REFERANS SERİLERİ

1 İsviçre Tahkimi İçin En İyi 10 Neden
1.

İsviçre, is0krarını ve bağımsızlığını ispatlamış bir ortam sunmaktadır
İsviçre’nin uluslararası uyuşmazlık çözümünde ideal ve güvenilir bir tercih olmasında senelerdir
süregelen tarafsızlığı ile ekonomik ve poli@k is@krarı büyük rol oynamaktadır. İsviçre, ekonomik
açıdan Avrupa Birliği’ne ikili anlaşmalar ile bağlı olmasına rağmen, Avrupa Birliği üyesi değildir. Bu
da Avrupa Birliği Hukuku’na doğrudan tabi olmamasını beraberinde ge@rmektedir. Bağımsızlığı ve
is@krarı, özellikle uzun soluklu uluslararası sözleşmeler için İsviçre’yi ideal bir tahkim yeri haline
ge@rmektedir.

2.

İsviçre’ye kolayca ulaşılabilir
İsviçre Avrupa’nın merkezinde, hava ve tren yoluyla kolayca ulaşılabilir bir konumda yer
almaktadır. Şehir merkezleri genellikle uluslararası havaalanlarına 20 dakika uzaklıkta
bulunmaktadır. İsviçre’nin bu anlamda altyapısı modern, göz alıcı ve güvenilirdir.

3.

İsviçre, İsviçreli avukatlar gibi uluslararası yönelimlidir
İsviçre, tarihsel olarak uluslararası @caret ve işbirliğine bağlılığı olması sebebiyle diplomasi,
ekonomi ve hukukunu uluslararası @care@n gereklilikleri doğrultusunda düzenlemiş@r. Bu
bağlamda İsviçre, dünyaya birden fazla dile hakim ve yurtdışında yaşamış ya da eği@m görmüş
kişilerden oluşan geniş bir avukat havuzu sunmaktadır. Bu avukatların bir çoğu ise yurtdışından
gelip İsviçre’ye yerleşmişlerdir.

4.

İsviçre deneyimli ve tahkimle ilgilenen avukatlardan oluşan geniş bir havuzdan
yararlanmaktadır
Tahkim yeri olarak önemli bir role sahip olan İsviçre, tahkimle ilgilenen ve tahkim konusunda
kapsamlı deneyime sahip avukatlardan oluşan bir havuza sahip@r. Avukatların uluslararası bakış
açısına sahip, İsviçre ve dışında eği@m görmüş ve çeşitli dillere hakim olması giJkçe daha da
globalleşen dünyada önemli bir arKdır.
Bununla birlikte, İsviçreli hakemler ICC tahkiminin gözdelerindendir. Tahkim sürecini etkin ve adil
biçimde yönetmeleriyle bilinen İsviçreli Hakemler, farklı kültür ve hukuk sistemlerine olan
yakınlıkları sayesinde de dünyanın her köşesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü konusunda
oldukça rahat hareket edebilmektedirler.

5.

İsviçre tahkim duruşmaları masanızdan ayrılmadan birkaç Sk ile ayarlanabilmektedir
Kullanımı gayet kolay olan İsviçre Tahkim Merkezi, internet bağlanKsı olan her bilgisayardan
ulaşılabilen, İsviçre’de gerçekleşecek tahkim duruşmalarını otel odaları, ka@p ve çeviri hizmetleri
de dahil olmak üzere her yönüyle organize edebileceğiniz, internet tabanlı bir plaPormdur.
(İsviçre Tahkim Merkezi, www.swissarbitra@onhub.com)
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6.

İsviçre Tahkim Hukuku modern, özlü ve esnek0r
19 özlü maddede düzenlenen ve İsviçre’nin köklü tahkim geleneğinden beslenen İsviçre Hukuku,
uluslararası tahkim için basit fakat etkin ve esnek bir hukuki çerçeve sunmaktadır.
İsviçre Tahkim Hukuku, İsviçre Mahkemeleri’nin tahkim yanlısı yaklaşımıyla da birleşerek,
uluslararası uyuşmazlıkların etkin biçimde çözümü için uygun bir hukuki ortam sağlamaktadır.
(bkz. Modern ve Esnek İsviçre Tahkim Hukuku)

7.

“İsviçre usulü tahkim” düşük maliyetlidir ve taraﬂarın ih0yaçları doğrultusunda şekillenmiş0r
Prosedür taraﬂar için mükemmel biçimde dengelenmiş@r: tahkim heye@ taraﬂarı yeteri kadar ve
buyurucu biçimde müdahil olmadan yönlendirir; delillerin toplanması gerek@ği yerlerde
mümkündür ancak sürece fazladan yük olmayacak şekilde ayarlanır; tanık ve bilirkişi dinlenmesi
sürecin bir parçasıdır ancak ha[alarca sürmez ve taraﬂarın gereksiz bulması halinde müşterek
irade ile ortadan kaldırabilir. Taraﬂarın müştereken yetkili kılması halinde hakemler, taraﬂarın
uzlaşmasındaki süreci de yönetebilirler ve bu hususta geniş bir deneyime sahip@rler. Kısaca,
modernize edilmiş olan tahkim süreci aynı zamanda kullanıcı dostu ve düşük maliyetlidir. Tüm
bunlar sayesinde İsviçre usulü tahkim, etkin ve aklıselim bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak ün
salmışKr.

8.

İsviçre dünyadaki en gözde tahkim yerlerinden biridir
İsviçre is@krarlı biçimde en sık tercih edilen tahkim yerleri arasına girmektedir. ICC tahkimlerinde
tahkim yeri olarak seçilme bakımından ise tek rakibi ICC’nin merkezinin bulunduğu Fransa’dır.
İsviçre, her yıl karara bağlanan bir kaç yüz spor uyuşmazlığıyla spor tahkimi için de önemli bir
tahkim yeridir.

9.

Düşük maliyetli olan tahkim yargılamasının geçersizliği prosedürü yalnızca 6 ay sürmektedir
ve bu süreç müşterek irade ile tamamen ortadan kaldırılabilmektedir
İsviçre tahkim kararlarına karşı oldukça kısıtlı sebeplerin varlığı halinde ve sadece İsviçre Yüksek
Mahkeme nezdinde i@raz edilebilmektedir. İ@raza ilişkin kesin karar olabilecek en düşük maliyetle
6 ay içerisinde verilebilmektedir. Taraﬂarın hiçbirinin İsviçre’de mukim olmaması durumunda ise
tahkim yargılamasının geçersizliği prosedürü taraﬂarca tamamen ya da belirli durumlar için
ortadan kaldırılabilmektedir.

10.

İsviçre Mahkemeleri tahkim yanlısıdır
İsviçre mahkemeleri tutarlı biçimde tahkim kararlarına uymaktadırlar. Tahkim kararlarına karşı
i@razlar ru@n olarak reddedilmekte ve sadece %10undan az bir kısmı kabul edilmektedir.
Taraﬂarın usulî haklarının ve tahkim sürecinin gereği gibi yürütülmesinin güvence alKna alınması
gerek@ğinde, is@snai olarak iptal kararı verilebilmektedir.

Özetle, İsviçre benzersiz birçok avantaj sağlamaktadır
İsviçre’nin gözde bir tahkim yeri olma sebebini ve taraﬂarın üçte ikisini neden İsviçreli
olmayanların oluşturduğunu, sunmuş olduğu avantajlar açıklamaktadır. Sunulan avantajlar zaman
içerisinde kendini kanıtlamışKr: Bugün akdedilen ve İsviçre tahkimini öngören bir tahkim
anlaşması, gelecekte çıkabilecek bir uyuşmazlığın sorunsuz biçimde çözümleneceğinin garan@si
niteliğindedir.
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