
Her ne kadar ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları 
COVID-19 pandemi salgını döneminde yayınlanmış olsa da 
ilgili kurallar kalıcı olarak getirilmiştir. Adli yargılamadan farklı 
olarak ISTAC tahkim yargılamasında süreler işlemeye devam 
ettiğinden, ISTAC tarafından getirilen Çevrimiçi Duruşma Usul 
ve Esasları tahkim yargılamasının kesintiye uğramadan 
devamlılığını sağlamaya yöneliktir.

by audio or video and such recordings shall be shared with the 
parties following the end of the hearing. The Sole Arbitrator or 
Arbitral Tribunal must inform the parties of such recording in 
advance.

Although the ISTAC Online Hearing Rules and Procedures 
were published during the COVID-19 pandemic, the relevant 
rules have been permanently introduced. Unlike with judicial 
proceedings, as the periods for ISTAC arbitral proceedings 
have not been suspended, the Online Hearing Rules and 
Procedures introduced by ISTAC are intended to ensure the 
continuity of the arbitral proceedings without interruption.

HUKUK BÜLTENİ

ISTAC TARAFINDAN TAHKİM YARGILAMALARINDA 
ÇEVRİMİÇİ DURUŞMA USUL VE ESASLARI YAYINLANDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (COVID-19) 
salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını 
engellemek amacıyla ülkemizde gerek Türk hükümeti nezdinde 
gerekse bağımsız kurum ve kuruluşlarca önlemler alınmaya 
devam etmektedir.

Bu kapsamda İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) hastalığın 
bulaşma riskinin asgariye indirilmesi amacıyla, katılımcıların 
fiziksel olarak bir araya gelmeden telekonferans veya video 
konferans marifetiyle duruşma yapabilmelerine imkan sağlayan 
“Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları”nı yayınlamıştır. 

Buna göre ISTAC Kurallarına göre yürütülen tahkim 
davalarında taraflardan birinin talebi üzerine veya Tek Hakem 
veya Hakem Kurulunun uygun görmesi durumunda, duruşma 
veya toplantılar video konferans veya telekonferans yöntemi ile 
yapılabilecektir. ISTAC, Tek Hakem veya Hakem Heyeti’nin, 
taraflardan birinin talebi üzerine veya kendiliğinden, hukuki 
dinlenilme hakkına uymak şartıyla, Çevrimiçi Duruşma Usul ve 
Esasları’nda önerilenlerden farklı kurallar da belirleyebileceğini 
öngörmüştür. 

ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları’na göre Tek Hakem 
veya Hakem Heyeti, tarafların da görüşünü alarak, duruşmanın 
hangi yazılım kullanılarak yapılacağını, duruşmanın gizlilik ve 
güvenliği için alınması gereken tedbirler gibi katılımcıların 
duruşmaya katılması için gereken ilgili teknik bilgileri 
duruşmadan önce belirleyip duruşmanın teknik altyapısını 
oluşturarak taraflar ile paylaşacaktır. ISTAC Sekretaryası, 
imkânları dahilinde hakemlere ve taraflara teknik konularda 
açıklamalarda bulunacak ve destek olacaktır.

Duruşmaya katılacak kişiler, taraflarca duruşma öncesinde Tek 
Hakem veya Hakem Heyeti’ne bildirilecek; duruşmaya 
katılması bildirilen ve izin verilenler dışındaki üçüncü kişiler ise 
duruşma sırasında duruşma ortamına dahil edilmeyeceklerdir. 

Duruşma sırasında ibraz edilmek istenen belgeler Tek Hakem 
veya Hakem Heyeti’nin iznine tabi olarak elektronik ortamda 
iletilebilecektir. Tanık veya bilirkişi video konferans yoluyla ve 
görüntülü olarak yüzü açıkça görülebilir bir şekilde duruşmaya 
katılabilecek; gerek duyulması halinde, duruşmada tercüman 
kullanılmasına izin verilecektir. Tek Hakem veya Hakem Heyeti, 
taraflara bilgi vererek, duruşmanın sesli veya görüntülü olarak 
kaydedilmesine karar verebilecek ve kayıtlar duruşmanın 
bitimini takiben taraflarla paylaşılacaktır. 

CLIENT ALERT

THE RULES AND PROCEDURES FOR ONLINE HEARINGS 
IN ARBITRAL PROCEEDINGS HAVE BEEN PUBLISHED 

BY ISTAC

In order to protect citizens from the Coronavirus (COVID-19) 
outbreak that is affecting the entire world and has been 
qualified as a pandemic by the World Health Organization, both 
the Turkish government and independent institutions and 
organizations continue to take measures throughout the 
country.

In this context, the Istanbul Arbitration Center (ISTAC) has 
published its “Online Hearing Rules and Procedures”, enabling 
participants to conduct hearings through teleconference or 
video conference without physical attendance in order to 
minimize the spread of COVID-19.  

Accordingly, in arbitration proceedings conducted pursuant to 
the ISTAC Rules, hearings, or meetings may be conducted 
through video conference or teleconference upon a party’s 
request or when the Sole Arbitrator or Arbitral Tribunal deems 
appropriate. ISTAC has stipulated that the Sole Arbitrator or 
Arbitral Tribunal may apply rules and procedures other than the 
ISTAC Online Hearing Rules and Procedures at the request of 
any party or upon its own initiative, provided that it complies 
with the right to be heard. 

According to the ISTAC Online Hearing Rules and Procedures, 
after consulting with the parties, the Sole Arbitrator or Arbitral 
Tribunal must determine the relevant technical information 
necessary to participate in the hearing such as the software to 
be used, the necessary measures to be taken to ensure 
confidentiality and safety, and the technical infrastructure 
needed. The Sole Arbitrator or Arbitral Tribunal must then 
inform the parties of this technical information. The ISTAC 
Secretariat will provide, within its means, explanations for any 
technical issues and will offer technical support to parties and 
arbitrators.

Before the hearing, the parties must inform the Sole Arbitrator 
or Arbitral Tribunal of the people attending the hearing. Third 
parties other than those included in the notification and those 
whose participation has been permitted by the Sole Arbitrator 
or Arbitral Tribunal may not attend the hearing. 

Documents to be submitted during the hearing may be 
transmitted electronically with the permission of the Sole 
Arbitrator or Arbitral Tribunal. A witness or expert may attend 
the hearing through video conference or video call with their 
face clearly visible and interpreters may be allowed in the 
hearing when deemed necessary. The Sole Arbitrator or 
Arbitral Tribunal may decide that the hearing will be recorded 
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