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D. Kanun’un 11. Maddesiyle 4857 Sayılı Kanun’un 20. 

Maddesinin Değiştirilen Birinci Fıkrasının Birinci Cümlesinde 

Yer Alan “…arabulucuya başvurmak zorundadır” İbaresinin 

İncelenmesi  

1.   İptal Talebinin Gerekçesi  

48. Dava dilekçesinde özetle, tarafların sosyal ve ekono-

mik yönden eşit olmadığı iş ilişkilerinde zorunlu arabuluculuk 

sürecinin güçlü tarafın egemenliği ele alması ile zayıf taraf yö-

nünden baskı aracına dönüşebileceği, işçi işveren arasındaki 

uyuşmazlık yönünden işverenin işçiye oranla daha fazla bilgiye 

sahip olduğu, süreç içerisinde işçinin işe iade hakkı yerine hak 

tutarı üzerinden pazarlığa zorlanacağı, işçinin yargı yolunu doğ-

rudan kullanmasının kısıtlanması ve yargı yolu için ön şart geti-

rilmesinin iş akdinin feshinde yargı güvencesini zedeleyeceği, 

kuralın yargı yolu ve kanuni hâkim ilkesi ile hak arama hürriye-

tini sınırlandırdığı belirtilerek Anayasa’nın 9., 36. ve 37. madde-

lerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

2.   Anayasa’ya Aykırılık Sorunu  

49. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi-

nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. 

maddesi uyarınca kural ilgisi nedeniyle Anayasa’nın 2. ve 13. 

maddeleri yönünden de incelenmiştir. 

50. 7036 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle 4857 sayılı Ka-

nun’un 20. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının birinci 

cümlesinde, iş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildiriminde 

sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep ol-

madığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 

bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hüküm-

leri uyarınca arabulucuya başvurmak zorunda olduğu belirtil-

miştir. Birinci fıkranın birinci cümlesinde yer alan “…arabulu-

cuya başvurmak zorundadır” ibaresi iptali istenen kuralı 
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oluşturmaktadır.  

51. İptali istenen kural Kanun’un 3. maddesinin (1) nu-

maralı fıkrasındaki kuralın işe iade davaları yönünden tekrarı 

mahiyetindedir. Kuralın yer aldığı Kanun’un 11. maddesi işe 

iade yönünden fesih bildirimi ve itiraz usulünü düzenleyen 4857 

sayılı Kanun’un 20. maddesini, dava şartı olarak arabuluculuğu 

düzenleyen Kanun’un 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasıyla 

uyumlu hâle getirmeyi amaçlamaktadır.   

52. Bu kapsamda kural, Kanun’un 3. maddesinin (1) nu-

maralı fıkrasında yer alan “…arabulucuya başvurulmuş olması 

dava şartıdır”  ibaresinin incelendiği bölümde belirtilen gerek-

çelerle Anayasa’nın 2., 9., 13. ve 36. maddelerine aykırı değildir. 

İptal talebinin reddi gerekir.   

Kuralın Anayasa’nın 37. maddesi ile ilgisi görülmemiştir. 

…” 

C. TİCARİ DAVALAR 

1. Genel Olarak 

Ticari davalar TTK’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-

sında düzenlenmiştir. 

TTK’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası “Her iki tara-

fın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk dava-

ları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadık-

larına bakılmaksızın;  

a) Bu Kanunda,  

b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç 

verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddele-

rinde,  

c) 11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu-

nun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin 
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birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet 

yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 

501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, ko-

misyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari 

vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 

547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşme-

lerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,  

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,  

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete 

özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,  

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurum-

lara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde,  

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişme-

siz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi 

sayılır. Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen ha-

vale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan 

davalar bundan istisnadır.” şeklinde düzenlenmiştir. 

TTK’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile hem ticari 

dava hem de ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi düzenlenmiştir. 

Ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi kavramı ilk kez 6335 sayılı 

Kanunla 6102 sayılı TTK’de yapılan değişiklikle TTK’ye girmiş 

bir kavramdır.  

Türk Ticaret Kanunu’nda, ticari davalar ve ticari nitelik-

teki çekişmesiz yargı işleri ile ilgili düzenleme yapılırken ticari iş 

sayılan hususlardan doğan bütün dava ve taleplerin ticari dava 

veya ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılması yerine, niteliği 

ve bünyesi itibarıyla hâkimin özel uzmanlığına ihtiyaç gösteren 

dava ve taleplerin ticari dava veya ticari nitelikte çekişmesiz yargı 

işi olarak kabulü ilkesinden hareket edilmiştir. 

Bir davanın ticari dava olarak kabul edilebilmesi için dava 
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konusunun özel hukuktan kaynaklanan subjektif hak uyuşmazlı-

ğına ilişkin olması ve davanın hukuk davası olması gerekir. Ör-

neğin, dava ceza davası ise ticari davadan bahsedilemez. 

TTK’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre ticari 

davaları mutlak ticari dava ve nispi ticari dava olmak üzere ikiye 

ayırmak mümkündür. Düzenlemeye göre, her iki tarafın ticari 

işletmesi ile ilgili hususlardan doğan hukuk davaları nispi ticari 

davadır. Ayrıca, bir ticari işletmeyi ilgilendiren havale, vedia ve 

fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan hukuk davaları 

da nispi ticari davadır45. Tarafların tacir olup olmadığına bakıl-

maksızın, TTK, TBK’de, TMK’de düzenlenen ve TTK’nin 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında sayılan uyuşmazlıklar ile diğer bazı 

özel kanunlarda ve mevzuatta düzenlenen hususlardan doğan 

hukuk davaları mutlak ticari davadır.  

Yargıtay da ticari davaları, mutlak ticari davalar ve nispi 

ticari davalar olarak ikiye ayırmaktadır. Yargıtay HGK’nin bir ka-

rarı aynen, “….Ticari davalar TTK’nin 4/1 maddesinde tanım-

lanmıştır. Bu maddeye göre, her iki tarafın da ticari işletmesiyle 

ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ile ticari nitelikteki çe-

kişmesiz yargı işleri ve tarafların tacir olup olmadıklarına ba-

kılmaksızın Türk Medenî Kanunu’nun, rehin karşılığında 

ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969. madde-

lerinde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun malvarlığının 

veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil 

değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 

444 ve 447,  yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu 

ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine 

ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir 

yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale 

                                                            
45 Pekcanıtez, H./Özekes, M./Akkan, M./Taş Korkmaz, H.: Medeni Usûl Hukuku, Cilt 

1, İstanbul 2017, s. 160-161. 
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hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 

ilâ 580 inci maddelerinde; fikrî mülkiyet hukukuna dair mev-

zuatta; borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete 

özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde ve bankalara, diğer 

kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme 

işlerine ilişkin düzenlemelerde öngörülen hususlardan doğan 

hukuk davaları ticari dava sayılır. Bu maddeye göre bir dava-

nın ticari dava sayılabilmesi için tarafların her ikisinin tacir 

olması ve uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili 

hususlardan doğması veya ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi 

olması veyahut da açılan davanın maddede altı bent halinde sa-

yılan davalardan olması gerekir. Taraflardan biri tacir değilse 

veya tacir olmasına rağmen uyuşmazlığın ticari işletmeyle ilgisi 

yoksa ticari davanın varlığından söz edilemez. Ticari davalar, 

mutlak ticari davalar, nispi ticari davalar ve yalnızca bir ticari 

işletmeyle ilgili olmasına rağmen ticari nitelikte kabul edilen 

davalar olmak üzere üç gruba ayrılır. Mutlak ticari davalar, ta-

rafların tacir olup olmadığına ve işin bir ticari işletmeyi ilgilen-

dirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın ticari sayılan davalar-

dır. Mutlak ticari davalar, TTK’nin 4/1. maddesinde bentler ha-

linde sayılmıştır. Bunların yanında Kooperatifler Kanunu 

(m.99), İcra İflâs Kanunu (m.154), Finansal Kiralama Kanunu 

(m.31), Ticari İşletme Rehni Kanunu (m.22) gibi bazı özel ka-

nunlarda belirlenmiş ticari davalar da bulunmaktadır. Bu gu-

ruptaki davaların ticari dava sayılabilmesi için taraflarının ta-

cir olması veya ticari işletmeleriyle ilgili olması gibi şartlar 

aranmaz. TTK’nin 4/1. bendinde sınırlı olarak sayılan davalar 

arasında yer alması veya özel kanunlarda ticari dava olarak ni-

telendirilmesi yeterlidir. Bu davalar kanun gereği ticari dava 

sayılan davalardır. Nispi ticari davalar, her iki tarafın ticari 

işletmesiyle ilgili olması halinde ticari nitelikte sayılan dava-

lardır. TTK’nin 4/1. maddesine göre, her iki tarafın ticari 
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işletmesiyle ilgili hususlardan doğan ve iki tarafı da tacir olan 

hukuk davaları ticari dava sayılır. Bu hükme göre bir davanın 

ticari dava sayılabilmesi için, hem iki tarafın ticari işletmesini 

ilgilendirmesi hem de iki tarafın tacir olması gereklidir. Bu şart-

lar birlikte bulunmadıkça, uyuşmazlık konusunun ticari iş ni-

teliğinde olması veya ticari iş karinesi sebebiyle diğer taraf için 

de ticari iş sayılması davanın ticari dava olması için yeterli de-

ğildir. Ticari iş karinesinin düzenlendiği TTK’nin 19/2. maddesi 

uyarınca, taraflardan biri için ticari iş sayılan bir işin diğeri 

için de ticari iş sayılması, davanın niteliğini ticari hale getir-

mez. TTK, kanun gereği ticari dava sayılan davalar haricinde, 

ticari davayı ticari iş esasına göre değil, ticari işletme esasına 

göre belirlemiştir. Hal böyle olunca, işin ticari nitelikte olması 

davayı ticari dava haline getirmez. Üçüncü grup ticari davalar, 

yalnızca bir tarafın ticari işletmesini ilgilendiren havale, vedia 

ve fikri haklara ilişkin davalardır. Yukarıda açıklandığı üzere 

bir davanın ticari dava sayılması için kural olarak ya mutlak 

ticari davalar arasında yer alması ya da her iki tarafın ticari 

işletmesiyle ilgili bulunması gerekirken havale, vedia ve fikri 

haklara ilişkin davaların ticari nitelikte sayılması için yalnızca 

bir yanın ticari işletmesiyle ilgili olması TTK'da yeterli görül-

müştür…”46 şeklindedir. 

Yargıtay 4. HD’nin bir kararı aynen, “... 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu'nun 4. maddesine göre, bir davanın ticari dava 

olabilmesi için uyuşmazlığın her iki tarafının da tacir olması ve 

ticari işletmeleriyle ilgili hususlardan doğmuş bulunması veya 

anılan Kanun maddesinde sayılan mutlak ticari davalardan ol-

ması gerekli ve yeterlidir. Aynı Kanun’un 5/2. maddesinde ticari 

davaların, ayrı Asliye Ticaret Mahkemesi olan yerlerde o yer-

deki Asliye Ticaret Mahkemesinde görüleceği hükme bağlanmış, 

                                                            
46 Yargıtay HGK, T. 10.2.2016, E. 2014/17-2389, K. 2016/129 (Yayınlanmamıştır). 
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maddenin 3.  fıkrasında; Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye 

Hukuk Mahkemesi arasındaki ilişki görev ilişkisi olarak belir-

lenmiştir. 

Eldeki dosyada; taraflar tacir olup; dava konusu eylemin, 

davalı tarafından iş yerine asılan pankartın yüksek gerilim hat-

tına çarpması nedeniyle iş yerinde dava konusu zararın gerçek-

leştiği iddia olunmuştur. Bu eylem her iki tarafın ticari işletme-

leriyle ilgilidir. Tarafları da tacir olan uyuşmazlığın ticari dava 

olarak Asliye Ticaret Mahkemesinde görülüp çözülmesi gerek-

mektedir….”47 şeklindedir. 

Yargıtay 11. HD’nin bir kararı aynen, “…. Dava tarihinde 

yürürlükte olan 6102 sayılı TTK'nin 4. maddesi uyarınca her iki 

tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk da-

vaları ile Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olan hususlardan do-

ğan hukuk davaları ticari dava sayılır. TTK’nin 5/1. maddesi 

uyarınca, ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı 

işleri dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın 

asliye ticaret mahkemesinde görülür. TTK’nin 5/3. maddesi "as-

liye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hu-

kuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu du-

rumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır." hükmünü ha-

izdir. Somut olayda, her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili söz-

leşmeden kaynaklanan tazminat  istemi ticari dava niteliğinde 

olduğundan, davaya bakmakla ticaret mahkemeleri görevlidir. 

Dava şartı olan görev hususunun kamu düzenine ilişkin olup, 

yargılamanın her aşamasında re'sen göz önünde bulundurul-

ması gerektiğinden mahkemece işbu davanın mutlak ticari dava 

olması nedeniyle davaya bakma görevinin ticaret mahkemesine 

ait olduğu nazara alınmaksızın işin esasına girilerek yazılı 

                                                            
47 Yargıtay 4. HD, T. 29.11.2017, E. 2016/190, K. 2017/7675 (Yayınlanmamıştır). 
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şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiş-

tir….”48 şeklindedir. 

Yargıtay 15. HD’nin bir kararı aynen, “….  6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesine göre bir davanın ticari 

dava sayılması için ya uyuşmazlık konusu işin taraflarının her 

ikisinin birden ticari işletmesiyle ilgili olması yada tarafların 

tacir olup olmadıklarına veya işin tarafların ticari işletmesiyle 

ilgili olup olmamasına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu 

veya diğer kanunlarda o davaya Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 

bakacağı yönünde düzenleme bulunması gerekir. Örneğin, 

ödünç para verme işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar Türk Tica-

ret Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca, iflâs davaları ise 2004 sa-

yılı İcra ve İflâs Kanunu'nun 154 ve devamı maddeleri hük-

münce ticari dava sayılır. Buna karşılık Türk Ticaret Kanu-

nu'nun 4. maddesi uyarınca, tarafların tacir olup olmamasına 

bakılmaksızın ticari dava sayılan havale, vedia ve fikir ve sanat 

eserlerine ilişkin uyuşmazlıklardan doğan davalar herhangi bir 

ticari işletmeyi ilgilendirmiyorsa, ticari dava vasfını kaybede-

cektir.  

Diğer taraftan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 

19/2. maddesi uyarınca, taraflardan biri için ticari iş sayılan 

bir işin diğeri için de ticari iş sayılması, davanın niteliğini ti-

cari hale getirmeyecektir. Zira; Türk Ticaret Kanunu, kanun ge-

reği ticari dava sayılan davalar haricinde, ticari davayı ticari 

iş esasına göre değil, ticari işletme esasına göre belirlemiştir. 

Hâl böyle olunca, işin ticari nitelikte olması davayı ticari dava  

haline  getirmez…”49 şeklindedir. 

Uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olması 

                                                            
48 Yargıtay 11. HD, T.20.11.2017, E. 2016/8687, K. 2017/6351 (Yayınlanmamıştır). 
49 Yargıtay 15. HD, T. 20.11.2017, E. 2016/2048, K. 2017/4015 Karar (Yayınlanma-

mıştır). 
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kendiliğinden davanın taraflarının da tacir olması sonucunu do-

ğurmaktadır. Bir davada ancak gerçek ve tüzel kişiler taraf olarak 

yer alabilir. Hak ehliyeti, gerçek kişilerin tam ve sağ doğumla, 

tüzel kişilerin ise kanuna uygun olarak kurulmalarıyla kazandık-

ları bir durumdur. Taraf ehliyeti, usûl ilişkisinin süjesi olma eh-

liyetidir. Yargılamanın aktif ve pasif tarafı olabilecek niteliklere 

sahip kimselerin taraf ehliyeti bulunmaktadır. Taraf ehliyeti dava 

şartı olup (HMK m. 114/1, b. d), taraf ehliyetine sahip olabilmek 

için hak ehliyetine sahip olmak gerekir (TMK m. 8; m. 48). 

Ticari davalar sadece TTK’de düzenlenen davalardan iba-

ret değildir. Bu düzenlemeler dışında, bazı özel kanunlarda da 

ticari davalar düzenlenmiştir. Örneğin 1163 sayılı Kooperatifler 

Kanunu’ndan kaynaklanan tüm özel hukuk uyuşmazlıkları da 

mutlak ticari davadır. Ayrıca, nispi ticari davaların sayma yön-

temi ile düzenlenemeyeceği dikkate alındığında, bu tür davalar 

da TTK’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında aranılan şart-

ların gerçekleşmesi hâlinde ticari dava olarak nitelendirilecektir. 

Bu açıklamalardan sonra mutlak ve nispi ticari davaları 

ayrı ayrı incelemek gerekir. 

2. Mutlak Ticari Davalar  

Mutlak ticari davalar, sadece TTK’nin 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasında a ilâ f bentleri arasında sayılan hukuk davala-

rından ibaret değildir. Bu hukuk davalarının yanında bazı özel 

kanunlarda sayılan ve ticari işletme ile ilgili olup olmadığına ba-

kılmaksızın ticari dava kabul edilen mutlak ticari davalar vardır. 

O halde, mutlak ticari davaları kendi içinde ikiye ayırmak yerinde 

olur. Bunlar TTK’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında a ilâ 

f bentleri arasında düzenlenen uyuşmazlıklardan doğan hukuk 

davaları ve diğer kanunlarda düzenlenen uyuşmazlıklardan 
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doğan hukuk davalarıdır50. 

a. Türk Ticaret Kanun’unda Düzenlen Hususlara İlişkin 

Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar  

TTK’de düzenlenen hususlara ilişkin uyuşmazlıklardan 

doğan davalar, borcun kaynağına, tarafların sıfatlarına ve ticari 

işletme ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın mutlak ticari dava 

sayılır51. 

Uygulamada karşılaşılan, TTK’de düzenlen hususlardan 

doğan hukuk davalarına örnek şunlardır: TTK’nin 102 ilâ 123 

üncü maddeleri arasında düzenlenen acentelikle ilgili uyuşmaz-

lıklarından kaynaklanan davalar, TTK’nin 329 ilâ 572 inci mad-

deleri arasında düzenlenen anonim şirketlere ilişkin uyuşmaz-

lıklardan kaynaklanan davalar, TTK’nin 573 ilâ 644 üncü mad-

deleri arasında düzenlenen limited şirketlere ilişkin uyuşmazlık-

lardan kaynaklanan davalar, TTK’nin 671 ilâ 775 inci maddeleri 

arasında düzenlenen poliçe, TTK’nin 776 ilâ 779 uncu madde-

leri arasında düzenlenen bono, TTK’nin 780 ilâ 823 üncü mad-

deleri arasında düzenlenen çekten kaynaklanan uyuşmazlıklar-

dan doğan davalar, TTK’nin 856 ilâ 893 üncü maddeleri ara-

sında düzenlenen eşya taşıma ve TTK’nin 906 ilâ 916 ıncı mad-

deleri arasında düzenlenen yolcu taşımaya ilişkin uyuşmazlıklar-

dan kaynaklanan davalar. 

Kıymetli evraklarla ilgili mutlak ticari davalar, uygulamada 

çok sık karşılaşılan davalardandır. Ticaret mahkemeleri ile diğer 

hukuk mahkemelerine gelen davaların önemli bir oranını kıy-

metli evraktan kaynaklanan ticari davalar oluşturmaktadır. An-

cak bilindiği gibi kıymetli evrak ile ilgili uyuşmazlıklarda temel 

ilişki ve kıymetli evrak ilişkisi olmak üzere iki ayrı hukuki ilişki 

bulunmaktadır. Bu durumda ise, davanın ticari dava olup 

                                                            
50 Börü, L./Koçyiğit, İ.: Ticari Dava, Ankara 2013, s. 9. 
51 Börü/Koçyiğit, s. 9. 
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olmadığının belirlenebilmesi için, kıymetli evrak ilişkisi mi yoksa 

temel ilişki mi olduğunun nitelendirilmesi yapılmalıdır. 

Doktrinde TTK’de düzenlenen hususlardan doğan tüm 

hukuk davalarının mutlak ticari dava olduğu, bu halde borcun 

kaynağına (sözleşme, sebepsiz zenginleşme, haksız fiil) bakılma-

yacağı, davanın ticari dava sayılması için başkaca kıstas aranma-

yacağı görüşü savunulmaktadır52. 

Yargıtay uygulamalarına baktığımızda, zaman zaman te-

mel ilişki, zaman zaman da kıymetli evrak ilişkisi dikkate alınarak 

davanın nitelendirilmesi yapılmaktadır. Yargıtay 19. Hukuk Dai-

resi kıymetli evrak ilişkisinin dikkate alınması gerektiği görüşün-

dedir. Yargıtay 19. HD’nin bir kararı aynen “... Davacı vekili, mü-

vekkili tarafından davalı hakkında zamanaşımına uğramış 

çeke dayalı olarak  girişilen icra takibinin itiraz sonucu durdu-

ğunu, yanlar arasında ödünç ilişkisinin bulunduğunu karşılı-

ğında dava konusu çekin verildiğini, aynı zamanda davalı keşi-

deci olup sebepsiz zenginleşmediğini ispatla yükümlü olduğunu 

ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar 

tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı ve-

kili, yanlar arasında temel ilişki bulunmadığını, çekin zamana-

şımına uğradığını, müvekkilinin davacıya borcunun bulunma-

dığını belirterek davanın reddine ve icra inkâr tazminatına ka-

rar verilmesini istemiştir. Mahkemece yapılan yargılama sonu-

cunda, davalının çekteki imzasına itiraz etmediği, takibe daya-

nak olan belgenin aksine borçlu olmadığını ispat edemediği ge-

rekçesiyle davanın kısmen kabulüne davalının takibe itirazının 

                                                            
52 Ülgen, H./Helvacı, M./Kendigelen, A./Kaya, A/Nomer Ertan, N. F.: Ticari İşletme 

Hukuku, İstanbul 2015, s. 118; Aynı yönde bkz. Poroy, R./Yasaman, H.: Ticari İş-

letme Hukuku, İstanbul 2012, s. 116; Ayhan, R.: Son Değişikliklerle Ticarî Dava ve 

Ticaret Mahkemelerinin Görev Sahası Hakkında Getirilen Yenilikler, Başkent Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , C. I, S. 1, Yıl: 2015, s. 22. 

 



132 
 

2.600,00 TL asıl alacak ve 251,00 TL işlemiş faiz üzerinden ip-

taline ve davacı yararına icra inkar tazminatına karar veril-

miş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir. 26.06.2012 tarih 

ve 6335 sayılı Kanunla değiştirilen 6102 sayılı TTK’nin 5. mad-

desinde, aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değe-

rine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesi tüm 

ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bak-

makla görevli olup, Asliye Ticaret Mahkemeleri ile Asliye Hukuk 

Mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olduğu düzen-

lenmiştir. Bir yerde Asliye Ticaret Mahkemesi bulunduğu tak-

dirde, Asliye Hukuk Mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 

anılan yasanın 4. maddesi hükmünce ticari sayılan davalara ve 

özel hükümler uyarınca Ticaret Mahkemesinde görülecek diğer 

işlere Asliye Ticaret Mahkemesinde bakılacağı da hüküm altına 

alınmıştır. Somut olayda, çekten kaynaklanan dava 28.08.2012 

tarihinde açılmış olup, çek  TTK'da düzenlendiğinden bu tür 

uyuşmazlıklar 6102 sayılı TTK’nin 4. maddesi gereği (mülga 

6762 sayılı Kanun'un 4. maddesi)  tahdidi olarak sayılan ticari 

davalardandır.  O halde mahkemece bu durum gözetilerek gö-

revsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı 

şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir…”53 şeklindedir. 

Yargıtay 19. HD’nin bir başka kararı aynen “….. Mahke-

mece, davalının gerçek kişi olup tacir olduğunun iddia ve ispat 

edilemediği, takibe dayanak çekin alım - satım temel ilişkisine 

dayanılarak düzenlendiği, senet metninden kaynaklanan bir 

uyuşmazlık da olmadığı, yapılan açıklamalar ışığında davanın 

Asliye Hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle 

dava dilekçesinin görev nedeniyle reddine karar verilmiş, hü-

küm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava kambiyo 

                                                            
53 Yargıtay 19. HD, T. 24.12.2014, E. 2014/13291, K. 2014/18706 (Yayınlanmamış-

tır). 
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senedi niteliğinde olan çeke dayalı olarak girişilen kambiyo se-

netlerine mahsus takip nedeniyle borçlu bulunulmadığının tes-

piti istemine ilişkindir. Davalı savunmasında taraflar arasında 

düzenlenen protokolün dava konusu çeki kapsamadığını savun-

muştur. Davalı tarafça dava konusu çek sebebe bağlanmamış ol-

duğundan somut olayda çek yönünden TTK.’nunda düzenlenmiş 

olan kambiyo hukuku hükümlerinin tartışılıp değerlendirilmesi 

gereklidir. Hal böyle olunca somut olay bakımından davanın 

TTK.’nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca mutlak ticari dava olduğu 

ve Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu gözetilmeden ya-

zılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş-

tir…”54 şeklindedir. 

Bir başka olayda ise Yargıtay 20. HD temel ilişkinin esas 

alınarak görevin belirlenmesi gerektiği gerekçesi ile yargı yeri be-

lirlemesi yapmıştır. Yargıtay 20. HD kararı aynen  “…..Somut 

olayda, davacı  vekili,  müvekkili  ile davalı Metin Birlik ara-

sında  Bahçelievler mahallesi, Fevzi Çakmak 2 Cad. No: 710  Bü-

yükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan Güzelce İhlas Güzel-

şehir Evleri sitesindeki Villa taşınmazı tadilat-dekorasyon vb. 

işleri  için 07.05.2013  tarihli tadilat ve  dekorasyon işlerinin 

yapılması hususunda  yazılı bir anlaşma akdedildiğini,  karşı-

lığında 75.000,00 TL  tutarında ödeme yapılacağı, ödemenin 

25.000,00 TL'lik kısmının nakit geri kalan kısmının 2.777X18 

aylık senetler ile ödeneceği kararlaştırıldığını, ilave   olarak kış 

bahçesi  yapımı  için  25.000,00-TL ödeme yapılacağı,  

10.000,00 TL'nin nakit ödendiği, bakiye 15.000,00 TL ve ilave 

işler için 2.400,00 TL olmak üzere toplam 17.400,00 TL için 

20.07.2014   tarihinden başlayan 3 adet 4.000,00 TL'lik senet ve 

20.10.2014  vadeli 5.400,00-TL bedelli senet verileceği  sözleş-

mede  kararlaştırıldığını,  sözleşmede belirtilen tüm senetlerin 

                                                            
54 Yargıtay 19. HD, T. 29.03.2017, E. 2016/4718, K. 2017/2573 (Yayınlanmamıştır). 
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müvekkili tarafından davalıya teslim edildiği, vadesi gelen se-

netlerdeki borç miktarları da kendisine  ödendiğini,  müvekkili-

nin  üzerine düşen edimleri yerine getirmesine rağmen davalı 

tarafın sözleşmede belirlenen şartlara hiç uymadan bir takım 

işler yaptığını,  sözleşmede kararlaştırılan  mal hizmetinin za-

manında ifa edilmediğini, müvekkilinin mağdur edildiğini be-

lirterek;  davalının sözleşme şartlarını yerine getirmemiş olma-

sından dolayı sözleşmeye bağlı olarak  müvekkili tarafından ve-

rilen bono senetleri hakkında, bono senetlerinin icra takibine 

konu olma durumundan   dolayı,  bono senetleri hakkında ihti-

yati tedbir kararı verilmesini,  müvekkili ile   davalı arasında 

akdedilen 07.05.2013  tarihli sözleşmenin, davalı tarafından 

sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi sebebiyle feshine, 

20.000 TL cezai şart ile geç teslimden dolayı uğranılan  30.000 

TL zararın fazlaya ilişkin ve diğer ilgili bütün hakları saklı kal-

mak kaydıyla tazminine, bono senetlerinin iptaline karar veril-

mesini talep  ve dava etmiştir. Dosya kapsamında; bononun 

kaynağının eser sözleşmesi olduğu, uyuşmazlık eser sözleşme-

sinden kaynaklanmadığı anlaşılmakla, görevli mahkeme genel 

görevli olan asliye hukuk mahkemesidir. Buna göre uyuşmazlı-

ğın  Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlan-

dırılması gerekmektedir….”55 şeklindedir. 

Yargıtay kararlarında ticari dava nitelendirmesi yapılırken 

ve her ne kadar bizim çalışma konumuzun dışında olsa da göre-

vin belirlenmesinde, kıymetli evrak ya da temel ilişkinin hangisi-

nin esas alınması gerektiği konusunda tam bir uygulama birliği 

yoktur. Diğer yandan, hangi hallerde temel ilişki hangi hallerde 

kıymetli evrak ilişkisinin esas alınacağına dair belirgin bir ge-

rekçe de yoktur. Bir hukuk davasında sadece kıymetli evrak met-

ninden kaynaklanan bir iddia ile borçsuzluğun tespiti talep 

                                                            
55 Yargıtay 20. HD, T. 8.06.2017, E. 2017/7325, K. 2017/5941 (Yayınlanmamıştır). 
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edilmiş ise; örneğin, imza inkârı ile borçsuzluğun tespiti talep 

edilmiş ise, bu dava mutlak ticari dava olarak kabul edilmelidir. 

Ancak bir tüketici ilişkisinde, hem temel ilişkiye hem de kıymetli 

evrak ilişkisine dayalı satın alınan bir televizyon bedeline ilişkin 

verilen ve bedeli ödenen bonodan dolayı borçsuzluğun tespiti ta-

lep edilmiş ise, bu dava mutlak ticari dava olarak kabul edilemez. 

Bu halde kıymetli evrak unsularına ilişkin bir uyuşmazlık bulun-

madığı gibi, ödeme iddiası ile hem temel ilişkiden hem de temel 

ilişki sebebi ile oluşan kıymetli evrak ilişkisinden borçsuzluğun 

tespiti talebi vardır. Temel ilişkiden kaynaklanan borç sona erdi-

ğinde, temel ilişki sebebi ile düzenlenen kıymetli evrak ilişkisi de 

sona erecektir. Böyle bir uyuşmazlıkta davacı tarafın asıl amacı 

da temel ilişki sebebi ile borcun sona erdiğine ilişkin kesin ko-

ruma talebine yöneliktir Sonuç olarak, temel ilişkiye dayanılma-

dan sadece kıymetli evrak ilişkisine dayalı taleplerde nitelen-

dirme kıymetli evrak esas alınarak yapılmalıdır. Temel ilişki ve 

kıymetli evrak ilişkisine aynı anda dayanılan taleplerde ise temel 

ilişki esas alınarak bir niteleme yapılmadır. 

b. Türk Medenî Kanunu’nun Rehin Karşılığında Ödünç 

Verme İşi ile Uğraşanlar Hakkındaki 962 ilâ 969 uncu Madde-

leri ile İlgili Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar  

Türk Medeni Kanunu’nun 962 ilâ 969 uncu maddeleri 

arasında düzenlenen taşınır rehni karşılığında ödünç verme işin-

den kaynaklanan uyuşmazlıklar mutlak ticari davadır. Ancak ta-

şınmaz rehni karşılığında ödünç verme işinden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar bu kapsamda değerlendirilemez; bu tür uyuşmaz-

lıklarda görevli mahkeme göreve ilişkin genel hükümlere göre 

belirlenir. Örneğin, tacir olmayan gerçek kişi ile tacir olan gerçek 

ya da tüzel kişi arasında yapılmış olan taşınmaz rehni karşılığı 

ödünç verme işinden kaynaklanan uyuşmazlıklardan doğan da-

valarda genel görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesi 
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olmalıdır56.  

c. Türk Borçlar Kanunu’nun Çeşitli Hükümlerinde Dü-

zenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar 

aa. Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması ile İşlet-

melerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi Hakkındaki 202 ve 

203 üncü Maddelerinde Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan 

Davalar 

 Bu maddelerde yapılan düzenleme, sadece ticari işletme-

lere ilişkin olmayıp, ticari işletme büyüklüğüne ulaşmayan esnaf 

işletmelerinin veya malvarlığının bir başka ticari işletmeye devri 

ve bir başka ticari işletme ile birleşmesi hallerini de kapsar. 

Çünkü düzenleme TTK m. 4/1, b. c’de yapılmış olmasından ve 

bu düzenlemelerin mutlaka bir ticari işletme ile ilgili olması var-

sayımdan hareket edilmesinden ötürü, mutlak ticari dava olarak 

görülmesi gerekir. Mutlak ticari davalarda her iki tarafın da ticari 

işletme büyüklüğüne ulaşması şart değildir. Aksi takdirde, kanun 

koyucu bu hükmü ayrıca düzenleme ihtiyacı duymazdı. Ayrıca 

her iki tarafın ticari işletme büyüklüğüne ulaşması halinde dava 

zaten TTK m. 4/I gereği nispi ticari dava olacaktır57. 

bb. Rekabet Yasağına İlişkin 444 ve 447 inci Maddele-

rinde Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar 

Bu maddelerde düzenlenen rekabet yasağına ilişkin uyuş-

mazlıklardan kaynaklan davalar, mutlak ticari davadır. Ancak 

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5 inci maddesine göre 

iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü 

hukuk uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda görevli mah-

kemeler iş mahkemeleridir. Dolayısıyla aynı konuya ilişkin birbi-

riyle çelişen iki ayrı düzenleme bulunmaktadır. Kanaatimizce, 

böyle bir durumda iş mahkemeleri, asliye ticaret mahkemelerine 

                                                            
56 Börü/Koçyiğit, s. 11. 
57 Börü/Koçyiğit, s. 13. 
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göre iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ihtisas 

mahkemesi olup, iş mahkemelerinin görevli olduğu kabul edil-

melidir. TTK m. 5 hükmü ticari davalarda görevi düzenlerken 

diğer ihtisas mahkemelerinin görevine “aksine hüküm bulunma-

dıkça” şeklindeki düzenlemesi ile öncelik tanımıştır58. Ancak, 

Yargıtay kararları aksi yönde olup, iş sözleşmesi devam ederken 

rekabet yasağına aykırılık iddiası ile açılan davaların iş mahke-

melerinde, iş sözleşmesi sona erdikten sonra rekabet yasağına 

aykırılık iddiası ile açılan davaların ise mutlak ticari dava olarak 

ticaret mahkemelerinde görülmesi gerektiği yönündedir59. 

cc. Yayım Sözleşmesine Dair 487 ilâ 501 inci Maddele-

rinde Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar 

Bu düzenlemeye göre, yayım sözleşmeleri mutlak ticari 

davadır. Yayım sözleşmesi, bir fikir ve sanat eseri sahibinin veya 

halefinin o eseri yayınlamak üzere yayımcıya bırakmayı, yayımcı-

nın da onu çoğaltarak yayınlamayı üstlendiği sözleşmedir (TBK 

m. 487). 

çç. Kredi Mektubu ve Kredi Emrini Düzenleyen 515 ilâ 

519 uncu Maddelerinde Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan 

Davalar 

Bu düzenlemelere göre, kredi mektubu ve kredi emrinden 

doğan uyuşmazlıklar mutlak ticari davadır. 

dd. Komisyon Sözleşmesine İlişkin 532 ilâ 545 inci Mad-

delerinde Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar 

Bu düzenlemelere göre, her türlü komisyon sözleşmeleri 

değil, sadece alım satım komisyonculuğu ile ilgili uyuşmazlıklar-

dan doğan davalar mutlak ticari davadır. 

                                                            
58 Börü/Koçyiğit, s. 13. 
59 Yargıtay 11.HD, 2016/11487 Esas, 2016/8359 Karar, 24/10/2016 tarihli Kararı (Ya-

yınlanmamıştır). 
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ee. Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yar-

dımcıları İçin Öngörülmüş Bulunan 547 ilâ 554 üncü Maddele-

rinde Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar 

Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıla-

rına ilişkin TBK m. 547-554’ten doğan davalar da mutlak ticari 

davadır. 

ç. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuatla İlgili Uyuş-

mazlıklardan Doğan Davalar 

Fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuattan doğan uyuş-

mazlıklar mutlak ticari davadır. Ancak bir ticari işletmeyi ilgilen-

diren fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar 

nispi ticari davadır. Bir başka ifadeyle, tüm fikri mülkiyet huku-

kuna dair mevzuatla ilgili düzenlemeler değil, fikir ve sanat eser-

lerine ilişkin haklardan doğan davalar dışında kalan davalar mut-

lak ticari davadır. 

d. Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve Tica-

rete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Özel Hükümlerle İlgili Uyuş-

mazlıklardan Doğan Davalar 

Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo gibi ticarete 

özgü yerlere ilişkin özel hükümlerde öngörülen uyuşmazlıklar-

dan doğan davalar mutlak ticari davadır. Bu anlamda, Menkul 

Kıymetler Borsaları Hakkında 91 sayılı KHK, ticaret borsalarını 

düzenleyen 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ka-

nunu; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve 2699 sayılı 

Umumi Mağazalar Kanunu ve bu Kanunlarla ilgili diğer düzen-

lemelerden doğan hukuk davaları ticaridir60. 

 

 

                                                            
60 Börü/Koçyiğit, s. 20. 
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e. Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Ku-

rumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerle 

İlgili Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar 

Bankalar ile ilgili temel düzenleme 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu’nda yer almaktadır. Ayrıca, bazı bankalar hakkında çıka-

rılmış özel kanunlardan doğan hukuk davalarının da ticari dava 

olarak kabul edilmesi gerekir. Örneğin, 1211 sayılı T.C. Merkez 

Bankası Kanunu,  6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hak-

kında Kanun, 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası 

Anonim Şirketi Hakkında Kanun gibi61. 6361 sayılı Finansal Ki-

ralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’ndan doğan 

davaları da mutlak ticari dava kabul etmek gerekir62. 

f. Özel Kanun Hükümleri Gereği Mutlak Ticari Sayılan 

Davalar 

TTK dışında bazı özel kanunlarda düzenlenen işlerden 

kaynaklanan davaların da ticari dava sayılacağı hükme bağlan-

mıştır. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanun’un 99 uncu maddesi uya-

rınca, bu Kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk dava-

ları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava 

sayılır. 

İİK’den kaynaklan mutlak ticari davalara ve diğer işlere 

şunlar örnek verilebilir: İflâs davası, borçlunun muamele merke-

zinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde açılır (İİK 

m. 154/4). İflâsın kaldırılmasına ve iflâsın kapanmasına asliye ti-

caret mahkemesi karar verecektir (İİK m. 182, 254). İflâsta sıra 

cetveline itiraz davaları da iflâsa karar verilen yerdeki asliye 

                                                            
61 Börü/Koçyiğit, s. 21. 
62 Börü/Koçyiğit, s. 22. 
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