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• MİLLETLERARASI TİCARET ODASI ULUSLARARASI TAHKİM MAHKEMESİ'NİN KISMİ
KARARININ TANINMASI İSTEMİ ( Olayda Dava Konusu Kısm� Hakem Kararı Mah�yet�
İt�bar�yle Tanınab�lecek B�r Karar Olduğu - Ver�ld�ğ� Anda Kes�n ve Bağlayıcı B�r Karar
Olduğu/Kararın Vac�bürr�aye Olması Gerekt�ğ� )

• KISMİ HAKEM KARARININ MAHİYETİ ( Tanınab�lecek B�r Karar Olduğu/Ver�ld�ğ� Anda
Kes�n ve Bağlayıcı B�r Karar Olduğu - Kararın Vac�bürr�aye Olması Gerekt�ğ�/İşbu Kısm�
Hakem Kararının Tanıma Şartlarının Oluştuğu )

• YANILGILI DEĞERLENDİRMEYLE HÜKÜM KURULMASI ( Olayda Kısm� Hakem Kararının
Tanıma Şartlarının Oluştuğu ve Davacının da Kararın Tanınmasını İstemekte Hukuk� Yararı
Bulunduğu Nazara Alınarak Hüküm Tes�s� C�het�ne G�d�lmes� Gerekt�ğ� – Açıklanan
Nedenlerle Kararın Bozulması Gerekt�ğ�/M�lletlerarası T�caret Odası Uluslararası Tahk�m
Mahkemes�'n�n Kısm� Kararının Tanınması İstem� )

5718/m.45, 60, 62

4686/m.14/a, 15/B

New York Sözleşmes�/m.5

ÖZET : Dava, M�lletlerarası T�caret Odası Uluslararası Tahk�m Mahkemes�'n�n kısm� kararının
tanınması �stem�ne �l�şk�nd�r. Olayda, dava konusu kısm� hakem kararı mah�yet� �t�bar�yle
tanınab�lecek b�r karar olduğu g�b�, ver�ld�ğ� anda kes�n ve bağlayıcı b�r karar olduğundan ve ayrıca,
New York Sözleşmes�'n�n 5. maddes� uyarınca kararın vac�bürr�aye olması gerekt�ğ� bel�rt�ld�ğ�nden,
�şbu kısm� hakem kararının tanıma şartlarının oluştuğu ve davacının da kararın tanınmasını
�stemekte hukuk� yararı bulunduğu nazara alınarak hüküm tes�s� c�het�ne g�d�lmes� gerek�r. Yanılgılı
değerlend�rmeyle hüküm kurulması hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 7. Asl�ye T�caret Mahkemes�nce ver�len
26/01/2017 tar�h ve 2016/662 E- 2017/76 K. sayılı kararın davacı vek�l� tarafından �st�naf ed�lmes�
üzer�ne, �st�naf �stem�n�n esastan redd�ne da�r İstanbul Bölge Adl�ye Mahkemes� 14. Hukuk
Da�res�'nce ver�len 01/06/2017 tar�h ve 2017/284 E- 2017/309 K. sayılı kararın Yargıtay'ca
duruşmalı olarak �ncelenmes� davacı vek�l� tarafından �stenm�ş olduğu anlaşılmakla, duruşma �ç�n
bel�rlenen 26.03.2019 günü hazır bulunan davacı vek�l� �le davalı vek�l� d�nlen�ld�kten sonra
duruşmalı �şler�n yoğunluğu ve süre darlığından ötürü �ş�n �ncelenerek karara bağlanması �ler�ye
bırakıldı. Tetk�k Hak�m� tarafından düzenlenen rapor d�nlen�ld�kten ve y�ne dosya �çer�s�ndek�
d�lekçe, lay�halar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup �ncelend�kten sonra �ş�n gereğ�
görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vek�l�, taraflar arasında b�r ön anlaşma �mzalandığını, bu anlaşma �le bell�
koşulların yer�ne gelmes�ne bağlı olarak �ler�de ... Hold�ng A.Ş.'n�n h�sseler�n�n satışına �l�şk�n yazılı
şek�l şartına tab� b�r pay devr� sözleşmes� yapma konusunda taahhütte bulunulduğunu, bu
bağlamda h�sse alım sözleşmes� taslak sözleşmes�n�n hazırlanarak ön anlaşmaya ek yapıldığını,
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hem ön anlaşmada hem de taslak h�sse alım sözleşmes�nde ayrı ayrı tahk�m şartının bulunduğunu,
her �k� tahk�m şartı da taraflar arasında �lg�l� met�nle bağlantılı uyuşmazlık çıkması hal�nde tahk�me
g�d�leceğ�n�n öngörüldüğünü, davalının ön anlaşmadak� tahk�m şartına dayanarak müvekk�l�
aleyh�ne h�sseler�n kend�s�ne devr� bunun mümkün olmaması hal�nde h�sse bedel�ne
hükmolunması taleb�n� �çeren tahk�m davası açtığını, bu davada hem ön anlaşmaya hem de h�sse
alım sözleşmes�ne dayalı taleplerde bulunulduğunu, ön anlaşmaya �st�naden karar vermes�
gereken hakem heyet� kend�s�n� ön anlaşma ve h�sse alım sözleşmes� kapsamındak� talepler
bakımından yetk�l� görerek münhasıran h�sse alım sözleşmes�ne dayalı olarak müvekk�l� aleyh�ne
tazm�nata hükmett�ğ�n�, oysak� ön anlaşmadak� tahk�m şartına �st�naden yetk�lend�r�len hakemler�n
h�sse alım sözleşmes�nden doğan uyuşmazlıkları karara bağlama yetk�s�n�n bulunmadığını, bunun
üzer�ne müvekk�l� ş�rket�n h�sse alım sözleşmes�ndek� tahk�m şartına dayanarak hakem heyet�ne
başvurduğunu, h�sse alım sözleşmes�n�n yürürlüğe h�ç g�rmem�ş olduğunun ve davalının h�sse alım
sözleşmes�ndek� tahk�m şartını �hlal etm�ş olduğunun tesp�t�n� ve bunun �ç�n müvekk�l�ne tazm�nat
ödemes�ne hükmed�lmes�n� talep ett�ğ�n�, davalının bu davada öncek� tahk�m kararın kes�n hüküm
teşk�l ett�ğ�nden �t�razda bulunduğunu, ancak ICC Hakem Mahkemes�'n�n 12/05/2014 tar�hl� ve
18628/GZ/GFG sayılı hükmünde, ön anlaşma hakem heyet�n�n h�sse alım sözleşmes�ne �l�şk�n
uyuşmazlıklar hakkında karar vermek suret�yle yetk�s�n� aştığını tesp�t ederek ayrıca h�sse alım
sözleşmes� �le �lg�l� uyuşmazlıklar bakımından münhasıran kend�s�n�n yetk�l� olduğunu hükme
bağladığını, davalının leh�ne ver�len ve hatalı olan hekem kararını her an Türk�ye'de �cra ve
�nfazına teşebbüs ed�leb�leceğ�n� �ler� sürerek, tanınma şartlarına ha�z ICC Hakem Mahkemes�'n�n
12/05/2014 tar�hl� ve 18628/GZ/GFG sayılı kararının tanınmasını talep ve dava etm�şt�r.

Davalı vek�l�, davaya konu hakem kararının sadece hakem heyet�n�n kend� yetk�s�ne da�r verm�ş
olduğu b�r karar olup, bu karar taraflar arasındak� uyuşmazlığın esasına da�r b�r hüküm
�çermed�ğ�nden kes�n del�l veya hüküm etk�s� yaratacak ve dolayısıyla tanımaya konu olab�lecek b�r
karar olmadığını, başka b�r �fadeyle kararın ara kararı n�tel�ğ�nde olup, n�ha� karar olmadığı,
davacının davada hukuk� yararının bulunmadığını, tahk�m �ncelemes�n�n sona ermey�p devam
ett�ğ�n� ve tahk�m yargılaması sonucunda davacının tüm talepler�n�n redded�ld�ğ�n� savunarak,
davanın redd�n� �stem�şt�r.

İlk derece mahkemes�nce �dd�a, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davaya konu hakem
kararı n�ha� b�r karar olmayıp, ara karar n�tel�ğ�nde olduğu, n�tek�m tahk�m�n bu ara karardan sonra
devam ett�ğ�, ara kararların tanınamayacağı, davacının n�ha� amacının b�r�nc� tahk�m yargılaması
sonunda ver�len kararın �cra ed�lmes�n� önlemek olduğu, oysa b�r�nc� tahk�m kararının ülkem�zde
uygulanab�lmes� �ç�n de tenf�z�n�n gerekt�ğ�, tenf�z� �ç�n karşı taraf dava açtığında, davacı tarafça ara
kararlardak� tesp�tlere dayanılarak davaya karşı konab�leceğ�, �lk tahk�m kararının Türk�ye'de
tanınması ya da tenf�z� �ç�n b�r dava açılmadığı, herhang� b�r şek�lde �şleme konulmadığı, bu hal�yle
hukuk� menfaat�n bulunmadığı gerekçes�yle, HMK'nın 114. m. uyarınca, davanın usulden redd�ne
karar ver�lm�şt�r.

Karara karşı, davacı vek�l� �st�naf başvurusunda bulunmuştur.

İst�naf Mahkemes�nce �dd�a, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, MÖHUK'un 60. m. göre
kes�nlem�ş ve �cra kab�l�yet�n� kazanmış veya taraflar �ç�n bağlayıcı olan yabancı hakem kararlarının
tenf�z�n�n �steneb�leceğ�, bunun dava şartı olduğu, hakem kararında kes�nleşme şerh� mevcut
olmadığı g�b� kes�nleşmeden �nfaz ed�leb�lecek hakem kararı da olmadığı, bu durumda dava
konusu yabancı hakem kararının tanıma ve tenf�ze konu yapılamayacağı g�b�, mah�yet� �t�bar�yle
tahk�katın devamına yönel�k tesp�tlere yer ver�len ara kararın �cra ve �nfaz ed�leb�l�r kab�l�yet�n�n de
olmadığı d�kkate alındığında davacının hukuk� yararının bulunmadığı gerekçes�yle, �s�tnaf
başvurusunun esastan redd�ne karar ver�lm�şt�r.

Kararı, davacı vek�l� temy�z etm�şt�r.

Dava, M�lletlerarası T�caret Odası Uluslararası Tahk�m Mahkemes�'n�n 12.5.2014 tar�hl�,
''19.04.2005 tar�hl� H�sse Alım Sözleşmes� Taslağı'ndan ( DSPA ) kaynaklanan ve Tahk�m Heyet�n�n
kuruluşuna dayanak teşk�l eden DSPA'nın tahk�m şartı kapsamında kalan uyuşmazlıkların tamamı
üzer�nde heyet�n münhasır yargı yetk�s� bulunmaktadır.” tesp�t�n� �çeren kısm� kararının tanınması
�stem�ne �l�şk�n olup, �lk derece mahkemes�nce ara kararların tanınamayacağı ve davacının hukuk�
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yararı bulunmadığı gerekçes�yle davanın usulden redd�ne karar ver�lm�ş; davacı vek�l�nce yapılan
�st�naf başvurusu üzer�ne Bölge Adl�ye Mahkemes�nce, kararda kes�nleşme şerh� bulunmadığı g�b�
kes�nleşmeden �nfaz ed�leb�lecek hakem kararı mah�yet�nde olmadığı, tahk�katın devamına yönel�k
tesp�tlere yer ver�len ara kararın �cra ve �nfaz ed�leb�l�r de olmadığı, davacının hukuk� yararının
bulunmadığı gerekçes�yle, �st�naf başvurusunun esastan redd�ne karar ver�lm�şt�r.

Ancak, taraflar arasında 2005 yılında b�r Ön Anlaşma ve H�sse Alım Anlaşması akded�ld�ğ�, her �k�
sözleşmede de ayrı ayrı tahk�m şartı bulunduğu, davalının Ön Anlaşmadak� tahk�m şartına
dayanarak Uluslararası T�caret Odası ( ICC ) tahk�m�ne başvurduğu, tahk�m yer�n�n Cenevre
olduğu, �lk tahk�m yargılamasının yapıldığı, daha sonra davacı tarafından H�sse Alım
Sözleşmes�ndek� tahk�m şartına dayanarak ICC Tahk�m�ne başvurulduğu, tahk�m yer�n�n y�ne
Cenevre olduğu �k�nc� tahk�m yargılamasının başlatıldığı ve bu heyetçe 12.05.2014 tar�hl� karar �le
H�sse Alım Sözleşmes� �le �lg�l� uyuşmazlıklar bakımından münhasıran kend�s�n�n yetk�l� olduğunun
hükme bağlandığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Somut olayda uyuşmazlık, hakem
heyet�n�n kend�s�n� yetk�l� gördüğüne �l�şk�n �şbu kısm� kararın, mah�yet� �t�bar�yle tanımaya elver�şl�
b�r karar olup olmadığı ve kararın tanınması �ç�n gerekl� olan şartların gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�
noktasında toplanmaktadır.

Yabancı Hakem kararlarının tenf�z� konusu New York Sözleşmes�'nde ve MÖHUK'un 60-62.
maddeler�nde düzenlenm�şt�r. Bununla beraber, MÖHUK'un 60-62. maddeler� sadece yabancı
hakem kararının tenf�z�n� düzenlemekte, tanıma �le �lg�l� herhang� b�r düzenleme �çermemekted�r.
New York Sözleşmes�, sözleşmen�n konusu ve başlığı ''Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve
İcrası'' olmakla b�rl�kte tanıma �ç�n özel b�r düzenleme get�rmem�şt�r. Tanıma, yabancı b�r karara
dayanarak kes�n hüküm �t�razında bulunma ve kes�n del�l olarak kullanılma olanağı vermekted�r.
Sözleşmede yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenf�z� �ç�n farklı hükümler öngörülmem�şt�r.
Hakem kararlarının tanınması ve tenf�z� arasında b�r fark olmadığı hususu MÖHUK'da açıkça �fade
ed�lm�şt�r. MÖHUK'un 63. maddes� uyarınca ''yabancı hakem kararlarının tanınması da tenf�z�ne
�l�şk�n hükümlere tab�d�r.'' ( Prof. Dr. Z. Akıncı, M�lletlerarası Tahk�m, İstanbul 2016 )

Bu durumda gerek New York Anlaşması ve gerekse MÖHUK uyarınca tenf�z şartlarının
mevcud�yet� tesp�t ed�ld�ğ�nde, yabancı hakem kararı tanınab�lecekt�r. Yabancı Hakem kararlarının
tanınması �ç�n gerekl� şartlar New York Sözleşmes�'n�n V. maddes�nde ve MÖHUK'un 62.
maddes�nde sınırlı olarak sayılmıştır.

New York Sözleşmes�'n�n V.1.e. maddes�nde ''Hakem kararı taraflar �ç�n henüz vac�bürr�aye
olmamış olur veya bunun ver�ld�ğ� memleket kanunu yahut tab� olduğu kanun bakımından
salah�yetl� b�r makam tarafından �ptal veya hükmünün �crası ger� bırakılmamış bulunursa'' şartı
bulunmaktadır. M�lletlerarası T�caret Odası ( ICC ) Tahk�m Kuralları'nın ( 2012 Kuralları ) '' Kararın
Tebl�ğ�, Tevd�� ve İcra Ed�leb�l�rl�ğ�'' başlıklı 34/6.maddes�nde de '' Her karar taraflar �ç�n bağlayıcıdır.
Taraflar, uyuşmazlığı Kurallar uyarınca tahk�me sunmakla ver�lecek kararı derhal �cra etmey� kabul
ederler ve bu tür b�r feragat geçerl� olarak yapılab�ld�ğ� ölçüde kanun� yollara başvurma haklarından
feragat etm�ş sayılırlar.'' hükmü düzenlenm�şt�r. Somut olayda, taraflar arasında akded�len tahk�m
şartında ''Tahk�m heyet�n�n tüm kararları kes�n ve taraflar üzer�nde bağlayıcı olacaktır. Taraflar
mahkemeler önünde herhang� b�r tahk�m kararını temy�z etme, tahk�m süres�nce ortaya çıkan
herhang� b�r hukuk� meselen�n tartışılmasını/değerlend�r�lmes�n� talep etme haklarından feragat
etmekted�r.'' hükmü mevcut olup, dava konusu tahk�m kararının bağlayıcı olduğuna �l�şk�n ICC
M�lletlerarası Tahk�m D�vanı tarafından ver�len 14.4.2016 tar�hl� yazı da dosyaya �braz ed�lm�şt�r. Bu
�t�barla, kararın taraflar �ç�n bağlayıcı olduğu anlaşılmaktadır.

Burada ayrıca d�ğer b�r uyuşmazlık konusu olan dava konusu kısm� kararın tanınıp tanınamayacağı
hususu üzer�nde de durulması gerekmekted�r. Tahk�m yargılaması sürerken, n�ha� karar ver�lmeden
önce, hakemlerce bell� meseleler�n karara bağlanması hal�nde, bu karar ara kararı veya kısm� karar
n�tel�ğ�nde hatta tal�mat/em�r n�tel�ğ�nde olab�l�r. Bel�rley�c� olan husus, ver�len kararın ne şek�lde
adlandırıldığından çok, n�ha� karar ver�lmeden önce, muhakeme sürerken bell� konuların hükme
bağlanmış olmasıdır. Hukuk� h�maye ve tedb�r �çer�kl� b�r ara kararı veya kısm� karar bel�rl� b�r
zaman d�l�m� �le sınırlı olarak, konusu olan mesele hakkında n�ha� hüküm �çer�r. Burada, kararın
bell� b�r süre �ç�n hüküm doğurması �le n�ha� karakter� arasında b�r çatışma yoktur. Z�ra, karar �l�şk�n
olduğu uyuşmazlık konusu bakımından n�ha� n�tel�kted�r. Türk usul hukukunda, mahkeme kararları
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bakımından kabul ed�len n�ha� karar-ara kararı ayrımının, hakem kararları bakımından da esas
alınmasına herhang� b�r engel bulunmamaktadır. Mahall� b�r usul hukuku s�stem�ne tab� olsun
olmasın, tahk�m muhakemes� sürerken hakemlerce, özell�kle usule �l�şk�n konularda ara kararı
n�tel�ğ�nde kararlar ver�leb�leceğ� kuşkusuzdur. M�lletlerarası Tahk�m Kanunu'nun 14/a maddes�nde
taraflarca aks� kararlaştırılmamış �se, hakemler�n kısm� karar verme yetk�ler�n�n bulunduğu �fade
ed�lm�ş, böylece m�lletlerarası tahk�m hukuku bakımından ''kısm� karar'' kavramı Türk Hukukuna da
g�rm�şt�r. Kısm� hakem kararlarının �l�şk�n olduğu meselen�n, bağımsız b�r mesele olması hal�nde ve
karar, hüküm formunda tes�s ed�lm�şse, aynı Kanun'un 15/B maddes�ne göre �cra kab�l�yet�
kazanmasına b�r engel bulunmadığı kabul ed�lmel�d�r. Kısm� kararın �l�şk�n olduğu konu bakımından
n�ha� olduğunun kabul ed�lmes� �ç�n, uyuşmazlığın kısm� karar �le hükme bağlanan yönünün
ayrılab�l�r ve bağımsız b�r mesele olması yeterl� sayılmalıdır. Kısm� karar ver�ld�kten sonra
yargılamanın devam etmes� bu kararın �cra ed�lmes� �ç�n uyuşmazlığın bütünüyle hall�n�n ve
tahk�m�n sona ermes�n�n beklenmes�n� zorunlu kılmamalıdır. Özell�kle kısm� kararın b�r an önce �cra
ed�lmes�nde menfaat� olan taraf bakımından kararın n�ha�l�k n�tel�ğ�n�n tanınması büyük önem taşır.
Ayrıca, New York Sözleşmes�'n�n uygulanmasında öneml� olan hakem kararlarının n�ha� olması
değ�l, taraflar �ç�n bağlayıcı olmasıdır. Türk hukukunda MÖHUK 45/� maddes�nde öngörülen
kes�nleşme veya �cra kab�l�yet� kazanma şartının, Türk�ye'n�n New York Sözleşmes�'ne taraf
olmasından sonra bağlayıcılık şartı olarak yorumlanması, kısm� hakem kararlarının tenf�z�nde de
geçerl� olmalıdır. New York Sözleşmes�'n�n kes�nleşme yer�ne bağlayıcılık n�tel�ğ�n� öne çıkarmış
olması da �lg�l� tahk�m kurumunun kurallarına uygun olarak tes�s ed�len kararların bağlayıcılığının
bu kurallar çerçeves�nde değerlend�r�lmes�n� gerekl� kılması neden�yle, geç�c� n�tel�kte, fakat kısm�
karar olarak ver�len hakem kararlarının tenf�z� bakımından olumlu b�r etkend�r. Ancak, sözleşmen�n
bu olumlu yönünün etk�l� olab�lmes� �ç�n MÖHUK 45/� maddes�nde öngörülen kes�nleşme şartının
bağlayıcılık olarak değerlend�r�lmes� gerek�r ( Dr. Banu Ş�t, Kurumsal Tahk�m ve Hakem
Kararlarının Tanınması ve Tenf�z�, Ankara 2005 ).

Yukarıda yapılan açıklamalardan sonra somut olaya dönüldüğünde �se, dava konusu kısm� hakem
kararı mah�yet� �t�bar�yle tanınab�lecek b�r karar olduğu g�b�, ver�ld�ğ� anda kes�n ve bağlayıcı b�r
karar olduğundan ve ayrıca, New York Sözleşmes�'n�n 5. maddes� uyarınca kararın vac�bürr�aye
olması gerekt�ğ� bel�rt�ld�ğ�nden, �şbu kısm� hakem kararının tanıma şartlarının oluştuğu ve
davacının da kararın tanınmasını �stemekte hukuk� yararı bulunduğu nazara alınarak hüküm tes�s�
c�het�ne g�d�lmes� gerek�rken, yanılgılı değerlend�rmeye dayalı yazılı gerekçe �le karar ver�lmes�
doğru olmamış, bozmayı gerekt�rm�şt�r.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vek�l�n�n temy�z �t�razlarının kabulüyle İlk Derece
Mahkemes�nce ver�len karara yönel�k �st�naf başvurusunun esastan redd�ne �l�şk�n Bölge Adl�ye
Mahkemes� kararının BOZULARAK KALDIRILMASINA, HMK'nın 373/1. maddes� uyarınca dava
dosyasının İlk Derece Mahkemes�ne, kararın b�r örneğ�n�n Bölge Adl�ye Mahkemes�ne
gönder�lmes�ne, takd�r olunan 2.037,00 TL duruşma vekalet ücret�n�n davalıdan alınıp davacıya
ver�lmes�ne, öded�ğ� peş�n temy�z harcının �steğ� hal�nde temy�z eden davacıya �ades�ne,
11.06.2019 tar�h�nde oyb�rl�ğ�yle karar ver�ld�.
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