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ULUSLARARASI TAHKİM KURUMUNUN YİD SÖZLEŞMELERİNDE  UYGULANABİLİRLİĞİ 

1. Tahkim Kurumu 

Uluslararası Hukuk kapsamında, Uluslararası Tahkim müessesesi önemli bir yer işgal 

etmektedir. Öncelikle Tahkimi, prensipte, önerdiği çözümlerin taraflar üzerinde bağlayıcı 

niteliğe sahip olmayan Arabulucu (uzlaştırıcı)kavramından ayırmak gerekir. Bununla beraber, 

Tahkim,  ticaret ve borçlar hukuku başta olmak üzere özel hukuk konularında geniş bir 

uygulama alanına sahip, tahkim şartını kabul etmiş taraflar arasında doğmuş anlaşmazlıkların, 

devlet mahkemeleri dışında, taraflarca ya da kanunla belirlenmiş ‘’Hakem’’ adı verilen, özel 

kişilerce çözümlenmesi olarak ifade edilebilir.  Uyuşmazlıkların Tahkim yolu ile 

çözümlenmesinin, duruşmalar ve hakem kararlarının kamuya açık olmayışı nedeniyle gizlilik 

ilkesinin uygulanabilir olması, hakem kararlarının tarafların izni olmadıkça yayınlanamaz 

olması, hakemlerden birisinin veya tümünün uyuşmazlıkla ilgili teknik ve özel konuda bilgi 

sahibi olması durumunda, normal yargıdaki bilirkişi raporlarına ihtiyaç duyulmaması, 

dolayısıyla özellikle itiraz hallerinde oluşan zaman, masraf ve kaynak kaybının önlenmesi, kural 

olarak hakemlerin ilk toplantıdan itibaren ilk 6 ay içinde karar vermesi, verilen hükümlerin 

kesinleşmesi ve icrasının daha çabuk olabilmesi, tahkimin tercih edilme nedenleri arasındadır.  

 

2. Tahkim Kurumunun Uluslararası Niteliği ve Kaynakları 

Tahkimin, milletlerarası niteliği, yabancılık unsurunun varlığı söz konusu olduğunda 

kazanabileceği tartışmalı bir konu olup; Miletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki 

Kanu’nda yabancılık unsurundan ne anlaşılması gerektiği belirtilmemiştir. Ancak çeşitli 

hukukçuların tanımlarından,  ‘’bir hukuki ilişki veya olayı, birden fazla hukuk düzeni ile irtibatlı 

kılan unsur’’ olarak ifade edilebilmektedir. Uluslararası tahkim müessesesine uygulanacak tek 

ve bütün bir hukuk sistemi bulunmaması nedeniyle, tarafların ehliyetini belirleyecek hukuk, 

tahkim sözleşmesine, davasına, ihtilafa ve hakem kararının tenfizine   uygulanacak hukuk 

şeklinde, aynı anda, değişik mevzuatlar uygulanabilmektedir.  

Türkiye, 1958 yılında, yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizini düzenleyen New York 

Sözleşmesini imzalayarak, 20877 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3731 sayılı kanunla 

onaylamış, sözleşmeyi sadece bu sözleşmeye taraf bir devletin ülkesinde verilmiş olan hakem 

kararlarının tanınması ve tenfizi hakkında, yalnız akdi veya akit dışı hukuki münasebetlerden  
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kaynaklanan ve kendi iç hukukuna göre ticari mahiyette sayılan uyuşmazlıklar hakkında 

uygulayacağını beyan etmiştir.  1965 tarihli Uluslararası Ticari Hakemlik Konusunda Avrupa 

Sözleşmesini imzalayarak, 1991 yılında onaylamıştır. Bu sözleşme, New York Sözleşmesiyle 

karşılaştırıldığında, Tahkim Müessesesini çok daha detaylı bir şekilde düzenlemekte olup, 

sadece 28 devlet tarafından imzalanmış olması nedeniyle New York Sözleşmesi kadar büyük bir 

etkiye sahip değildir. 1965 tarihli Washington Sözleşmesini 1988 yılında 27.5.1988 tarihli 

Resmi Gazetede yayınlanan 3460 sayılı kanun ile onaylamıştır. Bu sözleşme Yatırım 

Anlaşmazlıklarının çözümü için Uluslararası Merkez’i (ICSID) kurmuştur. Bu sebeple ICSID 

Sözleşmesi olarakta anılmaktadır. ICSID sözleşmesi Dünya Bankası bünyesinde oluşturulmuş 

olduğundan, Banka ICSID hakem kararlarının tenfizi konusunda yardımcı olabilmektedir. İki 

ülke arasında yapılan, özelliklede New York Sözleşmesi’ne taraf olmayan bir ülkede yatırım 

yapılması durumunda önem kazanan, çeşitli tarihlerde, çeşitli ülkelerle imzalanmış olan   

Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Antlaşmaları (YKKTA) kapsamında, 

uyuşmazlıkların çözümünde Tahkim uygulamasına gidilmiştir. Ayrıca, 1982 yılında yabancı 

mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizini düzenleyen Milletlerarası Özel hukuk ve 

Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) yürürlüğe konulmuştur. MÖHUK ve usulüne göre 

onaylanmış uluslararası sözleşmeler, Türkiye’nin uluslararası ticari hukuktaki mevzuatını 

oluşturmaktadır. 

ICSID, ICC VE UNCITRAL Tahkim türleri, diğer tahkim kurumlarına göre uluslararası ticarette en 

çok uygulananlarıdır. UNCITRAL ( Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) 

Model Kanunu bir uluslararası sözleşme olmayıp, amacı, Birleşmiş Milletlet üyesi devletlere, 

milli mevzuatın bir parçası olarak benimseyip, kanunlaştırabilecekleri bir örnek kanun 

sunmaktır. ICC ( Milletlerarası Tahkim Divanı), 1923 yılında Paris’te kurulmıştur. Dünya’nın en 

eski ve ele aldığı dava sayısı ve çeşitliliği açısından en büyük hakemlik kurumu ve uyuşmazlık 

davalarının ICC Tahkim ve Uzlaştırma kuralları çerçevesinde hakem heyetlerince incelenmesini 

sağlayan idari bir organizasyondur. Tahkim Divanı, kendi kurallarına göre yürütülen tahkim 

duruşmalarının denetiminden sorumludur. ICSID (Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü İçin 

Uluslararası Merkez), uluslararası bir sözleşmeyle kurulmuştur, Dünya Bankası bünyesinde 

uluslararası düzeyde ekonomik yapılanmayı teşvik eder, kuralları ICSID sözleşmesi’nde yer alan 

normların biraraya gelmesinden oluşur ve taraflar bu tahkim yolunu seçtikleri andan itibaren 

tek taraflı olarak bu yoldan vazgeçme hakları son bulduğundan, zorunlu bir tahkim yoludur. 

ICSID Sözleşmesi’ne göre verilen hakem kararları, icrası istenilen ülkelerin mahkemeleri 

tarafından kesin hüküm olarak tanınır. 
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3. YAP İŞLET DEVRET SÖZLEŞMELERİNDE TAHKİM 

Hakem kararları, tarafları bağlayıcı nitelik taşımakla birlikte, milletlerarası hakem heyeti 

tarafından alınan kararların uygulanabilmesi için bir milli mahkemenin vereceği onay veya 

tenfiz gerekli olup, yabancı hakem heyetinin kararı, bir Türk Mahkemesi tarafından 

onaylanmadığı sürece uygulanması mümkün değildir. Türk Hukuku’nda, cezai ve idari yargıda 

tahkim uygulanamamaktadır. Yüksek Mahkeme, Türkiye’nin geleceği açısından hayati önem 

taşıyan projeleri gerçekleştirmeye destek sağlayabilecek, yabancı yatırımcıların sermayeleriyle 

gerçekleşebilecek  YİD (Yap-İşlet-Devret) projelerini kamu imtiyazı kabul etmiş ve bu idari 

sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların Türk idari Yargı’sında çözüme ulaştırılması 

gerektiği kararına varmıştır. 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile ilgili İmtiyaz Şartlaşma ve 

Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna başvurulması Halinde Uyulması 

gereken ilkelere dair Kanun’da Yap-İşlet-Devret’i  ‘’ Yap-İşlet-Devret, bir kamu hizmeti veya 

bayındırlık işinin özel teşebbüs tarafından masrafları karşılanarak kurulmasını, belirli bir süre 

işletilmek suretiyle yatırılan sermayenin amortisman ve kar gerçekleştirildikten sonra, tesisin 

ve yönetimin bedelsiz olarak ilgili kamu idare veya kurumuna devir ve teslimini sağlayan bir 

rejimdir’’ şeklinde tanımlamaktadır.    İdari Yargı da tahkime yer verilmediğinden dolayı YİD 

sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ulusal veya uluslararası tahkime yer 

verilmemektedir. Anayasa Mahkemesi'nin 1996 yılında yap�işlet�devret sözleşmeleriyle ilgili 

verdiği bir iptal kararıyla kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinde uluslararası tahkim yolu 

kapatılmış oldu.  Olaya Ülke’nin enerji ihtiyacı açısından bakıldığında, sözü edilen projelerdeki 

anlaşmazlıklarda uluslararası tarafsız bir hakem kararının geçerli olamaması, yabancı 

sermayeye, Türkiye’de enerji sektöründe yatırım yapmanın güvenli olmadığını düşündürmekte 

ve durum ülke açısından daha zor bir hal almaktadır. 

Hükümet, uluslararası tahkimin kabul edilebilmesi için Anayasa'nın 47, 125 ve 155'inci 

maddelerinde değişiklikler yapılması konusunda bir tasarı hazırladı. Türk mevzuatına göre 

kamu hizmeti olarak kabul edilen yatırımların devri ile ilgili sözleşmeler, idare hukukunda  

kamu hizmetinin özel hukuk kişilerince yürütülmesi yöntemlerinden biri olarak kabul edilen  

"imtiyaz" olarak kabul ediliyor ve Anayasa'nın 155. maddesine göre de Danıştay, imtiyaz 

sözleşmelerini incelemekle görevlendiriliyor. Danıştay'ın bu yetkisi nedeniyle kamunun taraf 

olduğu ticari devir sözleşmelerinde uluslararası tahkim yoluna gidilemiyor. Bu değişiklikler 13 

Ağustos 1999 tarihinde kabul edilmiş olup, uluslararası Tahkim müessesine başvurulmasının 

Türkiye’nin egemenlik haklarının ihlaline sebebiyet vereceğine dair  görüşler bulunmaktadır  
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ancak konuya tarihsel açıdan yaklaşıldığında yıllar boyunca, demiryolu, liman, rıhtım, elektrik, 

su, telefon gibi şimdi özelleştirme yolunda yürüyen, eski kamu hizmetlerinin kurulumu ve 

işletiminin yabancılara tanınmış imtiyazlar çerçevesinde gerçekleştiği görülebilmektedir. 

Özellikle enerji sektöründe yabancı sermaye girişinin anahtarı olarak görülen tahkimle ilgili, 

uluslararası tahkimin kabul edilmesiyle özelleştirmenin hızlanacağı ve yabancı sermaye 

girişinin artacağı yönünde kuvvetli bir beklenti vardır. 

                                                 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                           
 

 


