
TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK 

TESTİ 2 

 

1-) Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk aşağıdaki kanunların hangisinde 

düzenlenmiştir? 

 

a) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 

b) İş Mahkemeleri Kanunu 

c) Türk Ticaret Kanunu 

d) Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin 

Başlatılması Usulü Hakkında Kanun 

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

 

2-) Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk kapsamında aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi doğru değildir?   

a) Dava şartı arabuluculuğa katılmayan tarafın açtığı dava esastan reddedilecektir 

b) Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculukta talep alacak ve/veya tazminat 

olmalıdır 

c) Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuğun konusu bir miktar paranın 

ödenmesini içeren uyuşmazlıklardır 

d) Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk sürecinde zamanaşımı ve hak 

düşürücü süreler arabuluculuk bürosuna yapılan başvuru ile durmaktadır 

e) Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk sürecinde anlaşma olmaması 

halinde ilk iki saatlik ücret Bakanlık bütçesinden karşılanmaktadır 

 

3-) Aşağıdakilerden hangisi Arabuluculukta dava şartı sayılan mutlak ticari davalardan 

biri değildir? 

a) Bonoya dayalı olarak iki şirket arasında açılacak alacak davası 

b) Şirket çalışanının haksız rekabet oluşturan eyleminden doğacak olan ve konusu 

para olan dava 

c) Şirket Yönetim Kurulu üyesine karşı açılacak tazminat davası 

d) Rücu yoluyla açılacak tazminat davası 

e) Şirketin borca batık olması nedeniyle fesih davası 

 

 

 



4-) Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre, 2019 yılı için Ticari Uyuşmazlıklarda 

konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıkların 

çözümünde Arabulucuya ödenecek ücret doğru olarak verilmiştir? 

a) Bir saatlik (ilk üç saate kadar) taraf başına 330 TL 

b) Bir saatlik (ilk üç saate kadar) taraf başına 255 TL 

c) Bir saatlik ücret  255 TL 

d) Bir saatlik ücret 330TL 

e) Bir saatlik (ilk üç saate kadar) taraf başına 660 TL 

 

 

5-) Ticari Uyuşmazlıklarda dava şartı Arabuluculuk oturumları sonunda anlaşma 

olmaması halinde 2019 yılı için Adalet Bakanlığı tarafından ödenecek toplam ücret 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

a) 1.420 TL 

b) 1.320 TL 

c) 1.520 TL 

d) 680 TL 

e) 660 TL 

 

6-) Ticari Uyuşmazlıklara ilişkin dava şartı Arabuluculukta dava açılmadan önce 

ihtiyati tedbir kararı verilmesi halinde 6100 sayılı Kanunun 397.maddesinin birinci 

fıkrasında, ihtiyati haciz kararı verilmesi halinde ise 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra 

ve İflas Kanununun 264. Maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen dava açma süresi ile 

ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

a) Dava açma süresi arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın 

düzenlendiği tarihe kadar durmaktadır 

b) Dava açma süresi arabuluculuk bürosuna başvurulmasından ilk oturum 

tutanağının düzenlendiği tarihe kadar durmaktadır 

c) Dava açma süresi arabuluculuk bürosuna başvurulmasından itibaren iki 

haftadır 

d) Dava açma süresi son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki haftadır 

e) Dava açma süresi arabuluculuk bürosuna başvurulmasından itibaren sekiz 

haftadır 

 

7-) Aşağıdakilerden hangisi TTK dışındaki kanunlarda düzenlenen ticari davalar için 

dava şartı arabuluculuğun getirildiği konulardan biridir? 

a) Doğrudan iflas davaları  

b) Şirket genel kurulunun iptali davası 

c) İtirazın kaldırılması davaları  

d) Marka tecavüzünden doğan ceza davaları  

e) İtirazın iptali davaları 

 



8-) Aşağıdakilerden hangisi TTK m.4 uyarınca dava şartı ticari arabuluculuğa tabidir? 

a) İflas erteleme davası  

b) Konkordato mühleti verilmesi 

c) Komiserin atanması 

d) Konkordatonun tasdiki 

e) Alacak davası  

 

9-) Aşağıdaki ticari dava türlerinden hangisi dava şartı ticari arabuluculuk kapsamında 

değildir? 

a) Yayın sözleşmesinden kaynaklıalacak davaları 

b) Komisyon sözleşmesine ilişkin alacak davaları 

c) İflas masasının kararlarına karşı açılacak tüm davalar 

d) Kooperatiflerin taraf olduğu alacak davaları 

e) Ticari sözleşmelerden kaynaklanan ve konusu para olan davalar 
 

10-)“ 01.01.2019 tarihinden sonra açılacak davalarda konu,                                            a.  

Bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ilişkin ise, 

b.  6102 sayılı TTK’nın 4’üncü maddesinde sayılan ticari davaların konusuna 

giriyorsa,c.  Uyuşmazlığın konusu 6102 sayılı TTK dışındaki kanunlarda belirtilen ticari 

davaların konusuna giriyorsa, dava şartı mevcut olup, bu durumda dava açmadan önce 

arabulucuya başvuru zorunludur.” 

Yukarıda belirtilen düzenlemeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Sayılan üç husus birden mevcutsa, dava şartı arabuluculuk hükümleri uygulanır 

b) Sadece a ve b şıklarındaki durum mevcutsa dava şartı arabuluculuk hükümleri 

uygulanmaz 

c) Sadece a ve c şıklarındaki durum mevcutsa dava şartı arabuluculuk hükümleri 

uygulanmaz 

d) Sadece b ve c şıklarındaki durum mevcutsa dava şartı arabuluculuk hükümleri 

uygulanır 

e) a ve b şıkları ya da a ve c şıklarının varlığı halinde dava şartı arabuluculuk 

hükümleri uygulanır 
 

 

11-) Aşağıdaki dava türlerinden hangisi 7155 Sayılı Kanun ile dava şartı arabuluculuk 

kapsamına alınmıştır? 

a) İş hukukundan kaynaklı tüm davalar  

b) Borçlar kanunundan doğan tüm alacak davaları  

c) Ticari iş sayılan alacak davaları  

d) Tüketici uyuşmazlıklarından doğan tüm davalar  

e) Aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar 

 



12-)  Aşağıdaki tanımlardan hangileri yanlıştır? 

I- Tarafların ticari sıfatı olup olmadığına ya da tarafların ticari işletmesini 

ilgilendirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın ticari dava kabul edilen davalar 

mutlak ticari davadır 

II- Nisbi Ticari davaların hiçbiri dava şartı arabuluculuk kapsamına girmez 

III- Her iki tarafın da tacir olması ve uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle 

ilgili olması durumundan kaynaklanan davalar dava şartı arabuluculuk kapsamı 

dışındadır  

IV- İcra ve İflas Kanunundan kaynaklı icra takipleri öncesi dava şartı arabuluculuk 

şartı getirilmiştir  

V- Bir işin ticari iş olup olmadığına karar verecek son merci arabulucudur 

 

a) I – II – III  

b) II – III – IV – V 

c) I – III – IV 

d) II – III – V  

e) I – IV - V 

 

 

13-)  Aşağıdaki kanunlardan hangileri arabuluculuğa ilişkin hükümler taşıyan mevzuat 

içinde yer almamaktadır?  

I- 7155 Sayılı Kanun 

II- 6203 Sayılı Kanun 

III- 6325 Sayılı Kanun  

IV- 7036 Sayılı Kanun 

V- 2463 Sayılı Kanun 

 

a) II – V  

b) II – IV  

c) I – V  

d) I – II – IV  

e) I – III – V 
 

14-) Ticari davalarda dava şartı arabuluculuk hakkında verilen bilgilerden hangisi 

doğru bir bilgidir? 

a) Ticari davalarda dava şartı arabuluculuk kapsamındaki davalarda 

öncelikle arabuluculuğa başvurulmamışsa davanın açılması UYAP tarafından 

engellenecektir 

b) Dava şartı arabuluculuk kapsamındaki bir uyuşmazlığın doğrudan dava 

edilmesi halinde dava esastan reddedilecektir 

c) Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayan bir uyuşmazlığın 

arabulucuya tevdi edilmiş olması halinde arabulucu durumu derhal mahkemeye 

bildirecektir 



d) Arabuluculuğa elverişli olmayan bir ticari uyuşmazlığın büro tarafından 

arabulucuya tevdi edilmiş olması halinde durum tutanağa bağlanacak ve 

arabuluculuk süreci sonlandıracaktır 

e) Anlaşma ile sonuçlanan arabuluculuk görüşmeleri sonucunda ödenecek 

ücretin ilk üç saati bakanlık tarafından karşılanacaktır  

 

 

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

bir ticari işletmeyi ilgilendirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın mutlak ticari dava 

niteliğinde olup dava şartı arabuluculuk kapsamındadır. Buna göre aşağıdakilerden 

hangisi mutlak ticari dava değildir? 

a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen davalar 

b) Türk Medeni Kanunu’nun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar 

hakkındaki 962 ilâ 969. Maddelerinde düzenlenen davalar 

c) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Eser sahibinin Mali Haklarını 

düzenleyen 20 ilâ 25. Maddelerinde düzenlenen davalar 

d) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun, Malvarlığının veya işletmenin 

devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203 

Maddelerinde düzenlenen davalar 

e) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447. 

Maddelerinde düzenlenen davalar  

 

 

 

 

 

           CEVAP ANAHTARI: 

1-D  

2-A 

3-E 

4-A 

5-B 

6-A 

7-E 

8-E 

9-C 

10-E 

11-C 

12-B 

13-A 

14- D 

15-C 

 


