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•

GİRİŞ

Yargı yetkisi devletin egemenlik haklarından birisidir

1
•

Dolayısıyla

çözümü, devletin yargı mercicilerine getirilmesiyle
Fakat denilebilir ki, hiçbir devlet müessesesi yargı teşkilatı kadar
halkın ilgisini ve şikayetlerini üzerine çekmiş değildir. Nitekim bir kısmı
2
haksız olsa bile devletin yargı teşkilatına yönelmiş pek çok şikayet vardır .
Bu şikayetler dava harç ve masraflarının ağırlığı, davaların uzaması ve
dolayısıyla adaletin geç tecelli etmesi ile hakimlerin dava konusu hakkında
yeterli bilgiye sahip olmayışları noktalarında toplanmaktadır. En önemli
şikayetin ise özellikle günümüzün bulunduğu teknik aşama, ekonomik
hareketlilik ve ticarette zaman kavramının her zamankinden daha önemli
oluşu göz önüne alındığında, adaletin gecikmesi hususundaki şikayettir. Her
ne kadar adalette si.irat emniyete tercih edilemese bile gecikmiş adaletin
aslında "haksız bir adalet" olacağı da özellikle günümüzün dünyasında ciddi
bir sonuçtur. Devletin yargı teşkilatında ortaya çıkan bu aksaklıklar, bu
teşkilata gerekli bir yeterli ilginin gösterilme·ınesil1edeniyle baş gösteren iş
yoğunluğu karşısında, vasıta ve imkanlarda yetersizliktir.

çıkan uyuşmazlıkların
sağlanır.

kurtulmak isteyen tarafların
için özel üçüncü kişilere
halletmek
aralarındaki
başvurdukları, ihtilafın bu kişilerce halledildiği görülmektedir. İşte "...
kanunun men etmediği konularda taraflar arasında doğmuş veya doğacak
anlaşmazlıkların bir akit veya kanun hükmü uyarınca devlet yargısına
başvurulmadan taraflarca veya kanunla doğrudan doğruya seçilmiş olan veya
tarafları veya kanunun yetki tanıdığı şahıs ve mercilerce tayin edilmiş
Devlet

yargısının

hukuki

bu

mahzurlarından

uyuşmazlığı

'Arş.Gör. M.Ü. İ.İ.B . F . İşletme Bölümü
1

YEÔENGİL Rasih. Tahkim(L'arbitrage). İstanbul-1974. s.95.
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Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. YENÔENLİGİL. a.g.e .. s.95 vd.

bulunan kimseler aracılığı ile çözümlenmesi ... "ne tahkim denilmektedir.
Uyuşmazlığın çözümü kedisine bırakıla kişiye ise hakem denilir.
3

Bu tanımda anlaşılacağı üzere tahkim, (a) Mecburi Tahkim ve (b)
Tahkim olmak üzere ikiye ayrılır. Tarafların aralarındaki
uyuşmazlığın çözümü için hakeme başvurmaya mecbur oldukları, o
uyuşmazlığın halli için devlet mahkemelerinde dava açamadıkları hallerde
4
mecburi tahkim söz· konusudur . Bizim burada üzeride durduğumuz tahkim
ise İhtiyari Tahkimdir. Bu tür tahkime taraflar rızaları ile başvururlar; yoksa
aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için hakeme başvurmak zorunda
değillerdir. İhtiyari Tahkimde, esasen tarafların aralarındaki uyuşmazlık
normal mahkemelerde dava yolu ile görülebilecek türden olduğu halde,
taraflar, devlet yargısının yukarıda belirtilen eksikliklerini bertaraf için
tahkim yoluna başvurmaktadırlar.
İhtiyari

başka bir sonuç da her konuda tahkime
Hatta iç hukukta kurul uyuşmazlıkların devlet
mahkemelerinde
görülerek
çözülmesidir.
Hakeme
başvurarak
uyuşmazlıkların halledilmesi ise istisnadır. Denilebilir ki, devlet yargısı
genel ve asli iken, tahkim usulü istisnai ve özeldir. Çükü yukarıda belirtildiği
gibi yargı yetkisi devleti egemenlik haklarındandır ve taraflar, ancak
kanunun men etmediği konularda aralarında ortaya çıkan uyuşmazlığı
hakemlere getirerek hallettirebilirler. Nitekim, HUMK m.5 l 8'e göre" ..
tarafların arzularına tabi olmayan ... " konularda taraflar, tahkim yoluna
başvuramaz. Tahkime kural olarak çekişmeli yargıya giren hukuki
5
uyuşmazlıklarda başvurulabilir . Ancak her hukuk uyuşmazlığında değil,

Yine bu

tanımda çıkan

başvurulmayacağıdır.

YEGENLİGİL, a.g.e., s.94 . Diğer tanımlar için bkz. Kuru Baki-Arslan RamazanYILMAZ Ejder; Medeni Usul Hukuk, Ders Kitabı, Genişletilmiş 4 . Baskı, Yetkin
Yayınları, Ankara-1991, s.710; ALANGOYA Yavuz, Medeni Usul Hukukunda
Tahkimin Niteliği ve Denetlenmesi, Fakülteler Matbası, İstanbul-1973, s.4.
3

Mecburi tahkim hakkında bilgi içi bkz. KURU/ARSLAN/YILMAZ, a.g.e., s.71071 I; YEÔENLİGİL., a.g.e., s.100 vd.

4

ÜSTÜNDAÔ Saim, Medeni Yargılama Hukuku, Cilt 1-11, 4. Bazı, İstabul- 1989,
Cezai ve İdari yargıda tahkimin caiz olmamasına rağmen uygulamada idari
sözleşmelere tahkim
şartı
konulduğu
ve bu idari sözleşmelerden doğan
uyuşmazlıklarda idari mahkemeler yerine hakemlerde dava açıldığı görülmektedir.
(bkz. ÜSTÜDÜÔ, a.g.e, s.774; KURU/ARSLAN/YILMAZ, a.g.e. s.711, d.2)
5
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HUMK m.518'e göre taraflar, ancak üzeride serbestçe tasarrufta
bulunabilecekl eri; yeni kabul veya sulhte bulunabilecekl eri konularda
6
hakeme başvurabilirler . Eğer taraflar, dava konusu üzeride bu yollarla
serbestçe tasarruf edemiyorlarsa, bu konuda tahkime gidemezler. Örneğin,
boşama ve ayrılık davaları, iflas davaları, arsa payı karşılığı inşaat yapımı
veya taşınmaz satımı sözleşmelerinde olduğu gibi tapuda işlem yapılmasını
gerektiren sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar, işçi-işveren arasındaki
hizmet aktiden doğan uyuşmazlıklar ve çekişmesiz yargı işleri için tahkim
sözleşmesi yapılarak bu konulardaki uyuşmazlık için hakeme gidilemez.
Kamu düzeni gerekçesi ile (işçiyi koruma gibi) bu konularda tahkim
yasaktır. Fakat, alacak ve menkul mallar konusundaki uyuşmazlıklarda
olduğu gibi, taraflar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekl eri
uyuşmazlıklarda hakeme başvurabilirler. Manevi tazminat konusu da
hakemlerce halledilebilir

7

.

hukukta taraflar, kanunun men etmediği konulardaki
uyuşmazlıklarda tahkim yoluna başvurmakla devlet yargısının yukarıda
belirtilen sakıncalarını bertaraf etmek isterler. Gerçekten de normal
mahkemelerde iş yoğunluğu fazladır. Hakemler uyuşmazlıkları daha kısa
Hakemlerin tahkikatın şeklini ve
sürelerde halledebilmekt edirler.
"müddetlerini" (HUMK m .529) serbestçe tayin edebilmelerinin ve 6 ay
içinde karar vermeleri gereğinin (HUMK m.536) bu süratte rolü büyüktür.
Bugünün ticari ve sanayi hayatının icapları için bu sürat çok önemlidir. Öte
yandan, kanun yollarına ve hakem hükmünün onayı için mahhkemeye
başvurulmadıkça (HUMK m.536) harçlardan ve (hakemler zaten uyuşmazlık
İşte

iç

Tahkime gidilebilecek konular hakkında bLz. :·~s;ODAG, a.g.e. s.774 vd.
KURU/ARSLAN/YILMAZ, a.g.e., s.713-714.

6

TD. 22.3.1973, 73/601, 73/1210, RKD. 1973/9. s.4. Belirtmek gerekir ki, tahkimin
belirtilen faydaları yanında hiç sakıncasını olmadığı düşünülmemelidir. Uygulamada
hakemlerin, bazen müddeabihlere yakın ücretler istemeleri nedeni ile hakemliği
kazanç yolu haline getirmeleri. yine hakemleri vicdan ve nasafet mistiği altında
yetkilerini kötüye kullanmaları, tarafların, kendi lehlerine karar verilmesini sağlamak
için hakemle pazarlığa girişerek hakemi satın almaya çalışması veya hakemde görül
davanın uzamasını isteye tarafın başvurduğu çeşitli girişimler soncuda tahkim
usulünde de davalar uzun sürebilmekte, masraflar genel yargıdakinden de fazlaya
çıkabilmekte ve adalet sağlanamayabilınektedir (bu konuda bkz. YAGENLİGİL,
a.g.e., Tahkimi Soysuzlaştıran Etkenler, s.99-100.

7
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konusunda

uzman
kişilerden
seçilmiş
olacağı
ıçını
bilirkişiye
da) bilirkişi masraflarından tasarruf sağlanacağından
tahkim, normal mahkemel ere oranla daha ucuzdur. Uyuşmazlık konusunda
uzman kişilerin seçilebilmesi ve uyuşmazlığın aleniyete dökülmesini
önleyişi tahkimin önemli faydalarıdır. Uyuşmazlığın aleniyete dökülmem
esi
bazen işletmeler açısından çok önemli olabilmektedir. Yine hakemlerin
karmaşık yargılama yerine basit bir usulü seçerek takip edebilme imkanı,
kanunlarla sıkı bağlılık olma yerine adalet ve nasefet esaslarının geçerli
oluşu tahkimi cazip kılan nedenler arasında önemli rol oynamaktadır. Bu
nedenlerle tahkim XI X asırdan itibaren ekonomik gelişmeye bağlı olarak
bütün Avrupa devletlerinde 8 ve özellikle !.Dünya Savaşından sonra
Amerika'da ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıklarda bi.iyi.ik bir gelişme
göstermiştir. Amerika'da 9 tahkimi gelişmesi için önemli bir faaliyet
gösterilmiş. hakemlerc e. davaların si.iratle. az masrafla ve adil şekilde
görülebilmesi için gerekli vasıta ve tedbirler sağlamış ve sonuçta tahkime
başvurulmayacağı

rağbet artmıştır .

Denilebilir ki. tahkimin asıl uygulama bulduğu alan, milletlerarası
alandırı 0 . Yabancılık unsuru taşıyan olaylarda ve özellikle de milletlerarası
ticari işlerde tahkim daha bir önemlidir. İç hukukta olduğu gibi tahkimin
devlet yargısına oranla sahip olduğu ve yukarıda beli11ilen avantajlar
(çabukluk. ucuzluk ve kolaylık hakemlerin uzman oluşu v.s.) nedeni ile
özellikle milletlerarası ticari ilişkilerde tahkime sıkça başvurulduğu
görülmektedir. İç hukuktaki sebepler yanında milletlerarası ticari ilişkilerde
tahkime daha çok başvurulmasınm kendine özgü sebepleri de vardır: Bir
kere, ticari ilişki içindeki ayrı devlet vatandaşı olan taraflardan her biri karşı
tarafm
devletinin
mahkemesine
gitmek
konusunda
tereddütlü
davranmaktadır. Örneğin bir ticari sözleşme tarafları bir İngiliz ile bir Ti.irk
olduğu bir durumda. uyuşmazlık çıkması halinde İngiliz. Ti.irk hakimin
sözleşmenin karşı tarafı olan Türk vatandaşını koruyacağı şüphesi içinde
olduğu için mahkemey e gitmeyi istememekte. Ti.irk de bu kez İngiliz
hakimin İngiliz'i koruyacağı şüphesiyle mahkemey e gitmek istememektedir.
Nitekim. uygulama da çoğu kez tarafların bu güvensizliğini haklı
8
9

ALANGOYA. a.g.e .. s. 16.
-

.

.

YEGENLIGlL. a.g.e., s.101.

10

NOMER Ergin. Devletler Hususi Hukuku. 6 . Bası, İstaııbul-1990. s.481.
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çıkarabilmektedir. Öte yandan, milletlerarası alanda devletler birbirlerinin

mahkemelerininn vardığı kararları tenfızinde daha cimri davranabilmekte;
hakem kararlarının tenfızi daha kolay olmakta, dolayısıyle bu sonuncu
kararların icra imkanı daha fazla olduğu görülmektedir. Hakemlerin bir lex
Fori'sinin olmayışı; hakem önünde görülen davaya uygun usul hükümlerinin
seçilebilme olanağı , adalet ve nesafete göre karar verme imkanı, hakemlerin
uzman kişi oluşu, ucuzluk ve özellikle si.irat ise milletlerarası ticari
ilişkilerde tahkime çok sık başvurulmasında iç hukuka nazaran daha bir
önemli rol oynar. Böylece devletler özel hukuk alanında, iç hukukun tersine
asıl yargı çeşidi tahkim, devlet mahkemelerine baş vurma ise istisnaidir. İç
hukukta olduğu gibi XIX . asırda başlayan ticari ilişkiler nedeniyle
milletlerarası alanda da tahkim gittikçe önem kazanmış ve bu önem artarak
bugüne gelinmiştir. N i'tekim, tahkim konusunu di.iı:en lenen önem 1i
mi lletlerarası anlaşmalar 1 ı, yanında iki taraflı an !aşmalar da yapılın ıştır. 12
Bu anlaşmaların başlıcaları ; 10.6. 1958 tarihli "Yabancı Hakem Kararlarının
ve İcrası Hakkında New York Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" , 21.4.1961
"Milletlerarası Ticari Tahkim Hakkında Avrupa Sözleşmesi" (sözleşme doğu-Batı
ticaretindeki hakem sözleşmelerini göz önünde tutmuştur. 17. 12. 1962 tarihli
"Milletlerarası Ticari Tahkim Hakkınd a ki Avrupa Sözleşmesinin Tatbikine Dair
Paris Sözleşmesi", 18.3. 1965 tarihli "Devletler ile Diğer Devlet Vatandaşları
Arasındaki Yatırım İhtilaflarının Giderilmesine Dair Washington Dünya Bankası
Sözleşmesi" (Gelişmekte olan devletlerle özel teşebbüsler arasındaki ilişkileri
düzenler); NOMER, a.g.e., s.487.
11

Tanınması

12

Türkiye bu konuda 3 devlet ile iki taraflı anlaşma yapmıştır :
1. Türkiye ile İtalya arasında "Adli Himaye, Adli Makamların Hukuk ve Ceza
İşlerinde Karşılıklı Muzahareti ve Adi Kararların Tenfızi Mukavelenamesi" .
Tarih : 19/61926 tasdik eden kanun 16/2/ 1929 tarihli ve 1394 s ay ılı kanun .
(ilgili m. 22) (Düstur ili . Tertip C. 10.5.362.
2. Türkiye ile Avusturya arasında "Hukuki Ticari Mevaddi Adliyeye
Mütekabil Münasebetlere ve Adli Kararların Tenfızine Ait Mukavelename".
Tarih : 22 .6.1930, tasdik eden 21.7. 1931 tarihli ve 1965 sayılı kanun (ilgili m.
20) (Düstur 1il . Tertip C. 12, s.907) (Bu sözleşme ikinci dünya sav a şından
sonra 17.2. 1958 tarihli ve 7082 sayılı kanunla yeniden yürürlüğe konmuştur) .
3. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti
Hükümeti arasında imzalanmış bulunan "Hukuki ve Cezai İşlerde Adli
Yardım Sözleşmesi", Tarih : 25 Kasım 1968, tasdik eden kanun : 14/3/1 972
tarihli ve 1575 sayılı kanun , (ilgili m. 10), (RG . 23 .3. 1972, say ı: 14137).
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Böylece, bugün

devletlerarası özel hukuk alanında, özellikle ticari
hakemlere getirilmesi ve bu hakemlerin yaptıkları
muhakeme sonucunda verdikleri kararlar her zamankinden daha önemlidir.

uyuşmazlıkların

I-HAKEM KARARLARININ HUKUKİ NİTELİGİ

Hakem kararlarının hukuki niteliği konusunda doktrinde görü~ birliği
yoktur 13 . Hakem kararlarının hukuki niteliği konusunda sahip olunan görüş,
yabancı hakem kararların icrasının nasıl yapılacağı ve yine bu hakem
kararlarının milliyetini tayinde kabul edilecek olan kriter açısından önem arz
eder. İşte hakem kararlarının hukuki niteliği konusundaki görüşlere bu
çalışmanın amacı ve kapsamı açısından arz ettiği söz konusu önem
çerçevesinde özet olarak yer verilmiştir . Yoksa hakem kararlarının hukuki
niteliği konusundaki tartışmalar başlı başına bu çalışmanın kapsamı içinde
değildir ve bu konu zaten bir yönü ile daha çok iç hukukta yer alır; pek çok
tartışmayı bünyesinde taşır.
Hemen belirtmek gerekir ki; hakem kararlarının hukuki niteliği
sorunu, bu kararların temelinde mevcut olan tahkim sözleşmelerinin hukuki
niteliğiyle çok yakından ilgilidir. Tahkim sözleşmesinin hukuki niteliği
konU!"!l da özellikle son zamanlarda yabancı hakem kararlafının icrası
konusundaki görüşler nedeniyle hayli tartışılmaktadır 14 • Tahkim
sözleşmesini hukuki niteliğinden hareketle hakem kararlarının hukuki
niteliği ve milliyetinin teyinde esas alınacak kriter açısından başlıca üç farklı
görüşün olduğu görülmektedir:

13

AL TUÔ Yılmaz, Türk Milletlerarası Usul Hukuku (Devletler Hususi Hukukunda
Yetkisi), İstanbul. 1983, s. 141.

Yargı
14

KALPSÜZ Turgut Hakem Kararlarının Milliyeti, Banka ve Ticaret hukuku
Dergisi. 1978. C. IX. Sayı 3. s 603 .
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A-Hakem

Kararlarının

Hukuki

Niteliği

Konusundaki

Görüşler

1-Akdi Görüş
Bu görüşe .nazara her ne kadar tahkim sözleşmesi usuli bir takım
sonuçlara yol açarsa da, hakem kararı ile aradaki münasebete etki edişi (sulh
gibi), esaslarını teşkil eden hukuki münasebetlere tesir edici (inşai) ve
özellikle de karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile meydana geliş
esasları gözönüne alındığında, söz konusu sözleşme saf bir maddi hukuk;
borçlar hukuku sözleşmesidir. O halde, bu nevi bir sözleşmenin meydana
gelişi, hükümlerini doğurması ve hükümlerinin sona ermesi hep borçlar
hukuku prensiplerine; özellikle irade özgürlüğü prensibine dayalı olarak
15

değerlendirilecektir.

Bu şekilde tahkimin esasını teşkil eden tahkim sözleşmesi tarafların
serbest iradeleri ile yaptıkları bir özel hukuk sözleşmesi ı 6 kabul edildiğinde
taraflar arasındaki anlaşmazlığı halleden hakem kararının da akdi nitelikte
olacağı sonucu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Yani bu görüşe göre
hakem kararı tarafları yapabilecekleri bir sözleşme niteliğindedir. Şu halde
taraflar, kendi yerlerine karar vermeleri için hakemlere temsil yetkisi vermiş
olup, bir delegasyon söz konusudur. Böylece hakem kararının, bu kararın
esasında yatan tahkim sözleşmesinin veya tahkim şartının mütemmimi sayan
bu görüşü benimseyen pek çok müellif17 vardır. Nitekim, KORAL., " ...
görüşümüz, tahkimin akti mahiyette olduğunu iddia edenlerin fikrine çok
yakındır. Gerçekten ... madem ki bu (hakem kararı) bir mukaveleye (tahkim
15

Bkz. ALANGOYA Yavuz: Medeni Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteliği ve
Denetlenmesi, İstanbul, 1973, s.43-46 arasında bu görüşü savunan müellifler ve
gerekçeleri hususunda ayrıntılı bilgi mevcuttur. Ayrıca bkz. KORAL Rabi.
Hakemliğin Milliyeti ve Yargıtay XV. Hukuk Dairesinin 1976 Tarihli Kararının
Eleştirisi, Hıfzı TİMUR'un Anısına Armağan (Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası
Münasebetler Enstitüsü), İstanbul. 1979, s.450 vd. dn . 57'de ayrıntılı bilgi ve bu
görüşün gerekçeleri sıralanmıştır: ayrıca bkz. KORAL Rabi , Türk Devletler Hususi
Hukukunda Hakemlik. İstanbul , 1956, s.11 vd; ŞANLI Cemal. Milletlerarası Ticari
Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk. Ankara. 1986, s.44 vd .
16

AL TUG. a.g.e .. s. 142.

17

Bu görüşü savunan yazarların bir listesi için bkz. AL TUG. a.g.e .. s.142.
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mukavelesine) dayanır, doğrudan doğruya mukavelenin tabi olduğu· ahkama
tabi tutulmaklığı lazım gelir" 18 .diyerek bu görüşe meyletmiş ölmaktadır. Öte
yandan AL TUÔ'un naklettiğine nazaran, Fransız Temyiz Mahkemesi ve
Alman Mahkemeleri de bu görüşü benimsemiş olup; hakem kararlarının bir
"ifa davası"na konu olabilecekleri bu mahkemelerce kabul edilmiştir. Alman
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 1930 tadilatında da bu prensip
kabul edilerek, yabancı hakem kararlarının tenfızi, yabancı mahkeme
kararlarından ayrı düzenlenmiştir 19 •
·
Şu

duruma göre, tahkim mukavelesine istinaden taraflar arasındaki
halleden · hakem karadarının akdi nitelikte olduğu kabul
edildiğinde, bu kararın gereği taraflarca yerine getirilmezse, ifanın tıpkı bir
sözleşmede oldu~u gibi mahkeme kararı ile sağlanabileceği doğal olarak
söylenebilecektir 0 . Madem ki hakem kararları akdi niteliktedir, o halde bu
kararlar milletlerarası alanda da tıpkı bir satış veya başka bir akit gibi ipso
facto geçerli olur ve yerli hakem kararları devlet.in ülkesinde nasıl icra
ediliyorsa yabancı hakem kararları da aynı şekilde icra edilmesi gerekir.
r
uyuşmazlığı

Bu görüşe nazaran hakem kararların~. inflliyet izafe etmek ise olası
görülmemektedir2 ı . Bu görüşün bu şekilde bi~ sonuca ulaşması doğaldır.
Çünkü nasıl milletlerarası özel hukuk alanına giren bir sözleşme için, söz
gelimi, "Fransız satım sözleşmesi", "İtalyan nakliye sözleşmesi" veya "Türk
istisna sözleşmesi" denmiyor ise, aynı şekilde bir Özel hukuk (tahkim) aktine
dayanan ve kendisi de akdi nitelikte kabul edilen hakem kararına da şu veya
bu milliyet izafe edilemez. Sonuç olarak denebilir ki, bu görüşe göre tüm
hakem kararları aynı merci tarafından aynı ölçüde kontrole tabi tutulmalı ve
bunlardan hiç biri yabancı devlet mahkemeJerinin verdiği kararlar gibi
18

KORAL Rabi, Yabancı Kanunlara Teb'an Verilen Hakem Kararlarının İcrası
Problemi, İHFM, C. 1J. 1951, s. 175.
rı ALTUG, a.g.e ., s. 142-143.

°KALPSÜZ. Hakem Kararlarının Milliyeti, s.604.

2

21

Bkz. KORAL, Hakem Kararlarını Milliyeti ve Milletlerarası Hakem Kararı
Teriminin Yeni Anlamı, Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve
Tenfızi (Bildiriler-Tartışmalar), il .Tahkim Haftası, Ankara, 25-26 Kasım 1983,
Olgaç Matbaası, Ankara, J984, s.22-23 ; KALPSÜZ, Hakem Kararlarının Milliyeti,
s.604.
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işleme tabii tutulmamalıdır. Ayrıca bu görüşü benirnseyenler22 hakemliğe
irade veya otonomi kanununun uygulanmasını isterler ve illa bir milliyet
izafesi gerekli ise-özellikle yabancı hakem kararlarının tenfız ve
tanınmasının ayrıca düzenlendiği hukuk sistemlerinde bu yabancılığı tespit
zorunludur-bu milliyeti irade kanununa göre tayin ederler.

2. Kazai

Görüş

görüşe 23 nazaran tahkim sizleşmesi , taraflar arasındaki
uyuşmazlığın hakim yerine hakemlerce benzer bir usulle halledilmesini
amaçlayan bir usul hukuku sözleşmesidir. Sözleşme ve irade rnuhteriyeti
sadece medeni hukuka özgü değildir ve tahkim sözleşmesinin kuruluşu ,
tarafların ehliyeti, irade fesadı ve butlan hükümleri açısından borçlar hukuku
kurallarına tabi kılınmış olması onun bir maddi hukuk sözleşmesi olduğu
sonucunu doğurmaz. Esasen böyle bir sonuç, sözleşmelerin en şeniş bir
şekilde medeni hukuk içinde düzenlenmiş olmasından kaynaklanır2 . Ayrıca
bu görüş uyanınca tahkim sözleşmesi ile taraflar arasındaki hukuki
münasebete tesir icra edildiği de kabul edilmemektedir. Hakemlerin görevi
taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi değiştirmek değil, hakim gibi bir
yargılama yaparak söz konusu uyuşmazlığı ortadan kaldırmaktır. Dernek ki ,
tahkim devlet yargılaması gibi bir Yl!rgılarnadan başka bir şey değildir.
Böylece taraflar tahkim sözleşmesi ile devlet mahkemelerindeki yargılama
gibi bir yargılamanın bu defa tarafsız hakimlerce yapılarak, aralarındaki
uyuşmazlığın
hakkaniyete
uygun
bir
hükümle
halledilmesini
Bu

amaçlamışlardır.

O halde, bu görüşe göre, bir maddi hukuk sözleşmesi olmayan tahkim
bir yandan kapsamına giren hukuki ilişkiden doğan uyuşmazlık
konusunda adliye mahkemelerine giden yolu kaparken (eğer bu konuda
sözleşmesi,

22

KORAL, Y.XV. HD'nin 1976 Tarihli Kararının Eleştirisi, s.438 .
Bkz. AL TUG, a.g.e., s. 144'te bu görüşte olan yazarların toplu b1r listesi mevcuttur.
Ayrıca KALPSÜZ, Hakem Kararlarının Milliyeti, a.g.e., s.604 vd; KORAL, Türk
Devletler Hususi Hukukunda Hakemlik, s.8 vd; ŞANLI, a.g.e., s.42 vd.
24
Tahkim sözleşmesinin bir maddi hukuk sözleşmesi olduğunu ileri sürenlerin
gerekçelerinin isabetli olmadığı doğrultusndaki bu görüşler hakkında ayrıntılı bilgi
için bkz.ALANGOY A, a.g.e., s.46 vd.
23

27

taraflardan biri normal mahkemeye başvurursa karşı tarafın bir ilk itiraz olan
tahkim def inde bulunma imkanı söz konusu olur)2 5 . (müsbet etki), öte
yandan da uyuşmazlığı halledecek olan hakem mahkemesinin kurulması
imkanını sağlayan (menfi etki) usul hukukuna dahil bir sözleşmedir. Nitekim
bu konuda ALANGOYA şöyle demektedir:
" .. . görüldüğü üzere tahkim mukavelesinin iki ana tesırı mevcuttur:
Hakem yargılamasının yetkisini inşa eden müspet tesiri ve adliye
mahkemelerine giden yolu kapayan menfi tesiri ... her iki tesir de doğrudan
doğruya usul hukuku sahasını ilgilendirmektedir. Başta bir mukavelenin
hangi hukuk sahasına girdiği hususunun tayini için kabul etmiş olduğumuz
esas hatırlanacak otursa tahkim mukavelesinin usul hukuku karakterini
taşıyan bir mukavele olduğu anlaşılacaktır" 26 .
şekilde tahkim sözleşmesi veya şartının önceki paragraflarda
hukuki tesirinin usul hukuku alanında belirdiğini ortaya koyan bu
görüş; böylece bu (tahkim) sözleşmeyi usull (kazai) nitelikte sayarken,
tahkimi de devlet yargısı yanında özel bir yargı olarak nitelemektedir.

Bu

anlatılan

Mademki kanunun sağladığı imkan .neticesi mevcudiyet kazanmıştır. o
halde hakem bir hakim gibidir ve hakimin faaliyeti hakemin faaliyetine
benzetilebilir. Ne var ki hakemi taraflar, hakimi devlet tayin eder. Bu
hakemlerin verdiği karar da kuvvetini devlet kudretinin verdiği onaydan alır .
Nitekim bu sonucu elde etmeyi sağlayan prosedür. hakem kararının yetkili
mahkemeye tevdii ile başlamış olur. Hakemler, tarafların halledemedikleri
uyuşmazlığı çözdüğü cihetle, onların tarafların verebilecekleri bir karar
vermekte olduğu söylenemez27 . Nihayet hakemler kararlarını verirlerken
tarafların
temsilcisi olarak hareket etmezler, onlar tarafsız olup,
uyuşmazlığın taraflarından birinin menfaatine hareket edemezler ve
kararlarının "maddi ve hukuki" gerekçeye dayanması zorunludur.
Tahkim sözleşmesini usuli (kazai) sayan bu görüş doğal olarak hakem
da hakim hük'müne kıyas ederek, hakemlerin. usul kanununun

kararlarını

25
26

Bkz. ALANGOYA , a.g.e .. s.63 vd.
ALANGOYA , a.g.e., s.81 .

'7

- AL TUG,
a.g.e., s. 144.
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yetkiyi kullanarak verdikleri kararı mahkeme hükmüne
28
benzetmektedirler . Yani hakem kararlarına karşı da kanun yollarına
kesin hüküm teşkil
başvurulabilir ve tasdiklerini müteakiben bu kararlar da
ederler. Böyle bir görüş açısının devletler özel hukuku alanında yarattığı
sonuç ise; hakem kararlarının milletlerarası alanda tıpkı mahkeme kararları
gibi işlem görmesidir. Bunun anlamı da, adaleti dağıtma yetkisi kendilerine
verilen normal devlet mahkemelerinin verdikleri kararların, yalnız devletin
ülkesi içinde geçerli olması; başka devletin egemenlik alanında hüküm ifade
etmemesi f,ibi hakem kararlarının da ancak verildikleri ülkede geçerli
2
olacağıdır Sonuç olarak, hakem kararları da mahkeme kararları gibi yerli ve
dışında ancak yabancı
yabancı ayrımına tabi tutulurlar ve verildikleri ülke
ve usulle icra
şartlar
ğu
bir mahkeme kararının infazının tabi tutuldu
edilebilirler. Yani yabancı hakem kararları, yabancı mahkeme kararlarının
ması ile tenfıze
tenfız ve tanınma konusundaki hükümlerin kıyasın uygulan
tabi tutulurlar.

sağladığı

Nihayet hakem kararını kazai nitelikte sayanlar, hakemliğin irade
kanununun uygulanmasını isterler. Hakemliğin kazai (yargısal) nitelikte
emredici hukuk
olduğunu düşünenler onun cereyan ettiği memleketin
olduğunu
altında
i
otorites
kanunun
nizamına tabi olduğunu yani mahalli
esi, aynı
mahkem
kabul ederler. ç·ünkü yargı yetkisini kullanan devletin
zamanda devletin otoritesini kullanmaktadır. Devletin egemenliği ise ülkesi
ile mahduttur. Şu halde kazai nitelikte olan hakemlikte aynı şekilde telakki
30
edilmelidir .
3. Karma

Görüş

Bu görüş ise tahkim sözleşmesinin akit tarafların serbest iradesi ile
meydana gelmesinden sonra usul hukukunun bu sözleşmeye bağladığı
konusu sözleşmenin
sonuçları da dikkate alarak; bu sonuçlar itibariyle söz
31
kazai nitelikte olduğunu kabul etınektedirler . Böylece tahkimin hem akdi

28
29

3

Bkz. KALPSÜZ, Hakem Kararlarının Milliyeti. s.605 ve ALTUÔ, a.g.e., s. 144.
KALPSÜZ. Hakem Kararlarının Milliyeti. s.605.

° KORAL, Y. XV . HD'nin

31

1976 Tarihli Kararının Eleştirisi , a.g.e., s.438.

KALPSÜZ. Hakem Kararlarının Milliyeti, a.g.e., s.605; ŞANLI, a.g.e., s.46-47.
29

ve hem kazai nitelikleri bir araya getirilmiş: yani bu iki ayrı teorinin
muhtelif unsurları birleştiri terek tahkim in "su i generis" (kendine özgü)
niteliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
'?

Nitekim SAKMAR'da bu görüşü beniınsenıiştirJ_ Bu görüşe nazaran.
hakem kararının verilinceye kadarki tahkim safhasına taraflar serbest
iradeleri hakim olmuş: hakemleri. tahkim usulünü, uyuşmazlığın esasına
uygulanacak hukuku ve tahkim yerini taraflar seçmişlerdir. Bu durum hakem
kararlarının akdi özelliğini oluşturmaktadır. Ama öte yandan. hakem
kararlarının tentizi için bir devlet mahkemesinin devreye girerek o karara bir
mahkeme kararı niteliğini vermesi gerekmektedir. ALTUÔ'un düşüncesine
nazaran, böyle bir nitelik ise sonuçta tahkimin bir yargı faaliyeti olduğunun
kabul edilmesi kaçınılmaz olduğu için, yabancı hakem kararlarına. yabancı
mahkeme kararlarına uygulanan işlemin uygulanması ile kazandırılmaktadır.
4. Özerk Teori

Bu yeni teoriye nazaran. milletlerarası ticari tahkim. milletlerarası
ticaretin ihtiyaçlarından doğmuştur. Hakem kararına tenfiz kabiliyetinin
tanınmasının nedeni de bu ihtiyaçlardır. Böylelikle hu görüş milletlerarası
ticari tahkimin hukuki niteliğini tespit ederken, söz konusu milletlerarası
özelliğinden dolayı ona özerk, milletlerarası bir hukuki nitelik izafe
etmektedir. Durum böyle olunca da akdi teori gibi irade serbestisi prensibini
· kabul eden bu görüşe nazaran: fakat akit teorisinden farklı olarak bu
serbestinin sınırlarını milli hukuk değil. milletlerarası ticaret düzeninin temel
33
normları: yani milletlerarası ticari kamu düzeni çizmektedir .

B-YARGITAY'IN KARARLARINDA KABUL ETTİGİ GÖRÜŞ
1949 yılına kadar verdiği bu konuya i1işk in kararlardan.
doktrinde genel olarak kabul edilen görüşe koşut olarak hakem kararlarının
hukuki niteliği bakımından akdi teoriyi benimsediği anlaşılmaktadır. Söz
Yargıtay'ın

3

~ SAKMAR Ata. Yabancı ilamların Türkiye'deki Sonuçları. 1982. s.28.

Özerk (Bağımsız) Teori Hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ŞANLI Cemal.
Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk. Ankara. 1996. s.47 vd.:
AKINCI Ziya. Milletkrarası Ticari Hakem Kararlarının Tentizi 1992. s.86 vd.
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Milletlerarası

30

34

gelimi, TMHUH. 5.1.1930 T. ve 24 7 sayılı kararında mahkeme başkanının
HUMK m.536 hükmi.ine binaen yaptığı "tastik" işlemine karşı istisnasız
temyiz yoluna gidilemeyeceğini hükmetmiş ve böylece yabancı hakem
kararlarının da yerli hakem kararları gibi infaz olunacağını ve her iki tür
hakem kararı bakımından da mahkeme başkanının yapacağı işlem in .
herhangi bir ımıhakemew girişmeksizin sadece "tastik" olduğunu
söylemiştir.

Yargıtay Ticaret Dairesi 13.4. 1994 T. ve 1604/42 sayılı kararı '" eğer
olursa hakem kararının akdi nitelikte olduğunun kabul
edildiği sonucuna varılabilir.
yonımlanacak

Avnı

daire 27.4.1948 T.E. 4777 ve K.2020 sa\'ılı ovhirli!li ile verdi!li
3
bir diğe~· kararında r> "Ecnebi hakemler tarafından. vcril~ııiş kararların l;u
hakem kararları Sovyetler Birliğinde vcrilnfr;;ti .) ecnebi mahkemeleriıH:e
verilmiş ilamlar misilu Türkiye mahkemelerinde.: tanfizi lüzumuna dair bir
karar ile teyid edilmesine mahal olmadığı" şı.:klinckki ifadı.: ile hakem
kararlarını akdi saymakta devam etmiştir.
Yargıtay İcra-İflas Dairı.:si de 28 .6.1948 T. ve E. 2614 \e K.29)1
sayılı kararında 37 "Ecnebi mahhkemı.:lerinde verilen ilamların surı.:si teıılizi
hakındaki usul hükümleri. hakem kararları hakkında velev 1--i. ecııehi
hakemler tarafından verilmiş olsun. uygulanamaz." diyerek bu gi)r(i)li
paylaşmıştır. Aynı daire 4.3.1948 T. ve E.47/6444 ve K. 114 sayılı kararında
bu gerekçe ile. yerel mahkemı.:lerin. yabancı hakem kararının malıkcıııe reısi
veya hakimince HUMK m.536'ya göre tasdik edilmekle icra edilebilir hale
geleceğine karar vermiştir.
Yukarıda Yargıtay'ın çeşitli dairelerine ait kararların gösterdiği gibi
1949 yılına kadar Yargıtay. hakem kararlarının akdi nitelikte olduğunu kabul
ile bu görüşün sonucu olaral-- bunların Türk lıakeııı kararlarına özgü
hükümler dairesinde icra olunacağı sonucuna\ arıııı:;;tır.

'~ Bkz. AL TUG. a.g.e .. s. 143.

'' Bkz.KALPSiJZ. Hakem Kararlarının l\-1illi:eıi. s.ôlO.
''' Bkz.KALPSÜZ. Hakem Kararlarının Milli:eıi. s.<ılO .
·'

7

Bk z .ALTlJ(~. a . g.ı: .. s. 1-B: 13kz.KAl .l'S li /. 1lakı:ııı K~ırarlarnıın M illi:eıi. s <ı I ()
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1949 yılından itibaren bu görüşünü terk ederek, hakem
38
kararlarının hukuki niteliği bakımından kazai görüşü kabul etmiştir .
Yargıtay

il-HAKEM KARARLARININ MİLLİYETİNİN ÖNEMİ

Bir tahkim sözleşmesi veya tahkim şartına istinaden hakem heyetince
taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığı sona erdirmek üzere verilen
kararların milliyeti şu bakımlardan önemlidir:
1.Hakem

kararlarının kesinleşmesi

veya

ıcra

kabiliyetini

kazanması

kakımından :

2675 sayılı MÖHUK m.43/f. ! .'de "kesinleşmiş veya icra kabiliyeti
39
kazanmış yabancı hakem kararları tenfız edilebilir" hükmü yer almıştır . Bir
40
yabancı hakem kararının tenfız edilebilmesi için kesinleşmiş veya icra
kabiliyetini kazanmış olup olmadığı ise söz konusu hakem kararının
·milliyetini taşıdığı devletin iç hukuk hükümlerine göre tespit edilecektir. İşte
hakem kararının milliyeti öncelikle tenfız edilebilmesi için kesinleşmiş veya
icra kabil iyetini kazanmış olup olmadığını tespit etmek için önemlidir.
2.Hakem

kararının

yerine getirilmesinin tabi

olacağı

hükümler

bakımından:

Tasdik veya tenfız ıçın bir hakem kararı mahkemeye getirildiğinde,
mahkeme bu kararı onun milliyetine göre farklı işleme tabi tutacaktır. Eğer
karar "yerli" bir hakem kararı ise, mahkeme kalemine tevdi edilen41 karar
HUMK m. 522 vd. Hükümlerince tasdik işlemine tabi tutulacaktır • Yok
38

Bkz.KALPSÜZ, Hakem Kararlarının Milliyeti, s.611 .

39

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfızi Hakkındaki 1958 tarihli New -

hakem kararının tenfız edilebilmesi için "bağlayıcı"
Rob i,
l, b.e). Bu kavram için bkz. KORAL
(N.V./f.
olmasını
Dr.
Prof.
,
Tasarısı
Hukuku
Usul
Milletlerarası
Davası
İfa
Hakemlikte
Milletlerarası
vd.
s.514
1979,
İstanbul
,
Armağan
Timur'a
Hıfzı
York

sözleşmesi

ise

yabancı

aramaktadır

İç hukukumuz açısından ise HUMK m. 536'ya göre yerli hakem kararının icra

40

ed.ilebilmesi için
41

kesinleşmesi

gerekmektedir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.KURU/ARSLAN/YILMAZ, a.g.e., s.720 vd.
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karar yerli değil "yabancı bir hakem kararı ise" o zaman milliyetini
taşıdığı devletin bu konudaki hijkürrilerince kesinleşmsi veya icra
Türkiye'de uygulanmasını isteyen
kabiliyetini kazanmasını takiben,
taraflarca yetkili Türk mahkemesine (MÖHUK m. 43/F. 2) tevdi edilerek bu
42
yabancı hakem kararının tenfızl istenecektir.
eğer

hakem k~rarlarının tenfızinde karşılıklılık esasını
benimseyen rfiemleketlerqe bu şartın gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit
3.Yabancı

bakımından:

2675 sayılı MÖHUK m. 44/F.2'ye göre hakem kararlarını.n tenfızinde
38/a bendinde hakem kararlarının tenfızi için aranan karşılıklılık şartının
gerçekleşmesi aranmaktadır. Bu hükmün, yerini aldığı HUMK m. 537'ye
sadece sözleşmesel karşılıklılığı kabul ederken, MÖHUK m. 38/a bunun
yanında "kanuni" ve "fiili" karşılıklılığı da kabul ederek bu şart
yumşatılmıştır . Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tenfızi de
karşılıklılığın aranması doktrinde eleştirilmiş ise de, bir çok bazı çok ülkede
olduğu gibi Türkiye'de de yabancı hakem ve mahkeme kararlarının
tenfızinde bu şartın gerçekleşmesi aranmaktadır. Oysa yabancı Hakem
Kararlarının tenfızinde bu şartın gerçekleşmesi aranmaktadır. Oysa Yabancı
Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfızi Hakkındaki 1958 tarihli NewYork sözleşmesinde "karşılıklılık şartı" na yer verilmemiştir. Fakat aynı
sözleşmenin 1.maddesinin 3.bendine nazaran akit devletler, tanınması ve
icrası istenen hakem kararı diğer bir akit devlet toprağında verilmiş ise bu
tür hakem kararlarının tanınması ve tenfızini karşılıklılık (mütekabiliyet )
şartına

tabt tutabilirler.

Netice olarak; Türkiye'de tenfızi istenen hakem kararlarının tenfız
edilebilmesi için (MÖHUK m. 40/F. 2 atfı gereğince aynı kanun m.38/b. a
uygulanacağından) karşılıklılık şartının gerçekleşmesi aranacaktır . Yani
hakem kararının milliyetini taşıdığı devlet ile Türkiye arasında bu konuda
sözleşme, kanuni veya fiili bir karşılıklılık aranacaktır . Demek ki, hakem
kararlarının tenfızinde gerçekleşmesi beklenen karşılıklılığın var olup
olmadığının tespitinde gerektiği için Türkiye'de hakem kararlarının milliyeti
özel bir önem arz etmektedir.
Tenfiz konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.NOMER, a.g.e., s.490 vd. , ÇELİKEL,
a.g.e., s.343 vd.
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HI-HAKEM KARARLARININ YABANCILIGINI TESBİTTE
KULLANILAN KRİTERLER
A-GENEL OLARAK

Ti.irk hakimi önüne gelen hakem kararıııı nasıl bir i~leme tabi
için öncelikle onun "yerli" olup olmadığını tespit
etmek zorund adır 4 '. Çünkü eğer hakem kararı "yerli" ise nnu HUMK ın.516
vd . hükümlerince tasdik işlemine tabi tutacak yok eğer si)z konusu hakem
kararı "yabancı" ise 675 sayılı MÖH UK hükümlerince <ın . -ıJ'üıı yaptığı
yollama ge reği) yahancı mahkeme kararlarının bu konuya ilişkin
hükümlerine ( m .3 8 vd .) göre ten fize tabi tutacaktır. Daha da ötesi. MÖH lJ K
m.43 tenfiz edilebilm esi için hakem kararıııın kesinleşmiş veya icra
kabiliyetini kazanmış olmasını. yine aynı kanunun m. 38 a bendi karşılıklılık
şartını aradığı için. Türk hakimi önüne getirilen hakem kararıııııı hangi ülke
hakem kararı olduğunu: yani mi 11 iyetini de tespit etmek dunımundadır.
Çünkü karşılıklılığııı olup olmadığıııı ve kesinleşmeyi bu hakem kararına
izafe edeceği milliyetin hukuk sistemine göre tespit edebilir.
tutacağıııı belirley ~bilnıek

Hemen ifade etmek gerekir ki. Ti.irk hakimi hu nitelemeyi lex föri'si
olan Ti.irk hukukuna göre belirleyecektir44 . Türk hakimi kendisine getirilen
hakem kararınııı yerli olup olmadığına karar verebilir. Ama yukarıda sayılan
zorunluluklar dolayısıyla söz konusu hakem kararınııı "yabancı" olduğuna
hükmederek ona bir mi il iyet izafe etmesi, gerçekte başka bir d~v Jetin yargı
organlarının yetkisine tecavüz sayılır45 . Çünkü Türk hakimi keİlpi devletler
özel hukukunun ilgi 1i bağlama kuralından hareketle bu tespiti yarnnıştır.

.ı> Yabancı

bir hakem

kararının.

Türk hakem

kararı

olarak

sunulm~sı

hakimi

bağlamaz. Hakim. Türk Devletler Özel Hukukunun bu konuya ilişkin bağlama
kurallarını

olduğuna

uygulayarak söz konusu hakem
karar verir.

kararının

44

yerli mi yoksa

yabancı mı

Bkz. ÜNAL Şeref. Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası. "1 O Haziran
1958 Tarihli New York Sözleşmesi ve Türk Tahkim Hukuku". Avrupa (Cenevre)New York. Sözleşmeleri ve Türk Tahkim Hukuku Sempozyumu. Ankara. 1O Mayıs
1990. s.58: KALPSÜZ. Türk Hakem Kararı Kavramı. Yabancı Hakem Kararlarının
Türkiye'de Ta nınması ve Tenfizi (Bildiriler-Tartışmalar) . il.Tahkim Haftası. Ankara.
1984. s.40 vd .. özellikle s.42 .

.ı s KALPSÜZ. Türk Hakem Kararı Kavramı . s.40-41 .
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Oysa. belli bir devletin hukuk düzeninin. hakem kararlarının kendi
milliyetini alabilmesi için aradığı şartları taşıyıp taşımadığına ancak o
yabancı devlet hakimi karar verebilir. Dolayısıyla, bir hakem kararının infazı
veya icrası talebi ile başvurulan hakimin, kendi hukukunun bağlama
kaidelerine göre o hakem kararına izafe edeceği milliyet yabancı
mahkemeleri bağlamayacaktır . Böyle bir sonuç ise yargı yetkisinin devlet
ülkesi ile sınırlı olmasının doğal bir sonucudur. O halde. her devlet için
geçerli olacak bir şekilde hakem kararlarına milliyet izafesi mümkün
olamamaktadır . Bir başka ifadeyle. hakem kararlarına milliyet izafesi nisbl
sonuç doğurınaktad ı r46 . Söz gelimi. Ti.irk hakimi Ti.irk kanunu otoritesi
altında verilen hakem kararını "milli" saymakta, ama bu karar diğer bi.iti.in
memleketler açısından "yabancı" hakem kararı olmaktadır. Öte yandan,
İtalya'ya göre "milli" olan bir hakem kararı , örneğin Türkiye açısından
"yabancı" nitelikte olmaktadır. İşte bu nedenle bu "millilik", "yabancılık"
terimleri izafi niteliktedir. Hakem kararlarının akti nitelikte olduğunu
savunanların. bu kararlara milliyet izafesine esaslı bir itirazları daha vardır.
O da şudur: Yabancılık unsuru taşıdığı için devletler özel hukuku alanına
giren bir sıradan akte milliyet izafe edilemez. Söz gelimi yabancılık unsuru
taşıyan bir satım akdinin Türk satım akti ya da taşıma sözleşmesinin Fransız
veya bir istisna sözleşmesinin Alınan istisna sözleşmesi olduğundan söz
edilmez. O halde, akti nitelikteki bir hakem sözleşmesi ve bu sözleşmeye
dayanılarak verilen ve aynı nitelikteki bir hakem kararına da milliyet izafe
edilerek, şu veya bu millete mensup olduğunu söylemek yerinde değildir47 .
Bu kısa açıklamadan da anlaşılacağı gibi, hakem kararlarına milliyet
izafesi bazı sorunlara yol açmaktadır. Özellikle hakem kararlarına milliyet
izafe ederek milli-yabancı ayrımına tabi tutmak "birden fazla milliyete tabi"
veya tam tersi "vatansız" kararların ortaya çıkmasını sonuçlayacaktır .
Gerçekten de hukuk sistemlerinde hakem kararlarının milliyetini tayinde
değişik kriterler kabul edilmiş olabilir. Böyle bir halde bir ülkede irade
ınuhtariyetine dayalı otorite kanunu kriterinin uygulanması sonucu, o ülke
açısından milli sayılan bir hakem kararının , bu konuda mahal kanunu
~

6

KORAL, Rabi, Hakem Kararlarının Milliyeti ve Milletlerarası Hakem Kararı
Teriminin Yeni Anlamı. Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve
Tenfızi (Bildiriler-Tartışmalar) . il.Tahkim Haftası. Ankara. 1984. s.23 .

47

KORAL, Hakem Kararlarının Milliyeti. a.g.e .. s.23.
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kriterini kabul etmiş diğer bir ülke açısından da milli sayılacağı sonuçlar
ortaya çıkab i lir. Hatta böyle sonuçlara uygulamada sıklıkla rastlamak
olasıdır. Söz gelimi , Türkiye'de toplanan hakemler, İsviçre usul kanunu
otoritesi altında kararı vermiş olsunlar. Bu hakem kararının Türkiye
açısından yabancı-milli olduğunu söylemek çok da isabetli olmaz. Hele bu
hakem kararına konu teşkil eden uyuşmazlığın doğduğu satım akdinin
İtalya'da akdedildiğini ve uyuşmazlığın taraflarını biri Fransız diğeri İsveçli
iki tacirin oluşturduğunu ve de hakemlerin Alman olduğunu varsayacak
olursak durum hayli karmaşık bir hal alacaktır. Çünkü bu hakem kararı
değişik devletlerce hakem kararlarına milliyet izafesinde kullanılan değişik
kriterler nedeniyle "milli" sayılabilecektir. Böyle hallerde, "yabancı-milli"
yerine, "milli-milletlerarası" hakem kararının varlığından söz etmek daha
isabetli olacaktır .
48

Gerçekten de bugün isabetli olarak doktrinde milletlerarası hakem ·
49
kararlarından söz edilmektedir . Milletlerarası hakem kararı terimini ilk
defa kullanan Paris'teki Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) olmuştur. MTO
(CCI), broşürlerindeki açıklamalarında verdiği kararların milletlerarası
50
hakem kararları olduğunu belirtmektedir .
Hemen belirtmek gerekir ki, hangi hakem kararlarının milletlerarası
hakem kararı olacağı hususu açıklı~a kavuşmuş gözükmemekte dir. Bu
1
konuda değişik düşünceler mevcuttur • Milletlerarası tahkimin, yabancılık
unsuru taşıyan tahkim; belirli bir milli hukuk sınırları içine sokulamayan
tahkim olduğu yolunda görüşler var ise de, hakim olan görüş, milletlerarası
52
akit kavramına bağlı olduğunu savunan görüştür . Fakat milletlerarası aktin
ne olduğu konusu da pek açık değildir.

48

KORAL, Hakem Kararlarının Milliyeti, a.g.e., s.25.

ÇELİKEL, a.g.e., s.339 vd., KORAL, Hakem Kararlarının Milliyeti, s.25 vd;
AKINCI , a.g.e., s.3 I vd . NOMER bu kavrama karşı çıkarak eleştirmektedir
(bkz.a.g.e., s.487, dn .243)

49

°KORAL, Hakem Kararlarının Milliyeti, s.27 vd.; ÇEL İ KEL, a.g.e., s.340.

5

51

52

.
a.g.e., s.34 I, AKINCI , a.g.e., s.3 1 vd .
ÇELIKEL,

Bkz. AKINCI, a.g.e ., s.31-32.
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53
Bu konuda bir görüşe nazaran , şahsi ve' coğrafi unsurların bir başka
devlet ya da devletle rle ilgili olması halinde akit, milletlerarası akit sayılır.
ah veya mutat
Şahsi ve coğrafi kriterle r ise, tarafların vatandaşlığı, ikametg
veya
mesken , bulunul an ülke devleti, sözleşmenin konusu olan şey, hizmet
Bu
v.s.
devlet
ı
yapıldığ
enin
sözleşm
ödemel erin ilişkili olduğu devlet,
rarası
milletle
e,
sözleşm
unsurla rdan biri itibariyl e yabancılık özelliği taşıyan
listeye göre bir
sözleşmedir. Dolayısiyle bu esasların oluşturduğu
tir. Bu ise uygulam a
sözleşmenin milletlerarası olup olmadığı tespit edilecek
i yeni eğilimler
konudak
bu
açısından pek pratik olmayacaktır. Nitekim
te ve milletlerarası
sözleşmelerin ekonom ik karakter i üzerine dikkati çekmek
e
ticaretin yararına olan sözleşmelerin, şahsi veya coğrafi unsurları itibariyl
54
yabancılık vasfı taşımasa dahi, milletlerarası sözleşme oldukları kabul

edilmek tedir.
55
Bu konuda diğer bir görüşe göreaza ran, milli hukuk dışı kurallar.a
tabi olarak verilen hakem kararları milletlerarası hakem kararı sayılır.

56
Nihaye t üçüncü görüş yerli-yabancı hakem kararı ayırımı yerine
ir. Bu görüşe göre,
yerli-milletlerarası hakem kararı ayırımını benimse mekted
eye
hakem kararlarına milliye ( izafe etmek yanlıştır. Çünkü tahkim sözleşm
izafe
milliyet
eye
sözleşm
bir
ki,
nasıl
dayanan bir kurumd ur. Dc:ifayısıyla
edileme z; bunun gibi hakem kararına da milliyet verilem ez. O halde
hangi hakem
yapılacak ise, hakem kararlarına milliyet izafe etmek değil,
kararları ise
kararlarının Y.erli olduklarını tespittir . Yerli olmaya n hakem
belirli bir
n
kararını
hakem
bazen
milletlerarası hakem kararıdır. Çünkü
mevcut
bağlantı
bir
böyle
hukuk ile bağlantısı zayıflamakta ve hatta bazen
ait
ülkeye
bir
bulunmamaktadır. Bu yüzden bu tür hakem kararlarını belirli
milli-yabancı
kılarak ona milliyet izafesi güçlükl er yaratmaktadır. Oysa
ayrımı
kararı
hakem
rası
lletlera
hakem kararı ayırımı yerine milli-mi
ı
kararlar
hakem
yapılacak olursa, yerli hakem kararları dışında kalan tüm

53

ŞANLI,

54

ÇELİKEL, a.g.e., s.341, AKINCI, a.g.e., s.32 vd.

55

AKINCI, a.g.e., s.36-37.

56

AKINCI, a.g.e., s.37 vd ve s.50 vd.

a.g.e., s.29 vd.
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olarak riitelendirilebilecek olan milletlerarası hakem kararlarının. belli bir
milli hukuk sistemine ait olma koşulu aranmayacaktır.
57
Bugün milletlerarası ticari tahkim sahasında taraflar. tahkim uzuli.ini.i
milli hukuk sistemleri dışındaki kurallara tabi tutmakta: ancak bu kurallarda
boşluk olması halinde milli bir hukuk sisteminin devreye girmesini
öngörmektedirler. Sözgelimi; taraflar tahkim usulüne MTO kurallarının
uygulanmasını kararlaştırmakta; ancak boşluk bulunması halinde Ti.irk usul
hukuku hükümlerinin uygulanmasını öngörmektedirler. Böyle hallerde çoğu
kere, milli hukuk sisteminin kurallarına başvurmaya gerek kalmadan
hakemler karar vermektedir. İşte bu durumlarda verilen hakem kararlarının
milliyetinin tespitinde güçlükler ortaya çıkmakta: bu tür hakem kararlarının.
milli hukuklarla bağlantı kurularak onlara milliyet izafesi sorun
58
olınaktadır . Şanlı, hakem kararlarının Ti.irkiye'de tenfızi gerektikte.
karşılıklılık şartının (MÖHUK m. 38/A) sadece bir devlet hukukuna tabi
gerektiğini
uygulanması
Kararlarına
hakem
verilmiş
kılınarak
59
hukuk
milli
bir
herhangi
savunmaktadır Gerçekten de taraflar tahkimi,
otoritesine tabi kılmam ışlarsa, bu konuda bir atıf yoksa, veri len hakem
kararının temelinde bir milli kanunun otoritesini araştırmak çok da anlamlı
yeri geldikte, Milletlerarası Daimi Hakem
Aşağıda
olmayacaktır.
Mahkemelerinin bir milli hukuka tabi olmaksızın verdikleri kararlara
yeniden deyinilecektir. Şu kadarını belirtmek gerekir ki, MÖHUK m.44/fız
uyarınca, yabancı hakem kararlarının tenfızinde karşılıklılık esasını öngören
MÖHUK m.38/a da uygulanacaktır. Bu açıklık karşısında, yabancı bir
hakem kararının Ti.irkiye'de tenfız edilebilmesi ıçın karşılıklılığın
mevcudiyetini aramak: bunun için ise o hakem kararına bir milliyet izafe
etmek gerekecektir. İşte aşağıda önce hakem kararlarının yabancılığını
tespitte kullanılan kriterler incelenecek, daha sonra ise Ti.irk hukukunda
kabul edilen prensip ortaya konmaya çalışılacaktır.

57

Bu kavram için bkz. AKINCI. a.g.e. , s.31 vd; ŞANLI. a.g.e., s.28 vd.

58

Bkz. AKINCI. a.g.e: e 50 vd; AL TUG . a.g.e .. s. 157-158. Günümüzde klasik
kanunlar ihtilafı kurallarından öte milletlerarası ticaretin özelliklerine uygun bir
milletlerarası ticaret hukukunun geliştiği görülmektedir. Milletlerarası ticari tahkim
sahasında taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı Lex Mercatoria da denen bu kurallara
tabi kılarak çözülmesi yoluna gitmektedirler, bkz. ÇELİKEL, a.g.e., s.341 .
59

ŞANLI.
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.

a.g.e .. s.184: ÇELIKEL. a.g.e .. s.342.

B-HAKEM KARARLARININ Y ABANCILIGINI TESPİTTE
KULLANILAN KRİTERLER
kararlarının

yabancılığını

tespitte, doktrin ve mahkeme
kriterlerin kabul edildiği görülmektedir. Bunlar;
kararlarında farklı
Vatandaşlık, Uygulanan Maddi Hukuk, Ülke ve Usul Hukuku kriterleridir.
Hemen belirtmek gerekir ki : bu kriterlerden son ikisinin uygulama ve
doktrinde üzerinde çok tartışılıp, taraftar bulan görüşler olduğu
görülmektedir. ilk iki kriter ise bugün pek taraftar bulamamaktadır.
Hakem

l.Vatandaşlık

Kriteri

Bu ölçüte nazaran, hakem kararının tarafları veya bu kararı veren
hakem ya da hakemler veyahut da üçüncü hakem bu kararın tanıma veya .
tenfızinin istendiği devletin vatandaşlığında değilse o hakem kararı yabancı
60
bir hakem kararıdır . Hemen belirtmek gerekir ki; bu kritere taraftar müellif
61
hemen hiç yoktur • Bu kriter olası bazı sorunlara yol açabilecek niteliktedir.
örneğin: taraflardan biri vatandaş diğeri değilse ya da ilgililerden biri. birden
çok vatandışlığa sahip olup da bunlardan biri tenfız devletinin
vatandaşlığında ise, durumun ne olacağı pek açık değildir .
2.Uygulanan Maddi Hukuk
62

Bugün için pek rağbet edilmeyen bu kritere nazaran ise. hakem(ler)
63
in uyuşmazlığı çözümlerken esasa uyguladıkları hukuk esas alınmakta .
olup: eğer bu esasa uygulanan (maddi) hukuk, kararının tenfızinin istendiği
devletin hukuku değilse , o hakem kararı yabancı sayılmaktadır. Bu kriter
kabul edilecek olursa, "yabancı hakem karar" tarının sayısının artacağı
ortadadır . Çünkü çoğu kere hakeme giden uyuşmazlık tarafların111
seçecekı..ri uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukukun. kararın tenfızinin
istendiği ülke hukukundan başka olması ihtimali hayli fazladır.

0

AL TUG. a.g.e .. s. 136.

61

AL TUG, a.g.e., s.136.

"
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ÇELIKEL. a.g.e .; s.342.

"" a.g.e .. s. 139.
·' AL TUu.
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3.Ülke Kriteri
Bu kritere nazaran, tenfızinin istendiği devletin ülkesi dışında,
64
bir devletin ülkesinde verilen hakem kararları, yabancı sayılır .

başka

Hakem kararlarına yabancılık izafesinde bu kriterin bazı yabancı
65
hukuk sistemlerinde kabul edildiği görülmektedir . Sözgelimi; 14.6.1929
tarih ve 147 sayılı İsviçre kanun1Jnun 5.paragrafında; (İngiliz Yabancı
Hakem Kararları Yasası) The English Arbitration Foreign (Awards) Act
"1930 Sect. S'te"; 1. 1. 1983'te Yugoslavya' da yürürlüğe konmuş olan IPR
(Milletlerarası Özel Hukuk) kanununda, İtalyan Medeni Usul Kanununda
(Codical Procedurale Civile) (m.24) ülke (mülkilik) esası kabul edilmiştir.
66
aktardığına . Nazaran, comman law ülkelerinde
Hatta USTUNDAG'ın
egemen olan, hakem kararlarının yabancılığının ülke kriterine göre
belirlenmesidir.
·Doktrinde haklı olarak bu kriterin kabul edilmesi çeşitli bakımlardan
67
eleştirilmiştir . Bir kere, bu kritere göre hakem kararının yabancı olup
olmadığını tespit etmek gerektikte, acaba hakemlerin toplandığı yer mi;
yorsa kararı imzaladıkları yer mi dikkate alınacaktır, sorunu ile
karşılaşılmaktadır. Bu noktada hakem karnının tefhim edildiği yer de
68
düşünülebilir; hatta Alman hukukunda hakim olan bu esastır . Öte yandan
69
hakem kararı çok tesadüfı . Bir yerde; örneğin, açık bir deniz üzerinden
geçmekte olan uçağın içindeki hakemlerce imzalanmış olabilir. Bu halde
64

ALTUÔ , a.g.e.; s.137.

Ülke (Mülkilik) kriterinin kabul edildiği yabancı hukuklar hakkında toplu bilgi
için bkz. ÜSTÜNDAÔ Saim, Yabancı Hakem Kararı Kavramı , Yabancı Hakem
Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve Tenfizi, il.Tahkim Haftası, Ankara-! 984, s.4
vd .; ALTUÔ, a.g.e.; s.137.

65

66

Bkz. ÜSTÜNDAÔ, a.g.m., s.5.

67

Bu eleştiriler için bkz. ÜSTÜNDAÔ, a.g.m, s.6 vd.

68

ÜSTÜNDAÔ, a.g.m., s.6.

DA YINLARLI Kemal, Yabancı Hakem Kararlarının 2675 Sayılı Kanuna Göre
Tenfizi, Yabancı Hakem Kararlarının TUrkiye'de Tanınması ve Tenfizi, il. Tahkim
Haftası (Bildiriler-Tartışmalar), Ankara-1984, s.62; ÇELİKEL, a.g.e., s.337.

69
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nasıl bir sonuca varılacağı bir problemdir. Bazen de hakemler pek ilgisiz bir
yerde; örneğin uyuşmazlıkla ilgili olmayan bir ülkedeki otelde toplanıp karar
verebilmektedirler. Günümüzde her alanda son derece modern haberleşme
araçları kullanılmaktadır. Söz gelimi, hakemler bir yerde toplanmasalar ve
birbirlerine teleks ya da faks çekerek bir karara varsalar, acaba ülke ilkesine
göre bu hakem karanının yabancı olup olmadığı nasıl tespit edilecektir?

Hakem kararlarına yabancılık izafe etmede bu (ülke) kriterini kabul
edenler, tahkimin "kazai" nitelikte olduğunu düşünenlerdir. Çünkü hakem
kararı verildiği devletin yargısına tabidir. Şu halde ora kanununun otoritesi
70
altındadır ve o devletin "vatandaşlığını" kazanır . Bugün bu görüş mehaz
71
ülkelerde ,
gerekse
Türk
doktrin
ve
uygulamasında
taraftar
bulamamaktadır. Ancak ülke kriterinin (otorite kanunu kriterinin açmaza
düştüğü yerlerde) ikinci bir kriter olarak değerlendirilebileceği kabul
72
edilmektedir .
Sonuç olarak denebilir ki, ülke kriteri hakem kararına yabancılık izafe
etmek açısından isabetli görünmemektedir. Bu kriter kabul edilse bile, esas
alınacak yer, hakem sözleşmesinin imzalandığı, hakemlerin toplandığı,
kararın, tefhim tebliğ ya da tevdi edildiği yerlerden hangisinin olacağı
sorunu ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, yabancılığı tespitte esas alınacak bu
yerlerden biri son derece tesadüfi, karar ve uyuşamazlıkla ilgili olmayan bir
yer olabilir. Fakat özellikle herhangi bir milli hukukla bağlantı kurulmadan,
milli hukuk dışı kuralların (örneğin MTO kurallarının) uygulanması ile
sonuçlandırılan hakem kararlarının yabancılığını tespitte aşağıda incelenecek
olai1 "otorite" kanunu kriterinin sonuç vermediği hallerde ikincil bir kriter
olarak, ülke kriterinin uygulanacağı konusundaki görüşe katılmakta isabet
vardır.

°

KORAL, Y .XY. HD'nin 1976 Tarihli kararının Eleştirisi, s.438; AL TUÔ, a.g.e.,
s. 138.
7

71

Bkz. KALPSÜZ, Hakem Kararlarının Milliyeti, s.614-615 .

72

NOMER. a.g.e., s.490., DA YINLARLI, a.g.m., s.62.
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4.
Kriteri

Yabancı

Bir Usul Hukukuna Tabi Olma (Otorite Kanunu)

Bu kritere nazaran , eğer hakem kararı. tenfızi istenilen devletin usul
hukuku değil de başka bir devletin usul hukuku kurallarına bağlı olarak
verilmiş ise o hakem kararı yabancıdır 73 • Görüldüğü gibi. burad~a. hakem
kararı veri 1irken uygulanan usul hukuku kural farı esas alınmaktadır.
Böylelikle, hakem kararına usul hukuku kurallarının uygulandığı devletin
milliyeti izafe edilmektedir. Bugün, uygulama ve doktrinde genel eğilim bu
4
75
kriterden yanadı..7 . Yabancı hukuklardaki eğilim de bu yöndedir .
Hakem kararına tekaddüm eden saflıada muhakeme esnasında
76
uygulanan usul hukukunu dikkate alan ve "otorite teorisi" de denilen bu
kriter de, çeşitli noktalardan eleştirilebilir. Gerçekten de her zaman tarafların
hangi hukuku seçtikleri açıkça belli olmayabilir. Acaba böyle hallerde nasıl
hareket edilecektir? Genel eğilim böyle hallerde taraf iradelerinin
77
yorumlanması yönündedir . Buna göre. tarafların iradeleri yorumlanır ve
örneğin; taraflar ve hakem(ler)in aynı vatandaşlıkta olması gibi unsurlar bu
yorumda yardımcı olur. Görüldüğü gibi taraflar açıkça kararlaştırmamışsa
yorum yoluyla onların muhakemeyi hangi hukuka tabi kılmak istedikleri
araştırılmaktadır. Fakat tüm bunlara rağmen bir sonuç elde edilemezse. bu
halde ikinci bir kıstas tabilinden (devletler özel hukukundaki kaidelerden
fogus recit actum kuralına rücu ederek) hakemliğin cereyan ettiği ver usul
ht~kuku kuralları uygu lanıııal ı 7~ ve hakem kararın~ı yeri i ;.eyahut ;,al~anc ılığı
bu esastan hareketle tespit ecli lıneye çal ışı imalıdır. Böyle( ik le. tarafların
T

" Bkz. ALTUG.
a.g.e .. s.140.
..

7~

. ..

-

'

NOMER. a.g .e .. s.487 : USl UNDAG, Yabancı Hakem Kararları, a.g.e., s.8:
DA YINLARLI . Yabancı Hakem Kararlarının Tentizi. a.g.e .. s.63: KORAL. Y.XV.
HD'nin 1976 Tarihli Kararının Eleştirisi. s.443 .
Örneğin. Alımın hukuku için bkz. ÜSTÜNDAG . a . g.ın . s.8 vd .: avrıca bkz.

75

DA YINLARI.
70

a . g.nı ..

s.63.

ÇELİKEL. a.g.e .. s.338.

77 ••

••

-

-

USTUNDAG, a.g.e .. s.9: AL TUG . a.g.e .. s.140 w
ÇELİKEL, a.g.e .. s.338 .
78

.

özellıkle

NOM ER. a.g.e .. s.-188:

NOMER, a.g .e .. s.488 : ALTL!(I. a.g.e .. s. 140: 0STÜNDM~ . a.g.nı .. s.9.
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iradelerinin tespit edilemeyeceği hallerdeki boşluk doldurulmuş olacaktır.
Fakat böyle bir sonuç daha çok özel olarak kurulan hakem mahkemelerinin
(Ad Hoc Tahkim ) verecekleri kararlar için söz konusudur. Kurumsal veya
resmi nitelikteki. borsa. ticaret odası. iktisadi devlet teşekküllerine ait daimi
hakem mahkemeleri (örneğin. Paris Milletlerarası Ticaret Odası Hakem
Mahkemesi-CCI-. Rusya'daki Yabancı Ticaret Hakem Komisyonu ve Deniz
Ticaret Hakem Komisyonu) genelde bulundukları yerin tahkime ait usul
hukuku hükümlerini uygulamaktadırlar. Böyle hallerde otorite kanunu
(ımıhakemeye uygulanan usul hukuku) kolaylıkla tespit
edilebilir. Eğer
taraflar hiçbir milli hukuk açıkça kararlaştırnıamışlar ve tahkim kurumsa
l
nitelikteki hakem mahkemelerinin kendine ait olan kuralların uygulanması
ile cereyan etmiş ise. bu halde. son çare olarak ülke (toprak-mülkilik
)
prensibine dönmek gerekecektir.
Hemen belirtmek gerekir ki: otorite kanunundan amaç. emredici usul
hükümleridir. Bu bakımdan hakem kararının kamu düzenine aykırı oluşu ya
da Türk usul hukukunun yorumlayıcı hükümlerinden ayrı kılınmış olması
o
kararın yabancı hakem kararı sayılması için yeterli değildir 79 . Böyle
hallerde, hakem kararı yine Türk hakem kararı kabul edilir; ama şu veya bu
sebeple kamu düzenine aykın olacağı için tasdik talebi reddolunur.
Nihayet belirtmek gerekir ki. hakem kararının yabancılığında ve ona
milliyet izafesinde otorite kanununu esas alanlar, hakemliğin ..akti nitelikte
olduğunu düşünenler ve böylelikle irade serbestisini esas alanlardır 80 .

iV-TÜR K MAHK EME KARAR LARIN DA KABUL EDİLEN

ERİTER

A-1979 'DAN ÖNCE
Yargıtay başlangıçta.

Türk doktrininde öteden beri savunulan görüşe
uygun olarak hakem kararlarının akti nitelikte olduğunu kabul etmiştix:
.
7

•ı NOMER . a.g.e .. s.489 : KORAL . Y.15. HD'nin 1976 Tarihli Kararını
n Eliştirisi.
s.469.
~° KORAL . Y .XY . l-ID'nin 1976 Tarihli Kararının Eleştirisi. s.438:
AL TUG. a.g.e..
s.140
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Bunun sonucu olarak, bu kararların sınır tanımayacağını, tıpkı sözleşmeler
gibi infaz olunacaklarını kabul ediyordu . Durum böyle olunca hakem
gerek
kararlarının yerli ve yabancı şeklindeki ayrımına yarayaca k kritere
yoktu. Yabancı bir unsuru ihtiva etse de tUm hakem kararlı HUMK m.
536'ya göre infaz ediliyord u. Nitekim 4.3.1948 tarih ve E. 47/6444 ve K.114
sureti tenfızi
sayılı kararında : "Ecnebi mahkem elerinden verilen ilamların
hakkında velev ki, ecnebi
hakkındaki usul hükümle ri, hakem kararları
hakemle r tarafından verilmiş olsun, uygulam az" gerekçes i ile yabancı
unsurlu hakem kararının HUMK 536.mad deye tabi olduğuna karar vermişti .
Yargıtay
Diğer bir kararda (27.4.29 48 T 7. E. 4777 ve K. 2020 sayılı karar)
kararını
"Yabancı mahkem e kararları misillü tenfıze tabi tutulama zlar"
.

. 82

vermıştır

.

B-1949'DAN SONRA
1949 yılından sonra Yargıtay görüş değiştirmiştir. Hakem kararlarının
kriter
infazı konusun da "kaza teorisini" yabancılığı tespite yarayan
83
126,
E.
YHGK,
Nitekim
.
etmiştir
kabul
bakımından ise "akit teorisini"
(usul
otoritesi
kanun
bir
K. 109, T. 7. 11.1951' de verdiği kararda yabancı
hukuku) altında verilen kararların "yabancı hakem kararı" sayılacağına;
e ilamlarının
yabancı hakem kararlarının Türkiye' de ancak yabancı mahkem
vermiştir.
karar
ceğine
edilebile
tenfız
icrasına özgü hükümle r uyarınca
burada
nı
kısımları
önemli
YHGK'n un, bu kararının konu açısından
aktarmak ta yarar var: "... Arjantin 'de mahalli mevzuat a göre seçilen
hakemle r tarafından verilmiş olan kararın onanmasına dair İstanbul Asliye
Mahkem esi 14. Ticaret Dairesi Başkanlığınca verilen 4.10.194 7 tarihli
Bkz. KALPSÜ Z, Hakem Kararlarının Milliyeti, s.610 vd.
.
.
- Bu kararlar ve bu doğrultudakı TMHUH'nın 5. 1. 1930 T. 247 sayılı kararı, Y. icra
13.4.1944
İflas Dairesinin 26 .6. 1948 T.E. 2614 ve K. 2931 sayılı kararı ve YTD'nin
s.61 O
Milliyeti.
ın
Kararların
Hakem
Z,
KALPSÜ
T. 1604/42 sayılı kararları için bkz.
vd .; AL TUÔ. a.g.e ., s. 143 .

81

~

Yargıtayın bu doğrultudaki kararları arasında şunlar zikredileb ilir: YTD 25 .3.
1949 T.E. 948/4700 , K. 1495; 22.4. 1949 T .E. 948/ 4733 ve K. 2042 sayılı kararı;
21 .2 . 1952 T. ve E. 6230. K. 955 sayılı kararı ; 18.2. 1954 T. ve E. 53/ 487 K. 930
. Bu kararlar için
sayılı kararı ; 23 . 12 . 1955 T . Ve E. 7745 ve K. 8401 sayılı kararları
bkz. KALPSÜ Z, Hake"m Kararlarının Milliyeti. s.611 vd .
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kararın temyizen incelenmesi İçişleri Bakanlığı adına vekilleri tarafından

verilen dilekçe ile istenilmesine mebni Yargıtay ticaret Dairesince ... hakem
kararı Arjantin'de seçilmiş hakemler tarafından Aıjantin kanunları hükümleri
dairesinde verilmiş bir karar olması bakımından alakadarlarca tenfiz kararı
istihsal edilmedikçe, bu hakem kararının ıcrasına kanunen imkan
bulunmadığı göz önünde tutularak o yolda işlem yapmaksızın sözü geçen
hakem kararının Türk mevzuatına uygun şekilde verilmiş bir hakem kararı
gibi ad ve telakkisi ile taraflara tebliğ edildiğinden ve temyiz müddetinin
geçirildiğinden bahisle tasdikine karar verilmesi yolsuz beyanıyla bozulmuş
olmakta. Yeniden yapılan yargılama sonunda bazı sebep ve düşüncelerle
evvelki hükümde ısrara karar verilmiştir.
Hakemlerin tabiiyeti ve hakem kararının verildiği yer bakımından
hakem kararına yabancılık vasfı izafe edilemezse de tahkimnamenin ve esas
mukavelenin tabi olduğu kanun bakımından hakem kararının yabancılık
vasfı münakaşa olunabileceğine ve bir hakem kararı yabancı bir kanun
sayılabileceğine icra mahalli Arjantin olan ve orada tanzim edilen ve Türk
kanunlarına atıf yapmayan ve tahkim şartlarını muhtevi mukaveleden doğan
ihtilafın halline dair olan hakem kararının yabancı bir hakem kararı olduğu
muhakkak bulunduğuna ve yabancı hakem kararları, tenfiz usulüne tevfikan
Türk kazai mercilerince incelenerek tenfizi lüzumuna karar verilmedikçe
Türkiye'de icra olunamayacağına göre özel dairenin bozma ilamı doğru ve
uymak gerekli iken ilamda yazılı sebep ve düşüncelerle ısrara karar
verilmesi yolsuz ... olduğundan ısrar kararının ... bozulmasına oyçokluğu ile
84
karar verildi" .
Hal böyle iken Y.XY . HD. 10.Xll, 1976 T. ve E. 75/1611, K. 76/ 1052
sayılı kararında o zamana kadar Yargıtayın benimsediği ve irade muhteriyeti
prensibinin sonucu olarak kabul görmüş olan otorite kanunu kriterinden
sapmış, ülke (toprak) kriterini kabul ederek, yabancı ülkede verilen hakem
kararlarının yabancı sayılacaklarına karar vermiştir."... Yanlar arasında
düzenlenen eser sözleşmesiyle ilgili olarak çıkacak uyuşmazlığın hakemde
çözüleceği kararlaştırılmıştır. Bu sözleşme Borçlar Hukuku çerçevesinde
kurulmakla birlikte meydana getirdiği sonuçlar yönünden bir usul hukuku
sözleşmesi olarak nitelenebilir. Hakem sözleşmesi sonuçları yönünden usul
84

Kararın tam metni için bkz. KORAL. XV . HD'nin 1976 Tarhli Kararının Eleştirisi ,

s.490-491 .
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hukuku alanına girince burada kamu hukuku ilkelerinden söz etmek gerekir.
Hakem kararları yargısal niteliktedir. Bu kararın yerine getirilebilmesi
HUMK m. 536 uyarınca onama kararının verilmesine bağlandığından yargı
gücü alanına girmiş bulunmaktadır .
İsviçre'nin Lozan şehrinde toplanan, orada yargılama ve inceleme

yapan hakemlerin verdikleri kararın Yargıtay'ın devletin egemenlik alanı ile
sınırlı yargısal denetimine bağlı tutulması olanaksızdır . Toprak ilkesi
açısından yabancı memlekette toplanan, yargılayan hakemlerin orada
verdikleri kararı yabancı hakem kararı olarak nitelemek gerekir.
Öte yandan, hakem kararının yabancılık niteliğinin belirlenebilmesi
için "Usul Hukuku" kıstasının uygulanmasına izin verilebilir. Yoksa kamu
düzenine (buyurucu hükümlere) ilişkin kıstas benimsenemez. Sözleşmeyle
hakem heyetinin teşkil ve çalışma şekil ve şartları Beynelmilel Ticaret
Odasının bu baptaki usul ve kaidelerine bağlı tutulması, Milletlerarası
Ticaret Odası uzlaştırma ve tahkim hükümlerinin öngörülmesi, dava
dilekçesinin divan sekreterliğine verilmesi, hakem dosyasının Genel
Sekreterlik tarafından hakemlere sunulması , kararın milletlerarası ticaret
Odası hakem divanına tevdii ile tasdik ettirilmesi Türk Usul hukukunun tam
anlamıyla uygulanmadığını kanıtlamakta üstelik, usulümüzde hakem divanı
ile sekreterliğine yer verilmemekte, hakem kararının Divana tevdii ve tasdik
ettirilmesi kamu düzenine de aykırı bulunmaktadır.
Karar, bu sebeplerle
85
isteğinin reddine ... .

yabancı

bir hakem

kararı olduğundan

temyiz

XV . HD'nin mülkilik (ülke) kriterini kabul eden bu kararı
86
doktrinde şiddetle eleştirilmiştir . Gerçekten de Yargıtayın bu dairesi
hakem kararlarının kazai nitelikte olduğu vurgulamış bunun sonucu olarak
da mahal kriteri milliyeti tayinde kabul etmiştir. Öte yandan, XV. HD'nin
MTO tüzüğüne göre hakemliğin yürütülmüş olması ve hakemliğin kamu
Yargıtay

85

Kararın tam metni ve karşı oy yazısı için bkz. KORAL; Y.XV. HD'nin 1976

Tarihli

Kararının Eleştirisi,

s.473-489.

Bu eleştiriler için bkz. KORAL, Y.XV, HD'nin 1976 Tarihli Kararının Eliştirisi ,
s.419 vd; KALPSÜZ, Hakem Kararlarının Milliyeti, s.612 vd.
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hukuku müessesesi oluşu gerekçelerinden hareket ettiği görülmektedir. Fakat
hakemlik hakkındaki bu görüşler bugün doktrinde kabul edilen düşünceler
değildir. Nitekim KORAL, bu kararı eleştirerek , mahal (ülke) kanununa
irade kanununun, hakem kararlarının kazai olduğu görüşü yerine akti olduğu
yolundaki görüşün tercih edilmesi gerektiğini vurgulamakta, hakemliğin
milliyetinin tayininde hakemlerin yaptığı muhakemeye ufguladıkları usul
8
hukukunun esas alınmasının gerekliliğini vurgulamaktadır • Öte yandan, bu
kararda yabancı memlekette toplanan, yargılama yapan (İsviçre-Lozan)
mahkemelerin verdikleri kararın yabancı hake~ kararı olduğu belirtildikten
(ve böylece ülke kriteri kabul ·edildikten) sonra" ... hakem· ka,rarının
yabancılık niteliğinin belirlenebilmesi için Usul Hukuku kıstasına da izin
verilebilir .. " denilerek otorite kanunu kriterine de yer verilip, kararın hangi
kanunun otoritesi altında verilmiş olduğu araştırılmaya girişilerek birbirine
zıt sayılabilecek iki kritere aynı anda yer verilmesi, esasen mülkilik (ülke)
kriterinin hissedilen yetersizliğini gidermek gayretleriyle yan gerekçder
tutarsızlığı
düşülen
içine
sonucunda,
girişmesi
ışıne
arayışı
88
sergı·ı eme k te d.ır .
Bu hakem kararının taratlar-(Devtet Su İşleri ve La ·compagn ie de
Cons. Internationales La compagnie Française D'entreprises et La Societe
Impregillio) arasındaki tahkim sözleşmesinden, tarafların Türk Usul Hukuku
hükümlerinin MTO'nun hakemlik ve uzlaştırma hükümlerinin yetersiz ·
89
kalacağı noktalarda uygulanacağını kararlaştırdıkları anlaşılmaktadır. O
halde, otorite kanunu kıstasından birden dönmeyi gerektirecek bir haklı
sebep görülmemektedir. Bu nedenlerle sonuç olarak, bu hakem kararının
Türk (yerli) hakem kararı olduğu sonucuna varılması gerekliydi denilebilir.
Y.11.HD. 28 .12.1978 tarihli kararında , Y.XV . HD'nin yukarıdaki
1976 yılında verdiği kararda hakem kararının yaban.cılığını tespit açısından
kabul etti~ i ülke (mahal) kriterini terkederek, otorite kanunu; yani tahkim
90

87

Bkz. KORAL, Y.XV . HD'nin 1976 Tarihli Kararının Eleştirisi, s.419 vd.

88

KALPSÜZ, Hakem Kararlarının Milliyeti, .s.616-617.

89

Bkz. Y.XV . HD'sının bu kararının üye OKÇUOÔLU tarafından yazılan karşı oy

yazısı·. KORAL, Y. X\İ. HD'sinin 1976 Tarihli Kararının Eleştirisi , s. 477 vd .;
KALPSÜZ, Hakem Kararlarının Milliyeti , s.612.
90

BATIDER, 1979, X, s. l, s.228 vd .
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usulünün tabi k ı lındığı hukuk kriterini tekrar kabul etmişt i r : "Sözleşmedeki
{tahkim şartı) uyarınca. hakem koşulu Londra'da oluşturulmuştur ve
hakemler de yabancıdır. Kökleşmiş Yargıtay içtihatlarına göre: hakemlerin
tabiiyeti ve hakem kararının verildiği yer bakımından hakem kararına
yabancılık vasfı izafe edilemez ise de. davada dayanılan hakem kararı
yabancı bir kanunun (İngiltere Kanununun) otoritesi altında verilmiş ve Türk
Kanununlarına atıf yapılmamış bulunduğundan. yabancı bir hakem kararı
olduğunu kabu I zonın ludur" .
kararı takiben Yargıtay, hakem kararlarının yabancılığının,
usulünü tabi kıldıkları hukuka (otorite kanunu) göre tespit
tahkim
tarafların
91
edileceği görüşünü tekrar etmiştir .

Bu

V-MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU
HAKKINDA KANUNUNA GÖRE YABANCI HAKEM KARARI

2675 sayılı MÖHUK'ta "yabancı" hakemin kararını tanımlayan bir
hüküm mevcut değildir. Fakat bu kanunun bazı hükümlerinden yanım
yoluyla, kanunun yabancı hakem kararına bakış açısı hakkında bir sonuca
92
varmak mümkündür . Nitekim , söz konusu kanunun tenfiz talebinin reddi
"Davacı vekili. hakemlik prosedürünün Türk Kanununun otoritesi altında cerayan
Hakem Kararının tam anlamı ile Türk Kanunları
otoritesi altında verilmiş Türk Hakem kararı olduğunu ... dava konusu hakem
kararının tasdikine karar verilmesini talep ve dava etmiştir ... Mahkemece ibraz
olunan dava konusu hakem kararı suretine ve toplanan ti.im kanıtlara nazaran
davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükümü davalı vekili temyiz etmiştir .. hakem
mahkemesi de Tiirkiye'de karar vermiş olmakla gerek (otoritesi altında verilen
Hukuk) kriteri. gerekse (Hakem mahkemesinin toplandığı yer Hukuku) kriterine
göre i şbu hakem kararının bir Türk Hakem kararı olarak kabulü gerekmesine ve
Paris Uluslararası Ticaret Odasının sadece Hakemi seçen Merci ve sekreterya görevi
yapmış bulunmasına göre hakem kararı tenfize değil tasdike tabi olması lazım
gelmekle. davalı vekilince ileri sürülen temyiz itirazları HUMK'nun 533.ınaddesinde
sayılan sebeplerden olmadığından reddi gerekir. .. Yuk a rıda açıklanan nedenlerden
dolayı. .. usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA .. . oybirliği ile
karar verildi . "(Y .11.H.D. E. 198517355. 199517099. T. 19. 12. 1995), bkz. SA KM AR
Ata/YILMAZ İlhan / EKŞİ Nuray. MÖHUK Uygulama Örnekleri . İstanbul. 1989.
s. 135 vd.
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edeceğinin kararlaştırıldığını. ..

9

~ Bkz. KALPSÜZ. Türk Hakem Kararı Kavramı. s.46.
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sebeplerini düzenleyen 45.ınaddesinin f. g ve i bentleri bu konuda ipuçları
verir niteliktedir. 2675 sayılı MÖHUK, m.45/f bendine göre, "Tahkim
sözleşmesi veya şaı1ı taraflarca tabi kılındığı kanuna. bu konuda bir anlaşma
yoksa hakem hükmünün verildiği yer hukukuna göre hükümsüz ise" m. 45/g
bendine göre ise "Hakemlerin seçimi veya hakemlerin uyguladıkları usul,
tarafların anlaşmasına, böyle bir anlaşma yok ise hakem hiikınünün verildiği
yer hukukuna aykırı ise": m.45/ i bendine göre de "Hakem kararı tabi olduğu
veya verildiği yer hukuku hükümlerine göre kesinleşmemiş yahut ıcra
kabiliyeti kazanmamış ... ise". hakem kararının tenlizi talebi reddedilir.
Bu hükümler değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç: 2675 sayılı
kanunun akit teorisini kazailik teorisine tercih etmiş ve hakem kararlarının
milliyetini tayinde akit teorisinden hareketle irade serbestisi prensibine
93
ağırlık vermiştir . Çünkü kanun yukarıki hükiimlerde evliyete tarafların
seçtiği kanuna önem vermektedir.
Şu

durumda. kanunda konuya ilişkin açık bir hüküm olmamasına
rağmen: tenfızin reddi sebeplerini düzenleyen 45 . ınaddenin (t). (g) ve (i)
bentlerinin yorumuyla şöyle bir sonuca varmak mümkiinclür: 2675 sayılı
MÖHUK'a nazaran: hakem kararlarının milliyeti tarafların tahkim usulünü
tabi kıldıkları hukuka göre belirlenir. Eğer bu hukuk. Türk usul hukuku ise.
karar. Türk hakem kararı: yok eğer söz konusu usul hukuku yabancı ise karar
').J
da yabancı hakem kararı sayılır
Şu halde. 2675 sayılı MÖHUK'un hakem kararlarının milliyetini

tayinde otorite kanunu kriterini kabul ettiği söylenebilir. Fakat eğer tanıtlar
uygulanacak usul hukukunu açıkça kararlaştırmamışlar ve yorum yoluyla ela
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:ı NOMER. a.g.e.. s.489-490: ÇELİKEL. a.g.e .. s. 339: KALPS07. Türk l lakeııı

Kararı Kavramı .

a.g.e: s. 48 : ÜNAL. a.g.m .. s.62-63: ANSA Y Tuğrul. Yabancı
Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenlizine İlişkin New York Antlaşması ve Yl·ni
Türk Devletler Özel Hukuku Kanunu. Yabancı l lakeııı Kararlarının Türkiye'Je
Tanınması ve Tenfızi (Bildirilcr-Tartı~ıııalar). il. Tahkim llatiası . Ankara. 198..t.
s. 131 vd .
.,.. Bkz. ÜNAL. a.g . ııı .. s.62: ÇEl.IKFI. . a.g.e.. s.339: NOM ER. a.g.e.. s.489 .

iradesi tespit edilemiy or ise, o v.akit ikinci ve95 yardımcı bir kriter
olarak hakem kararının verildiği yer dikkate alınacaktır .

tarafların

Böylelik le de hakem kararı taabiyets iz olmaktan kurtarılacak ve
verildiği yere bağlanacak, yani 2675 sayılı MÖHUK m.45/b (t), (g) ve (i)
den çıkan ikinci sonuç da hakem kararlarını milliyets izlikten kurtarma k için
ikinci kriter olarak ülkeselli k (kararın veri'ldiği yer) kriterinin kabul edilmiş
ise, o
olduğudur. Buna göre ise hakem kararı yabancı bir ülkede verilmiş
Türk
karar,
ise
verilmiş
de
Türkiye'
eğer
yok
;
hakem kararı yabancı sayılacak
hakem kararı sayılacaktır.

VI-NEW YORK SÖZLEŞMESİNE GÖRE YABANCI HAKEM
KARAR I
Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası

ıçın Sözleşme

(Conven tion the Recognit ion and Enforcem ent of Foreign Arbitral Awards)
(10 Haziran 1968 Tarihli New York Sözleşmesi) m.1 hükmü aynen şöyledir:
"Bu sözleşme gerçek veya tüzel kişiler arasında doğan uyuşmazlıklarda.
tanınması ve icrası istenen devletten başka bir devlet toprağında verilen
hakem kararlarının tanınmasına ve icrasına uygulanır. Sözleşme aynı
zamanda tanınması ve icrası istenen devlette milli sayılmayan hakem
kararları hakkında

da

uygulanır"
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Bkz. UNAL, a.g.m., s.62-63: KALPS4 'l, Turk Hakem Kararı Kavramı. s.48:
NOMER. a.g.e., s.489-490 ; ANSA Y, a.g.m., s. 131: BİRSEL Mahmut T.,
rine Göre Verilen
Milletlerarası Ticaret Odasının Uzlaştırma ve Tahkim Hükümle
e Tenfızi.
Türkiye'd
e
Dairesind
i
Hükümler
Kanun
Sayılı
2675
ı
Hakem Kararların
Haftası ,
Tahkim
il.
Tenfızi,
ve
Tanınması
e
Türkiye'd
ın
Kararların
Yabancı Hakem
1.
15
s.
1984,
Ankara,

~
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Article 1

This Conventio n shall apply to the recognitio n and enforcem ent of arbitrate awards
made in territory of a State other than the State where the recognitio n and
enforcem ent of such awards are sought. and arising out of difference s between
persons. whether physical or legal. it shall also apply to arbitrate awards not
considere d as domestic awards in the State where their recognitio n and enforcem ent
are sought.
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hakem kararının tanımından
ziyade, sözleşmenin uygulanacağı hakem kararlarını belirlenmeye
sı ve icrası
çalışılmıştır. Buna göre New York sözleşmesi; (a) Tanınma
ına , (b)
kararlar
hakem
verilen
inde
istenilen devletten başka bir devlet ülkes
ına
kararlar
hakem
Tanınması ve icrası istenilen devlette yabancı sayılan
97
enin
uygulanacaktır . Şu halde, sözleşmenin bu 1.maddesinde. sözleşm
verilen hakem
kararın tenfızinin istendiği devletten başka bir ülkede
yabancılığını
ının
kararlar
hakem
kararlarına uygulanacağı belirtilmekle;
98
Esasen bu
bilir.
tespit açısından "ülke kriteri"nin kabul edildiği düşünüle
sözleşme de irade serbestisine önem vermiştir.
Görüleceği

gibi bu maddede

yabancı

Nitekim New York sözleşmesi m.5/f. 1,. b.a'ya göre, hakem
bu bapta sarahat
anlaşmasının" ... taraflarca tabi kılındığı kanuna ve eğer
99
mevcut değilse hakem kararının verildiği yer kanununa göre hüki.imsi.iz ... "
teşekki.ili.ini.in"
olmasını ve m.5/f. 1.b d'ye göre ise "hakem mahkemesinin
olmayan
anlaşma
ve
sına
anlaşma
n
veya hakemlik usulünün tarafları
... 11100
uygun
erine
hüküml
hallerde hakemliğin cereyan ettiği yer kanun
olmamasını hakem kararının reddi sebebi saymıştır.

bu
Sözleşme. bu m. l/ pragraf 2 hükmü ile. akit devletin ülkesinde verilen fakat
yerli
için)
devletçe (örneğin Türkiye'de yabancı usul hukukuna tabi olarak verildiği
bilme imkanını getirerek,
sayılmayacak olan hakem kararlarına da uygulana
devlet
uygulama alanını genişletmiştir. Böylelikle. kararın tenfızinin istendiği
bağlama
hukuk
özel
hakimi, ülke kriteri ile bağlı kalmayacak ve kendi milletlerarası
ülkesinde de olsa. onu
kurallarının imkan vermesi halinde. bu hakem kararı kendi
r, bkz. ÜNAL,
bilecekti
· yabancı olarak niteleyerek, New York sözleşmesini uygulaya
97

a.g.m., s.61.
98

ÜSTÜNDAÖ, a.g.m ., s.7

Article V/l . (A) "... the ... agreement is not avid under the law to which the parties
have subjected it, or, failing any indication there on, under the law of the country
where the award was made .. "
100
Article V/ l. (D) "The composition of the arbitrate authority or the arbitrare
such
procedure was not in accordance with the agreement of the parties. or. failing
n
arbitratio
the
agreement, was not in accordance with the law of the country where

99

too place .. "
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Şu halde, Sözl. m.1/1 'de iilke kriterinin kabul edildiğini gösteren
ibareye rağmen: yukarıda aktarılan Sözl. ın.Y/f (a) ve (d) bentlerindeki
ifadeler karşısında . New York Sözleşmesinin. irade serbestisine öncelik
verdiği ıoı söylenebilecektir. Böylelikle sözleşme ülke ile hakem kararı
arasında aradığı bağlantının öncelikle tarafların serbest iradeleri ile
kurulması imkanını tanımış ve tarafların yapm.:akları seçim ile seçecekleri
hukuk yoluyla bu bağlantıyı kurmamış olmaları halindedir ki: kararın
verildiği yer (ülke) önem kazandırmıştır.

SONUÇ VE DEGERLENDİRME
Yargı

egemenlik haklarındandır . Dolayısiyle.
bu uyuşmazlığı çözünılenmesi için
devletin yargı mercilerine götürmeleri kuraldır. İstisna ise uyuşmazlığın özel
kişilere getirilerek hallettirilmesidir. Çok genel bir ifadeyle. tarafların.
kanunun yasaklamadığı durumlarda. aralarında doğan hukuki uyuşmazlığı
özel kişi le re (hakeın lere) getirmeleri ve bu kişilerce uyuşmazı ığın bir hal
tarzına bağlandığı hallerde (ihtiyari) tahkimden söz edilmektedir. Tarafların
uyuşmazlıkları tahkime başvurarak çözmek isteyişlerinin bir çok nedeni
vardır: Hakemlerin uyuşmazlıkları devlet mahkemelerine oranla daha kısa
sürede sonuçlandırmaları. tahkimin daha ucuz oluşu. gizlilik ve özellikle de
hakemlerin uyuşmazlık konusunda uzman-kişi oluşları bunlar içinde zikre
yetkisi

devletin

aralarında uyuşmazlık çıkan tarafların.

değer.
Milletlerarası

ticari ilişkilerin son derece geliştiği günümüzde.
milletlerarası özel hukuk alanında tahkimin önemi iç hukuka nazaran çok
daha fazladır. Deni lebi 1ir ki. mi lletlerarası özel hukuk alanında ticari
uyuşmazlıkların hakemler vasıtasıyla halli istisna değil. neredeyse kuraldır.
Hakemlerin uyu mazi ık konusunda uzmar. oluşları ve sürat mi lletlerarası
alandaki karmaşık ticari uyuşmazlıklarda daha da bir önem arz etmektedir.
Öte yandan. hakem kararlarının mahkeme kararlarına oranla daha kolay
tenfiz edilebilir oluşu ve ayrı devlet vatandaşlığındaki tarafların. birbirlerinin
devlet mahkemelerinin tarafgir davranacağı şüphesi içinde oluşları gibi
milletlerarası özel hukuk ilişkilerine özgü nedenler de hu alanda talıkimır.
gelişmesinde etkili olmuştur.

ıuı Bkz. ÇELIKEL. a.g.e .. s.339: ÜNAL. a.g.ın .. s.61.
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Bu şekilde. taraflar arasındaki bir uyuşmazlık, kanunen hakeme
getirilmesi yasak olmayan bir uyuşmazlık olup da. taraflar yaptıkları tahkim
sözleşmesi ya da akte ekledikleri tahkiııı şartı dolayısiyle bu uyuşmazlığı
hakemlere getirip: çözüııı yolunda bir karar istihsal ederek. bu kararı tasdik
ya da tenfiz talebi ile kendisine başvurulduğunda. mahkeme. kararın yerli mi
yoksa yaba ne ı ııı ı olduğuna karar verıııel idir. Eğer kararın yeri i olduğu
sonucuna varılırsa. HUMK m.516 ve! . hükümleri mucibince tasdik işlemine
tabi tutulacak; yok eğer kararın yabancı bir hakem kararı olduğu sonucuna
varılırsa. o vakit MÖHUK ııı.43 vd. hüküııılerine göre tenfız işlemine tabi
tutulacaktır.

Ayrıca. MÖHUK ııı.44/ f. 2'nin atfı dolayısiyle. aynı kanunun m.38/b

a'da

yabancı

mahkeme kararlarının tenfizi bakııııından aranan karşılıklılık
esası yabancı hakem kararlarının tentizinde de aranacaktır. MÖH UK ııı. 45 / f
1'e nazaran ise. yabancı hakem kararının tenfiz edilebilmesi için tabi olduğu
veya verildiği yer hukuk hükümlerine göre kesinleşmiş olması lazım . Gerek
karşılıklılık esasının gerekse kesinleşme veya icra kabiliyetinin gerçekleşip
gerçekleşmediği ise; yabancı hakem kararına bir mi il iyct izafe etmeyi; yani
ona bir dev !etin mili iyetin i vermeyi gerektir:;. Ancak bu şek iide hakem
kararına milliyeti izafe edilen devlet ile Türkiye arasında. hakem kararlarının
tenfizi açısından bir (kanuni. fiili ya da siizleşmesel) karşılıklılığın olup
olmadığı ve kesinleşme veya icra kabiliyetinin kazanılmış olup olmadığı
konusu incelenerek bir Slmuca varı lahi 1ir.
Hakem

kararlarının

yabancılığını
tespitte
çeşitli
ölçütler
Haken) kararlarının niteliği konusunda sahip olunan görüşe
göre bu kriterlerden biri ya da öteki kabul edilir. Bir görüşe nazaran.
tarafların karşılıklı birbirine uygun iradelerinin birleşmesi ile meydana
gelmiş olan. bir borçlar hukuku sözleşmesine istinaden bir nevi vekil olarak
değerlendirilebilecek olan
hakem !erce veri len hakem kararları. akti
niteliktedir. Bunların icrası da tıpkı bir akit gibi olmalı: eğ.er bir taraf bu
kararın gereğini yerine getirmezse. diğer taraf basit bir ifa davasiyle onu
kararın gereğini yerine getirmeye zorlamalıdır. Akdi görüş denilen bu görüş.
hakem kararlarının icrası yönünden bu tarz bir çözüm getirirken. "mi ili 1ik"
ve"yabancılık" açısından ise. "ntnrite kanunu" (tahkim ımıhakemesine
uygulanan usul hukuku) nu kriter olarak kabul etmekle ve yabancı bir kanun
otoritesi altında verilen hakem kararlarını yabancı olarak niteleyip. o karara.
otoritesi altında verildiği kanunun ait olduğu devletin milliyetini izafe
etmektedir.

kullanılıııaktadır.
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Bu konuda öteki bir görüş ise, hakem sözleşmesi mahalli hukukun
verdiği imtiyaz sonucu bir taraftan devlet yargısına giden yolu kapamakta (
menfi tesir), öte yandan, hakemleri uyuşmazlığı halletmeye yetkili kılmakta;
nihayet mahkemece tasdiki müteakiben kesin hüküm teşkil etmektedir.
Görüldüğü gibi her ne kadar taraf iradeleri ile kurulmuş olsa da usul hukuku
alanında tesirlerini gösteren bu sözleşme ve de bu sözleşme sonucunda
devlet yargısına benzer bir yargı ürünü olan hakem kararı, "kazai"
niteliktedir. O halde, yabancı hakem kararları da, tıpkı yabancı mahkeme
kararları gibi tenfize tabi tutulmalıdır . Böylelikle, tahkim yeri hukukuna tabi
olacak hakem kararının yabancılığı buna göre tespit edilecek, yani yabancı
bir ülkede verilmiş hakem kararı "yabancı" sayılacaktır.
Bu arada, tahkimin esasen taraflar arasındaki bir sözleşmeye
dayandığını kabul etmekle birlikte, bu sözleşmenin sonuçlarını usul hukuku
sahasında doğurduğunu kabul eden ve böylece hakem kararlarını icra ve
tenfiz açısından "kazai" görüşün vardığı sonuçlara getirmekle ortaya pek
yeni bir düşünce koymuş sayılmayabilecek görüş (karına görüş) ile
milletlerarası tahkimin, milletlerarası ticaretin ihtiyaçlarından doğduğuna
dikkat çekerek. ona bu karakteri nedeniyle, milletlerarası bir hukuki nitelik
tanıyan görüş (özerk teori) mevcuttur. Taraf iradelerine ağırlık veren bu
sonuncu görüş de. "akti" görüşe yaklaşmakla beraber. bu irade serbestisi
sınırlarını milletlerarası ticaret düzeninin ana kuralları (milletlerarası kamu
düzeni) ile sınırlamakla ondan ayrılır.
Sonuç olarak denilebilir ki, hakem kararı ile ilgili olan kişilerin (
taraflar veya hakemler) vatandaşlığı, bu karara yabancılık izafesinde yeterli
ölçüt olamaz. Çünkü tarafların veya hakem(ler) in vatandaşlığının kararın
özü ile ilgisi, bu karara yabancılık izafesi için yeterli ve isabetli değildir.
Bunun gibi, özellikle günümüz dünyasında çoğu kere tesadüfi bir yer olma
ihtimali olan ve yine verilen hakem kararının sonuçlariyle her zaman ilgili
olmayabilecek olan hakem Iiğin cereyan ettiği yer (ülke )de, hakem
kararlarına yabancılığın izafesinde yeterli bir kriter sayılamaz. Nitekim,
Y.XV. HD'nin bu kriteri esas alan, 10.3 .1976 tarihli kararı doktrinde
hararetle eleştirilmiştir. Bu konuda "esasa uygulanan hukuk" da bir kriter
olamaz. Esasa uygulanacak yabancı bir hukukun kolaylıkla seçilmesiyle bir
çok milli hakem kararlarının yabancı sayılmasına neden olabilecek bu kriter
de bugün taraftar bulamamaktadır. Şu halde, irade serbestisinin bir sonucu
olarak ortaya çıkan otorite kanunu (tahkiln muhakemesinde uygulanan
hukuk), hakem kararlarına yabancılık izafesinde mevcutlar arasında en kati
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kriter gibi görülmektedir. Buna göre, her nerede verilmiş olursa olsun. Türk
usul hukuku kurallarına tabi olarak verilen hakem kararları, Ti.irk hakem
kararıdır. Buna karşılık Türkiye'de de verilmiş olsa, yabancı bir kanun
otoritesi altında verilen hakem kararları yabancıdır. Bugün doktrinde
ağırlıklı olarak bu konuda kabul edilen kriter de bu otorite kanunu kriteridir.
Nitekim, Yargıtay da, Hukuk Genel Kurulunun' 7. 11. 1951 tarihinde verdiği
kararla bu kriteri kabul etmiştir. Her ne kadar XV.HD'nin 10.3. 1976 tarihli
kararında bu görüş bırakılıp ülke kriteri kabul edilmiş ise de, daha sonra
l 1.HD'sinin. 28.12.1978 tarihli kararıyla ülke kriteri terk edilerek, hakem
kararlarına yabancılık izafesinde tekrar "otorite kanununun" kriteri kabul
edilmiştir.
Milletlerarası ticaret hayatında önemli devletlerin hemen tamamının
ve Türkiye'nin de taraf olduğu 1958 tarihli New York sözleşmesinin 1.
maddesi göz önüne alındığında, sözleşmede hakem kararlarının yabancı
sayılması açısından ülke kriterinin kabul edildiği düşünülebilir. Bu
sözleşmenin tenfız talebinin reddi sebeplerine ilişkin V.maddesinin 1 (a) ve
(d) bentleri göz önüne alındığında ise. irade serbestisine ağırlık verildiği
ortaya çıkmaktadır. MÖHUK ise hakem kararlarının yabancılığını tespit
konusunda açık bir hükme yer vermiş değildir. Fakat. bu kanunun tenfız
talebinin reddi sebeplerini düzenleyen ve sözleşmenin yukarıda zikredilen
bentlerine tekabül eden m. 45/b (f), (g) ve (i) incelendiğinde, bir yorumla,
kanunun aktilik teorisini kazailik teorisine tercih ettiği söylenebilir.
Böylelikle, MÖHUK bakımından hakem kararlarında yabancılığı tesis eden
kriterin "otorite kanunu" olarak kabul edildiği söylenebilir. Buna göre,
yabancı bir kanun otoritesi altında verilen hakem kararı yabancıdır. Fakat
hakemlerin yapacağı muhakemenin tabi olacağı kanunun. irade serbestisine
sahip tarafların (açık veya zımnen) tayin etmedikleri haldedir ki, MÖHUK.
(m.45/b f, g, i) ülke (toprak)
kriterine yabancılığı tespit açısından
tamamlayıcı bir kriter olarak yer vermiştir. MÖHUK'tan yorumla
çıkarılabilecek bu isabetli sonuç: yani hakem kararlarına yabancılık
izafesinde "otorite kanunu" mın esas kriter olarak kabul edilmesi ve ancak bu
otorite kanununun tahkim sözleşmesinde tezahür eden tarafların iradesinin
yorum yoluyla da belirlenememesi halindedir ki, ülke kriterine tamamlayıcı
kriter olarak yer verilmesi şeklindeki . sistem: doktrinde de ağırlıklı olarak
kabul görmektedir.
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