük bir boşluk yaşanmıştır. İMKB 

borsa içi uyuşmazlıklar dışında kendisine intikal eden borsa dışı uyuşmazlıkları görevsizlik nedeniyle reddetmiştir. 

TSPAKB’nin hukuki bir kimlik kazanmasıyla birlikte yatırımcılar ve aracı kuruluşlar için yeni bir seçenek 

oluşturulmuştur (Özkan, 2007:28). 
134 Bu bölümde Birlik ifadesi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ifadesi yerine kullanılacaktır. 
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çözülebilmesi için taraflar arasındaki tahkim sözleşmesinde, uyuşmazlığın TSPAKB 

Tahkim Kuralları çerçevesinde çözümleneceğinin açıkça belirtilmesi gerekir.135 

Tahkim talebinde bulunacak taraf, hakem tayin edilmesi talebini veya tahkim 

sözleşmesi uyarınca hakemlerin tayini taraflara ait ise seçtiği hakemin isim ve adres 

bilgilerini içeren bir dilekçe ile TSPAKB’ye başvurur. Tahkim masraflarına ilişkin 

yatırılacak avans tutarı, hakemlerin ücretleri ve masrafları ile diğer yargılama giderleri, 

TSPAKB Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan ücret çizelgesine göre tespit edilir. 

Ancak taraflar ile Hakem Heyeti aralarında anlaşarak farklı bir ücret de belirleyebilir. 

Hakem Heyeti nihai kararında, söz konusu masrafların hangi tarafça karşılanması veya 

taraflar arasında hangi oranda bölüşülmesi gerektiğine karar verir. İlgilinin tahkim 

masraflarına136 ilişkin avansı Birliğe ödemesini takiben de tahkim başvurusu 

Sekretarya137 tarafından karşı tarafa bildirilir. Karşı taraf, davacının dilekçesini 

tebellüğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, seçtiği hakeme ilişkin bilgileri içeren 

dilekçesini TSPAKB’ye iletir.138 

5.1.1.2.1.2. Uyuşmazlığın incelenmesi ve karar süreci 

Taraflar tahkim sözleşmesinde aksini kararlaştırmamışsa Hakem Heyeti üç 

hakemden139 oluşur. Hakem Heyetini oluşturan tüm hakemler TSPAKB tarafından 

oluşturulan hakem listesinden140 TSPAKB Yönetim Kurulu tarafından seçilir. 

Hakemlerin atanmasını müteakip Hakem Heyetini oluşturan hakem veya hakemlerin 

adları taraflara bildirilir. Hakem Heyetinin kurulmasından sonra davacı olaya ilişkin 

tüm iddia ve delilleri içeren dava dilekçesini Sekretaryaya iletir. Davalı, ilk itirazları 

                                                           
135 TSPAKB Tahkim Kuralları md. 3 
136 Tahkim masrafları hakem ücretleri, hakemlerin yaptıkları seyahat ve diğer masraflar, bilirkişi ve keşif giderleri, 

yargılama sırasında talep edilmiş ise ve Hakem Heyeti tarafından kararlaştırılacak olan kazanan tarafın hukuki 

temsiline ilişkin masraflar, sekretarya tarafından verilecek hizmetlere ilişkin giderler ve diğer yargılama 

giderlerinden oluşmaktadır (TSPAKB Tahkim Kuralları md. 4).  
137 Hakem Heyetinin sekretarya hizmetleri TSPAKB İnceleme ve Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür 

(TSPAKB Tahkim Kuralları md. 6). 
138 TSPAKB Tahkim Kuralları md. 4, 5, 32 
139 Hakem Heyetinin üç hakemden oluşması halinde, taraflar anlaşarak kendi hakemlerini seçebilir, ancak Hakem 

Heyeti başkanı olacak üçüncü hakemin TSPAKB hakem listesinden atanması zorunludur. 
140 TSPAKB listesine alınacak hakemlerin T.C. vatandaşı olması, hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, 

muhasebe ve dengi dallarda dört yıllık lisans düzeyinde öğrenim yapmış olması ve lisans eğitimi sırasında temel 

hukuk derslerinin alınmış olması, sermaye piyasasında en az beş yıl deneyimi olması, TSPAKB tarafından tahkim 

konusunda düzenlenecek eğitim programını tamamlamış olması, affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir suçtan 

mahkûm olmaması, hakkında iflas kararı verilmiş olmaması, sermaye piyasası suçlarından hüküm giymemiş 

olması, borsalar ve teşkilatlanmış piyasalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapmalarının önlenmemiş olması, 

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde imza yetkileri kaldırılan veya sınırlandırılan kişilerden olmaması gerekir 

(TSPAKB Tahkim Kuralları md. 9). 
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ile birlikte dava hakkındaki cevabını ve varsa karşı delillerini, dava dilekçesinin 

kendisine tebliğinden itibaren on gün veya Hakem Heyeti tarafından ayrı bir süre tayin 

edilmişse o süre içerisinde Sekretaryaya iletir. Bu sürecin ardından bir kez daha 

karşılıklı cevap dilekçeleri verilir.141  

Hakem veya Hakem Heyeti, dava ve cevap dilekçesi verildikten sonra bir görev 

belgesi hazırlar. Bu görev belgesi taraflara ilişkin bilgilerle birlikte tarafların 

taleplerini, uyuşmazlığa ilişkin açıklamayı, hakemlerin bilgilerini, uyuşmazlığa 

uygulanacak hukuku142, tahkim yeri, toplantı yeri ve tahkim süresi gibi bilgileri içerir. 

Taraflar aksini kararlaştırmamışsa, Hakem Heyetinin toplantı yeri, TSPAKB’nin 

İstanbul’da bulunan merkezidir. Hakem Heyeti taraflardan birinin talebi üzerine veya 

re’sen duruşma yapılmasına karar verebilir. Tahkim yargılaması kural olarak gizlidir. 

Ancak yargılama, tarafların anlaşması ve Hakem Heyetinin kararı ile aleni olarak 

yürütülebilir. Hakemler, ilk toplantılarından itibaren altı ay içinde nihai kararını143 

vermek zorundadır. Bu süre içinde karar verilmezse hakemlerin yaptığı işlemler batıl 

olup, davaya yetkili ve görevli mahkeme tarafından bakılır. Hakemin bir kişi olması 

halinde, 6 aylık süre hakemin bazı usul işlemleri için ilk tensip kararını verdiği tarihten 

itibaren işlemeye başlar. Bu sürenin uzatılması, ancak tarafların açık ve yazılı 

muvafakati veya taraflardan birinin talebi üzerine yetkili mahkemenin kararı ile 

mümkündür.144 

Hakemlerin yetkileri, tahkim sözleşmesi ile belirlenen yetkiler ile sınırlı olup 

tahkim sözleşmesi ile kendilerine verilen yetki dışında kalan ve taraflarca talep 

edilmeyen hususlarda hakemler karar veremez. Yapılan müzakereler sonucu ulaşılan 

nihai karar, talep konuları noksan bırakılmadan, kabul veya ret ya da kısmen kabul, 

                                                           
141 TSPAKB Tahkim Kuralları md. 8, 10, 13, 14, 16, 17 
142 Taraflar tahkim sözleşmesinde tahkime uygulanacak hukuku tespit etmişse Hakem Heyeti, taraflarca tespit 

edilen hukuku uygulamak zorundadır. Taraflar, maddi hukuk hükümlerinin uygulanmasına karar verebilecekleri 

gibi hakem heyetinin hak ve nasafet kurallarına göre karar vermesini de talep edebilir. Hakem Heyeti önünde 

uygulanacak usul kuralları Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu’nun emredici hükümlerine aykırı olmadıkça 

tarafların anlaşması suretiyle tespit edilebilir. Taraflarca tespit edilmedikçe veya taraflarca anlaşmaya varılamaması 

halinde ve bu Kurallar’da düzenlenmiş olmadıkça uygulanacak usul kuralları Hakem Heyeti tarafından saptanır 

(TSPAKB Tahkim Kuralları md. 24). 
143 Hakem Heyeti, çözümü özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde bir veya birden çok bilirkişinin oy ve 

görüşünün alınmasına karar verebilir (TSPAKB Tahkim Kuralları md. 23). 
144 TSPAKB Tahkim Kuralları md. 19, 20, 22, 23, 26, 27 
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kısmen ret şeklinde olabilir. Müzakere bütün hakemlerin katılımı ile yapılır. Hakem 

Heyeti kararlarını145 oy çokluğu ile alır.146  

5.1.1.2.1.3. Hakem kararlarının kesinleşmesi ve icrası 

Hakem Heyeti kararlarına karşı temyiz147 yolu açıktır. Hakem Heyeti 

kararlarının kesinleşmesi, bu kararın taraflara tebliğini takip eden 15 günlük temyiz 

süresi içinde temyiz edilmemiş olmasına veya temyiz edilip Yargıtay’dan onama 

kararı verilmiş olmasına bağlıdır. Hakem Heyeti kararı, temyiz süresinin geçirilmesi 

veya taraflardan herhangi birinin temyiz yoluna başvurmaması nedeniyle kesinleşmiş 

ise, bu takdirde karar yetkili mahkeme tarafından tasdik edilir. Tasdik şerhi kararın 

altına ve mahkeme tutanağına yazılır. Kararın icrası yetkili mahkemenin tasdikine 

bağlıdır. Hakem kararı Yargıtay denetiminden geçerek onanmak suretiyle kesinleşmiş 

ise, taraflardan biri dosyanın iade edildiği mahkemeye müracaat eder. Yetkili 

mahkeme kesinleşme şerhini hakem kararının altına yazar ve tasdikler. Bu usulle 

kesinleşen hakem kararı icra kabiliyeti kazanır. Kesinleşen hakem kararları, Hakem 

Heyeti tarafından, kararın tebellüğ edildiği tarihten itibaren 5 gün içinde TSPAKB’ye 

tevdi edilir.148 

5.1.1.2.2 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği nezdinde 

arabuluculuk 

Birliğin doğrudan yardımcı olmak şeklinde gerçekleştirdiği arabuluculuk 

hizmetinde, üye ya da yatırımcı, arabuluculuk kapsamında çözüme kavuşturulmasını 

istediği uyuşmazlığı bir dilekçe ile TSPAKB’ye iletmektedir. TSPAKB konuyla ilgili 

tüm bilgi ve belgeleri incelemek suretiyle oluşturduğu görüşünü taraflara 

                                                           
145 Hakem Heyeti kararlarının gerekçeli olması zorunludur. Hakem Heyeti kararlarında, varsa zarar, tazminat 

miktarları, bunlara uygulanacak faiz ve oranları açıkça gösterilmek zorundadır (TSPAKB Tahkim Kuralları md. 

28). 
146 TSPAKB Tahkim Kuralları md.12, 28 
147 TSPAKB Tahkim Kuralları: md. 34: 

Hakem Heyeti kararları aşağıdaki hallerde temyizen bozulabilir.  

a) Tahkim süresi bittikten sonra karar verilmiş olması,  

b) Talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmiş olması,  

c) Hakem Heyetinin yetki ve görevi dâhilinde olmayan bir konuda karar vermiş olması,  

d) Hakem Heyetinin, iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermemiş olması  

Hakem Heyeti kararının (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan sebeplerden birine dayanılarak bozulması 

halinde, Hakem Heyeti yeniden teşkil edilir ve yeni mahkemeye kararını vermesi için 6 aylık tahkim süresi tanınır.  

Hakem Heyeti kararının (a) bendinde belirtilen tahkim süresi bittikten sonra verilmesi nedeniyle 

bozulması halinde, Kanun’un 529’uncu maddesi uyarınca davaya yetkili ve görevli mahkeme tarafından bakılır.  

Bozmadan sonra oluşturulan Hakem Heyeti, bozma sebepleri ile sınırlı kalarak inceleme yapar. Hakemler Temyiz 

Mahkemesince bozulan kararlarında ısrar edemez. 
148 TSPAKB Tahkim Kuralları md. 32, 33 
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bildirmektedir. Arabuluculuk faaliyetinde Birliğin kararı tarafları bağlamazken verilen 

hizmet için taraflardan herhangi bir ücret de talep edilmemektedir. Türkiye’de 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi kültürünün yeterince benimsenmemiş olmasına 

ve TSPAKB bünyesinde alınan kararların tarafları bağlayıcı bir özelliği olmamasına 

rağmen Birliğe intikal eden uyuşmazlıkların önemli bir kısmında taraflar alınan 

kararlara uymayı tercih etmiştir (Dağlı, 2009:44; Özkan, 2007:28).  

Görüldüğü üzere 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu döneminde 

sermaye piyasasında tahkime ilişkin tek düzenleme borsa işlemleri dışındaki sermaye 

piyasası faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere TSPAKB Statüsü ile yapılmıştır. Sermaye 

piyasası alanında tahkime ilişkin olarak yapılan düzenlemelere rağmen tahkim, 

sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümünde tercih edilen bir yöntem olmamıştır 

(Dağlı, 2009:44). TSPAKB nezdindeki tahkim müessesesine 2017 yılına değin 

herhangi bir başvuru olmamasına rağmen 2002-2008 yılları arasında borsa dışı 

işlemlerden kaynaklanan 69 adet uyuşmazlığın ücretsiz olarak verilen arabuluculuk 

hizmeti kapsamında çözüme kavuşturulduğu görülmektedir. Çözüme kavuşturulan 

uyuşmazlıklar ise genel olarak; temettü ödemesi hakkında itiraz, kâr payının müşteri 

hesabına yatırılmadığına ilişkin itiraz, bedelli sermaye artırım işlemlerinde rüçhan 

hakkının kullanılmaması nedeniyle oluşan zarara itiraz, komisyon oranının 

artırılmasına ve günlük olarak yatırım hesabıyla ilgili bilgilendirmelerin 

yapılmamasına itiraz, hisse senedi virman talimatının yerine getirilmemesine itiraz, 

hisse senetlerinde bilgi ve talimatı olmaksızın gerçekleştirilen işlemlere itiraz, aracının 

yayımladığı ilan, reklam ve kampanyalarda mevzuata aykırı ifadelerin bulunmasına 

itiraz, tahsil edilen aracılık komisyonuna itiraz gibi konuları içermektedir.149 Bu tür 

düşük meblağlı uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözülmesi durumunda 

meydana gelecek tahkim masraflarının uyuşmazlık konusu meblağa yakın olması 

ihtimali tarafların tahkim yerine Birlik tarafından ücretsiz olarak verilen arabuluculuk 

hizmetine başvurmasının yahut da adli yargıya başvurmasının en önemli 

nedenlerinden birisidir. 

                                                           
149 TSPB, https://www.tspb.org.tr/wp-

ontent/uploads/2015/07/IHIM_Disiplin_ve_Uyusmazlik_Uyusmazlik_Dosyalari.pdf, Erişim: 26.05.2016 

https://www.tspb.org.tr/wp-ontent/uploads/2015/07/IHIM_Disiplin_ve_Uyusmazlik_Uyusmazlik_Dosyalari.pdf
https://www.tspb.org.tr/wp-ontent/uploads/2015/07/IHIM_Disiplin_ve_Uyusmazlik_Uyusmazlik_Dosyalari.pdf
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5.1.2.  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında uyuşmazlık çözümü 

6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk sermaye piyasası alanında 

yeni bir dönem başlamıştır. 6362 sayılı Kanun ile sermaye piyasası alanında birçok 

değişikliğe imza atılmakla birlikte çalışmanın kapsamı açısından en önemli 

değişiklikler sırasıyla; İMKB, İAB ve VOB’un Borsa İstanbul Anonim Şirketi adı 

altında özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şekilde tek çatı altında birleştirilmesi, bir 

önceki bölümde sıkça adı geçen ve sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümü 

açısından önemli düzenlemeler barındıran 91 sayılı KHK’nın yürürlükten kaldırılması 

ve 2014/5934 sayılı BKK ile “Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 

Statüsü’nün yürürlükten kaldırılarak “Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü 

(TSPB)”nün yürürlüğe konulmasıdır.  

Tüm bu değişiklikler sebebiyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

kapsamında uyuşmazlık çözümü konusunu; “Borsa İstanbul nezdinde uyuşmazlık 

çözümü” ve “TSPB nezdinde uyuşmazlık çözümü” olacak şekilde iki başlık altında 

inceleme gereği doğmuştur. TSPB ve Borsa İstanbul bünyesinde gerçekleştirilen 

uyuşmazlık çözüm süreçlerinin özet sunumu Şekil 5.3’de yer aldığı şekildedir. Her bir 

kurum nezdinde gerçekleştirilen çözüm süreçlerinin ayrıntılı incelemesine ise ilgili 

başlıklar altında sırayla yer verilmektedir. 
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Şekil 5.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Borsa İstanbul Bünyesinde 

Uyuşmazlık Çözüm Süreci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 

 

MAHKEME (ADLİ 

YARGI) 

 

TAHKİM    

(Ücrete tabi bir 

hizmettir. 

Hakemler, ilk 

toplantılarından 

itibaren altı ay 

içinde nihai kararını 

vermek zorundadır. 
Hakem Heyeti 

kararlarına karşı 

temyiz yolu açıktır. 

İşler bir yapı 

değildir. TSPB 

Statüsü ’nün 7’nci 

maddesinin i bendi 

ile tahkime ilişkin 

altyapının 

oluşturulmasına 

ilişkin verilen görev 

doğrultusunda 

TSPB tarafından 

tahkimi işler kılmak 

adına yapılan 

çalışmalar devam 

etmektedir.) 

Borsa İşlemlerinden Doğan 

Uyuşmazlıklar 

 

Borsa İşlemleri Dışındaki İşlemlerden 

Doğan Uyuşmazlıklar 

 
TSPB 

MAHKEME DIŞI ÇÖZÜM 
YÖNTEMLERİ 

BORSA İSTANBUL A.Ş.   

(Borsa Yönetim Kurulu yetkilidir. Ücrete tabi bir 

hizmettir. Borsa Yönetim kuruluna yardımcı 

olmakla görevli Uyuşmazlık Komitesi uyuşmazlık 

başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren toplam 
130 iş günü içinde incelemesi tamamlayarak 

uyuşmazlık konusunda ulaştığı çözümü, Yönetim 

Kuruluna sunar.) 

MÜŞTERİ 

UYUŞMAZLIKLARI 

HAKEM HEYETİ 

(Heyete yapılacak 

başvurular ücretsizdir. 

Ancak başvuru hakkının 

haksız ve kötüye 

kullanılması hallerinde 
giderlerin başvuru 
sahibinden tahsili 

mümkündür. Heyet 

uyuşmazlığı inceleyerek 

başvuru tarihinden 

itibaren en geç doksan 

gün içinde 

sonuçlandırmalıdır.)  

İTİRAZ MERCİ SPK 

(Taraflar; uyuşmazlığa ilişkin yönetim kurulu 

kararında yer alan tutarın, 6362 sayılı Kanun’un 

84’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre 

belirlenen miktardan fazla olması halinde, kararın 

tebliğinden itibaren on beş gün içinde Borsa 

kanalı ile SPK’ya itiraz etme hakkına sahiptir. 

SPK’nın uyuşmazlıkları çözümlemeye dair 

kararları nihaidir. Bu kararlara karşı idari yargı 

yoluna başvurmak mümkündür.) 

İTİRAZ MERCİ SPK 

(Heyet kararına karşı 

SPK nezdinde itiraz 

mümkündür. SPK 

tarafından verilecek 

kararlar kesindir.) 

 

ARABULUCULUK

(Ücrete tabi değildir. 

Verilen kararlar 

taraflar açısından 

bağlayıcı değildir. 

Tahkim müessesesi 

işler bir yapı olarak 

çalışmazken 

Arabuluculuk 

müessesesi 

yatırımcılar 

tarafından ilgi gören 

bir çözüm yöntemi 

olmuştur.) 
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5.1.2.1. Borsa İstanbul nezdinde uyuşmazlık çözümü (idari yol) 

6362 sayılı Kanun’un 67’nci maddesinin birinci fıkrasının f bendinde 

uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin usul ve esasların ilgili borsa tarafından hazırlanan 

ve SPK tarafından onaylanan yönetmeliklerle belirleneceği düzenlenmiştir. 

Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak en genel düzenleme sayılabilecek bu 

düzenlemeyle birlikte aynı Kanunun “uyuşmazlıkların çözümü ve borsa işlemlerinin 

gözetimi” başlıklı 70’inci maddesinde150 daha özel bir düzenlemeye yer verildiği 

görülmektedir. Bu düzenlemeye göre yatırım kuruluşlarının kendi aralarında veya 

müşterileriyle gerçekleştirdiği borsa işlemlerinden151 doğan uyuşmazlıkların 

çözümlenmesine ilişkin usul ve esaslar borsa yönetim kurullarınca belirlenecektir. Bu 

madde ile 91 sayılı KHK’nın 13’üncü maddesinde yer alan ihtilafların çözümü bölümü 

kanuni altyapıya kavuşturulmuştur. Borsa yönetim kuruluna tanınan bu yetki ile 

özellikle uyuşmazlıkların kısa sürede ve etkin bir şekilde çözümlenmesine olanak 

sağlayan tahkim müessesesinin borsa uyuşmazlıklarını da kapsayacak şekilde 

genişletilmesinin önü açılmıştır. Bu madde ile aynı zamanda piyasaların daha etkin ve 

adil bir işleyişe kavuşması amaçlanmıştır.152 6362 sayılı Kanun’un 65, 67 ila 73’üncü 

maddeleri uyarınca hazırlanan Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, 

Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik’in153 17’nci maddesinin birinci 

fıkrasının n bendinde borsa yönetim kurulunun görev ve yetkileri arasında borsa 

                                                           
150 6362 sayılı Kanun md. 70: (1) Yatırım kuruluşlarının kendi aralarında veya müşterileriyle 67’nci maddenin 

birinci fıkrasının b ve c bentlerinde yer alan borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin 

usul ve esaslar borsa yönetim kurullarınca belirlenir. Anılan yönetim kurulu kararlarının ilişkin olduğu tutarın 

84’üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan tutardan fazla olması hâlinde bu karara karşı SPK’ya itirazda 

bulunulabilir. 

(2) Borsalar işlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesinin 

sağlanması ve bu Kanuna aykırılık olacak şekilde gerçekleştirilen işlemlerin tespit edilmesi amacıyla bünyelerinde 

gerekli gözetim sistemini kurar ve her türlü önleyici tedbirleri alabilir. Borsalar gözetim konusunda kendilerine 

SPK tarafından verilecek diğer görevleri de yerine getirir. 

(3) Borsalar ikinci fıkra kapsamındaki görevlerini dışarıdan hizmet alarak yerine getirebilir. Hizmet alınacak 

kurumların faaliyet konuları arasında ikinci fıkrada yer alan hususlar yer alır. Bu kurumların faaliyet ve 

denetlenmesine ilişkin esaslar SPK tarafından belirlenir. Bu kurumlar tek bir borsaya hizmet sağlayabilecekleri gibi 

birden fazla borsaya da bu hizmeti verebilir. Borsaların bu kurumlardan hizmet almaları görevleri ile ilgili 

sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 
151 Söz konusu düzenlemede yer verilen borsa işlemleri 6362 sayılı Kanun’un 67’nci maddesinin birinci fıkrasının 

b ve c bentlerinde yer alan borsa işlemlerinden oluşmaktadır. 67’nci maddenin b bendi emirlerin iletilmesi ve 

eşleştirilmesi, c bendi ise gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi şeklinde 

düzenlenmiştir. 
152 SPK, http://www.spk.gov.tr/apps/Mevzuat/MevzuatGoster.aspx?nid=12, Erişim: 26.05.2016 
153 RG 19.07.2013/28712 

http://www.spk.gov.tr/apps/Mevzuat/MevzuatGoster.aspx?nid=12
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işlemlerinde çıkabilecek uyuşmazlıkları inceleyerek sonuçlandırmak sayılmıştır. Söz 

konusu Yönetmeliğin 37’nci maddesinde ise uyuşmazlık çözümü başlığı altında daha 

kapsamlı bir düzenlemeye yer verilmiştir.154 İlgili düzenlemede uyuşmazlık 

başvurularının incelenebilmesi için hizmet bedelinin alınıp alınmamasına SPK’dan 

alınacak onay doğrultusunda borsa yönetim kurulunca karar verilebileceği hüküm 

altına alınmıştır. Yine bu düzenlemenin çalışma açısından önem taşıyan ikinci 

fıkrasında uyuşmazlıkların 6362 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesinin ikinci fıkrasının 

g bendi155 çerçevesinde tahkim yolu ile de çözüme kavuşturulabileceğine yer 

verilmiştir. Söz konusu düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde sermaye piyasası 

için oluşturulan yeni dönemde sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümü konusunda 

kesin olarak borsa yönetim kurulunun görevlendirildiği, uyuşmazlıkların 

çözümlenmesi konusunda ise usul ve esasları belirleme yetkisinin kanunla borsa 

yönetim kurullarına devredildiği görülmektedir. Kanun koyucu uyuşmazlıklara ilişkin 

karar merciini tayin etmekle birlikte uyuşmazlıkların çözüm yöntemine ilişkin 

herhangi bir sınırlama getirmemiştir.  

Tüm bu düzenlemelerin yanında 19.10.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 

giren 29150 sayılı Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 

Yönetmeliği’nin (BİAŞ Yönetmeliği)156 dokuzuncu bölümünde “Uyuşmazlık ve 

Disiplin” başlığı altında borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin 

ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemenin 47’nci maddesinde işlem 

yapma yetkisi verilenler (borsa üyeleri) arasında veya işlem yapma yetkisi verilenler 

ile müşterileri arasında yaşanan borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 

yönetim kurulu tarafından çözümleneceği düzenlenmiştir. Uyuşmazlıkları çözme 

konusunda yönetim kuruluna yetki veren bu düzenleme bir önceki bölümde incelenen 

                                                           
154 28712 sayılı Yönetmelik Madde 37 – (1) Borsa üyelerinin kendi aralarında veya müşterileriyle Kanun’un 67’nci 

maddesinin birinci fıkrasının b ve c bentlerinde yer alan borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların 

çözümlenmesine ilişkin usul ve esaslar borsa yönetim kurullarınca belirlenir. Uyuşmazlık başvurusunun 

incelenebilmesi için SPK’nın onayı alınmak suretiyle hizmet bedeli alınmasına borsa yönetim kurulunca karar 

verilebilir. Uyuşmazlığın çözümüne dair yönetim kurulu kararlarının ilişkin olduğu tutarın Kanunun 84’üncü 

maddesinin beşinci fıkrasında yer alan tutardan fazla olması hâlinde bu karara karşı, kararın tebliğinden itibaren on 

beş gün içerisinde borsa aracılığıyla SPK’ya itirazda bulunulabilir.  

(2) Uyuşmazlıklar, Kanunun 74’üncü maddesinin ikinci fıkrasının g bendi çerçevesinde tahkim yoluyla da 

çözülebilir. 
155 Bu düzenlemeye ilişkin açıklamalara ayrıntılı bir şekilde “Türkiye Sermaye Piyasası Birliği Nezdinde 

Uyuşmazlık Çözümü” başlığı altında yer verilecektir. 
156 RG 19.10.2014/29150 
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İMKB ve VOB yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere157 paralel bir düzenleme 

olmuştur. Ancak İMKB ve VOB yönetmeliğinde borsa üyeleri arasında çıkan 

uyuşmazlıkların borsa yönetim kurulunda çözümü zorunlu; müşteriler ile borsa üyeleri 

arasında çıkan uyuşmazlıklarda tarafların yargı mercilerine (adli yargı) başvuru hakkı 

saklı tutulurken, BİAŞ Yönetmeliği’nde farklı bir düzenlemeye gidilmiştir. BİAŞ 

Yönetmeliğinde her iki tür uyuşmazlık durumunda da tarafların uyuşmazlığa ilişkin 

olarak yargı mercilerine başvuru hakkının saklı olduğu düzenlenmiştir.158 Söz konusu 

düzenlemeye göre borsa üyelerinin (işlem yapma yetkisi verilenlerin) kendi 

aralarındaki borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taraflardan birinin, işlem 

yapma yetkisi verilenler ile müşterileri arasındaki aynı nitelikteki uyuşmazlıklar ise 

müşterinin başvurusu hâlinde yönetim kurulu tarafından çözümlenecektir. Burada 

dikkat çeken bir diğer önemli husus işlem yapma yetkisi verilenler ile müşterileri 

arasındaki borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın çözümü 

konusunda eskiden olduğu gibi sadece müşteriye başvuru hakkının verilmesidir. Bu 

düzenleme İMKB ve VOB yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere159 paralel bir 

düzenlemedir. Ancak daha önce de belirtildiği üzere yatırımcıyı korumak amacı güden 

bu düzenlemenin taraflar arasında eşitsizliğe yol açtığı düşünülmektedir.  

6362 sayılı Kanun döneminde 2499 sayılı Kanun dönemindeki uygulamaya 

paralel bir düzenleme yapılarak uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mercii 

bakımından bir değişikliğe gidilmediği görülmektedir. Yeni dönemde de yatırım 

kuruluşları ile müşterileri arasındaki uyuşmazlıklar esas itibariyle borsa yönetim 

kurulları tarafından çözülmeye devam edecek, borsa yönetim kurulu kararlarına karşı 

yapılan itirazlar ise SPK tarafından karara bağlanacaktır. 2499 sayılı Kanun 

döneminde borsa işlemleri olarak belirlenmiş olan uyuşmazlık çözme kapsamının 

6362 sayılı Kanun’un 70’inci maddesinde 67’nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) 

bentlerine yapılan atıf gereği, eski düzenlemeye paralel, ancak daha ayrıntılı ve açık 

                                                           
157 İMKB Yönetmeliği md. 43/1, VOB Yönetmeliği md. 110/1 
158 Uyuşmazlıkların çözümünde yetki  

Madde 47 – (1) İşlem yapma yetkisi verilenlerin kendi aralarındaki Borsa işlemlerinden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar, taraflardan birinin, işlem yapma yetkisi verilenler ile müşterileri arasındaki aynı nitelikteki 

uyuşmazlıklar ise müşterinin başvurusu hâlinde yönetim kurulu tarafından çözümlenir. Uyuşmazlıkların 

çözümünde Yönetim kuruluna Uyuşmazlık Komitesi yardımcı olur.  

(2) Uyuşmazlığın çözümüne ilişkin kararın yerine getirilmesinde Borsaya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.  

(3) Tarafların uyuşmazlığa ilişkin olarak yargı mercilerine başvuru hakkı saklıdır. 
159 İMKB Yönetmeliği md. 42, md. 44 ve VOB Yönetmeliği md. 108 
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bir şekilde, emirlerin iletilmesi ve eşleştirilmesi ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 

yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar olarak 

belirlendiği görülmektedir (Çetin ve ark., 2014:189). 

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, yukarıda ayrıntılarına yer verilen mevzuat 

gereği günümüzde borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözme görevini 

yerine getirmektedir. Borsa İstanbul bu görevini yerine getirirken BİAŞ 

Yönetmeliği’ne ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi Uyuşmazlık Komitesi Çalışma Usul 

ve Esasları Yönergesi (Yönerge)’ne 160 uygun olarak hizmet vermektedir. Söz konusu 

Yönerge, Borsa161 üyeleri arasında veya Borsa üyeleri ile üyelerin müşterileri arasında 

borsa işlemlerinden162 doğan uyuşmazlıkların Borsa tarafından çözümüne ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektedir. Yaşanan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak bu Yönerge’de de 

İMKB ve VOB yönetmeliklerine benzer bir şekilde “borsa üyeleri (aracılar) arasında 

yaşanan uyuşmazlıklar” ve “borsa üyeleri ile müşterileri (yatırımcılar) arasında 

yaşanan uyuşmazlıklar” şeklinde bir ayrıma gidilmiştir. İlgili Yönerge’de 

uyuşmazlıkların çözümü konusunda borsa yönetim kurulu yetkili kılınmış ve yönetim 

kuruluna uyuşmazlık komitesinin yardımcı olacağı belirtilmiştir.163 

                                                           
160 Bu Yönerge Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 18.7.2012 tarihli toplantısında kabul edilerek aynı tarihte 

yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge, 26.4.2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymetler 

Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri 

ile 18’inci maddesinin ikinci fıkrası esas alınarak hazırlanmıştır. Ancak söz konusu Yönetmelik 24.07.2013 tarih 

ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin 

Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. Borsa İstanbul Anonim 

Şirketi Uyuşmazlık Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’nin dayanağı olan bu Yönetmeliğin yürürlükten 

kaldırılmasına rağmen borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların Borsa İstanbul yönetim kurulu tarafından 

hâlâ bu Yönergeye göre çözülebilmesinin dayanağı ise 19.10.2014 tarih ve 29150 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde yer alan geçiş hükmüdür. 

Geçici madde 1 numaralı bu geçiş hükmü “Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak düzenlemeler yürürlüğe girene kadar 

mevcut düzenlemelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olunur. Bu Yönetmeliğin 

yayım tarihinden önce başlatılmış olan disiplin soruşturmaları hakkında önceki mevzuat hükümleri uygulanır. Bu 

Yönetmelik uyarınca öngörülen düzenlemeler bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde 

yapılır. Borsa söz konusu düzenlemeler yapılana kadar mevcut düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerini yürütür.” 

şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme nedeniyle söz konusu yönerge geçerliliğini korumakla birlikte bu 

Yönergenin Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğine aykırı hükümlerinin 

uygulanma imkânı kalmamıştır.  
161 Bu bölümde “Borsa” ifadesi Borsa İstanbul Anonim Şirketini ifade etmek için kullanılacaktır.  
162 Bu Yönerge’de borsa işlemi tanımı md. 5/3’te “Borsa işlemi, borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarına 

ait emirlerin, borsaya iletilmesi, bu emirlerin borsa kurallarına göre eşleştirilmesi ve bu surette gerçekleştirilen 

işlemlere ilişkin yükümlülüklerin borsanın, ilgili takas kuruluşlarının ve saklamacı kuruluşların düzenlemelerinde 

belirtilen yöntem ve sürede yerine getirilmesini ifade etmektedir.” şeklinde yapılmıştır. 
163 Borsa İstanbul Anonim Şirketi Uyuşmazlık Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi md. 6 
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5.1.2.1.1. Uyuşmazlık Komitesinin kuruluşu ve işleyişi 

Borsa İstanbul Uyuşmazlık Komitesi (Komite), Yönetim Kurulunca seçilecek 

iki üye ve bir başkandan oluşur. Yönetim Kurulunca ayrıca üç yedek üye seçilir. 

Komite üyelerinin seçiminde adayların; işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip 

bulunması ile işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, 

mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü 

öğrenim görmüş olması aranır. Tercihen de bu kişilerin aracı kurumların hukuk veya 

denetim birimlerinde en az on yıllık mesleki deneyim ve ileri düzey Sermaye Piyasası 

Faaliyeti Lisansına sahip olması şartları aranır. Komite, borsa işlemlerine ilişkin 

olarak, üyeler ve üyelerle müşterileri arasında çıkan uyuşmazlıkların idari yoldan 

çözümü için Yönetim Kuruluna görüş bildirmek suretiyle yardımcı olur. Komite veya 

Komite adına Raportör, uyuşmazlık ile ilgili her türlü incelemeyi yapmaya, tarafları 

ve tanıkları dinlemeye, Borsa Başkanlığından bilirkişi tayinini istemeye yetkilidir. 

Komite üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Yeni Komite üyeleri seçilinceye kadar önceki 

Komite üyelerinin görevi devam eder. Görev süresi dolacak olan asil veya yedek 

üyelerin yerine yönetim kurulu tarafından yapılacak seçimlerde dikkate alınmak üzere 

TSPB tarafından boşalacak üyeliklerin en az üç misli kadar aday içeren bir aday listesi 

yönetim kurulu başkanlığına sunulabilir. Yönetim kurulu yapacağı seçimde bu liste ile 

bağlı değildir.164  

Borsanın kurulduğu günden 2010 yılına kadar yapılan uyuşmazlık 

başvurularının adedine ilişkin veriler Grafik 5.1’de sunulmuştur. Uyuşmazlık 

başvurularının 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren azalıyor olmasında Borsanın 

(o dönemde İMKB’nin) uygulamayı aydınlatıcı kararları ile gelişen teknoloji ve 

mevzuatta yer alan belirsizliklerin giderilmesi etkili olmuştur. Diğer yandan, söz 

konusu Grafikte özellikle 1994 ve 2001 yıllarında uyuşmazlık başvurularının adedinde 

artış yaşandığı görülmektedir. Ekonomik kriz dönemlerine ait olan bu yıllarda sermaye 

piyasası sektöründe yaşanan uyuşmazlık sayısında ciddi artışlar kaydedilmiştir. Grafik 

5.2’de ise 2001 ve 2015 yılları arasında incelemeye tabi tutulan toplam dosya sayısına 

ilişkin veriler yer almaktadır. Bu grafikten anlaşılacağı üzere krizin etkilerinin 

                                                           
164 Yönerge md. 7, md. 8, md. 9 
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azalmasına paralel bir şekilde yaşanan uyuşmazlık sayısında da önemli bir azalma 

meydana gelmiştir. 

Grafik 5.1. 1986-2010 Yıllarına Ait Uyuşmazlık Başvuruları (Adet) 

 
Kaynak: Borsa İstanbul, http://www.borsaistanbul.com/kurumsal/yayinlar/faaliyet_raporlari, Erişim: 01.06.2016 

  

Grafik 5.2. 2001-2015 Döneminde İncelenen Uyuşmazlık Dosyası (Adet) 

 
Kaynak: Borsa İstanbul, http://www.borsaistanbul.com/kurumsal/yayinlar/faaliyet_raporlari, Erişim: 01.06.2016 

 

5.1.2.1.2. Başvuru süreci ve uyuşmazlık bedeli 

BİAŞ Yönetmeliği’nin 47’nci maddesine göre tarafların içinde bulundukları 

uyuşmazlığa ilişkin olarak resmi yargı mercilerine başvuru hakkının saklı olduğu 

düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 48’inci maddesinde uyuşmazlık 
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başvurusunun yazılı bir dilekçe ile ve SPK tarafından onaylanan uyuşmazlık hizmet 

bedeli ödenmesi suretiyle yapılacağı, uyuşmazlık başvuru süresinin ise, uyuşmazlığa 

konu ilk borsa işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl olduğu belirtilmiştir. 

Borsa Yönetim Kurulu kararıyla belirlenip SPK tarafından onaylanan tarifeye göre 

uyuşmazlık hizmet bedeli; şikâyete konu borsa işlemi tutarının belirli olduğu 

durumlarda 500 TL (+ KDV)’den az, 2.000 TL (+ KDV)’den fazla olmamak üzere 

talep edilen miktarın yüzde 1 (+KDV)’i tutarında olacak şekilde hesaplanacaktır. 

Şikâyete konu borsa işlemi tutarının belirli olmadığı durumlarda ise tutar 

belirleninceye kadar 750 TL (+KDV) olarak hizmet bedeli alınacaktır. İnceleme 

sonrasında tutar belirlendiğinde ise uyuşmazlık hizmet bedeli bu tutar üzerinden tekrar 

hesaplanacaktır.165 Ödenen uyuşmazlık hizmet bedeli, şikâyetten vazgeçilmesi veya 

tarafların sulh yolu ile anlaşmaları hallerinde iade edilmeyerek Borsaya gelir 

kaydedilmektedir. Başvuru sahibinin kısmen veya tamamen haklı bulunması halinde 

ödemiş olduğu uyuşmazlık hizmet bedeli, talebi üzerine karşı taraftan alınarak başvuru 

sahibine iade edilir.166 

Başvuru sahibi, dilekçesinde tarafların isim ve adresleri, uyuşmazlığın konusu, 

maddi olaylar, hukuki sebepler, ispatlayıcı deliller ile son talebini belirtir ve 

başvurusuna ilişkin belgeler ile hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin makbuzu 

dilekçesine ekleyerek başvurusunu yapar. Başvuru, Komite Raportörü tarafından ön 

değerlendirmeye tabi tutulur. Dilekçede veya belgelerde eksiklik bulunması halinde 

tamamlanması için başvuru sahibine on beş gün süre verilir. Verilen süre içerisinde 

eksikliklerin tamamlanmaması halinde, başvuru yapılmamış sayılır.167 Geçerli bir 

başvuru yapmanın mümkün olduğu sürenin hesabında işlem yapma yetkisi verilenler 

arasındaki uyuşmazlıklarda usul hükümlerindeki genel dava zaman aşımı süreleri168 

geçerli olup işlem yapma yetkisi verilenler ile müşterileri arasındaki uyuşmazlıklarda 

ise, uyuşmazlığın oluştuğu tarihi takip eden ikinci takvim yılından sonra yapılan 

başvurular Borsa tarafından incelenmemektedir.169 Eksikliklerin giderilmemesi 

                                                           
165 Borsa İstanbul, http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/uyusmazliklar, Erişim: 

02.06.2016 
166 Yönerge md. 10 
167 Yönerge md. 10 
168 Bu süre 6098 sayılı Borçlar Kanunu Madde 146’da “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on 

yıllık zamanaşımına tabidir.” şeklinde düzenlenmiştir. 
169 Yönerge md. 11 

http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/uyusmazliklar
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sebebiyle başvurunun iptal edildiği veya başvuru süresine uyulmadığı durumlarda 

uyuşmazlık hizmet bedeli ödenmiş ise bu bedel ilgiliye iade edilir.170 

5.1.2.1.3. Uyuşmazlığın incelenmesi ve karar süreci 

Uyuşmazlığın incelenmesi aşamasında Borsa Yönetim Kurulu yapacağı bir ön 

inceleme ile uyuşmazlığın tarafı görünen borsa üyesinin borsada işlem yapmaya 

yetkili olup olmadığını, yatırımcının ise şikâyette bulunduğu borsa üyesinin müşterisi 

olup olmadığını açıklığa kavuşturmaktadır. Taraf teşkilinin sağlanmadığı veya 

uyuşmazlığın borsa işleminden kaynaklanmadığı durumlarda yetkisizlik kararı alınır 

(Girgin, 1996:114). 

Borsa Başkanlığı (Başkanlık),171 uyuşmazlık hizmet bedelinin yatırıldığına 

ilişkin makbuzun Borsa’ya ibrazını takip eden üç iş günü içerisinde, dilekçe örneğini 

veya Komite Raportörlüğü tarafından hazırlanan talep özetini, cevap vermesi için karşı 

tarafa tebliğ eder. Davalının cevap süresi beş iş günüdür. Talep halinde ilgililere, on iş 

gününü geçmeyecek şekilde ek süre verilebilmektedir. Süresi içerisinde yazılı cevap 

dilekçesinin verilmesinden veya herhangi bir cevap verilmeksizin sürenin sona 

ermesinin ardından dosya incelenmek üzere Başkanlık tarafından Komiteye gönderilir. 

Uyuşmazlık Komitesi kendisine gönderilen dosyayı Raportöre havale eder. 

Uyuşmazlık Komitesi, konu ile ilgili her türlü incelemeyi yapma, tarafları ve tanıkları 

dinleme, Borsa Başkanlığından bilirkişi tayini isteme konularında Raportöre yetki 

verebilir. Yetkisi kapsamında dosyaya ilişkin incelemelerini tamamlayan Raportör 60 

iş günü içinde hazırladığı raporu Komiteye sunar. Uyuşmazlık Komitesi, en az iki 

üyenin hazır bulunması koşuluyla ayda bir defadan az olmamak üzere toplanır.172 

Komite görüşü için en az iki üyenin oyu gerekir. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy 

kullanan üye var ise gerekçesini kararda belirtmek zorundadır. Komite üyeleri 

kendilerini ve temsil ettikleri kuruluşları ilgilendiren konulara ilişkin komite 

çalışmalarına ve karar oylamalarına katılamaz. Komite, uyuşmazlık başvurusunun 

yapıldığı tarihten itibaren toplam 130 iş günü içinde incelemesini tamamlayarak 

                                                           
170 Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği md. 48 
171 Yönergeye göre Başkanlık: Borsa Başkanını, Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısını veya Başkan 

Yardımcılarını ifade eder. 
172 Komitenin toplantıları gizli olup, Komite üyeleri ve Komite Raportörü ya da Raportörün belirlediği Borsa 

görevlisi dışında hiç kimse toplantılara katılamaz. 
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uyuşmazlık konusunda ulaştığı çözümü, bu çözüme dayanak teşkil eden belgelerle 

birlikte yönetim kuruluna sunar. Borsada, uyuşmazlık konularını, tarafları, verilen 

kararların özetlerini kaydetmeye mahsus bir defter tutulur veya bu kayıtlar elektronik 

ortamda saklanır. Uyuşmazlıklarla ilgili dosyaların, Borsada en az beş yıl süreyle 

saklanması zorunludur. 173 

5.1.2.1.4. Karara itiraz 

Borsa Yönetim Kurulu tarafından verilen karar taraflara tebliğ edilir.174 

Taraflar; uyuşmazlığa ilişkin yönetim kurulu kararında yer alan tutarın, 6362 sayılı 

Kanun’un 84’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre 2016 yılı için belirlenen 120.823 

TL’den fazla olması halinde, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Borsa 

kanalı ile SPK’ya itiraz etme hakkına sahiptir.175 SPK’nın uyuşmazlıkları 

çözümlemeye dair kararları nihaidir.176 Bu kararlara karşı idari yargı yoluna 

başvurmak mümkündür.177  

2499 sayılı Kanun döneminde İMKB Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemeler 

gereği tarafların borsa kararlarına karşı herhangi bir sınırlama olmadan SPK nezdinde 

itiraz imkânı bulunmakta iken,178 görüldüğü üzere 6362 sayılı Kanun döneminde bu 

itiraz imkânı daraltılmıştır. Her yıl değişen ve 2016 yılı için 120.823 TL tutarında 

belirlenen rakam çoğu kez küçük miktarlı işlemler nedeniyle zarara uğrayan bireysel 

yatırımcının uğradığı zararın çok üzerinde bir rakama karşılık gelmektedir. İtiraz 

incelemesi için harcanan emek, zaman, masraf ve iş yükü düşünülerek getirilen bu 

düzenlemenin bazı kesimlerce yatırımcının korunması ilkesiyle paralel bir düzenleme 

                                                           
173 Yönerge md.12, md.13, md.16, md.19, md.20 
174 Mevcut mevzuatta kararın taraflara tebliğine ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemektedir. Ancak 

uygulamada yönetim kurulu konuyu, ne zaman gündemine alırsa o zaman karar vermektedir. Karar sürecinin 

tamamlanmasının ardından karar Raportöre tevdi edilmektedir. Tebliğ görevini de Raportör yerine getirmektedir. 
175 Borsa İstanbul, http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/uyusmazliklar, Erişim: 

01.06.2016 
176 SPK’nın uyuşmazlıkları çözümlemeye dair kararlarının nihai olması, ilgililerin başvuracak olduğu başka bir 

idari üst merci olmadığı anlamına gelir. SPK, itiraz üzerine yaptığı inceleme sonucunda, Borsa Yönetim Kurulu 

kararını ya onar ya da gerekçelerini belirterek bozma kararı alır. SPK kararlarının nihai nitelik taşıması sebebiyle 

verilen bozma kararı üzerine Borsa Yönetim Kurulu bu karara direnemez. Ancak SPK kararlarına karşı taraflar için 

yargı yolu kapalı değildir. 
177 Yönerge md.18., Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği md. 49 
178 İMKB Yönetmeliği’nde Borsa Yönetim kuruluna başvuru yapılarak uyuşmazlığın idari yoldan çözülmesinin 

istenmesi durumunda verilen karara karşı taraflar hiçbir sınırlama olmadan borsa kanalıyla SPK nezdinde itirazda 

bulunabilmekteyken, VOB Yönetmeliği’nin 113’üncü maddesinin son fıkrasında, günümüzdeki uygulamaya 

benzer bir şekilde tutarı SPK tarafından belirlenen miktarın altında kalan uyuşmazlıklarda Borsa Yönetim 

Kurulunun verdiği karara karşı SPK nezdinde itiraz edilemeyeceği düzenlenmiştir. 

http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/uyusmazliklar
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olmadığı düşünülmektedir. Bu sınırın belirlenmesinde 6100 sayılı HMK’da temyiz 

yoluna başvurulabilecek kararlara ilişkin olarak belirlenen miktarların esas 

alınmasının daha yerinde bir uygulama olacağı düşünülmektedir (Çetin ve ark., 

2014:190). 

5.1.2.1.5. Şikâyetten vazgeçme, sulh olma, tahkim ya da yargı yoluna başvurma 

Uyuşmazlık başvurusunda bulunan taraf, incelemenin her safhasında 

talebinden kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Şikâyetten vazgeçilmesi, sulh 

olunması veya yargıya başvurulması hallerinde, Uyuşmazlık Komitesi tarafından 

uyuşmazlık dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilir. Tarafların sulh yoluyla 

anlaşması gibi tahkime ya da yargı yoluna başvurması halinde, borsa üyelerinin 

durumu öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Borsaya yazılı olarak bildirme 

yükümlülüğü vardır. Başvurunun yapılmamış sayılması, şikâyetten vazgeçilmesi, 

tahkim ya da yargı yoluna başvurulması veya tarafların sulh olmaları hâlinde aynı 

uyuşmazlık hakkında Borsaya yeniden başvuru yapılması mümkün değildir. Ödenen 

uyuşmazlık hizmet bedeli ise, şikâyetten vazgeçilmesi, tahkim ya da yargı yoluna 

başvurulması veya tarafların sulh olmaları hallerinde iade edilmeyerek Borsaya gelir 

olarak kaydedilmektedir. Başvuru sahibinin kısmen veya tamamen haklı bulunduğu 

durumlarda başvurusu hakkında verilecek karar kapsamında ödemiş olduğu hizmet 

bedelinin karşı tarafça kendisine ödenmesine karar verilmektedir.179 

5.1.2.2. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği nezdinde uyuşmazlık çözümü 

6362 sayılı Kanun ile yapılan önemli değişikliklerden biri de 02.04.2014 

tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5934 sayılı BKK ile Türkiye Sermaye Piyasası 

Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü’nün yürürlükten kaldırılarak Türkiye Sermaye 

Piyasaları Birliği Statüsü’nün yürürlüğe konulmasıdır. 6362 sayılı Kanun’un 74’üncü 

maddesinde, 2499 sayılı Kanun ile kurulan TSPAKB, TSPB adıyla yeniden 

yapılandırılmış ve yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili kılınmış 

kuruluşlar ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlardan SPK tarafından 

uygun görülenlerin üye olmak zorunda olduğu bir meslek kuruluşu haline getirilmiştir. 

6362 sayılı Kanun’un gerekçe metnine göre yapılan değişiklikle mevcut yapı revize 

                                                           
179 Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği md.50 
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edilerek sadece aracı kurumların değil sermaye piyasasında faaliyet gösteren tüm 

aktörlerin temsil edildiği bir yapı kurulmuştur. Gelişmiş piyasalarda görülen bu 

yapıyla mevcut durumdaki parçalı yapının tek bir noktada toplanarak hem SPK’nın 

üstlenmiş olduğu fonksiyonların daha etkin olması hem de TSPB’nin öz düzenleyici 

fonksiyonunu arttırması amaçlanmıştır. 

6362 sayılı Kanun’da TSPB’nin temel görevleri, sadece aracı kuruluşları değil 

tüm piyasa aktörlerini kapsayacak şekilde revize edilmiştir. 2499 sayılı Kanun 

döneminde TSPAKB Statüsü’nün 6’ncı maddesinin g bendi ile TSPAKB’ye, üyeleri 

arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında borsa işlemleri dışındaki işlemlerden 

doğan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak ve bu amaçla tahkim hizmeti sunma 

görevi verilmişti. 6362 sayılı Kanun ile TSPB’nin Kanun’da sayılan görevlerine, 

üyelerinin 6362 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerinden kaynaklanan 

uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne ilişkin gerekli altyapıyı kurma ve yönetme 

şeklinde yeni bir görev eklenerek TSPB’nin tahkim hizmeti sunma görevi kanuni bir 

altyapıya kavuşturulmuştur. TSPB’yle ilgili mevzuatın incelenmesi neticesinde 

tahkime ilişkin en genel düzenlemenin 6362 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesinin 

ikinci fıkrasının g bendinde yer alan bu düzenleme olduğu görülmektedir. Söz konusu 

düzenlemeye bakıldığında “6362 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıklar” ifadesine yer verilerek uyuşmazlıklar konusunda “borsa 

işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar” ve “borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan 

uyuşmazlıklar” şeklinde bir ayrıma gidilmediği dikkat çekmektedir. Bu düzenlemenin 

lafzi bir şekilde yorumlanması sonucu TSPB’nin oluşturacak olduğu tahkim sistemi 

ile her iki tür uyuşmazlık çeşidine ilişkin çözümleme görevini de üstlenebileceği 

sonucuna varılmaktadır.  

TSPB Statüsü’nün 7’nci maddesinde ise uyuşmazlıklara ilişkin olarak daha 

ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. İlgili maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde 

6362 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemeye paralel bir şekilde TSPB’ye, TSPB 

üyelerinin kendi aralarında ve müşterileriyle olan ve Kanun kapsamındaki 

faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne ilişkin gerekli 

altyapıyı kurma ve yönetme görevleri yüklenmiştir. İlgili maddenin birinci fıkrasının 

j bendinde ise TSPB’ye, TSPB’nin üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri 
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arasında borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümüne 

yardımcı olma; bu amaçla hazırlanacak ve SPK tarafından onaylanacak usul ve esaslar 

dâhilinde hakem heyeti ve gerekli altyapıyı oluşturma görevleri verilmiştir. İlgili 

maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde de TSPB’ye üyeleri hakkında yapılan 

şikâyetleri değerlendirmek ve yapılan işlemin sonuçlarını SPK tarafından belirlenecek 

usul ve esaslar doğrultusunda SPK’ya bildirme görevi verilmiştir. Görüldüğü üzere 

TSPB’nin en önemli görev ve sorumluluklarından biri sektördeki uyuşmazlıkların 

çözümüne imkân sağlamaktır. TSPB’ye ilişkin ilgili mevzuatta uyuşmazlıkların 

çözümüne ilişkin iki yöntemden bahsedilmektedir. Bu yöntemler tahkim ve hakem 

heyetidir. Daha önce de belirtildiği gibi oluşturulacak olan tahkim altyapısına ilişkin 

olarak “borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar” ve “borsa işlemleri dışındaki 

işlemlerden doğan uyuşmazlıklar” şeklinde bir ayrıma gidilmemiştir. Ancak 

oluşturulması öngörülen hakem heyeti altyapısına ilişkin olarak borsa işlemleri 

dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olma şeklinde bir 

sınırlamaya gidildiği görülmüştür.  

Bölüm 5.1.1.2’de belirtildiği üzere TSPAKB Statüsünün geçerli olduğu 

dönemde TSPAKB söz konusu Statü’nün 6’ncı maddesinin g bendi doğrultusunda, 

üyeleri arasında veya üyeler ile müşteriler arasında borsa işlemleri dışındaki 

işlemlerden doğan uyuşmazlıkları tahkim (işlemeyen bir yapı) ve arabuluculuk 

yöntemi kullanarak çözüme kavuşturmaktaydı. Günümüzde ise yeni mevzuatla 

öngörülen ve yukarıda ayrıntılarına yer verilen görev ve sorumluluklar doğrultusunda 

TSPB tarafından yapılan çalışmaların bir kısmı neticelendirilerek Müşteri 

Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti kurulmuştur. Bu heyet TSPB Statüsü’nün 7’nci 

maddesinin j ve k bentlerine dayanılarak oluşturulmuştur. TSPB Statüsü’nün 7’nci 

maddesinin i bendi ile tahkime ilişkin altyapının oluşturulmasına ilişkin verilen görev 

doğrultusunda ise TSPB tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir. Bu görev 

doğrultusunda yapılan çalışmaların yeni bir tahkim altyapısı oluşturmaktan ziyade var 

olan ancak işler durumda olmayan tahkim uygulamasına işlerlik kazandırmaya yönelik 

olduğu düşünülmektedir.  

TSPB bünyesinde uyuşmazlıkların çözümü konusunda yapılan çalışmaların 

işlerlik kazanmasına kadar bir geçiş dönemi yaşandığı görülmektedir. Bu geçiş 
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döneminde TSPB tarafından uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak yeni bir yapı 

kurma hazırlıkları sürdürülmekle birlikte mevcut durumda yayımlanan raporlardan 

anlaşıldığı üzere TSPB bünyesinde, TSPAKB döneminde geçerli olan uygulamaya 

çok benzer bir yapıda uyuşmazlık çözme hizmeti verilmektedir. TSPAKB bünyesinde 

sürdürülen tahkim hizmetinde uyuşmazlığın taraflarından en az biri bir aracı kurum 

olmak zorundaydı. Zira TSPAKB’nin yetkisi sadece üyesi olan aracı kurumları 

kapsamaktaydı. Bugün ise TSPB sadece aracı kurumların değil sermaye piyasasında 

faaliyet gösteren tüm aktörlerin temsil edildiği bir yapıya kavuşmuştur. TSPB üyeleri 

aracı kurumlar, bankalar, yatırım ortaklıkları ve portföy yönetim şirketlerinden 

oluşmaktadır. Geçiş döneminde işletilen sistem, üyelerin kapsamının genişletilmesi 

dışında aslında TSPAKB döneminde işletilen sistemle birebir örtüşmektedir.  

Son olarak belirtmekte fayda var ki hem 2499 sayılı Kanun döneminde hem de 

6362 sayılı Kanun döneminde sermaye piyasası aktörleri arasında bir uyuşmazlık 

yaşanması durumunda yatırımcıların Borsa (daha önceden İMKB ve VOB) ya da 

TSPB (daha önceden TSPAKB) dışında her zaman için adli yargıya başvuru hakkı 

saklı tutulmuştur. Adli yargıya başvuru hakkının kullanılması durumunda yaşanan 

uyuşmazlığa ilişkin olarak “borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar” ve “borsa 

işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıklar” şeklinde bir ayrıma 

gidilmemektedir.180 Borsa işlemlerinden doğmayan uyuşmazlıkların daha çok adli 

yargı yolu ile çözüme kavuşturulduğu bilinmektedir. Sermaye piyasası alanında özel 

bir uzmanlığa sahip olmayan mahkemeler dosyaları bilirkişilere havale etmektedir. 

Ancak bu durum da çözüm sürecinin uzamasına neden olmaktadır. 

5.1.2.2.1. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem 

Heyeti bünyesinde uyuşmazlık çözümü 

TSPB Statüsü’nün 7’nci maddesinin j ve k bentlerine dayanılarak oluşturulan 

TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti, Birlik181 üyelerinin (aracı kurumlar, 

bankalar, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıkları), kendi aralarında veya 

müşterileri arasında borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan 

                                                           
180 Adli yargıya başvurulması halinde görevli mahkemenin tespiti konusu gündeme gelecektir. HMK’nın 1’inci 

maddesine göre genel mahkemelerin görevleri kanunla düzenlenir ve göreve ilişkin kurallar kamu düzenindendir. 

Müşterilerin, borsa üyelerine karşı açacakları davalar ticari dava sayıldığından yargı sınırları içinde Ticaret 

Mahkemesi bulunması halinde görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olacaktır (Ceviz, 2016:109). 
181 Bu bölümde Birlik ifadesi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ifadesi yerine kullanılacaktır. 
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uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulması amacıyla kurulmuştur. Uyuşmazlığın 

gerçekleştiği hizmet veya faaliyet alanına (Borsa dışı aracılık faaliyetleri, portföy 

yöneticiliği ve kolektif yatırım araçları, kaldıraçlı alım satım işlemleri, türev işlemler 

ve diğer) göre Birlik Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sermaye piyasası alanında 

en az yedi yıllık deneyime sahip uzman hakemlerden oluşan ayrı ayrı hakem heyetleri 

oluşturulabilmektedir. Her hakem heyetinde en az birisi hukuk alanında öğrenim 

görmüş olmak üzere üç asil üç yedek üye bulunmaktadır.182  

Heyete başvuru yapılabilmesi için ilk olarak Birlik üyesi kuruluşa başvuru 

yapılmalıdır. Bu sebeple başvuru sahibi tarafından uyuşmazlık ile ilgili bir başvurunun 

uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç beş yıl 

içinde Birlik üyesine yapılması zorunludur. Birlik üyesine başvuru yapılmaksızın 

doğrudan Hakem Heyetine iletilen uyuşmazlıklar, Hakem Heyeti sekretaryası 

tarafından ilgili Birlik üyesinin genel müdürlüğüne yönlendirilir. Birlik üyesi, 

uyuşmazlık başvurusunun alındığı tarihten başlayarak otuz gün içinde başvuru 

sahibine, uyuşmazlık hakkında olumlu ya da olumsuz bir cevap vermek zorundadır. 

Olumsuz veya kısmen olumlu verilen cevaplarda, başvuru sahibinin Birlik üyesinin 

cevap tarihini izleyen altmış gün içinde uyuşmazlığını Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları 

Hakem Heyetine iletme hakkı olduğu konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Birlik üyesinin başvuru sahibine verdiği cevabın tebliği tarihinden itibaren veya cevap 

verilmesi gereken sürenin bitimini izleyen altmış gün içinde başvuru sahibi Müşteri 

Uyuşmazlıkları Hakem Heyetine başvuruda bulunulabilir. Başvuru sahibi Birliğe 

ileteceği başvuru formunda uyuşmazlık konusunu maddi olaylar ve hukuki sebepler 

çerçevesinde anlatarak konuyla ilgili ispatlayıcı deliller ve belgeleri başvuru formuna 

eklemelidir. Heyete yapılacak başvurular ücretsizdir. Ancak başvuru hakkının haksız 

ve kötüye kullanılması hallerinin tespiti hallerinde uyuşmazlık çözümüne ilişkin 

gerçekleştirilen giderlerin başvuru sahibinden tahsiline ilişkin Birliğin dava ve talep 

hakları saklı tutulmuştur.183  

Aşağıda yer verilen durumlarda, başvurular Hakem Heyetine iletilmeksizin 

Birlik tarafından reddedilmektedir: 

                                                           
182 TSPB, https://www.tspb.org.tr/tspb-musteri-uyusmazliklari-hakem-heyeti, Erişim: 25.08.2016 
183 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi md. 9, 10, 11 

https://www.tspb.org.tr/tspb-musteri-uyusmazliklari-hakem-heyeti/
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 Birlik üyesinin cevabının başvuru sahibine ulaştığı veya tebliğ edildiği tarihi 

izleyen altmış gün içinde Hakem Heyetine iletilmeyenler, 

 Başvuru sahibi tarafından uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği 

tarihten itibaren beş yıl içinde Hakem Heyetine iletilmeyenler, 

 Yargıya veya Tüketici Hakem Heyetine intikal etmiş olanlar, 

 Sermaye piyasası faaliyetleri dışında olanlar, 

 Borsa işlemlerinden kaynaklananlar, 

 Somut ve açık bir şekilde zarar, ziyan ve tazmin talebi olmayan başvurular, 

 İflas veya tasfiyesine ya da faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar 

verilen Birlik üyesi hakkındaki uyuşmazlıklar, 

 Kanunlarda suç olarak öngörülen fiiller, 

 Daha önce Hakem Heyeti tarafından incelenmiş ve karara bağlanmış olanlar, 

 Başvuru sahibinin itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla, başvuru sahibi ile Birlik 

üyesi arasında çözüme kavuşturulmuş olan uyuşmazlıklar, 

 Başvuru sahibi ile Birlik üyesi arasında yazılı mutabakat sağlanmış olan 

konular ile yazılı olarak ibra edilen işlemler, 

 Adli yargı yerinin görev alanı içinde olan talep konuları.184 

Usulüne uygun olarak yapılan uyuşmazlık başvurusuyla ilgili olarak Birlik 

sekretaryası tarafından beş gün içinde uyuşmazlığa taraf Birlik üyesinden konuya 

ilişkin açıklamaları ile gerekli bilgi ve belgeleri iletmesi talep edilir. İlgili Birlik 

üyesinin, konuya ilişkin açıklamaları ile gerekli bilgi ve belgeleri sekretaryanın talep 

yazısının kendisine tebliğini izleyen otuz gün içerisinde Heyete iletmesi zorunludur. 

Heyet, uyuşmazlığın taraflarının talebi üzerine veya re’sen, ilgilileri ayrı ayrı dinlemek 

üzere davet edebilir. Heyet, Birlik üyesi ile başvuru sahibi arasındaki uyuşmazlığı, 

inceleyerek başvuru tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde sonuçlandırmalıdır. 

Uyuşmazlık konusunun içeriğine göre özel inceleme gerektiren durumlarda ve/veya 

ek süre, ek delil, bilgi ve belge talep edilen hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak 

üzere Heyet tarafından otuz gün kadar uzatılabilir. Uyuşmazlığın çözümüne ilişkin 

Heyet tarafından verilen karar on gün içinde gerekçeli olarak ilgili Birlik üyesine ve 

                                                           
184 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi md. 8.  
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başvuru sahibine tebliğ edilir. Taraflar, verilen Heyet kararına karşı, kararın tebliğini 

izleyen on iş günü içinde mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekçeleri ile birlikte SPK 

nezdinde itiraz edebilir. Tarafların SPK’ya itiraz etmemesi durumunda Heyet 

tarafından verilen karar kesinleşir. İtiraz edilmesi durumunda ise SPK tarafından 

verilecek kararlar kesindir. Bununla birlikte Heyetin, tutarı Tüketici Hakem Heyetleri 

Yönetmeliği’nin185 6’ncı maddesinde yer alan ve her yıl arttırılacak parasal en üst 

sınıra kadar olan uyuşmazlıklarla ilgili başvuru sahibi lehine kesinleşen kararlarına 

yargı yolu açık olmak üzere Birlik üyesi tarafından uyulması zorunludur. Birlik üyesi, 

kesinleşen kararın kendisine tebliğ edilmesini izleyen on iş günü içinde, kararın 

gereğini yerine getirir ve bununla ilgili başvuru sahibini ve Birliği yazılı olarak 

bilgilendirir.186

                                                           
185 RG 27.11.2014/29188 
186 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi md.13, 14 
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Tablo 5.2. Seçilmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Uyuşmazlık Çözümü 

 ABD İNGİLTERE SİNGAPUR TÜRKİYE FRANSA 

YETKİLİ 

ORGANİZASYON 
FINRA FOS FIDReC BORSA İSTANBUL TSPB AMF 

YETKİLİ 

ORGANİZASYON 

YAPISI 

FINRA, bir kamu kurumu değildir. 

Bağımsız, kâr amacı gütmeyen, 

sermaye piyasasının adil ve dürüst 
işlemesi ile yatırımcıların korunması 

amacıyla ABD Kongresi tarafından 

yetkilendirilmiş öz düzenleyici bir 

kuruluştur. FINRA bağımsız bir kurum 

olmakla birlikte SEC’in FINRA’yı 

gözetim ve denetim yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Piyasa düzenleyicisi 

konumunda bulunan SEC, mevcut 
kuralların ve yapılan tüm 

değişikliklerin ABD Sermaye Piyasası 

Kanunu’na uygunluğunu 

denetlemektedir. 

FOS, Finansal Hizmetler ve 

Piyasalar Kanunu ile kurulmuş 

bağımsız bir kamu organıdır. 
FOS, FSA (2013’ten sonra FCA) 

tarafından kurulan bir şirket olan 

Financial Ombudsman Service 

Limited tarafından 

yönetilmektedir. FOS bağımsız 

bir yapıda kurulmuşsa da 

FCA’nın FOS üzerinde sistemin 

işleyişine ilişkin olarak bazı 
yönetim yetkileri ve denetim 

yükümlülükleri bulunmaktadır. 

FIDReC bir kamu kurumu 

değildir. Halka açık garantili bir 

şirkettir. 

6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu’na 

dayanılarak kurulan 
Borsa İstanbul özel 

hukuk tüzel kişiliğini 

haiz bir anonim 

şirkettir. 

TSPB kamu kurumu niteliğinde, öz 

düzenleyici bir meslek kuruluşudur. 

 

Fransa Meclisi tarafından 

kurulmuş bağımsız bir kamu 

kuruluşudur. AMF, Fransa’da 
sermaye piyasalarının 

düzenlenmesinden ve 

denetlenmesinden sorumlu 

düzenleyici otorite olarak 

görev yapmakla birlikte aynı 

zamanda piyasa aktörleri 

arasındaki uyuşmazlıkların 

çözümü konusunda hizmet 
vermektedir. 

UYUŞMAZLIK 

ÇÖZÜM USULÜ 

Tahkim ve arabuluculuk tarafların 

seçimine göre uygulanmaktadır. 

Uzlaşma ve arabuluculuk gibi 

yöntemlerle sonuç alınamayan 

hallerde taraflarca uyuşmazlığın 

ombudsman tarafından karara 

bağlanması talep edilebilir. 

Aşamalı olarak arabuluculuk ve 

tahkim uygulanmaktadır. 

Arabuluculuk ve 

tahkim 

uygulamamaktadır. 

BİST Yönetim 

Kurulu karar 
merciidir. 

Tahkim, arabuluculuk ve Müşteri 

Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti 

uygulamaları tarafların seçimine göre 

uygulanmaktadır. 

Ombudsmanlık hizmeti 

verilmektedir. Bu modelde 

karar mekanizmasının başı olan 

Ombudsman bir arabuluculuk 

takımı ile birlikte 
çalışmaktadır. 

YETKİ ALANI  Yatırımcılar, sermaye piyasasında 

işlem gören şirketler ve aracılar 

arasındaki uyuşmazlıklardır. 

FOS, finansal piyasaların 

neredeyse tamamında yürütülen 

faaliyetlerden kaynaklanan 

uyuşmazlıkların çözümüne 

yönelik  bir hizmet 

sunmaktadır. Bu uyuşmazlıklar 

bankacılık, sigorta ve sermaye 

piyasası sektöründe yaşanan 
yatırımcı/tüketici/müşteri 

uyuşmazlıklarıdır. Banka 

hesapları, kredi kartları, banka ve 

mağaza kartları, nakit avans 

kredileri de dâhil olmak üzere 

krediler, ipotek, para transferleri 

ve çevrimiçi ödemeler, 
emeklilik, sigorta, hisse senedi, 

finansal danışmanlık, finansal 

tasarruf ve yatırımlara ilişkin 

uyuşmazlıklar bu kapsamda yer 

almaktadır.  

FIDReC’in yargılama yetkisi 

sigorta şirketleri ve müşterileri 

arasındaki 100.000 Singapur 

Dolarına kadar olan 

uyuşmazlıkları, bankacılık ve 

sermaye piyasalarında ise iki 

taraf arasındaki 50.000 

Singapur Dolarına kadar olan 
uyuşmazlıkları kapsamaktadır. 

FIDReC’e başvuru yapabilecek 

şikâyetçiler bireysel finansal 

hizmet müşterileri ve gerçek 

maliklerdir. Bu kişiler 

tarafından FIDReC üyesi 

finansal hizmet sağlayıcılarına 
karşı ileri sürülen tüm 

uyuşmazlıklar FIDReC 

tarafından çözüm sürecine dâhil 

edilir. 

Sermaye piyasası 

alanında 

gerçekleştirilen borsa 

işlemlerinden doğan 

uyuşmazlıklardır. 

Sermaye piyasası alanında gerçekleştirilen 

borsa işlemleri dışındaki işlemlerden 

doğan uyuşmazlıklardır. 

Sermaye piyasası alanında 

meydana gelen 

uyuşmazlıklardır. 
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Tablo 5.2. Seçilmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Uyuşmazlık Çözümü (Devamı)  

 ABD İNGİLTERE SİNGAPUR 
TÜRKİYE FRANSA 

BORSA İSTANBUL TSPB AMF 

İHTİYARİ/ 

ZORUNLU 

Uyuşmazlık ortaya çıkmadan 
önce yatırımcı ile aracı veya 

aracı kuruluş arasında bir 

tahkim anlaşması 

imzalanmışsa ya da anlaşma 

olmadığı halde yatırımcı 

tahkim talebinde bulunmuşsa, 

bir aracı veya aracı kuruluş 
FINRA’da tahkime gitmek 

zorundadır. Ancak tarafların 

yatırımcı olmadığı 

uyuşmazlıklarda; 

uyuşmazlığın cinsel taciz de 

dâhil olmak üzere istihdam 

ayrımcılığı içeren bir 

uyuşmazlık olması 
durumunda, uyuşmazlık 

öncesinde veya sonrasında 

taraflar arasında tahkime gitme 

konusunda ortak bir karar 

alınmadığı sürece 

uyuşmazlığın tahkim edilmesi 

gerekli değildir. 

İhtiyaridir. Uyuşmazlığın FOS bünyesinde 
ya da herhangi bir uyuşmazlık çözme 

yöntemi ile çözülmesini istemeyen şikâyetçi 

doğrudan mahkemeye de başvurabilir. 

İhtiyari arabuluculuk ve tahkim 
uygulamaları söz konusudur. 

İhtiyari ve nevi şahsına münhasır 
bir uygulamadır. BİAŞ 

Yönetmeliği’ne göre borsa 

üyelerinin kendi aralarındaki 

borsa işlemlerinden kaynaklanan 

uyuşmazlıklarda, taraflardan 

birinin, borsa üyeleri ile 

müşterileri arasındaki aynı 
nitelikteki uyuşmazlıklar ise 

müşterinin başvurusu hâlinde 

uyuşmazlık yönetim kurulu 

tarafından çözümlenecektir. Her 

iki tür uyuşmazlıkta da tarafların 

uyuşmazlığa ilişkin olarak yargı 

mercilerine başvuru hakkı 

saklıdır. 

TSPB bünyesinde yer 
alan ancak başvuru 

olmadığı için henüz 

işler durumda olmayan 

tahkim uygulaması 

ihtiyari bir usuldür. 

Arabuluculuk ve 

Müşteri Uyuşmazlıkları 
Hakem Heyeti 

uygulamaları da 

ihtiyari uygulamalardır. 

Ancak bu uygulamalar 

tahkim uygulaması 

değildir.  

İhtiyaridir. Uyuşmazlığın 
AMF bünyesinde ya da 

herhangi bir uyuşmazlık 

çözme yöntemi ile çözülmesini 

istemeyen şikâyetçi doğrudan 

mahkemeye de başvurabilir. 

HİZMET 

BEDELİ  

FINRA sisteminde tahkim 

ücretlidir. FINRA’da tahkim 
sürecinin başlaması için davacı 

iddia dilekçesine ek olarak 

başvuru ücretini elden ya da 

çevrimiçi olarak yatırmalıdır. 

Tahkim davasının maliyeti; 

uyuşmazlık konusunun çeşidi, 

uyuşmazlık konusunun (dava) 
bedeli, yapılan duruşma ve 

keşiflerin sayısı, başvuruyu 

yapan kişinin statüsü 

(yatırımcı, aracı firma yahut 

uyuşmazlıkla ilgili bir üçüncü 

kişi), tahkim sürecinde ihtiyati 

tedbir talep edilip edilmemesi, 

karşı dava yahut çapraz dava 
açılıp açılmaması gibi 

sebeplerle değişmektedir. 

FOS kapsamında verilen ombudsmanlık 

hizmeti ücretsizdir. FOS’un finansmanı 
finansal hizmetler sektörünün 

yatırımcı/müşteri/tüketici olmayan aktörleri 

tarafından karşılanmaktadır. FCA’nın 

düzenlemeleri kapsamında yer alan finansal 

hizmet sağlayıcılarınca FOS’a her yıl belirli 

miktarlarda aidat ödenmektedir. Bu aidatlar 

küçük bir firma için yaklaşık 100 Sterlin iken 
firmalar büyüdükçe bu rakam 300.000 

Sterlin’e kadar çıkmaktadır. Hakkında 

şikâyet olsun olmasın tüm firmalardan bu 

aidatlar alınmaktadır. FOS’un bir diğer 

finansman kalemi ise dava ücretleridir. 

Finansal hizmet sağlayıcıları hakkında bir yıl 

içinde çözümlenen ilk 25 şikâyet başvurusu 

için ilgili firmadan herhangi bir dava ücreti 
alınmaz. Ancak 26’ncı ve takip eden her bir 

şikâyet için 550 Sterlin ücret talep edilir. 

FIDReC’e başvuru sırasında 

şikâyetçilerden nispi ya da maktu 
herhangi bir başvuru ücreti 

alınmamaktadır. Uyuşmazlığın ilk 

aşama olan arabuluculuk yöntemiyle 

çözümlenmesi durumunda finansal 

hizmet müşterisinden bu aşamaya kadar 

gerçekleştirilen hiçbir işlem için de ücret 

alınmaz. Ancak uyuşmazlığın çözümü 
arabuluculuk yöntemiyle sağlanamamış 

ve ikinci aşama olan tahkim yöntemine 

geçilmişse finansal hizmet 

müşterisinden 50 Singapur Doları kadar 

sabit bir dava ücreti alınır. Tahkim 

yöntemine geçilmesi durumunda 

finansal hizmet sağlayıcısından ise 500 

Singapur Doları sabit bir dava ücreti 
alınır. FIDReC’e üye olan finansal 

hizmet sağlayıcıları ayrıca düzenli 

olarak aidat ödemekle yükümlüdür. 

Ücrete tabi bir hizmettir. Borsa 

İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu 
kararıyla belirlenip SPK 

tarafından onaylanan tarifeye 

göre uyuşmazlık hizmet bedeli; 

şikâyete konu borsa işlemi 

tutarının belirli olduğu 

durumlarda 500 TL (+ 

KDV)’den az, 2.000 TL (+ 
KDV)’den fazla olmamak üzere 

talep edilen miktarın yüzde 1 

(+KDV)’i tutarında olacak 

şekilde hesaplanacaktır. Şikâyete 

konu borsa işlemi tutarının 

belirli olmadığı durumlarda ise 

tutar belirleninceye kadar 750 

TL (+KDV) olarak hizmet bedeli 
alınacaktır. 

TSPB bünyesinde yer 

alan ancak henüz işler 
durumda olmayan 

tahkim uygulaması 

ücrete tabi bir 

uygulamadır. 

Arabuluculuk ve 

Müşteri Uyuşmazlıkları 

Hakem Heyeti 
uygulamaları ise ücrete 

tabi değildir. 

 

AMF Ombudsmanlık’ın 

kendine ait özel bir bütçesi 
vardır. AMF Ombudsmanlık 

tarafından verilen 

arabuluculuk hizmeti kamu 

hizmeti olarak adlandırılmakta 

ve bu hizmet karşılığında 

taraflardan hiçbir ücret talep 

edilmemektedir. 
Şikâyetçilerden başvuru 

sırasında nispi ya da maktu 

herhangi bir başvuru ücreti de 

alınmamaktadır. 
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Tablo 5.2. Seçilmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Uyuşmazlık Çözümü (Devamı)  

 ABD İNGİLTERE SİNGAPUR 
TÜRKİYE FRANSA 

BORSA İSTANBUL TSPB AMF 

SÜRE Tahkim süreci, tahkim 

başvurusunun yapılmasından 

uyuşmazlığın çözümüne 

ilişkin kararın kesinleşmesine 

kadar ortalama olarak bir 
yıldan biraz fazla zaman 

almaktadır. 

FOS bünyesinde birkaç hafta 

içinde çözüme kavuşturulan 

uyuşmazlıklar olmakla birlikte 

uyuşmazlıkların çözüme 

kavuşturulma süresi; uyuşmazlık 
konusunun çeşidine göre 

değişmektedir. Mali zorluk gibi 

özel durumların bildirilmesi 

halinde sürecin hızlanması 

konusunda taraflara yardımcı 

olunmaktadır.  

FIDReC bünyesinde 

uyuşmazlıkların çözüme 

kavuşturulma süresi; 

uyuşmazlık konusunun çeşidi 

ve konunun teknik boyutuna 
göre her uyuşmazlık için 

değişmektedir. FIDReC 

kuruluşundan bu yana 

şikâyetlerin yüzde 42,94’ünü 

üç ay içinde, yüzde 37,50’sini 

üç ila altı ay içerisinde, yüzde 

12,49’unu ise altı ay ila dokuz 
ay içerisinde 

sonuçlandırmıştır. 

Borsa yönetim 

kuruluna yardımcı 

olmakla görevli 

Uyuşmazlık Komitesi 

uyuşmazlık 
başvurusunun 

yapıldığı tarihten 

itibaren toplam 130 iş 

günü içinde 

incelemesini 

tamamlaya-rak , 

uyuşmazlık konusunda 
ulaştığı çözümü, 

yönetim kuruluna 

sunmalıdır. 

TSPB bünyesinde yer alan ancak henüz işler 

durumda olmayan tahkim uygulamasında 

hakemler ilk toplantılarından itibaren altı ay 

içinde nihai kararını vermek zorundadır. 

Arabuluculuk müessesesinde uyuşmazlıklar 
uyuşmazlığın türüne ve tarafların tutumuna 

göre değişmekle birlikte ortalama olarak iki 

ay gibi bir sürede sona erdirilmektedir.  

Müşteri Uyuşmaz- lıkları Hakem Heyeti 

uygulamasında ise Heyet başvuru 

tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde 

karara varmalıdır. 

AMF Ombudsmanlık 

Tüzüğü’ne göre Ombudsman 

gerekli tüm bilgi ve belgelerin 

eline ulaşmasının ardından 90 

gün içinde bir karara 
varmalıdır. Gerekli hallerde bu 

süre Ombudsman tarafından 

uzatılabilmektedir. 

KARARA KARŞI 

YOLLAR 

FINRA hakem kararları, her 

iki taraf için de nihai ve 

bağlayıcıdır. Temyiz süreci 

söz konusu değildir. Federal 

hukuk ve eyalet hukukunda 

sınırlı sebeplerle temyize 
gidilmesi mümkündür. 

Kaybeden taraf, kararın iptal 

edilmesi için mahkemeye 

başvurmadıkça, kararın eline 

ulaşmasından itibaren 30 gün 

içerisinde kararın gereğini 

yerine getirmelidir. Kararın 

iptali için mahkemeye 
başvurulması durumunda 

mahkeme, kararı iptal 

edebilir, onaylayabilir ya da 

değiştirebilir. Tahkim 

duruşması sonrası kaybeden 

taraf, kararın iptali için 

mahkemeye başvurmaz ve 
kararın gereğini ilgili süre 

içerisinde gerçekleştirmez ise 

davacı durumu FINRA’ya 

bildirmelidir. Kaybeden bir 

aracı kurum veya broker 

gereken süre içerisinde hakem 

kararına uymaz ise FINRA 

kararın gereğini yerine 
getirmeyen bu kimselerin 

üyeliğini askıya alabilir ya da 

iptal edebilir. 

Yatırımcı’nın mağdur edildiğine 

kanaat getirilmesi durumunda 

FOS sorunun çözüme 

kavuşturulması için yapılması 

gerekenleri ilgili firmaya bildirir. 

Taraflara önerilen çözüm 
yollarının kabul edilmediği yani 

uzlaşmanın yahut 

arabuluculuğun mümkün 

olmadığı durumlarda taraflarca 

uyuşmazlığın ombudsman 

tarafından karara bağlanması 

talep edilebilir. Gerekli 

incelemelerin ardından 
ombudsman tarafından verilen 

karar nihaidir. Ombudsman 

tarafından verilen karara karşı 

itiraz veya temyiz yolu 

bulunmamaktadır. Ancak 

şikâyette bulunan yatırımcıya bu 

kararı kabul ya da red etme hakkı 
tanınmıştır. Karar yatırımcı 

tarafından kabul edilirse her iki 

taraf açısından da bağlayıcı hale 

gelir. Karar yatırımcı tarafından 

reddedilirse artık iki taraf için de 

bağlayıcılığı kalmayacaktır. 

FIDReC’te uyuyşmazlıklar 

genellikle arabuluculuk 

aşamasında çözüme 

kavuşturulmaktadır. 

Arabuluculuk yoluyla 

çözümlenemeyen durumlarda 
uyuşmazlık hakkında alanında 

uzman bir hakem veya hakem 

heyeti tarafından bir karara 

varılır. Şikâyetçinin lehine 

verilen karar finansal hizmet 

sağlayıcısı açısından 

bağlayıcıdır. Ancak şikâyetçi 

verilen kararı kabul edip 
etmemekte serbesttir. Verilen 

karardan memnun olmayan 

şikâyetçinin mevcut yasal 

yollara başvurma hakkı da 

vardır. 

Taraflar; uyuşmazlığa 

ilişkin yönetim kurulu 

kararında yer alan 

tutarın, 6362 sayılı 

Kanun’un 84’üncü 

maddesinin beşinci 
fıkrasına göre 

belirlenen miktardan 

fazla olması hâlinde, 

kararın tebliğinden 

itibaren on beş gün 

içinde Borsa kanalı ile 

SPK’ya itiraz etme 

hakkına sahiptir. 
SPK’nın 

uyuşmazlıkları 

çözümle- meye dair 

kararları nihaidir. Bu 

kararlara karşı idari 

yargı yoluna 

başvurmak 
mümkündür. 

TSPB bünyesinde yer alan ancak henüz işler 

durumda olmayan tahkim uygulamasında 

Hakem Heyeti kararlarına karşı temyiz yolu 

açıktır. Arabuluculuk müessesesinde 

verilen kararlar hukuken bağlayıcı değildir. 

Taraflardan biri kararı kabul etmezse, 
mahkemeye başvurabilir. Müşteri 

Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti 

uygulamasında ise Heyet kararına karşı 

SPK nezdinde itiraz mümkündür. SPK 

tarafından verilecek kararlar kesindir. 

Ombudsman tarafından verilen 

karara karşı itiraz veya temyiz 

yolu bulunmamaktadır. Çünkü 

bu karar zaten taraflar 

açısından bağlayıcı değildir. 

Her iki tarafta önerilen çözüm 
yollarını yerine getirmekten 

kaçınmakta serbesttir. 



111 
 

5.2. Türk Sigortacılık Sektöründe Uyuşmazlık Çözümü 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun187 2007 yılında yasalaşmasıyla birlikte, 

yalnızca 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmamış; aynı 

zamanda, mülga kanunda yer almayan yeni bir uyuşmazlık çözüm yöntemi,188 

düzenlemeye kavuşturulmuştur. Söz konusu Kanun’un sekizinci bölümü, 

sigortacılıkta tahkim başlığına ayrılmakla birlikte, bölüm, tek bir maddeden 

oluşmaktadır. 17.8.2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış 

“Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik” ise Kanun’un bu maddesine dayanılarak 

çıkarılmış ve tamamen bu konuya özgü olarak hazırlanmıştır. Sigorta Tahkim 

Komisyonu (Komisyon)'nun yapısı ve görevleri ile Komisyon müdür ve 

yardımcılarının nitelikleri, çalışma usul ve esasları, raportörlerin, sigorta hakemlerinin 

çalışma usul ve esasları, kararların ne şekilde düzenleneceği, Komisyona başvuru 

esasları, liste tutulmasına ve bütçeye ilişkin esaslar ile katılım ücreti gibi hususlar bu 

Yönetmelik’te yer almaktadır. 

5684 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi çerçevesinde kurulan Komisyon 

çalışmalarını ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmadan Türkiye Sigorta, Reasürans ve 

Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) nezdinde yürütmektedir. Bu Komisyon sigorta 

ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye 

sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu 

alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından hızlı ve adil bir şekilde çözüme 

kavuşturulması amacını gütmektedir. Sigortacılık yapan kuruluşlardan, sigorta tahkim 

sistemine üye olmak isteyenler, durumu yazılı olarak Komisyona bildirmek 

zorundadır. Bu sisteme üyelik zorunlu olmamakla birlikte üye olanların 

uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenmesini baştan kabul ettiği, sigorta tahkim 

sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişinin ise, uyuşmazlık konusu 

sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile adli mahkemelere başvurma seçeneği ile 

birlikte, tahkim usulünden de her zaman faydalanabileceği düzenlenmiştir. Söz konusu 

                                                           
187 RG 14.6.2007/26552 
188 Sigortacılık Kanunu’nun gerekçesinde sigorta tahkim sisteminin sigortacılığa ilişkin yargı sürecinin daha ucuz 

ve daha kısa sürede sonuçlandırılmasının amaçlandığı ve bu düzenlemenin oluşturulması sırasında yabancı ülke 

hukuklarında uzun süreden beri uygulanmakta olan “ombudsmanlık” sisteminden esinlenildiği, Türkiye’deki 

hukuk sistemi ile paralellik sağlanması amacıyla da sistemin medeni yargılama usulüne ilişkin Türk hukukunda yer 

alan tahkim sisteminin temel esas ve usulleri çerçevesinde şekillendirildiği belirtilmiştir. 
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tahkim sistemi bu uygulama nedeniyle nevi şahsına münhasır bir yapı arz etmekte ve 

tam olarak ne ihtiyari ne de zorunlu tahkim sınıflandırmasına dâhil olmaktadır. Bu 

nedenle, bu sisteme karma tahkim sistemi denmesi daha uygun görülmektedir 

(Özdamar, 2013:840). 

Sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulan 

Komisyon, Komisyon Başkanlığı ile Komisyon müdür ve müdür yardımcıları, büro 

müdür ve müdür yardımcıları, raportörler ile diğer çalışanlardan meydana gelmektedir. 

Komisyon Başkanlığı, bir Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, iki TSB temsilcisi, bir 

tüketici derneği temsilcisi ile Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek bir akademisyen 

hukukçu temsilcinin katılımından oluşmaktadır.189 Tahkim uygulamasında görev 

yapacak sigorta hakemlerinin sigorta şirketi kurucularında mali güç dışında aranan 

diğer özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Örneğin, sigorta hakemlerinin 

Sigortacılık Kanunu’nun 3’üncü maddesinde yer alan ve sigorta şirketlerinin 

kurucuları için öngörülen iflâs ve konkordato ilan etmemiş olma, ilgili maddede 

belirtilen suçlardan dolayı hüküm giymemiş olma gibi bazı şartları taşımaları 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra, hakemlerin dört yıllık fakülte mezunu olup sigorta 

hukukunda da en az beş yıl, sigortacılıkta en az on yıl deneyiminin bulunması şartları 

aranmaktadır. Ayrıca, 24.07.2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik uyarınca Komisyon’da görev alacak sigorta hakemleri ve itiraz 

hakemlerinin seçiminde mesleki bilgi düzeylerinin ölçülmesi amacıyla sınav şartı 

getirilmiştir. Sigorta hakemliği yapmak için gereken nitelikleri kaybettiği veya 

tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ettiği tespit edilen hakemler sürekli olarak, kendisine 

ulaşan dosyaları bir yıl içinde en fazla üç kez zamanında sonuçlandırmayan hakemler 

ise bir yıl süreyle hakem listesinden silinmektedir.190  

Sigorta tahkim sistemi, sigorta kuruluşlarının iradi katılımı esasına 

dayanmaktadır. Bir sigorta kuruluşu ile girdiği sözleşme ilişkisi nedeniyle herhangi bir 

uyuşmazlık yaşayan ilgilinin Komisyona başvuruda bulunabilmesi için uyuşmazlık 

                                                           
189 Sigorta Tahkim Komisyonu, 

http://www.sigortatahkim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=53, Erişim: 

27.07.2016 
190 Sigortacılık Kanunu md. 30/11 

http://www.sigortatahkim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=53
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yaşanan sigorta kuruluşunun sigorta tahkim sistemine üye olması ve uyuşmazlık 

konusu rizikonun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. 

Ancak ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan sigortalardan kaynaklanan tahkim sistemi 

kapsamındaki uyuşmazlıklar için, ilgili kuruluş sigorta tahkim sistemine üye olmasa 

dahi, hak sahipleri Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesi hükümlerine göre 

tahkim usulünden faydalanabilmektedir.191 

5.2.1. Sigortacılık sektöründe tahkim başvurusu ve yargılama süreci 

Komisyona başvurulabilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa 

düşen tarafın, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan 

kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz 

sonuçlandığını belgelemiş olması gerekmektedir. Sigortacılık yapan kuruluşun, 

başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de 

Komisyon’a başvuru için yeterli bir sebeptir. Ancak mahkemeye veya Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Tüketici Sorunları Hakem Heyetine 

intikal etmiş uyuşmazlıklar ile ilgili olarak Komisyona başvuru yapmak mümkün 

değildir. Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin Komisyona 

başvurusu, öncelikle raportörler tarafından incelenmektedir. Raportörler en geç on beş 

gün içinde incelemelerini tamamlamak zorundadır. Raportörler tarafından çözüme 

kavuşturulamayan başvurular sigorta hakemine iletilir. Uyuşmazlığa ilişkin tahkim 

sürecinin hangi sigorta hakemi tarafından yürütüleceği, Komisyon tarafından sigorta 

hakemi listesinden seçilerek belirlenir. Komisyon, işin niteliğine göre en az üç sigorta 

hakeminden oluşan bir heyet oluşturulmasına karar verebilir. Ancak uyuşmazlık 

konusu miktarın on beş bin TL ve üzerinde olduğu durumlarda heyetin teşekkülü 

zorunludur. Heyet kararını çoğunlukla verir. Hakemler, sadece kendilerine verilen 

evrak üzerinden karar verir. Sigorta tahkim sürecinde hakemler, görevlendirildikleri 

tarihten itibaren en geç dört ay içinde karar vermeye mecburdur. Aksi halde, 

uyuşmazlık yetkili mahkemece halledilir. Ancak bu süre tarafların açık ve yazılı 

muvafakatleriyle uzatılabilir.192 

                                                           
191 Sigorta Tahkim Komisyonu, http://www.sigortatahkim.org.tr/, Erişim: 27.07.2016 
192 Sigortacılık Kanunu md. 30/13, 14, 15, 16 

http://www.sigortatahkim.org.tr/
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5.2.2. Sigortacılık sektöründe hakem kararına karşı kanun yolları 

Tahkim yargılaması sonucu oluşturulan hakem kararının gerekçeli olarak 

yazılmasının ardından Komisyon Müdürünce karar en geç üç iş günü içinde taraflara 

bildirilir. Ayrıca, kararın aslı dosya ile birlikte Komisyonun bulunduğu yerdeki görevli 

mahkemeye gönderilir ve mahkemece saklanır. Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu 

maddesinin on ikinci fıkrasında sigorta tahkiminde verilen kararlara karşı 

başvurulacak kanun yolu düzenlenmektedir. Söz konusu düzenlemeye göre beş bin 

TL’nin altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Beş bin TL 

ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın 

Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak 

üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine hakem kararının icrası durur. 

İtiraz talebi münhasıran bu talepleri incelemek üzere Komisyon tarafından teşkil 

edilen hakem heyetlerince incelenir. İtiraz talebi hakkında işin heyete intikalinden 

itibaren iki ay içinde karar verilir. Süresinde yapılan itiraz üzerine verilen karar 

kesindir. Beş bin TL ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem 

kararları da süresinde itiraz başvurusunda bulunulmaması halinde kesinleşir.  

Sigortacılık sektöründe taraflar için itiraz dışında bir de temyiz yolu açık 

tutulmuştur. Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinin on ikinci fıkrasına göre 

kırk bin TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için 

temyize gidilebilmektedir. Ancak tahkim süresinin sona ermesinden sonra karar 

verilmiş olması, talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmiş olması, hakemlerin 

yetkileri dâhilinde olmayan konularda karar vermesi ve hakemlerin, tarafların iddiaları 

hakkında karar vermemesi durumlarında her hâlükârda temyiz yolu açıktır.  

5.2.3. Sigortacılık sektöründe tahkim uygulamasının ücreti 

Komisyonca verilen tahkim hizmeti ücretsiz değildir. Sigortacılık sektöründe 

uyuşmazlık çözümü için Komisyona başvuranlardan başvuru ücreti alınmaktadır. 

Tablo 5.3’te yer verilen cüz’i miktarlardaki başvuru ücretleri sadece tahkim sistemine 

yapılacak gereksiz başvuruların önüne geçmek için bir önlem olarak belirlenmiştir. 

İtiraz talebinde bulunmak için de belirlenen başvuru ücretinin Komisyona yatırılması 

şarttır. Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinin on yedinci fıkrasına göre sigorta 
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ve itiraz hakemlerinin ücreti, Komisyona başvuru ücreti ve üyeliğe katılma payı, 

Komisyonun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenmektedir.  

Tablo 5.3. Sigortacılık Sektöründe Tahkim İçin Başvuru Ücretleri 

Uyuşmazlığa Konu Miktar (TL) Başvuru Ücreti (TL) 

0 - 5.000 50 

5.001 - 15.000 125 

15.001 ve üzeri 300 

Kaynak: Sigorta Tahkim Komisyonu, 2016: 20 

5.2.4. Sigortacılık sektöründe tahkim uygulamasının işlerliği 

Komisyon, hakem listelerinin oluşturulması ve sisteme üyeliklerin193 

tamamlanmasının ardından 12.08.2009 tarihinde uyuşmazlık başvurularını kabul 

etmeye başlamıştır. Komisyona, bu tarihten 31.12.2015 tarihine kadar toplam 46.532 

başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuruların 23.695’i üye kuruluşlarla, 2.344’ü üye 

olmayan kuruluşlarla ilgilidir. Komisyona 2015 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 

143,5 oranında bir artışla 26.039 başvuru yapılmıştır. 31.12.2015 tarihi itibariyle, 

çözüm için sigorta hakemlerine havale edilen 21.791 uyuşmazlık dosyasından 

15.612’si sigorta hakemlerince karara bağlanarak sonuçlandırılmış olup 6.178 

başvuruya ilişkin hakem yargılaması devam etmektedir.194 Sigortacılık sektöründe 

tahkim başvurularının karara bağlanma süresi ortalama olarak 64 gündür.195 Söz 

konusu rakamlara bakıldığında, sigortacılık sektöründeki tahkim uygulamasının 

kamuoyu nezdindeki bilinirliğinin ve güvenilirliğinin yıldan yıla arttığı ve tahkim 

sisteminin sigorta uyuşmazlıklarının çözümü bakımından önemli bir çözüm yöntemi 

olarak kabul görmeye başladığı söylenebilir. 

Komisyon, 2009 yılından bu yana uyuşmazlık başvurularıyla ilgili 

çalışmalarının yanında sektörün ve kamuoyunun tahkim sistemiyle ilgili 

bilgilendirilmesine ve tahkim sisteminin en etkin şekilde işlemesine yönelik 

çalışmalarda da bulunmuştur. Komisyon faaliyetlerine ilişkin haberler ve Komisyon 

tarafından yapılan yayınlar Komisyon internet sitesi aracılığıyla kamuoyu ile düzenli 

                                                           
193 2016 Temmuz ayı itibarıyla sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluş sayısı 52’dir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: 

http://www.sigortatahkim.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=91 
194 Sigorta Tahkim Komisyonu, 2016:4 
195 Sigorta Tahkim Komisyonu, 2016:1 

http://www.sigortatahkim.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=91
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olarak paylaşılmaktadır. Komisyonun internet sitesinden Bülten ve Hakem Karar 

Dergisi adlı çalışma üç ayda bir elektronik olarak yayınlanmaktadır. Hakem Karar 

Dergisinde özellik arz eden hakem ve hakem heyeti kararlarına yer verilmektedir. 

Komisyona yapılan başvurularda yaşanan artışa bağlı olarak, başvuruların hızlı ve 

eksiksiz bir şekilde takibinin yapılması, başvurulara ilişkin istatistiki verilerin denetim 

organları, sektör kurumları ve kamuoyunun bilgisine en doğru bir biçimde 

aktarılabilmesi amacıyla 2012 yılı itibariyle yeni bir bilgi işlem sistemi uygulamaya 

koyulmuştur. Bu sistemle başvurulara ilişkin süreçlerin yetkili kullanıcılar tarafından 

zamanında ve eksiksiz takibinin yapılması, uyuşmazlık dosyalarının elektronik 

ortamda arşivlenmesi, görevlendirme bildirimlerinin hakemlere sistem üzerinden 

iletilmesi, kırtasiyecilik ve işgücü israfının önlenmesi, başvuru sahiplerine site 

üzerinden başvuru durumunu sorgulama imkânı tanınması sağlanarak bilgilere erişim 

ve yedekleme bakımından daha güvenli bir yapı oluşturulmuştur.196 

5.3.  Türk Bankacılık Sektöründe Uyuşmazlık Çözümü 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun197 80’inci maddesinin j bendi uyarınca 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), üyeler 

ve bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme 

kavuşturulmasını temin etmek üzere bir hakem heyeti oluşturmakla 

görevlendirilmiştir. Birlik198 tarafından hazırlanan ve BDDK’nın 14.12.2006 tarih ve 

2062 sayılı kararı ile onaylanan Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyetinin Oluşumu, 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ)199, ilk olarak 01.09.2007 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Konuya ilişkin olarak hazırlanan son tebliğ ise 14.05.2013 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu son düzenlemenin 4’üncü maddesine göre 

Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyeti (Heyet)200 ikisi BDDK, üçü Birlik tarafından 

belirlenecek beş üyenin katılımından oluşmaktadır. Üyelerin hukuk, iktisat, finans, 

maliye, bankacılık, işletmecilik, kamu yönetimi, işletme mühendisliği veya endüstri 

                                                           
196 Sigorta Tahkim Komisyonu 2016: 44-46 
197 RG 01.11.2005/25983 (Mükerrer) 
198 Birlik ifadesi “Bankacılık Sektöründe Tahkim” konusu içerisinde Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım 

Bankaları Birliği’ni birlikte ifade etmek üzere kullanılacaktır.  
199 Tebliğ ifadesi “Bankacılık Sektöründe Tahkim” konusu içerisinde Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyetinin 

Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri hakkındaki son tebliği ifade etmek üzere kullanılacaktır. 
200 Heyet ifadesi “Bankacılık Sektöründe Tahkim” konusu içerisinde Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyetini ifade 

etmek üzere kullanılacaktır. 
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mühendisliği alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve bankacılık 

alanında en az 7 yıl deneyim sahibi olması, bankalarda imza yetkisini haiz görevli 

olarak çalışma şartlarını taşıması ve haklarında bankalarda çalışma ve imza yetkisi 

yasağı uygulanmamış olması gerekmektedir. Tebliğ hükümleri Birlik nezdinde ayrı 

ayrı yürütülmektedir. Uyuşmazlık yaşayan müşteriler müşterisi oldukları bankanın 

üyesi olduğu Birliğe başvuru yapmaktadır.  

Heyet, ilgili Tebliğ’in 7’nci maddesinde belirtilenler dışında kalan tüm 

şikâyetleri incelemekle yetkilidir. Söz konusu düzenlemede belirtilen şikâyetler 

Heyet’e iletilmeksizin sekretarya tarafından reddedilmektedir. Bu şikâyetler; 

 Banka genel müdürlüğü veya ilgili şubenin cevap tarihini izleyen altmış gün 

içinde Heyete iletilmeyen,  

 Şikâyetçi tarafından şikâyete konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten 

itibaren iki yıl içinde Heyete iletilmeyen,  

 Yargıya intikal etmiş olan,  

 Bireysel nitelik taşımayan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan,  

 Bankalar ve sundukları hizmetler hakkında genel mahiyet taşıyan,  

 İflas veya tasfiyesine karar verilen bir bankanın aldığı kararlarla ilgili olan,  

 Kanunlarda suç olarak öngörülen fiiller, teklif ve değerlendirme aşamasında 

olup bankaların fiyatlama politikalarıyla ilgili ve henüz gerçekleşmemiş 

işlemlerle ilgili olan,  

 Daha önce Heyet tarafından incelenmiş ve karara bağlanmış olan, 

 Şikâyetçinin itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla, şikâyetçi ile banka arasında 

çözüme kavuşturulmuş olan şikâyetlerdir. 

Heyete iletilmesinden sonra, yargıya veya tüketici hakem heyetlerine intikal 

ettirilen şikâyetlere ilişkin Heyetin görevi son bulur. Yargıya intikal ettirilen şikâyetler 

şikâyetçi veya ilgili banka tarafından Heyete bildirilmelidir. Bankacılık sektöründe 

TBB nezdinde dört çeşit heyet görev yapmaktadır. Bunlar; Banka Kartları ve Kredi 

Kartları Bireysel Müşteri Hakem Heyeti, Tüketici Kredileri Bireysel Müşteri Hakem 

Heyeti, Sigortacılık İşlemleri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti, Diğer Bankacılık Ürün 
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ve Hizmetleri Bireysel Müşteri Hakem Heyetidir.201
 TKBB nezdinde böyle bir ayrım 

yapılmamıştır. İki Birlik arasında dikkat çeken bir diğer fark ise TKBB’nin sadece 

ticari faaliyetler ile ilgili olmayan her türlü bireysel bankacılık işlemlerini, cari ve 

katılma hesapları, bireysel krediler, kredi kartları, ATM kartları, vb. ile ilgili şikâyet 

veya anlaşmazlıkları inceliyor olmasıdır. 

5.3.1. Bankacılık sektöründe Hakem Heyeti’ne başvuru ve yargılama süreci 

Heyete başvurulmadan önce şikâyet şikâyetçi tarafından ilgili bankanın genel 

müdürlüğüne veya ilgili şubesine yazılı olarak veya e-posta yoluyla iletilmelidir. 

Bankanın genel müdürlüğüne veya ilgili şubesine başvurusu yapılmaksızın doğrudan 

Heyete iletilen şikâyetler cevabın şikâyetçiye bildirilmesini teminen sekretarya 

tarafından ilgili bankanın genel müdürlüğüne yönlendirilir. Banka genel müdürlüğü 

veya ilgili şube, şikâyetçinin başvurusunun alındığı ya da sekretarya tarafından 

yönlendirildiği tarihten başlayarak otuz gün içinde şikâyetçiye şikâyeti hakkında 

olumlu ya da olumsuz bir cevap vermek zorundadır. Şikâyetçi, banka genel müdürlüğü 

veya ilgili şubece verilen cevabın yeterli bulunmaması durumunda cevabın verildiği 

tarihten veya bankaca süresinde cevap verilmemiş olması halinde ise cevap verilmesi 

gereken sürenin bitimini izleyen altmış gün içinde şikâyet formunu doldurarak Heyete 

başvuruda bulunabilir. Usulüne uygun olarak yapılmış olan şikâyetlerle ilgili olarak 

sekretarya tarafından on beş gün içinde ilgili bankadan konuya ilişkin görüşleriyle 

gerekli bilgi ve belgeleri iletmesi istenir. İlgili banka tarafından, istenilen bilgi ve 

belgelerin on beş gün içinde Heyete iletilmesi zorunludur. Heyet, başvuruların 

değerlendirilmesi sürecinde taraflara süre vererek taraflardan ek delil, bilgi ve belge 

isteyebilir. Banka ile şikâyetçi arasındaki ihtilaflı husus başvuru tarihinden itibaren en 

geç doksan gün içinde Heyet tarafından incelenerek sonuçlandırılır. Verilen karar 

yirmi gün içinde gerekçeli olarak ilgili bankanın genel müdürlüğüne ve şikâyetçiye 

bildirilir.202 

                                                           
201 Türkiye Bankalar Birliği, Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Bilgi Broşürü, syf. 2 
202 Tebliğ md: 8, 9, 10, 11, 12 
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5.3.2. Bankacılık sektöründe Hakem Heyeti kararına karşı kanun yolları 

Bankalar, müşteri lehine verilen kararlara 2.528,2 TL'ye kadar uymak 

zorundadır. Bu tutar, 2016 yılı için geçerli olup her yıl Ocak ayında Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından yayımlanan yıllık tüketici fiyat endeksi değişim oranında 

güncellenmektedir. Banka, kararın kendisine tebliğ edilmesini izleyen on beş gün 

içinde; kararın gereğini yerine getirir, şikâyetçiyi bilgilendirir ve her iki işlemle ilgili 

Birliğe yazılı olarak bilgi verir. Başvuru sahibi, Hakem Heyetinin kararını beklemeden 

de yargıya gitme hakkına sahiptir, ancak bu durumdan Hakem Heyetini haberdar 

etmesi gerekmektedir. Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine yapılan başvurular da, 

yargıya yapılmış başvurulardan sayılır.203 

5.3.3. Bankacılık sektöründe Hakem Heyeti uygulamasının ücreti 

Bankacılık sektöründe hakem heyetleri tarafından sunulan hizmetler 

ücretsizdir. İlgili Tebliğin 6’ncı maddesine göre Heyet üyelerine yaptıkları görev için 

Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde ücret 

ödenecektir. Heyetin faaliyetleri için ihtiyaç duyulacak giderler Birliğin yıllık 

bütçesinden karşılanacaktır. 

5.3.4. Bankacılık sektöründe Hakem Heyeti uygulamasının işlerliği 

Tebliğ hükümleri Birlik nezdinde ayrı ayrı yürütülmektedir. Uyuşmazlık 

yaşayan müşteriler başvurularını müşterisi oldukları bankanın üyesi olduğu Birliğe 

yapmaktadır. İlgili Tebliğ’in 18’inci maddesine göre bankalar kendilerine iletilen 

şikâyetlerin sayıları, konuları ve bunların sonuç bilgilerini her yılın Nisan, Temmuz, 

Ekim ve Ocak aylarında üyesi olduğu Birliğe, Birlikler de bunları izleyen ayların 

sonuna kadar BDDK’ya iletir. Birlikler, bu bilgiler ve Heyete intikal eden ve nihai bir 

çözüme bağlanan şikâyetler ile Heyete iletilmekle birlikte yargıya da intikal eden 

şikâyetlere ilişkin istatistiki bilgileri içeren Heyetin yıllık faaliyet raporunu en geç her 

yılın Mart ayı sonuna kadar BDDK’ya iletmekle ve kendi internet sitesinde 

yayınlamakla yükümlüdür. 

                                                           
203 Türkiye Bankalar Birliği: https://www.tbb.org.tr/tr/finansal-tuketici/bireysel-musteri-hakem-

heyeti/basvurularin-degerlendirilmesi/94, Erişim: 01.08.2016 

https://www.tbb.org.tr/tr/finansal-tuketici/bireysel-musteri-hakem-heyeti/basvurularin-degerlendirilmesi/94
https://www.tbb.org.tr/tr/finansal-tuketici/bireysel-musteri-hakem-heyeti/basvurularin-degerlendirilmesi/94
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Söz konusu düzenlemeye uygun bir şekilde Birlik tarafından 2007 yılından bu 

yana her yıl düzenli olarak faaliyet raporları yayınlanmaktadır. TKBB tarafından 

yayınlanan faaliyet raporlarına göre Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyetinin faaliyete 

geçtiği ilk günden 2015 yılının sonuna kadar yapılan başvuruların 164 tanesi Müşteri 

Şikâyetleri Hakem Heyeti yetki alanında sonuçlandırılmıştır. Diğer başvuruların 

büyük bir kısmı Heyete intikal etmeden müşteri ve banka arasında çözüme 

kavuşturulmuştur.204 Bunların dışında kalan başvurular ise yargıya ve Tüketici 

Şikâyetleri Hakem Heyetine intikal etmiştir. TBB tarafından yayınlanan faaliyet 

raporlarına göre Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyetinin faaliyete geçtiği ilk günden 

2015 yılının sonuna kadar yapılan başvuruların 8.257 tanesi Müşteri Şikâyetleri 

Hakem Heyeti yetki alanında sonuçlandırılmıştır.205 

Görüldüğü üzere hakem heyeti uygulaması bankacılık sektöründe etkin bir 

şekilde uygulama alanı bulan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmuştur. Verilen 

kararların taraflar açısından bağlayıcı olmaması ve tarafların her aşamada yargı yoluna 

veya Tüketici Hakem Heyetine başvurma imkânına sahip olması sebebiyle bu 

uygulamaya tahkim denmesi mümkün görünmemektedir. TKBB’nin internet 

sitesinde206 Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyetinin katılım bankalarının bireysel 

müşterileri ile bu bankalar arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme 

kavuşturulmasını temin etmek üzere oluşturulmuş bir uzlaştırma heyeti olduğu 

belirtilmiştir. Diğer yandan, TBB’nin internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye207 

göre TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti, TBB üyeleri ile bu üye bankaların bireysel 

müşterileri arasındaki anlaşmazlıkları adil ve tarafsız bir şekilde incelemek ve taraflar 

arasında uzlaşı sağlamak üzere kurulmuş bir mesleki iç disiplin uygulamasıdır.  

Arabuluculuk ve uzlaştırma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde 

taraflardan en az birinin verilen karara uymak istememesinin herhangi bir yaptırımı 

olmaması sebebiyle bankacılık sektöründeki hakem heyeti uygulamasının daha çok 

arabuluculuk veya uzlaştırmaya benzer bir yapı olduğu düşünülebilir. Ancak daha 

                                                           
204 Faaliyet raporları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bakınız: http://www.tkbb.org.tr/musteri-sikayetleri-

hakem-heyeti#1450  
205 Faaliyet raporları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bakınız: https://www.tbb.org.tr/tr/faaliyetler/bireysel-

musteri-hakem-heyeti/yillik-raporlar/97 
206 http://www.tkbb.org.tr/musteri-sikayetleri-hakem-heyeti 
207 https://www.tbb.org.tr/tr/finansal-tuketici/sikca-sorulan-sorular/99 

http://www.tkbb.org.tr/musteri-sikayetleri-hakem-heyeti#1450
http://www.tkbb.org.tr/musteri-sikayetleri-hakem-heyeti#1450
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önce de belirtildiği gibi bankalar, müşteri lehine verilen kararlara 2.528,2 TL'ye kadar 

uymak zorundadır. Görüldüğü üzere kısmi de olsa bir bağlayıcılık söz konusudur. 

Müşteri lehine verilen heyet kararı yargı kararı hükmünde olmadığı için banka 

açısından icra takibi hakkı doğurmaz. Ancak sadece müşteri için söz konusu miktar 

kadarlık bir alacak talep hakkı doğurur. Ayrıca, Heyet kararına uymayan banka 

hakkında müşterinin başvurusu üzerine TBB Yönetim Kurulunca ilgili Tebliğ’in 

20’nci maddesi gereği para cezası uygulanabilir. Tüm bu sebeplerle bankacılık 

sektöründeki hakem heyeti uygulamasına arabuluculuk veya uzlaştırma denilmesi de 

mümkün değildir. Bu uygulamaya uygulamanın kendine özgü yapısı gereği TBB 

tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere mesleki iç disiplin uygulaması demek 

daha yerinde olacaktır.  
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6. İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ VE İSTANBUL TAHKİM 

MERKEZİ 

6.1. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi 

İstanbul’un uluslararası anlamda bir finans merkezi haline getirilmesi hedefine 

ilk olarak ülke politikası anlamında 2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma 

Planında ve 2009-2011 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda yer verilmiştir. Bu 

hedef doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda hazırlanan 

“İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Stratejisi ve Eylem Planı (Strateji ve 

Eylem Planı)” 02.10.2009 tarih ve 27364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.208 

2010 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı İFM Koordinatörü olarak 

belirlenmiş ve Kurum bünyesinde İFM çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu 

“Mali Piyasalar ve İstanbul Finans Merkezi Dairesi” kurulmuştur. Strateji ve Eylem 

Planı hazırlanırken Projenin önündeki en önemli engellerden biri olarak görülen 

hukuki altyapı konusuna özel bir önem verilmiştir. Söz konusu eylem planında hukuki 

altyapının güçlendirilmesi başlığı altında üç önemli önceliğe yer verilmiştir. Bu 

öncelikler;  

 İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması yolunda uyuşmazlıkların 

süratli ve etkin bir şekilde çözümüne yönelik olarak yargı sisteminde 

iyileştirmeler sağlanması,  

 İstanbul’da bağımsız ve özerk yapıya sahip uluslararası alanda rekabet 

edebilecek düzeyde kurumsal bir tahkim merkezinin oluşturulması ve 

arabuluculuk sisteminin etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması, 

 İFM Projesinde katkısı bulunacağı öngörülen tasarıların kanunlaşma 

süreçlerinin hızlandırılması yönünde çalışmalar yapılmasıdır.  

Bu öncelikler paralelinde Strateji ve Eylem Planında 13 adet eyleme yer 

verilmiştir. Bu eylemlerin bu çalışma açısından en önemlileri mahkemelerin 

ihtisaslaşması,209 yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizinin 

                                                           
208 Devlet Planlama Teşkilatı 03.06.2011 tarihli ve 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilga edilerek 

Kalkınma Bakanlığı olarak yapılandırılmıştır. 
209 6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; 

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
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kolaylaştırılması, tek bir tahkim kanununun düzenlenmesi,210 hakem kararlarının 

tanınması ve tenfizinin kolaylaştırılması, arabuluculuk sisteminin geliştirilmesi,211 ve 

İstanbul merkezli kurumsal bir tahkim merkezinin oluşturulmasıdır.  

Strateji ve Eylem Planı, 1 Mayıs 2010 tarihinde Başbakanlık Genelgesiyle 

yürürlüğe girmiş ve Planın üç yılın sonunda yenilenmesi öngörülmüştür. Bu 

doğrultuda Onuncu Kalkınma Planının hazırlık döneminde yeni eylem planı 

üzerindeki çalışmalar yoğunlaşmıştır. 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma 

Planında 25 öncelikli dönüşüm programına yer verilmiştir. Bu programlardan biri de 

İFM Öncelikli Dönüşüm Programıdır. Söz konusu Program kapsamındaki İFM 

Programı Eylem Planı 16.02.2015 tarihli ve 2015/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu 

kararıyla yürürlüğe girmiştir. İFM Programı Eylem Planı, Strateji ve Eylem Planının 

devamı niteliğindedir. 

İFM Öncelikli Dönüşüm Programıyla İstanbul’un uluslararası alanda rekabet 

gücüne sahip bir finans merkezine dönüşebilmesi için reel sektörün ihtiyaçlarını 

karşılayacak, her türlü finansal aracın ihraç edilebildiği, güçlü bir fiziksel, beşeri ve 

teknolojik altyapıya sahip, etkin bir biçimde denetlenen şeffaf bir piyasa yapısının tesis 

edilmesi amaçlanmıştır. Programın hedefleri olarak İstanbul’un dünyada ilk 25 küresel 

finans merkezi içerisinde yer alması, Türkiye’nin finansal gelişmişlik açısından ilk 30 

                                                           
Hakkında Kanunun 5‘inci maddesi, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2’nci maddesi değiştirilmiştir. Değişikliklerle iş 

durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk ve idare mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilecek, 

ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş 

dağılımı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilecektir. İlgili Kanun 30.04.2013 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilen bu yetki ile gerektiğinde tek bir alandaki 

uyuşmazlıkların tek bir mahkemeye sevki mümkün olacaktır.  
210 Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu tarafından hazırlanan kanun örneği ve 

karşılaştırmalı uluslararası tahkim hukukundaki ilkeler esas alınarak hazırlanan 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim 

Kanunu 21.06.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun kabul edilirken, iç hukuktaki tahkim kuralları 

Milletlerarası Tahkim Kanunu ile birlikte değerlendirilmediğinden, UNCITRAL Model Kanun hükümleri iç 

tahkime alınamamış ve birbirinden ayrı tahkim hükümleri uygulamaya başlanmıştır. Bu farklılığı önlemek 

amacıyla, 01.07.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın tahkim hakkındaki hükümleri, Milletlerarası 

Tahkim Kanunundaki hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu sayede, dünyada pek çok ülkenin milletlerarası 

ve millî tahkim için esas aldığı UNCITRAL Tahkim kuralları iç tahkim bakımından da benimsenmiştir. Bu 

düzenlemelerle her ne kadar milletlerarası ve millî tahkim için öngörülen hükümler tek bir kanunda bir araya 

getirilemese de, her iki kanunda yapılan düzenlemeyle milletlerarası ve milli tahkim açısından paralellik 

sağlanmıştır.  
211 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 07.06.2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda 

kabul edilmiş olup, 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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ülke arasında yer alması ve finansal hizmetler sektörünün GSYH içindeki payının 

yüzde 6’ya yükselmesi belirlenmiştir.  

İFM Programı Eylem Planında hukuki altyapının geliştirilmesi başlığı altında 

üç önemli politikaya yer verilmiştir. Bu politikalar;  

 İstanbul’da kurumsal bir tahkim merkezinin oluşturulması, 

 Finans sektörüne ilişkin özellikli konularda ihtisaslaşmış mahkemelerin 

oluşturulması, 

 Mevzuat çalışmalarında İFM Projesinin dikkate alınmasıdır. 

Bir önceki eylem planı döneminde İstanbul merkezli kurumsal bir tahkim 

merkezinin oluşturulması ile ilgili olarak önemli çalışmalar yapılmasına rağmen tam 

olarak tamamlanamayan bu eylem İFM Programı Eylem Planı döneminde İstanbul 

Tahkim Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle tamamlanmıştır. İFM Programı Eylem 

Planında Hukuki Altyapının Geliştirilmesi Bileşeni altında yer verilen diğer eylemler 

de incelendiğinde tahkim konusunun önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Bu 

hedefi destekleyeceği düşünülen eylemler; meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim 

alanıyla ilgilenen avukatlara meslek içi eğitim verilmesi, hâkim ve avukat adaylarına 

meslek öncesinde tahkim içerikli eğitimler verilmesi ve İstanbul Tahkim Merkezine 

ilişkin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesidir.  

6.2.  İstanbul Tahkim Merkezi  

6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu212 01.01.2015 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 213 Kanunun amacı yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak 

üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle 

çözülmesini sağlamak üzere İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)’nin kurulması ile 

ISTAC’ın teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Görüldüğü 

                                                           
212 RG 29.11.2014/ 29190 
213 Kanunun hazırlık çalışmaları çerçevesinde dünya üzerindeki uluslararası tahkim merkezleri incelenmiştir. 

Adalet Bakanlığı bünyesinde, Bakanlık tarafından bu alanda çalışan çoğu akademisyen ve hâkim olmak üzere bir 

çalışma grubu oluşturularak; TOBB Tahkim Merkezi, Alman Tahkim Derneği, Amerikan Tahkim Derneği, Çekya 

Ticaret ve Tarım Odası Tahkim Mahkemesi, Dubai Tahkim Merkezi, Londra Milletlerarası Tahkim Mahkemesi, 

Milletlerarası Ticaret Odası, Milletlerarası Tahkim Mahkemesi, Romanya Tahkim Merkezi, Singapur Tahkim 

Merkezi, St. Petersburg Tahkim Merkezi ve Zürih Tahkim Merkezinin yapıları incelenmiştir. Bu modellerden 

Alman Tahkim Derneği ve Çekya Ticaret ve Tarım Odası Tahkim Mahkemesi seçilerek Çalışma Grubu tarafından 

kuruluş, yapılanma ve işleyiş konularında yerinde incelemelerde bulunulmuştur. Her iki kurum da, tahkim 

kültürünün ilgili ülkelerde yerleşmesi noktasında itici bir güç oluşturması sebebiyle ISTAC için örnek alınmıştır. 
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üzere Kanun’un amaç kısmında uyuşmazlıkların türü konusunda bir sınırlamaya 

gidilmemiştir. Bu Kanunla ISTAC’a Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerine ilişkin kuralları belirleme ve hizmetlerin yürütülmesini sağlama görevi 

verilmiştir. Kanun’un 4’üncü maddesinde ISTAC’a, tahkim ve alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemleriyle ilgili tanıtım ve yayın yapma, bu konudaki bilimsel çalışmaları 

teşvik etme, destekleme, gerçekleştirme, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve 

kurumlarla iş birliği yapma görevi verilmiştir. ISTAC’a Kanunla verilen bu görev 

oldukça yerinde görülmektedir. Nitekim ISTAC birsel-kurumsal tahkim ayrımında 

kurumsal tahkim başlığı altında yer almaktadır. Kurumsallaşma ise tahkimin bir 

ülkede yeterince tanınmasında, bu kuruma güven duyulmasında ve yapılan 

başvuruların artmasında çok önemli bir kavramdır. 

ISTAC, Türkiye ve yurt dışındaki ticari aktörler arasında meydana gelen 

uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunan, 

bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurum olarak yapılanmıştır. ISTAC, herhangi bir üyelik 

şartı aramadan uyuşmazlık çözümü konusunda tüm taraflara hizmet veren bir 

kurumdur. Kurumun hakem kararları nihai ve bağlayıcı olup, dünyanın her yerinde 

icra edilme yeteneğine sahiptir. ISTAC ile uyuşmazlıkların uzman kişilerce en etkin 

şekilde, tarafsız olarak gizlilik içerisinde çözümlenmesi ve davaların, devlet 

mahkemelerine kıyasla çok daha kısa sürede ve çok daha az masrafla 

sonuçlandırılması hedeflenmektedir. ISTAC; Genel Kurul,214 Yönetim kurulu, 

Denetçi, Danışma Kurulu, Genel Sekreterlik ile Milli ve Milletlerarası Tahkim 

Divanlarından meydana gelmektedir. Tahkim Divanları, ISTAC’ın sunduğu tahkim 

                                                           
214 Genel Kurul, mesleğinde en az on yıl tecrübeye sahip olanlar arasından; TOBB’un ticaret ve sanayi odalarından 

iki, ticaret odalarından bir, deniz ticaret odalarından bir, sanayi odalarından bir ve ticaret borsalarından bir olmak 

üzere seçeceği toplam altı, baro başkanlarının baroya kayıtlı avukatlar arasından seçeceği dört, Yükseköğretim 

Kurulunun tahkim konusunda tecrübeli öğretim üyeleri arasından seçeceği üç, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 

seçeceği iki, Adalet Bakanlığının idari görevde çalışan birinci sınıf hâkimler arasından seçeceği bir, Türkiye 

Bankalar Birliğinin seçeceği bir, Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin seçeceği bir, SPK’nın seçeceği bir, Borsa 

İstanbul Anonim Şirketinin seçeceği bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun seçeceği bir, 

BDDK’nın seçeceği bir, TSPB’nin seçeceği bir, en fazla üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları 

konfederasyonlarından birer temsilci olmak üzere toplam yirmi beş üyeden oluşur (İstanbul Tahkim Merkezi 

Kanunu md. 6). Genel Kurulun bu yapısı kanun tasarısının görüşe sunulduğu dönemde, yabancıların taraf olduğu 

uyuşmazlıkların çözümü için ISTAC’ı seçme aşamasında kurumun bağımsız olmadığı düşüncesine sebep olacağı 

şeklinde eleştirilere neden olmuştur. Uluslararası alanda bağımsız bir şekilde hizmet verecek olan bir kurumun 

devlet veya devlet kurumlarıyla herhangi bir bağının olmaması gerektiği savunulmuştur. Genel Kurulun yapısından 

da öte tahkim merkezinin bir kanunla kuruluyor olması dahi kimi çevrelerce başlı başına bir eleştiri konusu 

olmuştur. Devlet baskısından uzak bir yargılama sistemi amacına hizmet edecek tahkim merkezinin özel bir kuruluş 

tarafından organize edilmek yerine kanunla kuruluyor olması özellikle yabancı yatırımcılar açısından endişe 

uyandıracak bir durum olarak değerlendirilmiştir. 
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yargılamasının etkin bir şekilde sürdürülebilmesini sağlayan en önemli aktörlerdir. 

Milletlerarası Tahkim Divanı, çoğunluğu yabancı olmak üzere dünya çapında üne 

kavuşmuş prestijli hukukçulardan meydana gelmektedir. ISTAC Sekretaryası, İstanbul 

Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kurallarında belirtilen görevleri yerine 

getirmektedir. ISTAC, Türkiye’nin köprü görevi gördüğü Avrupa, Asya, Ortadoğu ve 

Afrika arasındaki büyüyen ticaret açısından milletlerarası standartlarda bir yargılama 

hizmeti sunma hedefi doğrultusunda hizmet vermektedir.215 2015 yılı sonunda tam 

anlamıyla faaliyete geçen ISTAC günümüzde uluslararası nitelikli olanlar da dâhil 

olmak üzere dava kabul etmeye başlamıştır. Birçok önemli sözleşmede uyuşmazlık 

çözüm merci olarak ISTAC’a yer verilmiştir. Örneğin, Türkiye ile KKTC Hükümetleri 

arasındaki Su Temini ve Yönetimine İlişkin Hükümetler arası Anlaşmada, uyuşmazlık 

çözüm merci olarak ISTAC seçilmiştir. Ayrıca kurulduğu günden buyana 7 önemli 

başvuru alan ISTAC bu başvuruların ikisini altı, yedi ay gibi kısa bir sürede 

sonuçlandırmıştır. 

6.2.1. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları çerçevesinde 

tahkim yargılaması 

Uluslararası tahkim ve arabuluculuk kuralları gözetilerek hazırlanan İstanbul 

Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları,216 26.10.2015 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Tarafların uyuşmazlıklarının İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim 

Kuralları uyarınca çözümlenmesini kararlaştırdıkları durumlarda, söz konusu tahkime 

bu kurallar uygulanacaktır. Bu kurallar uyarınca tahkim talebinde bulunacak olan taraf 

tahkim talebi ile birlikte, talepte bulunduğu tarihte yürürlükte olan İstanbul Tahkim 

Merkezi Masraflar ve Ücretler Tarifesi Hakkında Kurallar uyarınca başvuru harcını 

yatırmalıdır. Görüldüğü üzere, ISTAC’ta verilen tahkim hizmeti ücrete tabidir. 

Tahkim hizmetinin bedelinin taraflarca öngörülebilir kılınması amacıyla “istac.org.tr” 

adresinde otomatik bir hesaplayıcıya yer verilmiştir. Bu hesaplayıcıya göre 

                                                           
215 İstanbul Tahkim Merkezi, http://istac.org.tr/hakkimizda/, http://istac.org.tr/uyusmazlik-cozumu/tahkim/, 

Erişim: 20.07.2016 
216 ISTAC tarafından oluşturulan tahkim kuralları Türkiye’de bulunan ilk kurumsal tahkim kuralları değildir. 

Örneğin, TOBB, İstanbul Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odasının da ticari uyuşmazlıkların çözümünde kullandığı 

kurumsal tahkim kuralları mevcuttur. Ancak bu kurumlar milletlerarası anlamda hizmet vermediklerinden 

milletlerarası bir tahkim merkezi haline gelmemiştir.  

 

http://istac.org.tr/hakkimizda/,%20http:/istac.org.tr/uyusmazlik-cozumu/tahkim/,
http://istac.org.tr/hakkimizda/,%20http:/istac.org.tr/uyusmazlik-cozumu/tahkim/,
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uyuşmazlık konusunun değeri değişse de tahkime ilişkin başvuru harcı hep 300 TL 

olarak kalmaktadır. Uyuşmazlık konusunun değeri arttıkça idari masraf, tek hakem 

ücreti ve hakemler kurulu ücretlerinde ise belli oranlarda artışlar meydana 

gelmektedir. Aşağıdaki  tabloda görüldüğü üzere 5 TL, 500 TL gibi hakem ücretleri 

hesaplansa da söz konusu adreste hakem ücretinin hiçbir zaman 2.000 TL’den az 

olmayacağı belirtilmiştir.  

Tablo 6.1. İstanbul Tahkim Merkezi Bünyesinde Yapılacak Bir Tahkim 

Başvurusuna İlişkin Hizmet Bedeli Hesaplamaları  

(TL) 

Uyuşmazlık 

Konusunun 

Değeri 

Başvuru Harcı  İdari Masraf 
Tek Hakem 

Ücreti 

Hakemler 

Kurulu Ücreti 

Toplam Ücret 

(Tek Hakem 

Olması 

Durumunda) 

1.000 300 15 5 7 2.315 

10.000 300 150 500 700 2.450 

100.000 300 1.500 5.000 7.000 6.800 

1.000.000 300 15.000 43.000 63.000 58.300 

10.000.000 300 80.000 213.000 363.000 293.300 

100.000.000 300 250.000 463.000 1.013.000 713.300 

Kaynak: İstanbul Tahkim Merkezi, Erişim: 01.09.2016, “www.istac.org.tr” adresinde yer alan otomatik hesaplayıcı 

aracılığıyla oluşturulmuştur. 

Hakem veya hakem kurulu taraflardan birinin talebi üzerine veya gerekli 

gördüğü hallerde re’sen; tarafları, tanıkları, bilirkişi veya uzmanları dinlemek için 

duruşma yapılmasına karar verebilir. Tarafların katılımıyla hazırlanan ve tahkime 

ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı görev belgesindeki imzaların tamamlanmasından 

veya görev belgesinin onaylandığının Sekretarya tarafından hakem veya hakem 

kuruluna bildirilmesinden itibaren 6 ay217 içinde hakem veya hakem kurulu, 

uyuşmazlığın esası hakkında bir karara varır. Hakem kararı, taraflar için bağlayıcıdır. 

Hakem kararında, yargılama masrafları ile bu masrafların hangi tarafça karşılanacağı 

veya taraflar arasında hangi oranda paylaşılacağı gösterilir. Yargılama masrafları 

Tablo 6.1’de yer verilen kalemlerin dışında hakem veya hakem kurulu tarafından 

atanan bilirkişilerin ve yardımına başvurulan diğer kişilerin ücret ve masrafları ile 

                                                           
217 Bu süre, tarafların anlaşmalarıyla, taraflar anlaşamadıkları takdirde hakem veya hakem kurulunun talebi üzerine 

ya da gerekli görülen hallerde re’sen Divan tarafından uzatılabilir. 
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keşif giderlerini; vekâlet ücretini, uzmanların ücret ve masrafları ile tarafların, tahkim 

yargılaması sırasında yaptıkları diğer masrafları da kapsamaktadır.218 

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları yukarıda 

ayrıntılarına yer verilen olağan tahkim yargılamasının yanı sıra “seri tahkim”, “acil 

durum hakemi” ve “arabuluculuk” ile ilgili kurallar da içermektedir. Seri tahkim, 

taraflar arasındaki düşük miktardaki uyuşmazlıkların nihai olarak çözümlenmesi 

amacıyla öngörülmüş hızlı ve basitleştirilmiş bir tahkim yargılamasıdır. Bu uygulama 

taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, taleplerin ve varsa karşı davadaki taleplerin 

tahkim davasının açıldığı tarihteki toplam tutarının 300.000 TL’yi geçmediği 

uyuşmazlıklarda uygulanmaktadır. Taraflar, bu meblağın üzerindeki uyuşmazlıklarda 

da Seri Tahkim Kuralları’nın uygulanmasını kararlaştırabilme imkânına sahiptir. Seri 

tahkim uygulamasında yargılamaya ilişkin süreler daha kısa tutulmuştur. Örneğin, 

davalının cevap dilekçesini iletmesi için verilen süre olağan tahkim yargılamasında 

otuz gün iken seri tahkimde on beş gündür. Ayrıca taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, 

Seri Tahkim Kuralları’na tabi olan tüm uyuşmazlıklar tek hakem tarafından 

çözümlenmektedir. Uyuşmazlığın esası hakkında karara varmak için belirlenen süre 

olağan tahkim yargılamasında 6 ay iken seri tahkimde, hakeme dosyanın havale 

edilmesinden itibaren 3 aydır.219 ISTAC seri tahkim yargılaması sonucunda verilen 

hakem kararları, temyize gidilmeden mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla 

icra edilir.220  

Acil durum hakemi uygulaması ise hakem veya hakemlerin göreve 

başlamasının beklenemediği acil durumların varlığı halinde taraflara ihtiyaç 

duydukları geçici hukuki korumayı sağlayan, ticari hayatın gereklerine uygun ve etkin 

bir koruma mekanizmasıdır. İstanbul Tahkim Merkezi Acil Durum Hakemi Kuralları, 

dosyanın hakem veya hakem kuruluna havalesinden önce, acil olarak geçici hukuki 

koruma önlemine ihtiyaç duyan tarafın, acil durum hakemi tayini amacıyla yaptığı 

başvuru sonucu uygulama alanı bulur. Acil durum hakemi tayini için başvuruda 

bulunan tarafın başvuru ile birlikte acil durum hakemi için 30.000 TL ve ISTAC idari 

                                                           
218 İstanbul Tahkim Merkezi, http://istac.org.tr/wp-content/uploads/2016/02/ISTAC-Tahkim-ve-Arabuluculuk-

Kuralları-f.pdf, Erişim: 21.07.2016 
219 Bu süre tarafların anlaşmasıyla veya gerekli görülen hallerde taraflardan birinin veya hakemin müracaatı üzerine 

Divan tarafından uzatılabilir. 
220İstanbul Tahkim Merkezi, https://istac.org.tr/uyusmazlik-cozumu/tahkim/tahkim-kurallari, Erişim: 01.07.2016  

http://istac.org.tr/wp-content/uploads/2016/02/ISTAC-Tahkim-ve-Arabuluculuk-Kuralları-f.pdf
http://istac.org.tr/wp-content/uploads/2016/02/ISTAC-Tahkim-ve-Arabuluculuk-Kuralları-f.pdf
https://istac.org.tr/uyusmazlik-cozumu/tahkim/tahkim-kurallari
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masrafları için 10.000 TL ödemiş olması gerekir. Başvurunun ISTAC Sekretaryası 

tarafından alınmasını takiben 2 iş günü içerisinde acil durum hakemi atanır ve acil 

durum hakemi, 7 gün içerisinde karar verir. Acil durum hakemi kararı, taraflar için 

bağlayıcıdır. Ancak acil durum hakemi tarafından verilen kararlar, hakem veya hakem 

kurulunu bağlamaz. Hakem veya hakem kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine veya 

re’sen acil durum hakeminin kararlarını ve bu kararlar uyarınca yapılan işlemleri 

değiştirebilir veya kaldırabilir.221  

ISTAC bünyesinde arabuluculuk sürecinin işletilebilmesi için ise uyuşmazlığa 

ilişkin İstanbul Tahkim Merkezi Arabuluculuk Kuralları’na atıf yapan bir 

arabuluculuk sözleşmesinin veya arabuluculuk şartının varlığı gereklidir. Taraflar 

mevcut bir arabuluculuk sözleşmesi veya arabuluculuk şartı olmasa dahi gönüllü 

olarak Arabuluculuk Kuralları kapsamında yürütülecek arabuluculuk sürecini 

başlatma imkânına da sahiptir. Merkez bünyesinde verilen arabuluculuk hizmeti 

ücretsiz değildir. Arabuluculuk masrafları, 500 TL tutarındaki ISTAC idari masrafları 

ile arabulucu ücretini içerir. Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar hariç olmak 

üzere taraflarla arabulucu arasında ücretin belirlenmesi konusunda ise Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun Arabuluculuk Ücret Tarifesi hükümleri 

uygulanır.
222

  

  

                                                           
221 İstanbul Tahkim Merkezi, http://istac.org.tr/uyusmazlik-cozumu/acil-durum-hakemi/, http://istac.org.tr/wp-

content/uploads/2016/02/ISTAC-Tahkim-ve-Arabuluculuk-Kuralları-f.pdf, Erişim: 21.07.2016 
222  İstanbul Tahkim Merkezi, https://istac.org.tr/uyusmazlik-cozumu/tahkim/tahkim-kurallari, Erişim: 01.07.2016 

http://istac.org.tr/uyusmazlik-cozumu/acil-durum-hakemi/
http://istac.org.tr/wp-content/uploads/2016/02/ISTAC-Tahkim-ve-Arabuluculuk-Kuralları-f.pdf
http://istac.org.tr/wp-content/uploads/2016/02/ISTAC-Tahkim-ve-Arabuluculuk-Kuralları-f.pdf
https://istac.org.tr/uyusmazlik-cozumu/tahkim/tahkim-kurallari
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7. GENEL DEĞERLENDİRME VE POLİTİKA ÖNERİLERİ 

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda evrensel hukuk 

normları, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünün gerekleri doğrultusunda yargılama 

sürecinin hızlı, adil, etkin, güvenli ve isabetli şekilde işlemesinin adalet sisteminin 

temel amacı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, yargının yapısı ve işleyişinde ekonomik 

etkinliğin de gözetilmesinin gerekli olduğu vurgulanarak iyi işleyen, etkili bir adalet 

sisteminin ekonomide öngörülebilirliğin artması ve yatırım ortamının daha uygun bir 

hale gelmesi bakımından son derece önemli olduğu belirtilmiştir (KB, 2013:36). Bu 

kapsamda, Onuncu Kalkınma Planı’nda yer verilen 194 numaralı politika ile hukukun 

tüm dallarında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ağırlık verileceği düzenlenmiştir.  

Bu çalışmanın ilk bölümünde uygulamada kazan-kazan mantığına dayanan ve 

bir uyuşmazlığın mahkemeler dışında tarafsız bir üçüncü kişinin yönetiminde çözüme 

kavuşturulmasını amaçlayan pek çok alternatif uyuşmazlık çözme yönteminden 

bahsedilmiştir. Bunlar; tahkim, arabuluculuk, müzakere, uzlaştırma, teknik bilirkişilik, 

ön hakemlik, üçüncü kişinin sözleşmeye müdahalesi gibi yöntemlerdir. Bugün Türk 

hukuk sisteminde ticaret, yatırım, sigortacılık, bankacılık, iş, spor, deniz, enerji, 

internet, tüketici hakları gibi birçok alanda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine 

yer verildiği görülmektedir.  

Tahkim başta olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda 

Türk hukukunda, birçok alanda uzun zamandır süregelen çalışmalar ve uygulamalar 

mevcuttur. Bu çalışma ve uygulamalar aynı zamanda yapılan mevzuat çalışmaları ve 

politika belgeleriyle de desteklenmektedir. Bu doğrultuda geçmiş Orta Vadeli Program 

(OVP) metinlerine benzer şekilde 2016-2018 yıllarını kapsayan OVP metninde de 

“Mali Piyasalar” başlığı altında şu üç önemli politikaya yer verilmiştir: 

 Tüketicilerin finansal ürün ve hizmetlere ulaşabilmelerine ve finansal 

piyasalarda yanlış uygulamalara karşı korunmalarına yönelik 

çalışmalar sürdürülecektir.  

 Sermaye piyasalarında yatırımcı haklarının iyileştirilmesine yönelik 

uygulamalar geliştirilecektir.  
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 Mali piyasalara ilişkin uyuşmazlıkların süratli ve etkin bir şekilde 

çözümüne yönelik çalışmalar hızlandırılacak ve uygulama 

güçlendirilecektir.  

Sermaye piyasasında yatırımcının korunması, yatırımcı güveninin önemli bir 

parçasını oluşturmaktadır. Yatırımcı güveni yatırımcının bilgiye, kurallara, piyasaya, 

otoriteye ve araçlara olan güveninin birleşiminden meydana gelmektedir. Bu sebeple 

yatırımcıya güven verecek bir piyasa ortamının istikrarlı ve öngörülebilir bir nitelikte 

olması gerekmektedir. Yatırımcıyı korumaya yönelik bu politikalara bakıldığında 

uyuşmazlık çözümünün, finans piyasaları için ne kadar önemli olduğu sorusu gündeme 

gelmektedir. Bu çalışmayla mali piyasalar içinde önemli bir yere sahip olan sermaye 

piyasasında meydana gelen uyuşmazlıkların hangi usuller ve yöntemlerle 

çözümlenmesinin piyasalar için daha yerinde ve etkin sonuçlar doğuracağı ortaya 

konulmak istenmiştir.  

Bir piyasanın etkin işleyen bir uyuşmazlık çözüm sistemine sahip olması yerli 

ve yabancı yatırımcıların en önemli ihtiyaçlarından biri olmakla birlikte piyasaya olan 

güven duygusunun artması için de büyük önem taşımaktadır. Çünkü adalete erişimin 

iyileştirilmesi, hem tüketici güveninin artırılması yoluyla ilgililerin piyasaya olan 

katılımının artmasına hizmet etmekte hem de uyuşmazlıkların çözümü için tahsis 

edilen kaynak miktarının düşürülmesi yoluyla piyasa verimliliğinin artırılmasına 

hizmet etmektedir. Bu durum söz konusu kaynakların potansiyel olarak finans 

piyasasına yeniden dönmesine imkân vermektedir. Hakkaniyet ve adalet ilkelerine 

uygun olarak tasarlanan bir finansal uyuşmazlık çözüm modeli, piyasa verimliliği ve 

yatırımcının korunması amaçlarına doğrudan hizmet edecektir. Bu durumda sermaye 

piyasasında uygulanmak üzere kullanılacak en uygun alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemi ya da yöntemlerinin ne olacağı net bir biçimde ortaya konmalıdır. 

Bu çalışmada İstanbul’un uluslararası anlamda bir finans merkezi haline 

getirilmesi hedefi göz önünde bulundurularak ileri derecede gelişmiş finans 

piyasalarına sahip olan ABD, İngiltere, Singapur ve Fransa ülkeleri seçilerek Türkiye 

ile karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan ülke 
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incelemeleri, Türkiye’deki mevcut piyasa yapısı ve mevzuat doğrultusunda elde edilen 

bulgular aşağıda sunulmaktadır. 

Uyuşmazlık Çözüm Modeli 

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının tahkimle çözülmesi konusunda en köklü 

geçmişe sahip olan ABD’de sermaye piyasası alanında yaşanan uyuşmazlıkların 

çözüme kavuşturulmasında başvurulan en temel yöntemlerden biri 1845’li yıllardan 

bu yana tahkimdir. ABD’deki en büyük sermaye piyasası uyuşmazlık çözüm merkezi 

olan Finans Endüstrisi Düzenleme İdaresi (FINRA)’nde uyuşmazlıkların çözüme 

kavuşturulmasında bugün tahkim ve arabuluculuk olmak üzere iki farklı yöntem bir 

arada kullanılmaktadır. Yatırımcıların aracı kurumlarla veya aracılarla yaşadıkları 

uyuşmazlıklara ilişkin olarak FINRA’ya kendi tercihlerine göre tahkim veya 

arabuluculuk başvurusunda bulunma hakları bulunmaktadır. Finans piyasalarıyla 

birlikte hemen hemen tüm alanlarda çok uzun zamandan beri tahkim ve arabuluculuk 

müesseselerinin kullanıldığı Singapur’da ise finansal piyasalara ilişkin 

uyuşmazlıkların çözüm merkezi olan FIDReC bünyesinde iki aşamalı bir süreç 

mevcuttur. Bu aşamaların ilki arabuluculuk ikincisi ise tahkim aşamasıdır. 

Arabuluculuk yoluyla çözümlenemeyen durumlarda uyuşmazlık hakkında alanında 

uzman bir hakem veya hakem heyeti tarafından bir karara varılmaktadır. Görüldüğü 

üzere, ABD’de tahkim ve arabuluculuk seçimlik uygulanmakta iken Singapur’da sıralı 

olarak uygulanmaktadır.  

Finans piyasalarının önemli bir kısmında uyuşmazlık çözümüne yönelik olarak 

uzun zamandır ombudsmanlık hizmeti verilen İngiltere’de ise 1 Aralık 2001 tarihinde 

yürürlüğe giren Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunuyla tüm finans piyasalarında 

ombudsmanlık hizmeti verecek FOS teşkil edilmiştir. Görüldüğü üzere, İngiltere’de, 

ABD ve Singapur’dan farklı olarak, sermaye piyasalarında yaşanan uyuşmazlıklarının 

çözümü için tahkim modeli yerine ombudsman modeli tercih edilmiştir. İngiltere’ye 

benzer şekilde Fransa’da da tahkim yerine ombudsmanlık modeli tercih edilmektedir. 

Bu modelde karar mekanizmasının başı olan Ombudsman bir arabuluculuk takımı ile 

birlikte çalışmaktadır. Ombudsmanlık yöntemi ile tahkim yöntemi arasındaki en 

önemli fark tahkim uygulamasında tarafların yapacakları anlaşmayla verilecek kararla 

bağlı olacaklarını daha önceden kararlaştırmış olmalarıdır. Ombudsmanlık sisteminde 
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verilen kararlar ise yatırımcı açısından bağlayıcı değilken karşı taraf açısından 

bağlayıcıdır. Bununla birlikte tahkim yöntemi; arabuluculuk, resmi karar, tavsiye, 

uzlaştırma gibi birçok yöntemi de içinde barındıran ombudsmanlık yöntemine kıyasla 

daha resmi ve bağlayıcı niteliktedir. Ayrıca, tahkimde kararların gizli tutulması 

mümkünken ombudsmanlık sisteminde ombudsman tarafından verilen kararlar 

kamuya duyurulmaktadır. Tüm bu sebeplerle tahkim uygulamasının ombudsman 

modeline göre daha etkin işleyen ve sonuç odaklı bir yapı olduğu düşünülmektedir. 

Türkiye’de ise mevcut durumda sermaye piyasası uyuşmazlıklarının 

çözümünde iki yapı ve dört farklı yöntem ile karşılaşılmaktadır. Bu durumun en 

önemli sebeplerinden biri Türk sermaye piyasasında yaşanan uyuşmazlıkların borsa 

işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve borsa dışı işlemlerden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar olarak ikiye ayrılmasıdır. Türk sermaye piyasasında borsa 

işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar Borsa İstanbul bünyesinde, borsa dışı 

işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar ise TSPB bünyesinde çözüme 

kavuşturulmaktadır. Borsa İstanbul’da Borsa Yönetim Kurulu tarafından verilen 

uyuşmazlık çözme hizmeti, yazında örneği olmayan nevi şahsına münhasır bir sistem 

olarak yorumlanmaktadır (Özkan, 2007:24). Bu sistem, tahkim, arabuluculuk yahut da 

ombudsmanlık gibi bir yapıyla uyum göstermemektedir. Borsa dışı işlemlerden 

kaynaklanan uyuşmazlıklar için ise TSPB bünyesinde mevcut durumda tahkim, 

arabuluculuk ve Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti uygulamaları bulunmaktadır. 

Söz konusu uygulamalardan tahkim ve arabuluculuk TSPAKB döneminde de var olan 

uygulamalardır. TSPAKB ve TSPB bünyesinde yer alan tahkim uygulaması 

oluşturulduğu günden bugüne yatırımcıların ilgisini çekmemiş ve yatırımcılar 

tarafından hiçbir başvuru yapılmamıştır. Bu uygulamaya yatırımcılar tarafından 

başvuru yapılmamasının nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 Toplumumuzda uzlaşma kültüründen ziyade kişilerin uyuşmazlıklarını 

mahkemede sonuçlandırma isteği  

 Tahkim yönteminin piyasa aktörleri tarafından yeterince tanınıp 

benimsenmemiş olması 
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 TSPAKB ve TSPB bünyesinde verilen tahkim hizmetinin tüm sermaye 

piyasası uyuşmazlıkları yerine sadece borsa dışı işlemlerden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar için tasarlanmış olması  

 Borsa dışı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların düşük meblağlı 

uyuşmazlıklar olması ve bu tür uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözülmesi 

durumunda meydana gelecek tahkim masraflarının uyuşmazlık konusu 

meblağa yakın olması ihtimali nedeniyle katlanılacak maliyetin elde edilecek 

kazanca değmeyecek olması 

 Birlik tarafından verilen tahkim hizmetinin ücretli olarak, arabuluculuk 

hizmetinin ise ücretsiz olarak tasarlanmasının tarafları arabuluculuğa 

yönlendirmesi 

TSPAKB ve TSPB bünyesindeki tahkim müessesesine günümüze değin 

herhangi bir başvuru olmamasına rağmen borsa dışı işlemlerden kaynaklanan birçok 

uyuşmazlığın arabuluculuk hizmeti kapsamında çözüme kavuşturulduğu görülmüştür. 

TSPB bünyesinde yer alan Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti ise olukça yeni bir 

düzenlemedir. TSPB Statüsü’nün 7’nci maddesinin i bendi ile tahkime ilişkin 

altyapının oluşturulmasına ilişkin verilen görev doğrultusunda ise TSPB tarafından 

yapılan çalışmalar devam etmektedir. Bu görev doğrultusunda yapılan çalışmaların 

yeni bir tahkim altyapısı oluşturmaktan ziyade var olan ancak işler durumda olmayan 

tahkim uygulamasına işlerlik kazandırmaya yönelik olduğu düşünülmektedir. Yapılan 

incelemelerden anlaşılacağı üzere mevcut durumda Türk sermaye piyasasında borsa 

işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar açısından daha net bir tablo varken TSPB 

bünyesinde bir geçiş dönemi yaşanması sebebiyle borsa dışı işlemlerden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar açısından henüz net bir tablonun ortaya çıkmadığı görülmektedir. 

Günümüze değin borsaların, SPK’nın, TSPAKB’nin ve TSPB’nin yürütmüş 

olduğu çalışmalar sayesinde birçok yatırımcı uyuşmazlığının başarılı bir şekilde 

çözüme kavuşturulmuş olmasına rağmen diğer ülkelerle kıyaslandığında Türk 

sermaye piyasasında basit bir uyuşmazlık çözme sistemi yerine yatırımcının birden 

fazla kurum ve birden fazla yöntemle karşı karşıya kaldığı bir sistem var olduğu 

görülmektedir. Birçok kesim açısından oldukça karışık ve anlaşılması güç işlemler 

olarak görülen sermaye piyasası işlemleri ve bu işlemler neticesinde ortaya çıkan 
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sermaye piyasası uyuşmazlıkları, teknik ve hukuki anlamda kendine özgü zorluklar 

barındırmaktadır. Sermaye piyasası uyuşmazlıkları için seçilecek olan uyuşmazlık 

çözüm modelinin karmaşık bir yapı arz etmesi yatırımcıların piyasadan 

uzaklaşmasına neden olacaktır. Bu sebeple Türk sermaye piyasasında 

kullanılacak uyuşmazlık çözme modelinin basit ve anlaşılır şekilde 

oluşturulmasında fayda görülmektedir.  

New York (ABD) ve Singapur ile bu çalışmada yer verilen diğer ülke 

örneklerine bakıldığında sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümünde genellikle 

tahkim yönteminin tercih edildiği görülmektedir. İstanbul’un uluslararası anlamda bir 

finans merkezi haline getirilmesi hedefi göz önünde bulundurulduğunda Türk 

sermaye piyasasında uyuşmazlık çözme modelinin, sadece ulusal müşteri 

anlayışıyla değil aynı zamanda uluslararası müşterileri de hedef alan yapıları 

örnek alarak ve tahkim yöntemini ön planda tutarak yeniden yapılandırılmasının 

yerinde olacağı düşünülmektedir.  

Ombudsman modelinin hâlihazırda arabuluculuk yöntemini içeriyor olması ve 

arabuluculuğun ABD’de seçimlik, Singapur’da ise aşamalı olarak uygulanıyor olması, 

Türk sermaye piyasasında kullanılacak uyuşmazlık çözme modelinde tahkimin 

yanında arabuluculuğa yer verilmesinin yerinde olup olmayacağı tartışmasını 

gündeme getirmektedir. Arabuluculuk ABD’de olduğu gibi kimi zaman tahkime 

alternatif oluşturan bir sistem olmakla birlikte tahkim gibi resmi olmayan bir süreçtir. 

Arabuluculuk süreci, nihai ve bağlayıcı karar verme yetkisi olmayan arabulucular 

tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, arabuluculuk gönüllülük esasına dayanan ve her 

aşamasında taraflardan birinin isteğiyle sonlandırılabilen bir süreçtir. FINRA 

bünyesinde işletilen arabuluculuk süreçlerinin yaklaşık olarak yüzde 80’i yazılı 

anlaşmayla sonuçlandırılmıştır. Üstelik çoğu zaman tahkime nispeten daha hızlı 

çözüme varılmıştır. FIDReC’e iletilen başvuruların ise büyük çoğunluğu her iki tarafın 

kaygılarını giderecek ve beklentilerini sağlayacak şekilde ikinci aşama olan tahkim 

yöntemine geçilmeden arabuluculuk aşamasında çözüme kavuşturulmaktadır. Bu 

verilerle birlikte TSPAKB ve TSPB nezdinde borsa dışı işlemlerden kaynaklanan 

birçok uyuşmazlığın arabuluculuk hizmeti kapsamında çözüme kavuşturulduğu 

gerçeği bir arada değerlendirildiğinde arabuluculuğun sermaye piyasasında önemli bir 
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alternatif uyuşmazlık çözme yöntemi olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple, 

muhtemel bir yeniden yapılandırma sürecinde arabuluculuğun göz ardı 

edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.  

Arabuluculuğun tahkime nispeten daha hızlı çözüm sağladığı görülmektedir 

ancak arabuluculukla kıyaslandığında tahkimin bağlayıcı sonuçlar doğurması; bu 

yönüyle uyuşmazlıkların sürüncemede bırakılmadan süratli ve etkili bir şekilde 

çözüme kavuşturulması açısından önemlidir. Bu sebeple, ne tahkim ne de 

arabuluculuk tek başına etkin işleyen bir uyuşmazlık çözme modeli için yeterli 

gelmeyecektir. Bu durumda, oluşturulacak bir ön inceleme aşamasıyla 

uyuşmazlıkların önce arabuluculukla çözülmeye çalışılması, bunun 

başarılamaması durumunda tahkime gidilmesinin öngörüldüğü, iki aşamalı bir 

finansal uyuşmazlık çözüm modelinin daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Ön 

incelemeyle, erken bir sulh imkânı, zaman ve kaynak tasarrufuna da vesile olacaktır. 

Böyle bir yapıda TSPB’nin arabuluculuk konusunda sahip olduğu bilgi ve tecrübelerin 

de yeni modele aktarılmasına imkân sağlanmış olacaktır. Ayrıca, FOS, FIDReC ve 

AMF’de yer alan uyuşmazlık çözme modelleri ile TSPB tarafından oluşturulan 

Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti düzenlemelerine bakıldığında uyuşmazlığa 

ilişkin başvuru ve karar alma sürecinde önem taşıyan bir noktanın da uyuşmazlık 

çözme yoluna müracaat etmeden önce, uyuşmazlığın diğer tarafı olan sermaye piyasası 

kurumuna müracaat edilmesinin zorunlu tutulması olduğu görülmüştür. Uyuşmazlık 

tarafı sermaye piyasası kurumuna, yapmış olduğu işlemleri gözden geçirip, 

gerektiğinde yatırımcının zararlarını tazmin etme fırsatı verilmesi, ilgili kurumun 

adının şikâyet edilen hizmet sağlayıcısı olarak anılmasını da engelleyecektir. Bu ön 

başvuru zorunluluğuyla sorunların taraflar arasında erken bir safhada tanımlanması 

hem erken bir sulha ulaşılmasına yardımcı olacak hem de uyuşmazlık merkezine 

başvurulmadan dostane bir şekilde çözüme ulaşılmasını sağlayacaktır.  

 

Uyuşmazlık Çözümünde Yetkili Organizasyon Yapısı  

ABD piyasalarında yatırımcılar, sermaye piyasasında işlem gören şirketler ve 

aracılar arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi için kurulan FINRA, bir kamu kurumu 
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değildir. Kongre tarafından yetkilendirilmiş bağımsız, kâr amacı gütmeyen öz 

düzenleyici bir kuruluştur. FINRA bağımsız bir kurum olmakla birlikte piyasa 

düzenleyicisi konumunda bulunan SEC’in FINRA’yı gözetim ve denetim 

yükümlülüğü bulunmaktadır. SEC mevcut tahkim kurallarının ve yapılan tüm 

değişikliklerin o ülkenin Sermaye Piyasası Kanunu’na uygunluğunu denetlemektedir.  

İngiliz hukukunda yatırımcı uyuşmazlıklarının çözümü amacıyla geliştirilen 

FOS ise, Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu ile kurulmuş bağımsız bir kamu 

organıdır. FOS, İngiltere’de piyasaların düzenlenmesinden ve denetlenmesinden 

sorumlu düzenleyici otorite konumunda bulunan FCA tarafından kurulan bir şirket 

tarafından yönetilmektedir. FOS biri başkan olmak üzere altı kişilik bir yönetim 

kuruluna sahiptir. Şikâyetlerin incelenmesi ise bu yönetim kurulu tarafından atanan 

ombudsmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. FOS bağımsız bir yapıda kurulmuşsa 

da FCA’nın FOS üzerinde sistemin işleyişine ilişkin olarak bazı yönetim yetkileri ve 

denetim yükümlülükleri bulunmaktadır. FCA ve FOS arasında imzalanan mutabakat 

zaptına göre FCA ve FOS birbirinden bağımsız çalışan ve farklı rollere sahip iki ayrı 

kurumdur. Ancak FCA; ombudsmanlık sisteminin işleyişine ilişkin kuralların 

belirlenmesi, FOS ’un yönetim kurulu üyelerini atanması ve gerektiğinde görevden 

alınması, yönetim kurulu üyelik şartlarının belirlenmesi, üyelerin bağımsızlığının 

sağlanması, FOS bütçesinin onaylanması, yargılama sonucu verilecek tazminat 

miktarının belirlenmesi gibi yetki ve görevlere sahiptir.  

Singapur’da finansal hizmet müşterileri ile finansal hizmet sağlayıcıları 

arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla 2004 yılı 

Mayıs ayında, tüm finansal piyasalarda merkezi otorite ve düzenleyici konumda olan 

Singapur Merkez Bankası tarafından bir Bütünleşme İcra Komitesi oluşturularak 

FIDReC kurulmuştur. FIDReC halka açık garantili bir şirkettir. Yüksek Mahkemeden 

emekli bir başkan ile 6 üyesi olan bir yönetim kurulu tarafından yönetilen bağımsız bir 

kuruluştur.  

Fransa’da sermaye piyasası uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili AMF ise Fransa 

Meclisi tarafından kurulmuş bağımsız bir kamu kuruluşudur. AMF, aynı zamanda 

Fransa’da sermaye piyasalarının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu 

düzenleyici otorite olarak görev yapmaktadır.  AMF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu 
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olmak üzere eşit oranda sorumluluk sahibi iki organa sahiptir. AMF Başkanı ve 

Muhasebe Standartları Kurumu Başkanı yönetim kurulunun doğal üyesidir. AMF 

Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıl için atanır. Yönetim kurulunun diğer 

üyelerinin üçü sırasıyla Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay başkanları tarafından, diğer 

üçü sırasıyla Meclis, Senato ve Sosyal ve Çevre Konseyi Başkanı tarafından, biri 

Merkez Bankasını temsilen hükümet tarafından, diğer yedi üye ekonomi bakanı 

tarafından atanır. “AMF Ombudsmanlık” birimi AMF Başkanlığı’na doğrudan 

bağlıdır ve AMF Ombudsmanı, Yönetim Kurulu ile yapılan istişare sonrasında AMF 

Başkanı tarafından 3 yıllığına atanmaktadır. Ombudsman davaların çözüme 

kavuşturulması konusunda bağımsızdır ve hiçbir kişi ve kurumdan talimat almaz. 

Ombudsman ve ekibi “AMF Ombudsmanlık Tüzüğü” doğrultusunda işlem tesis eder 

ve bu birim tarafından her yıl düzenli olarak Yönetim Kurulu’na yıllık bir rapor 

sunulur.  

Türk sermaye piyasasında borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları 

çözmekle yetkili olan Borsa İstanbul 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 

dayanılarak kurulan bir özel hukuk tüzel kişisidir. 6362 sayılı Kanunla “borsa” tanımı 

değiştirilerek kamu kurumları olarak kurulan borsaların anonim şirket şeklinde faaliyet 

göstermesi sağlanmıştır. Borsa dışı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle 

yetkili TSPB ise kamu kurumu niteliğinde, öz düzenleyici bir meslek kuruluşudur. 

Hukuki açıdan bakıldığında Türk sermaye piyasası genel anlamda SPK’nın gözetim 

ve denetimi altındadır. SPK, bir kamu otoritesi olarak sermaye piyasasının tüm kurum 

ve kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktadır. Borsa İstanbul ve TSPB de bu 

kuruluşlardandır. Öz düzenleyici bir kuruluş olması sebebiyle TSPB, FINRA ve AMF 

ile benzerlik gösterirken özel bir şirket olması sebebiyle Borsa İstanbul da FIDReC ile 

benzerlik göstermektedir. Bir kamu kurumu olan ancak özel bir şirket tarafından 

yönetilen FOS benzeri bir uygulama ise mevcut durumda Türk sermaye piyasası 

yapılanmasında bulunmamaktadır.  

Bu çalışmada incelenen ülkelerin hukuk sistemlerinin, piyasalarının 

gelişmişlik düzeylerinin ve bu doğrultuda da sermaye piyasası yapılanmalarının farklı 

olması sebebiyle bu ülkeler ile Türkiye’de faaliyet gösteren sermaye piyasası 

kurumları arasında sağlıklı bir karşılaştırma yapmak tam anlamıyla mümkün 
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olmamaktadır. Ancak her ülkede sermaye piyasalarını gözetlemek ve denetlemekle 

yükümlü bir kuruluşun yetkilendirildiği görülmektedir. ABD’de SEC, İngiltere’de 

FCA, Singapur’da MAS, Fransa’da AMF ve Türkiye’de SPK bu anlamda muadil 

kurumlar olarak değerlendirilebilir. Bu kurumların sermaye piyasası uyuşmazlıklarını 

çözmekle görevli yapılar üzerindeki yetkileri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Özellikle FCA’nın ombudsmanlık sistemine ilişkin olarak çok stratejik yetkilerle 

donatıldığı görülmektedir. Uyuşmazlık çözme görevi icra ederek sermaye piyasası 

alanında hizmet veren bir yapı üzerinde o ülkenin piyasa düzenleyicisinin gözetim ve 

denetim yetkisinin olması kaçınılmaz gibi görünse de bu noktada gözetim ve 

denetimin gerekliliği ve kapsamı, üzerinde önemle durulması gereken bir hal 

almaktadır. Örneğin, SEC FINRA’da uygulanan mevcut tahkim kurallarının ve 

yapılan tüm değişikliklerin Sermaye Piyasası Kanunu’na uygunluğunu denetlemekle 

yetkiliyken; FCA, FOS bünyesinde yürütülen ombudsmanlık sisteminin işleyişine 

ilişkin kuralların belirlenmesi, FOS’un yönetim kurulu üyelerinin atanması, yargılama 

sonucu verilecek tazminat miktarının belirlenmesi gibi geniş yetkilere sahiptir. Piyasa 

düzenleyicilerinin denetim ve gözetim yetkisinin, yönetim yetkisi boyutuna taşınması 

uyuşmazlık çözümüyle yetkilendirilen kuruluşun kurumsal bağımsızlığını sarsacak bir 

uygulamadır. 

Türk sermaye piyasasında uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet verecek 

yapının sermaye piyasası aktörlerini etkileyen kararlar alacak olması ve ülke 

incelemelerinden çıkan sonuç, böyle bir yapının SPK tarafından gözetlenmesi ve 

denetlenmesi gerektiği görüşünü desteklemektedir. Ancak bu yapının uyuşmazlıkların 

çözüme kavuşturulması konusunda bağımsız bir niteliğe sahip olması mutlak bir 

ihtiyaçtır. Bu sebeple bu yapının karar mekanizmalarının SPK’dan bağımsız bir 

şekilde oluşturulmasının önemli olacağı düşünülmektedir.  

Türkiye’de mevcut uyuşmazlık çözme sisteminde SPK (Borsa İstanbul 

uyuşmazlık komitesi kararları ile TSPB bünyesinde yürütülecek olan Müşteri 

Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti kararlarına karşı) bir itiraz merci konumundadır. 

Yazında (Turan, 2000:20) SPK’ya verilen bu yetkinin, denetim görev ve yetkisinin bir 

gereği olarak verildiği ve SPK’nın bir yargı organı gibi değil, denetim görevini yerine 

getiren bir idare organı olarak hareket ettiği savunulmaktadır. Ancak Borsa İstanbul 



140 
 

bünyesinde yürütülen ve herhangi bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemiyle 

benzerlik taşımayan bir usulün parçası olan bu uygulamanın gözden geçirilmesinde 

fayda görülmektedir. Özellikle tahkim yöntemini içeren bir uyuşmazlık çözme 

modelinde böyle bir uygulamaya yer verilmesi mümkün görünmemektedir. Çünkü 

tahkim yönteminde taraflar ancak sınırlı sebepler halinde ve temyiz aşamasında bir üst 

mahkemeye müracaat edebilmektedir. 

Etkili ve verimli bir uyuşmazlık çözüm sistemine sahip olmak için ve 

yatırımcıların piyasaya olan güveninin zedelenmemesi için bağımsız bir kuruluşun 

varlığı en temel ihtiyaçtır. Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının tahkimle çözülmesi 

konusunda en köklü geçmişe sahip olan ABD’de öz düzenleyici kuruluşlar bünyesinde 

gerçekleştirilen tahkimin adil olup olmadığına yönelik tartışmalar, tahkimin zorunlu 

tutulduğu Shearson/American Express Inc. v. McMahon davasının görüldüğü 1987 

yılından bu yana sürmektedir. Tahkim hizmetinin aracı kuruluşların üyesi olduğu bir 

yapı tarafından verilmesi, yatırımcıları ve yatırımcı haklarını gözeten kesimleri 

rahatsız etmektedir. Sermaye piyasasının bu aktörleri verilecek tahkim kararlarının 

tarafsız olmayacağı yönünde endişeler taşımaktadır. Ayrıca, sermaye piyasasındaki 

büyük aracı kuruluşların piyasada etkin bir yere sahip olması sebebiyle bazı 

hakemlerin bu kuruluşların aleyhine karar verme noktasında çekince yaşayacakları 

düşünülmektedir (O’Neal ve Solin, 2007:2,3-4). Türkiye’de mevcut uygulamada 

sermaye piyasasında faaliyet gösteren Borsa İstanbul ve TSPB, bu anlatılanlar 

ışığında bağımsız bir duruş sergilemek açısından yeterli görünmemektedir. Bu 

sebeple, uyuşmazlık çözümüne ilişkin önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip 

bu kurumların bilgi birikimlerini ve tecrübelerini aktardığı yeni ve tek bir 

yapının kurulmasında fayda görülmektedir. Ayrıca kurulacak yeni yapının aldığı 

kararların, itiraz mercii olarak SPK’ya taşınması uygulamasına da bu yeni 

çözüm sürecinde yer verilmemelidir. 

Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim 

veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak üzere kurulan 

ISTAC, 2015 yılı sonunda faaliyete geçmiştir. 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi 

Kanunu’nun amaç kısmında uyuşmazlıkların türü konusunda bir sınırlamaya 

gidilmemişken, bu çalışmada yapılan incelemede ISTAC’ın finans 
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uyuşmazlıklarından ziyade ticari uyuşmazlıklar için hizmet veren bir yapı olarak 

tasarlandığı görülmüştür. Kurumun internet sitesinde, kuruma ilişkin yapılan 

röportajlarda ve basın açıklamalarında ticari uyuşmazlıklar ön planda tutulmuştur. 

Ancak, kurum temsilcileriyle yapılan görüşmelerde yetki alanının ticari 

uyuşmazlıklarla sınırlı olmayıp tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş 

veya işlemlerden doğan her türlü uyuşmazlığı kapsadığı belirtilmiştir. Sermaye 

piyasası uyuşmazlıkları da tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya 

işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarıdır. Bu bağlamda, sermaye piyasası 

uyuşmazlıklarının ISTAC bünyesinde çözüme kavuşturulmasında bir sakınca 

görülmemektedir. Bu çalışmada incelenen ISTAC, Türkiye’nin köprü görevi gördüğü 

Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika arasındaki büyüyen ilişkiler doğrultusunda 

milletlerarası standartlarda bir yargılama hizmeti sunma hedefi doğrultusunda hareket 

etmektedir. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları, dünyanın 

önde gelen tahkim merkezlerine ait kurallar model alınarak oluşturulmuştur. 

İstanbul’un uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezi olma hedefi 

de göz önünde bulundurulduğunda sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümü 

konusunda hizmet verecek yeni yapı önerisinin bu kurum bünyesinde bir birim 

olarak kurgulanması, üzerinde durulması gereken önemli bir seçenek olarak 

değerlendirilmektedir. Ayrıca İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı Eylem 

Planı çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen bu kurum altında bir birimin özellikle 

finans alanında meydana gelecek uyuşmazlıkların çözümü konusunda 

yetkilendirilmesinin bu kurumun kuruluş amacına da hizmet edeceği düşünülmektedir. 

 

Uyuşmazlık Çözümünde Yetki Alanı  

Finansal piyasalar kavramı bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasası olmak 

üzere üç başlığı da içinde barındıran bir kavramdır. Bu doğrultuda, Türkiye’de finansal 

piyasalarda meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü konusunda üç farklı yapılanma 

ile karşılaşılmaktadır. Sermaye piyasasında Borsa İstanbul ve TSPB tarafından 

uyuşmazlık çözme hizmeti verilmekte iken sigortacılık sektöründe Sigorta Tahkim 

komisyonu, bankacılık sektöründe de Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyeti hizmet 

vermektedir. ABD ve Fransa’da finans piyasalarında da böyle bir ayrım yapılmakla 
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birlikte İngiltere ve Singapur’da uygulanan sistemlerde tek bir otoritenin uyuşmazlık 

çözümünde finans piyasalarının neredeyse tamamından sorumlu olduğu 

görülmektedir.  

ABD’de hizmet vermekte olan FINRA ve Fransa’da hizmet vermekte olan 

AMF sadece sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümü için kurulmuş yapılar iken 

FOS ve FIDReC’in yargılama yetkisi sermaye piyasası, bankacılık ve sigortacılık 

alanında yaşanan hemen hemen tüm yatırımcı/tüketici/müşteri uyuşmazlıklarını 

kapsamaktadır. FIDReC ve FOS uygulamasında yargılama yetkisi tüm finansal 

piyasaları kapsamakla beraber bu yetkiler parasal sınırlarla daraltılmaktadır. FIDReC 

uygulamasında bu yetkinin sigorta şirketleri ve müşterileri arasındaki 100.000 

Singapur Doları kadar olan uyuşmazlıkları, bankacılık ve sermaye piyasalarında ise 

iki taraf arasındaki 50.000 Singapur Doları kadar olan uyuşmazlıkları kapsayacak 

şekilde sınırlandırıldığı görülmektedir. FOS’ta ise ombudsmanlık hizmeti kapsamında 

ombudsman tarafından verilebilecek bir kararın azami miktarı faiz ve masraflar hariç 

100.000 Sterlin olarak belirlenmiştir. ABD, Fransa ve Türkiye’de bu tarz üst sınır 

uygulamalarına yer verilmemiştir. Yatırımcıların uyuşmazlığın miktarına göre 

alternatif uyuşmazlık çözme yöntemlerine başvurma seçeneğini ortadan kaldıran bu 

tür sınırlamaların alternatif uyuşmazlık çözme yöntemlerinin gelişmesini ve 

bilinirliğinin artmasını engelleyeceği düşünülmektedir. Üç sektörün de kendine özgü 

özellikler barındırması ve Türkiye’de bankacılık ve sigortacılık sektöründe 

verilen uyuşmazlık çözme sistemlerinin hâlihazırda başarılı ve etkin bir şekilde 

yürütülüyor olması nedeniyle Türkiye’de yapılan ayrımın yerinde olduğu 

değerlendirilmektedir.  

Türk sermaye piyasasında yaşanan uyuşmazlıklar borsa işlemlerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıklar ve borsa dışı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar 

olarak ikiye ayrılmakta ve bu uyuşmazlıklar için sunulan çözüm yöntemleri farklılık 

arz etmektedir. Bu farklılık nedeniyle örneğin bir yatırımcı borsa dışı işlemlerden 

kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve tahkim yöntemine başvurma hakkına 

sahipken borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda böyle bir seçeneği 

değerlendirme şansına dahi sahip değildir. Bu çalışmada incelenen ülkelerin 

hiçbirisinde bu tarz bir ayrıma yer verilmemektedir. Bu ayrımın ve yapılan ayrımla 
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birlikte taraflara sunulan çözüm yöntemlerinin farklılık arz etmesi piyasa aktörlerine 

öngörülebilir, basit ve anlaşılır bir uyuşmazlık çözüm ortamı sağlanmasını 

engellemektedir. Bu sebeple, borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve 

borsa dışı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar şeklinde yapılan ayrımın 

kaldırılarak yatırımcılar ile sermaye piyasası kurumları arasında meydana gelen 

tüm uyuşmazlıkların çözümüne aynı şekilde hizmet edecek bir sistemin 

uygulamaya geçirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca bu önerinin hayata 

geçirilmesi açısından mevcut yasal altyapının da uygun olduğu düşünülmektedir. 

 

Zorunlu/İhtiyari Tahkim  

Sermaye piyasası alanında yaşanan uyuşmazlıkların tahkim yöntemiyle 

çözülmesi konusunda yaşanan tüm tereddütlerin giderildiği Shearson/American 

Express, Inc. v. McMahon davasından bu yana ABD’de tahkim zorunlu olarak 

uygulanmaktadır. Bugün ABD’de tahkim şartının, aracı kurumların yatırımcılarla 

yaptığı hemen hemen tüm anlaşmalarda hüküm altına alınması yani ön tahkim 

anlaşması yapılması standart hale getirilmiş bir uygulamadır. Yatırımcılara 

tahkim ile devlet yargılaması arasında bir seçim yapma şansı vermeyen bu uygulama 

medya ve yatırımcılar tarafından uzun zamandır eleştirilmektedir. Eleştirilere maruz 

kalan FINRA tarafından tahkim sürecinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılsa 

da zorunlu tahkim sürecinin yatırımcılar açısından adil sonuçlar doğurmadığı 

yönündeki şüpheler varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu konudaki eleştirilerin 

daha çok uyuşmazlık konusunda tecrübeli yatırımcı çevresinden geldiği bilinmektedir. 

Piyasaya yeni giren yatırımcıların aracı kurumlarla bir iş ilişkisine girerken rasyonel 

bilgisizlik, aşırı iyimserlik ve statükocu davranma eğilimi gibi nedenlerle tahkim 

sözleşmeleri konusunda aracı kurumlara her hangi bir itirazda bulunmadıkları 

görülmektedir. FINRA’nın gelişim sürecine yaptıkları önemli boyutlardaki yatırımlar 

ve FINRA tahkim sistemi sayesinde uyuşmazlık masrafları konusunda elde ettikleri 

tasarruflar sebebiyle aracı kurumlar da tahkim şartının kaldırılması konusunda isteksiz 

görünmektedir (Black, 2014l:44-52).  
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Bazı yatırımcılar ve avukatlar tarafından tahkimin ihtiyari olması gerektiği 

yönünde ortaya atılan fikirler doğrultusunda ön tahkim anlaşmasının yürürlükten 

kaldırılmasına ilişkin olarak ABD’de uzun dönem araştırmalar yapılmıştır. Ancak bu 

araştırmalarda tahkimin adil olmayışına ya da yatırımcı haklarını gözetmediğine 

ilişkin güvenilir veriler elde edilememiştir. Aksine daha hızlı ve daha ucuza çözüme 

kavuşmaları sebebiyle yatırımcıların federal ve eyalet mahkemelerinden ziyade 

tahkimi daha çok benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Tahkim, yatırımcılara küçük 

uyuşmazlıklar için mahkemelere göre daha az maliyetli olacak şekilde bir sonuç 

verirken büyük uyuşmazlıklarda daha maliyetli olmasına rağmen mahkemelere göre 

daha uzman ve tecrübeli kişilerin görev aldığı bir çözüm sürecinden faydalanma 

imkânı sunmaktadır (Securities Industry and Financial Markets Association, 2007:53). 

Tahkimin zorunlu olması, ABD öz düzenleyici kuruluşları tarafından sunulan 

kurumsal tahkim hizmetinin gelişmesini, tahkimin bilinirliğinin artmasını, 

uyuşmazlıkların hızlı ve ekonomik bir şekilde sonuca kavuşmasını sağlamıştır. Ancak 

bu durum anayasal bir hak olan yargıya başvuru hakkının yatırımcıların elinden 

alınmasına neden olmuştur.  

Bugün ABD’de yatırımcı ile aracı kuruluş arasında bir tahkim anlaşmasının 

varlığı halinde ya da anlaşma olmasa bile yatırımcı tahkim talebinde bulunmuşsa aracı 

kuruluş tahkime gitmek zorundadır. Böyle bir uygulamaya FOS, FIDReC ve AMF 

sistemlerinde yer verilmemiştir. Türkiye’de TSPB bünyesinde yer alan ancak işler 

durumda olmayan tahkim uygulaması da zorunlu tahkim olarak kurgulanmamıştır. 

Tahkim esas itibarıyla uyuşmazlık taraflarının seçimine bırakılmış ihtiyari bir çözüm 

yöntemidir. Bununla birlikte, belli alanlarda ve belli durumlarda kanun koyucunun 

özel kanunlarla uyuşmazlığın daha çabuk ve ucuz şekilde çözümlenebilmesi amacıyla 

tahkimi zorunlu kıldığı görülmektedir. Tahkim şartının Türkiye’de de ABD’de olduğu 

gibi aracılık sözleşmelerinde hüküm altına alınmasının standart hale getirilmesinin, 

Türk sermaye piyasası uyuşmazlıklarında tahkim uygulamasının gelişmesine ve 

yaygınlaşmasına hiç şüphesiz katkı sağlayacağı düşünülebilir. Hatta TSPB bünyesinde 

yer alan ve işler durumda olmayan tahkim uygulamasının böyle bir düzenlemeyle işler 

bir yapıya çok kısa zamanda kavuşturulması da mümkündür. Ancak bu uygulamanın 

yatırımcının anayasal bir hak olan yargıya başvuru hakkını elinden alacağı ve borçlar 
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hukuku sistemi içindeki en temel ilkelerden biri olan sözleşme özgürlüğü ilkesini 

kısıtlayacağı gerekçesiyle yerinde bir uygulama olmayacağı düşünülmektedir. Tüm bu 

sebeplerle tahkim şartının Türkiye’de de ABD’de olduğu gibi aracılık sözleşmelerinde 

hüküm altına alınmasının standart hale getirilmesinin yerinde olmayacağı 

değerlendirilmektedir. 

Hizmet Bedeli 

Uyuşmazlık çözümünde yetkili yapının işler kalabilmesi için sürekliliği olan 

bir gelir kaynağına ihtiyacı vardır. Ulusal ve uluslararası uygulamalarda bu gelirin 

kimi zaman yatırımcılardan kimi zaman finansal hizmet sağlayıcılarından kimi zaman 

da her iki taraftan elde edildiği görülmüştür.  

FINRA sisteminde tahkim hizmeti ücretlidir. FINRA’da tahkim sürecinin 

başlaması için davacı iddia dilekçesine ek olarak başvuru ücretini de yatırmalıdır. 

Tahkim davasının toplam maliyeti; uyuşmazlık konusunun çeşidi, uyuşmazlık 

konusunun (dava) bedeli, yapılan duruşma ve keşiflerin sayısı, başvuruyu yapan 

kişinin statüsü (yatırımcı, aracı firma yahut uyuşmazlıkla ilgili bir üçüncü kişi), tahkim 

sürecinde ihtiyati tedbir talep edilip edilmemesi, karşı dava yahut çapraz dava açılıp 

açılmaması gibi sebeplerle değişmektedir. Görüldüğü üzere, FINRA sisteminde 

tahkim hizmetinin maliyeti tek tarafa yüklenmemiştir.  

FOS kapsamında verilen ombudsmanlık hizmetine yatırımcı/müşteri/tüketici 

tarafından yapılan başvurular ise ücretsizdir. FOS’un finansmanı finansal hizmet 

sağlayıcıları tarafından karşılanmaktadır. FCA’nın düzenlemeleri kapsamına giren 

finansal hizmet sağlayıcılarınca FOS’a her yıl belirli miktarlarda aidat ödenmektedir. 

Bu aidatlar küçük bir firma için yaklaşık 100 Sterlin iken firmalar büyüdükçe bu rakam 

300.000 Sterline kadar çıkmaktadır. Hakkında şikâyet olsun olmasın tüm firmalardan 

bu aidatlar alınmaktadır. FOS’un bir diğer finansman kalemi ise dava ücretleridir. 

Finansal hizmet sağlayıcıları hakkında bir yıl içinde çözümlenen ilk 25 şikâyet 

başvurusu için ilgili firmadan herhangi bir dava ücreti alınmamaktadır. Ancak 26’ncı 

ve takip eden her bir şikâyet için 550 Sterlin ücret talep edilmektedir. 

 FOS uygulamasına benzer bir şekilde FIDReC’e yapılan başvurular sırasında 

şikâyetçilerden nispi ya da maktu herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır. 
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Uyuşmazlığın ilk aşama olan arabuluculuk yöntemiyle çözümlenmesi durumunda 

finansal hizmet müşterisinden bu aşamaya kadar gerçekleştirilen hiçbir işlem için ücret 

alınmaz. Ancak uyuşmazlığın çözümü arabuluculuk yöntemiyle sağlanamamış ve 

ikinci aşama olan tahkim yöntemine geçilmişse finansal hizmet müşterisinden 50 

Singapur Doları, finansal hizmet sağlayıcısından ise 500 Singapur Doları kadar sabit 

bir dava ücreti alınır. FIDReC’e üye olan finansal hizmet sağlayıcıları ayrıca düzenli 

olarak FIDReC’e aidat ödemekle yükümlüdür. 

Fransa’da AMF’ye bağlı olarak kurulan AMF Ombudsmanlık’ın ise kendine 

ait özel bir bütçesi vardır. AMF Ombudsmanlık tarafından verilen arabuluculuk 

hizmeti kamu hizmeti olarak adlandırılmakta ve bu hizmet karşılığında taraflardan 

hiçbir ücret talep edilmemektedir.  

Türk sermaye piyasasında borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 

çözüme kavuşturulduğu Borsa İstanbul bünyesinde yürütülen uygulama ücrete tabi bir 

hizmettir. Borsa dışı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme 

kavuşturulduğu TSPB bünyesinde ise henüz işler durumda olmayan tahkim 

uygulaması ücrete tabi bir uygulamayken, arabuluculuk ve Müşteri Uyuşmazlıkları 

Hakem Heyeti uygulamaları ücrete tabi tutulmamıştır (Şekil 5.3). Türk sermaye 

piyasasında tahkim uygulamasına sadece borsa dışı işlemlerden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar için gidilebilmektedir. Borsa dışı işlemlerden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar ise genel olarak düşük meblağlı uyuşmazlıklardır. Bu tür uyuşmazlıklar 

için tahkim yoluna başvurmak çoğu zaman katlanılacak maliyete değmemektedir. Bu 

durum yatırımcıyı ücretsiz olarak verilen arabuluculuk hizmetine yönlendirmektedir. 

Türk sermaye piyasasında tahkimin işler kılınması için bu hizmetin sermaye 

piyasasında meydana gelen tüm uyuşmazlıklara yönelik olmasında ve başlangıç 

aşamasında ücretsiz olarak sunulmasında fayda görülmektedir. Tahkimin 

bilinirliğinin arttığı ve faydalarının yatırımcılar nezdinde hissedilmeye başladığı 

dönemde ise sistemin etkin bir şekilde çalışması ve mesnetsiz iddialarla meşgul 

edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla başvuru sahibi yatırımcılardan Borsa İstanbul 

uygulamasında olduğu gibi nispi (uyuşmazlık konusu işlemin tutarı oranında artıp 

azalan) bir ücret alınmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. “Uyuşmazlık 

Çözüm Modeli” başlığı altında önerilen, arabuluculuğu ve tahkimi bir arada barındıran 
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iki katmanlı bir finansal uyuşmazlık çözüm modelinin uygulamaya geçirilecek olması 

durumunda ise FIDReC uygulamasına benzer bir ücret politikası izlenebilir. Bu 

öneriye göre uyuşmazlığın, ön inceleme aşaması gibi işlev gören arabuluculukla 

çözüme kavuşturulduğu durumlarda finansal hizmet müşterisinden bu aşamaya kadar 

gerçekleştirilen hiçbir işlem için ücret alınmayacak, ikinci aşama olan tahkim 

yöntemine geçilen durumlarda ise taraflardan nispi bir ücret alınacaktır. Bu şekilde 

hem taraflar dostane bir çözüm yöntemi olan arabuluculukla uyuşmazlığı ücretsiz bir 

şekilde çözüme kavuşturmaya teşvik edilecek hem de tahkim müessesesinin gerçekten 

zaruri olduğu durumlarda işlemesi sağlanarak zaman ve kaynak israfının önüne 

geçilmiş olacaktır.  

Bu çalışmada incelenen ülke örneklerinde dava ücretleri dışında bir diğer 

finans kaleminin sisteme üye ve uyuşmazlıklarda taraf olan sermaye piyasası 

kurumları tarafından düzenli olarak ödenen aidatlar ve vergiler olduğu görülmüştür. 

Bu finans kalemini kullanan ABD uygulamasında kararların tarafsız alınmadığı 

yönünde yapılan eleştiriler göz önünde tutulduğunda böyle bir uygulamanın Türk 

sermaye piyasasında işler hale getirilmesi yerinde görülmemektedir. 

Tanıtım 

Günümüzde Türk hukuk sisteminde birçok alanda alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerine yer verildiği görülmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 

özellikle tahkim uygulaması Türkiye’de çok yeni bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Türkiye’de tahkim başta olmak üzere arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerinin yeterince gelişmemesinin temel sebebi bu kurumların toplum tarafından 

ve hatta hukukçular tarafından yeterince bilinmemesidir. Örneğin, Türk sermaye 

piyasasında 1995 yılından beri borsa dışı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların 

tahkim yöntemiyle çözümüne ilişkin mevzuat düzenlemeleri ve çalışmalar 

yapılmasına rağmen tahkimin halen piyasa aktörleri tarafından tercih edilen bir 

uygulama olarak benimsenmediği görülmüştür. Tahkim ve arabuluculuk gibi 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişmesi sadece gerekli yasal 

değişikliklerin yapılmasına değil; aynı zamanda, toplumun ve hukukçuların 

mahkeme dışı çözüm yöntemlerini tanımasına, tecrübe etmesine ve bu 

yöntemlere güvenmesine bağlıdır. Tüm bunların sağlanması için;  
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 Sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile piyasa 

düzenleyicisi konumunda bulunan SPK’nın, yatırımcının piyasaya 

ilişkin bilgisini, ilgisini ve güvenini artıracak tanıtım ve eğitim 

faaliyetlerinde bulunması,  

 Sermaye piyasası uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili yapının 

yatırımcıyı bilgilendiren ve yönlendiren açık ve anlaşılır belgeler 

hazırlaması, görsel medyayı aktif bir şekilde kullanarak yatırımcıyı 

uyuşmazlık çözüm sistemine ilişkin olarak bilgili ve donanımlı kılması,  

 Sermaye piyasası uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili yapının internet 

sitesinde yatırımcıya rehber niteliğinde belgelere yer vermesi, yine bu 

internet sitesinde FINRA ve ISTAC uygulamalarında olduğu gibi 

tahkim-arabuluculuk hizmeti için yatırımcıya fikir veren bir maliyet 

hesaplayıcısının bulunması, 

 Yatırımcılara FINRA bünyesinde bulunan Broker Check, Risk Meter, 

Market Data Center gibi çevrimiçi araç ve kaynaklar sunularak 

yatırımcıların doğru yatırım kararı vermelerine yardımcı olunması 

gerekmektedir. 

Diğer taraftan İFM Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanırken projenin önündeki 

en önemli engel olarak hukuki altyapının yetersizliği görülmüş ancak bu eylem 

planında hukuk eğitimi gören ve meslekteki hukukçulara yönelik herhangi bir eyleme 

yer verilmemiştir. İFM Öncelikli Dönüşüm Programı çerçevesinde hazırlanan ve İFM 

Stratejisi ve Eylem Planının devamı niteliğinde olan ÖDÖP Eylem Planında ise hâkim 

ve avukat adayları ile meslekteki ilgili hâkimler ve avukatlara tahkim içerikli eğitimler 

verilmesine ilişkin eylemlere yer verilirken hukuk eğitimi alan öğrenciler için herhangi 

bir eylem düzenlenmemiştir. Hukuk fakültelerinde verilen temel dersler içerisinde 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin konulara yer verilse de hukuk 

öğrencileri alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve uzlaşma kültürüne uzak bir 

şekilde mezun olmaktadır. Mahkemelerin iş yükünü azaltacak, hızlı ve adil 

yargılanma ilkelerine destek verecek ve toplumda uzlaşma kültürünün 

yerleşmesine yardımcı olacak bu yöntemlerin hukuk fakültelerinde temel ders 

niteliğinde yer almasında fayda görülmektedir.  
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Verilerin Paylaşılması 

Mali piyasalarda uygulama alanı bulan uyuşmazlık çözüm sistemlerinin 

etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülebilmesi açısından bu kurumlara intikal eden ve 

çözüme bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istatistiki bilgiler ile örnek kararların bu 

kurumlar tarafından düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması büyük önem 

taşımaktadır. Yurt dışı örnekleri ile Türkiye’deki sigortacılık ve bankacılık 

sektöründeki uyuşmazlık çözümüne ilişkin istatistiki verilere ulaşım imkânlarının 

kolaylığına karşın Türk sermaye piyasasında bu konuda bilgiye erişim sıkıntısı 

yaşandığı görülmektedir. Bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması noktasında 

uyuşmazlık çözme hizmeti veren yapılar için en önemli araçlar internet siteleri ile her 

yıl düzenli olarak yayınlanması gereken faaliyet raporlarıdır. Söz konusu yapıların bu 

araçları kullanarak kendilerine iletilen uyuşmazlıkların sayıları, konuları ve bunlara 

ilişkin alınan kararları kamuoyuyla düzenli olarak paylaşması bu yapılara olan 

başvuruların ve güvenin artması açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda 

sermaye piyasasında uyuşmazlık çözümüne ilişkin olarak hizmet veren tüm yapıların 

TSPB Hakem Heyeti Yönergesi’nin 20’nci ve 21’inci maddelerinde yer verilen 

düzenlemelere paralel uygulamalar geliştirerek sermaye piyasasında yaşanan 

veriye ulaşım sıkıntısının en kısa zamanda ve mümkün olduğunca geçmiş yılları 

da kapsayacak şekilde çözüme kavuşturulmasında fayda görülmektedir. Bu 

sıkıntının çözüme kavuşturulması için önem arz eden bir diğer konu ise sermaye 

piyasasında uyuşmazlık çözümüne ilişkin olarak hizmet veren kurum ve 

kuruluşlarda yeterli sayıda personel istihdamının sağlanmasıdır. 
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Şekil 7.1. Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarının Çözümü Konusunda Yetkili Yapı 

Önerisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SERMAYE PİYASASI 

UYUŞMAZLIK 

ÇÖZÜMÜ 

 

MAHKEME (ADLİ 

YARGI) 

 

ÖN İNCELEME 

ARABULUCULUK  

( Bu aşamada verilecek 

arabuluculuk hizmeti ücrete 

tabi olmamalıdır. Verilen 

kararların taraflar açısından 

bağlayıcı olmadığı bu aşamada 

uyuşmazlık her iki tarafı da 

tatmin edici şekilde çözüme 

kavuşturulamazsa eğer taraflar 

için tahkim müessesesine 

başvuru imkânı doğmalıdır.) 

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ 

BÜNYESİNDE BİR BİRİM veya ISTAC’a 

BENZER BAĞIMSIZ YENİ BİR YAPI 

MAHKEME DIŞI 

ÇÖZÜM 

YÖNTEMLERİ 

ÖN  BAŞVURU 

 

(Sermaye piyasası 

uyuşmazlığını çözmekle 

yetkili yapıya müracaat 

etmeden önce, yatırımcılara 

uyuşmazlığın diğer tarafı 

olan sermaye piyasası 

kurumuna bir ön başvuru 

yapma zorunluluğu 

getirilerek tarafların erken bir 

safhada sulha ulaşmasına 

imkân tanınmalıdır. Bu 

safhada sulha ulaşılamaması 

durumunda sermaye piyasası 

uyuşmazlığını çözmekle 

yetkili yapıya başvuru hakkı 

doğmalıdır.) 

 

TAHKİM    

(Tahkim yöntemine 

geçilen durumlarda 

taraflardan nispi bir ücret 

alınması sağlanmalıdır. Bu 

şekilde tahkim 

müessesesinin gerçekten 

zaruri olduğu durumlarda 

işlemesi sağlanarak zaman 

ve kaynak israfının önüne 

geçilmiş olacaktır. Bu 

aşamada verilen hakem 

kararları, her iki taraf için 

de nihai ve bağlayıcıdır.) 
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SONUÇ 

Finansal piyasaların küreselleştiği ve bilgi aktarım teknolojilerinin çok hızlı bir 

şekilde ilerlediği son yıllarda yerli ve yabancı finansal kurumlar arasındaki etkileşim 

hiç olmadığı kadar hız kazanmıştır. Bu gelişmelerle birlikte sermaye piyasası 

işlemlerinde ve piyasalardaki yabancılık unsurunda önemli artışlar yaşanmıştır. Hem 

ulusal hem de uluslararası anlamda önemli bir artış sergileyen sermaye piyasası 

işlemleri beraberinde bu alanda yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde uygulanması 

gereken en uygun metodun ne olacağı sorusunu gündeme getirmiştir. 

Tüm dünyada yaşanan bu gelişmelerden etkilenen Türkiye, İstanbul’u 

uluslararası anlamda rekabet gücüne sahip bir finans merkezi haline getirmeyi 

hedeflemektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahip olan Türk 

sermaye piyasası, yerli ve yabancı yatırımcılara birikimlerini modern alım-satım 

platformları yardımıyla değerlendirme ve risklerini rasyonel bir biçimde yönetme 

imkânları sağlamanın yanında aynı zamanda piyasada gerçekleştirilen işlemler 

nedeniyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar konusunda piyasa aktörlerine 

öngörülebilir ve güvenilir bir ortam sağlamalıdır. 

ABD, İngiltere, Singapur ve Fransa ile bu çalışmada yer verilen diğer ülke 

örneklerine bakıldığında sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümünde alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin önemli bir yere sahip olduğu ve bu ülkelerin her 

birinin kendi içinde adli yargıya alternatif olarak kurduğu uyuşmazlık çözüm 

merkezlerinin geliştiği görülmüştür. Bu merkezlerde sermaye piyasası 

uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasında tahkim başta olmak üzere arabuluculuk 

ve uzlaştırma gibi çözüm yöntemleri başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Türkiye’de 

ise mevcut durumda sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümünde Borsa 

İstanbul’da nevi şahsına münhasır bir yöntem, TSPB bünyesinde de işler durumda 

olmayan tahkim, arabuluculuk ve Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti uygulamaları 

bulunmaktadır. Günümüze kadar borsaların, SPK’nın, TSPAKB’nin ve TSPB’nin 

yürütmüş olduğu özverili çalışmalar sayesinde birçok yatırımcı uyuşmazlığının 

çözüme kavuşturulmasına rağmen diğer ülkelerle kıyaslandığında Türk sermaye 

piyasasında basit ve istikrarlı bir uyuşmazlık çözme sistemi yerine yatırımcının birden 

fazla kurum ve yöntemle muhatap olduğu bir sistem sürdürüldüğü görülmüştür.  
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Bu çalışmayla Türk sermaye piyasasının ekonomideki yeri ve öneminden 

bahisle, sermaye piyasasına ilişkin uyuşmazlık çözüm süreci hem ulusal hem de 

uluslararası boyutta karşılaştırmalı olarak ele alınarak uyuşmazlık çözüm sürecine 

ilişkin tespit edilen sorunlara yönelik aşağıda yer verilen çözüm önerileri ve bu 

önerileri yansıtan Şekil 7. 1 geliştirilmiştir. 

 Türk sermaye piyasasında kullanılacak uyuşmazlık çözme modelinin birden 

fazla kurum ve birden fazla yöntemden oluşan bir sistem yerine basit ve 

anlaşılır bir şekilde oluşturulması gerekmektedir.  

 Türk sermaye piyasasındaki uyuşmazlık çözme modeli; tüm dünyada yaygın 

bir şekilde uygulanmakta olan tahkim yöntemi ön planda tutularak yeniden 

yapılandırılmalıdır. Türk sermaye piyasasında hâlihazırda başarılı bir şekilde 

uygulanmakta olan ve tahkime nispeten daha hızlı çözüm sağlayan 

arabuluculuk müessesesi de bu süreçte göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple 

oluşturulacak bir ön inceleme aşamasıyla uyuşmazlıkların önce arabuluculukla 

çözülmeye çalışılması, bunun başarılamaması durumunda tahkime 

gidilmesinin öngörüldüğü, iki aşamalı bir finansal uyuşmazlık çözüm modeli 

muhtemel bir yeniden yapılandırma sürecinde önemli bir seçenek olarak 

değerlendirilmelidir. 

 Sermaye piyasası uyuşmazlığını çözmekle yetkili yapıya müracaat etmeden 

önce, yatırımcılara uyuşmazlığın diğer tarafı olan sermaye piyasası kurumuna 

bir ön başvuru yapma zorunluluğu getirilerek tarafların erken bir safhada sulha 

ulaşmasına imkân tanınmalıdır.  

 Yatırımcıların piyasaya olan güveninin tam olduğu etkin bir uyuşmazlık çözüm 

sistemi için bağımsız bir kuruluşun varlığı en temel ihtiyaçtır. Uyuşmazlık 

çözümü konusunda önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip Borsa İstanbul 

TSPB’nin bilgi birikimlerini ve tecrübelerini aktardığı yeni ve tek bir yapının 

kurulmasında fayda görülmektedir. Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının 

çözümü konusunda hizmet verecek yeni yapının uluslararası standartlarda 

hizmet vermeye hazır ISTAC bünyesinde bir birim olarak kurgulanması, 

üzerinde durulması gereken önemli bir seçenek olarak değerlendirilmektedir.  

Ayrıca İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı Eylem Planı çalışmaları 
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çerçevesinde hayata geçirilen bu kurum altında bir birimin özellikle sermaye 

piyasası alanında meydana gelecek uyuşmazlıkların çözümü konusunda 

yetkilendirilmesinin bu kurumun kuruluş amacına da hizmet edeceği 

düşünülmektedir. 

 Türk sermaye piyasasında uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet verecek 

yapının sermaye piyasası aktörlerini etkileyen kararlar alacak olması ve ülke 

incelemelerinden çıkan sonuç böyle bir yapının SPK tarafından gözetlenmesi 

ve denetlenmesi gerektiği görüşünü desteklemektedir. Diğer yandan Türk 

sermaye piyasasında uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet verecek 

yapının karar verme süreçleri SPK’dan bağımsız bir şekilde oluşturulmalıdır. 

Ayrıca, Türk sermaye piyasasında devam eden mevcut uyuşmazlık çözme 

sisteminde SPK bir itiraz merci olarak görev yapmaktadır. Özellikle tahkim 

yöntemini ön planda tutacak bir uyuşmazlık çözme modelinde böyle bir 

uygulamaya yer verilmesi mümkün görünmemektedir.  

 Türkiye’de finansal piyasalarda meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü 

konusunda bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasası olarak üç farklı 

yapılanma ortaya çıkmıştır. İngiltere ve Singapur gibi gelişmiş ülke 

uygulamalarında tüm uyuşmazlıkların tek bir yapı nezdinde çözüme 

kavuşturulduğu görülmüştür. Üç sektörün de kendine özgü özellikler 

barındırması ve Türkiye’de bankacılık ve sigortacılık sektöründe verilen 

uyuşmazlık çözme sistemlerinin hâlihazırda başarılı ve etkin bir şekilde 

yürütülmesi nedeniyle Türkiye’de yapılan ayrımın yerinde olduğu 

değerlendirilmektedir.  

 Tahkim şartının aracılık sözleşmelerinde hüküm altına alınmasının standart 

hale getirilmesi tahkim uygulamasının hızlı bir şekilde gelişmesine katkı 

sağlamakla birlikte yatırımcının anayasal bir hak olan yargıya başvuru hakkını 

elinden alması ve borçlar hukuku sistemi içindeki en temel ilkelerden biri olan 

sözleşme özgürlüğü ilkesini kısıtlaması nedeniyle yerinde bir uygulama olarak 

değerlendirilmemektedir. 

 Türk sermaye piyasasında yaşanan uyuşmazlıklar borsa işlemlerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıklar ve borsa dışı işlemlerden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yapılan ayrımla birlikte taraflara 
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sunulan çözüm yöntemlerinin farklılık arz etmesi piyasa aktörlerine eşit ve 

öngörülebilir bir uyuşmazlık çözüm ortamı sağlanmasını engellemektedir. 

Böyle bir ayrım yatırımcının borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 

için tahkim yöntemine başvurma imkânını da elinden almaktadır. Bu 

sebeplerle yatırımcılar ile sermaye piyasası kurumları arasında meydana gelen 

tüm uyuşmazlıkların çözümüne aynı şekilde hizmet edecek bir sistemin 

uygulamaya geçirilmesi önem arz etmektedir. 

 Borsa dışı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar için tahkim yoluna 

başvurmak çoğu zaman katlanılacak maliyete değmemektedir. Türk sermaye 

piyasasında tahkimin işler kılınması için bu hizmetin sermaye piyasasında 

meydana gelen tüm uyuşmazlıklara yönelik olmasının ve başlangıç aşamasında 

ücretsiz olarak sunulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Tahkimin 

bilinirliğinin artarak gelişmeye başladığı dönemde ise sistemin mesnetsiz 

iddialarla meşgul edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla başvuru sahibi 

yatırımcılardan nispi bir ücret alınmasının yerinde olacağı 

değerlendirilmektedir. Arabuluculuğu ve tahkimi bir arada barındıran iki 

aşamalı bir finansal uyuşmazlık çözüm modelinin uygulamaya geçirilecek 

olması durumunda ise uyuşmazlığın, arabuluculukla çözüme kavuşturulduğu 

durumlarda hizmetin ücretsiz olarak verilmesi, ikinci aşama olan tahkim 

yöntemine geçilen durumlarda ise taraflardan nispi bir ücret alınması 

önerilmektedir. Bu şekilde tahkim müessesesinin gerçekten zaruri olduğu 

durumlarda işlemesi sağlanarak zaman ve kaynak israfının önüne geçilmiş 

olacaktır.  

 Gelişmiş ülke örneklerindeki uygulamaya paralel bir şekilde Türkiye’de de 

sisteme üye ve uyuşmazlıklarda taraf olan sermaye piyasası kurumlarına 

uyuşmazlıkları çözmekle yetkili yapıya düzenli olarak aidat ve/veya vergi 

ödeme yükümlülüğü getirilmesinin tarafsızlığı olumsuz etkileyecek olması 

sebebiyle yerinde bir uygulama olmayacağı düşünülmektedir. 

 

 Yatırımcıların piyasaya olan güveninin arttırılması ve alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemlerinin toplum tarafından benimsenmesinin sağlanması 

amacıyla; 
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 Sermaye piyasası alanında yer alan kurum ve kuruluşların 

yatırımcının piyasaya ilişkin bilgisini, ilgisini ve güvenini arttıracak 

tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunması,  

 Sermaye piyasası uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili yapının 

yatırımcıyı uyuşmazlık çözüm sistemine ilişkin olarak bilgilendiren 

açık ve anlaşılır dokümanlar hazırlaması, bu amaç doğrultusunda 

görsel medyadan da faydalanması,  

 Sermaye piyasası uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili yapının 

internet sitesinde yatırımcıya rehber niteliğinde dokümanların ve 

tahkim-arabuluculuk hizmeti için yatırımcıya fikir veren bir maliyet 

hesaplayıcısının bulunması, 

 Yatırımcıların rasyonel karar almalarına fayda sağlayacak çevrimiçi 

araç ve kaynaklar sunulması gerekmektedir. 

 

 Mahkemelerin iş yükünü azaltacak, topluma uzlaşma kültürünün yerleşmesine 

yardımcı olacak alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin hukuk 

fakültelerinde temel ders niteliğinde okutulmasında fayda görülmektedir.  

 Sermaye piyasasında uyuşmazlık çözümüne yönelik hizmet veren tüm 

yapıların (TSPB Hakem Heyeti Yönergesi’nin 20’nci ve 21’inci maddesinde 

yer verilen düzenlemelere paralel şekilde) internet siteleri ve faaliyet raporları 

aracılığıyla sermaye piyasasında yaşanan veriye ulaşım sıkıntısını en aza 

indirgemesi, bu yapılara olan başvuruların ve güvenin artmasına katkı 

sağlayacaktır. Söz konusu önerinin yerine getirilmesinde önem arz eden bir 

diğer konu ise bu yapılarda iş yükü ile orantılı sayıda personel istihdamının 

sağlanmasıdır.  
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