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Kimden :canan@akcigerlaw.av.tr 
 

Tarih :18 Ekim 2018,13:00 

 
Kime :arbitration@istac.org.tr 

 

Konu : Ayhan İleri / Biçkisan Sanayi ve Ticaret Ltd Şti-

Tahkim Talebi  

 

Sayın Genel Sekreter, 

18 Ekim 2018 tarihinde internet sitenizdeki tahkim talebini doldurarak başvuru ücretini kredi 

kartı ile ödeyerek davamızı açmış bulunmaktayız. Tahkim Talebimize ek olarak karşı taraf ile 

yaptığımız Tahkim Talebi ekte yer almaktadır. 

Tahkim Talebi ve eklerinin 5 adet fiziki nüshası adresinize APS ile gönderilmiştir. 

Saygılarımla, 

Davacı Ayhan İleri Vekili  

Av. Canan Akciğer 

mailto:canan@akcigerlaw.av.tr
mailto:arbitration@istac.org.tr
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ISTAC TAHKİM TALEBİ 

 
 

DAVACI 

Ad-Soyad / 

Ünvan: 

 
Ayhan İleri 

Adres: Yeldeğiren Caddesi, No.9/5 Kadıköy, İstanbul 

Telefon: +90 216987 65 43 

Faks: +90 216987 12 34 

E-mail: ayhanileri3@gmail.com 

Başvuru 

vekalaten mi 

yapılıyor? : 

 

Evet 

 

DAVACI VEKİLİNİN 

Ad / Soyad: Av. Canan Akciğer 

Adres: Baharcılar Sokak, No:29/3 Kadıköy, İstanbul 

Telefon: +90 216 555 67 65 

Faks: +90 216 555 67 67 

E-mail: canan@akcigerlaw.av.tr 

mailto:ayhanileri3@gmail.com
mailto:canan@akcigerlaw.av.tr
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DAVALI 

Ad-Soyad / 

Ünvan: 

 
BİÇKİSAN SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ 

Adres: Kağızman Sokak, No:29/3 Balgat, Ankara 

Telefon: +90 312 666 67 65 

Faks: +90 312 666 67 69 

E-mail: info@bickisan.com 

 

UYUŞMAZLIĞIN KONUSU, NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZET AÇIKLAMALAR  

 

 

1  

Müvekkilim Ayhan İleri, Biçkisan Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 

bir bayilik sözleşmesi yapmıştır. (Sözleşme Ektedir) Bu sözleşmenin bir 

parçası olarak İstanbul/Kadıköy’de bir işletme açacak ve Biçkisan’ın 

ürettiği biçki motoru modellerini İstanbul piyasasına sunacaktır. 

 

 

 
2  

Sözleşme çerçevesinde satış hedefleri belirlenmiştir. 1 Ocak 2018 ta-

rihi itibariyle gönderilmiş olması gereken ve sözleşmede ilk 5 ay için 

hedef olarak belirtilen adette ve modelde biçki motoru müvekkilime 

29 Ocak 2018 tarihinde ulaşmıştır. 

 

 

 
3  

Müvekkilim belirtilen hedefler kapsamında iyiniyetli olarak piyasada 

varlığını kanıtlamaya büyük gayret gösterse de 31 Mayıs 2018 itiba-

riyle 46 adet GTA 3x6 modeli, 35 adet GVC T12 modeli satabilmişken; 

gönderilen 60 adet GT1 Premium modelinin tamamını satmıştır. Mev-

cut satış bilgilerini günlerini de belirtmek suretiyle üretici Biçkisan’a  

iletmiştir. 

 
4  

Hal böyle iken, Biçkisan, gecikmeli olarak 16 Haziran 2018 tarihinde 

müvekkilime yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiası ile gönde-

rilen bütün malların kendisine düşen kısmını talep etmiş ve sözleş-

meyi feshettiğini ifade etmiştir. 

mailto:info@bickisan.com
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Müvekkilim bu durum karşısında öncelikle dostane çözüm amacıyla 

defalarca iletişime geçmesine, bu çerçevede yine bir takım ticari za-

rarla karşılaşmasına rağmen, Biçkisan yeni ürün göndermemiştir. 

Bununla birlikte müvekkilimden sözleşmeye aykırılıktan ötürü cezai 

şart isteminde bulunmaktadır.  

TALEP 

 

 
1 : 

Davalı BiçkisanLtd Şti., sözleşmeye aykırı davranarak göndermesi 

gereken biçki modellerini tarafımıza iletmemiş ve sözleşmeyi feshet-

tiğini ifade etmiştir. Bu surette müvekkilim kâr kaybına uğramış, 

uzun vadeli bir sözleşme yaptığını düşünerek çeşitli harcamalar 

yapmıştır. 

 

 

 

 
2 : 

Bu bağlamda; 

Bayilik açmak için kira ve diğer iç tasarım çalışmaları için yaptığı 

30.000 TL’nin 

Sözleşmede belirlenen 7500 ABD Doları cezai şartın 

Tarafımıza ödenmesini, 

Vekâlet ücreti ve yargılama masraflarının karşı tarafa yüklenmesini 

talep etmekteyiz. 

 

Talep Sonucu: 

30.000 TL + 7500 USD + 

yargılama gideri 

 

 

 

 

 
Taraflar arasında 

yazılı bir tahkim 

anlaşması var 

mı?: 

Evet 

 
Tahkim anlaşmasını aynen yazınız: 

 
Bu sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi 

Tahkim Kuralları uyarınca tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri 

Kadıköy, tahkim dili Türkçe’dir. Uyuşmazlık makul bir süre içerisinde çö-

zümlenemezse Türk mahkemelerine de başvurulabilir. Uyuşmazlığın esasına 

Türk hukuku uygulanır ancak CISG hükümleri dikkate alınmaz. 

 



6 
 

 
DAVACI HAKEM OLARAK AŞAĞIDA BİLGİLERİ YAZILI KİŞİYİ TEKLİF ETMEKTEDİR 

Ad-Soyad / 

Ünvan: 

 
Dr. Öğr. Üyesi Oktay Kayın 

 
Adres: 

Marmara Üniversitesi, İstanbul 

Telefon: +90 216 322 22 22 

E-mail: oktay.kayin@marmara.edu.tr 

 

 
Tahkim yeri: 

Tahkim anlaşmasında tahkim yeri belirlenmiştir. 

 
Tahkimyeri 

Kadıköy/İstanbul’dur. 

 
Tahkim dili: 

 

Türkçe’dir. 

 

Esasa uygu-

lanacak hu-

kuk: 

Tahkim anlaşması/asıl sözleşmede esasa uygulanacak hukuk belirlenmiş-

tir. 

 
Esasa uygulanacak hukuk 

Türk Hukuku’dur. 
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BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 

 

Madde 1- Taraflar 

Bir yanda Kağızman Sokak, No:29/3 Balgat, Ankara merkezli BİÇKİSAN SANAYİ VE TİCARET 

LTD. ŞTİ. (bundan sonra BİÇKİSAN olarak anılacaktır) ile diğer yanda Yeldeğiren Caddesi, No.9/5 

Kadıköy, İstanbul adresinde yerleşik AYHAN İLERİ (bundan sonra Bayi olarak anılacaktır) aşağıdaki 

koşullarla aralarında bir bayilik anlaşması yapmayı kabul etmişlerdir. 

Madde 2- Sözleşmenin Konusu 

Sözleşmenin konusu BİÇKİSAN tarafından üretilen ve/veya dağıtımı yapılan ürünlerle ilgili Bayilik 

verilmesidir. Sözleşme, 3 yıl için akdedilmiştir. Taraflar sözleşme süresinin dolmasından 30 gün önce 

sözleşmeyi uzatmak istediklerini bildirmedikçe sözleşme süre sonunda sona erer. 

Madde 3- Bölge 

3.1. BİÇKİSAN sözleşme konusu ürünleri İstanbul ilinde satış amacıyla Bayi’ye verecektir.  

3.2. BİÇKİSAN bu ilde toplu tüketim yerleri hariç olmak üzere Bayi’ye rakip olacak şekilde doğrudan 

satış yapmayacaktır. Bayi kendisine tahsis edilen bölge içinde sözleşme konusu malların satışını art-

tırmak için tüm gayret ve çabasını gösterecektir. Bayi’nin kendisine ayrılan bölge dışında alt bayiler 

ataması, şube açması, dağıtım deposu kurması vb. davranışlarla aktif satış politikaları izlemesi yasak-

lanmıştır. 

3.3.  Bayi, sözleşme konusu malları sadece BİÇKİSAN’dan alacaktır. 

Madde 4- Satış Hedefleri 

Bayi, sözleşme konusu malların tüm çeşitlerinden satın alarak dağıtmak ve taraflarca tespit edilecek 

hedeflere ulaşabilmek için belirli miktarlarda satmak zorundadır. Taraflar, Bayi’nin dönemlere göre ve 

yıllık olarak satış hedeflerini aşağıdaki şekilde tespit etmişlerdir. Bir önceki satış hedefini aşan bayile-

rin satış hedefleri, bir önceki yıl fiilen gerçekleştirdikleri miktarlar dikkate alınarak arttırılır. 

 

HEDEFLER GTA 3x6 modeli GVC T12 modeli GT1 Premium mode-

li 

Yılın ilk 4 ayı 100 adet 80 adet 60 adet 

Nisan-Eylül 200 adet 150 adet 150 adet 

Ekim-Aralık 150 adet 120 adet 120 adet 

 

Madde 5- Alt Bayilik 

Bayi, kendisine ayrılan bölge içinde alt bayilikler atayabilir; bayi bir dağıtım sistemi oluşturmak zo-

rundadır. Şu kadar ki atayacağı alt bayiliklerle ilgili olarak BİÇKİSAN’ın yazılı onayını almak zorun-

dadır. Bununla birlikte alt bayilere karşı BİÇKİSAN’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Alt bayinin BİÇKİSAN tarafından oluşturulan dağıtım ağına, ürünlerinin imajına zarar verebilecek 

davranışlarının ya da bu sözleşmeye veya bayi ile alt bayi arasındaki sözleşmeye aykırı davranışlarının 

tespit edilmesi halinde, BİÇKİSAN’in diğer hakları saklı kalmak üzere, BİÇKİSAN bayiden bu alt 
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bayiliğe derhal son vermesini isteyebilir. 

Madde 6- Rekabet Yasağı 

Bayi, doğrudan veya dolaylı olarak sözleşme konusu ürünlere rakip olabilecek ürünlerin üretimi ile 

uğraşamayacağı gibi bu gibi malların alım satımını veya dağıtımını ve ayrıca reklamını hiçbir surette 

yapamaz. Bayi’nin haksız yere bu isteği yerine getirmemesi halinde BİÇKİSAN bu sözleşmeyi fesih 

edebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde BİÇKİSAN diğer önlemleri de alabilir. 

Madde 7- Siparişler ve Teslim 

Siparişler,BİÇKİSAN’ın üretimini planlamasına yetecek kadar süre önceden bildirilecektir. Teslim 

fabrika deposundan yapılır. Ancak asgari hedefler için üretim için bildirim gerekmez. 

Mücbir sebeplerle ya da stokların yeterli olmaması, teknik arıza gibi umulmayan haller nedeniyle 

BİÇKİSAN’ın kontrolünde olmayan diğer sebeplerle teslimatta gecikme olması halinde BİÇKİSAN’a 

herhangi bir sorumluluk yüklenemez. 

Madde 8- Garanti 

Sözleşme konusu ürünlerin mevzuatta öngörülen kalite ve standartlara uygun olarak üretilmemesinden 

doğacak zararlar BİÇKİSAN’a aittir. Ancak Bayi’nin saklama koşullarına ya da son kullanma sürele-

rine uymama gibi kendi kusurundan kaynaklanan zararlardan sorumluluk Bayi’ye aittir. 

Madde 9- Hakların ve Borçların Devri 

Sözleşmenin tarafları, bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını diğer tarafın onayı olmaksızın kısmen 

de olsa üçüncü kişilere devredemezler. Diğer taraf, haklı sebeplere dayanarak böyle bir onayı vermek-

ten kaçınabilir. 

Madde 10- Ödeme Şartları 

Bayi tarafından alınan malların bedelleri peşin olarak ödenir. BİÇKİSAN, Bayi’nin iş hacmine ve kre-

dibilitesine göre vade yapıp yapmamakta serbesttir. Uyuşmazlık durumunda BİÇKİSAN defterleri 

kesin delil teşkil edecektir. 

Madde 11- Denetim 

BİÇKİSAN bayilerinin özellikle teknik standartlara uymalarını sağlamak gayesi ile denetimler yapabi-

lir ve bayiye görüş ve tavsiyelerde bulunabilir. 

Madde 12- Sözleşmenin Feshi 

Haklı bir sebebi olmaksızın sözleşmenin süresi dolmadan önce sözleşmenin feshi halinde sözleşmeyi 

fesheden taraf, diğer tarafın her türlü zararını ödemekten başka ayrıca 7500 ABD Doları cezai şart 

ödeyecektir. 

Madde 13- Uyuşmazlık Çözümü 

Bu sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca 

tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri Kadıköy, tahkim dili Türkçe’dir. Uyuşmazlık makul bir 
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süre içerisinde çözümlenemezse Türk mahkemelerine de başvurulabilir. Uyuşmazlığın esasına Türk 

hukuku uygulanır ancak CISG hükümleri dikkate alınmaz. 

Madde 14- Tarafların adresleri aşağıda isim ve unvanları yanında yazılı olan adreslerdir. Bu adresler 

tarafların yasal yerleşim yeri olarak kabul edilir. Taraflar arasındaki her türlü ihbar ve ihtar bu adresle-

re yapılmakla geçerli olarak yapılmış sayılır. 

 

              BİÇKİSAN                                                                                        AYHAN İLERİ 

adına Av. Aslıhan CANPARE 

 

[imza]          [imza] 
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AYHAN İLERİ / BİÇKİSAN SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ 
 

30 Ekim 2018 
 

AYHAN İLERİ 

 
Av. Canan Akciğer 

 
Baharcılar Sokak, No:29/3 Kadıköy, İstanbul 

E-posta:canan@akcigerlaw.av.tr 
 

APS 
 

BİÇKİSAN SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ 

 
Kağızman Sokak, No:29/3 Balgat, Ankara  

 

E-posta:info@bickisan.com.tr 
 

APS 
 

Sayın Taraf Vekilleri / Yetkilileri, 

 
İstanbul Tahkim Merkezi Sekretaryası (“Sekretarya”), Sn. Ayhan İleri’nin (“Davacı”) 18 

Ekim 2018 tarihli Tahkim Talebini, online olarak aynı gün içinde teslim almıştır. 

Davacı, İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları (“ISTAC Tahkim Kuralları”) m. 7/3 uyarınca 300 

TL tutarındaki iade edilmez nitelikteki başvuru ücretini, 18 Ekim 2018 tarihinde ISTAC in-

ternet sitesi üzerinden kredi kartı ile ödemiştir. 

ISTAC Tahkim Kuralları m. 7/6 uyarınca işbu dava 18 Ekim 2018 tarihinde açılmış bulun-

maktadır. 

Sekretarya, Tahkim Talebi ve eklerinin fiziki nüshalarını 28 Ekim 2018 tarihinde beş nüsha 

olarak teslim almıştır. 

Tahkim Talebinin Tebliği 
 

Sekretarya, ISTAC Tahkim Kuralları m. 7/5 uyarınca Davacının sunduğu Tahkim Talebi ve 

eklerinin birer nüshası, işbu yazı ile birlikte Davalı Biçkisan Sanayi ve Ticaret Ltd Şti’ne APS 

ile tebliğ etmektedir. 

mailto:canan@akcigerlaw.av.tr
mailto:info@bickisan.com
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Tahkim Talebine Cevap 
 

ISTAC Tahkim Kuralları m. 8/1 uyarınca Davalı, Tahkim Talebi’nin kendisine tebliğinden 

itibaren 30 gün içerisinde Tahkim Talebine Cevabını Sekretarya’ya sunmalıdır. 

ISTAC Tahkim Kuralları m. 8/3 uyarınca Davalı, Tahkim Talebine Cevabını sunmak için 

Sekretarya’dan ek süre talep edebilir. Ancak Davalının her halükarda 30 gün içerisinde hake-

mini seçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Divanı tarafın-

dan hakem tayin edilecektir. 

Davalı tahkime katılmaz; tahkim yoluna itiraz eder veya Tahkim Talebine Cevap sunmazsa 

tahkim yargılaması devam edecektir (ISTAC Tahkim Kuralları m. 8/5). 

Tahkim Anlaşması 
 

Davacı, Tahkim Talebinin ekinde verdiği Sözleşmenin 13. maddesinde Tahkim Anlaşmasını 

sunmuştur. 

Hakem Kurulunun Teşekkülü 
 

Davacı, taraflar arasındaki tahkim anlaşmasında hakem sayısı belirlenmediğini belirterek, 

uyuşmazlığın üç hakem tarafından çözümlenmesini teklif etmiştir. Davacı Tahkim Talebinde, 

Dr. Oktay Kayın’ı hakem olarak seçtiğini bildirmiştir. Davalının, Tahkim Talebine Cevabını 

sunması için öngörülen sürede veya ek süre talebinde bulunduğu takdirde bu taleple birlikte 

hakem sayısı hakkında yorum yapması ve hakemini seçmesi beklenmektedir. 

 

Tahkim Yeri 
 

Davacı, tahkim anlaşmasında tahkim yerinin İstanbul olarak düzenlendiğini belirtmiştir. Davalının 

tahkim yeri hakkında beyanda bulunması beklenmektedir. 

 

Tahkim Dili 
 

Davacı, tahkim anlaşmasında tahkim dilinin Türkçe olarak düzenlendiğini belirtmiştir. 

 

Uygulanacak Hukuk Kuralları 
 

Davacı, tahkim anlaşmasında uygulanacak hukuk kuralları olarak Türk Hukuku’nun seçildiğini 

belirtmiştir. 

Uyuşmazlık Miktarı 
 



12 
 

Uyuşmazlığın mevcut miktarı 30.000 (otuz bin) Türk Lirası ve 7500 (yedi bin beş yüz) Amerikan 

Dolarıdır. 

 
Avukatla Temsil 

 

Davalının işbu tahkim yargılamasında avukatla temsil edilmesi halinde, vekile ait tüm iletişim bilgi-

lerinin Sekretarya’ya sunulması gerekmektedir. 

 

 
Saygılarımla, 

(imza) 

Dr. H. Z. 

Genel Sekreter 

 
 

Ek: 
 

Davacının 18 Ekim 2018 tarihli Tahkim Talebi
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TAHKİM TALEBİNE CEVAP 
 

12 Kasım 2018 

 

I. TARAFLAR 

 

 
Davacı : AYHAN İLERİ 

 

Yeldeğiren Caddesi, No.9/5 Kadıköy, İstanbul 

 
ayhanileri3@gmail.com 

 

Vekili : Av. Canan Akciğer 

 
Baharcılar Sokak, No:29/3 Kadıköy, İstanbul 

 
canan@akcigerlaw.av.tr 

Davalı :BİÇKİSAN SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ 

 

Kağızman Sokak, No:29/3 Balgat, Ankara 

info@bickisan.com.tr 

Vekili : Av. Dr. Kemal Karayaka 

 
Mağara Sokak, No13/8 Bahçelievler, Ankara 

drkemalkarayaka@gmail.com 

 

II. GİRİŞ 

1. Davacının 18 Ekim 2018 tarihli Tahkim Talebi, müvekkilim tarafından 11 Kasım 

2018 tarihinde tebliğ alınmıştır. 

2. İşbu Tahkim Talebine Cevap Dilekçesi, ISTAC Tahkim Kuralları’nın 8. maddesi uya-

rınca 30 günlük süresi içerisinde ISTAC Sekretaryasına sunulmaktadır. 

3. Davacının Tahkim Talebindeki iddialarını reddetmekte ve Davacının talepleri ile ilgili 

açıklamalarımızı aşağıda sunmaktayız. Davacının cevap verilmemiş bir iddiası olma-

sının bu iddiaları kabul ettiğimiz anlamına gelmediğini, Davacının tüm iddialarını kül-

liyen reddettiğimizi arz ederiz. 

 

mailto:ayhanileri3@gmail.com
mailto:canan@akcigerlaw.av.tr
mailto:info@bickisan.com.tr
mailto:drkemalkarayaka@gmail.com
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III. YETKİİTİRAZIMIZ 

 
4. Öncelikle belirtmek gerekir ki tahkim sözleşmesinde tahkim yeri Kadıköy olarak belir-

tilmiş olup buradan tahkim yerinin İstanbul olduğu anlaşılamamaktadır, zira Türki-

ye’nin çeşitli yerlerinde Kadıköy bulunmaktadır. Bununla birlikte ‘Uyuşmazlık makul 

bir süre içerisinde çözümlenemezse Türk mahkemelerine de başvurulabilir’ ifadesinden 

ötürü tarafların tahkim iradesi sakatlanmıştır. Bu bakımdan tarafların tahkim iradesinin 

olduğu açık bir şekilde sözleşmeden anlaşılamamaktadır. Dolayısıyla davacı ve davalı 

arasında geçerli bir tahkim sözleşmesi bulunmamaktadır. Bu nedenle davacı ve davalı 

arasındaki uyuşmazlık mahkemeler tarafından çözümlenmelidir. 

5. Yukarıdaki iddiamız saklı kalmak kaydıyla eğer sayın heyet, yetkili olduğuna karar 

verirse, bu davada hakem olarak görev yapmak üzere Türkiye Motorlu Bahçe Araçları 

Derneği Başkanı Mühendis Celal Bozkoca’yı seçmekteyiz. 

 
Adres: Bakanlıklar Cad. No:91/108 Çankaya, Ankara 

Tel: 0312 312 3212 

Eposta: celalbaskanankara@gmail.com 

 

 

IV. UYUŞMAZLIĞA İLİŞKİNOLAYLAR 

 
 

6. Müvekkilim BİÇKİSAN SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ, Davacı AYHAN İLERİ 

ile bir bayilik sözleşmesi hazırlamış ve bu çerçevede iki tarafın sorumluluk sınırlarını 

çizmiştir. Bu çerçevede davacı, İstanbul ili içerisinde müvekkilimin ürettiği ve yeni 

teknoloji ürünü biçkileri belirlenen sayıda satacaktır. 

 

7. Ancak davacı söz konusu hedeflerden oldukça uzak kalmış, sözleşmeden doğan yü-

kümlülüğünü yerine getirmemiş, bununla da kalmayıp müvekkilime tehditkâr mesajlar 

sunmaya çalışmıştır. Müvekkilim ise davacının sorumsuz davranması üzerine sözleş-

meyi feshettiğini 1 Haziran 2018 tarihinde noter yoluyla ihtar etmiştir. 

 

8. Sözleşmeyi esas itibariyle davacı ihlal etmiş, müvekkilimin haklarını zarara uğratmış-

tır. Davacı İleri’nin sözleşmeye aykırı davranmasından ötürü müvekkilimin mahkeme 

yoluyla talep hakları saklıdır.  

mailto:celalbaskanankara@gmail.com
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9. Davacının iddiaları yersiz olduğu ve sözleşmedeki cezai şart hükmünün uygulanması-

nı gerektirir koşullar oluşmadığından, Davacının cezai şart talebi reddedilmelidir. 

 

 

V. KARŞIDAVAMIZ 

 
 

10. Yetki itirazımıza halel getirmeksizin, Hakem Kurulunun kendisini bu uyuşmazlığı 

çözmekte yetkili görmesi durumunda Davalının karşı davasını aşağıda bilgilerinize 

sunarız. 

 
11. Davacı, yukarıda açıklandığı üzere sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine ge-

tirmemiş, satması gereken ve sözleşmede açıkça belirlenen model ve sayıda biçki mo-

torunun satımını sağlayamamıştır. Bu suretle sözleşmeye aykırı davranan Sn. İleri’nin 

tarafımızın 25.000 TL’lik müspet zararımızı karşılaması gerekmektedir.  

 
 

VI. TALEPSONUCU 

 
 

12. Fazlaya dair haklarımız, itirazlarımız, iddia ve savunmalarımızı genişletme ve değiş-

tirme hakkımız ile ek delil, belge, bilirkişi raporu, tanık ifadesi sunma hakkımız saklı 

kalmak kaydıyla, 

a. Davanın yetkiden reddine, 

b. Davacının kar kaybı ve cezai şart dâhil tüm taleplerinin reddine, 

c. Hakem Kurulunun kendisini yetkili görmesi durumunda sözleşmeye aykırılıktan ötürü 

uğradığımız 25.000 TL’nin tarafımıza verilmesine 

d. Tahkim masraflarının ve avukatlık ücretlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 

karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

(imza) 

 
Davalı Vekili  

Av. Dr. Kemal Karayaka 

EKLER
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HAKEM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 

 
Toplantı Tarihi: 1 Aralık 2018 

 
Toplantı No: 1 

 

1. Davacı 18 Ekim 2018 tarihinde ISTAC Web sayfasından online tahkim talebini doldu-

rarak, Tahkim Talebini ISTAC Sekretaryası’na (“Sekretarya”) sunmuştur. Sekretarya,  

30 Ekim 2018 tarihinde Tahkim Talebini Davalıya göndermiştir. Davalı 12 Kasım 

2018 günü süresi içinde Tahkim Talebine Cevap Dilekçesini Sekretarya’ya sunmuştur. 

 
2. Davacı ve Davalı tarafından seçilen hakemler, “Görevi Kabul, Tarafsızlık, Bağımsızlık 

ve Uygunluk Beyanını” Sekretarya’ya sunarak işbu davada hakem olarak görev yap-

mayı kabul etmişlerdir. 

 
3. Taraflarca seçilen Hakemler, ISTAC Tahkim Kuralları m.14/3 uyarınca öngörülen sü-

re içerisinde Başhakem olarak görev yapacak üçüncü hakem olarak Prof. Dr. Lokman 

Kadırga’yı seçmişlerdir. Başhakem 30 Kasım 2018 tarihinde “Görevi Kabul, Tarafsız-

lık, Bağımsızlık ve Uygunluk Beyanını” Sekretarya’ya sunarak işbu davada hakem 

olarak görev yapmayı kabul etmiştir. 

 
4. 2 Aralık 2018 tarihinde Hakem Kurulu ve taraflar arasında gerçekleştirilen telekonfe-

ransta aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varılmıştır: 

a. Tahkim Dili 

Tarafların beyanları da göz önünde bulundurularak tahkim dili Türkçe olarak 

belirlenmiştir. Bu nedenle tüm dilekçeler, yazışmalar ve duruşmalar, Türkçe 

yapılacaktır. 

b. Esasa Uygulanacak Hukuk 

Uyuşmazlığın esasına Türk Hukuku uygulanacaktır. 
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5. Tarafların sunacakları dava ve cevap dilekçeleri ile İstanbul’da gerçekleştirilecek du-

ruşmada iddia ve savunmalarını arz etmeleri beklenen hususlar şunlardır: 

a. İstanbul Tahkim Merkezi yetkili midir? Taraflar arasında geçerli bir tahkim an-

laşması mevcutmudur? 

b. İstanbul, tahkim yeri olarak kabul edilecek midir? 

c. Ayhan İleri’nin sözleşmede belirlenen sayıda makine satmaması ve diğer dav-

ranışları sözleşmeye aykırılık oluşturmakta mıdır ve bu çerçevedeBiçkisan Sa-

nayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi feshetmesi söz konusu olur mu?  

d. Sözleşmeye aykırılıktan ötürü tazminat talebinin ve cezai şartın şartları oluş-

muş mudur? 

 
6. Davacı tarafından Dava Dilekçesinin en geç 10 Mart 2019 tarihinde, davalı tarafından 

Cevap Dilekçesinin en geç 15 Mart 2019 tarihinde sunulması ve tarafların 15 Nisan 

2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek duruşmalara katılmaları beklenmektedir. 

 
7. Tarafların olaya ve/veya yarışma kurallarına ilişkin açıklanmasını istedikleri bir husus 

olduğu takdirde, üç soruyu geçmeyecek şekilde sorularını doğrudan in-

fo@marmarahukukder.orgadresine aşağıdaki usuli zaman çizelgesinde yer alan tarihte 

göndermesine karar verilmiştir. 

 
Tarih : 2 Aralık 2018 

Yer :İstanbul 

 
 

[imza] 

HAKEM 

Dr. Oktay Kayın 

[imza] BAŞ-

HAKEM 

Prof. Dr. Lokman Kadırga 

[imza] 

HAKEM 

Celal Bozkoca 

 


