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I. Introduction 

Resolution of conflicts arising from business 

transactions is one of the most critical 

considerations in drafting commercial contracts. 

Disputes stemming from commercial transactions 

can be resolved under different forums. Disputes 

arising from international commercial transactions 

are most frequently submitted to such arbitral 

institutions as the International Chamber of 

Commerce (ICC) International Court of 

Arbitration, the American Arbitration Association's 

(AAA) International Centre for Dispute Resolution 

(ICDR), the Stockholm Chamber of Commerce 

(SCC), the London Court of International 

Arbitration (LCIA), and Swiss Chambers of 

Commerce. 

In addition to the institutions that deal with disputes 

arising from virtually any type of commercial 

I. Giriş 

Ticari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların 

çözümü, sözleşmelerin hazırlanmasında en önemli 

hususlardan biridir. Ticari işlemlerden kaynaklanan 

anlaşmazlıklar farklı forumlar altında çözülebilir. 

Uluslararası ticari işlemlerden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar en sık Uluslararası Ticaret Odası 

(ICC) Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Amerikan 

Tahkim Derneği'nin (AAA) Uluslararası 

Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (ICDR), Stockholm 

Ticaret Odası (SCC), Londra Uluslararası Tahkim 

Mahkemesi (LCIA) ve İsviçre Ticaret Odaları gibi 

tahkim kurumlarına çözümlenmektedir. 

Hemen hemen her türlü ticari sözleşmeden doğan 

uyuşmazlıklarla ilgilenen bu kurumlara ek olarak, 

belirli bir sektörün taleplerine göre ayarlanmış 

birkaç özel tahkim mekanizması da bulunmaktadır.  

Bu tür tahkim kurumları "emtia tahkimleri" olarak 
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contracts, there are several specialized arbitral 

mechanisms adjusted for the demands of a 

particular industry. Such arbitral institutions are 

known as "commodity arbitrations." They are 

provided by trade associations located in big port 

hubs, specifically in London. London is home to 

such industry specific institutions as the Refined 

Sugar Association (RSA), the Federation of Oils, 

Seeds and Fats Association (FOSFA), the London 

Metal Exchange (LME), the London Maritime 

Arbitrators Association (LMAA), and the Grain and 

Feed Trade Association (“GAFTA”). 

Due to their efficiency, swiftness, and industry-

based expertise, commodity arbitrations have built 

trust and credibility among traders. By way of 

illustration, it has been estimated that GAFTA and 

FOSFA arbitrations cover over 70% of annual 

commodity arbitrations in London. 

This article will provide a general overview of 

GAFTA standard clauses, proceeding, procedure, 

and post-decision stages of GAFTA. 

 

Key Words: International Arbitration, Grain and 

Feed Trade Association, GAFTA Rules no. 125 

 

 

II. General Overview 

The Grain and Feed Trade Association, established 

in 1971, is a professional association that aims to 

support international companies engaged in grain, 

animal feedstuffs, pulses, and rice trade by 

providing contract formats (“GAFTA Contracts”), 

dispute resolution through arbitration, commercial 

practices and cooperation between members.  

Presently, GAFTA Contracts cover more than 80% 

of the world's trade in cereals and a significant 

proportion of trade in animal feeds. Among 

GAFTA members are grain and feedstuff producers 

and traders, agents, shipbrokers and ship-owners, 

surveyors, market analysts, law firms, and other 

companies. Although GAFTA was founded and 

continues to be based in London, its influence is 

very much present at the international level. Today, 

GAFTA is an international trade association with 

bilinir.  Bu tahkim hizmetleri, özellikle Londra'daki 

büyük liman merkezlerinde bulunan ticaret 

birlikleri tarafından sağlanmaktadır. Londra; 

Rafine Şeker Derneği (RSA), Yağlı Tohumlar ve 

Yağ Birlikleri Federasyonu (FOSFA), Londra 

Metal Borsası (LME), Londra Denizcilik 

Hakemleri Birliği (LMAA) ve Hububat ve Yem 

Ticareti Birliği (“GAFTA”) gibi sektörde 

derinleşmiş kurumlara ev sahipliği yapmaktadır. 

Verimlilikleri, hızları ve sektöre dayalı 

uzmanlıkları nedeniyle emtia tahkimleri, tacirler 

arasında da güven ve itibar oluşturmuştur. Bunun 

bir göstergesi olarak, GAFTA ve FOSFA 

tahkimlerinin Londra'daki yıllık emtia 

tahkimlerinin %70'inden fazlasını bünyesinde 

barındırdığı tahmin edilmektedir.  

Bu yazımızda GAFTA standart maddeleri, GAFTA 

Tahkim süreci, prosedür ve karar sonrası 

aşamalarına genel bir bakış sunacağız. 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Tahkim, 

Hububat ve Yem Ticareti Birliği, GAFTA Kuralları 

no. 125 

 

II. Genel Bakış 

Hububat ve Yem Ticareti Derneği; 1971 yılında 

kurulmuş, sözleşme formatları (“GAFTA 

Sözleşmeleri”), tahkim yoluyla uyuşmazlık 

çözümleri, ticari teamüller ve üyeler arası iş 

birliğini sağlamak suretiyle hububat, hayvan yemi, 

bakliyat ve pirinç ticareti yapan uluslararası 

şirketleri desteklemeyi amaç edinmiş bir meslek 

birliğidir.  

Halihazırda, GAFTA Sözleşmeleri, dünya tahıl 

ticaretinin %80'inden fazlasını ve hayvan yemi 

ticaretinin önemli bir bölümünü kapsamaktadır. 

GAFTA üyeleri arasında tahıl ve yem maddeleri 

üreticileri ve tüccarları, acenteler, gemi simsarları 

ve armatörler, bilirkişiler, piyasa analistleri, hukuk 

firmaları ve diğer şirketler bulunmaktadır. GAFTA, 

Londra’da kurulmuş ve merkezi Londra’da olsa da 

etkisi uluslararası düzeyde yüksek olan bir 
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over 1900 members in 100 countries. When joining, 

members are classified in one of the following 

categories: (1) Members who trade as principals in 

the market; (2) Brokers; (3) Superintendents; (4) 

Arbitrators & Mediators; (5) Individuals; (6) 

Analysts; (7) Professional firms of services; (8) 

Branches of other members; and (9) Fumigation 

Operators. Membership provides access to all of 

GAFTA’s services, such as its trade policy and 

information services, dispute resolution, the Trade 

Assurance Scheme, Superintendents’ and Analysts’ 

Registers, etc. 

GAFTA has developed a range of standard 

contracts and rules aimed at ensuring consistency 

and uniformity in grain and feed transactions. 

GAFTA Contracts cover the whole spectrum of 

issues related to import-export transactions in grain, 

particularly, force majeure, strike and prohibition 

clauses, quality and price allowance clauses 

envisaging price reductions in case of the goods' 

deficiency, default clauses for resale, and cover. All 

GAFTA Contracts incorporate, GAFTA Arbitration 

Rules No. 125 (“Arbitration Rules”).  

 

 

III. Arbitration Under Rules No. 125 

GAFTA Arbitration Rules No. 125 cover disputes 

arising from issues related to the quality and 

condition of goods, as well as any other disputes 

stemming from GAFTA Contracts. The Arbitration 

Rules are not static; they undergo changes from 

time to time, which keep them up-to-date with 

developments in grain trade practices. The latest 

version of the Arbitration Rules came into effect on 

March 1, 2022. The current edition of the 

Arbitration Rules at the date of the parties' contract 

applies for settling the dispute. Each of GAFTA 

Contracts contains an arbitration clause making the 

agreement subject to GAFTA Arbitration 

incorporated in Arbitration Rules 

 

 

 

 

kuruluştur. Bugün GAFTA, 100 ülkede 1900'den 

fazla üyesi olan uluslararası bir ticaret birliğidir. 

Üye olurken, üyeler aşağıdaki kategorilerden 

birinde sınıflandırılır: (1) Piyasada ana şirket olarak 

ticaret yapan üyeler; (2) Aracılar; (3) Müfettişler; 

(4) Hakemler ve Arabulucular; (5) Bireyler; (6) 

Analistler; (7) Profesyonel hizmet firmaları; (8) 

Diğer üyelerin şubeleri ve (9) Fümigasyon 

Operatörleri. Üyelik; GAFTA'nın ticaret politikası 

ve bilgi hizmetleri, uyuşmazlık çözümü, Ticaret 

Güvence Programı, Müfettişler ve Analist Kayıtları 

vb. gibi tüm hizmetlerine erişim sağlar. 

GAFTA, tahıl ve yem işlemlerinde tutarlılık ve 

tekdüzelik sağlamayı amaçlayan bir dizi standart 

sözleşme ve kural geliştirmiştir. GAFTA 

Sözleşmeleri, başta mücbir sebepler, grev ve 

yasaklama maddeleri, malın noksanlığı halinde 

fiyat indirimini öngören kalite ve fiyat indirimi 

maddeleri, yeniden satış için temerrüt hükümleri ve 

teminatlar olmak üzere hububat ithalat-ihracat 

işlemlerine ilişkin tüm konuları kapsamaktadır.  

Tüm GAFTA Sözleşmeleri, 125 Sayılı GAFTA 

Tahkim Kurallarını (“Tahkim Kuralları”) 

içermektedir. 

 

III. 125 No’lu Kurallar Kapsamında Tahkim 

125 No'lu GAFTA Tahkim Kuralları, malların 

kalitesi ve durumu ile ilgili konulardan 

kaynaklanan anlaşmazlıkları ve ayrıca GAFTA 

Sözleşmeleri’nden kaynaklanan diğer ihtilafları 

kapsar. Tahkim Kuralları’nın durağan olmaması ve 

zaman zaman değişikliklere uğraması, bu kuralların 

tahıl ticareti uygulamalarındaki gelişmelere ayak 

uydurmasını sağlar. Tahkim Kuralları’nın en son 

sürümü 1 Mart 2022'de yürürlüğe girmiştir. 

Anlaşmazlığın çözümüne tarafların sözleşme 

tarihindeki güncel Tahkim Kuralları 

uygulanmaktadır. GAFTA Sözleşmeleri’nin her 

biri, sözleşmeyi GAFTA Tahkimine tabi kılan bir 

tahkim şartı içermektedir. 
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IV. How to initiate a GAFTA Arbitration under 

GAFTA Rules No.125? 

The arbitration procedure commences by an 

aggrieved party sending a notice about its intention 

to start the proceeding to the respondent. The 

notification usually contains the name of an 

arbitrator suggested by the claimant. The 

respondent appoints another arbitrator, while the 

third arbitrator is appointed by GAFTA. 

Alternatively, the parties can agree to refer the 

dispute to a sole arbitrator to be appointed by 

GAFTA. GAFTA Rules No.125 Art.3 says that: 

“The dispute shall be heard and determined by a 

tribunal of three arbitrators (appointed in 

accordance with Rule 3.2) or, if both parties agree, 

by a sole arbitrator (appointed in accordance with 

clause 3.1).” In addition to that, Pursuant to Article 

3.7 of the Rules, only GAFTA Qualified Arbitrators 

can be appointed as an arbitrator. 

In practice, the entire time-span of a dispute rarely 

takes more than six months. In the disputes 

concerning the quality and condition of goods, 

Article 2.1 of the Rules provides that the claim must 

be made no later than 21 days from the date of the 

receipt of the final certificate of analysis by the 

claimant.  

The proceedings may take place either in written 

form by exchanging claims, other documents, and 

evidence, or in rare cases, in the form of an oral 

hearing. Most often, parties prefer the written 

procedure to an oral one, as it is less costly for 

several reasons: First, there is no need for the 

tribunal to meet in person and the discussion of the 

case can take place by exchanging emails and/or 

post. Second, since the oral hearings are conducted 

at the GAFTA office in London, the parties may opt 

for the written proceeding in order to avoid 

significant travel expenses.  The parties may 

request an oral hearing, but it will only be held if 

the tribunal considers it necessary for the case. Due 

to the pandemic, Gafta has made provision for 

virtual oral hearings, which significantly reduces 

the cost of the process. However, it is noteworthy 

that in the first-tier arbitration, awards are usually 

IV. 125 No'lu GAFTA Kuralları kapsamında 

GAFTA Tahkimi nasıl başlatılır? 

Tahkim prosedürü, zarar gören tarafın karşı tarafa 

davayı başlatma niyeti hakkında bir bildirim 

göndermesiyle başlar. Bildirim genellikle davacı 

tarafından önerilen bir hakemin adını da içerir. 

Davalı başka bir hakem tayin eder, üçüncü hakem 

ise GAFTA tarafından atanır. Alternatif olarak 

taraflar, uyuşmazlığı GAFTA tarafından atanacak 

tek bir hakeme havale etmeyi kabul edebilirler. 125 

No’lu GAFTA Kuralları m.3’ göre: 

“Uyuşmazlık (Madde 3.2'ye göre atanan) üç 

hakemden oluşan bir heyet tarafından veya her iki 

taraf da kabul ederse, tek bir hakem (3.1 maddesi 

uyarınca atanan) tarafından görülecek ve karara 

bağlanacaktır.” Buna ek olarak, Tahkim 

Kuralları’nın 3.7. Maddesi uyarınca sadece 

GAFTA Nitelikli Hakemler hakem olarak 

atanabilecektir. 

Uygulamada, bir uyuşmazlığın toplam süresi 

nadiren altı aydan fazla sürmektedir. Bununla 

birlikte, malların kalitesi ve durumu ile ilgili 

anlaşmazlıklarda, Tahkim Kuralları’nın 2.1. 

Maddesi, davanın, nihai analiz sertifikasının davacı 

tarafından alındığı tarihten itibaren en geç 21 gün 

içinde açılması gerektiğini belirtir. 

Yargılama, taleplerin, diğer belgelerin ve kanıtların 

karşılıklı iletilmesiyle yazılı olarak veya nadiren 

talep halinde yüz yüze duruşma şeklinde 

gerçekleştirilebilir. Taraflar çoğu zaman, çeşitli 

nedenlerle daha az maliyetli olduğu için yazılı 

prosedürü sözlü olana tercih ederler: İlk olarak, 

mahkemenin şahsen toplanmasına gerek yoktur ve 

davanın görüşülmesi e-posta ve/veya posta 

alışverişi yoluyla yapılabilir. İkincisi, yüz yüze 

duruşmalar Londra'daki GAFTA ofisinde 

yapıldığından, taraflar, yüksek miktarda olabilecek 

seyahat masraflarından kaçınmak için yazılı 

yargılamayı tercih edebilirler. Taraflar tabii olarak 

sözlü duruşma talep edebilir, ancak bu yalnızca 

hakem heyetinin dava için gerekli gördüğü takdirde 

yapılacaktır. Covid-19 pandemisi nedeniyle 

GAFTA, sürecin maliyetini önemli ölçüde azaltan 

sanal duruşma imkânı getirdi. Fakat yine de birinci 
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rendered on the basis of the written statement of 

cases and other evidence submitted by parties. 

 

V. Challenging the Award of GAFTA 

One of the main differences of GAFTA Arbitration 

from other institutional commercial arbitrations is 

the possibility to appeal the award of the tribunal. 

Either party may appeal against an award to a board 

of appeal provided that the following conditions are 

complied with: 

Not later than 12 noon on the 30th consecutive day 

after the date on which the award was made the 

appellant shall: (i) ensure that a written notice of 

appeal is received by Gafta, (ii) serve a notice of his 

intention to appeal on the other party and ensure 

receipt of a copy by Gafta, and (iii) ensure Gafta 

have received cleared funds of the appeal deposit 

stated on the award of arbitration on account of the 

costs, fees and expenses of the appeal.  

Otherwise the right of appeal shall be deemed to be 

waived and barred under the Arbitration Rules.  

Boards of Appeal comprise three arbitrators where 

the initial award was made by the sole arbitrator or 

five arbitrators, if the first-tier award was rendered 

by a three-person arbitral panel. 

The internal appeal is more time and cost efficient 

than the judicial review that most of the arbitral 

rules provide for. In general, the internal challenge 

of the award is important for such narrowly 

specialized fields as grain and feedstuffs trade: 

unlike the judicial review, the institutional appeal 

process can ensure that the award will be reviewed 

by arbitrators who are experts in the specifics of the 

grain commodities trade. 

 

 

VI. Enforcement of the Award of GAFTA 

Arbitration Rules prescribe a unique enforcement 

procedure coercing the losing party to comply with 

the adverse decision of arbitrators. Article 24.1 of 

the Arbitration Rules provides: 

In the event of any party to an arbitration or an 

appeal held under these Rules neglecting or 

refusing to carry out or abide by a final award of the 

kademe tahkimde kararların genellikle yazılı dava 

beyanı ve taraflarca sunulan diğer kanıtlar 

temelinde verilmesi başvurucular için ehemmiyet 

arz etmektedir.  

 

V. GAFTA Kararına İtiraz 

GAFTA Tahkiminin diğer kurumsal ticari 

tahkimleri arasındaki temel farklardan biri, hakem 

kararına itiraz etme imkanıdır. Taraflardan her biri, 

aşağıdaki koşullara uyulması koşuluyla, bir temyiz 

kuruluna başvurarak verilen karara itiraz edebilir: 

Kararın verildiği tarihten sonraki 30. gün öğlen 

12'den geç olmamak üzere, temyiz eden: (i) 

GAFTA’ya yazılı bir temyiz bildirimi 

ulaştıracaktır, (ii) diğer tarafa temyiz niyetini 

bildirecek ve bir kopyasının GAFTA tarafından 

alınmasını sağlayacaktır, (iii) ve GAFTA’nın 

temyiz masrafları, ücretler ve diğer harçlar 

nedeniyle gereken bedelini de yatırmış olacaktır.  

Aksi takdirde, başvuran tarafın temyiz hakkından 

feragat etmiş olduğu varsayılır ve başvuru 

reddedilir.   İlk kademe tahkim kararının bir hakem 

tarafından yapıldığı durumlarda temyiz kurulu üç 

üyeden oluşur. İlk kademede karar üçlü hakem 

heyeti tarafından verilmişse, temyiz kurulu beş 

üyeden oluşur. 

Kurumsal temyiz sistemi, çoğu tahkim kuralının 

öngördüğü yargı denetimine kıyasla zaman ve 

maliyet açısından verimlidir. Genel olarak, kararın 

kurumsal temyizi, tahıl ve yem ticareti gibi dar 

anlamda uzmanlık gerektiren alanlar için önem arz 

etmektedir. Yargısal denetimden farklı olarak 

kurumsal temyiz, kararın, tahıl ürünleri ticaretinin 

özellikleri konusunda uzman olan hakemler 

tarafından incelenmesine imkân tanımaktadır. 

 

VI. GAFTA Kararının İcrası 

Gafta Tahkim Kuralları, nihai hakem kararına 

tarafları uymaya zorlayan benzersiz bir icra 

prosedürü öngörmektedir. Tahkim Kuralları’nın 

24.1. Maddesi’ne göre: 

GAFTA tahkiminin taraflarından birisinin bu 

kurallara uygun olarak verilmiş nihai hakem 

kararına uymayı ihmal etmesi ya da reddetmesi 
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tribunal or board of appeal made under these Rules, 

the Council of Gafta may post on the Gafta Notice 

Board, Web-site, and/or circulate amongst 

Members in any way thought fit notification to that 

effect. In other words, the party that does not 

comply with the award can be blacklisted and 

reported to other members, and thus, the member in 

question is forced to comply with the arbitrator's 

decision in order not to risk the commercial 

relations to be established in the future. 

 

VII. Fees 

Regardless of the final cost of the arbitration, the 

claimant will be asked to pay a deposit as soon as 

the claim is filed. If the case is heard by a tribunal 

of 3 arbitrators, the amount of the deposit will be: 

£12,000 when both parties are members 

£13,500 when one party is a non-member 

£15,000 when both parties are non-members 

If the case will be heard by a single arbitrator: 

£8,000 when both parties are members 

£9,700 when one party is a non-member 

£11,400 when both parties are non-members 

 

 

VIII. Conclusion 

Firstly and mainly, GAFTA is a narrowly 

specialized institution that was created by and for 

traders. It embraces the whole spectrum of issues 

relating to international trade in grains. As a natural 

result of this niche specialization, the arbitral 

mechanism of GAFTA is crafted and adjusted 

exclusively for this type of trade. GAFTA 

Arbitration time limits take account of the nature of 

this type of trade, where even an insignificant delay 

may cause significant damages. Additionally, when 

submitting their case for GAFTA Arbitration, the 

parties can make no doubt that their matter will be 

adjudicated by arbitrators who are highly 

professional and well-versed, not only in questions 

of law and process, but also in particularities of 

trade.  

 

durumunda GAFTA Konseyi, GAFTA’nın internet 

sitesinde bu ihmal veya ihlali paylaşabilir ve/veya 

üyelere veya diğer örgütlere gönderilmek üzere 

sirküler hazırlatabilir veya aynı etkiyi verecek 

uygun başka bir bildirimde bulunabilir.  Bir başka 

ifade ile karara uymayan taraf kara listeye alınarak 

diğer üyelere bildirilebilmekte ve böylece söz 

konusu üye ileride kuracağı ticari ilişkileri riske 

atmamak adına hakem kararına uymaya 

zorlanmaktadır 

 

VII. Ücretler 

Tahkim talebine konu uyuşmazlık bedeli ne olursa 

olsun, hak talebinde bulunandan, iddia açılır 

açılmaz bir depozito ödemesi istenecektir. Dava 3 

hakemden oluşan bir heyet tarafından görülürse, 

depozito miktarı: 

Her iki taraf da üye olduğunda 12.000 £ 

Bir taraf üye olmadığında 13.500 £ 

Her iki taraf da üye olmadığında 15.000 £ 

Dava tek bir hakem tarafından görülecekse: 

Her iki taraf da üye olduğunda 8,000 £ 

Taraflardan biri üye olmadığında 9.700 £ 

Her iki taraf da üye olmadığında 11.400 £ 

 

VIII. Sonuç 

Öncelikle ve esas olarak GAFTA, tacirler 

tarafından ve tacirler için oluşturulmuş dar anlamda 

uzmanlaşmış bir kurumdur ve tahıl alanında 

uluslararası ticarete ilişkin tüm konuları kapsar 

yapıdadır.  Bu niş uzmanlaşmanın doğal bir sonucu 

olarak, GAFTA'nın tahkim mekanizması özel 

olarak bu tür bir ticaret için hazırlanmış ve 

kurgulanmıştır. GAFTA Tahkim’de zaman 

sınırları, önemsiz bir gecikmenin bile önemli 

zararlara yol açabileceği bu tür ticaretin bu 

niteliğini de göz önüne almaktadır. Ek olarak 

taraflar GAFTA Tahkimi için davalarını sunarken, 

meselelerinin yalnızca hukuk ve usul meselelerinde 

değil; aynı zamanda ticari hususlarda da son derece 

profesyonel ve bilgili hakemler tarafından karara 

bağlanacağından emin olmaktadırlar. 
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Gonen Law is a full-service Turkish law firm 

having offices in Ankara, Istanbul and London. 

With unique experience in many business sectors, 

our team has significant expertise working on local 

and international transactions.  In this context, 

Gönen Law Firm, which has experience in many 

disputes resolved in accordance with the GAFTA 

Arbitration Rules, continues to provide fast and 

high-quality services to its clients in this field as 

well. 

Gönen Hukuk, Ankara İstanbul ve Londra 

ofisleri üzerinden müvekkillerine hukuki hizmet 

sağlayan bir hukuk bürosudur. Birçok iş 

sektöründe benzersiz deneyime sahip olan 

ekibimiz, yerel ve uluslararası düzeyde önemli 

bir uzmanlığa sahiptir. Bu bağlamda, GAFTA 

Tahkim Kuralları uyarınca çözümlenmiş birçok 

uyuşmazlıkta görev almış bir birikime sahip olan 

Gönen Hukuk Bürosu müvekkillerine bu alanda 

da hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya devam 

etmektedir.  
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