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THEMIS COURT SIMULATIONS 2022 

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ USUL KURALLARI 

 

A. GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1- KAPSAM 

1. Themis Court Simulations 2022 İstanbul Tahkim Merkezi Usul Kuralları’nın tüm 

hükümleri, Üyeler tarafından konferansa katılmakla birlikte kabul edilmiş sayılır. 

2. İstanbul Tahkim Merkezi Usul Kuralları, Genel Sekreterlik tarafından aksi 

belirtilmedikçe Themis Court Simulations 2022 İstanbul Tahkim Merkezi Simülasyonu’nun 

tüm oturumlarında uygulanacaktır. 

3. Usul kuralları, Genel Sekreterliğin görevlendirdiği kişiler tarafından ilk oturumun 

başında tahkim yargılamasında bulunacak tüm üyelere açıklanır. Tahkim yargılaması sürecinde 

bulunan kişiler bu usul kurallarına uymakla yükümlüdür. 

4. Genel Sekreterlik ve Başhakem, usul kurallarını, tahkim yargılamasının ruhuna ve 

amacına uygun şekilde yorumlamaya münhasıran yetkilidir. 

5. Tahkim yargılamasına ilişkin olarak öncelikle İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve 

Arabuluculuk Kuralları1 uygulanacaktır. Konferansa ilişkin ise TCS 2022 İstanbul Tahkim 

Merkezi Usul Kuralları uygulama alanı bulacaktır. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve 

Arabuluculuk kuralları ile bu metin arasında uyuşmazlık bulunduğu hallerde bu metindeki 

kurallar uygulama alanı bulur. Başhakem ve Sekretarya’nın uygulanacak kurallar bakımından 

aksi yönde karar alma hakları saklıdır. 

 

Madde 2- Tahkim Dili 

1. Themis Court Simulations 2022 İstanbul Tahkim Merkezi’nde Türkçe, resmi ve 

çalışma dili olacaktır. 

2. Tahkim yargılamasında Türkçe haricinde bir dil kullanılması durumunda çevirmen 

aracılığıyla Türkçe diline çeviri yapılması sağlanacaktır. Tahkim dilinde olmayan belgeler, 

tercümesiyle birlikte sunulacaktır. 

3. Tahkim yargılaması sonunda yazılacak gerekçeli karar, Türkçe olacaktır. 

 

 

 

 
1 https://istac.org.tr/uyusmazlik-cozumu/tahkim/tahkim-kurallari/ 
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Madde 3- Giyim Tarzı 

Giyim tarzı, Batılı standartlara uygun olarak kullanılan resmi giyim düzenidir. Bu kural 

konferans süresince bağlayıcıdır. 

 

Madde 4- Katılım 

1. Tüm hakemler, tahkim yargılamasında eşit oy hakkına sahiptir. 

2. Önerge ve kararlar her zaman çoğunlukla alınır. 

3. Müzakereler sırasında oyların eşitliği halinde Başhakemin oyu esas alınacaktır. 

 

Madde 5- Kimlik Bilgileri 

1. Herhangi bir Üyenin haklarının, ayrıcalıklarının veya kimlik bilgilerinin 

değiştirilmesine ilişkin eylemler, Genel Sekreterin yazılı onayı olmadan yapılamaz. 

2. Kayıt sırasında verilen rozetler ve kartlar, kimlik bilgilerinin doğrulandığını göstermek 

için kullanılacaktır. Her katılımcının yaka kartını her zaman yanında bulundurması gerekir. 

TCS 2022, rozeti ve kartı olmayan herkesin katılımını kısıtlama hakkını saklı tutar. 

 

Madde 6- Sekreterlik 

1. Sekreterlik; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Akademik Asistanlardan 

oluşur. Sekretarya, usul kurallarına uymakla sorumludur. 

2. Genel Sekreter veya onun tarafından atanan bir Sekreterlik Üyesi, herhangi bir 

zamanda tahkim yargılamasının Üyelerine yazılı veya sözlü beyanda bulunabilir. 

3. Genel Sekreter dilediği zaman tahkim yargılamasının Üyelerine hitap edebilir. 

4. Genel Sekreterin bulunmadığı durumlarda, Genel Sekreter Yardımcıları onun 

temsilcisi olacak ve Genel Sekreterin görevlerini yerine getirecektir. 

5. Sekretarya kararları kesindir. 

 

Madde 7- Genel Sekreter 

1. Genel Sekreter, TCS 2022 boyunca tam yetkiyle hareket edecektir. Genel Sekreterin 

kararları ve direktifleri nihai ve bağlayıcıdır. 

2. Her katılımcı, Genel Sekreter ve yardımcılarının karar ve sorumluluklarına saygı 

göstermeyi ve sorumluluklarını yerine getirirken onları etkilemeyeceğini taahhüt eder. 
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Madde 8- Nezaket ve Disiplin Kuralları 

1. Tüm katılımcılar, oturumlar boyunca diplomatik nezaket göstermek ve tahkim 

yargılamasının üyeleri ile Mahkemedeki üyelere azami saygı göstermekle yükümlüdür. 

2. Resmi uyarı, yalnızca bir katılımcının usul kurallarına ısrarla aykırı davranması 

durumunda Genel Sekreter tarafından yapılabilir. 

 

Madde 9- Tahkim Yargılaması Sırasında İletişim 

1. Hakemler ile Başhakem arasındaki iletişim, not yazılması suretiyle ve İdari Personel 

aracılığıyla sağlanır. Not geçişi, TCS 2022 tarafından hazırlanan Mesaj Kağıtları üzerinden 

yapılacaktır. 

2. Taraflar ile Hakemler arasında -Başhakem hariç olmak üzere- veya Davacı ile Davalı 

arasında not geçişi kesinlikle yasaktır. 

 

Madde 10- Elektronik Cihazlar 

1. Başhakem, Avukatların ve Hakemlerin elektronik cihazlar kullanmasına izin verebilir. 

Ancak gerekli gördüğü her zaman bu tür elektronik cihazların kullanımını yasaklayabilir. 

2. Elektronik cihazlar tahkim yargılaması yararına kullanılacaktır. 

3. Elektronik cihazların, TCS 2022’nin misyonuna ve hukuka aykırı amaçlarla 

kullanılması kesinlikle yasaktır. 

 

Madde 11- Yoklama ve Yeterli Çoğunluk 

1. Yeterli çoğunluk, her oturumun başında kayıtlı Hakemlerin (Başhakem dahil), 

Raportör'ün ve her iki taraf için Avukatların çoğunluğunun hazır bulunmasıyla sağlanır. Davacı 

tarafın ve Davalı tarafın avukatlarından birinin katılması durumunda oturuma başlanabilir. 

Davacı tarafı ve Davalı tarafı temsil eden bir avukatın bulunması yeterlidir. 

2. Yeterli çoğunluk, her oturumun başında resmi yoklama yoluyla aranacaktır. 

3. Oturuma geç gelen üyeler, duruşmaya katılabilmek ve yoklamaya eklenmek üzere 

Başhakeme bir not verecektir. 

4. Yeterli çoğunluk, yoklamada kayıtlı üye sayısına göre hesaplanır. 

5. Yeterli çoğunluk sağlandığında Başhakem duruşmayı başlatma yetkisine sahiptir. 

Üyelerden birinin geç kalması durumunda 30 dakikaya kadar beklemek, Başhakemin 

takdirindedir. 
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B. TAHKİM YARGILAMASININ İŞLEYİŞİ 

Madde 12- Tahkim Yargılamasının Üyeleri 

1. Tahkim yargılamasının üyeleri, Başhakem, Başhakem yardımcısı, Hakemler ve 

Davacı ile Davalının Avukatlarından oluşur. 

2. Duruşmanın başlangıcında tüm üyelerden kendilerini tanıtması istenir. Ardından olay 

ve duruşmanın amacı, Başhakem tarafından açıklanır. 

 

Madde 13- Başhakem 

1. Başhakem, Sözlü Yargılamaların moderatörü ve Sekreterliğin temsilcisidir. Oturumlar 

sırasında usul kurallarının uygulanmasından Başhakem sorumludur. 

2. Başhakem, konferans sırasında tarafsızlığını korumalıdır. 

3. Başkhakem, Tahkim Yargılaması üyelerinin herhangi bir uygunsuzluk veya kural 

ihlalini Sekretarya'ya bildirmekle yükümlüdür. 

4. Yargılama sırasında karşılıklı tartışma ve konuşma içerisine girmek yasaktır. 

Başhakem, Avukatlar savunma yaparken Hakemlere, her an soru sorma yetkisi verebilecektir. 

Ancak durumun şartlarına göre Başhakem, yargılama esnasında hakemlerin soru sormalarını 

belirli kurallara bağlamakta serbesttir. 

5. Başhakemin oyu diğer Hakemlerle eşittir. 

6. Başhakem, Avukatlar tarafından yapılan savunmalar için oylama prosedürünü atlama 

yetkisine sahip olacaktır. Bu hareketlere karar verme konusunda tam takdir yetkisine sahip 

olacaktır. 

7. Başhakem, usul kuralları hükümlerine göre hareket edecektir. 

 

Madde 14- Başhakem Yardımcısı 

1. Başhakem yardımcısı, sorumlu Başhakemin vekili olarak görev yapar. 

2. Mevcut Başhakemin yokluğunda, Başhakem yardımcısı, oturumları yönetme 

konusunda nihai yetkiye sahiptir. 

3. Başhakem yardımcısı da usul kurallarında belirtilen hükümlere göre hareket eder. 

 

Madde 15- Raportör/Kâtip 

1. Raportör, mahkeme işlemlerinin, tarafların iddialarının, hakemlerin esasa ilişkin 

müzakerelerinin, tanıkların ifadelerinin ve Başhakem tarafından alınan usuli kararların notlarını 

almaktan sorumludur. Gerektiğinde, bu notlar müzakerelerde ve karar yazımında 

kullanılacaktır. 
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2. Raportör bir hakem değildir ve müzakerelere ve sözlü işlemlere katılma hakkına sahip 

değildir. Oylama işlemi sırasında Raportörün görüşlerini açıklama yetkisi yoktur. 

3. Raportör'ün davayı tam olarak kavraması gerekir ve yalnızca Hakemlerin önerileriyle 

ilgili olarak kendisine danışılacaktır. 

 

Madde 16- Hakemler 

1. Hakemlerin, davanın ilgili unsurlarını belirlemesi ve buna göre ilgili kanunu 

uygulaması beklenir. Hakemlerin ifadeleri hukuki temele dayanmalıdır. 

2. Hakemler tarafından Müzakereler kapsamında yapılan tartışmaların gerekçeli karara 

dâhil edilmesi beklenmektedir. 

3. Hakemler gerekçeli kararı yazacaktır. Başhakem veya hakemlerden biri, TCS 2022'in 

son oturumunda kararı açıklayacaktır. Karar, talep edilmesi halinde tahkim yargılamasının tüm 

üyelerine gönderilecektir. 

4. Hakemlerin, tahkim yargılaması sırasında tarafsız olmaları beklenir. Hakemler, ihsası-

rey derecesine varacak yorumlarda bulunmaktan kaçınır ve tarafsızlıklarına gölge düşürecek 

davranışlarda bulunmazlar. Hakemlerden herhangi biri tarafsızlığı sağlayamazsa, Başhakem 

Sekretarya’yı temsilen resmi uyarıda bulunur. 

5. Hakemler, yargılamanın gizliliğini ihlal etmekten kaçınır. Bu nedenle, Hakemlerin 

müzakereler ve diğer tahkim yargılaması işlemleri ile ilgili herhangi bir bilgiyi paylaşmamaları 

beklenmektedir. Hakemler, taraf tutmaları veya herhangi bir münhasır bilgiyi ifşa etmeleri 

halinde Sekreterlik tarafından uyarılabilir. 

6. Tüm Hakemler, esasa ve usule ilişkin konularda eşit oy hakkına sahiptir. 

7. Sözlü Yargılamalar sırasında, Hakemlerin Avukatlara, tanıklara ve bilirkişilere soru 

sormalarına izin verilecektir. Ancak Hakemin soru sormasının akabinde Avukatlar tarafından 

cevap verildikten sonra konuyla ilgili tartışma içerisine girilmesi ve takip eden sorular 

sorulması yasaktır. Takip eden sorular yalnızca Başhakemin izniyle sorulabilecektir. Bu kurala 

aykırı hareket edilmesi halinde Başhakem gerekli uyarıyı yapacaktır. 

 

Madde 17- Avukatlar 

1. Avukatlar, Davacı ve Davalı'nın vekilleridir. 

2. Avukatların, tahkim yargılamasıyla ilgili tüm eylemlerde taraflarının çıkarlarına en iyi 

şekilde hizmet etmeleri gerekmektedir. 

3. Avukatlar, esasa veya usule ilişkin konularda oy kullanamazlar. 
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4. Avukatlar; Başhakem, Sekreterlik ve usul kurallarının direktiflerine aykırı hareket 

etmekten kaçınırlar. Başhakem veya Sekreterlik, Avukatları bu tür eylem ve davranışlarda 

bulunmaları halinde uyarabilir. 

5. Avukatlar, tüm ifade, belge ve delillerini, Hakemler önünde hazır bulundurmak 

zorundadır. 

 

C. MAHKEME ÖNÜNDEKİ SÖZLÜ DURUŞMALAR 

Madde 18- Yeminler 

1. Tahkim yargılamasının Üyeleri, görevlerini yerine getirmeden önce aşağıdaki 

fıkralarda yer alan Yeminleri edecektir. Yazı İşleri Müdürü, Sözlü Yargılamalardan önce 

Yemin edecektir. Başhakem/Başhakem yardımcısı için yemin aşağıdaki şekilde yapılır: 

“Başhakem olarak, görevlerimi ve yetkilerimi onurlu, sadakatle, tarafsız ve vicdani bir 

şekilde yerine getireceğimi, beyanların ve müzakerelerin gizliliğine saygı duyacağıma, şerefim 

ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” 

2. Hakemler için yemin aşağıdaki gibi alınacaktır: 

“Hakem olarak görevlerimi onurlu, sadakatle, tarafsız ve vicdani bir şekilde yerine 

getireceğimi, beyanların ve müzakerelerin gizliliğine saygı duyacağıma şerefim ve kutsal 

saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” 

3. Avukatlar yemin etmeyecektir. 

 

Madde 19- Açılış Konuşmaları 

1. Açılış konuşmaları, tarafların yazılı argümanlarını vurgulamalı ve 

netleştirmelidir. Avukatlar, açılış konuşmasında duruşma sırasında izleyecekleri yolu 

kısa bir şekilde açıklayacaktır. Hazırlanmış bir metinden okunan bir açılış konuşması 

tercih edilmemelidir. 

2. Açılış konuşmaları, Hakemler yemin ettikten sonra yapılır. 

3. Açılış konuşması Davacı tarafla başlar. 

4. Açılış konuşmaları sırasında Hakemlerin soruları, Avukatların sözünü kesemez. 

Sorular açılış konuşmalarının bitirilmesiyle sorulacaktır. 

5. Başhakem, her iki taraf için eşit olacak olan açılış konuşması süresini duyurur. 

Avukatlar sürenin açıklanmasından sonra ayrılan sürenin değiştirilmesi için teklifte 

bulunabilirler. Konuşma süresi taraf avukatları arasında bölünerek kullanılamaz. Her iki 

taraftan yalnızca bir avukat açılış konuşmasını gerçekleştirecektir. 
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Madde 20- Delil ve Argüman Sunumu 

1. Delil ve argümanlarını, ilk Davacı ardından Davalı sunacaktır. 

2. Argüman sunumu için ayrı ve delil sunumu için ayrı bir oturum yapılabilecektir. 

3. İlk argüman sunulması aşamasının ardından taraflar (davacı taraf ile başlanmak 

koşuluyla) sunulan argümanlara ilişkin olarak karşı tarafa soru sorabilir ve açıklama talep 

edebilirler. Buna ilişkin süre sınırlamasını Başhakem tayin edecektir. 

4. Argümanlar sunulup soru-cevap aşaması tamamlandıktan sonra tanık dinleme 

aşamasına geçilecektir. 

5. Taraflar, hukuki kaynaklar, raporlar, uluslararası kuruluşların kararları, haber 

makaleleri, haritalar, çizelgeler, videolar, fotoğraflar, yazılı bilirkişi açıklamaları veya 

esas itibarıyla davanın inşasını destekleyen herhangi bir delil veya kanıt sunabilecektir. 

6. Yazılı Duruşmalar sırasında sunulmayan delil ve kanıtlar, sözlü yargılamalar 

sırasında dikkate alınmayacaktır. 

7. Mahkeme, kendi takdirine bağlı olarak, ilgili veya kabul edilebilirliğini 

belirlemek için sunulan tüm delil ve kanıtları serbestçe değerlendirme yetkisine sahiptir. 

8. Delil ve argüman Sunumu için ayrılan süre, her iki taraf için de eşit olacaktır. 

Başhakem süreyi taraflara duyurduktan sonra taraf Avukatları ayrılan süre için teklifte 

bulunabilecektir. 

9. Delil sunumu sırasında, Avukatların kanıtları sunmaları ve ardından delilin 

bağlamını ve uygunluğunu açıklamaları beklenir. Projektörü kullanmak için Avukatlara 

yetki verilecektir. 

10. Karşı Tarafın itirazları, diğer tarafın delil sunumu sırasında kabul edilecektir. 

11. İtirazlar konuşmacının sözünü kesebilir. 

12. Delil Sunumu sırasında aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere belirtilen itirazlar 

yapılacaktır: 

• Önemsiz 

• Alakasız 

• Önyargılı 

13. Delillerin sunulduğu tarihte meseleler bilinmiyorsa, karşı taraf, konuşmacının 

sözünü kesmeden bunu Mesaj Kağıdı aracılığıyla yazılı olarak belirtebilir. 

14. Önemsiz olduğuna karar verilen deliller Hakemler tarafından karar yazımı 

sırasında dikkate alınmayacaktır. Hakemler, kararda önemsiz olduğuna karar verilen bir 

delile atıfta bulunamazlar. 
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15. Delillerin sunulması aşaması tamamlandıktan sonra tarafların kendi aralarında 

15 dakikalık değerlendirme yapma süreleri mevcuttur. Bu süre zarfında duruşma 

salonundan çıkılamaz ve içeriye Sekreterya ve organizasyon ekibi harici giriş yapılamaz. 

Değerlendirme sonrasında (davalı tarafla başlamak koşuluyla) delillere ilişkin 5 

dakikalık soru sorma hakkı bulunmaktadır. Her tarafa, soruların sorulmasının 

tamamlanmasının ardından cevaplanması amacıyla 15 dakikalık süre tayin edilmiştir. 

1. Taraflar, delil ve argüman sunumunu Avukatlar arasında ikiye bölebilirler. 

 

Madde 21- Tanık İfadeleri 

1. Duruşma sırasında her iki Taraf da tanık çağırabilir. Bir Taraf, yalnızca iki tanık 

çağırabilir. 

2. Tanıkların ifadelerine başvurulması Davacı tanıkları ile başlayacak ve 

Hakemler daha sonra Davalı'nın tanık ifadelerini dinleyecektir. 

3. Başhakem yardımı ile tanık aşağıdaki yemini eder:  

"Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime şerefim, ve kutsal saydığım tüm değerler 

üzerine yemin ederim." 

4. Tanıkların listesi; adlarını, mesleklerini ve davayla alakalarını belirten yazılı 

işlemler sırasında sunulmalıdır. Sözlü yargılamalar sırasında tanık sunumu Hakemler 

tarafından dikkate alınmayacaktır. 

5. Tanıkların tamamına eşit olarak ayrılan süre, Başhakem tarafından ilan edilir. 

Uzatma teklifleri duyurudan sonra dikkate alınacaktır. 

6. Taraflarca bir tanığın sorgulanmasından önce; Avukattan, tanığın adlarını, 

mesleklerini, yaşlarını ve tanığın davayla ilişkisini belirterek mahkemeye tanıtması 

beklenir. 

7. Tanık ifadeleri aşağıda belirtilen sıraya göre ilerleyecektir: 

i.Davacının 1 Numaralı Tanığı 

ii.Davalının 1 Numaralı Tanığı 

iii.Davacının 2. Tanığı 

iv.Davalının 2. Tanığı 

8. Tanık İfadesi, tanığı çağıran Tarafın sorular sorarak doğrudan sorguya 

çekilmesiyle başlar. Tanığı çağıran taraf, başka bir sorusu olmadığı esnada karşı tarafa 

“Tanık sizindir.” Diyecektir. O zaman karşı Taraf, tanığa sorular sorarak çapraz 

sorgulama hakkına sahip olacaktır. Çapraz sorgunun içeriği, doğrudan sorgu sırasında 

sorulan sorular ve verilen cevaplarla sınırlı olacaktır. Taraf, tanığa herhangi bir sorusu 
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olmadığını belirtir belirtmez, “Başka soru yok” diyecektir. 

9. Avukatlar sadece soru sorabilir. Açıklamalar yapılması veya tartışma içine 

girilmesi kesinlikle yasaktır. 

10. Her Tanık İfadesi için bir Avukat doğrudan sorgulama yapabilir ve aynı kural 

çapraz sorgu için de geçerlidir. 

11. Her tanık ifadesinden sonra, Hakemler, tanıklara başka sorular soracaktır. 

Başhakem, gerekirse sorgulama süresini sınırlayabilir.  Hakemler için sınırlı sayıda soru 

olmayacaktır. Ancak Hakemler, aynı anda yalnızca bir soru sorabilirler. Başhakem süreci 

yönetir. 

12. Hakem, cevaptan hemen sonra ek bir soru sormak isterse, takip talebinde 

bulunacaktır. Başhakem, bunu kabul edebilir veya reddedebilir. Takip eden soru, 

Hakemin önceki sorusuyla ilgili olmalıdır. 

13. Aşağıda belirtilen İtirazlar Tanık İfadeleri sırasında geçerli olacaktır: 

i. Belirsiz 

ii. Tartışmacı 

iii. Önyargılı 

iv. Spekülasyon 

 

Madde 22- Karşı Tarafın Delillerinin Çürütülmesi 

1. Taraflar, karşı tarafın argümanlarını çürütecek her türlü argümanı hukuki 

çerçevede ileri sürebilecektir. Delil çürütme bağlamında sunulan kanıtlar, Hakemler 

tarafından sorulan sorular, karşı tarafın iddiaları, tanık ifadeleri ve beyanlar 

kullanılacaktır. 

2. Delil çürütmesi, Davalının argümanlarının sunulmasının ardından Davalının 

argümanları ile devam edecektir. 

3. Delil çürütmeye ilişkin ayrılan süre her iki taraf için de eşittir. Bu süre 

Başhakem tarafından duyurulur. 

4. Delil çürütülmesi sırasında yeni argümanların sunulması kesinlikle yasaktır. 

5. Taraflar, delil çürütmesi aşamasını Avukatlar arasında ikiye bölebilirler. 

6. Hakemler, Taraflar argümanlarını sunarken Avukatları soru sorarak kesebilirler. 

 

Madde 23- Tarafların Hakemler Tarafından Sorgulanması 

1. Her Hakem, her seferinde bir soru soracaktır; ancak Hakemlerin soru sayısı 

sınırlı olmayacaktır. 
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2. Sorusu henüz yanıtlanan Hakemin talebini gündeme getirmesi halinde, 

Başhakem ek sorulara izin verebilir. Başhakem bu konuda takdir yetkisine sahiptir. 

Sorular sırasında tartışma içine girilmesi kesinlikle yasaktır. 

3. Sorulan soruya her seferinde yalnızca bir Avukat yanıt verecektir. Hakemlerin 

sorgulaması sırasında, yanıt veren Avukat, yanındaki Avukata danışmak için bir talepte 

bulunabilir. Danışmanlık için ayrılan süre otuz saniyeyi aşamaz. Başhakem, bu tür 

talepleri kabul etme veya reddetme konusunda tam takdir yetkisine sahiptir. 

4. Hakemler yönlendirici sorular soramazlar; görevleri, her iki Tarafça sağlanan 

gerçekleri aydınlatmaktır. Hakemlerin ihsas-ı rey yapmaları yasaktır. 

5. Hakemler, tahkim yargılaması aşamasında öğrendikleri bilgileri üçüncü 

kişilerle paylaşamaz. 

 

Madde 24- Uzman Açıklaması 

1. Hakemler, bilirkişi çağırma hakkına sahiptir. Yazı İşleri Müdürü/Katip, bilirkişiye, 

aşağıdaki şekilde yemin ettirecektir. 

"Gerçeği, tüm gerçeği ve yalnızca gerçeği söyleyeceğimi, şerefim ve kutsal saydığım 

bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim." 

2. Bilirkişiler, yemin kapsamında beyanda bulunmak için yasal yeterliliğe sahip olmakla 

yükümlüdürler. 

3. Yargılama esnasında huzurdaki bilirkişiler, kendilerine talep edilen konu hakkında 

görüş bildirirler. 

 

Madde 25- Kapanış Beyanları 

1. Kapanış beyanları sırasında Taraflar, önceki aşamalarda sundukları delilleri ve 

argümanlarını kısaca özetleyeceklerdir. 

2. Kapanış beyanları Davacı tarafla başlayacaktır. 

3. Kapanış beyanları, her bir Taraf için ikiye bölünemez. Kapanış beyanlarını her bir 

taraftan yalnızca bir Avukat yapacaktır. 

4. Hakemler, Kapanış konuşmaları sırasında herhangi bir zamanda konuşmacının sözünü 

kesemezler. 

5. Kapanış beyanları için ayrılan süre Başhakem tarafından duyurulur. Tarafların ayrılan 

sürenin değiştirilmesini teklif etme hakkı bulunmaktadır. 
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D. MÜZAKERE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

Madde 26- Müzakerelerin Usulü 

1. Müzakereler, Sözlü Duruşmadan -Açılış ve Kapanış Açıklamaları-, Kanıt Sunumu ve 

Tanıkların İfadelerinden vb. sonra yapılacaktır. 

2. Müzakere aşaması gizlilik içinde yürütülecektir. Basın mensupları ve diğer üyeler bu 

aşamada ancak Başhakemin kararı ile müzakerenin yapıldığı yere alınabilecektir. 

3. Hakemler müzakere sırasında konuşurken ayağa kalkmak zorunda değildir. 

4. Müzakere, Hakemler tarafından görüşülecek konunun belirlenmesi ile başlayacaktır. 

Başhakem, konuları belirlerken Hakemlerin önerilerini dikkate alacaktır. 

5. Müzakereler, moderatörlü veya moderatörsüz tartışmalarla devam edecektir. 

Müzakerelerde son konuşmacı Başhakem olacaktır. Müzakere şekli, Başhakemin takdirine 

bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirilebilir. 

6. Moderatörlü tartışmalarda, Başhakem, konuşma yapmak isteyen Hakeme konuşma 

izni verir. 

7. Moderatörsüz tartışmalar sırasında, Hakemler izin almadan konuşabilir, ancak diğer 

Hakemin sözünü kesemez. Bir Hakemin konuşması uzun sürerse, Başhakem, Hakemden 

konuşmasını bitirmesini isteyebilir. 

8. Her Müzakere için ayrılan süre ve görüşmelerin akışı, Başhakem tarafından belirlenir. 

9. Müzakere edilen konu henüz tam olarak açıklanmamışsa, Başhakem, sözlü 

duruşmalara geri dönmek için müzakereyi sonlandırarak bir sonraki müzakerenin başında konu 

tam olarak açıklandıktan sonra yeniden müzakere yapılmasını sağlayabilir. 

 

Madde 27- Müzakerelerin Şekli 

1. Müzakerelerin şekli, Başhakemin takdirine bağlıdır. Hakemler müzakerelerin yapılış 

şekliyle ilgili teklifte bulunabilir. 

2. Müzakereler sırasında Hakemler, Başhakem tarafından belirtilen konu hakkında görüş 

bildireceklerdir. 

3. Konuşmalar soyadlarının alfabetik sırasına göre başlar ve son konuşmayı Başhakem 

yapar. Ancak bu sıralama Başhakemin takdirine bağlı olarak değiştirilebilir. 

4. Başhakem, Hakemlerin konuşma süresini eşit olarak belirleme yetkisine sahiptir. 

 

Madde 28- Usul Kurallarının Uygulanması 

1. Tahkim yargılamasının bir üyesi, usul kurallarının uygunsuz bir şekilde uygulandığını 

fark ederse, bu durumu doğrudan Başhakeme bildirir. 
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2. Başhakem, konuyu dikkate alır ve usul kuralları çerçevesinde bir sonuca varır. 

3. Başhakem, konuyla ilgili nihai kararı kendisi verir. 

4. Hata düzeltilmediği takdirde telafisi imkânsız bir sonuç ortaya çıkmadıkça, usul 

kurallarının yanlış uygulanması nedeniyle konuşmacının sözü kesilemez. 

 

Madde 29- Usul Kuralları Meselesi 

1. Usul kurallarıyla ilgili bir soru olması halinde, bu durum doğrudan Başhakeme 

sorulabilir. Başhakem, konuyu açıklığa kavuşturur. 

2. Bu sorular, konuşmacının sözünü kesmemelidir. 

 

Madde 30- İzin Konusu 

1. Katılımcılar herhangi bir konuda tahkim yargılamasına katılımlarını etkileyen kişisel 

bir rahatsızlık hissetmeleri durumunda, bunu Başhakeme bildirir. (bkz: oda sıcaklığı vb. 

konular.) 

2. Bu konu bildirilirken konuşmacının kesintiye uğratılmaması ve yargılamanın 

işleyişinin bozulmamasına önem verilir. 

3. Tahkim yargılamasının herhangi bir Üyesi duruşma Salonundan ayrılmak isterse, 

Başhakemden Mesaj Kağıdı ile izin almalıdır. (bkz: tuvaletleri kullanmak vb.) 

 

Madde 31- Askıya Alma ve Erteleme 

1. Sekretarya tarafından belirlenen kahve aralarından önce, Başhakem kararı ile duruşma 

durdurulur ve sonraki oturumda yargılamaya devam edilir. 

2. Son celsede kararın açıklanmasının akabinde Başhekem yargılamanın sona erdiğini 

ilan eder. 

 

Madde 32- Karar 

1. Davadaki esas meseleler, Hakemlerin çoğunluğu ile çözülür. Hakemlerin, önemli 

oylama prosedürlerinde çekimser kalmasına izin verilmez. 

2. Kapanış konuşmalarının ardından hakemler oturumu kapatır ve karar yazmak üzere 

toplanırlar. Karar İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları 34. Madde ve 

devamındaki hükümlere içerik ve şekil bakımından uygun olmak zorundadır. 

3. Gerekçeli kararı, Hakemler yazacaktır. Başhakem, Hakemlerin gerekçeli karar yazım 

aşamasında moderatörlük yapacaktır. 
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4. Başhakem veya onun görevlendirdiği bir Hakem, Kararı Basın ve Avukatlar 

huzurunda açıklar. 

5. Karar, Sekretarya’ya tevdi edilir ve son oturumda tarafların yüzüne okunur. Tarafların 

talebi üzerine Sekretarya her zaman, kararın aslına uygunluğunu onayladığı nüshalarını 

taraflara verir. Karar nüshası, Taraflar, temsilcileri ve vekilleri dışında kimseye verilmez. 

Hakem kararı, taraflar için bağlayıcıdır. 

 

E. İTİRAZLAR 

Madde 33- İtirazlara İlişkin Genel Hükümler 

1. Taraflar, karşı tarafın iddialarına itiraz etmek için itirazda bulunabilirler. 

2. İtiraz etmek isteyen katılımcı önce ayağa kalkmalı, itirazın türünü ve hukuki 

dayanağını belirtmelidir. 

3. İtirazlar konuşmacının sözünü kesebilir. 

4. Başhakem, yapılan itirazı kabul etme veya reddetme konusunda nihai yetkiye sahiptir. 

Başkanlık kararları kesindir. 

5. İtirazın Başkanlık tarafından kabul edilmesi halinde, itiraz konusu iddia yargılama 

işlemlerinden çıkarılır ve Taraflar bu iddiaya atıfta bulunmaktan kaçınırlar. 

6. Tarafların bir oturumda kaç kez itiraz edebilecekleri, Başhakemden tarafından 

belirlenebilir ve itiraz sayısına sınırlama getirilebilir. 

 

Madde 34- İtirazın Konusu 

1. Taraflar, karşı tarafın sunduğu herhangi bir belgenin vb. yasal dayanağı olmadığını 

veya gerçekliğinin kanıtlanmadığını düşünürlerse itirazda bulunabilirler. 

2. Başhakemin bu itiraz üzerine verdiği karara, karşı taraf itiraz edebilir. 

3. Bu itiraz, duruşmalar süresince ileri sürülebilir. 

 

Madde 35- İtiraz Usulü 

1. Doğrudan veya çapraz sorgu sırasında Taraflar kesin ve net sorular soracaktır. Sorular 

belirsiz veya kafa karıştırıcıysa ve tanığın uygun bir cevap vermesini engelliyorsa, karşı tarafın 

bu duruma itirazı kabul edilecektir. 

2. Taraflar doğrudan veya çapraz sorgu sırasında soru sormak yerine beyanda 

bulunurlarsa; karşı tarafın itirazı kabul edilecektir. 

3. Taraflar, tanıkların beyanına başvurulması sırasında tanığa baskı kurmaktan ve 

üzmekten kaçınmalıdır. 
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Madde 36- Birden Çok Soru Sorulmasına İtiraz 

Taraflar aynı anda yalnızca bir soru sorabilir. Herhangi bir Tarafın birden fazla soruyu 

bir araya getirmesi durumunda karşı tarafın itirazı kabul edilecektir. 

 

Madde 37- Yeterlilik İtirazı 

Konuşmacıdan teknik bilgisinin kapsamı dışında veya yalnızca doğrudan incelemenin 

içeriği dışında dolaylı inceleme sırasında bir açıklama veya değerlendirme yapması 

istendiğinde, karşı Taraf yeterlilik itirazında bulunabilir. 

 

Madde 38- İlgisiz İtiraz 

1. Tarafların tüm iddiaları, mevcut durumla ilgili olacaktır. 

2. Bu itiraz, tüm aşamalarda ileri sürülebilir. 

 

Madde 39- Yönlendirici Soru İtirazı 

1. Bu itiraz ancak, Avukat tarafından sorulan soru, tanığı kesinlikle evet veya hayır 

şeklinde yanıtlamaya yönlendiriyorsa ileri sürülebilir. Tanığı yalnızca evet veya hayır şeklinde 

yanıt vermeye yönlendiren sorulara, karşı tarafın yaptığı itirazlar kabul edilir. 

2. Bu itiraz ancak çapraz sorgulama sırasında yapılabilir. 

3. Başhakem, ortaya atılan sorunun, tanığı, Avukatın iddiasına cevap vermeye ciddi 

şekilde sevk edip etmediğini araştırmalıdır. 

 

Madde 40- İlgisizlik İtirazı 

Tanık doğrudan veya çapraz sorgulama sırasında sorulan soruya cevap olmayacak şekilde 

bir ifade verirse; karşı taraf itiraz edebilir. 

 

Madde 41- Önyargı İtirazı 

1. Önyargılı ve temelden yoksun iddialara karşı taraf itiraz edebilir. 

2. Tarafların tüm iddiaları, Üyelerin kişisel bütünlüğüne saygı duyacaktır. 

3. Bu itiraz her aşamada yapılabilir. 
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Madde 42- Spekülasyon İtirazı 

Spekülasyon, bir tanıktan bir durumun olası sonucunu tahmin etmesi istendiğinde, kesin 

bilgileri olmadan onlar hakkında teoriler üretmesi istendiğinde ortaya çıkar. Karşı taraf bu 

duruma itiraz edebilir. 


