
TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK 

TESTİ 1 

1-) Ticari davalarda dava şartı arabuluculuk ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 

doğrudur?  

a) İhtiyati tedbir kararı almadan önce arabuluculuğa başvurmak dava şartıdır 

b) İhtiyati haciz kararı almadan önce arabuluculuğa başvurmak dava şartıdır  

c) Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi yapmadan önce arabuluculuğa 

başvurmak dava şartıdır  

d) İlamsız icra takibi yapmadan önce arabuluculuğa başvurmak dava şartıdır 

e) 7155 Sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4. Maddesine atfen 

belirtilen ticari davaları açmadan önce arabuluculuğa başvurmak dava şartıdır 

 

2-) Aşağıdakilerden hangisi bir ticari uyuşmazlıkta uygulanacak arabuluculuk 

hükümleri arasında değildir? 

a) 7155 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A mad-

desi ve geçici 12. maddesi  

b) 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A 

maddesi  

c) Uyuşmazlığın niteliğine uygun olan ve 18/A maddesinde düzenlenmeyen 

hallerde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun diğer 

hükümleri 

d) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği hükümler 

e) Ceza Muhakemeleri Kanunu 

 

3-) TTK’nın 4. maddesinde belirtilen davalar tarafların tacir olup olmadığına ve işin 

bir ticari işletmeyi ilgilendirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın mutlak ticari dava 

niteliğinde olup konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri 

dava şartı arabuluculuk kapsamındadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mutlak 

ticari dava değildir? 

a) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yayın sözleşmesine ilişkin 487 ilâ 501. 

Maddelerinde düzenlenen davalar  

b) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kredi mektubu ve kredi emrine ilişkin 

515 ilâ 519. Maddelerinde düzenlenen davalar 

c) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 

545.  Maddelerinde düzenlenen davalar  

d) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmesine ilişkin 299 ilâ 378. 

Maddelerinde düzenlenen davalar 

e) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Ticari temsilciler, ticari vekiller ve 

diğer tacir yardımcılarına ilişkin 547 ilâ 554. Maddelerinde düzenlenen davalar 



4-) TTK’nın 4. maddesinde belirtilen davalar tarafların tacir olup olmadığına ve işin bir 

ticari işletmeyi ilgilendirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın mutlak ticari dava 

niteliğinde olup 7155 Sayılı Kanun tanımına uyan uyuşmazlıklar dava şartı 

arabuluculuk kapsamındadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mutlak ticari dava 

değildir? 

a) Fikrî Mülkiyet Kanununda düzenlenen davalar 

b) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere 

ilişkin özel hükümlerde düzenlenen davalar 

c) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme 

işlerine ilişkin mevzuatta düzenlenen davalar 

d) Borçlar Kanununda düzenlenen tüm davalar 

e) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Havale” hakkındaki 555 ilâ 560 

Maddelerinde düzenlenen davalar 

5-) Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk kapsamında aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe 

kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez (6325 sayılı 

HUAK md. 18/A-15) 

b) Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler, 

01.01.2019 tarihi itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile 

Yargıtay’da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz (7155 sayılı Kanun’un 21. 

maddesi ile 6102 sayılı TTK’ya eklenen geçici 12. madde) 

c) İcra takipleri, çekişmesiz yargı işleri, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talep-

lerinde arabuluculuğa başvuru yapmak zorunlu değildir 

d) Gayrimenkulün tahliyesine özgülenmiş davalar dava şartı arabuluculuğa tabidir 

e) Ticari uyuşmazlıklarda yetkili arabuluculuk bürosu, uyuşmazlığın konusuna 

göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosudur 

6-) Aşağıdakilerden hangisi İş Uyuşmazlıklarında ve Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı 

Arabuluculuk arasındaki farklardan değildir? 

a) Ticari uyuşmazlıklarda taraflar arabulucuyu birlikte seçebilirken iş 

uyuşmazlıklarında arabulucu mutlaka adliye arabuluculuk bürosu tarafından 

görevlendirilir 

b) Ticari uyuşmazlıklarda 6325 sayılı HUAK md. 18/A kapsamında uygulama 

yapılıp burada hüküm bulunmayan hallerde uygun düştüğü ölçüde 6325 sayılı 

Kanun’un diğer hükümleri uygulanırken iş uyuşmazlıklarında 7036 sayılı İş 

Mahkemeleri Kanunu md. 3 kapsamında uygulama yapılır 

c) Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni 

temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirlerken iş uyuşmazlıklarında ilaveten 

işverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil 

edebilir.  

d) Ticari uyuşmazlıklarda yalnızca konusu bir miktar paranın ödenmesi olan 

alacak ve tazminat talepli ticari davalar bakımından arabuluculuğa başvurmak dava 



şartı iken iş uyuşmazlıklarında davanın kanuna, bireysel ve toplu iş sözleşmesine 

dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle ilgili olması gerekir  

e) Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk süreci kural olarak altı hafta olup bu süre 

zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilirken, iş 

uyuşmazlıklarında arabuluculuk süreci kural olarak üç hafta olup bu süre zorunlu 

hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir 

 

7-) Ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat 

talepleri hakkında dava açılmadan önceki dava şartı arabuluculukta, arabulucu, 

yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde 

sonuçlandırmak zorundadır? 

a) 3 hafta içinde  

b) 4 hafta içinde  

c) 6 hafta içinde  

d) 6 hafta içinde ve zorunlu hallerde 2 hafta daha uzatılır 

e) 3 hafta içinde ve zorunlu hallerde 1 hafta daha uzatılır 

 

 8-)  Aşağıdaki tanımlardan hangisi ticari davalarda dava şartı arabuluculuk şartını en 

doğru ve tam şekilde belirtmektedir. 

a) Türk Ticaret Kanununun 4 üncü 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 şartıdır 

b) Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında 

dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması için Türk Ticaret Kanununda 

belirtilmesi şarttır 

c) Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanununda düzenlenen ve sadece tacirlerin taraf 

olduğu alacaklar hakkında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması dava 

şartıdır 

d) Sadece tacirlerin birbirleriyle olan ilişkilerinden kaynaklı alacaklar hakkında 

ticari davalarda arabuluculuk dava şartıdır  

e) Ticari davalarda dava şartı arabuluculuk, sadece ticari işletmelerin birbirleri ile 

olan ilişkileri neticesinde oluşacak alacak ve tazminat talepleri hakkında uygulanır  

 

  9-) Ticari davalarda dava şartı arabuluculuk ile ilgili verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır?  

a) Gerek ihtiyari ve gerekse dava şatı arabuluculuk sürecinde ticari davalarda 

arabuluculuk yapabilmek için arabulucuların, ticaret hukukuna ilişkin uzmanlık 

eğitimi alması gerekmektedir  

b) Ticari davalarda arabuluculuk yapılırken taraflar dilerse uzmanlardan görüş 

alabilir  

c) Ticari davalarda arabulucu,6 hafta içinde ve zorunlu hallerde 2 hafta daha 

uzatarak dava şartı arabuluculuk sürecini tamamlamak zorundadır  



d) Ticari davalarda dava şartı arabuluculuk uygulaması kanunda belirtilen ticari 

davalara ilişkin olarak ancak 1 Ocak 2019 tarihinden sonra açılan davalar hakkında 

uygulanır  

e) Ticari davalarda dava şartı arabuluculuk uygulamasını düzenleyen 7155 Sayılı 

Yasa 06.12.2018 tarihinde kabul edilmiştir  

 

 

10-) Aşağıda belirtilen Ticari davalarda dava şartı arabuluculuk ile ilgili bilgilerden 

hangisi yanlıştır?  

a) Ticari davalarda arabuluculuğa ilişkin yasa 7155 sayılı Abonelik 

Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü 

Hakkında Kanunla getirilen değişiklikler çerçevesinde düzenlenmiştir  

b) Ticari davalarda dava şartı arabuluculuk 7155 sayılı yasanın resmi gazetede 

yayınlandığı 19.12.2018 tarihinden itibaren açılacak davalar hakkında uygulanır  

c) Ticari davalarda dava şartı arabuluculukta anlaşmama halinde arabulucuya 

ödenecek iki saatlik ücret Bakanlığın bütçesinden karşılanır  

d) Ticari davalarda dava şartı arabuluculuk görüşmesinde taraflar ilk oturuma 

katılmak zorundadır 

e) Ticari davalarda dava şartı arabuluculuk görüşmesi zorunlu nedenler yoksa 6 

hafta içinde sonuçlandırılır 

 

11-)  Aşağıdaki seçeneklerde sıralananlardan hangisi ticari davalarda dava şartı 

arabuluculuk görüşmesine katılamaz? 

a) Tarafların temsile ve ilzama yetkili müdürleri 

b) Tarafların birlikte kabulü ve talebi ile uzmanlar 

c) Tarafların vekâletnamelerinde özel yetki bulunan avukatları  

d) Ticari şirketin yazılı bir kağıtla özel yetki verilmiş olan ancak avukat olmayan 

sigortalı çalışanı  

e) Taraflarla birlikte özel yetkili avukatlar 

 

12-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk ile 

ilgili yanlış bir bilgidir? 

a) Davacı, arabuluculuğa ilişkin anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın 

aslını veya onaylı bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır; bu zorunluluğa 

uyulmaması halinde mahkemece davacıya tutanağın bir haftalık kesin süre içinde 

mahkemeye sunulması gerektiği aksi halde davanın usulden reddedileceği ihtarını 

içeren davetiye gönderilir 

b) Şayet davacı arabuluculuğa başvurmamışsa, A seçeneğince bahsi geçen bir 

haftalık süre içinde arabulucuya başvurmak ve son tutanağın tanzimini sağlamak 

zorundadır. Davacının kendisine verilen bir haftalık süre içinde arabuluculuk sürecini 



tamamlayarak son tutanağın aslını veya bir örneğini mahkemeye sunması halinde dava 

usulden reddedilmez 

c) Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk başvurusu, uyuşmazlığın 

konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, 

arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne 

yapılır 

d) Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlenmesine kadar 

geçen süre içinde zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez 

e) Özel kanunlarda tahkim yoluna başvurma zorunluluğu bulunduğu hallerde 

dava şartı arabuluculuğa başvuru zorunluluğu yoktur 

 

13-) Aşağıdaki maddelerden hangileri ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk 

ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk açısından kanunda farklı biçimde 

düzenlenmiştir? 

I –Arabuluculuk sürecinin ne kadar süreceği 

II – Arabuluculuk süreci katılımcılarının kimler olabileceği 

III –Arabulucunun görevlendirilmesi 

IV –Arabuluculuk süreci içinde uzmanlardan yararlanılabilmesi 

V – Arabuluculuk sürecine hangi konularda başvuru yapılacağı 

VI –Arabuluculuk sürecinin sonlandırılma prosedürü 

VII –Anlaşma halinde hazırlanan anlaşma belgesinin hukuki niteliği 

 

a) I – II – V 

b) I – IV – V – VI  

c) II – III – V- VII 

d) II – V – VII 

e) III – IV – V 

 

14-) Aşağıdakilerden hangisi ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk 

bakımından yanlış bir bilgidir?   

a) Arabulucu, arabuluculuk sürecini altı hafta içinde tamamlamalıdır; zorunlu 

hallerde bu süre iki hafta daha uzatılabilir 

b) Taraflara ait iletişim bilgileri arabulucuya arabuluculuk bürosu tarafından 

verilir 

c) Arabuluculuk sürecinde taraflara ulaşılamaması, tarafların toplantıya 

katılmaması veya tarafların anlaşamamaları halinde arabulucunun ilk iki saatlik ücreti 

Bakanlığın bütçesinden karşılanır 

d) Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk sürecinde arabulucu asgari 

ücret tarifesini uygulamak zorunda değildir 



e) Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk kapsamında olan bir konuyu 

taraflar ihtiyari arabuluculuğu da başvurarak herhangi bir arabulucu ismi üzerinde 

anlaşarak süreci seçtikleri arabulucu ile yürütebilirler 

 

15-)  Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk ile ilgili verilen bilgilerden kaç 

tanesi doğrudur? 

I – Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk, kanunlarda belirtilen ticari 

davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi ile ilgili olan alacak ve tazminat 

talepleri hakkında dava açılmadan önce başvuruyu öngörmektedir 

II –Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculukta arabulucu süreci üç hafta 

içinde sonlandırmalıdır; zorunlu hallerde bu süre bir hafta daha uzatılabilir 

III –Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı kapsamında arabuluculuk yapılabilmesi için 

uzmanlık eğitimi alınması ve bu eğitim sonunda yapılacak olan sınavda en az 70 

puan alınması gerekmektedir 

IV –Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk kapsamında süreçte 

yararlanılacak uzmanların, bilirkişilik eğitimini başarıyla tamamlamış ve 

sertifikalarını almış olmaları gerekmektedir 

a) 4 

b) 3 

c) 1 

d) 5 

e) 2 

 

 

         CEVAP ANAHTARI: 

1-E 

2-E 

3-D 

4-D 

5-D 

6-A 

7-D 

8-A 

9-A 

10-B 

11-D 

12-B 

13-A 

14-D 

15-C 


