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Tahkimde Yargılama Usulüne Uygulanacak 
Kurallar

HMK m. 424/1: Taraflar, hakem veya hakem kurulunun uygulayacağı yargılama

usulüne ilişkin kuralları, bu Kısmın emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

serbestçe kararlaştırabilir ya da tahkim kurallarına yollama yaparak

belirleyebilirler.

 MTK m. 8/A: Taraflar, hakem veya hakem kurulunun uygulayacağı yargılama

kurallarını, bu Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbestçe

kararlaştırabilir ya da bir kanuna, milletlerarası veya kurumsal tahkim kurallarına

yollama yaparak belirleyebilirler.



Tahkimde Yargılama Usulüne Uygulanacak 
Kuralların Seçilmesi Sonucunda

Tahkim anlaşmasında ISTAC Tahkim Kurallarına yollama yapılması:

MTK / HMK’nın tahkime ilişkin emredici hükümleri saklı kalmak

kaydıyla tahkim yargılaması ISTAC Tahkim Kurallarına tabi olur.

MTK m. 17 - HMK m. 444/1 gereği, HMK’nın devlet

mahkemelerinde yargılamayı düzenleyen hükümleri bu

tahkimde uygulanmaz.



Tahkimde Yargılama Usulüne Uygulanacak 
Kuralların Seçilmesi Sonucunda

Davanın Açılması

Tebligatlar

Dilekçelerin kaç nüsha sunulacağı gibi 
hususlar….yollama yapılan Tahkim Kurallarına 

göre yapılır. 



Tahkimde Davanın Açılması

•Tahkim Talebi ya da

•Dava dilekçesi ve 
ekler

ISTAC Normal 
Tahkim Kuralları 

m. 7/1

•Dava dilekçesi ve eklerISTAC Seri 
Tahkim Kuralları 

m. 2/1



Tahkim Yargılamasının Aşamaları

DAVACI: Tahkim Talebi / Dava Dilekçesi

DAVALI: Tahkim Talebine Cevap / Cevap Dilekçesi

Dosyanın Hakeme Havalesi

HAKEMLER: Usuli Zaman Çizelgesi - Görev Belgesi

Dava Dilekçesi ve Cevap Dilekçesi / İkinci Dilekçeler

Duruşma ve Duruşma Sonrası Beyanlar

Hakem Kararı



Davanın Açılması İçin…

 DAVACI:

1. Tahkim Talebi / Dava Dilekçesini Sekretaryaya sunmalı.

2. 300 TL maktu başvuru ücretini banka hesabına yatırmalı.

DAVACI, Tahkim Talebi / Dava Dilekçesini karşı taraf / taraflara göndermiyor.

Sekretaryaya sunuyor.

Başvuru ücreti elden tahsil edilmiyor.



Tahkim Talebi

• HMK’da düzenlenmemiştir.

•Dava dilekçesinden farklıdır. Özet niteliğinde 
bir dilekçedir.

•Davanın davalı, sekretarya, divan ve 
hakemler tarafından anlaşılmasını sağlayacak 
asgari içeriğin sunulması amacı taşır.

•İddiaların ve hukuki açıklamaların ortaya 
konulacağı dilekçe değildir. 

• Detay ve deliller beklenmez. 



www.istac.org.tr









Tahkim Talebinin İçeriği

 ISTAC Tahkim Kuralları m.7’de düzenlenmiştir.

 Bu hüküm aynı zamanda bir «kontrol listesi» görevi görür.

 Bu hükümde öngörülen içeriğin ne kadar detaylandırılacağı

davacının taktiksel bir tercihidir. Dava sahibinindir.

 Burada bir sınır yoktur. Ancak istenen asgari bilgiler

sağlanmalıdır!

 Uygulamada kısa ve az detaylı Tahkim Talepleri



Tahkim Talebinin İçeriği

•ad soyad, unvan

•adres

•telefon ve faks
numaraları

•elektronik posta
adresleri

-Konusu

-Niteliği

-Özelliklerine ilişkin 
özet açıklamalar

1. Tarafların ve vekillerin 2. Uyuşmazlığın

3. Vakıalar hakkında genel

4. Talep Miktarı



Örneğin (konu)

«Taraflar arasında 25 Ocak 2018 tarihinde tarihinde bir

dağıtım sözleşmesi imzalanmıştır. Davalı dağıtıcı, bu

sözleşmeden doğan edimlerini ihlal etmiştir ve Davacı

sağlayıcı da sözleşmeyi feshetmiştir. Davacı sağlayıcı, işbu

tahkim davasında bu fesih nedeniyle uğradığı zararı talep

etmektedir.»



Örnek (vakıalar)

«Taraflar arasında, 25 Ocak 2018 tarihinde üç yıl belirli süreli bir

dağıtım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmenin 10. maddesi uyarınca

davalı dağıtıcının 4 tane mağaza açması ve her yıl öngörülen satış

hedefine ulaşması gerekmektedir. Davalı, 2018 için belirlenen satış

hedeflerine ulaşamadığı gibi sadece tek bir mağaza açabilmiştir. Bu

nedenle davacı sağlayıcı, sözleşmeyi feshetmiştir.»



Örneğin (talep)

«Davacı,

1- Davanın kabulünü,

2- Sözleşmenin feshinden kaynaklanan 3.000.000,00 TL zararının faiziyle birlikte

Davalı tarafından tazminini,

3- İşbu tahkim yargılamasında doğacak hakem ücretleri, avukatlık ücretleri, idari

masraflar dahil her türlü yargılama masraflarının ödeme tarihinden itibaren

işleyecek faiziyle birlikte Davalı tarafından ödenmesine hükmedilmesini

talep etmektedir.»



Talep Sonucu ve Talep Miktarı Açısından

Talep ve talep 
miktarı 

somutlaştırılmalı
dır.

Tahkim Talebinde 
belirtilen 
rakamlar 

bağlayıcı değildir. 
Dava 

Dilekçesinde 
arttırılabilir.

Amaç, 
sekretaryanın 

avans miktarını 
belirlemesidir. 

İleride arttırılırsa, 
sekretarya buna 

göre avansı 
günceller.

Belirsiz alacak 
davası açılabilir.



Tahkim Talebinin İçeriği

Hakemlerin sayısı ve 
seçilmesi, 

tahkim yeri, 

tahkim dili, 

uygulanacak hukuk 



Eksiklik Varsa ?

 ISTAC Tahkim Kuralları m.7/4

Tahkim Talebinin eksik olması, gereken sayıda nüsha ve eklerinin
sunulmamıs ̧ olması veya başvuru harcının yatırılmamıs ̧ olması
halinde Sekretarya, bunların tamamlaması için davacıya 15 günu ̈
aşmayacak bir süre verebilir.

Verilen ek sürede tamamlanmazsa, Sekretarya dosyayı kapatarak,
Tahkim Talebinde bulunana bilgi verir. Davacı taleplerini ileriki bir
tarihte başka bir Tahkim Talebi ile tekrar gündeme getirebilir.



Tebligat

Tebligatlar, alındı mukabili elden 
teslim, iadeli taahhütlü posta, kurye 
servisi, faks, elektronik posta veya 
gönderildiğine dair kayıt verebilen 
tüm iletişim araçlarıyla yapılabilir. 

UYGULAMA: İadeli taahhütlü posta, 
kargo, e-mail

ISTAC Tahkim Kuralları m.5/2



Davalının Cevabı

 ISTAC Tahkim Kuralları m.8/1

Davalı, Tahkim Talebinin kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde

tahkim Talebine Cevabının bu Kurallar’ın 4. maddesinde belirtilen

sayıdaki nüshasını Sekretarya’ya sunar.

 Tahkim Talebine Cevap Dilekçesi

Karşı Dava



Davalının Süre Talebi

 ISTAC Tahkim Kuralları m.8/3

Davalının talebi üzerine Sekretarya, Tahkim Talebine Cevabını sunması için

davalıya ek süre verebilir. Ancak davalının herhalükarda 30 gün içerisinde,

Hakem Kurulu oluşturulması gereken hallerde hakem seçmesi; Tek Hakem

belirlenmesi gereken hallerde bu konuda beyanda bulunması gerekir. Aksi

takdirde Divan, bu Kurallar uyarınca hakem tayin eder.



Tahkim Talebine Cevabın İçeriği

ISTAC Tahkim Kuralları m.8/2’de 
düzenlenmiştir.

Tahkim Talebi ile paraleldir.

Amaç, Davacının Tahkim Talebindeki 
iddialarına cevap vermektir. 

Sekretarya, Divan, hakemlere 
davalının pozisyonunu sunmaktır. 



Tahkim Talebine Cevabın İçeriği

 ISTAC Tahkim Kuralları m. 8/2

a) Tarafların ve varsa vekillerinin adı soyadı, unvanı, adresi, telefon ve faks 
numaraları ile elektronik posta adresleri; 

b) Uyuşmazlığın niteliği, özellikleri, dayanakları ve davacının Tahkim 
Talebinde belirttiği vakıalara ilişkin açıklamaları; 

c) Davacının talep veya taleplerine cevabı; 

d) Tahkim anlaşmasının varlığı, geçerliliği ya da içeriğine ilişkin her türlu ̈ 
iddia, savunma ve itiraz; 

e) Hakemlerin sayısı ve seçilmesi, tahkim yeri, tahkim dili, uygulanacak 
hukuk hakkındaki beyanlar. 



ANCAK

 ISTAC Tahkim Kuralları m.8/2; m. 9/1

Davalı Tahkim Talebine Cevabında, tahkim anlaşmasının varlığı,

geçerliliği veya içeriğine ilişkin her türlü iddia ve savunmasını ileri

sürmelidir. Aksi takdirde Davalının yetki itirazı dikkate alınmaz.



Örneğin

«Taraflar arasında, 25 Ocak 2018 tarihinde üç yıl belirli süreli bir dağıtım

sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmenin 8. maddesi uyarınca davalı

dağıtıcının 4 tane mağaza açması gerekmez. Davalının, 2018 için belirlenen

satış hedeflerine ulaşamamasının nedeni Rusya’nın uyguladığı ambargodur

ve bu bir mücbir sebeptir. Sağlayıcı da bunu bilmektedir ve bununla ilgili

önlemleri kendisine sorduğumuzda, kendisinin de bu nedenle zarar

gördüğünü ve bir çözüm bulamadığını bildirmiştir (R 1) . Bu nedenle davacı

sağlayıcının, feshi haksızdır.»



Davalı Tahkime Katılmazsa ?

 ISTAC Tahkim Kuralları m.8/5

Davalı, tahkime katılmaz; tahkim yoluna itiraz eder veya

Tahkim Talebine Cevap sunmazsa, bu Kurallar uyarınca tahkim

yargılaması devam eder.



Seri Tahkim

Fast Track
Arbitration»

• ISTAC’ın Getirdiği
Bir Yenilik

• Uyuşmazlık
miktarının 

nispeten düşük
olduğu 

davalarda • 
Daha hızlı, daha 

ucuz 

Seri Tahkim



ISTAC Seri Tahkim

• Taraflar aksini kararlaştırmadıysa, 300.000 TL’yi geçmeyen talepler 
için otomatik olarak

• Taraflar aksini kararlaştırdıysa normal tahkim yargılamasına tabi
• Karmaşık davalar için – Taraflardan birinin talebi ile «karar 

verilebilir» 

• 300.000 TL üstu ̈ için - Tarafların anlaşması ile
• Miktar sonradan arttırılırsa – Seri Tahkim Uygulanmaya Devam 

Eder.

Tek Hakem 



Tek Hakemin Seçilmesi ve Tayini

• Uyuşmazlıklar tek hakem 
tarafından çözümlenecektir 

• Hız ve masraflar açısından 
avantajlı

• Dava Dilekçesinin Davalıya 
tebliğinden itibaren 15 gün içinde 

taraflarca 

• Taraflarca seçilemezse Divan 
tarafından 



Seri Tahkime İtiraz

• Davalı Seri Tahkim 
Yargılamasına itiraz ediyorsa 

• Tek hakem 
seçimi/tayininden önce 
tahkim yargılamasının 

başladığının bildirilmesinden 
itibaren 5 gün içinde 

• Divan karar verecektir 



Duruşma

• Duruşma yapılmadan dosya 
üzerinden karar verilebilir 

• Tek hakem taraflara 
danışarak karar verecektir 

• Duruşma yapılmasına karar 
verilirse 15 gün önceden
Taraflara bildirim

• Duruşmanın yapılacağı
tarih, saat ve yer

• Davet 



Karar

• Duruşma
yapıldıysa 

duruşmadan
itibaren 1 ay

• Duruşma 
yapılmadıysa son 

dilekçesi 
tarihinden itibaren 

1 ay

Tek hakeme havale 
edilmesinden 
itibaren 3 ay

• Bağlayıcı, kesin 



Teşekkür ederim.

Av. Yasin EKMEN

yasin.ekmen@istac.org.tr


