TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK
ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİLİK DENETİMİ
Evet

Hayır

1. Hukuk uyuşmazlık özel hukuktan mı kaynaklanmaktadır?

[

[

[Cevabınız EVET ise aşağıdaki değerlendirmeye geçiniz.]

]

Evet
[

]

]

Hayır
[

]

TİCARİ DAVA ŞARTI ARABULUCULUK DENETİMİ

I. AŞAMA

TTK M.5/A HÜKMÜNCE UYUŞMAZLIĞIN TİCARİ DAVA OLUP OLMADIĞININ
DENETİMİ

Tavsiye: Hukuki ilişkinin özel hukuka tabi olup olmadığı
hususunda bir muğlaklık varsa Uyuşmazlık Mahkemesi
içtihatlarını araştırınız.
2. Uyuşmazlık tarafların üzerinde serbestçe tasarruf
edebilecekleri iş veya işlemlerden doğmakta mıdır?

[Şayet bu denetim sonucunda olumlu cevap veriyorsanız. İkinci aşamaya geçiniz.]

1. Uyuşmazlık TTK’de Düzenlenen Davalardan mıdır?

[Cevabınız EVET ise aşağıdaki değerlendirmeye geçiniz.]

[Cevabınız HAYIR aşağıdaki değerlendirmeye geçiniz.]

Evet
[

]

Hayır
[

]

Tavsiye: “Uyuşmazlığın çözümlenmesi için hâkim/mahkeme
kararına ihtiyaç duyulmakta mıdır?” Sorusuna cevap veriniz.
Evet
[

]

Hayır
[

]

3. Uyuşmazlık kapsamında aile içi şiddet iddiası bulunmakta
mıdır?
[Cevabınız HAYIR ise bu uyuşmazlık ARABULUCULUĞA
ELVERİŞLİDİR.]

Evet
2. Uyuşmazlık TTK m.4’te belirtilen ve aşağıdaki davalardan mıdır?

[

]

Hayır
[

]

[Cevabınız HAYIR ise aşağıdaki 3. değerlendirmeye geçiniz.]
Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962
ilâ 969 uncu maddelerinde, düzenlenen davalardandır.

4. Uyuşmazlık yabancılık unsuru içermekte midir?
Açıklama: 6325 sayılı HUAK m.2/1 uyarınca “Bu Kanun,

yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak
tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya
işlemlerden
doğan
özel
hukuk
uyuşmazlıklarının
çözümlenmesinde uygulanır.”
SONUÇ

Yukarıdaki
değerlendirme
sonucunda
uyuşmazlığın
arabuluculuğa elverişli olduğu sonucu çıkmışsa, TİCARİ DAVA
ŞARTI
ARABULUCULUK
DENETİMİNE
GEÇİNİZ.
Arabuluculuğa uyuşmazlık arabuluculuğa elverişli değilse
arabulucu uyuşmazlığın elverişli olmaması sebebiyle olarak
dosyayı kapatmalıdır.

Türk Borçlar Kanunu’nun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin
birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203 maddelerinde düzenlenen
davalardandır.

Türk Borçlar Kanunu’nun rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447 maddelerinde düzenlenen
davalardandır.
Türk Borçlar Kanunu’nun yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501 maddelerinde düzenlenen
davalardandır.

Türk Borçlar Kanunu’nun kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519
maddelerinde düzenlenen davalardandır.
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Türk Borçlar Kanunu’nun komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545 maddelerinde
düzenlenen davalardandır.

Türk Borçlar Kanunu’nun ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için
öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554 maddelerinde düzenlenen davalardandır.

Türk Borçlar Kanunu’nun havale hakkındaki 555 ilâ 560 maddelerinde düzenlenen ve
taraflardan birinin ticari işletmesini ilgilendiren davalardan mıdır?
Türk Borçlar Kanunu’nun saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde
düzenlenen ve taraflardan birinin ticari işletmesini ilgilendiren davalardan mıdır?
Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuattan kaynaklanan davalardan mıdır?
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan ve taraflardan
birinin ticari işletmesini ilgilendiren davalardan mıdır?
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanundan mı kaynaklanan davalardan mı?
Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel
hükümlerden kaynaklanan davalardan mıdır?
Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine
ilişkin düzenlemelerden kaynaklanan davalardan mıdır?
Evet
Hayır
3. Arabulucu önünde görülen uyuşmazlık özel kanunlarda ticari dava olarak
düzenlenmiş midir?
[ ]
[ ]
[Cevabınız HAYIR ise aşağıdaki değerlendirmeye geçiniz.]
Evet
Hayır
4. Uyuşmazlık her iki tarafın (tacirin) ticari işletmesi ile ilgili hususlardan
doğan bir dava mıdır?
[Cevabınız HAYIR ise bu dava TİCARİ DAVA DEĞİLDİR VE DAVA
ŞARTINA TABİ DEĞİLDİR – Cevabınız EVET ise II. AŞAMAYA GEÇİNİZ]
II. AŞAMA

SONUÇ

[

]

[

]

TTK M.5/A HÜKMÜNCE KONUSU BİR MİKTAR PARANIN ÖDENMESİ OLAN
ALACAK VE TAZMİNAT TALEPLERİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ
[Şayet alacak ve tazminat talebi içeriyorsa UYUŞMAZLIK DAVA ŞARTINA TABİDİR]
Şayet I. ve II. Aşamaya olumlu cevap verilmişse, uyuşmazlık dava şartı arabuluculuğa
tabidir. Şayet cevaplardan birisi veya ikisi olumsuz ise uyuşmazlık dava şartı
arabuluculuğa tabi değildir. Bu halde arabulucu tarafları bu konuda bilgilendirmelidir.
Eğer taraflar ortak olarak arabuluculuğun ihtiyari devam etmesine karar verirlerse,
arabuluculuk ihtiyari devam edebilir. Fakat taraflar yine de dava şartı olarak devam
etmesini istiyorlarsa, arabulucunun bu husus hakkında tarafları bilgilendirdiği ancak yine
de tarafların bu şekilde devam etmek istedikleri arabuluculuk son tutanağına
geçirilmelidir.
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