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Kamuoyunun bilgisinde olduğu gibi, işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için öncelikle
arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelmişti. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, ticari uyuşmazlıklar
için de arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir.
İşçi – işveren uyuşmazlıklarında aylık ortalama 7.000 adet dosyanın arabuluculuk aşamasında
çözümlendiği belirtilmektedir. Bu durum, hem mahkemelerin iş yükünün azalmasını sağlamakta
hem de her iki tarafın da zaman ve masraf kaybının önüne geçmektedir. Arabuluculuk sistemi ticari
uyuşmazlıklarda da uygulanarak benzer olumlu neticelerin alınması amaçlanmaktadır.
1-) ZORUNLU ARABULUCULUK HANGİ TİCARİ UYUŞMAZLIKLARI KAPSAMAKTADIR?
19 Aralık 2018 tarihinde 30630 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin
Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'un ("Kanun") 21. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 5. Maddesinden sonra gelmek üzere eklenen "Dava Şartı Olarak Arabuluculuk" başlıklı
madde ve devamı maddeler ile birlikte;


Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde ve



Diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan

konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce
arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlendi. Örneğin; tarafların ticari işletmesiyle
ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ile taşıma işlerinden, gemi ticaretinden, sigortacılıktan,
bankacılıktan, ödünç işlerinden, haksız rekabetten, fikri mülkiyetten kaynaklanan uyuşmazlıklar
zorunlu arabuluculuk kapsamında olacaktır.
Başvurunun dava şartı olarak belirlenmesi dolayısıyla mahkemece tespit edilmesi halinde arabulucu
aşaması tamamlanmadan açılan davalar usul eksikliğinden reddedilecektir.
2-) ARABULUCUNUN HANGİ SÜREDE UYUŞMAZLIĞI ÇÖZMELİDİR?
Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 6 hafta içinde sonuçlandırmak
zorundadır. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucunun takdirinde olarak en fazla 2 hafta daha
uzatılabilecektir.

3-) HANGİ UYUŞMAZLIKLARI ARABULUCUK KAPSAMINDA DEĞİLDİR?
01.01.2019 tarihi itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay'da
görülmekte olan ticari davalar hakkında arabulucuya başvurmak zorunlu değildir.
4-) ARABULUCUNUN DAVETİNE RAĞMEN TOPLANTIYA KATILMAMANIN SONUÇLARI NELERDİR?
Arabuluculuk görüşmelerine geçerli bir mazeret göstermeksizin katılmayan taraf, dava sonunda
haklı bulunsa dahi yargılama giderleri kendisine yüklenecektir. Mazeretsiz taraf lehine vekâlet
ücretine de hükmedilmeyecektir. Taraflardan her ikisinin de arabuluculuk görüşmelerine geçerli
mazeretleri olmaksızın katılmaması halinde ise açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama
giderleri kendi üzerlerine bırakılacaktır.

5-) GEÇİCİ HUKUKİ TEDBİRLERE ARABULUCUĞUN ETKİSİ NEDİR?
Tarafların ticari alacakları için arabulucuya başvurmadan ihtiyati haciz yahut ihtiyati tedbir kararı
almaları mümkündür. İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarından sonra başlayan yasal dava açma
süreleri, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlenmesine kadar durur.
6-) ARABULUCUYA BAŞVURMADAN ÖNCE İCRA TAKİBİ YAPILABİLECEK MİDİR?
Kanun, arabulucuya başvuru kapsamını "konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve
tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce" ifadesi ile belirlediğinden, icra takipleri bu
kapsamda değildir. Ancak belirtmek gerekir ki, itirazın iptali davası açılmadan önce yine arabulucuya
başvurulması gerekecektir.
7-) SÖZLEŞMEDE TAHKİM ŞARTI OLSA BİLE ARABULCUYA BAŞVURULMASI ZORUNLU MUDUR?
Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma
zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hallerde, dava şartı olarak
arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
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