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T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2019/781

K. 2019/2161

T. 25.3.2019

DAVA : Taraflar arasındak� davada S�gorta Tahk�m Kom�syonu Heyet�'nce ver�len 09.07.2018 tar�hl�
karar, davalı ... vek�l� tarafından süres�nde temy�z ed�lm�ş olmakla, saklanmak üzere tevd� ed�ld�ğ� ...
Bölge Adl�ye Mahkemes� 14. Hukuk Da�res�(İlk Derece Mahkemes� Sıfatıyla) tarafından temy�z
�ncelemes� yapılmak üzere Da�rem�ze gönder�lm�ş olup, dosya �ç�n Tetk�k Hak�m� ... tarafından
düzenlenen rapor d�nlend�kten ve y�ne dosya �çer�s�ndek� d�lekçe, lay�halar, duruşma tutanakları ve
tüm belgeler okunup, �ncelend�kten sonra �ş�n gereğ� görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vek�l�, müvekk�l� �le davalı ...'nun dava dışı Durak A.Ş'n�n ortakları olduğunu ve
taraflar arasında söz konusu ş�rket ortaklığından kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümü
hususunda tahk�m sözleşmes� �mzalandığını, taraflar arasında anlaşmazlık çıkması üzer�ne d�ğer
davalılardan oluşan hakem heyet�n�n oluşturulduğunu, tahk�m yargılaması sürec�nde hakem
heyet�n�n, kend�ler�n� yetk�lend�ren tahk�m sözleşmes�ndek� hükümlere uymadığını, keyf� kararlar
aldığını, sözleşmen�n kapsamının dışına çıktıklarını, çeş�tl� �let�ş�m kanallarını kullanarak hukuka
aykırı karar verd�kler�n�, bunun üzer�ne hakem heyet�n� reddett�kler�n� b�ld�rmeler�ne rağmen bu
talepler� hakkında karar ver�lmeden yargılamaya devam ed�ld�ğ�n�, hukuk� d�nlen�lme haklarının �hlal
ed�ld�ğ�n�, HMK'nın 408. maddes� uyarınca tahk�m yargılamasına konu ed�lemeyecek olmasına
rağmen müvekk�l�n�n taşınmazları hakkında �ht�yat� tedb�r kararı ver�ld�ğ�n�, HMK'nın 416.
maddes�ndek� zorunluluğa rağmen hakemlerden h�ç b�r�s�n�n hukukçu olmadığını, yargılamanın
tahk�m sözleşmes�nde kararlaştırılan yerde yapılmadığını, HMK'nın 430. maddes�ndek� zorunluluğa
rağmen dava d�lekçes� olmadan yargılamanın sürdürülüp sonuca bağlandığını ve hakem heyet�
kararının HMK'nın 436. maddes�nde öngörülen unsurları taşımadığını �ler� sürerek, davaya konu
hakem heyet� kararının �ptal�n� �stem�şt�r.

Davalılar davanın redd�n� �stem�şt�r.

Bölge adl�ye mahkemes�nce �lk derece mahkemes� sıfatıyla yapılan yargılama sonucunda, davaya
konu hakem heyet� kararının taraflarının davacı ve davalı ... olduğu, hakem heyet� kararının �ptal�ne
�l�şk�n �ş bu davada hakem olan davalılara husumet yönelt�lemeyeceğ�, İptal davasına konu tahk�m
yargılaması başladıktan sonra ve hüküm ver�l�nceye kadar hakem heyet�ne ver�lm�ş b�r dava
d�lekçes� bulunmadığı, hakem heyet�nce de HMK'nın 428/1.maddes� uyarınca dava d�lekçes�n�n
ver�lmes� �ç�n süre ver�lmed�ğ� ancak buna rağmen yargılamanın sürdürülüp karar ver�ld�ğ�, dava
d�lekçes� olmadığı �ç�n tahk�m yargılamasında davacının ve davalının k�m olduğunun dah� bell�
olmadığı, bu durumun hukuk� d�nlen�lme hakkının �hlal� n�tel�ğ�nde olduğu, hakem heyet� kararının
HMK'nın 436. maddes�nde bel�rt�len şek�lsel özell�kler� �ht�va etmed�ğ�, kararda davanın taraflarının
ve taraf b�lg�ler�n�n, vek�l b�lg�ler�n�n bulunmadığı, davacının k�m, davalının k�m olduğunun bell�
olmadığı, kararın dayandığı hukuk� sebep ve gerekçeler�n bulunmadığı, taraflara yüklenen hak ve
borçların açık ve �nfaz ed�leb�l�r b�r şek�lde göster�lmed�ğ�, HMK'nın 439/2.d. maddes� uyarınca,
hakem kurulunun tahk�m sözleşmes� dışında kalan b�r konuda veya taleb�n tamamı hakkında karar
vermed�ğ� ya da yetk�s�n� aştığı durumlarda hakem kurulu kararının �ptal�ne karar ver�leceğ�n�n
düzenlend�ğ�, somut olayda tarafların, dava d�lekçes� olarak hakem kuruluna sunulmuş b�r taleb�
bulunmadığı halde karar ver�ld�ğ�, bu durumda hakem�n talebe uygun karar ver�p vermed�ğ�n�n,
yetk�s�n� aşıp aşmadığının tesp�t�n�n de mümkün olmadığı bu hususun ağır usul hatası n�tel�ğ�nde
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olup, kamu düzen�n� bozar n�tel�kte olduğu, tahk�m yargılamasının konusu olamayacak olmasına
rağmen davacının taşınmaz malları hakkında �ht�yat� tedb�r kararı ver�lmes�n�n de doğru olmadığı
gerekçes�yle, ... dışındak� davalılar hakkındak� davanın husumet yokluğu neden�yle redd�ne, ...
hakkındak� davanın kabulü �le, davaya konu hakem heyet� kararının �ptal�ne karar ver�lm�şt�r.

Kararı davalı ... vek�l� temy�z etm�şt�r.

Dava dosyası �çer�s�ndek� b�lg� ve belgelere, mahkeme kararının gerekçes�nde dayanılan del�ller�n
tartışılıp, değerlend�r�lmes�nde usul ve yasaya aykırı b�r yön bulunmamasına göre, davalı ...
vek�l�n�n tüm temy�z �t�razları yer�nde değ�ld�r.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı ... vek�l�n�n bütün temy�z �t�razlarının
redd�yle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temy�z harcı peş�n alındığından
başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 25/03/2019 tar�h�nde oyb�rl�ğ�yle karar ver�ld�.


