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BÜLTEN KONUSU: TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK 

 

BÜLTEN ÖZETİ   : 7155 sayılı Kanun 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanmıştır. Buna göre 7155 sayılı Kanunla 01.01.2019 tarihinden itibaren konusu bir 

miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce 

arabulucuya başvurulmuş olması şartı getirilmiştir. 
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TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK 

 

7155 sayılı Kanun 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. 

Buna göre 7155 sayılı Kanunla 01.01.2019 tarihinden itibaren konusu bir miktar paranın 

ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya 

başvurulmuş olması şartı getirilmiştir.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4’üncü maddesinde ve diğer bazı kanunlarda 

belirtilen ticari davaları konusunun bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat 

talebine ilişkin olması (EK-1) şartıyla 01.01.2019 tarihinden itibaren dava açılabilmesi için 

arabulucuya başvuru zorunluluk haline getirilmiştir.  

Taraflar aralarında anlaşarak birlikte, arabuluculuk siciline kayıtlı belirli bir arabulucuya 

veya arabuluculuk merkezine başvurabilir. Ticari uyuşmazlıklarda yetkili arabuluculuk bürosu, 

uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosudur. 

Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise bu yetki görevlendirilen yazı işleri 

müdürlüğündedir. 

Arabulucuya gelen uyuşmazlıkların, arabulucunun başvuruya görevlendirildiği tarihten 

itibaren altı hafta içinde sonuçlandırması gerekmektedir. Zorunlu hallerde arabulucu bu süreyi 

en fazla iki hafta daha uzatabilir. 

Söz konusu Kanunun hükümleri bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk 

derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay da görülmekte olan davalar 

hakkında uygulanmayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK-1 

1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4’üncü maddesine göre;  

a. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, 

b. Türk Medeni Kanunu’nun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 

ilâ 969. maddelerinde, 

c. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun; 

- Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi 

hakkındaki 202 ve 203, 

- Rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, 

- Yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, 

- Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, 

- Komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, 

- Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 

554, 

- Havale hakkındaki 555 ilâ 560, 

- Saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde, 

d. Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta, 

e. Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel 

hükümlerde, 

f. Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin 

düzenlemelerde, 

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılmaktadır. 

 

2- Diğer bazı kanunlarda belirtilen ticari davaları konusunun bir miktar paranın 

ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ilişkin olması şartıyla şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 

a. Kooperatifler Kanunu'nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları (1163 sayılı 

Kooperatifler Kanunu md. 99), 

b. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 154 vd. maddelerinde yer alan iflasa ilişkin davalar, 

c. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların 

Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10. maddesine göre “üreticiler ile meslek 



 

 

mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında Kanun’un uygulanmasıyla 

ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar”dan belli miktarı aşanlar, 

d. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesinden 

kaynaklanan davalar. 

 

Önemli Not:  

Bültenlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir 

şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını 

taşımaktadır. Bu bülten, tavsiye veya hizmet sunma amacı taşımamaktadır. İşlenen konular 

hakkında, profesyonel destek alınması gerekebilir. Bültenler ve içeriğindeki bilgileri 

kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan 

kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca 

üstlenilmektedir.  "Angiad" ve bu hizmeti sağlayan “Duman&Global”, söz konusu kullanımdan 

dolayı, (ihmalde dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her 

türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz. 

Saygılarımızla, 


