TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET
ODALARI İLE TİCARET BORSALARINDA HAKEM VE BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİ DÜZENLEME
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç
Madde 1 - 5590 sayılı Kanunun 65/b maddesine istinaden hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, Ticaret ve
Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları mensuplarının ticari ve sınai
faaliyetlerinden doğacak ihtilafların çözümünde ilgililerin talebi üzerine görevlendirilecek hakem ve bilirkişi
listelerinin hazırlanması ve tastiki ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Deyimler
Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen;
- Bakanlık deyimi; Ticaret Bakanlığını, - Odalar deyimi;
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarını
- Borsalar deyimi; Ticaret Borsalarını,
ifade eder.
Hakem ve Bilirkişi
Madde 3 - a) Odalar 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 5/0 ve 5/r (3) maddesi gereğince,
ilgililerin talebi halinde ticari ve sınai ihtilaflarda hakem olabilirler. b) Borsalar; 5590 sayılı Kanunun 43 ve 45
nci maddelerine istinaden, borsada cereyan edecek muamelelerden doğacak ihtilaflar ile borsa dışında yapılan
muamelelerde vukua gelecek ihtilafları çözmek üzere ilgililerin talebi halinde hakemlik ve bilirkişilik
yapabilirler.
Odalar ve Borsaların Hakemlik Şartı
Madde 4 - Ticari ve sınai ihtilafların çözümü hakkında oda veya borsanın hakemliğine başvurulabilmesi
için, taraflardan her ikisinin veya en az birinin oda veya borsaya kayıtlı üye olması şarttır.
Hakem ve Bilirkişide Aranacak Vasıflar
Madde 5 - Oda ve borsalarda hakem veya bilirkişi olabilmek için gerekli bilgi ve tecrübeden başka;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 30 yaşını doldurmuş olmak,
c) Okur yazar olmak,
d) İflas etmemiş veya itibarını tekrar kazanmış bulunmak,
e) Ağır hapis cezası ile veya hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti kötüye kullanma, yalan yere
yemin ve yalan yere şahitlik ve hileli iflâs veya kaçakçılık suçlarından biri ile mahkum olmamak veya ticaret
veya sanatını icradan hükmen men edilmemiş bulunmak şarttır.

Hakem ve Bilirkişilik ve Bağdaşmayacak Haller
Madde 6 - a) Oda - Borsa organlarında seçimle görev alanlar kendileri ile veya mensubu bulundukları
kuruluşlarla ilgili konularda hakem ve bilirkişi olamazlar.
b) Oda veya borsada görevli personel hakem ve bilirkişi listelerinde yer alamazlar. c) Hakem ve
bilirkişilerin oda ve borsalara kayıtlı üye olmaları şart değildir.
Hakemlerin Listelerinin Tanzimi ve Görev Süreleri
Madde 7 - Hakemler; 5'nci maddede belirtilen vasıfları haiz olanlar arasından, oda ve borsaların Yönetim
Kurullarınca 14 kişiden az olmamak üzere, asil ve yedek olarak ayrı ayrı iki liste halinde tespit edilirler. Oda ve
Borsaları Yönetim Kurullarınca tanzim edilen asil ve yedek hakemlere ait listeler Yönetim Kurullarının teklifi
üzerine meclislerince tasdik edilir.
Oda ve borsa meclislerince tasdik edilen asil ve yedek hakemlere ait listeler oda veya borsa binasının
uygun bir yerinde asılarak ilân edilir ve ayrıca kendilerine gerekli tebligat yapılır. Görevi kabul etmeyen veya
istifa edenlerin yerine derhal yedekleri getirilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.
Hakemlerin görev süreleri (4) yıldır. Bu süre içinde asil hakem listeler'ınde herhangi bir sebeple eksilme
olursa, yedek listenin birinci sırasında bulunan, asil hakem listesinin sonuna ilâve edilir.
Yeni hakemler seçilip listeleri ilân edilinceye kadar, eski hakemler görevlerine devam ederler.

Bir ihtilafın çözümü için görevlendirilmiş bulunan hakemler, süreleri sona erse dahi, ihtilafın çözümüne
kadar görevlerine devam ederler.
Ancak; bu süre mevzuatla tayin edilen süreyi hiç bir zaman aşamaz.
Bilirkişi Listelerinin Tanzimi ve Görev Süreleri
Madde 8 - Bilirkişiler, 5 nci maddede belirtilen vasıflan haiz olanlar arasından, gerektiğinde meslek
komitelerinin de görüşleri alınmak suretiyle ve mümkün mertebe meslek gruplarına göre, Yönetim Kurullarınca
14 kişiden az olmamak üzere, asil ve yedek olarak ayrı ayrı iki liste halinde tespit edilirler.
Oda ve borsaların Yönetim Kurullarınca tanzim edilen asil ve yedek bilirkişilere ait listeler Yönetim
Kurulunun teklifi üzerine, meclislerce tasdik edilir.
Oda ve borsa meclislerince tasdik edilen asil ve yedek bilirikişlere ait listeler oda ve borsa binasının
uygun bir yerine asılmak suretiyle ilân edilir ve kendilerine gerekli tebligat yapılır. Görevi kabul etmeyen veya
istifa edenlerin yerine derhal yedekleri getirilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.
Bilirkişilerin görev süreleri (4) yıldır. Bu süre içinde asil bilirkişi listesinde herhangi bir sebeple eksilme
olursa, yedek listede ilk sırada bulunan, asil listenin sonuna ilâve edilir.
Yeni bilirkişilerin ilânına kadar eski bilirkişiler görevlerine devam ederler.
Madde 9 - Oda ve borsaların Yönetim Kurullarınca hazırlanarak meclislerin tastikine sunulan listelerde
bu Yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan vasıflara haiz olmayanlar görülürse, meclis; bunların listeden
çıkarılmasını ister.
Bu takdirde Yönetim Kurulu düzenleyeceği yeni listeyi iki gün içinde meclisin tasdikine sunmak
mecburiyetindedir.
Madde 10 - Mahkemeler tarafından odalardan istenecek hakem ve bilirkişiler meclislerce tasdik edilen
hakem ve bilirkişi listelerinde isimleri bulunanlar arasından oda meclisince seçilir ve düzenlenen listeler tasdik
edilerek ilgili mahkemeye bildirilir.
Madde 11 − Ticaret borsalarında cereyan edecek muamelelerden doğacak itilaflar ile borsa dışında
yapılan muamelelerde vukua gelecek itilafları çözmek üzere mahkemece istenecek hakem ve bilirkişiler borsa
meclisince tasdik edilen hakem ve bilirkişi listelerinde isimleri bulunanlar arasından borsa meclisince seçilir ve
düzenlenecek listeler tasdik edilerek ilgili mahkemeye bildirilir.
Madde 12 − Odalar ve ticaret borsaları Yönetim Kurulları seçimlerini müteakip, hakem ve bilirkişi
listelerini tanzim ederek meclislerin tasdikine sunarlar. Oda ve borsa meclisleri, seçimlerini müteakip Aralık ayı
içinde yapacakları bir toplantıda hakem ve bilirkişi listelerini tasdik ederek, oda ve borsa binalarının uygun bir
yerinde asmak suretiyle ilan ederler.
Madde 13− Milletlerarası itilaflarda, yabancı taraf seçeceği hakem ve bilirkişiyi kendi kayıtlı olduğu oda
ve borsa listelerinden tayin edebilirler.
Madde 14− Hakem ve bilirkişi listelerinde istifa, ölüm, oda ve borsadan kaydının silinmesi, hakem ve
bilirkişi vasıflarını kaybetmesi gibi sebeplerle boşalmalar olursa, yerlerine yedekleri getirilir, yedeklerinin
bulunmaması halinde, hakem ve bilirkişi listeleri Yönetim Kurulunca yeniden düzenlenerek meclislerin tasdikine
sunulur.
Geçici Madde − Hakem ve bilirkişi listelerini tanzim etmemiş olan oda ve borsalar, bu Yönetmeliğin
neşri tarihinden itibaren iki ay içinde hakem ve bilirkişi listelerini tanzim ederek oda veya borsa binasının uygun
bir yerine asmak suretiyle ilan ve ayrıca kendilerine tebliğ ederler.
Bu suretle tanzim edilen listelerdeki hakem ve bilirkişilerin görevleri yeni dönem meclis seçimlerine
kadar devam eder.
Yürürlük
Madde 15 − Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığının onayını müteakip Resmi Gazete'’e yayımı tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16− Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütür.

Not :
Bu Yönetmelik 5 Haziran 1983 tarih ve 18068 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

