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Abstract:
It is known that Covid-19, which affects the whole world, appeared in China in the last days of
2019, and it started to be seen in different countries in the following days. In this process, it
negatively affects the commercial relations of the countries with other countries or commercial
enterprises, and the results are only new. Even if there are no legal problems in solving such
problems, the solution of problems that arise in unexpected situations such as Covid-19, which
we have witnessed recently, has become even more complex. The issue of "arbitration" has
come to the fore with the principle of ensuring the continuation of the disagreements of
commercial relations that have been settled in friendly relations by settling disputes arising
from the said international commercial relations. In this study, legal qualification and
discussion will be made on how to follow the solution of commercial disputes arising in the
Covid-19 pandemic and similar situations, with which arguments to act on the solution of the
problem, international conventions, agreements and legal regulations and other rights and
methods.
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Küresel Pandemi Covid-19 Sürecinde Uluslararası Ticari
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahkim
Özet:
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’un, 2019 yılının son günlerinde Çin’de ortaya çıktığı
bilinmekte olup ilerleyen günlerde farklı ülkelerde de görülmeye başlanmıştır. Bu süreçte
ülkelerin diğer ülkeler veya ticari işletmelerle yapmış olduğu ticari ilişkileri olumsuz
etkilemekte ve sonuçları yeni yeni karşımıza çıkmaktadır. Bu tarz sorunların çözümünde
hukuki sorun yaşanmasa dahi, son dönem tanıklık ettiğimiz Covid-19 gibi beklenmedik
durumlarda ortaya çıkan sorunların çözümü daha da karmaşık hale gelmiştir. Sözkonusu
uluslararası ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların dostane ilişkiler içerisinde çözülerek
tekrar bozulan ticari ilişkilerin yeniden devamının sağlanması ilkesinden hareketle “tahkim”
konusu gündeme gelmiştir. Bu çalışmada Covid-19 pandemisi ve benzeri durumlarda ortaya
çıkan ticari uyuşmazlıkların çözümünde nasıl bir yol izleneceği, hangi argümanlarla sorunun
çözümü konusunda hareket edileceği, uluslararası sözleşmeler, anlaşmalar ve hukuki
düzenlemeler ile diğer hak ve yöntemlerin ele alınarak çözümü konusunda hukuki nitelendirme
ve irdeleme yapılacaktır.
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