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ÖZET 

Bir tahkim sözleşmesinin taraflarının belirlenmesi her zaman kolay 

olmamakta, bazı hallerde tahkim sözleşmesine taraf olmayan üçüncü kişi-

lere de tahkim sözleşmeleri teşmil edilebilmektedir. Deniz ticaretinde ge-

rek kırkambar taşımalarında gerekse de çarter sözleşmelerinde kullanılan 

konşimentolarda tahkim şartına sıkça yer veriliyor olması ve konşimento 

ilgilerinin bazılarının taşıma sözleşmesine taraf olmaması, bu üçüncü kişi-

lerin hukuki güvenliğini önemli ölçüde tehlikeye atabileceğinden ötürü, 

tahkim sözleşmesinin konşimento ilgililerine etkisi özel olarak bu çalışma-

da incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Tahkim, tahkim şartı, tahkim sözleşmesi, kon-

şimento, çarter sözleşmesi, teşmil. 

 

ABSTRACT 

Determining the parties to an arbitration agreement is not always an 

easy task because there are cases in which arbitration agreements are 

extended to third parties. Arbitration clauses are widely used in bills of 

lading and charterparties and some of the concerned parties to the cargo 

are not a party to the contract of affreightment between the carrier and the 

shipper. The status of non-signatory concerned parties vis-à-vis the signa-

tories is evaluated in this article. 
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I- Giriş 

Tahkim sözleşmesinin üçüncü kişilere teşmili meselesi tahkim sözleşmesi-

nin hem şekli geçerliliğini, hem de esasına ilişkin geçerliliğini ilgilendiren 

bir meseledir. Zira tahkim sözleşmesinde imzası olmayan üçüncü kişilerin 

tahkim sözleşmesi ile bağlı olduğunun kabulü halinde yazılılık şartının 

yerine gelip gelmediği tartışmalıdır. Diğer taraftan tahkim sözleşmesinin 

sözleşmeyi imzalamamış üçüncü kişiye teşmil edilmesi halinde sözleşme-

nin tarafı haline gelen üçüncü kişide tahkim iradesinin bulunup bulunma-

dığı, tahkim sözleşmesinin esasa ilişkin geçerliliği açısından belirleyici 

niteliktedir.  

Tahkim sözleşmesinin üçüncü kişiye teşmili zaruretinin deniz ticare-

tinde sıklıkla ortaya çıkması ise konunun bu alanda ayrıca incelenmesini 

gerektirmektedir. Konşimentolarda sadece taşıyanın imzasının bulunması 

karşısında konşimentodaki hükümlerin taşıtan, gönderilen ve sigortacı gibi 

üçüncü kişileri bağladığı hallerde bu tarafların ayrıca tahkim sözleşmesinin 

tarafı haline gelmesi söz konusu olmaktadır. Diğer taraftan konşimentodan 

çarter sözleşmesine yapılan atıf ile sözleşmedeki hükümlerin konşimento-

nun bir parçası haline gelmesi durumunda, çarter sözleşmesinde bulunan 

tahkim şartının üçüncü kişi konumundakileri bağlaması da mümkündür. 

Bu çalışmada konu, konşimentoların arkasında bulunan genel şartlardaki 

tahkim şartı ve çarter sözleşmesinde bulunan ve atıf yolu konşimentodaki 

hükümlerin bir parçası haline getirilen tahkim şartı açısından iki farklı baş-

lık altında mukayeseli bir yaklaşımla incelenecektir. 

 

II- Konşimentoların Arka Yüzünde Yer Alan Genel Şartlarda Bulu-

nan Tahkim Şartının Konşimento İlgililerine Teşmili 

A- Türk Hukuku Bakımından 

TTK 1228(1). madde hükmünün tarifi uyarınca konşimento “… bir taşıma 

sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim 

alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak 

onun ibrazı karşılığında teslime yükümlü olduğu senettir.” şeklinde tanım-



KONŞİMENTODA VE ÇARTER SÖZLEŞMELERİNDE BULUNAN  

TAHKİM ŞARTININ YÜK İLGİLİLERİNE ETKİSİ 

YUHFD  Vol. XIII  No. 2  (2016) 

183 

lanmıştır. Buna göre konşimento, bir navlun sözleşmesinin mevcudiyeti ile 

taşıyan tarafından konşimentoda belirtilen cins, miktar ve durumda eşya-

nın taşınmak üzere teslim alındığını ispatlar; taşıyanın eşyayı taşıma ve 

taşındıktan sonra varma limanında konşimento uyarınca teslim almaya 

yetkili şahsa teslim edeceği taahhüdünü içerir. Konşimento, bir navlun 

sözleşmesi uyarınca taşınan yük için taşıyan (veya yetkili bir temsilcisi) 

tarafından düzenlenir ve eşyayı temsil eden kıymetli evrak niteliğinde bir 

senettir.” 

Konşimentolar genellikle taşıyanın matbu olarak kullandığı ve arka 

yüzlerinde basılı halde temel şartlar içeren belgelerdir. Taşıma işinin ise 

taşıyan, taşıtan, gönderilen, ciro (veya nama yazılı konşimentoda alacağın 

temliki yolu) ile konşimentodaki haklara sahip olan kişiler ve duruma göre 

yük sigortacısı olarak beş tane ilgilisi olduğu halde, konşimentonun üze-

rindeki kayıtların ve arka tarafındaki matbu genel şartların taraflarının 

kimler olduğunun tayini gereklidir.  

 

a- Taşıyan 

Konşimentoyu bizzat veya acentesi aracılığıyla düzenleyen taşıyanın kon-

şimentodaki hükümlerle bağlı olduğu ve bu durumun konşimentoda mev-

cut tahkim şartını kapsayacağı tartışmasızdır. Taşıyan bazı hallerde konşi-

mentoyu düzenleyen acentenin bu hususta yetkisi olmadığı iddiasını öne 

sürebilir.  

Acente tarafından tahkim sözleşmesi akdedilmesi için ise yazılı ola-

rak verilmiş özel yetki gerekir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2012 tarihli 

bir kararı2 bu hususu aydınlatıcı niteliktedir: “… TTK’nın 121. maddesi 

hükmü uyarınca hususi ve yazılı bir muvafakat olmadan acente müvekkili 

namına mukavele akdine salahiyetli değildir. Ayrıca, hangi hallerde vekile 

özel yetki verileceği, BK’nın 388/2. maddesiyle HUMK.63. maddelerinde 

belirtilmiştir. Buna göre vekilin tahkim sözleşmesi yapabilmesi için özel 

yetki verilmesi gerekir. Aksi halde müvekkili yapılan tahkim sözleşmesi 

hukuken geçersizdir.” 

Gerçekten de, acente ile taşıyan arasındaki vekalet ilişkisine uygula-

nacak BK’nın 388. maddesinin yerini alan TBK’nın 504(3) maddesi “Ve-

kil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme 

                                                 
2 Yargıtay HGK. E.2011/11-742 K.2012/82, T. 22.02.2012 (HukukTürk Hukuk Bilgi 

Bankası). 
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başvuramaz, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambi-

yo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı 

devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz.” hükmünü getirerek vekalet 

akdinden kaynaklanan temsil yetkisi ile iş gören acente gibi temsilcilerin 

müvekkili adına tahkim sözleşmesi akdedebilmesi için özel yetkiye ihtiyaç 

duyduğunu vurgulamıştır3. Şu durumda konşimentonun kendisi adına 

acentesi tarafından keşide edildiği hallerde taşıyan, tahkim şartından sade-

ce konşimentoyu keşide eden acentesinin bu yönde özel yetkisi olmadığı 

iddiası kaçınabilir. 

 

b- Gönderilen 

TTK 1237(1) maddesinde taşıyan ile gönderilen arasındaki ilişkide konşi-

mentonun esas alınacağı ifade edilmiştir. Şu durumda gönderilen, sadece 

taşıyan veya acentesi tarafından tek taraflı olarak imza edilmiş konşimen-

todaki hükümlerle, imzası olmadığı halde konşimento hamili olduğu suret-

te kanunun uygulaması yoluyla bağlıdır4. Yük sigortacısının durumunu 

incelerken değineceğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında da ifa-

de edildiği üzere gönderilenin konşimentodaki kayıtlar ile bağlı tutulabil-

mesi için usulüne uygun şekilde ciro edilmiş konşimentoyu yükün kendi-

sine teslimi için ibraz etmiş olması gerekir. Ancak taşıyan ile taşıtan ara-

sında ayrıca bir navlun sözleşmesi olması ve bu sözleşmede bir tahkim 

şartı bulunması halinde, gönderilen hem navlun sözleşmesine5, hem de 

tahkim şartına karşı üçüncü kişi konumundadır. Elbette bu açıklama gön-

derilen ile taşıtanın farklı kişiler olması halinde mümkündür. Gönderilenin 

aynı zamanda taşıtan olması halindeki hukuki durum aşağıda incelendiği 

gibidir. 

                                                 
3 6102 sayılı TTK’nın 107. maddesi uyarınca da acenteler müvekkilleri adına sözleşme 

yapmak için özel ve yazılı yetkiye ihtiyaç duyarlar. Yine TTK’nın 107. maddesi uyarınca 

müvekkili adına tahkim sözleşmesi imzalamak yetkisini acenteye sağlayan yetki belgesi-

nin acente tarafından tescil ve ilan ettirilmesi zorunludur. Ekşi, Nuray, Hukuk Muhake-

meleri Kanunu'nda Tahkim, İstanbul 2013. s. 115.  
4 Yeğengil, Rasih, Tahkim, İstanbul 1974, s. 189; Kalpsüz, Turgut, Takim Anlaşması, 

Bilgi Toplumunda Hukuk-Ünal Tekinalp'e Armağan (Cilt II, s. 1027-1053) içinde İstan-

bul 2003, s. 1036. İngiliz Hukukunda gönderilenin konşimento hükümleri ile bağlı olması 

kuralı 1888 yılında verilen Leduc v. Ward kararına dayandırılmaktadır. (1888) 20 QBD 

475. Wilson, John F., Carriage of Goods by Sea, Pearson 2010, s. 130. 
5 Sözer, Bülent, Deniz Ticaret Hukuku-1 (Ders Kitabı), İstanbul 2014, s. 322. 
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c- Taşıtan 

Taşıtan ile taşıyan arasında ise kural olarak bir navlun sözleşmesi bulun-

maktadır. TTK 1237/2 maddesi uyarınca taşıtan ve taşıyan arasındaki mü-

nasebet bu navlun sözleşmesi hükümlerine göre tayin olunacaktır. Peki, 

taşıyan ve taşıtan arasında ayrıca yapılmış yazılı bir navlun sözleşmesi yok 

veya var olmakla beraber yetkili mahkeme ya da tahkim konusunda bir 

düzenleme yoksa ne olacaktır? Taşıyan ile taşıtan arasında ayrıca yazılı bir 

navlun sözleşmesi yok veya var olan yazılı sözleşme tahkime ilişkin bir 

hüküm içermiyorsa konşimento kayıtları esas alınacaktır. Taşıtanın bu şe-

kilde imzası olmadığı halde konşimento hükümleri ile bağlı olması Yargı-

tay uygulaması yolu ile yerleşmiştir. 

Bu hususta 1983 tarihli bir Yargıtay kararı şu şekilde hüküm vermiş-

tir: “Kırkambar taşımalarında konşimento, koşullar ile kural olarak aynı 

zamanda navlun sözleşmesinin içeriğini de kanıtlayan bir belgedir. Bu 

nedenle konşimento, yalnız taşıyanla gönderilen (6762 sayılı TTK m. 

1110/1, 6102 sayılı TTK m. 1237) arasında değil, aynı zamanda, taşıyanla 

taşıtan arasındaki ilişkileri de düzenler.”6 

Aynı yönde hüküm getiren 1982 tarihli diğer bir Yargıtay kararı şu 

şekildedir: “Davacı şirketin davalı işletmeye çektiği 18.10.1980 tarihli 

telekste navlun konusunda kesin bir anlaşmaya varılmadığı "takribi" keli-

mesi kullanılmak suretiyle fiyat sorulduğu ve ahiren davalının düzenlediği 

konşimentonun bir nüshasının davacıya teslim edildiği ve orada navlun 

ücretinin m3 üzerinden alınacağının yazılı bulunmasına ve kaldı ki taraflar 

arasında bir navlun sözleşmesi bulunmadığı7 cihetle (6762 sayılı) 

TTK.'nun 1110. (6102 sayılı TTK m. 1237) maddesine göre konşimentonun 

akdi ilişkiyi düzenleyen bir delil niteliğinde olduğunun kabulü gerekmesine 

ve ayrıca davacı taraf hiçbir kaydı ihtirazi dermeyan etmeksizin konşimen-

                                                 
6 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 1983/1594, K. 1983/1772, T. 07.04.1983. (HukukTürk 

Hukuk Bilgi Bankası) 
7 Bu noktada Yargıtay’ın taraflar arasında navlun sözleşmesi bulunmadığı şeklindeki 

ifadesini açıklamak gerekmektedir. Konşimentonun düzenlenmesi ile navlun sözleşmesi 

TTK’nın 1228(1) maddesi uyarınca yapılmış sayılır. Yargıtay’ın burada asıl ifade etmek 

istediği kanaatimizce navlun sözleşmesinin hiç bulunmadığı değil, ayrıca yazılı olarak 

yapılmış bir navlun sözleşmesi bulunmadığıdır.  
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toya dayanılarak hesap edilen navlun bedelini tam olarak ödemiş bulun-

masına göre davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.”8 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında konşimentonun hem taşıyan ile 

gönderilen, hem de taşıyan ile taşıtan arasındaki ilişkileri düzenlediği ka-

bul edilmektedir9. Ancak taşıyan ile gönderilen arasındaki tahkim sözleş-

mesi açısından bir ayrım yapmak gerekmektedir. Konşimento, taşıyan ile 

taşıtan arasındaki navlun sözleşmesini10 ispat eden bir belgedir11 ve bu 

şekilde navlun sözleşmesinin varlığına karine teşkil eder12. Konşimento-

nun bir karine yaratmaktan ibaret olan bu fonksiyonu karşısında taşıtan, 

karinenin aksini ispat ederek konşimentoda bulunan genel şartlar ile bağlı 

olmaktan kurtulabilir13. Bu ihtimalin tahkim şartı bakımından da kabulü 

yerindedir. Ancak taşıyan ile gönderilen arasında konşimento hükümleri-

nin bağlayıcılığı TTK’nın 1237(1) maddesi uyarınca kesindir, yani bir ka-

rine yaratmamaktadır. Gönderilen navlun sözleşmesinin tarafı olmadığı 

için aksi halde konşimentonun navlun sözleşmesine karine teşkil etmesi 

gönderilen bakımından bir anlam ifade etmezdi. Bu ayrımın tahkim söz-

leşmesini ilgilendiren tarafı ise şudur: Konşimentoda bulunan tahkim şar-

tının taşıtan açısından bağlayıcılığı bir karineye dayalı olduğu için tartış-

maya açıktır. Ancak gönderilenin tahkim sözleşmesinden kaçınabilmesi, 

tahkim sözleşmesinin var olduğuna dair bir karinenin aksini ispat ile değil, 

genel hükümlerdeki geçersizlik sebepleri ile tahkim sözleşmesine özgü 

geçersizlik sebeplerini öne sürmesi ile mümkün olabilir. 

 

d- Sigortacı 

Konşimento ile taşıyanın taşınmasını üstlendiği ve konşimentonun temsil 

ettiği yükün sigortacısı, yükün hasarı veya zıyaı halinde sigortalıya sigorta 

sözleşmesi şartları altında ödeme yaparak 6102 sayılı TTK’nın 1472. mad-

                                                 
8 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 1982/2838, K. 1982/3274, T. 06.07.1982. (HukukTürk 

Hukuk Bilgi Bankası) 
9  Çağa, Tahir/Kender, Rayegân, Navlun Sözleşmesi (Cilt II), İstanbul 2010, s. 83, 84. 
10 Tahkim sözleşmesinin bağımsızlığı ilkesi gereği teknik olarak konşimentonun navlun 

sözleşmesinin içeriğinin yanında tahkim sözleşmesinin de varlığını ispat ettiği ayrıca 

ifade edilebilir.  
11 Çağa/Kender, s. 83; Wilson, s. 129. 
12 Ekşi, Nuray, Milletlerarası Ticaret Hukuku, İstanbul 2010 (Milletlerarası Ticaret 

Hukuku), s.561. 
13 Wilson, s. 129. 
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desi (6762 sayılı TTK madde 1361) uyarınca sigortalının halefi olarak ta-

şıyana tazminat davası açmak hakkına sahiptir. Şu durumda yük sigortacı-

sı, hasarı ödeyerek sigortalıya halef olmakla konşimento hükümleri ve 

özellikle tahkim şartı ile bağlı olacağı kabul edilmektedir14.  

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1995 tarihli kararında şu şekilde so-

nuca varmıştır: “T.T.K.nun 1110 f.l 'de "Taşıyan ile gönderilen arasındaki 

hukuki münasebetlerde konişmento esas tutulur" kuralı konulmuştur. Gön-

derilen, konişmentoyu ciro ile alıp bunu ibrazla yükü teslim almada kul-

landığı vakit, konişmentonun şartları ile bağlanmış olur. Artık tahkim şar-

tının, taşıyanla yükleten arasında kararlaştırılmış olduğunu, kendisinin 

konişmentonun üçüncü şahıs hamili durumunda bulunduğunu ve bu sebep-

le, Çarter Partideki atıf yapılan tahkim şartıyla bağlı tutulamayacağını 

iddia edemez. Konişmentoyu devralmakla yükleteni ilzam eden bütün ko-

nişmento kayıtları ile mülzem olur (Prof.Dr. S. Okay, Banka ve Ticaret 

Hukuku Araştırma Enstitüsü IV. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası (29 K. - 

4 Aralık 1965 tahkim sh.429). Bu itibarla sigorta ettiren ile davalı taşıyan 

arasındaki tahkim şartı, 6762 sayılı TTK. 1361 maddesine (6102 sayılı 

TTK m. 1472) göre ve kanuni halefiyet ilkesi gereğince davacı sigortacıyı 

da bağlar.” Şu durumda konşimentoda imzası olmayan sigortacının tah-

kim şartına taraf olması halefiyet prensibi gereğidir15. 

 

B- Mukayeseli Hukukta Durum 

İsviçre Milletlerarası Özel Hukuka ilişkin Federal Kanunun 178. maddesi-

nin birinci fıkrası yazılılık şartını geçerlilik şartı olarak kabul etmekte an-

cak ilgili sözleşmenin iki tarafça da imzalanmış olmasını şart koşmamak-

tadır: 

Tahkim sözleşmesi telegram, telex, telekopi veya diğer herhangi bir 

şekilde yazılı olarak kanıtlanmaya izin veren bir iletişim yolu ile yazılı 

olarak yapılmalıdır.  

Bu sebeple sadece taşıyanın imzasını havi konşimentonun arkasında 

bulunan gelen şartlardaki tahkim sözleşmesinin teşmili için konşimento 

ilgililerinin imzası aranmamaktadır. Nitekim İsviçre Federal Mahkemesi 

                                                 
14 Yeğengil, s. 189. 
15 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E.1994 / 11-765, K. 1995 / 39, T. 01/02/1995. Ekşi, 

Nuray, Milletlerarası Nitelikli Davalara İlişkin Mahkeme Kararları, İstanbul 2007 (Mil-

letlerarası Nitelikli Davalara İlişkin Mahkeme Kararları), s. 447-449. 
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de 1995 tarihinde bu yaklaşımı benimseyerek Yargıtay ile paralel bir karar 

vermiştir16: 

21 Aralık 1991 tarihli bir konşimento ile Fransız Somatrans şirketi, 

taşıyan MSC şirketi ile iki konteyner yükün taşınması için anlaşmıştır. 

İlgili konşimentonun arka tarafında Londra’da tahkimi öngören bir tahkim 

şartı bulunmaktadır. Konşimento aslını sadece taşıyan MSC imzalamıştır. 

Yük varma limanında boşaltıldığında, konteynerlerin zorlanarak açılmış 

olduğu, 52 paketin kaybolduğu ve iki paketin de hasarlı olduğu anlaşılmış-

tır. Bunun üzerine hasar Somatrans tarafından yük sigortacısına bildirilmiş, 

sigortacı hasarı ödedikten sonra MSC aleyhine Cenevre’de dava açmıştır. 

MSC tahkim itirazında bulunmuşsa da ilk derece mahkemesi itirazı red-

detmiştir. Bunun üzerine MSC kararı temyiz etmiştir.  

Mahkeme öncelikle, hem tarafların vatandaşı olduğu ülkelerin, hem 

de tahkim yerinin Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hak-

kındaki New York Konvansiyonuna taraf olduğu için Konvansiyonun ola-

ya uygulanacağını belirlemiş; tahkim yerinin Londra olmasından mütevel-

lit tahkim sözleşmesinin şekline ilişkin İsviçre Tahkim Kanununun 178. 

maddesinin uygulanamayacağına karar vermiştir. Mahkeme, Konvansiyo-

nun II. maddesi gereğince, iki tarafça da imzalanmış sözleşmedeki tahkim 

şartı ile veya taraflarca teati edilmiş yazışmalar yolu ile tarafların uyuş-

mazlıkları tahkimde çözmek yönünde yazılı irade beyanlarını sunmuş ol-

maları gerektiğini açıklamış ve şu saptamalarda bulunmuştur:  

(1) MSC ve Somatrans arasında yıllara dayalı bir ticari ilişki mevcut-

tur. Bu sebeple Somatrans’ın konşimentonun arkasında bulunan genel şart-

lardan haberdar olduğu varsayılmalıdır.  

(2) Konşimentonun üzerindeki boşluklar Somatrans tarafından dol-

durulmuştur ve bu şekilde Konvansiyondaki şekil şartı Somatrans’ın imza-

sı olmasa da yerine getirilmiş sayılmalıdır.  

(3) Somatrans’ın bir acentesi, aslını değil fakat konşimentonun bir 

kopyasını imzalamıştır.  

(4) Gelişen teknoloji ve milletlerarası ticaret uygulamaları imzasız 

belgelerin önemini arttırmış ve o oranda imzanın değerini düşürmüştür. 

(5) Konşimentoyu dolduranın kendisi olmasına ve uzun yıllar aynı 

şirket ile aynı matbu konşimento ile çalışmasına rağmen konşimentodaki 

                                                 
16 BGE 121 III 38. van den Berg, Albert J., New York Convention of 1958 Commentary 

Cases Reported in Volume XXI YBCA, Cilt 21, 1996, (Yearbook Vol. XXI), s. 690. 
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imza eksiğini öne sürerek tahkim şartını reddetmek dürüstlük kuralına ay-

kırıdır.  

Bu gerekçelerle İsviçre Temyiz Mahkemesi tahkim şartının geçerli 

olduğu yönünde karar vermiştir.  

Bu konuda Anglo-Sakson hukuk sistemindeki uygulamaya örnek 

olarak da 1995 tarihli Kanematsu kararı17 verilebilir. Kanematsu 1993 yı-

lında Dreyfus şirketinden 37.000 ton mısır almıştır. Dreyfus, Hyundai şir-

keti ile yükün M/V Gretchen ile taşınması için anlaşmış, Hyundai’de bir 

konşimento keşide etmiştir. Yük Kanematsu’ya teslim edilmiş ancak yü-

kün hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Kanematsu, Portland’da gemiyi tutuk-

latmış ve donatana burada dava açmıştır. Donatan konşimentodaki tahkim 

şartı sebebiyle tahkim itirazında bulunmuştur. Kanematsu da gönderilen 

olarak taşıtan ile taşıyan arasındaki navlun sözleşmesine göre üçüncü kişi 

olduğunu zira konşimentoda imzasının bulunmadığını iddia etmiştir.  

İlk derece mahkemesi tahkim itirazını kabul etmiş ve karar Kane-

matsu tarafından temyiz edilmiştir. Mahkeme gönderilenin, taşıtan ile taşı-

yana karşı hasarlı yükten doğan talepleri için konşimentodaki tahkim şartı-

na başvurması gerektiğine, zira konşimentonun taşıyan ile taşıtan arasın-

daki navlun sözleşmesinin hükümleri için bir karine teşkil ettiğine ancak 

gönderilenin hasarlı yük için ancak konşimento hükümlerine dayanabile-

ceğine karar vermiştir. Mahkeme taraflardan birinin konşimentoya dayana-

rak hasarlı yük için talepte bulunması halinde tahkim şartı dahil konşimen-

tonun bütün hükümleri ile bağlı hale geleceğini de ifade etmiştir. 

 

III- Çarter Sözleşmelerinde Bulunan Tahkim Şartlarının Konşimento 

İlgililerine Teşmili  

A- Türk Hukuku Bakımından  

Çarter sözleşmeleri, kırkambar sözleşmesinden farklı olarak taşıyanın yük 

taşıma kapasitesini taşıtana ücreti karşılığı tahsis etmesidir.18 Geminin 

bütün halinde belli bir süre için kullanımının bırakılması zaman çarteri, 

belli bir sefer için (mesela İstanbul ile Hamburg arasındaki bir yolculuk 

için) kullanımının bırakılması sefer çarteri ve nihayetinde bir geminin mü-

                                                 
17 Kanematsu Corp, et al v. M/V Gretchen W, 897 F.Supp. 1314, 1995 A.M.C. 2957 

(Westlaw)  
18 Ülgener, M. Fehmi, Çarter Sözleşmeleri (Cilt I), İstanbul 2000, s.38. 
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rettebat, kumanya ve yakıt olmadan tamamen kullanımının bırakılmasına 

gemi kirası denilmektedir 

Donatan ile geminin kullanımının bırakılacağı kişi arasında imzala-

nan çarter sözleşmesi uyarınca taşınacak yük, yine bir konşimento ile tem-

sil edilir. Bu konşimentoya çarter sözleşmesinde bir atıf yapılarak konşi-

mento ile çarter sözleşmesi arasında bir hukuki bağ kurulur. Aynı şekilde 

benzer bir atıf da konşimento üzerinde yapılarak çarter sözleşmesi hüküm-

leri konşimentoya dahil edilmektedir19. TTK’nın 1237(3) maddesi de kon-

şimentodan yapılacak atıf yolu ile sefer çarteri sözleşmesi hükümlerinin 

konşimento hamiline uygulanabilmesi için, çarter sözleşmesinin konşi-

mento hamiline ibrazını ve uygulanacak sözleşme hükümlerinin niteliğinin 

uygun olmasını aramaktadır.   

Söz konusu, çarter sözleşmesine tahkim şartı olarak dercedilmiş tah-

kim sözleşmesinin konşimento hamiline atıf yolu ile teşmili olduğunda, 

atıf yolu ile geçerli bir tahkim sözleşmesinin oluşturulabilmesi için nasıl 

bir atıf yapılması gerektiği konusu mülga TTK döneminde tartışılmıştır. 

Öğretide Şanlı, çarter sözleşmesine yapılan atfın tahkim şartını da kapsa-

yacak şekilde özel atıf yapılması halinde konşimentoyu devralanın tahkim 

şartı ile bağlı olacağı ifade etmiştir20. Ülgener, çarter sözleşmesindeki tah-

kim şartının konşimento hamili bakımından geçerli sayılabilmesi için, ha-

milin konşimentoyu devralırken tahkim şartını fark etmesinin gerekli ol-

duğunu veya çarter sözleşmesindeki tahkim şartı konşimentodan kaynak-

lanacak uyuşmazlıkları da kapsayacak şekilde düzenlenmiş olması gerek-

tiğini belirtmiştir21. Kalpsüz ise genel atfın yeterli olduğunu, nitekim mil-

letlerarası ticarette tacirlerin basiretli davranmakla ve özen göstermekle 

                                                 
19 Taraflar çoğu zaman matbu çarter sözleşmeleri kullanırlar ve bu çarter sözleşmelerini 

hazırlayan kurum tarafından bu çarter sözleşmeleri ile kullanılmak üzere matbu konşi-

mentolar da hazırlanır. Örnek olarak Gencon 94 çarterpartisi ile kullanılması öngörülen 

konşimento Congenbill konşimentosudur.  
20 Şanlı, Cemal, Konşimentonun Devri, Alacağın Temliki ve Perdeyi Kaldırma Teorisi 

Uygulamasında Sözleşmede Yer alan Tahkim Şarrtının Konşimentoyu Devralan, Alacağı 

Temellük Eden ve Perdenin Arkasında Kalan Bakımından Geçerliliği Sorunu, MHB Er-

gin Nomer'e Armağan, 2002 (Konşimentonun Devri, Alacağın Temliki ve Perdeyi 

Kaldırma Teorisi), s. 774-779; Ekşi, Nuray, Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında 

"Incorporation" Yoluyla Yapılan Tahkim Sözleşmeleri, Istanbul 2004, (Deniz Ticareti 

Alanında Incorporation Yoluyla Yapılan Tahkim Sözleşmeleri), s. 114. 
21 Ülgener, s. 615; Ekşi, Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında "Incorporation" Yoluyla 

Yapılan Tahkim Sözleşmeleri, s. 117. 
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yükümlü olduğunu, bu sebeple de bütün belgeleri inceleyerek içeriklerine 

vakıf olmaları gerektiği kanaatini ifade etmiştir22.  

Mülga TTK döneminde Yargıtay, konşimentolardan çarter sözleşme-

lerine yapılan en geniş atıflarda bile çarter sözleşmesine tahkim şartı ile 

dercedilmiş tahkim sözleşmesinin konşimento hamiline teşmil edildiği 

kabul etmekte idi23. Örnek olarak Yargıtay’ın 2005 tarihli bir kararı24 veri-

lebilir: 

Ukrayna’dan Türkiye’ye taşınan yükün su alması sebebiyle bozuldu-

ğu iddiası ile gönderilen, yerel mahkemede dava açmış ve davalı taşıyan 

da konşimentonun atfıyla çarter sözleşmesindeki tahkim şartının uygulan-

ması gerektiğini iddia etmiştir. Davalının bu iddiasını kabul etmeyen yerel 

mahkeme esasa ilişkin hüküm vermiştir. Konu Yargıtay’a intikal etmiştir. 

Olay konusu konşimentoda atıf yapılan çarter sözleşmesi gemi işleteni 

davalı ile onun gemiyi kiraladığı taşıyan arasında akdedilmiştir. Yargıtay, 

davacı gönderilenin konşimentosunda çarter sözleşmesine atıf yapıldığını, 

sözleşmenin 41. maddesinde tahkim şartı olduğunu ve gönderilenin ciro 

yolu ile konşimento hamili olup yükü konşimentoyu kullanarak çektiğinde 

taşıma sözleşmesinin tarafı haline geldiğini hükme bağlamış; 

“…tahkim şartının taşıyanla yükleten arasında kararlaştırılmış olduğunu, 

kendisinin üçüncü şahıs durumunda bulunduğunu ve bu nedenle konişmen-

toda kararlaştırılan tahkim şartı ile bağlı tutulamayacağını iddia edemez.” 

diyerek yerel mahkeme kararını bozmuştur.  

Yine Yargıtay 2012 tarihli bir kararında25 “(6267 sayılı) TTK'nun 

1110. maddesinde taşıyan ile gönderilen arasındaki hukuki ihtilaflarda 

konşimentonun esas tutulacağı hükme bağlandığı, davacıya gönderilen ve 

konşimentoya göre teslim alınan malların millileştirilmesinin yapıldığı, bu 

durumda davacı tarafça konşimentonun kullanıldığı açık olup konşimento 

ile birlikte kullanılacak çarterparti hükümlerinin de artık davacı için bağ-

layıcı hale geldiği, bu çarterpartide mevcut tahkim klozuna göre taraflar 

                                                 
22 Kalpsüz, s. 1037-1039; Ekşi, Deniz Ticareti Alanında "Incorporation" Yoluyla Yapılan 

Tahkim Sözleşmeleri, s. 116. 
23 Ekşi, Deniz Ticareti Alanında "Incorporation" Yoluyla Yapılan Tahkim Sözleşmeleri, 

s. 115. 
24 Yargıtay11.H.D.,2004/9458 E., 2005/6114 K., 13.06.2005 T. (HukukTürk Hukuk Bilgi 

Bankası). 
25 Yargıtay11.H.D., 2012/5132 E.,2012/7052 K., 02.05.2012 T. (HukukTürk Hukuk Bilgi 

Bankası). 
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arasındaki uyuşmazlığın Londra'da oluşturulacak hakem heyetince çözüm-

lenmesi gerektiği” gerekçesi ile yerel mahkeme kararını onamıştır.  

TTK’nın 1237. maddesinin üçüncü fıkrası tahlil edildiğinde, Yargı-

tay’ın yukarıda anılan görüşü artık uygulanabilir görünmemektedir. Nite-

kim ilgili fıkra uyarınca, konşimentolardan yolculuk çarteri sözleşmelerine 

yapılan atfın geçerli kabul edilebilmesi, çarter sözleşmesinin bir suretinin 

konşimento hamiline ibrazı ile mümkün olabilir. Bu halde ancak nitelikleri 

elverdiği sürece çarter sözleşmesi hükümleri konşimento hamilini bağla-

yacaktır. Öncelikle yolculuk çarteri, yani sefer çarteri sözleşmesi açısından 

getirilen bu hükmün zaman çarteri sözleşmesine de uygulanmasının müm-

kün olduğu görüşüne26 katılıyorum. Şu hâlde sefer çarteri veya zaman çar-

teri ayrımı yapılmaksızın çarter sözleşmesinin konşimento hamiline ibrazı 

halinde çarter sözleşmesinin içine tahkim şartı olarak dercedilmiş tahkim 

sözleşmesinin konşimento hamiline teşmili mümkündür. Nitekim tahkim 

sözleşmesi, navlun sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yolu-

nu belirlediğinden, tahkim sözleşmesinin niteliğinin navlun sözleşmesi 

veya konşimento hamilinin durumuna aykırı bir yönü yoktur. Bu noktada 

çarter sözleşmesinin bir suretinin konşimento hamiline ibraz edildiğini 

kanıtlamak zor olmayacaktır. Nitekim çarter sözleşmesinin konşimento 

hamiline e-posta ile gönderilmesi gibi güncel iletişim teknolojilerinin kul-

lanılması ibrazın kanıtlanmasında yardımcı olabilecektir. Diğer yandan 

sınır ötesi vesaik mukabili veya akreditifli satışlarda, alıcıya banka tarafın-

dan ödeme karşılığı sunulacak belgelere çarter sözleşmesinin dahil edilme-

si, alıcının aynı zamanda gönderilen olduğu durumlarda ibrazın kanıtlan-

masını büyük ölçüde mümkün kılacaktır.  

Bu noktada değerlendirilmesi gereken diğer bir husus, çarter sözleş-

menin konşimento hamiline ibraz edilmediği hallerde çarter sözleşmesine 

tahkim şartı olarak dercedilmiş tahkim sözleşmesinin yinede hamile teşmil 

edilip edilemeyeceğidir. Bu hallerde konşimento hamiline ciro edilmiş 

konşimentonun arka yüzünde, atıf yapılmak istenen çarter sözleşmesinin 

tarihi başta olmak üzer sözleşmenin belirleyici nitelikleri anılarak ve tah-

kim sözleşmesi açıkça ifade edilerek yapılan özel atıf bulunması halinde 

tahkim sözleşmesinin konşimento hamiline çarter sözleşmesi ibraz edil-

memiş olsa bile teşmil edilebilmesi gerektiği kanaatindeyim.  

                                                 
26 Sözer, s. 398. 
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Yukarıdaki açıklamalar ışığında; konşimentodan çarter sözleşmesine 

yapılan atfın tahkim şartını başarıyla konşimento hamiline teşmil ettiği 

durumlarda konşimento ilgililerinin tahkim şartı ile bağlılığı tahkim şartı 

sanki konşimentonun bir parçasıymış gibi telakki edilerek daha önce yuka-

rıda ikinci kısımda izah edildiği şekilde belirlenir. 

 

B- Mukayeseli Hukukta Durum 

Devlet tahkim kanunları, tahkim sözleşmesinin şeklini düzenlerken, kon-

şimento veya çarter sözleşmesine yapılan atıfların geçerliliğini genellikle 

düzenlememektedir. Dolayısıyla konşimentodan çarter sözleşmesine atıf 

yapmak yolu ile oluşturulan tahkim sözleşmesinin şekli genel kurala göre 

belirlenir. Bu konuda ilk istisna olan ve temelini Model Kanun’dan alan 

Singapur Uluslararası Tahkim Kanunu27, konşimentodaki atıf yolu ile ak-

dedilen tahkim sözleşmesini 2(4). maddesinde ayrıca düzenlemiştir: “Bir 

konşimentoda bir çarter sözleşmesine ya da tahkim sözleşmesi içeren bir 

başka belgeye yapılan atıf tahkim sözleşmesi teşkil eder, meğerki atıf tah-

kim sözleşmesini konşimentonun parçası haline getirilmek amacı ile ya-

pılmış olmasın”. Bu konuda bir hüküm getiren ve yine Model Kanun te-

melli Alman Medeni Usul Kanununun28 1031 (4) hükmü konuyu şu şekil-

de düzenlemiştir: “Konşimetoda, bir çarter sözleşmesindeki tahkim söz-

leşmesine açık bir atıf var ise, tahkim sözleşmesi düzenlenmiş olur”. 

Fransız Temyiz Mahkemesi bir kararında, çarter sözleşmesinin bir 

kopyası karşı tarafa verilmeden sadece konşimentodaki genel atıf yolu ile 

konşimentoda alıcı olan kişiye tahkim sözleşmesinin teşmil edilemeyece-

ğine karar vermiştir29. Fransız Temyiz Mahkemesi diğer bir kararında yi-

ne, gemi kiracısının tahkim sözleşmesinin tarafı olmasının yükün alıcısının 

da tahkim sözleşmesinin tarafı olacağı anlamına gelmeyeceğine, zira her 

ne kadar yükün alıcısı yükü kabul etmekle taşıma sözleşmesinin tarafı ha-

line gelse de tahkim sözleşmesinin tarafı haline gelmesi için alıcının tah-

kim sözleşmesine özel olarak onay vermesi gerektiğine karar vermiştir30. 

Diğer yandan Fransız uygulamasının genel eğilimi alıcının yük boşaltıl-

                                                 
27 Uluslararası Tahkim Kanunu, Bölüm 143A. 
28 Alman Medeni Usul Kanunu, ZPO 10. Kitabı. 
29 van Houtte, Vera, Consent to Arbitration through Agreement to Printed Contracts: The 

Continental Experience. Arbitration International, 16 (2000)1, s. 14. 

30 van Houtte, s. 14. 
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madan önce çarter sözleşmesinin bir kopyasını alması halinde çarter söz-

leşmesindeki tahkim şartını kabul etmiş sayılacağı yönündedir31. 

Hollanda’da da çarter sözleşmesindeki tahkim şartının konşimento 

hamilini bağlaması için konşimentoda özel atıf bulunmasının gerekli oldu-

ğu yönünde mahkeme kararları mevcuttur32. 

Amerika Birleşik Devletleri hukukunda mahkemeler üç aşamalı bir 

inceleme yapmaktadır33. Bu aşamalardan birincisi, konşimentodan çarter 

sözleşmesine yapılan atfın açıkça yapılması ve konşimento hamilinin bu 

atıftan haberdar olması veya haberdar edilmesi gerektiğidir34. Atfın açık 

olarak yapılmadığı durumlardan birisine örnek olarak JooSeng davası35 

verilebilir. Bu davada üç ayrı konşimento bir çarter sözleşmesine atıf yap-

mıştır. Ancak olayda üç ayrı çarter sözleşmesi bulunduğundan atıf yapıla-

nın hangi çarter sözleşmesi olduğu Amerika Birleşik Devletleri Federal 

Mahkemesince kesin olarak anlaşılamamıştır. Amerika Birleşik Devletleri 

mahkemelerince genel olarak kabul edilen atıf şekli atıf yapılan çarter söz-

leşmesinin ya taraflarının ya da imza tarihi ve yerinin belirtilmesidir36. 

Kanaatimizce birden fazla çarter sözleşmesi var ise bütün anılan unsurları 

tek tek belirtmek faydalı olacaktır.  

Konşimento hamilinin de bu atıftan haberdar olması veya haberdar 

edilmesi gerekmektedir. Amoco Oil davasında37, konşimentodan çarter 

sözleşmesine atıf yapılırken sözleşmenin tarihinin ve taraflarının yazılaca-

ğı kısmın boş bırakılmasını Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahke-

mesi konşimento hamilinin çarter sözleşmesine atıf yapılmadığını düşüne-

rek bilerek boş bıraktığı şeklinde yorumlamış ve bu sebeple konşimento 

                                                 
31 Ekşi, Nuray, Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında "Incorporation" Yoluyla Yapılan 

Tahkim Anlaşmaları ve Bu Anlaşmaların Üçüncü Kişilere Etkisi, Deniz Hukuku Dergisi 

(2003)1-4, s. 1-23, (Incorporation Yoluyla Yapılan Tahkim Anlaşmaları), s. 14. 
32 Meier, Gerard J./Paulsson, Marike. R., National Report For the Netherlands. J. Pa-

ulsson içinde, International Handbook on Arbitration, Kluwer Law International 1984 s. 

14, 15.  

33 Ling, Li, Bindign Effect of Arbitration Clauses on Holders of Bills of Lading As Nono-

iriginal Parties and a Potential Uniform Approach Through Comparative Analysis, Tulane 

Maritime Law Journal (2012)37, s.111. 
34 Ling, s. 111. 
35 JooSeng Hong Kong Co., Ltd. v. S.S. Unibulkfir, 269 F.Supp.2d 348 (Westlaw). 
36 Örnek olarak Associated Metals&Minerals Corp. v. M/V ARKTIS SKY, 1991 WL 

51087 (Westlaw). 
37 Amoco Oil Co. v. M. T. Mary Ellen, 529 F.Supp. 227. 
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hamilinin atıftan haberdar olduğunun açıkça anlaşılamadığına hükmetmiş-

tir.  

Amerika Birleşik Devletleri uygulamasında geçerli bir atıf yapılma-

sının ikinci şartı ise çarter sözleşmesindeki tahkim şartının dar değil, geniş 

olarak kaleme alınmış olmasıdır38. Mesela çarter sözleşmesindeki tahkim 

şartı “çarter sözleşmesinden doğabilecek bütün uyuşmazlıklar” yerine 

“gemi sahipleri ve kiracılar arasında doğabilecek bütün uyuşmazlıklar” 

olarak dar bir çerçeve çiziyorsa, tahkim şartı konşimento hamilini bağla-

mayacaktır39. 

Üçüncü şart ise elbette geçerli bir tahkim şartının söz konusu olma-

sıdır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, tahkim sözleşmesine uygulanacak 

hukuka göre geçerli bir tahkim sözleşmesi olmalıdır. Ancak özellikle kon-

şimentolardaki tahkim sözleşmelerinin geçerliliğini etkileyen diğer bir 

engel Deniz Yolu ile Yük Taşınması Kanunu’dur (COGSA) 40. Bu kanun 

uyarınca, taşıyıcının sorumluluğunun sınırlanmasına yol açacak hükümle-

rin deniz taşıma sözleşmesine konulması geçersizliğe sebep olmaktadır. 

Önceleri Amerika Birleşik Devletleri mahkemeleri yabancı bir ülkede tah-

kimi öngören tahkim sözleşmelerini bu kural kapsamında geçersiz sayar-

ken, artık bu görüşünü terk etmiş ve geçerli saymaya başlamıştır41. 

İngiliz Hukukunda ise konumuz açısından en önemli kararlardan biri 

“the Merak” davasıdır42. The Merak davasında, davacıların kereste yükü 

taşınırken zarar görmüş; bu sebeple taşıyıcı aleyhine dava açılmıştır. Dava-

lılar, çarter sözleşmesindeki tahkim şartının konşimentoya atıf yolu ile 

ithal edildiği iddiası ile tahkim itirazında bulunmuşlardır. Konşimentodaki 

atıf şartı şu şekildedir: (Önceden tarihini vererek) “Anılan çarter sözleşme-

sindeki, 30. madde dahil bütün şart ve hükümler bu konşimentoya uygula-

nacaktır.” Burada ilk olarak tartışılan nokta, konşimentoda atıf yapılan 30. 

maddenin konşimento ile alakalı olmaması dolayısıyla gerçekte, davalının 

                                                 
38 Ling, s. 112. 
39 Örnek olarak: Steel WarehouseCo.,Inc. v. Abalone Shipping Ltd. of Nicosai, 141 F.3d 

234 (Westlaw). 
40 Bu kanun Amerika Birleşik Devletlerinden veya Amerika Birleşik Devletlerine yapıla-

cak okyanus taşımalarında kargo ilgilileri ile gemi sahiplerinin birbirlerine karşı olan hak 

ve yükümlülüklerini düzenleyen federal bir kanundur.  
41 Ling, s. 113. 
42 TB&S Batchelor & Co Ltd v Owners of the SS Merak, [1964] 2 Lloyd's Rep 527. Ekşi, 

Nuray, Incorporation Yoluyla Yapılan Tahkim Anlaşmaları, s. 13.  
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iddia ettiği üzere, atıf yapılan maddenin tahkim şartını barındıran 32. mad-

de olup olmadığıdır. Mahkeme sözleşmedeki bir şartın olduğu gibi kabul 

edilmesi gerekçesi ile bu iddiayı reddetmiştir. Sonraki bölümde mahkeme 

önceki kararları da anarak, çarter sözleşmesindeki hükümlerin konşimen-

toya uygulanabilmeleri için konşimento ile bir ahenk içerisinde olmaları 

gerektiğini dile getirmiştir. Bu sebeple mahkeme, çarter sözleşmesindeki 

tahkim şartında bulunan atfın, konşimentoyu da içine alacak şekilde kon-

şimento ile uyumlu bir atıf olduğuna ve bu sebeple geçerli olduğu sonucu-

na varmıştır.  

Bu kararda ilginç olan mahkemenin atfın geçerli olduğu sonucuna 

konşimentodan çarter sözleşmesine yapılan atıftan değil, çarter sözleşme-

sinden konşimentoya yapılan atıftan ulaşmış olmasıdır. Kanaatimizce izle-

nen bu yol doğru değildir. Zira konşimento hamilinin bir irade açıklama-

sıyla tahkim şartını kabul ettiğini bu şekilde ispatlamak mümkün değildir. 

Eğer konşimento hamiline (çarter sözleşmesine taraf olmadığı düşünüldü-

ğünde), konşimento ile beraber çarter sözleşmesi verilmedi ise, sözleşme-

deki atfın konşimento ile ne kadar uyumlu olduğunun bir önemi yoktur 

çünkü o durumda asıl olan konşimento hamilinin vakıf olduğu konşimen-

todaki atıftır43. Bu durumda konşimento çarter sözleşmesindeki tahkim 

şartına özel atıf yapmıyorsa tahkim şartı konşimentoya dahil edilmiş ola-

rak kabul edilmemelidir.  

Çin hukukunda ise henüz oturmuş bir kural görünmemektedir. Çin 

mahkemeleri her davada ayrı ayrı konşimentodan çarter sözleşmesine açık 

bir atıf yapılıp yapılmadığına ve bu atıf dahilinde konşimento hamilini 

tahkim sözleşmesine taraf yapmanın hakkaniyetli olup olmadığına bak-

maktadır44. Şu durumda her ne kadar genel atfın yeterli olduğu ilk bakışta 

düşünülse de, Çin mahkemelerinin dürüstlük kuralı geliştirerek genel atfı 

uygun bulmayacakları muhtemeldir. Dolayısıyla da Çin mahkemelerinin 

önüne gelecek tahkim sözleşmelerine yapılacak atfın tahkim sözleşmesi 

açıkça belirtilerek özel atıf şeklinde yapılması hukuk güvenliğini sağlamak 

için gereklidir.  

 

 

                                                 
43 Goldby, Miriam, Incorporation of Charterparty Arbitration Clauses Into Bills of La-

ding: Recent Developments, The Denning Law Journal (2007)19, s. 174.  
44 Ling, s. 118. 



KONŞİMENTODA VE ÇARTER SÖZLEŞMELERİNDE BULUNAN  

TAHKİM ŞARTININ YÜK İLGİLİLERİNE ETKİSİ 

YUHFD  Vol. XIII  No. 2  (2016) 

197 

IV-Sonuç 

Konşimentoyu imzaladığı için taşıyan konşimentonun arka yüzünde bulu-

nan tahkim şartı ile bağlıdır. Gönderilen ve taşıtan ise konşimentoda imza-

ları bulunmamasına rağmen hukukumuzda TTK’nın 1237(1) ve 1237(2) 

maddeleri uyarınca ve Yargıtay kararları ışığında tahkim sözleşmesi ile 

bağlı kabul edilmektedir. Taşıtan açısından konşimentodaki şartların bir 

karine olması ve taşıtanın aksine hükümler içeren bir navlun sözleşmesinin 

şartlarını kanıtlayabilmesi ile konşimentodaki şartlarla bağlı olmaktan kur-

tulması yerinde bir uygulama olarak taşıtanı iradesi hilafına tahkim söz-

leşmesinin tarafı haline gelmekten koruyabilecektir. Diğer taraftan gönde-

rilenin konşimento ibraz ederek yükü teslim almak istemesi halinde kon-

şimentodaki tahkim şartının da tarafı haline gelmesi konşimentoyu kul-

lanmaktan başka çaresi olmayan gönderilen açısından hakkaniyetsiz bir 

durumun ortaya çıkmasına sebep olduğu düşünülebilir. Yük sigortacısının 

tahkim sözleşmesi ile bağlı olması ise halefiyet prensibi gereğidir. 

Tahkim sözleşmesinin tahkim şartı olarak çarter sözleşmesine derce-

dilmiş bulunduğu hallerde ise, TTK’nın 1237(3) maddesine uygun şekilde 

çarter sözleşmesinin konşimento hamiline ibrazı halinde tahkim sözleşme-

sinin hamile teşmili mümkündür. Çarter sözleşmesinin ibrazı edilmediği 

veya TTK’nın uygulama alanı bulmadığı haller açısından ise çarter söz-

leşmesine tahkim şartı olarak dercedilmiş tahkim sözleşmesinin konşimen-

to hamiline teşmili ancak konşimentoda çarter sözleşmesine, ayırt edilebi-

lecek şekilde yapılan atufta tahkim sözleşmesinin de özel olarak ifade 

edilmesi halinde mümkün olabilir. Aksi halde yükü teslim almak için kon-

şimentoya dayanmak zorunda olan gönderilenin konşimentodaki şartları 

müzakere etmek imkânı çoğunlukla bulunmadığından tahkim sözleşmesi-

nin tarafı haline geldiğinin kabulü sakıncalıdır.  
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