İTOTAM ARABULUCULUK-TAHKİM (MED-ARB) KURALLARI

Kural 1
Arabuluculuk-Tahkim, tarafsız ve bağımsız üçüncü bir kişinin tarafların uyuşmazlıklarını çözmek
için önce arabuluculuğa, anlaşma sağlanamaması halinde ise, tahkime başvurduğu karma uyuşmazlık
çözüm usulüdür.
Kural 2
Arabuluculuk-Tahkim Kuralları, tarafların bu Kuralların veya İTOTAM Arabuluculuk veya Tahkim
Kurallarının uygulanacağını kabul etmeleri halinde uygulanır. “Med-arb” veya “ara-tahkim” gibi
“arabuluculuk-tahkim” mekanizmasını ifade eden terimler ile İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve
Arabuluculuk Merkezine atıf yapılması suretiyle de İTOTAM Arabuluculuk-Tahkim kurallarının
uygulanması kararlaştırılabilir.
Kural 3
Arabuluculuk-Tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki uyuşmazlığın kesin ve bağlayıcı olarak
çözümlenmesine kadar herhangi bir aşamada veya şekilde yapılabilir.
Kural 4
Uyuşmazlığın çözümü için taraflarca daha önce görüşmelerde bulunulmuş, arabuluculuk sürecinin
veya tahkim yargılamasının başlatılmış olması, arabuluculuk-tahkim sözleşmesi yapılmasına engel
değildir.
Kural 5
Taraflarca arabuluculuk sürecinin başlatılmasından sonra arabuluculuk-tahkim sözleşmesi yapılması
durumunda, sürece İTOTAM Arabuluculuk-Tahkim Kuralları uyarınca devam edilir.
Kural 6
Taraflarca tahkim yargılamasının başlatılmasından sonra arabuluculuk-tahkim sözleşmesi yapılması
durumunda, tahkim yargılaması durur ve uyuşmazlık İTOTAM Arabuluculuk-Tahkim kurallarına
göre çözülür. Arabuluculuk yoluyla uyuşmazlık sona ermez ise; tahkim yargılaması daha önce
atanmış hakem kuruluyla İTOTAM Tahkim Kurallarına göre kaldığı yerden devam eder.
Kural 7
Taraflarca aksi kararlaştırılmamış ise, Arabuluculuk-Tahkim usulünde, , önce İTOTAM
Arabuluculuk Kurallarına göre arabuluculuğa başvurulur. Şayet arabuluculuk süreci sonunda
anlaşma sağlanamaz ise, uyuşmazlık İTOTAM Tahkim Kurallarına göre atanacak hakem kurulu
tarafından tahkim yargılaması sonucunda nihai olarak çözülür.
Kural 8
Taraflarca aksi kararlaştırılmamış ise, arabuluculuk-tahkim sürecinde gizlilik esastır. Arabuluculuk
sürecinde, beyan ve belgelerin kullanılamayacağına ilişkin kanuni düzenlemeler İTOTAM
Arabuluculuk-Tahkim sürecinde de uygulanır.
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Kural 9
Taraflarca aksi kararlaştırılmamış ise, arabulucu, hakem olarak atanamaz.
Kural 10
Taraflar, Arabuluculuk-Tahkim sürecini başlatırken veya arabuluculuk sırasında İTOTAM Acil
Durum Hakemi Kuralları uyarınca acil durum hakemi tayini için başvuruda bulunabilirler. Acil
durum hakemi tayini başvurusu yapıldıktan sonra, arabuluculuk sürecinin devam ediyor olması,
İTOTAM Acil Durum Hakemi Kurallarının 1. maddesinde belirtilen sürenin işlemesini durdurur.
Bu süre, arabuluculuk sürecinin sona ermesi ile işlemeye başlar.
Kural 11
İTOTAM Arabuluculuk Kurallarına göre atanan arabulucu, arabuluculuğa başvuru zorunluluğu ile
ilgili kanunlarda yer alan emredici süreler ile usul ve kurallara uygun hareket eder.
Kural 12
Bu Kurallar 11.03.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

ÖRNEK ARABULUCULUK - TAHKİM ŞARTI

İşbu sözleşmeye ilişkin her türlü uyuşmazlık İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk
Merkezi’nin Arabuluculuk - Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak çözülecektir.

* Aşağıdaki hükümler taraflarca yukarıdaki arabuluculuk-tahkim şartına eklenebilir:
a. Arabuluculuk dili ……………….. olacaktır.
b. Tahkim dili.............................. olacaktır.
c. Uyuşmazlığın esasına........................ hukuku uygulanacaktır.
d. Tahkim yeri .......dır.
e. Hakem sayısı .... dır.
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