H

HAKEMLERİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SUÇU
BİLDİRMEME SUÇU İLE İLİŞKİSİ*

(RELATIONSHIP BETWEEN THE ARBITRATORS’ DUTY OF CONFIDENTIALITY
AND THE FELONY OF FAILURE TO NOTIFY AN OFFENSE)

Arş. Gör./Res. Asst. Orhan Emre KONURALP∗∗
ÖZ
Tahkimin temel prensiplerinden biri olan gizlilik ilkesinin bazı istisnaları bulunmaktadır. Bu çalışmada, hakemlerin tahkim faaliyeti kapsamında bir suçu öğrenmeleri hâlinde, bu suçu yetkili makamlara bildirme yükümlülüklerinin olup olmadığı incelenecektir. Bu kapsamda sır
saklama yükümlülüğünün hukukî temeli ve hakemlerin kamu görevlisi
niteliği ele alınmaya çalışılacaktır.

H

Hakem denetiminden geçmiştir.
Bu makale 19.11.2017 tarihinde Yayınevimize ulaşmış olup, 28.11.2017 tarihinde
birinci hakem; 29.01.2018 tarihinde ikinci hakem onayından geçmiştir (ORCID ID:
orcid.org/0000-0002-0376-0692).
Bu çalışma İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programında yazılmakta olan “Hakemlerin Hukukî Sorumluluğu” başlıklı doktora tez çalışmasından türetilmiş olup, İhsan Doğramacı Bilkent
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 6.6. maddesi gereğince, hazırlanan doktora tezinin savunulabilmesi için yayımlanmıştır. Anılan madde metni şu
şekildedir: “Doktora tez savunmasına girebilmek için öğrencinin tezi konusunda tek
başına veya başka araştırmacılarla birlikte yapılmış en az bir yayınının Akademik İşler Rektör Yardımcılığı tarafından saygınlığı teyit edilmiş bir dergide basılmış veya
basıma kabul edilmiş olması gereklidir.” Değerli vakitlerini ayırıp bu çalışmamı okuyan ve eleştirilerini benimle paylaşma nezaketini gösteren sayın hocam Prof. Dr.
Tuğrul Katoğlu’na, meslektaşlarım Yard. Doç. Dr. Ersin Erdoğan ile Yard. Doç. Dr.
Yasin Alperen Karaşahin’e ve sevgili eşim Ayşen Çilenti’ye çok teşekkür ederim.
∗∗
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel
Hukuk Doktora Öğrencisi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.
*

760

Hakemlerin Sır Saklama Yükümlülüğünün Suçu Bildirmeme Suçu ile İlişkisi

Anahtar Kelimeler: Tahkim, hakem sözleşmesi, tahkimde gizlilik, suçu bildirmeme suçu, hakemlerin yükümlülükleri
ABSTRACT
There are some exceptions to the confidentiality principle, which is
one of the major principles of arbitration. In this study, it will be examined whether the arbitrators are obliged to inform the competent authorities of a felony, that is learned by arbitrators from the context of the arbitration trial. In this content this study will cover the legal basis for the
duty of confidentiality and the public official status of the arbitrators.
Keywords: Arbitration, arbitrators contract, confidentiality in arbitration, felony of failure to notify an offense, duties of arbitrators
***
I. Genel Olarak
Devlet yargısına ikame bir faaliyet olarak tahkim, uyuşmazlığın tarafı olan kişilerin, kendi seçecekleri hakemin yahut hakemlerin vereceği
karar vasıtasıyla, taraf oldukları uyuşmazlığın maddi anlamda kesin bir
hükümle çözülmesini amaçlar. Hukuk düzeni tarafından, özel hukuk
uyuşmazlıklarının çözülmesi için öngörülen tahkim yolu, uyuşmazlığın
taraflarına pek çok avantaj sağlamaktadır. Uyuşmazlık çözümünde tahkim yolunun tercih edilmesinin en etkili gerekçelerinden birisi, tahkim
yargılamasına egemen olan gizlilik ilkesidir1. Bundan dolayıdır ki hakemlerin, uyuşmazlığın taraflarıyla arasındaki ilişkinin temeli olan hakem sözleşmesinden doğan sır2 saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.
1

2

Göksu, T.: Schiedsgerichtsbarkeit, Zürich/St. Gallen 2014, Nr. 1076; Lörcher,
G./Lörcher, H./Lörcher, T.: Das Schiedsverfahren -national/international- nach deutschem Recht, 2. Auflage, Heidelberg 2001, Rn. 21; Karayalçın, Y.: Milletlerarası
Tahkim-Muhakeme Usulü, BATİDER 1998, C. XIX, S. 3, s. 6; Şanlı, C.: Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları, 6. Bası, İstanbul
2016, s. 294; Yeşilırmak A.: Doğrudan Görüşme Arabuluculuk Hakem-Bilirkişilik ve
Tahkim (Sorunlar ve Çözüm Önerileri), İstanbul 2011, s. 74; Korucu, Y.: Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’na Göre Tahkim, Ankara 2015, s. 82.
Burada “sır”ı “gizli tutulmasında müvekkilin menfaati olan ve açıklanması onun için
maddi veya manevi bir zarar tehlikesi (ceza takibi, vergi cezası, vasiyetin iptali) veyahut diğer kimselerin kınamasını doğuracak (örneğin müvekkilin karakteri ve zihniyeti hakkındaki değer yargılarını etkileyecek) olan olaylar” olarak tanımlamak mümkündür. Tanım için bkz. Tandoğan, H.: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Beşinci
Tıpkıbasım, İstanbul 2010, s. 452. Sır karamı için ayrıca bkz. Erem, F.: Avukatlık
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Taraflar açıkça aksini kararlaştırmadıkça3, bütün tahkim süreci gizli yürütülür. Dolayısıyla üçüncü kişilerin tahkim davasının dosyasını incelemesi ve suret alması söz konusu olmayacağı gibi, duruşmalar da kural
olarak üçüncü kişilere kapalı olarak yapılır4. Sonucunda verilecek hüküm de herhangi bir yerde ilan edilmez. Hakemlerin de tahkim ilişkisi
dolayısıyla öğrendikleri bilgileri başka yerde açıklamamaları ve hatta
gizli tutmak için özel bir gayret sarf etmeleri gerekmektedir5.
Devlet yargılamasında ilke olarak uygulanan aleniyet ilkesi, yargılamanın şeffaf bir şekilde yürütülmesini ve bu sayede kamunun mahkemeler üzerindeki denetimini amaçlar6. Aleniyet ilkesi kural olarak yargılama bakımından mutlak bir ilke olmakla birlikte, âdil yargılanma hakkının diğer unsurlarından farklı olarak, istisnai hâllerde uygulanmayabilir7. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ilk husus, gizlilik kararı veril-

3

4

5

6

7

Sırrı, Ankara 1969, s. 3; Günergök, Ö.: Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü, Atatürk
Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VII S. 1-2, Haziran 2003, s. 656
ve 657.
Haller, uyuşmazlığın taraflarının gizliliğin kaldırılması için yapacakları bir anlaşmanın, tek başına yeterli olmaması gerektiğini savunmaktadır. Bkz. Haller, H.: Vorlagepflicht von Schiedsrichterakten im staatlichen Überprüfungsverfahren, SchiedsVZ
2011, s.181.
Yeşilırmak, s. 110, Süral, C.: Hakemin Sorumluluğu, İstanbul Kültür Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi C. 10 S. 2, Temmuz 2011, s. 235. Esas itibariyle duruşmaların aleni olarak yapılıp yapılamayacağı tarafların iradesine tâbidir. (bkz. Pekcanıtez,
H.: Medenî Usûl Hukukunda Aleniyet İlkesi, Yargı Reformu 2000 Sempozyumu,
Konuşmalar Bildiriler Tartışmalar Belgeler, İzmir Barosu, 5-6-7-8 Nisan, İzmir 2000,
s. 415) Korucu ise duruşmaların aleni olmamasını bir ihlâl olarak nitelendirmemektedir. Bkz. Korucu, s. 83. Eğer tahkim uyuşmazlığının tarafları açık bir şekilde duruşmaların aleni bir şekilde yapılmasını öngörmüşlerse, hakemlerin bunun aksi
yönde bir karar verememeleri gerekir. Hakemlerle uyuşmazlığın tarafları arasındaki
ilişkinin niteliği itibariyle hakemlerin, uyuşmazlığın taraflarından talimat alabilecekleri hususlar sınırlı olsa da, yargılamanın idaresi bakımından hakemlerin, uyuşmazlığın taraflarının ortak iradelerine uygun hareket etmelerinin gerekmektedir.
Born G.: International Commercial Arbitration, Volume II, Second Edition, 2014, s.
2004 ve 2005.
Kuru, B.: Medenî Usul Hukuku, Legal Yayınevi, İstanbul 2016, s. 82; Erdönmez, E.:
Pekcanıtez Usul, Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017, s. 895; Arslan,
R./Yılmaz, E./Taşpınar Ayvaz, S.: Medenî Usul Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2017, s.
146; Pekcanıtez, Aleniyet, s. 564.
Kuru, Usul, s. 83; Erdönmez, Pekcanıtez Usul, s. 900; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s. 147; Aktepe Artık, S.: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Medenî Usul Hukuk Hukukunda Adil YargıMIHDER - Volume: 13, Issue: 38, 2017/3, p. 759-782
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mesinin, davaya bakmakta olan hâkimin takdirinde olmasıdır8. Bu sebeple de gizli yargılama tarafların doğrudan tasarrufunda değildir; mahkeme, tarafların gizlilik talebini reddedebilir9. İkinci önemli husus ise,
bu istisnai hâllerde, örneğin genel ahlâkın veya kamu düzenin korunması
gerekliliğinin varlığıdır10. Bu gibi durumlarda kanun koyucu, tarafların
yargılamanın gizli yürütülmesindeki menfaatini, kamunun denetimine
ilişkin menfaatinden üstün tutmuştur11.
Aleniyetin devlet mahkemelerince istisnai olarak uygulanmaması,
bu ilkeyi âdil yargılanma hakkının diğer unsurları yanında daha değersiz
kılmamalıdır12. Kişilerin devlet yargısına olan güvenini sağlayan temel
unsurlardan birisi olan aleniyet13, tahkim açısından14 ise tam tersi bir
kimliğe bürünür15. Tahkim faaliyeti öncesinde, esnasında ve sonrasında
tarafların tevdi ettikleri belgelerin, ileri sürdükleri görüşlerin ve kendileriyle ilgili bilgilerin yalnızca tahkim ilişkisinin taraflarına ulaşması esaslanma Hakkı, Ankara 2014, s. 307; Çayan, G.: Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul
2016, s. 153.
8
Kuru, s. 83; Erdönmez, Pekcanıtez Usul, s. 895; Karslı, A.: Medeni Muhakeme Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2014, s. 275; Yazıcı Tıktık Ç.: Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, İstanbul 2013, s. 232.
9
Erdönmez, Pekcanıtez Usul, s. 900.
10
HMK m. 28/2.
11
Erdönmez, Pekcanıtez Usul, s. 899.
12
Akcan, gizli yapılmaması gereken yargılamanın, gizli yapılmasını hükmün sonucuna
etki etmeyen bir usul kuralı ihlâli olduğunu belirtmekte ve bu nedenle de bozma nedeni olarak nitelendirilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Bkz. Akcan, Usul Kurallarına Aykırılığa Dayanan Temyiz Nedenleri, Ankara 1999, s. 165. Hemen belirtmek
gerekir ki aleni yargılanma temel bir insan hakkı olan âdil yargılanma hakkının bir
unsurudur ve dolayısıyla ihlâli, adil yargılanma hakkının da ihlâli anlamında gelir
(Pekcanıtez, Aleniyet, s. 570). Bu derecedeki bir hakkın ihlâl edilmiş olması, hükmün maddî hukuk açısından hukuka uygun olup olmamasından bağımsız olarak, tek
başına bir mahkeme kararın bozma nedeni olarak ele alınmalıdır.
13
Karslı, s. 275; Aktepe Artık, s. 306; Yazıcı Tıktık, s. 75; Burdurlu Ö.: Milletlerarası
Ticari Tahkimde Hakem Sözleşmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
2016, s. 119.
14
Arabuluculuk faaliyeti açısından da aleniyet ilkesi, devlet mahkemelerinde olduğu
gibi bir uygulama alanı bulmaz. Bkz. Yazıcı Tıktık, s. 77.
15
Bu noktada belirtmek gerekir ki AİHM, tahkim yolu eğer devlet mahkemelerine
başvurmayı engelleyecek şekilde zorunlu bir yol olarak öngörüldüyse, aleni yargılama yapılması gerektiğini belirtmektedir. Bkz. Kolgu v. Türkiye, 29935/07, 27.08.2013
para. 40.
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tır. Aksine bir durumun varlığı hâlinde meydana gelebilecek zarar ise,
doğrudan sebep olan kişinin hukukî sorumluluğuna neden olur. Bu sebeple aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için tahkim yoluna başvuran
tarafların, aleni bir şekilde yargılanma hakkından vazgeçtikleri kabul
edilmelidir16. Zira, tarafların menfaatleri de bu yöndedir. Dolayısıyla, uyuşmazlığın taraflarının hakem mahkemesinden aleni bir yargılama hakkını
talep edebileceği söylenemez. Aksi durum tarafların, tahkim yargılamasının aleni bir şekilde yapılması hususunda anlaşmaları hâlinde mümkün
olabilir17.
II. Sır Saklama Yükümlülüğünün Hukukî Temeli
Aralarında uyuşmazlık bulunan taraflar ile hakemler arasındaki
ilişkinin hukukî temeli, hakem sözleşmesidir. Sözleşmenin taraflarının
hak ve yükümlülüklerinin, kapsamı da sınırları da sözleşmeye göre belirlenir. Bu sebeple, hakemlerin sır saklama yükümlülüğünün hukukî temeli de hakem sözleşmesi olacaktır.
Hakem sözleşmesi, hukukumuzda özel olarak düzenlenmemiştir18.
Zira tahkime ilişkin temel mevzuatı teşkil eden Hukuk Muhakemeleri
Kanunu (HMK) ile Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda (MTK) hakem
sözleşmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Yalnızca HMK’nın
74’üncü maddesinde, avukatın, vekâletnamesinde özel yetki olmadan
hakem sözleşmesi yapamayacağı düzenlenmiştir. Bununla birlikte Türk
Borçlar Kanunu (TBK) da özel hükümlerinde, hakem sözleşmesine ilişkin
bir düzenlenme içermemektedir. Bu sebeple sözleşmenin taraflarının hak
ve yükümlülüklerini belirlemek için, hakem sözleşmesinin niteliğinin
tespit edilmesi gerekmektedir.
Taraflar, uyuşmazlığı çözmesi istenen kişiyle (hakem) yapacakları
hakem sözleşmesiyle, hakeme uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak karar
verme yetkisi tanırlar. Bu yetkiyi kullanan hakem tarafından verilen karar, hem devlet mahkemesince verilmiş bir karar gibi icra edilebilir hem
de maddi anlamda kesin hüküm etkisi doğurur. Dolayısıyla, hakem tarafından karar verildikten sonra, aynı uyuşmazlık devlet mahkemesince
görülemez.
16

Yeşilova B.: Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karardan Önce Mahkemenin Yardımı ve Denetimi, Güncel Yayınevi, İzmir 2008, s. 199.
17
Kurt Konca, N.: Medenî Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, Ankara 2009, s. 239.
18
Kayalı, D.: Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı,
Ankara 2015, s. 91.
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Görüldüğü üzere, hakem sözleşmesinin kamusal sonuçları bulunmaktadır. Bu sonuçlarından dolayıdır ki, hakem sözleşmesinin hukukî
niteliği doktrinde tartışılmıştır. Hakem sözleşmesinin, kanunlarda öngörülmüş tipik sözleşmelerden biri olarak mı yoksa karma yahut kendine
özgü bir sözleşme mi olduğu hususunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bunula birlikte hakem sözleşmesinin borçlar hukukuna tâbi bir özel
hukuk sözleşmesi olduğu19 ve usul hukuku alanında da sonuçlarının ortaya çıktığı belirtilmektedir20. Bu sebeple Türk Hukuku’nda esas olarak
hakem sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi21 yahut kendine özgü bir sözleşme22 olarak nitelendirildiğini söylemek mümkündür.
Hakem sözleşmesinin bir vekâlet sözleşmesi olduğu varsayıldığı
takdirde, sır saklama yükümlülüğü, vekâlet sözleşmesinden doğan güven
ilişkisinin bir sonucudur23 ve vekilin sadakat yükümlülüğü kapsamında
değerlendirilmektedir24. Bu sebeple, hakemin sır saklama yükümlülüğünü ihlâl etmesi hâli, doğrudan TBK’nın 506’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına aykırılık teşkil eder. Eğer hakem sözleşmesinin kendine özgü bir
sözleşme olduğu kabul edilirse, sır saklama yükümlülüğünün ihlâli
hâlinde, hukukî sorumluluğun temelinin nasıl bulunacağı sorunu ortaya
çıkar. Kendine özgü sözleşmenin, kanunî bir sözleşme tipine benzemesi
hâlinde, benzediği sözleşme tipine dair hükümlerin, ona kıyasen uygulanabileceği kabul edilmektedir25. Hakem sözleşmesinin, kendine özgü bir
sözleşme olarak ele alınması hâlinde, özen ve sadakat yükümlülükleri
19

Kuru, Usul, s. 938; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s. 787 ve 788.
Üstündağ, S.: Medenî Yargılama Hukuku, 6. Bası, İstanbul 1997, s. 958; Pekcanıtez/Yeşilırmak, Pekcanıtez Usul, s. 2690.
21
Gümüş M. A.: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt II, 3. Bası, İstanbul 2014, s.
137; Taşkın, A.: Hakem Sözleşmesi, 2. Baskı, Turhan Yayınevi, Ankara 2005, s. 40
vd.; Korucu, s. 52 ve 53; Biçkin, İ.: Hakem Sözleşmesi ve Hakem Yargılaması,
TBBD 2006, S.68, s. 381.
22
Yeşilırmak, s. 93; Süral, s. 231; Kayalı, s. 93; Burdurlu, s. 31.
23
Gümüş, s. 154 ve 155; Aydoğdu, M./Kahveci, N.: Türk Borçlar Hukuku Özel Borç
İlişkileri, 3. Baskı, Ankara 2017, s. 800. Belirtmek gerekir ki zaten, sadakat borcunun
ihlâlinin, oluşan güvenin boşa çıkmasının bir sonucu olduğu kabul edilmektedir. Bkz
Tandoğan, s.409.
24
Tandoğan, s. 450; Eren, s. 734; Yavuz/Acar/Özen, s. 661; Zevkliler, A./Gökyayla,
E.: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 16. Bası, İstanbul 2016, s. 653; Göksu, Nr.
1076; Vogt, S.: Der Schiedsrichtervertrag nach schweizerischem und internationalem
Recht, Aachen 1996, s. 131; Taşkın, s. 164; Burdurlu, s. 119.
25
Kuntalp, E.: Karışık Muhtevalı Akit, 2. Bası, Ankara 2013, s. 295.
20
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bakımından, en çok benzerlik taşıdığı sözleşmenin, vekâlet sözleşmesi
olduğunu söylemek mümkündür26. Ayrıca TBK’nın 502’nci maddesinin
2’nci fıkrasında, kanunda öngörülmemiş iş görme sözleşmelerine,
vekâlet sözleşmesi hükümlerinin, uygun düştüğü ölçüde uygulanacağı
öngörülmüştür. Dolayısıyla, Türk Hukuku bakımından, hakemin sır saklama yükümlülüğünün ihlâl edilmesi hâlinde, her hâlükârda, TBK’nın
506’ncı maddesi uygulanması uygun olacaktır27. Bu durumda, vekilin sır
saklama yükümlülüğüne getirilen istisnaların, hakem sözleşmesi kapsamında hakem açısından da uygulanması gerekmektedir. Buna göre, müvekkilin rızası yahut haklı çıkarı varsa veya sırrın açıklanmasında kanunî
bir zorunluluk bulunuyorsa, vekilin (yani hakemin) sır saklama yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır28.
III. Sır Saklama Yükümlülüğünün Kapsamı
Hakemlerin sır saklama yükümlülüğü, kapsadığı alan ve süre açısından hakem sözleşmesinden doğan diğer yükümlülüklerden, birtakım
farklılıklar arz eder. Ortaya çıkan bu farklılıklar, sır saklama yükümlülüğünün niteliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü sır saklama yükümlülüğü,
süre itibariyle çok uzun bir zaman dilimini kapsamakta, bununla birlikte
yalnızca tahkim ilişkisinin taraflarını değil, üçüncü kişileri ve kamuyu da
ilgilendirebilmektedir. Bu açıdan ilk olarak sır saklama yükümlülüğünün
ne zaman başlayıp, ne zaman sona erebileceği ele alınacak, devamında
sır saklama yükümlülüğünün, bilhassa suçu bildirmeme suçu kapsamında nasıl değerlendirilebileceği üzerinde durulacak ve son olarak da hakemlerin sır saklama yükümlülüğünün kimler açısından ortaya çıktığı
tartışılacaktır.
A. Sır Saklama Yükümlülüğünün Zaman Bakımından Kapsamı
Sır saklama yükümlülüğü niteliği itibariyle her zaman sözleşmenin
kurulmasıyla birlikte ortaya çıkmayabilir. Zira taraflar, hakem sözleşmesinin kurulmasından evvel, sözleşme görüşmeleri esnasında tahkim ilişkisi bakımından sır niteliği taşıyabilecek bilgileri hakem olarak seçmeyi
düşündükleri kişiler ile paylaşabilirler. Nitekim müstakbel hakemler de,
26

Uyuşmazlığın taraflarıyla hakemler arasındaki ilişkinin saf bir borçlar hukuku sözleşmesi olduğuna ve söz konusu sözleşmede boşluk bulunan hâllerde, vekâlet sözleşmesine dair hükümlerin uygulanmasına ilişkin görüş için bkz. Üstündağ, s. 959.
27
TBK m. 506 kapsamında aranacak olan özenin ölçüsü için bkz. Gümüş, s. 162 vd.
28
Yavuz/Acar/Özen, s. 661.
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hakemlik görevini kabul etmeden önce uyuşmazlığa ve taraflara ilişkin
bilgi edinmek isteyebilirler. Dolayısıyla taraflar kendiliğinden paylaşmasalar bile hakemler bu bilgileri hakem sözleşmesi kurulmadan önce talep
edebilirler. Kabul etmek gerekir ki bu görüşmelerin, her zaman, hakemlerin atanmasıyla ve hakem sözleşmesinin kurulmasıyla sonuçlanması
mümkün değildir. Taraflar arasında bir sözleşme meydana gelmemiş
olması, tarafların sözleşme görüşmeleri esnasında diğer taraftan edindikleri bilgiler ile ilgili sır saklama yükümlülüğü olmadığı anlamına gelmemelidir. Bu durumda taraflar arasında, sözleşme henüz kurulmamış
olsa bile, bundan bağımsız olarak, sır saklama yükümlülüğünün ortaya
çıktığı kabul edilmektedir29. Bu sebeple hakem sözleşmesi kurulmasa
bile, dürüstlük kuralı gereği sır saklama yükümlülüğünün ortaya çıktığını kabul etmek gerekir. Bu ise sır saklama yükümlülüğünün ihlal edilmesi sonucu, zarar meydana gelmesi hâlinde, hukukî sorumluluğa neden
olabilecektir30.
Eğer taraflar arasında bir hakem sözleşmesi kurulmuş ve bu sözleşmede hakemlere karar verme yetkisi verilmişse, sır saklama yükümlüğünün hukukî dayanağı hiç şüphesiz ki hakem sözleşmesi olacaktır.
Buna mukabil, uyuşmazlığın tarafının, hakem seçmeyi düşündüğü kişiyi
hakem olarak seçmemesi, dolayısıyla hakem sözleşmesinin kurulmaması
hâlinde de uyuşmazlığın tarafının, korunmaya değer bir menfaati olduğu
açıktır. Bu şekilde uyuşmazlığın taraflarının, sözleşme müzakereleri sırasında, uyuşmazlığa ilişkin gizli her türlü bilgiyi hakem olarak seçmeyi
düşündükleri kişiyle rahatça paylaşabilme imkânları olur.
Bununla birlikte, tahkim ilişkisi herhangi bir sebepten dolayı sona
ermiş olsa bile, hakemlerin sır saklama yükümlülüğünün varlığını sürdürdüğü kabul edilmektedir31. Zira söz konusu ilişki sonucunda ortaya
çıkan güven ilişkisi sadece tahkim yargılamasını değil, yargılamanın
sonrasını da kapsamaktadır32. Dolayısıyla aşağıda izah etmeye çalışaca29

Kahlert, H.: Vertraulichkeit im Schiedsverfahren, Tübingen 2015, s. 191.
Korucu, s. 73. Arabuluculuk faaliyeti kapsamında sır saklama yükümlülüğünün
ihlâlinden dolayı meydana gelebilecek zararın, arabulucudan tazmin edilebilmesi gerektiğine ilişkin görüş için bkz. Taşpolat-Tuğsavul, M.: Türk Hukukunda Arabuluculuk, Ankara 2012, s. 154; bu hususta arabuluculukta özel bir düzenleme yapılması
gerektiğine ilişkin görüş için bkz. Kuru, B.: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu Tasarısı Hakkında Görüş ve Öneriler, MİHDER 2010/2, S.16, s. 244.
31
Kahlert, s. 191. Ayrıca vekâlet sözleşmesi açısından bkz. Tandoğan, s. 409.
32
“Esasen bu yorum tarzı; vekalet sözleşmesinin hukuksal niteliğine, özellikle de yukarıda belirtilen ve vekalet ilişkisinin kurulmasının adeta ön koşulunu oluşturan "karşı30

MİHDER - Cilt: 13, Sayı: 38, 2017/3, s. 759-782

Arş. Gör. Orhan Emre KONURALP

767

ğımız hususlar, tahkim yargılamasının sona ermesinden sonraki dönem
açısından da söz konusu olacaktır.
B. Sır Saklama Yükümlülüğünün Konu Bakımından Kapsamı
Hakemlerin sır saklama yükümlülüğü, mutlak bir yükümlülük olmayıp, belirli durumlarda işlerlik kazanmayabilir. Örneğin uyuşmazlığın
taraflarının rızasının varlığı hâlinde33, hakemlerin sır saklama yükümlülüğünden söz edilemeyecektir. Bunun gibi bazı hâllerde de hakemlerin
aslında saklamakla yükümlü oldukları sırları kanundan doğan bir yükümlülük olarak açıklaması gerekebilmektedir. İşte bu yükümlülüklerden birisi, sırrın bir suç ile ilgili olduğu durumlarda, hakemlerin bu suçu
yetkili makamlara bildirmesinin gerekli olduğu hâllerde ortaya çıkmaktadır.
1. Sır Saklama Yükümlülüğünün Suçu Bildirmeme Suçu ile
İlişkisi
Gizliliğin ve dolayısıyla bununla bağlantılı olarak sır saklama yükümlülüğünün istisnalarından birisi ceza hukukundan doğmaktadır. Zira
Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) işlenmekte olan34 veya neticeleri önlenebilir35 bir suçu36, yetkili makamlara37 bildirmemek38 başlı başına bir suç
lıklı güven" unsuruna, dahası, bu unsurla yakın bir ilgisi bulunan; kanunda açıkça
düzenlenmemekle birlikte öğretide ve yargısal uygulamalarda vekilin borçlarından
biri olarak kabul edilen ve vekalet ilişkisinin sona ermesinden sonra dahi varlığını
devam ettireceği benimsenen "sır saklama yükümlülüğü"ne de uygun bir sonucu ortaya koymaktadır.” Yarg. HGK E. 2016/13-610 K. 2016/639 T. 11.10.2006. ayr. bkz.
Yarg. 13. HD E. 2013/26540 K: 2014/27109 T. 16.9.2014; Yarg. 13. HD E.
2015/7350 K. 2015/31650 T. 3.11.2015; Yarg. 13. HD E. 2015/2405 K. 2016/3644
T. 9.2.2016 (kazanci.com; ET: 3.5.2017)
33
Müvekkilin rızasının varlığı hâlinde avukatın sır saklama yükümlülüğünde söz edilemeyeceğine ilişkin olarak bkz. Erem, s. 7 ve 8; Günergök, s. 661 ve 662.
34
Burada “işlenmekte olan” deyimi “suçüstü” kavramı kastedilmemektedir. Bkz. Erdem, s. 112. Aynı doğrultuda bkz. Kocasakal, Ü.: Suçu Bildirmeme Suçları, İstanbul
2017, s. 61.
35
Dolayısıyla bu durum netice suçları açısından söz konusu olabilecektir. Bkz. Erdem,
s 112 ve 113. Netice kavramının eleştirisi için bkz. Kocasakal, s. 64 vd.
36
Suç deyiminden sadece resen kovuşturulabilir suçların mı yoksa takibi şikâyete bağlı
suçların da mı anlaşılması gerektiğine ilişkin tartışmalar için bkz. Kocasakal, 51-53.
37
“Yetkili makam” kavramından anlaşılması gerekenin münhasıran kolluk olduğuna
dair görüş için bkz. Erdem, s. 116.
38
“Bildirim” kavramı ile kastedilen suçun ihbarı değil, yalnızca yetkililerin uyarılmasıdır. Bkz. Kocasakal, s.77; Erdem, s. 114.
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olarak öngörülmüştür39. Ancak söz konusu suç için bir ayrım yapılmış,
278’inci maddede suçu bildirmeme suçu, 279’uncu maddede ise bildirilmesi gereken, resen kovuşturmaya tâbi suçu, yerine getirdiği kamu
görevi dolayısıyla40 öğrenen kamu görevlisi tarafından bildirilmemesi
hâli ile 280’inci maddesinde de sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçu41 ayrıca düzenlenmiştir. 278’inci maddeye göre verilecek cezanın alt sınırı bulunmayıp, üst sınırı da bir yıl hapis cezası olarak
belirlenmiştir. Bununla birlikte suçu bildirmeyen kişinin tanıklıktan çekinebilecek kişilerden olması hâlinde, cezaya hükmedilmemesi öngörülmüştür. Oysaki kamu görevlisinin, göreviyle bağlantılı bir suçu bildirmemesi hâlini düzenleyen 279’uncu maddeye göre hükmedilecek cezanın alt sınırı altı ay, üst sınırı ise iki yıl hapis cezasıdır. Ayrıca bu suç
bakımından 278’inci maddedeki gibi bir istisnai hâl de düzenlenmemiştir. Buna mukabil 278’inci madde kapsamında bildirim yükümlülüğü
olan suçlarla ilgili bir sınırlama getirilmemişken, 279’uncu madde yalnızca kamu adına soruşturulması ve kovuşturulması gereken suçları kapsamaktadır42.
39

Suçu bildirmemenin neden bir suç olarak düzenlendiği gerekçede şu şekilde izah
edilmektedir: “Barış esasına dayalı hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan
herkes, toplum barışını bozucu nitelik taşıması dolayısıyla devletten suç işlenmesinin
önlenmesini ve suçluların cezalandırılmasını talep hakkına sahiptir. Suç teşkil eden
bir fiilin işlendiğini öğrenen bireyin, bununla ilgili olarak yetkili makamlar nezdinde
bildirimde bulunma hakkı vardır. Bu bakımdan, belli bir suç vakıasıyla ilgili olarak
bildirimde bulunmak, hukuka uygunluk nedeni olarak bir hakkın kullanılmasından
ibarettir.
Suçluların cezalandırılmasını devletten istemek, kişi açısından bir hak olduğu gibi;
herhangi bir suç olgusunun gerçekleştiğini öğrenen kişinin durumu suçu takibe yetkili makamlara bildirmesi, aynı zamanda bir yükümlülüktür. Bu itibarla, herhangi bir
suç olgusunun gerçekleştiğini öğrenmesine rağmen durumun suçu takibe yetkili makamlara bildirilmemesi, genel olarak haksız bir davranıştır. Ancak, izlenen suç siyaseti gereğince sadece belli suçların bildirilmemesi veya sadece belli kişilerin bildirim
yükümlülüğünü yerine getirmemesi, suç olarak tanımlanmıştır.” (278’inci maddenin
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeden önceki hâlinin gerekçesinden; Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı için bkz. aşa. dpt. 44).
40
Kişi kamu görevlisi olsa bile, suçu görevinden dolayı öğrenmediyse 279’uncu madde
uygulama alanı bulmayacak, şartları varsa ancak 278’inci maddeye göre cezalandırılabilecektir. Bkz. Kocasakal, s. 142 vd.
41
Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmeme suçuna ayrıca değinilmeyecektir. Bu
hususa ilişkin olarak bkz. Budak. A. C.: İspat Hukuku Açısından Hekimin Meslek
Sırrı, Sağlık Alanında Etik ve Hukuk Uluslararası Sempozyumu, Nisan 2008, s. 548.
42
Kocasakal, s. 136 ve 137.
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Bu noktada, 278’inci maddede getirilen istisnai hâle, yani tanıklıktan çekinebilecek kişiler açısından suçun oluşmaması hususuna değinmek yararlı olacaktır. Sözü edilen istisna, maddenin ilk hâlinde bulunmamakta, yani bir işlenmekte olan bir suçu bildirmeyen herkes, kamu
görevlisi olsun yahut olmasın, bu suçtan dolayı cezalandırılabilmekte,
failin kamu görevlisi olmasındaki tek farklılık verilebilecek cezanın miktarı açısından ortaya çıkmaktaydı. Fakat herkesin, şahit olduğu her türlü
suçu bildirme yükümlülüğünün bulunması ve bu yükümlülüğün ihlâlinin
cezaî sonuçlarının olması, Anayasa’ya aykırı olarak nitelendirilmekteydi. Nitekim 278’inci maddenin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülmüş,
Anayasa Mahkemesi de düzenlemeyi iptal etmiştir43. Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesi şu ifadeleri içermektedir:
“Anayasanın 38. maddesinde suç ve cezalara ilişkin temel ilkelere
yer verilmiştir. Bunlardan biri de maddenin beşinci fıkrasında 'Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.' biçiminde ifade
edilmiştir. Aynı zamanda evrensel bir ceza hukuku ilkesi olan bu anayasal hüküm karşısında yasa koyucu, kişinin kendisini ve yasada gösterilecek belli derecedeki yakınlarını suçlayıcı bir beyanda bulunmaya zorlayan bir düzenleme yapamaz.
İtiraz konusu kuralda, işlenmekte olan veya işlenmiş olmakla birlikte sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkililere bildirmeyenlerin maddede öngörüldüğü biçimde
cezalandırılacakları belirtilirken, gerek maddede, gerekse bu maddeye
atıf yapacak biçimde başka bir yerde, bu suçun fail veya failleriyle anılan suçu bildirmeyen kişi arasındaki yakın akrabalık durumu cezasızlık
açısından ayrık tutulmamıştır44.”
Görüldüğü üzere TCK, suçu bildirmeme suçu bakımından, failin
kamu görevlisi olup olmamasına göre farklı sonuçlar öngörmektedir. Bu
durumda uyuşmazlığın taraflarıyla hakemler arasında geçen görüşmelerde, uyuşmazlığın taraflarının sır niteliğindeki beyanlarının içeriğinin
işlenmekte olan yahut işlenmiş olmakla birlikte sonuçları devam eden
bir suçla ilgili olması hâlinde, hakemlerin sır saklama yükümlülüğünün
söz konusu bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığını45
43

Düzenlemenin eleştirisi için bkz. Hafızoğulları, Z./Acar, B. H.: Suçu Bildirmeme
Suçları, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, Ocak 2016, s. 181 vd.
44
AYM E. 2010/52 K. 2011/113 Karar Tarihi: 30.06.2011 RG: 15.10.2011-28085.
45
Doktrinde Erdem, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerin, “hakkın kullanılması” (TCK m. 26) hukuka uygunluk gerekçesinden faydalanabileceklerini ileri
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tespit edebilmek için, hakemlerin ceza hukuku açısından kamu görevlisi
olarak sayılıp sayılmayacağının tartışılması gerekmektedir.
Tahkim kurumu ile ceza hukuku arasında kuvvetli bir bağlantı olmadığı düşünülebilecek ise de, tahkim ilişkisi dolayısıyla taraflar (hakem ve uyuşmazlığın tarafları) açısından, ceza hukuku ile ilgili sonuçlar
ortaya çıkabileceği kabul edilmektedir46. Elbette ki burada konusu olmaktan kasıt, yerine getirilen tahkim faaliyetinden kaynaklanacak cezaî
sorumluluğu gerektirebilecek fiillerle ilgilidir. Hakemlerin yürütmüş
oldukları tahkim faaliyeti dolayısıyla cezaî sorumluluklarını özel olarak
gerektirebilecek bir durumun var olup olmadığının tespiti için evvela
hakemlerin ceza hukukundaki konumlarının belirlenmesi isabetli olacaktır.
a) Hakemin Ceza Hukuku Bakımından Konumu
765 sayılı Eski Türk Ceza Kanunu’nun 279’uncu maddesinde kanun, ikili bir ayrım yapmakta ve bu ayrımda kamu görevi ile kamu hizmeti farkını esas almaktaydı47. Bu ayrım kapsamında hakemler, “muvakkat surette, ücretli veya ücretsiz olarak ihtiyari48 bir amme hizmeti
gören kimse” olarak nitelendirilebiliyordu49. Bu sebeple hakemler ceza
hukuku bağlamında kamu görevlisi olduğu için değil50, bilâkis kamu
hizmeti yerine getirdiği için51 ceza hukukuna göre sorumlu olabilmekteydi.
sürmektedir. Bkz. Erdem, s. 116. Buna mukabil Kocasakal, 278’inci maddenin son
fıkrası kapsamında tanıklıktan çekinme hakkı olanların, bu hakkı kullanmaları hâlinde, bunun bir “hakkın kullanılması” olduğunu belirtmektedir. Bkz. Kocasakal, s. 103.
Dolayısıyla bu yorumun sonucu olarak denilebilir ki Kanun, “hakkını kullanabilecek” kişileri belirlemiştir. Bu nedenle sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kimselerin, tanıklıktan çekinme hakkına sahip olmadıkları müddetçe, suçu bildirmeme
suçu açısından “hakkını kullanan” kimse olarak nitelendirilmeleri mümkün görünmemektedir.
46
Okuyucu Ergün, G.: Tahkimde Ceza Hukuku Sorunları, TBB Dergisi 2007, S. 70, s. 135.
47
Erem, F./Toroslu, N.: Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler, 6. Baskı, Ankara 1994, s.
145; Malkoç, İ./Güler, M.: Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler, Cilt 2, Ankara 1999,
s. 2095, Erol H.: Türk Ceza Kanunu, Cilt 2, Ankara 2003, s. 703.
48
Nitekim hakemlerin kamu ile herhangi bir istihdam bağı bulunmamaktadır. Bkz.
Malkoç/Güler, s. 2095.
49
Malkoç/Güler, s. 2095.
50
eTCK’da esas itibariyle cezaî sorumluluk açısından kamu hizmeti gören kimse ile
memurlar arasında, uygulama açısından bir fark olmaması gerektiği ifade edilmektedir. Bkz. Erem/Toroslu, s. 147. eTCK açısından sonuç doğabilmesi için yalnızca
memur olmanın gerekli olacağı hâller için bkz. Eren/Toroslu, s. 149.
51
Yargıtay’ın bu hususa ilişkin yorumu için bkz. Yarg. CGK 20.1.1969 693/17 (Kardaş,
Ü./Çıngı, M.: Askeri Ceza Kanunu Şerhi, Cilt I, Legal Yayınevi, İstanbul 2014, s. 195).
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, eTCK’da bulunan ayrıma gitmeden, çok geniş bir kamu görevlisi tanımı yapmıştır52. Kanun’un, tanımları içeren 6’ncı maddesinde kamu görevlisi: “kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli,
süreli veya geçici olarak katılan kişi” olarak tanımlanmıştır. Kanun’un
gerekçesinde, bu şekilde geniş bir tanım yapılmasının kolaylık sağlama
amacına yönelik olduğu belirtilmektedir53. Görüldüğü üzere TCK’nın
tanımlar başlığını taşıyan 6’ncı maddesindeki kamu görevlisi kavramı da
memur tanımına nazaran oldukça geniş kapsamlıdır54. Bu geniş kapsam
sebebiyle, aynı hakemler açısından olduğu gibi, idare hukuku bakımından kamu görevlisi olarak nitelendirilemeyecek bir kişinin, TCK kapsamında kamu görevlisi sayılması mümkündür. Belirtmek gerekir ki sadece hâkimlerin işleyebileceği suçlar55 açısından hakemlerin görevleriyle
ilgili dahi olsa fail olamayacağının kabulü gerekir. Zira bu suçların failinin ancak “hâkim” olabileceği ifade edilmektedir56.
52

Yapılan bu tanımın Anayasa’ya uygunluğuna ilişkin tartışma için bkz. Demren
Dönmez, D.: Türk Ceza Kanununda “Kamu Görevlisi” Kavramı, Türkiye Barolar
Birliği Dergisi 2011, S. 94, s. 101.
53
“765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki “memur” tanımının doğurduğu sakıncaları aynen devam ettirecek nitelikte olan tanım, Tasarı metninden çıkarılarak; memur kavramını da kapsayan “kamu görevlisi” tanımına yer verilmiştir. Yapılan yeni tanıma
göre, kişinin kamu görevlisi sayılması için aranacak yegane ölçüt, gördüğü işin bir
kamusal faaliyet olmasıdır. Bilindiği üzere, kamusal faaliyet, Anayasa ve kanunlarda
belirlenmiş olan usullere göre verilmiş olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu
adına yürütülmesidir. Bu faaliyetin yürütülmesine katılan kişilerin maaş, ücret veya
sair bir maddî karşılık alıp almamalarının, bu işi sürekli, süreli veya geçici olarak
yapmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, örneğin mesleklerinin icrası
bağlamında avukat veya noterin kamu görevlisi olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Keza kişi, bilirkişilik, tercümanlık ve tanıklık faaliyetinin icrası kapsamında bir kamu görevlisidir. Askerlik görevi yapan kişiler de kamu görevlisidirler.
Bu bakımdan örneğin bir suç vakıasına müdahil olan, bir tutuklu veya hükümlünün
naklini gerçekleştiren jandarma subay veya erleri de, kamu görevlisidirler.
Buna karşılık, kamusal bir faaliyetin yürütülmesinin ihaleye dayalı olarak özel hukuk
kişilerince üstlenilmesi durumunda, bu kişilerin kamu görevlisi sayılmayacağı açıktır.” (6’ncı madde gerekçesinden)
54
Artuk, M. E./Gökcen, A./Yenidünya, A. C.: TCK Şerhi, Cilt 1, Ankara 2009, s. 48; Parlar,
A./Hatipoğlu, M.: Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt 1, 2. Baskı, Ankara 2010, s. 113.
55
Örn. eTCK m. 233’te düzenlenmiş bulunan hâkimin etki altında karar verme suçu,
m. 244’te düzenlenmiş bulunan kanuna aykırı olarak hüküm verme suçu, m. 231’de
düzenlenmiş bulunan hâkimin görevi ihmal suçu.
56
Özen, M.: Hakimin Cezai Sorumluluğu, Ankara 2004, s. 167 ve 170.
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Bununla birlikte hakemlerin, ceza hukuku kapsamında yargı görevlisi sayılıp sayılmaması gerektiği de tartışılabilir. Nitekim TCK’da
yalnızca yargı görevlilerine karşı işlenebilen suçlar da düzenlenmiştir57.
TCK’nın 6’ncı maddesinde yargı görevlileri, “yargı görevi yapan” olarak
ifade edilmekte ve şu şekilde tanımlanmaktadır: “yüksek mahkemeler ve
adlî, idarî ve askerî mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı
ve avukatlar”. Görüldüğü üzere kanun, kamu görevlisi tanımının aksine,
kimlerin yargı görevlisi olarak nitelendirilebileceği hususunu, tek tek
saymak suretiyle belirlemiştir58. Dolayısıyla hakemlerin de avukat stajyerleri ile hâkim ve cumhuriyet savcısı adayları, ayrıca noterler ve icra
müdürlerinden59 farksız olarak, TCK kapsamında yargı görevlisi olarak
nitelendirilmesi mümkün değildir.
b) Hakemlerin Ne Zamandan İtibaren “Kamu Görevlisi” Sayılacağı Sorunu
Daha önce belirttiğimiz üzere hakem sözleşmesi, kurulmasından
önceki safhayı da kapsayacak şekilde uzun bir zaman diliminde sonuçlarını doğurur. Hakemin ceza hukuku bakımından kamu görevlisi sayılması ve bunun sır saklama yükümlülüğüne olan etkisi dolayısıyla hakemin
ne zamandan itibaren kamu görevlisi sayılacağının tespiti önem taşımaktadır. Ceza hukuku açısından hakemlerin kamu görevlisi sayılmasının
sebebi olarak yargılama faaliyetinde bulunmaları gösterilmektedir60. Dolayısıyla hakemin bu kapsamda kamu görevlisi sayılabilmesi için evvela
karar verme yetkisine sahip olması gerekir. Dolayısıyla hakem sözleşmesi kurulmadan önce hakemlerin ceza hukuku açısından da kamu görevlisi sayılmaması gerekmektedir61. Bu durumda, işlenmekte olan veya
işlenmiş olmakla birlikte önlenebilir sonuçları devam eden bir suçun
57

Örneğin, TCK m. 277/1 ve m. 288’deki suçlar ile m. 265/2’de öngörülmüş bulunan
ağırlaştırıcı hâl. TCK’nın 252’nci maddesinin 7’nci fıkrasındaki ağırlaştırıcı hâl, bilinçli olarak bu kapsamda değerlendirilmemiştir. Zira anılan düzenlemede yargı görevi yapan kimselerin yanında hakemler özel olarak belirtilmiştir.
58
Yaşar O./Gökcan, H. T./Artuç, M.: Türk Ceza Kanunu, Cilt 1, Ankara 2010, s. 110.
59
Yaşar/Gökcan/Artuç, s. 110 ve 111. Sayılan bu kimselerin ise kamu görevlisi niteliği
ortadan kalkmamaktadır. Bkz. Demren Dönmez, s. 114.
60
Okuyucu Ergün, s. 153, dpt. 72 ve s. 157.
61
Hakemlerin görevli oldukları süre içinde eTCK kapsamında memur sayılmalarına
dair olarak bkz. Bkz. Yarg. CGK 25.11.1985 1-410/595 (Gözübüyük, A. P.: Türk
Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi, 5. Bası, İstanbul 1989, s. 1181).
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varlığından sözleşme görüşmeleri esnasında haberdar olan hakemlerin,
bunu bildirmemeleri hâli, ancak TCK’nın 278’inci maddesi kapsamında
değerlendirilebilir62. Bu durumda hakemlerin, anılan maddenin 4’üncü
fıkrasındaki düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı sorusu önem
kazanacaktır. TCK m.278/4 hükmünde, tanıklıktan çekinme hakkı olanların suçu bildirme yükümlülüğü olmadığı düzenlenmiştir. Hakemlerin,
uyuşmazlığın taraflarından birisi hakkındaki ceza yargılamasında tanıklıktan çekinebilme ihtimâli, CMK’da düzenlenen tanıklıktan çekinme
hâllerinden biri olan meslek ve sürekli uğraşları sebebiyle tanıklıktan
çekinme hakkı kapsamında da değerlendirilemez.
Şöyle ki, CMK’nın 46’ncı maddesinin ilk fıkrasının (a) bendine
göre avukatlar63, stajyerleri ve yardımcıları; (b) bendine göre hekimler,
diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün
tıp meslek veya sanatları mensupları64; (c) bendine göre ise malî işlerde
görevlendirilmiş müşavirler ve noterler bu sıfatları dolayısıyla hizmet
verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgilerle ilgili ve sınırlı65 kalmak üzere tanıklıktan çekinebilirler66. Görüldüğü üzere ilgili düzenlenmede tanıklıktan çekinme hakkını kullanabilecekler sınırlı bir şekilde67
sayılmış ve hakemlere bu sıfatları dolayısıyla öğrendikleri bilgilerle ilgili
olarak tanıklıktan çekinme hakkı tanınmamıştır. Avukatlara, stajyerlerine ve yardımcılarına tanınan çekinme hakkının68, Ceza Muhakemeleri
62

Resmi arabulucu siciline kayıtlı olmayan arabulucuların da arabulucu sıfatı olmayacağı için, benzer şekilde kamu görevlisi sayılamayacağına dair görüş için bkz. Yazıcı
Tıktık, s. 72.
63
Avukatın, devletin güvenliğine karşı suçlar gibi, bazı suçları her hâlükârda bildirmesi
gerektiğine ve bu durumda sır saklama yükümlülüğünün ihlâl edilmemiş olacağına
dair tartışmalar için bkz. Günergök, s. 665.
64
Sağlık mensuplarının tanıklıktan çekinme haklarına ilişkin olarak bkz. Kocasakal, s.
180 vd; Budak, s. 549-551.
65
Özbek, V. Ö./Kanbur, M. N./Doğan, K./Bacaksız, P./Tepe, İ.: Ceza Muhakemesi
Hukuku, 4. Baskı, 2012, s. 613. Avukatlar bakımından bu husus mesleğin icrasına
ilişkin sırlarla sınırlı olarak ele alınmalıdır. Bkz. Günergök, s. 657.
66
CMK’nın 46 ve dolayısıyla TCK’nın 278/4 hükmü kapsamına giren kişiler, sır saklama yükümlülüğünü ihlâl etmek suretiyle tanıklık yaptıkları takdirde, tanık beyanlarının kabul edilebilirliğine ilişkin tartışmalar için bkz. Budak, s. 551.
67
Kocasakal, s. 106.
68
Bu düzenlemenin esasında tanıklıktan çekinme hakkı değil, aleyhe tanıklık yapmama
yükümlülüğü olduğuna dair olarak bkz. Özgenç, İ.: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Ankara 2012, s. 315.
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Usulü Kanunu’nda (CMUK) yalnızca müdafiye tanınmış olması, şüpheli
yahut sanığın, dosyayı avukata hiç tevdi etmese bile yalnızca görevi dolayısıyla öğrenmesinden ötürü çekinme hakkından69 yararlanabileceği
ifade edilmektedir70. Dolayısıyla, avukat ile şüpheli yahut sanığın, aralarında vekâlet ilişkisi olmaksızın, yalnızca avukatın görevi kapsamında
görüşmelerinin, güven ilişkisinden dolayı71 kanun tarafından korunduğu
göz önünde bulundurularak, hakem ile uyuşmazlığın tarafları arasında da
korunmaya değer bir güven ilişkisi olup olamayacağı sorusu akıllara gelebilir. Ancak bu durumun avukatlar için öngörülmüş istisnai bir hâl olması dolayısıyla hakemler açısından benzer bir yorumun yapılamayacağı
kanaatindeyiz. Bu sebeple de hakem sözleşmesi kurulmadan önce yapılan görüşmeler esnasında, hakemlerin tanıklıktan çekinme hakkından
zaten söz edilemeyeceği için, bu aşamada hakemlerce öğrenilen bir suçun yetkili makamlara bildirilmesi sır saklama yükümlülüğünün ihlâli
olarak değerlendirilmemelidir72.
c) Hakemin Ceza Hukuku Kapsamında “Kamu Görevlisi” Sayılmasının Sır Saklama Yükümlülüğü Açısından Sonuçları
Hakemlerin, karar verme yetkisini kazanmalarıyla birlikte, ceza
hukuku açısından kamu görevlisi olarak kabul edilmeleri gerektiğini bir
önceki başlık altında ifade etmiştik. Zira, karar verme yetkisi olmaksızın,
hakemin bir kamu görevi yapma imkânı bulunmamaktadır, çünkü hakemin yerine getirmiş olduğu görevin kamusal niteliği uyuşmazlık hakkında karar verme yetkisinden kaynaklanmaktadır.
Hakemler, ceza hukukunda, yalnızca teorik açıdan değil, pozitif
düzenlemelerde de kamu görevlisi olarak kabul edilmektedirler. Örneğin
TCK’nın yalnızca kamu görevlilerince işlenebilecek, yani bir “özgü suç”
olan, rüşvet suçunu düzenleyen 252’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında,
bu suçun hakemlerce işlenmesi hâlinde verilecek olan cezanın arttırılması öngörülmektedir. Ceza hukuku bakımından hakemlerin birer kamu
görevlisi olarak kabul edilmesi gerektiğinin kabulü hâlinde, hakemlerin
suçu bildirme zorunluluğunun TCK’nın 278’inci maddesi yerine, kamu
69

Bu durumda tanıklığın “ödev” niteliği ile avukatın bu “ödev”e karşı kullanabileceği
bir “hak” söz konusudur. bkz. Erem, s. 9.
70
Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 615.
71
Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, s. 614.
72
Eğer hakemlerin tanıklıktan çekinme hakkı söz konusu olsaydı, suçun bildirilmesi,
sır saklama yükümlülüğünün ihlâli sonucunu doğuracaktı. Bkz. Kahlert, s. 195.
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görevlilerinin görevleriyle bağlantılı olarak öğrenmeleri hâlini düzenleyen 279’uncu maddesinin uygulama alanı bulması gerekmektedir73. Söz
konusu madde kapsamında da suçu bildirme zorunluluğuna, 278’inci
maddedekine benzer bir istisna getirilmemiştir.
Tahkim yargılamasının kendisinin de, ceza hukuku açısından kamu görevlisi sayılan hakemlerin görevleriyle bağlantılı olduğu noktasında bir şüphe olmadığı gerçeği karşısında, hakemlerin bu sayede varlığından haberdar oldukları (öğrendikleri) bir suçu bildirmemeleri hâlinin
279’uncu maddeye göre cezalandırılabilir bir hâl olacağı açıktır74.
Bu sebeple, hakemlerin sır saklama yükümlülüğünün, tahkim faaliyetinden dolayı öğrendikleri suçları bildirmelerine engel olmayacağının
kabulü gerekir75. Zira aksi durum hakemin cezaî sorumluluğuna yol açacaktır. Böyle bir sonucun ise hakem sözleşmesinden doğan bir yükümlülük olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Ancak hemen belirtmek
gerekir ki, bu sebeple sır saklama yükümlülüğün bulunmaması hâli yalnızca, suçu yetkili makamlara bildirme ile sınırlıdır. Dolayısıyla bu nitelikte bir suçun, üçüncü kişilerle paylaşılması, alenen ifşa edilmesi hâli sır
saklama yükümlülüğünün ihlâli olarak değerlendirilmekle birlikte, ayrıca meslek sırrını ifşa etme suçuna da vücut verebilir. Zira bu noktada
ilgili düzenlemenin amacının kamuyu suç ile ilgili olarak bilgilendirmek
olmadığı, yalnızca işlenen suç ile ilgili yargılama yapılabilmesinin
amaçlandığı göz önünde bulundurulmalıdır.

73

Arabulucuların da suçu bildirmeme suçu bakımından 279’uncu madde kapsamında
değerlendirilmeleri gerektiğine dair görüş için bkz. Yazıcı Tıktık, s. 71.
74
eTCK’da suçu haber vermeme suçunun yalnızca memurlar tarafından işlenebileceği
öngörülmüştü. Bkz. Erem/Toroslu, s. 183. Bununla birlikte Yargıtay vermiş olduğu
bir kararında hakemlerin de TCK kapsamında memur olarak nitelendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Bkz. Yarg. CGK, 25.11.1985, E. 1/410, K. 1985/595 (Gözübüyük, s. 1181). Bununla birlikte eTCK kapsamında bilirkişilerin de memur olarak nitelendirilebileceği belirtilmektedir. Buna ilişkin tartışmalar için bkz. Tanrıver, S.: Bilirkişinin Hukukî Statüsü, Yükümlülükleri, Yetkileri ve Sorumluluğu, Ankara 2002,
s. 118. Bilirkişilerin “adli kamu görevi yapan kimselerden” olduğuna dair Yargıtay
kararı için bkz. Yarg. 4. CD. 12.4.1999, E. /1050, K. 1999/3400 (Erol, s. 705).
75
Nitekim Tandoğan da vekâlet sözleşmesinde vekilin, kanundan kaynaklanan zorunlu
hâllerde, sırrın açıklanmasından sorumlu olmayacağını belirtmektedir. Bkz Tandoğan, s. 454 ve 455. Ayrıca bkz. Yavuz/Acar/Özen, s. 661.
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C. Sır Saklama Yükümlülüğünün Kişi Bakımından Kapsamı
Tahkim ilişkisi yalnızca aralarında uyuşmazlık bulunan taraflar ile
hakemler arasında ortaya çıkan sözleşmesel bir ilişki olsa da yargılamanın niteliği itibariyle yargılama faaliyetine üçüncü kişilerin de dâhil olması mümkündür. Örneğin, tahkim yargılamasında bilirkişiye başvurulmuş76 yahut tanık dinlenmiş olabilir. Bunun haricinde tahkim dosyası
dahilinde, kendisi tahkim ilişkisinin tarafı olmamakla birlikte, uyuşmazlıkla ilgili olan kişilere ait bilgi ve belgeler de bulunabilir. O hâlde hakemlerin kimlere karşı sır saklama yükümlülüğünün olduğu hususu tartışılmalıdır.
Tahkim ilişkisinin tarafları açısından, aralarında bir sözleşme olduğu için gizliliğinin temelini teşkil eden hukukî ilişkiyi belirlemek de
kolaydır. Gizliliğin, tahkim ilişkisinin taraflarından birisi tarafından ihlâl
edilmesi hâlinde bu husus doğrudan sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir. Oysa tahkim yargılamasına dâhil olan üçüncü kişiler açısından, tahkim ilişkisinin taraflarıyla arasında hakem sözleşmesine benzer sözleşmesel bir ilişki bulunmamaktadır.
Bu noktada ikili bir ayrım yapılmalıdır. İlk olarak tahkim yargılamasına dâhil olan üçüncü kişilerin sahip olduğu gizliliğin korunmasını
talep etme hakkından söz edilebilir. Bu durum, örneğin, üçüncü kişilerin
tahkim yargılamasında tanık olarak dinlenmesi hâlinde ortaya çıkabilir.
Tahkim yargılamasında tanık dinlenmesi devlet yargılamasında olduğu
şekliyle uygulanmamaktadır. Bu sebepledir ki tahkim yargılamasında
kendisiyle ilgili bilgileri vermek istemeyen kimse tanıklık yapmayabilir77 yahut tanıklık yapsa bile bu bilgileri vermeyebilir. Ayrıca tanıklık
yapmakla birlikte vermiş olduğu bilgilerin de yalnızca o tahkim yargılaması kapsamında kullanılmasını, ifşa edilmemesini talep hakkının var
olduğunu söylemek de mümkündür.
İkinci bir hâl ise, üçüncü kişilere ait bilgi ve belgelerin, uyuşmazlıkla ilgili olduğu için tahkim dosyasına girmiş olmasıdır. Fakat bu durum tanıklıktan farklıdır. Zira tanıklık hâlinde, tanık olacak kişi kendi
rızasıyla bilgi vermektedir. Oysaki uyuşmazlığın taraflarından birinin
tahkim dosyasına vermiş olduğu bilgi ve belgelerin sunulmasında, üçün76

Tahkim ilişkisinde kendisine başvurulan bilirkişinin, aynı hakem gibi tarafsız ve
bağımsız olması gerektiğine ilişkin olarak bkz. Lörcher/Lörcher, Rn. 279.
77
Tahkim açısından tanıklıktan çekilme ile belgeleri ibraz mecburiyeti arasındaki ilişki
için bkz. Demir Gökyayla,, C.: Milletlerarası Tahkimde Belge İbrazı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014 s. 267.
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cü kişinin doğrudan ve açık bir rızası olduğu her zaman söylenemez. Bu
durumda, üçüncü kişilere ait gizliliğin korunmaya daha muhtaç olduğu
açıktır.
Üçüncü kişilere ait bilgi ve belgelere dair gizliliğin korunmasının
hukukî temelini tespit etmek için, tahkim ilişkisinin taraflarıyla üçüncü
kişiler arasındaki ilişkinin niteliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Normal olarak tahkim ilişkisinin tarafları ile üçüncü kişi arasında bir
sözleşme bulunmamaktadır78. Dolayısıyla bu noktadaki bir hukuka aykırılığın, doğrudan doğruya sözleşmenin ihlâli saymak güç olmakla birlikte, bu durumda zarara uğrayan üçüncü kişinin, yalnızca haksız fiil hükümlerine göre zararının tazmin edilmesini isteyebilmesinin haksız sonuçlar doğurabileceği kabul edilebilir79. Bu durumda, tahkim ilişkisine
dahil olan üçüncü kişilerin, hakem sözleşmesinin aslî edimi olan hakemlerin yargılama faaliyetine olan yakınlığı dolayısıyla, hakem sözleşmesinin koruma alanına girdiği ve bu bakımdan hakem sözleşmesinin üçüncü
kişiyi koruyucu etkili sözleşme olarak kabul edilmesi mümkündür80. Bu
sebeple hakemlerin sır saklama yükümlülüğünün, uyuşmazlığın taraflarına karşı olduğu gibi tahkim ilişkisine dahil olan üçüncü kişilere karşı
da söz konusu olacağı söylenebilir. Bu nedenle, hakemlerin üçüncü kişilerle ilgili olup, işlenmekte veya önlenebilir etkileri devam eden bir suçu
öğrenmeleri hâlinde de bildirim yükümlülükleri olduğunu sonucu ortaya
çıkmaktadır.
Sonuç
Gizlilik ya da hakemlerin, hakem sözleşmesinden doğan bir yükümlülüğü olan sır saklama yükümlülüğü, görüldüğü üzere kimi hâllerde
istisnai olarak uygulanmamaktadır. Tahkim faaliyetinden dolayı varlığından haberdar olunan bir suçun yetkili makamlara bildirilmesi de bu
kapsamda değerlendirilmelidir.
Bu bağlamda söz konusu istisnai hâl, sır saklama yükümlülüğü ortaya çıktığı andan itibaren dikkate alınmalıdır. Zira hakem sözleşmesinin
kurulmuş olması, yani hakemlerin seçilip göreve başlamış olmaları, sır
78

Avukatların üçüncü kişilere yönelik sır saklama yükümlülüğüne ilişkin olarak bkz.
Günergök, s. 660.
79
Başpınar, V.: Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara 2004, s. 235.
80
Vekâlet sözleşmesinin, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme olarak ortaya çıkabilecek sonuçları bakımından bkz. Başpınar, s. 235 vd.
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saklama yükümlülüğünün ortaya çıkması için şart değildir. Bununla birlikte tahkim yargılamasının son bulması -her ne kadar hakem sözleşmesi
ifa sebebiyle sona ermiş olsa da- hakemlerin sır saklama yükümlülüğünü
ortadan kaldırmayacaktır. Bu nedenle suçu bildirmeme suçunun faili
olabilecek hakemlerin, suçu ne zaman öğrendikleri de bu açıdan önem
arz edecektir. Çünkü hakem sözleşmesi henüz kurulmamışsa, hakemlerin kamu görevlisi niteliğinden söz edemeyeceğimiz için hakemler, farklı
bir hukukî rejime tâbi olacaklardır. Buna mukabil, karar verme yetkisine
sahip bir hakem, artık kamu görevlisi olarak nitelendirileceği için, tahkim faaliyeti kapsamında öğrendiği bir suçu bildirmemesi daha ağır cezaî sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilecektir.
Hakemlerin bu kapsamda bir suçu yetkili makamlara bildirmeleri,
kanunî bir zorunluluk olacağı için de suçun bildirilmesi hâlinin sır saklama yükümlülüğünün ihlâli olarak nitelendirilmemesi gerekmektedir.
Zira hakemler aksi şekilde hareket etmeleri, kendileri açısından, sözleşmenin ihlâl edilmesinden daha ağır sonuçlar çıkmasına neden olacaktır.
Tahkim ilişkisine uyuşmazlığın tarafları haricindeki kişilerin dahil
olması hâlinde de hakemler açısından sonuç değişmeyecektir. Zira hakemlerin üçüncü kişilere yönelik ortaya çıkan sır saklama yükümlülüğü,
sırrın konusu bildirilmesi gereken bir suç olduğu takdirde uygulama alanı bulmayacaktır.
Sonuç olarak sır saklama yükümlülüğü ile suçu bildirme yükümlülüğünün muhatabı veya konusu olacak kişiler arasında bir fark bulunmamaktadır. Benzer şekilde hakemlerin anılan yükümlülüklerini yerine
getirmeleri gerektiği zaman dilimi açısından da herhangi bir farklılık
ortaya çıkmayacaktır.
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