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TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK DÖNEMİ
İş uyuşmazlıklarına getirilen zorunlu arabuluculuğun işlevselliği görülmeye başlandıkça bu kurumun diğer 
uyuşmazlıklar için de uygulanabilirliği gündeme gelmiştir. Öyle ki 13/11/2018 tarihli Kanun teklifi ile ticari davalar 
için de zorunlu arabuluculuk şartı gündeme getirilmiştir. Kanun teklifi 15/11/2018 tarihinde komisyondan geçmiş ve 
06/12/2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştır. 

Söz konusu Kanun uyarınca, TTK’nın 5. maddesinde sayılan ticari davalar bakımından “konusu bir miktar paranın 
ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması” dava 
şartı olarak getirilmiştir. 

Öte yandan Arabuluculuk Kanunu’nda da paralel değişiklikler gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Kanuna göre taraflar 
arabuluculuk listesinde yer alan bir arabulucunun görevlendirilmesinden itibaren üç (3) hafta içerisinde süreci olumlu 
ya da olumsuz sonlandırabilecektir. Bu süre en fazla bir (1) hafta uzatılabilecek, neticede dört (4) hafta sonunda 
arabuluculuk süreci kesinleşecektir.

Yürürlükteki arabuluculuk prosedürüne göre; mazeretsiz şekilde toplantıya katılmayan taraf, dava açıldıktan sonra 
davada kısmen veya tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulmaktadır. Dolayısı 
ile Kanun’un yürürlüğe girmesi ile artık bu husus, ticari uyuşmazlıklar için de geçerli hale gelecektir. Özellikle 
ticari davalardaki bilirkişi ücretleri düşünüldüğünde, dava maliyeti bakımından arabuluculuk sürecinin her iki taraf 
bakımından da önem taşıdığı söylenebilir. 

Ticari davalar için geçerli dava açma süreleri, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, arabulucu tarafından 
düzenlenecek son tutanak tarihine kadar geçecek sürede işlemeyecektir.

Bir başka önemli ve aslında istisna olan husus ise; özel Kanunlarda tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 
başvuru zorunluluğunun bulunması halinde, arabuluculuğun dava şartı olmayacağıdır.

Ticari uyuşmazlıklarda sıklıkla başvurulan ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz prosedürlerine, getirilecek olan arabuluculuk 
şartının etki etmeyeceği düşünülmektedir. Aksi halde borçlunun süreçten haberdar olmasına sebebiyet verecek 
arabuluculuk prosedürü, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz prosedürlerini işlevsiz kılabilecektir. 

Düzenleme 01/01/2019 tarihi itibariyle itibaren yürürlüğe girecek, derdest davalar bakımından ise arabuluculuk 
zorunluluğu doğmayacaktır.
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KONKORDATO HÜKÜMLERİ DEĞİŞİYOR
Yaklaşık dokuz (9) aydır hayatımızda olan Konkordato prosedürüne ilişkin değişiklikler yürürlüğe girdiği ilk günden 
beri ciddi tartışmalara yol açmıştır. Bu sebeple yasalaşan Kanun teklifi ile; konkordato komiserinin belirlenmesine 
ilişkin değişiklikler ve konkordato talebine eklenen “finansal analiz raporu” yerine “güvence veren denetim raporu” gibi 
yenilikler getirilmesi öngörülmüştür.

Söz konusu düzenleme uyarınca, “finansal analiz raporu” yerine öngörülen “güvence veren denetim raporu”nun 
ise, Türkiye Denetim Standartlarına göre hazırlanması şartı getirilmektedir. Yasalaşan Kanun teklifi ile; konkordato 
ön projesi içerisinde yer alan “finansal analiz raporu” yerine, artık Türkiye Denetim Standartlarına göre hazırlanmış 
“güvence veren denetim raporu” mahkemeye sunulacaktır. 

Kanun kapsamındaki bir başka husus ise komiser atamaları ve komiserlerin niteliklerine ilişkindir. Kanun ile; üç 
komiser görevlendirmesi yapılan konkordato prosedürlerinde bunlardan birinin Kurum tarafından yetkilendirilmiş ve 
sorumlu denetçi olarak onaylanmış bağımsız denetçilerden seçilmesi şartı getirilmektedir. 

Kanun ile; konkordato talebinin kesin mühlet içerisinde reddi sayılan hallere “borçlunun alacaklıları zarara uğratma 
amacıyla hareket ettiği anlaşılıyorsa” ibaresi eklenmiştir. Bu düzenleme ile borçluların konkordato vasıtası ile 
alacaklılarından mal kaçırma girişimlerine engel olunması amaçlanmıştır.

Söz konusu Kanun, ticari hayatı doğrudan etkileyecektir. Özellikle konkordato müessesesi bakımından getirilen 
değişiklikler ile; alacaklılar açısından sürecin daha kontrollü ilerlemesi, konkordatoya gerçekten ihtiyaç duyan 
borçlular bakımından ise nitelikli ve sağlıklı adımlar atılabilmesi beklenmektedir.
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Doç. Dr. Ali Paslı
ali.pasli@gokce.av.tr

Ece Özkan
ece.ozkan@gokce.av.tr

Aslıhan Kayhan
aslihan.kayhan@gokce.av.tr

Mehmet Topluyıldız
mehmet.topluyildiz@gokce.av.tr

Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim
işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom
ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri,
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan
İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız hakkında daha
fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin contact@gokce.av.tr
      0 212 352 88 33

The Resolution yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Resolution’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi 
bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Resolution Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


