
 
 
 
ANKARA BAROSU TAHKİM MERKEZİ YÖNERGESİ 
 
 
Amaç ve kapsam  
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, başta Ankara Barosu levhasına yazılı avukatlar 
arasında, avukatlarla avukatlık ortaklıkları, avukatlık ortaklığının ortakları arasında ve bunlarla 
iş sahipleri arasında ve diğer hukuki uyuşmazlıkların tahkim yöntemiyle çözülmesini sağlamak 
üzere Ankara Barosu Tahkim Merkezi’nin kurulması ile merkezin teşkilat ve faaliyetlerine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kuruluş  
MADDE 2 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasını sağlamak ve kendisine verilen görevleri yerine 
getirmek üzere Ankara Barosu bünyesinde merkezi “ Ihlamur Sokak, No: 1 Çankaya / Ankara “ 
olan Ankara Barosu Tahkim Merkezi kurulmuştur. 
 
Tanımlar  
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
 
Merkez 

 
: Ankara Barosu Tahkim Merkezi’ni,  

Tahkim Divanı 
 
: Tahkim Divanı’nı,  

Sekreterlik 
 
: Tahkim Divanı Sekreteri’ni, 

 
ifade eder. 
 
Merkezin görevleri  
MADDE 4 – (1) Merkezin görevleri şunlardır: 
 
Tahkime ilişkin kuralları belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.  
Tahkimle ilgili tanıtım ve yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek, 
desteklemek, gerçekleştirmek, gerekli eğitim programlarını uygulamak, yurt içi ve yurt dışındaki 
ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak. 
 
Teşkilat  
MADDE 5 – (1) Merkez; toplam 5 kişilik Tahkim Divanı ve Sekreter ile görevlendirilecek büro 
personellerinden oluşur.  
Tahkim Divanı Başkanı ve Üyeleri avukatlık mesleğinde en az 15 yıl tecrübeli avukatlar ile 
akademisyenler arasından Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nca 3 yıl için görevlendirilir.  
Sekreter avukatlık mesleğinde en az 10 yıl tecrübeli ve baro levhasına kayıtlı bir avukat olmak 
üzere tahkim divanının önerisi ile Ankara Barosu Başkanlığınca Tahkim Divanı’nın görev süresi 
boyunca atanır. 
 
(2)Tahkim Divanı ve çalışma usulü:  
Tahkim Divanı en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
karar alır. Tahkim Divanı, toplantılarını elektronik ortamda da yapabilir. 



 
Tahkim Divanı üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde, birinci fıkra nazara 
alınarak Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir divan üyesi kalan süreyi 
tamamlar.  
Tahkim Divanı üyelerinin görevi, yeni Tahkim Divanı oluşuncaya kadar devam eder.  
Toplantılara mazeretsiz olarak art arda iki kez veya bir yıl içinde üç kez katılmayan Tahkim 
Divanı üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. 
 
Tahkim Divanı ve Başkanın görevleri  
MADDE 6 – (1) Merkezin icra organı olan Tahkim Divanı’nın görevleri şunlardır:  

a) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile 
Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenleme taslaklarını hazırlayıp Ankara 
Barosu Başkanlığı’nın onayına sunmak. 
 

b) Bilanço ve faaliyet raporunu hazırlayıp Ankara Barosu Başkanlığı’na sunmak.  
c) Gelecek yıla ait bütçeyi hazırlayıp Ankara Barosu Başkanlığı’na sunmak.  
d) Hakem ücret ve merkez hizmet bedel tarifelerini hazırlayarak Ankara Barosu Başkanlığı 

onayına sunmak. 
 

(2) Merkezin idare ve temsili Başkana aittir. Başkan, yokluğunda görevlerini yapmak 
üzere bir Yönetim Kurulu üyesini görevlendirir. 
 
 
Sekreterlik  
MADDE 7 – (1) Sekreterlik; Sekreter ve yeteri kadar büro personelinden oluşur.  
Sekreter, bu yönetmeliğin 5/1. fıkrasında belirtilen usul ve esaslarda Yönetim Kurulu 
tarafından seçilir ve Divan Başkanı’na bağlı olarak görevini icra eder.  
Merkezde tahkim yargılamasına ilişkin işler ile diğer işleri görmek üzere Sekreterin 
nezaretinde yeteri kadar büro personeli çalıştırılır. 
Sekreter tahkime ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları 
içeren düzenlemelerde belirlenen görevleri yerine getirir ve Merkezin idari işlerinin 
yürütülmesinden sorumludur. 
 
Yasaklılık ve gizlilik  
MADDE 8 – (1) Divan Kurulu ve Sekreter ile merkez çalışanları, görev süreleri boyunca 
Merkez bünyesinde hakemlik yapamazlar. Ancak, tarafların anlaşmalarıyla bu kişilerin 
hakemlik veya arabuluculuk yapması mümkündür.  
(2) Merkez organlarının üyeleri ile çalışanları, görevleri dolayısıyla öğreneceği sırlar ile 
taraflar ve üçüncü kişilere ait her türlü bilgileri, görevleri sona erse dahi hiçbir kişi ve kuruluşa 
açıklayamaz, kendisi veya başkası yararına kullanamaz; tarafların yazılı izni olmaksızın görevi 
gereği edindiği bilgi ve belgelere dayanarak beyan ve yayınlarda bulunamaz. 
 
Merkezin gelir ve giderleri  
MADDE 9 – (1) Merkezin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur:  
Merkez tarafından ücretli olarak sunulan hizmetler karşılığında elde edilecek gelirler  
Divan Kurulu tarafından hazırlanan ve Ankara Barosu Başkanlığı’nca tasdik edilen bütçeden 
Ankara Barosu tarafından karşılanacak gelirler  
Merkez, görevlerinin ifası için gereken harcamaları yapma yetkisine sahiptir. 



 
 
Yürürlük  
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı 
tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme  
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Barosu Yönetim Kurulu yürütür. 
 
 
Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanması sonrası yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Merkezin Divan Kurulu Ankara Barosu 
Yönetim Kurulu tarafından atanır. 
 
(2) Divan Kurulu üyelerinin görevlerini kabul etmesinden itibaren iki hafta içinde Divan 
Kurulu ilk toplantısını yapar. Divan Kurulunun ilk toplantı tarihi, görev süresinin başlangıcı 
olarak kabul edilir. 
 
(3) Tahkime ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları 
içeren düzenlemeler, Divan Kurulunun seçilmesinden itibaren iki hafta içinde Merkez tarafından 
hazırlanır ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe konulur. 
 
(4) Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için ilk bir yıl bütçesi Ankara Barosu bütçesinden 
karşılanır. 


