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kalkmayacaktır. Bu durumda, örneğin, koşuları varsa ticari def-

ter kayıtları delil olarak kullanılabilecektir (HMK m. 222) ya da 

dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanacaktır 

(TTK m. 5/A; HUAK m. 18/A). 

MUTLAK TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI  

ARABULUCULUK 

Mutlak ticari davalar, TTK’nin 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ilâ (f) bentlerinde ve bazı özel kanunlarda düzen-

lenmiştir. Mutlak ticari davada, tarafların tacir sıfatı ve uyuşmaz-

lık konusunun ticari işletmeye ilişkin olması aranmaz. 

A. TTK’nin 4 üncü Maddesinde Düzenlenen Mutlak Ti-

cari Davalar 

1. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Davalar 

a. Birinci Kitap 

Ticari İşletme (TTK m. 11-123) 

TTK’nin birinci kitabında düzenlenen ticari işletme ile il-

gili uyuşmazlıklardan uygulamada en çok karşılaşılan ticaret un-

vanı, haksız rekabet, cari hesap ve acentelikle ilgili uyuşmazlıklar 

konusu bir miktar paranın ödenmesine ilişkindir, tazminat 

ve/veya alacak talepli açılmaktadır. Açılan davalardaki talep so-

nuçları dikkate alındığında, tarafların üzerinde serbestçe tasar-

ruf edebildiği bu uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişlidir. Ay-

rıca, dava şartı arabuluculuk kapsamındadırlar. 

aa. Ticaret Unvanın Korunmasından Kaynaklanan Taz-

minat Talepleri: 

(TTK m. 39 vd.) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, , müvekkili şirketin ticaret ünva-

nındaki E… Birlik ibaresinin ünvanının esaslı unsurunu 
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oluşturduğunu, davalı şirketin de aynı ünvanı kullanarak müvek-

kilinin ünvanı ile markasına tecavüz ettiğini ayrıca tescilli ticaret 

ünvanı nedeniyle davalı adına tescilli “E… Birlik” markasının 

hükümsüz kılınması gerektiğini ileri sürerek davalı şirketin tica-

ret ünvanın ticaret sicilinden terkikine ve müvekkilinin oluşan 

maddi zararı 20.000,00TL’nin tahsilini talep etmiştir.  

Davalılar vekili, davacının talebinin uzun süre sonradan 

ileri sürüldüğünü, davacının haksız rekabeti ispatlaması gerekti-

ğini, müvekkilinin uzun süredir bu unvanı kullandığını bu kap-

samda terkinin talep edilemeyeceğini, her iki şirketin farklı türde 

kurulduğu için tüketiciler nezdinde karıştırılmasının mümkün 

olmadığını savunarak talebin reddini istemiştir. 

bb. Haksız Rekabetten Kaynaklanan Tazminat Talepleri: 

(TTK m. 54 vd.) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkil firmanın Manisa ilinin 

en büyük ticari işletmesi olduğunu, davalının sendika başkanı ol-

duğunu,  müvekkil firmanın üretim tesisinde örgütlenmeye ça-

lıştığını iddia ederek aldatıcı karalayıcı tehditkâr ve dürüstlükle 

bağdaşmayacak şekilde faaliyette bulunduğunu, eski firma çalı-

şanları vasıtası ile işçilerin E-Devlet şifrelerinin alındığı ve bu iş-

çilerin rızaları hilafına sendika kayıtları yapıldığını, daha sonra 

işçilerin gönüllü olarak yaptıkları iptal sonrasında müvekkil fir-

mayı sendikal örgütlenmeyi engellediği iddiasıyla ticaret yaptığı 

firmalara ve sanal ortamda kendisine ait adreste ifşa etmeye baş-

ladığını, davalı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına 2017/15749 

Soruşturma sayısı ile suç duyurusu yapıldığını ileri sürerek,  fiil-

lerin haksız olduğunun tespitini, haksız rekabet sonucu ortaya 

çıkan yanıltıcı beyanların düzeltilmesini, davacı firmanın kişilik 

haklarının zedelenmesinden dolayı 50,000 TL manevi tazminat 

talep etmiştir 
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Davalı vekili, müvekkilinin sendika kurucusu olduğunu, iş 

yerinde örgütlenme çalışmaları dışında bir faaliyette bulunmadı-

ğını, iş yerinde çalışan işçilerin davacı işverene karşı açtıkları işe 

iade ve sendikal tazminat davalarının mevcut olduğunu, davacı-

nın sendikal faaliyetleri engellemek amacıyla çalışanları işten çı-

kardığını, müvekkilinin sosyal medyada paylaştığı yazıların işçi-

lerin örgütlenme faaliyetleri hakkında bilgilenmesi amacıyla ya-

pıldığını savunarak talebin reddini istemiştir. 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayanlar; 

Örnek 1-  Davacı vekili, müvekkili ile davalı şirket arasında 

doğrudan hiçbir hukuki ve fiili ilişkinin mevcut olmadığını, da-

valı tarafından imal edilen ve dava dışı 3. kişi konumunda bulu-

nan S. İnş. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından davacıya satılan 

çelik imalatı ile ilgili dava dışı şirket ile davalı arasında hukuki 

ihtilaf doğduğunu, bu nedenle davalı şirketin davacı hakkında 

gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu, 3.kişi konu-

munda bulunan şirketlere e-posta ileterek veya telefonla araya-

rak her iki şirketin grup şirketi olduğunu, borcun ödenmediğini, 

şirketin içinin boşaltıldığını iddia ederek mevcut ve müstakbel iş 

ilişkilerinin zarara uğratıldığını, itibarlarının zedelendiğini ileri 

sürerek haksız rekabetin tespitini ve men’ini talep etmiştir.  

Davalı vekili davacı tarafın iddialarının doğru olmadığını 

ileri sürerek talebin reddini istemiştir. 

cc. Cari Hesap Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Ta-

lepleri: 

(TTK m. 89 vd.) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında TTK 

89 vd. maddelerine göre yazılı cari hesap sözleşmesi yapıldığını, 

sözleşme kapsamında davalı tarafça değişik tarihlerde mal 
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alındığını, dönem sonunda hesabın kesildiğini ancak cari hesap 

bakiyesi 56.000,TL’nin ödenmediğini ileri sürerek bu meblağın 

tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, taraflar arasında cari hesap sözleşmesi bu-

lunmadığını, cari hesap üzerinden farklı tarihlerde para transferi 

gerçekleştirilmiş olmasının borçlu olunduğuna dayanak oluştur-

mayacağını savunarak talebin reddini istemiştir. 

çç. Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve 

Tazminat Talepleri: 

(TTK m.102 vd.) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, taraflar arasında düzenlenen 

10.11.2012 tarihli acentelik sözleşmesinin davalı tarafından hak-

sız ve hukuka aykırı olarak feshedildiğini ileri sürerek, 50.000,00 

TL manevi tazminat, davacının yoksun kaldığı kâr nedeniyle 

200.000,00 TL'nin, yazıhanenin 3 yıllık kira bedeli olan 

87.000,00 TL'nin, davacı tarafından bastırılan ve bedeli ödenen 

bilet ve fatura bedelleri olan 8.000,00 TL'nin ve sözleşmeden 

kaynaklanan 100.000,00TL alacaklarının faiziyle birlikte davalı-

dan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davacı tarafından aynı talepleri içeren dava-

nın daha önce açılıp kesinleştiğini beyanla kesin hüküm itira-

zında bulunmuş, ayrıca davacının taraflar arasındaki acentelik 

sözleşmesine aykırı davranması nedeniyle sözleşmenin haklı ola-

rak feshedildiğini savunarak davacının alacağının bulunmadığını 

ileri sürmüştür. 

Örnek 2- Asıl ve birleşen davada davacı vekili, müvekkili 

ile davalı arasında 2005 yılında Acentelik Sözleşmesi düzenlen-

diğini, davalının sözleşmeye aykırı olarak sigortalılardan değişik 

tarihlerde tahsil ettiği toplam 200.000,00 TL olan sigorta 
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primlerini müvekkiline ödemediğini, bu nedenle davalı hakkında 

Mersin 5. İcra Müdürlüğünün 2010/5367 sayılı dosyası ile icra 

takibine girişildiğini, davalının borca itirazı üzerine takibin dur-

duğunu, ayrıca birleşen dava yönünden Acentelik Sözleşmesi ge-

reğince prim iptali oluştuğunda acentenin cari hesabına brüt 

prim tutarı (net prim ve BSMV) alacak olarak kaydedildiğini, 

acentenin bu şekilde banka ve sigorta muamelesi vergisini, vergi 

dairesinden mahsup yada nakden tahsil etmekte olduğunu, bu 

şekilde iptal edilen primlerden dolayı acentenin hesabına gider 

vergisinin borç olarak kaydedildiğini, bu vergi borçlarının acen-

tenin tahsil etmesi gereken tutarlar olduğunu, bunların ödenme-

mesi üzerine davalıya Mersin 2. İcra 2010/5674 Esas sayılı dos-

yasından takip yapıldığını, davalının her iki takibe itiraz ettiğini, 

takiplerin durduğunu  beyanla her iki takip dosyasına konu ala-

cakları talep etmiştir. 

Asıl ve birleşen dava yönünden davalı vekili, taraflar ara-

sında imzalanan acentelik sözleşmesinin davacı tarafından 

20.1.2009 tarihi itibariyle haksız olarak feshedildiğini, bu fesih 

işlemi üzerine müvekkil tarafından Mersin 2. Asliye Ticaret 

Mahkemesinin 2010/894 Esas sayılı dosyası ile tazminat davası 

açıldığını, davacının sözleşmeyi haksız olarak feshettiğini, her-

hangi bir prim borcunun bulunmadığını, davacının müvekkiline 

sistemi kapattığını, müvekkilinin herhangi bir işlem yapamadı-

ğını, davacının müvekkilin müşterilerine poliçe düzenlediğini ve 

bu poliçe bedellerinin müvekkilden tahsil yoluna gittiğini savu-

narak davacı tarafın alacağının bulunmadığını beyan etmiştir. 

Örnek 3- Davacı vekili, müvekkilinin davalının Altın Si-

gorta A.Ş. ile 03.08.2010 tarihli acentelik sözleşmesi imzaladı-

ğını, davalının kendilerine borçlu olduğu ve acentelik sözleşme-

sinin feshedileceği yönündeki baskılarının giderek arttığını oysa 

müvekkilinin hiçbir borcu olmamasına ve 2011 yılından bu yana 
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tek bir poliçe üretmemesine rağmen elinde bulunan kambiyo ev-

raklarını teslime yanaşmadığı gibi, hiçbir dayanağı olmayan 

borcu ödemesini istediğini, daha sonra da 5.10.2011 tarihli ih-

tarname ile 26.08.2010 tarihinden itibaren tek taraflı feshedildi-

ğinin bildirildiğini ileri sürerek, davalıya 382.714,00 TL borçlu 

olmadığının tespitini, bedelsiz kaldığı menfi tespit neticesinde 

anlaşılacak olan bonoların ve çeklerin iadesini talep etmiştir.  

 Davalı vekili, taraflar arasındaki acentelik ilişkisine isti-

naden mevcut cari hesap borcunun tahsili hususunda dava ko-

nusu senetlerin imzalandığını borcun halen ödenmediğini ve 

800.001,25 TL olduğunu, borcun tasfiyesi için 06.04.2010 tari-

hinde protokol imzalandığını, acentenin protokole uymadığını 

savunarak, talebin reddini istemiştir. 

b. İkinci Kitap 

Ticaret Şirketleri (TTK m. 124-644) 

aa. Sermaye Koyma Borcundan Kaynaklanan Alacak Ta-

lepleri: 

(TTK m. 127-132) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, davalının müvekkili şirketin ortağı 

olduğunu, 04.08.2001 tarihinde yapılan olağan genel kurul top-

lantısında sermaye artırım kararı alındığını ve davalının da bu 

karara iştirak ettiğini, şirket ana sözleşmesinin değişik 6. madde-

sine göre artırılan şirket sermayesinin 1/4'ünün, tescil tarihinden 

itibaren en geç üç ay içinde, kalanının ise 12.07.2003 tarihinde 

ödenmesinin gerektiğini, davalının söz konusu borcunu ödeme-

diğini ileri sürerek 100.000,00 TL’nin davalıdan tahsilini talep 

etmiştir. 

    Davalı vekili, davacının, dava konusu sermaye borcu 

için usulsüz apel çağrısı yaparak müvekkilini şirketten ıskat 
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ettiğini ve bu payları rüçhan hakkını kullanan bir kısım şirket or-

taklarına sattığını, bu kişilerce artırılan sermayeye ilişkin ödeme 

yapıldığından ancak bu kişilerin sebepsiz zenginleşme hükümle-

rine göre talep haklarının olabileceğini, müvekkilinin usulüne 

uygun olarak temerrüde düşürülmediğini, davacının kötü niyetli 

girişimleri nedeniyle müvekkilinin taahhütlerini yerine getire-

mediğini savunarak, talebin reddini istemiştir. 

bb. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmeden Kaynakla-

nan Tazminat Talepleri: 

(TTK m. 134-194) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı Teke İnş 

A.Ş. ile 08.09.2011 tarihinde hizmet akdi imzaladığını, sözleşme-

nin 6.2 maddesine göre hak kazandığı ekstra bonus prim alaca-

ğının ödenmesini talep ettiğini, ödeme yapılmayınca iş mahke-

mesinde dava açtıklarını, dava açıldıktan sonra yukarıda anılan 

şirketin davalı ile birleşmesi nedeniyle fes olunduğunu, bunun 

üzerine birleşme nedeniyle zarara uğrayacaklarından bahisle 

TTK’nin 157. maddesi uyarınca 500.000 TL'nin ödenmesi veya 

teminat altına alınmasının istediklerini, bugüne kadar davalı ta-

rafından ödeme yapılmadığı gibi, teminatta verilmediğini, iş 

mahkemesindeki menfaatlerinin birleşme nedeniyle tehlike al-

tına girdiğini, TTK’nin 157. maddesine göre birleşmeye katılan 

şirketlerin alacaklıları, birleşmenin hukuken geçerlilik kazanma-

sından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şir-

ketin alacakları teminat altına alacağını, davacının rüçhanlı ala-

cakları için korunmaya değer menfaati bulunduğunu, davalı ta-

rafından alacakları ödenmeyip teminatta verilmediğinden birleş-

tirme kararına itiraz ettiklerini ileri sürerek, 500.000 TL'nin 

ödenmesini veya teminat altına alınmasını talep ve dava etmiştir.        

    Davalı vekili, davacının aynı alacak talebine ilişkin 
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olarak iş mahkemesinde dava açtığını, TTK’nin 157. maddesinde 

birleşmeye itiraz hakkı tanınmadığını, davacının alacak talebinin 

uyuşmazlık konusu olduğunu, alacağın varlığının iş mahkemesi 

kararı ile belirleneceğini, birleşmeden dolayı alacakların tehli-

keye düşmeyeceğini, birleşme sonrası davalı şirketin özvarlığının 

34.898.267,79 TL olduğunu, davalının 10 alışveriş merkezinin 

yöneticiliğini yaptığını, borca batıklık durumu bulunmadığını sa-

vunarak, talebin reddini istemiştir.  

 cc. Şirketler Topluluğundan Kaynaklanan Tazminat Ta-

lepleri: 

(TTK m. 195-209) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkili ile dava dışı Ziraat Ta-

şıma Tic. A.Ş. arasında, 11.08.2003 tarihinde, taşıma sözleşmesi 

imzalandığını, ancak söz konusu şirketin sözleşme gereklerini 

yerine getirmediğini, bu nedenle müvekkili tarafından anılan şir-

ket aleyhine açılan davanın müvekkili lehine sonuçlandığını, 

ilama dayalı olarak yapılan takibin, borçlu şirket üzerine kayıtlı 

herhangi bir malvarlığının bulunmaması nedeniyle sonuçsuz 

kaldığını, borçlu şirketin aslında bir tabela şirketi olduğunu, mü-

vekkili tarafından açılan taşıma ihalesine katılabilmek için kurul-

duğunu, bilinçli bir şekilde şirket üzerine her hangi bir malvarlı-

ğının kaydedilmediğini, faaliyetlerini aynı şirketler topluluğu içe-

risinde yer alan davalı şirketlerin ofis ve personeli vasıtasıyla yü-

rüttüğünü, davalı A.T.G'nin borçlu şirket ile birlikte diğer davalı 

şirketlerin hâkim ortağı ve yönetim kurulu başkanı olduğunu, şir-

ketlerin tamamının aynı adreste mukim bulunduklarını, davalı-

ların hep birlikte planlı bir biçimde ve borç ödememe niyeti ile 

hareket ettiklerini, "Ziraat" marka ve ismine müvekkili tarafın-

dan güven duyulmasını sağladıklarını, ihtilaf çıktıktan sonra bu 

şirketteki hisselerini devrettiklerini, borçlu şirket tarafından 
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verilen teminat mektubunun da, davalıların kendi malvarlıkla-

rını ipotek ettirmeleri sonucu alındığını, bu hususun da kendi 

iddialarını teyit ettiğini, sonuç olarak perdenin aralanması teorisi 

uyarınca hüküm altına alınan meblağdan davalıların müteselsi-

len sorumlu bulunduklarını ileri sürerek, 1.894.710 USD'nin fa-

izi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiş-

tir. 

Davalılar vekili, davacıya borcu bulunan şirketin müvek-

killerinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduğunu, anılan şirketin 

eylemlerinden müvekkillerinin sorumlu tutulamayacaklarını, 

kaldı ki borçlu şirketin 1982 yılından beri faaliyet gösterdiğini, 

davacının alacağını tahsil ettiğini, davanın zamanaşımına uğra-

dığını savunarak, talebin reddini istemiştir. 

dd. Kolektif, Komandit, Anonim ve Limitet Şirketlerden 

Kaynaklanan Tazminat ve Alacak Talepleri: 

(TTK m. 211-644) 

aaa. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulu-

ğundan Kaynaklanan Tazminat Talepleri: 

 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkili şirketin tek malvarlığı 

olan 1270 nolu taşınmazın, dönemin yönetim kurulu ve denet-

çileri olan davalılar ve davalı şirkete hukuka aykırı olarak değeri-

nin çok altında muvazaalı olarak satıldığını, bu satış karşılığında 

şirket kasasına para girişi olmadığını, şirketin fiilen içinin boşal-

tıldığını, aynı taşınmaz ile ilgili olarak ortaklarca tapu iptali da-

vası açılıp derdest olduğunu, davalılar M.T ve Y.A’nın davalı şir-

ket ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığını, 111 adet dai-

renin davalı şirkete verildiğini, dava konusu taşınmazların iyini-

yetli üçüncü kişilere satıldığını ileri sürerek 1.224.000 TL’nin 
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tazminat olarak ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalılar vekilleri, şirket genel kurulunca alınan karara is-

tinaden taşınmaz satışının gerçekleştirildiğini, işlemin sonraki 

genel kurul kararıyla onaylandığını, satış bedelinin şirket serma-

yesine dâhil edildiğini, davalıların bir kısmının tapu kaydına da-

yalı devirler nedeniyle iyiniyetli bulunduklarını savunarak tale-

bin reddini istemişlerdir. 

Örnek 2- Davacı vekili, 18.11.2005 tarihinde müvekkili-

nin merkez şirket ortaklar kurulunca alınan karar gereğince A…. 

ilinde faaliyet göstermek amacıyla A… İlinde şube açılmasına ka-

rar verildiğini, alınan karar uyarınca B:K'nın A… Şubesinin her 

türlü yönetim ve işleyişinde kaynaklı zarardan sorumlu olacağı-

nın karara bağlandığını, B.K’nın A.. Şubesinin %40 hissesine sa-

hip olduğunu, imzalanan protokoller gereği her ay gelirin % 

60'ını ödeme yükümlülüğü bulunduğunu, buna rağmen davalı-

nın 30/05/2008 tarihinden 30/07/2009 tarihine kadar olan sü-

reçte eğitici faaliyetler nedeni ile kursiyerlerden tahsil edilen üc-

retler ile Özel Güvenlik Personelinin istihdam edilmesinden do-

layı elde edilen gelirden müvekkili şirkete ödemesi gereken ve 

belirtilen süreçte gelirin %60'ına tekabül eden 92.729,80 TL'yi 

ödenmediğini iddia ederek, 92.729,80 TL'nin davalıdan tahsilini 

talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, davacı tarafın talep ettiği 92.729,80 TL ala-

cağın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını, aralarında ya-

pılmış herhangi bir sözleşme söz konusu olmadığını, davacı şir-

ketin yalnızca şubesinin işlerini takip etmesi için 11.12.2006 ta-

rihinde tarafına yetki verildiğini, bu yetki dışında aralarında hiç-

bir hukuki bağ bulunmadığını, güvenlik sertifikaları imzalanma-

dan önce güvenlikçi adaylar tarafından şirket merkezine ödeme 

yapıldığını savunarak talebin reddini istemiştir. 

Örnek 3- Davacı vekili, müvekkillerinin murisinin davalı 
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şirketin kurucusu ve ortağı olduğunu, limited şirketin kurulma-

sında iki ortak gerektiğinden kardeşinin oğlu olan davalıyı şirkete 

ortakmış gibi göstermek zorunda kaldığını, müteveffanın ölümü 

sonrası davalı T.Ç'nin işleri yürütmesinin istendiğini, davalının 

müdürlük görevini suiistimal ettiğini, şirketin paralarını kendi 

üzerine aktardığını, şirketle rekabet yasağına uymadığını, davalı-

nın daha sonra MYP Elektrik Elektronik İletişim Ltd. Şti'ni kur-

duğunu, kurulan yeni şirketin davalı şirket ile aynı faaliyet ala-

nına ilişkin olduğunu, şirketten çıkarılan işçilerin davalının yeni 

kurduğu şirkette işe başladığının tespit edildiğini,  şirkete ait 4 

adet aracın da davalının kurmuş olduğu şirkete kiralandığını, şir-

keti zarar uğrattığını ileri sürerek şirket zararı 500.000,00 TL’nin 

şirket müdürü davalıdan tahsilini istemiştir. 

Davalı vekili, davacı iddialarının doğru olmadığını, yeni 

kurulan şirketin faaliyet alanın farklı olduğunu ileri sürerek tale-

bin reddini istemiştir. 

bbb. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hak-

kından Kaynaklanan Alacak Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketin % 45 

oranında hissedarı olup, 15 Haziran 2007 tarihli olağan genel 

kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini ve aynı 

toplantıda yönetim kurulu üyelerine 3.000,00 TL aylık ücret 

ödenmesine karar verildiğini, ancak ödenmesi gereken ücretin 

müvekkiline ödenmediği gibi yönetim kurulu üyeliğinden kay-

naklanan diğer haklarının da müvekkiline kullandırılmadığını 

ileri sürerek toplam 15.000,00TL huzur hakkının davalı şirket-

ten tahsilini talep etmiştir.              

Davalı şirket temsilcisi, defter kayıtlarına göre şirketin da-

vacıdan alacaklı göründüğünü, davacının kendi adına birçok 
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harcama yaptığını, davacı tarafça iddia edilen alacağın varlığını 

kabul etmediklerini savunarak talebin reddini istemiştir. 

ccc. Kâr Payı Alacak Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacılar vekili, müvekkilinin davalı banka ile 

birleşen P. T.A.Ş.'nin ana sözleşmesinin 66. maddesi uyarınca 

çıkarılan 1.700 adet kurucu intifa senedinden 65 adedinin sahibi 

bulunduğunu, P. T.A.Ş.'nin 5230 sayılı Kanun ile davalı bankayla 

birleşerek tüzel kişiliğinin sona erdiğini, P. T.A.Ş.'ni devralan da-

valı bankanın müvekkilinin sahip olduğu kurucu intifa senetleri 

dolayısıyla sözleşme ile ilişkinin yükümlü tarafı haline geldiğini, 

P. T.A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık haklarının yönetim ve dene-

timinin 18.06.2002 tarihinde TMSF'ye devredilmesinin müvek-

kilinin sözleşmeden kaynaklanan haklarını etkilemeyeceğini ileri 

sürerek, 2005 ve 2006 yıllarında dağıtılan kardan müvekkilinin 

sahip olduğu 65 adet kurucu intifa senedine isabet eden kar payı 

alacağından 100.000,00 TL'nin dağıtım tarihlerinden itibaren iş-

leyecek avans faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, talebin reddini istemiştir.   

 

Örnek 2- Davacı vekili, davacıların davalı şirkete %45 his-

seye sahip olduklarını, davalı şirketin 03.10.2013 tarihinde yapı-

lan 2012 yılı olağan genel kurul gündeminin 5 numaralı maddesi 

gereğince bilançoya göre belirlenen karın şirket bünyesinde bıra-

kılmasına dair maddenin oy çokluğu ile reddedildiğini, bu ne-

denle kar payının paydaşlara dağıtılması genel kurul tarafından 

karar altına alındığını, akabinde davacıların paylarının kendile-

rine ödenmesi yönünde ihtarname çekildiğini, ödemenin buna 

rağmen yapılmadığını, iddia ederek 30.000,00Tl’nin tahsilini ta-

lep etmiştir. 
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 Davalı vekili, şirketin 2012 yılı karının şirket bünyesinde 

bırakılmasına dair bir teklifinin olmadığını, bu nedenlerle yapıl-

mayan bir teklifin oy çokluğu ile reddedilmesinin söz konusu ola-

mayacağını savunarak talebin reddini istemiştir. 

ddd. Ortaklıktan Çıkma, Çıkarılmadan Kaynaklanan Ala-

cak Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, 30.12.2008 tarihinden beri mü-

vekkilinin davalı şirketin ortağı olduğunu, gerçek kişi davalıların 

ise diğer paydaşlar bulunduğunu, müvekkilinin payını karı-koca 

olan davalı gerçek kişilere devir etmek istediğini, bunun kabul 

edilmediğini, büyük pay sahibi İ.K'nın usulsüz işlemlerinin bu-

lunduğunu, rekabet etme yasağına aykırı davrandığını, aynı 

alanda yeni şirketler kurduklarını, davalı şirketin içini boşalttık-

ların ileri sürerek, şirketten çıkmasına izin verilmesine ve çıkma 

payı olarak 150.000,00TL’nin tahsilini talep etmiştir.  

            Davalılar vekili, davacının büyük pay sahibi mü-

vekkili İ.K’dan 20.12.2008 tarihinde pay devir alarak ortak oldu-

ğunu, daha sonra anlaşılmaz tutumlar sergilemeye başladığını, 

huzursuzluk çıkardığını, iddiaların yerinde bulunmadığını savu-

narak, davalı şirket vekili ayrıca %27 pay sahibi olan davacının 

şirketi zarara uğrattığını belirterek, belirlenecek bedelinin hisseyi 

alacak şirket ortağı İ.K tarafından bedelinin ödenmesi karşılı-

ğında alıcı İ.K'ya devri ile şirketten çıkarılmasını istemiştir. 

eee. Pay Devrinden Kaynaklanan Alacak Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, 1.06.2015 tarihli hisse devir söz-

leşmesi ile davacının Kutlu İnş A.Ş.'deki hisselerinin davalıya 

devredildiğini, sözleşmenin 3.4. maddesinde hisse bedelinin ka-

panış tarihi itibariyle ayarlanmasının, diğer bir deyişle şirketin bir 
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yıl önceki kapanış bilançosu esas alınmak suretiyle saplanmış bu-

lunan hisse devrinin şirketin kapanış tarihindeki mali durumu 

dikkate alınarak yeniden belirlenmesi ve böylece saplanacak 

hisse alım bedeli bakiyesinin tesis edilmiş bulunan yediemin he-

saptan satıcılara faizi ile birlikte ödenmesinin düzenleme altına 

alındığını, bu kapsamda kapamış tarihi olan 02.07.2016 tarihi iti-

bariyle bedel ayarlanmasına esas alınacak bilançonun düzenlen-

diğini, bu belirlemeye itiraz edildiğini, davalı şirketin mensubu 

bulunduğu başka bir şirket aracılığı ile 24.09.2016 tarihinden 

başlamak üzere davacılar dışındaki tüm şirket ortaklarına alım 

bedeli bakiyesinin 2.455.000 ABD Doları olarak belirlemek sure-

tiyle ödemede bulunduğunu, davacıya ise sözleşmenin 10.10. 

maddesi gerekçe göstererek herhangi bir ödeme yapılmadığını 

şirket ile rekabet ettiklerinden bahisle dava ikame edildiğini ileri 

sürerek 544.540 USD’nin davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

            Davalı vekili, davacı iddiaların doğru olmadığını, 

davacının şirketten ayrıldıktan sonra sözleşme ile kararlaştırılan 

rekabet yasağını ihlal ettiğini bu sebeple ödeme yapılmadığını ve 

dava açıldığını ileri sürerek talebin reddini istemiştir. 

c. Üçüncü Kitap 

Kıymetli Evrak (TTK m. 645-849) 

TTK’nin üçüncü kitabında düzenlenen kıymetli evrakla il-

gili ticari davalar mutlak ticari dava niteliğindedir. Bu davalar ta-

rafların tacir olup olmadıklarına ve uyuşmazlığın ticari işletme 

ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın ticari dava olarak kabul 

edilir. Ancak bazı kıymetli evrakla ilgili uyuşmazlığın tarafları 

aynı zamanda tacir olup, uyuşmazlık da ticari işletmelerine iliş-

kin olabilmektedir. Bu durumun davanın ticari dava olarak kabul 

edilmesi bakımından bir önemi yoktur. Böyle bir uyuşmazlık, 

hem mutlak hem de nispi ticari dava olarak kabul edilir. 

Kıymetli evrakla ilgili davalar ticaret mahkemelerinde, iş 
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mahkemelerinde, tüketici mahkemelerinde ve fikri ve sınai hak-

lar hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Görevli mahkemenin 

somut olaya göre değişkenlik göstermesi bu davanın ticari dava 

fonksiyonunu ortadan kaldırmaz. 

Kıymetli evrakla ilgili ticari davaların niteliği gereği, taraf-

lar dava konusu hak üzerinde çoğunlukla serbestçe tasarruf ede-

bilmektedirler. Bu sebeple bu tür uyuşmazlıklar da arabulucu-

luğa elverişlidir. Dava arabuluculuğa elverişli olmakla beraber, 

dava şartı arabuluculuk kapsamında kalabilmesi için, uyuşmazlık 

konusunun para alacağının ödenmesine ilişkin olması ve talep 

sonucunun tazminat veya alacağa ilişkin olması ya da her ikisini 

birlikte içermesi gerekir. Uygulamada en çok karşılaşılan kıy-

metli evraklar çek ve bonodur. Ticari işlemlerde poliçe kullanma 

alışkanlığı hemen hemen hiç yoktur. 

Çek ve bono ile ilgili ticari davalar ise çoğunlukla menfi 

tespit (borçsuzluğun tespiti) talepli olarak ortaya çıkmaktadır. 

Menfi tespit davaları ya da tüm tespit davalarının dava şartı ara-

buluculuk kapsamında kalıp kalmadığı tartışmalıdır. TTK’nin 

5/A maddesine göre, “Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer 

kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar pa-

ranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava 

açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı-

dır.”. Müspet (olumlu) ve menfi (olumsuz) tespit talebi ile açıla-

cak davalar, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve 

tazminat talep sonucu içermediği için dava şartı arabuluculuk 

kapsamında kabul edilemeyeceği görüşü ileri sürülmektedir. 

Tespit davalarının dava şartı arabuluculuk kapsamında kaldığı 

görüşünü ileri sürenlere göre ise, TTK’nin 5/A maddesindeki dü-

zenleme ile talep sonucuna değil, dava konusuna açıkça vurgu 

yapılarak, dava konusunun bir miktar paranın ödenmesi olması 

şartı aranmış olduğu, bu bakış açısı ile müspet veya menfi tüm 
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tespit davalarının, esas itibari ile bir miktar paranın ödemesine 

ilişkin olmaları da dikkate alındığında, dava şartı arabuluculuk 

kapsamında kaldığı ileri sürülmektedir. 

Kanun koyucunun yapmış olduğu düzenlemeye hangi an-

lamı vermek istediği yorum yolu ile belirlenir. Burada önemli 

olan, kanun koyucunun yapılmış düzenleme ile hangi menfaati 

korumak istediği, bunu hangi amaç ve doğrultuda yapmış oldu-

ğunu anlayabilmektir. Kanun maddelerinde kullanılan kelimeler 

de yorumun unsurlarındandır. Ancak bu durum yorumun son 

noktası değildir. Somut olaya kanun maddesini uygulayacak 

hâkim, kanunun lafzı yanında yukarıda da değinildiği gibi mad-

denin özü ve ruhuna da temas edecektir. 

Bu konuda, hâkimlere büyük iş düşmektedir. Zira hâkim-

ler, huzurlarına gelen davalarda hukuki sebepleri irdeleyecek ve 

Türk Kanunlarını re’sen uygulama vazifelerini yerine getirecek-

lerdir. Kanunun katı bir şekilde uygulanması halinde bir adalet-

siz yahut hakkaniyete aykırı bir durum ortaya çıkacak ise, hâki-

min elindeki yegane argümanın Türk Medeni Kanunu’nun 2 inci 

maddesi olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

TTK’nin 5/A maddesi ile yapılan düzenleme usul huku-

kuna ilişkin bir düzenlemedir. Usul hükümlerinin yorumunda 

öncelikle lafzi yorum uygulanacaktır. Lafzi yorum yönteminde 

kanun hükmünde yer alan kelimelerin, deyimlerin, ifadelerin 

dilbilgisi kuralı yönünden cümle yapısı içindeki anlamları değer-

lendirilir. Ancak, kanun koyucunun kullandığı kelimelerden açık 

bir anlam çıkarılamıyorsa, diğer yorum kurallarının uygulanması 

gerekir. Örneğin, medeni usul hukukunun şekli bir hukuk alanı 

olması, yorum gerektiren konularda 6100 sayılı HMK’nin dar yo-

rumlanmasını gerektirmez; aksine geniş yorum yapılmadır. 
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Ancak bu yolla amaca uygun doğru yorum yapılabilir104. 

7155 sayılı Kanunun genel gerekçesinde ve TTK’nin 5/A 

maddesini ihdas eden madde gerekçesinde, kanun koyucunun 

sadece konusu bir miktar para alacağının ödenmesi olan eda da-

valarını dava şartı arabuluculuk kapsamına dâhil edip diğer tüm 

dava türlerini kapsam dışında tuttuğuna ilişkin açık bir gerekçe 

yoktur. Bununla beraber, kanun koyucunun, 1.1.2018 tarihinde 

uygulanmaya başlanan bireysel ve toplu iş sözleşmesine dayanan 

iş uyuşmazlıklarındaki dava şartı uygulamasındaki başarıyı esas 

alarak tüm ticari davalarda da benzer bir düzenleme ile dava şartı 

arabuluculuğu düzenlemeyi amaçladığı 7155 sayılı Kanununun 

genel gerekçesinden anlaşılmaktadır105. İş uyuşmazlıklarında 

dava şartı arabuluculuğu düzenleyen 7036 sayılı İş Mahkemeleri 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile “Bireysel veya 

toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve taz-

minatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya baş-

vurulmuş olması dava şartıdır” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk ile ilgili bir yıllık uy-

gulama sürecinde de eda ve tespit davalarının dava şartı arabu-

luculuk kapsamında kaldığı doktrin ve uygulamada tartışmasız 

olarak kabul edilmiştir ve uygulama bu şekilde devam etmekte-

dir. Ayrıca, unutulmamalıdır ki tespit davası eda davasının öncü-

lüdür ve eda davasının sonunda verilen hükmün içinde tespit 

hükmü de yer alır. 

 Söz konusu gerekçeler dikkate alındığında, TTK’nin 5/A 

maddesi uyarınca, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan 

                                                            
104 Pekcanıtez/Özekes/Akkan/Taş Korkmaz, s. 923. 

 
105 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla işçi ve işveren uyuşmazlıkları bakımından 

kabul edilen ve 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar uygulanan “dava şartı olarak 

arabuluculuk” kurumunun uygulamada sağladığı başarı ve fayda göz önünde bulun-

durularak bu kurumun ticari uyuşmazlıklara da teşmil edilmesi yönünde düzenlemeler 

yapılmaktadır (7155 sayılı Kanun Genel Gerekçe). 
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alacak ve tazminat talepleri hakkındaki davalar yanında, tespit 

davalarının da dava şartı arabuluculuk kapsamında olduğu sonu-

cuna varılmaktadır. Aksinin kabulü halinde, hem kanun koyucu-

nun amacına aykırı yorum yapılmış olacak hem de uygulamada 

büyük bir kargaşa yaşanacaktır. 

aa. Bonodan Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: 

(TTK m.776-779) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkili tarafından davalı hak-

kında keşidecisi dava dışı İbrahim Şahin olan 22.10.2009 düzen-

leme, 01.12.2009 vade tarihli 75.000,00 TL bedelli bonodan do-

layı icra takibi başlatıldığını, davalının kendisine karşı kambiyo 

senetlerine dayalı icra takibi yapılamayacağından bahisle yaptığı 

şikâyetin ilgili mahkemece kabul edilerek takibin iptal edildiğini, 

bu nedenlerle müvekkilinin mal varlığından eksilerek davalının 

mal varlığında sebepsiz yere zenginleşme meydana geldiğini ileri 

sürerek, 75.000,00 TL alacağın davalıdan tahsiline karar veril-

mesini talep ve dava etmiştir.  

Davalı vekili, icra mahkemesince takibin bono vasfı bulun-

madığı gerekçesi ile iptal edildiğini ileri sürerek talebin reddini 

istemiştir. 

Örnek 2- Davacı vekili, müvekkili şirketin davalı İ.Ş'den ve 

ortağı aynı zamanda kızı olan F.K'dan olan alacağı nedeniyle, ke-

şidecisi Tümsek İnş. Taah. Mad. Orman Ür. Gıda Tem. Mad. 

Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. olan 850.000,00 TL bedelli bono veril-

diğini, İ.Ş’nin gizli ortağı olan kızı ile bonoyu gönderdiğini ve ciro 

ederek verdiğini, müvekkili şirketin sahibinin oğlu Y.D'nın, İ.Ş'i 

arayarak bono ile ilgili bir sorun olup olmadığı sorduğunu, dava-

lının bir sorun olmadığını söylediğini, senedin karşılığının öden-

mediğini, müvekkili şirketin takip yoluna gittiğini, davalının ve 
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kızının imzalara itiraz ettiğini, bunun haksız yersiz olduğunu, bu 

nedenlerle 850.000,00 TL alacağın tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkiline ait imzanın sahte olduğunu, 

savcılık soruşturma dosyasındaki raporun bunu doğruladığını sa-

vunarak talebin reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin, hamili bulunduğu 

31.05.2009 tarihli 3.000 TL bedelli bononun kaybolduğunu, bu 

nedenle zayi nedeniyle çek iptali davası açıldığını ve iptali iste-

nen çekin bu dosyaya ibraz edildiğini, davalının haklı bir neden 

olmaksızın çeki elinde bulundurduğunu ileri sürerek, söz ko-

nusu çekin istirdadına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, istirdadı istenen çekin kaybolmadığını, ak-

sine ciro yoluyla müvekkiline geldiğini, söz konusu çekin 

30.01.2009 tarihinde bankaya takas için ibraz edilmesine karşın 

davacının kötü niyetli olarak aradan 5 ay geçtikten sonra çek ip-

tali davası açtığını, davacının amacının alacağı sürüncemede bı-

rakmak olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. 

bb. Çekten Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: 

(TTK m.780-823) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili; müvekkilinin acentesi olan K… Si-

gorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.'den 12.10.2006, 12.11.2006, 

12.12.2006 vade tarihli 1.800,00 TL tutarlı üç adet bonoyu ciro 

yoluyla devraldığını, 6762 sayılı TTK’nin 661. maddesi uyarınca 

bonolarda keşideciye karşı açılacak davaların vade tarihinden iti-

baren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağının düzenlendi-

ğini, ancak aynı yasanın 664. maddesinde bonodan kaynaklanan 

borcun düşmesi halinde dahi, keşideci ve poliçeyi kabul etmiş 

olan muhatabın hamilin zararına ve sebepsiz iktisap ettiği miktar 
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oranında hamile karşı sorumlu olduğunun belirtildiği, bono ha-

milinin bu durumda BK 61. maddesi uyarınca sebepsiz zengin-

leşme hükümleri uyarınca keşideciye müracaat edebileceğini, 

müvekkilinin zamanaşımına uğrayan bonolar nedeniyle bir yılık 

süre dâhilinde sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca davalı 

keşideci hakkında İzmir İcra Müdürlüğü'nün 2010/14885 Esas 

sayılı takip dosyasında icra takibi başlattığını, takibin borca ve fe-

rilere yapılan itiraz nedeniyle durduğunu ileri sürerek takip mik-

tarını talep etmiştir. 

Davalı vekili; senet bedellerinin bonoyu ciro eden K. Si-

gorta Ltd. Şti. şirketine ödendiğini savunarak talebin reddini is-

temiştir. 

Örnek 2- Davacı vekili, dava dışı Temel İnş. Mal. San. ve 

Tic. A.Ş.'nin aralarındaki ticari ilişkiye istinaden dava konusu 

çeki ciro ve teslim yolu ile müvekkiline teslim ettiğini, davacının 

çeki vadesinden önce kaybetmesi nedeniyle Ankara 4.Asliye Ti-

caret Mahkemesi'nin 2013/253 E.2013/457K sayılı ilamı ile çe-

kin zayii nedeni ile iptaline karar verildiğini, iptal kararı ile çekin 

yasal hamili olduğu tespit edilen davacının sebepsiz zenginleşen 

davalıdan borcunu ödenmesini talep etme hakkının bulundu-

ğunu, davalının borca itiraz dilekçesinde takibe dayanak gösteri-

len çeke ve çekteki imzasına herhangi bir itirazının bulunmadı-

ğını ileri sürerek çek bedelini talep etmiştir.  

   Davalı vekili, dava konusu çek fotokopisinde çekin ciro 

edildiğine dair herhangi bir ciranta imzası olmadığını, davacı 

Mehmet Akyüz'ün bu çekin yetkili hamili olduğunun belli olma-

dığını, müvekkilinin icra takibi konu olan bu çeki mal satın almak 

için sözleşme yaptığı dava dışı Temel İnş. Mal. San. Tic. AŞ'ye 

28.12.2012 tarihli sözleşme ile verdiğini, ancak daha sonra bu 

şirket davalıya vermeyi taahhüt ettiği malları verdiği için menfi 

tespit, alacak, çekin iptali davası açtığını, yapılan yargılama 
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sonucunda çekin iptaline karar verildiği ve kararın kesinleştiğini, 

Aksaray 1.İcra Müdürlüğünün 2013/4312 E. sayılı icra takibine 

konu olan çekin mahkeme kararı ile iptal edilmiş olduğunu sa-

vunarak talebin reddini istemiştir. 

Örnek 3- Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında çelik 

kapı satışından kaynaklanan ticari ilişki nedeniyle davalı yanca 

çek keşide edilerek verildiğini, zamanaşımına uğramış çekin ya-

zılı delil başlangıcı niteliğinde olduğunu, davalı aleyhine temel 

ilişkiden kaynaklanan alacak talebi ile icra takibine geçildiğini, 

itiraz üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, takip konusu asıl 

alacak ve tüm ferilerinin davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı, davacı tarafın kapıları teslim etmediğini, zamana-

şımına uğramış çekin ispata yeterli olmadığını beyanla talebin 

reddini istemiştir. 

Örnek 4- Davacı vekili, davacının dava dışı A.T’e 

05.05.2011 keşide tarihli hamiline yazılı 35.000,00 TL bedelli 

çeki ticari ilişki nedeniyle E.Y’a teslim etmesi için verdiğini, an-

cak EY’nin hamiline çeki kabul etmediğini, çekin hukuka aykırı 

olarak üçüncü kişilerin eline geçtiğini, müvekkili aleyhine Afyon 

1. İcra Müdürlüğü’nün 2011/851 esas sayılı takip dosyası ile ta-

kibe konulduğunu, müvekkilinin icra baskısı altında takip alacak-

lısı M.B’ye 35.000,00 TL ödemede bulunduğunu, oysaki müvek-

kilinin dava konusu çekten dolayı bir borcunun bulunmadığını 

ileri sürerek müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine, icra teh-

didi altında tahsil edilen 35.000,00 TL’nin davalılardan yasal fa-

izi ile tahsilini talep etmiştir.  

  Davalı vekili, müvekkilinin çeki otomobil alışverişi ne-

deni ile diğer davalı YB’den aldığını savunarak talebin reddini is-

temiştir. 

Örnek 5- Davacı vekili; dava dışı D...Ltd. Şti. tarafından 
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ödenmeyen kredi borcuna karşılık dava konusu çekin teminat 

amacıyla müvekkili bankaya ciro yoluyla devredildiğini, banka 

alacağının muaccel hale gelmesi nedeniyle çek keşidecisi aley-

hine icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine takibin 

durduğunu belirterek takip konusu asıl alacak ve tüm ferileri top-

lamı 456.000,00TL’nin tahsilini talep etmiştir.  

Davalı vekili; müvekkili şirketin kredi sözleşmesinin kefili 

olmadığını, çekin müvekkili şirket tarafından ibraz gününden bir 

ay sonra 20.07.2009 tarihinde çekin lehtarı olan D...Ltd. Şti.'ye 

ferileri ile birlikte ödendiğini, bu şirketten ibraname alındığını, 

müvekkili şirketin çek nedeniyle herhangi bir borcunun kalma-

dığını, çekin zamanaşımı süresi dolduğundan kambiyo vasfını 

kaybettiğini belirterek talebin reddini istemiştir. 

Örnek 6-  Davacı vekili, davalı aleyhine çeke dayalı icra 

takibi yapıldığını, dayanak çekin miktarının tahrif edilerek 

13.000,00 TL yapıldığını, değişikliğin keşideci tarafından paraf-

lanmadığını, çekin kambiyo vasfını yitirdiğini,  ciroların hukuki 

geçerliliğini kaybettiğini, savcılık soruşturmasının devam etti-

ğini, İcra Hukuk Mahkemesi'nin bilirkişi raporuna dayanarak ta-

kibin iptaline karar verdiğini, davalının kötü niyetli olduğunu be-

lirterek davacının borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini 

talep etmiştir.           

Davalı vekili, davalının çeki G.M'.den aldığını, çekin tahrif 

edildiğini bilmediğini,  davacının çekin kambiyo vasfında olma-

dığına dair itirazlarının süresinde yapılmadığını, İcra Hukuk 

Mahkemesi kararının şekli incelemeden ibaret olduğunu, ci-

ranta G.M ve davacının ağır ceza mahkemesinde sahtecilik su-

çundan yargılandığını, sanık G.M'nin suçlamayı kabul ettiğini,  

belirterek talebin reddini istemiştir. 
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ç. Dördüncü Kitap 

Taşıma İşleri (TTK m. 850-930) 

aa. Eşya Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve 

Tazminat Talepleri: 

(TTK m.856-893) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, taraflar arasındaki sözleşme uya-

rınca müvekkilinin, davalıya ait emtiayı varma yerine götürdü-

ğünü, ancak, davalı tarafından sağlanması gereken refakat belge-

sinin bulunmaması nedeniyle Belarus Devleti Karantina İdaresi 

tarafından malların iade edildiğini, bu nedenle müvekkilinin eş-

yayı teslim edemediğini, malların iade edilmesinden dolayı za-

rara uğradığını, refakat belgelerinin davalı tarafından sağlanma-

mış olmasının davalının 6102 sayılı TTK’nin 860-864 maddeleri 

ile CMR'nin 11. maddesi uyarınca kusursuz sorumluluğuna yol 

açacağını, müvekkilinin meydana gelen zararının tazmini için fa-

tura düzenleyip davalıya gönderdiğini, davalının müvekkilinin 

zararını karşılamadığını ileri sürerek, 9.000 USD'nin 31.12.2011 

tarihinden itibaren CMR'nin 6/2 maddesi uyarınca yıllık %5 fai-

ziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkilinin sözleşme ile üstlendiği tüm yü-

kümlülüklerini yerine getirdiğini, taşınan eşyanın gönderilene 

teslim edildiğini ileri sürerek talebin reddini  istemiştir. 

Örnek 2- Davacı vekili; davalı şirket yetkilisinin başvurusu 

üzerine müvekkilince; davalı şirketin Salhan-İran adresinde bu-

lunan alıcıya göndereceği mallar için 7 adet vagon tahsisinin ya-

pıldığını, bu vagonlara yüklenilen malların alıcıya tesliminin ger-

çekleştirildiğini, ancak vagon isteği yaratma işlemi sırasında da-

valının talebinin aksine sehven sipariş ödeme türü olarak “ta-

mamı varışa havale” hanesi yerine “tamamı peşin” hanesinin işa-

retlendiğini, bu nedenle alıcı firmadan ve gönderen davalıdan 
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taşıma ücretinin tahsil edilmediğini, bu durumun yapılan kont-

rollerde anlaşılması üzerine davalıdan taşıma bedelini ödenme-

sinin istenildiğini ancak davalının ödemeye yanaşmadığını ileri 

sürerek 24.813.42 TL'nin olay tarihinden itibaren avans faiziyle 

birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili; davacının alacak talebinin yersiz olduğunu 

savunarak talebin reddini istemiştir. 

bb. Taşınma Eşyası Taşıma Sözleşmesinden Kaynakla-

nan Alacak ve Tazminat Talepleri: 

(TTK m.894-901) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, Ankara'da subay olarak çalışan 

müvekkilinin, İstanbul'a tayininin çıkması nedeniyle ev eşyaları-

nın taşınması konusunda, 19.08.2004 tarihli protokol ile davalı 

Efor Taşımacılık Tic. Şti. ile anlaşıldığını, ancak davalı Hanifi 

Sürücü'nün sürücüsü olduğu aracın Bolu'da yaptığı kaza nede-

niyle eşyaların kullanılamayacak hale geldiğini, 100.000,00 TL 

eşya hasar bedeli alacağının zarar tarihi 21.08.2004 tarihinden 

itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve 

müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir. 

Davalı şirket, kazaya karışan aracın kendisine ait oldu-

ğunu ancak taşıma sözleşmesinin tarafı olmadığını, şoförü olan 

davalı Hanifi Sürücü’nü kendi izni dışında davaya konu taşıma 

işini yaptığını, bu nedenle zarardan sorumluluğunun bulunma-

dığını belirterek davanın reddini savunmuştur.  

Davalı Hanifi Sürücü kazada bir kusurunun bulunmadı-

ğını, yoğun kar yağışı sebebi ile yolun kaygan olduğunu ileri sü-

rerek talebin reddini istemiştir. 
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cc. Değişik Tür Araçlar İle Taşıma Sözleşmesinden Kay-

naklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: 

(TTK m.902-905) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili dava dilekçesinde; sigortalısı Yapı 

Kimya ile nakliyat emtia sigorta sözleşmesi imzalanarak sigorta 

poliçesine bağlandığını, sigortalının dava dışı Bonbino’ ya sente-

tik yapıştırıcı emtiası sattığını, taşıma işleminin davalı  tarafından 

ifa edildiğini, taşımada kullanılan dorsenin alt ve tekerlek kısım-

larının yandığını, buna bağlı olarak sigortalı emtianın yapısının 

bozulduğu ve kullanılmaz hale gelerek tam ziyaya uğradığını, si-

gortalıya 102.499,70.TL sigorta tazminatı ödendiğini, buna bağlı 

olarak davacının akdi ve yasal halef olduğunu, doğan hasardan 

davalı  şirketin sorumlu olduğunu beyan ile 102.499,70- TL'nin 

haksız fiil tarihi olan 17.09.2015 tarihinden itibaren avans faizi 

ile birlikte davalı  şirketinden alınarak davacıya verilmesini talep 

etmiştir. 

Davalı vekili cevap dilekçesinde; taşımanın karayolu aya-

ğının Ankara-Gebze arasında, Gebze-Fas ayağının deniz yolu ile 

planlandığını, ancak Bolu-Kaynaşlı yakınlarında dorsenin çekici-

den ayrılarak yandığını, eksik ve hatalı yükleme ve ambalajlama-

dan gönderen/sigortalının sorumlu olduğunu, diğer yandan 

bahse konu kaza ve hasardan ihbar edilen S.. Lojistik Şirketi'nin 

sorumlu olduğunu fiili taşıyıcının kasti bir tutumu olduğunu, da-

valı şirketin en yüksek özeni gösterdiğini, talebin sınırlı sorumlu-

luğu aştığını, poliçenin geçerliliğinin incelenmesi gerektiğini be-

yan ile talebin reddini istemiştir. 
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çç. Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak 

ve Tazminat Talepleri: 

(TTK m.906-916) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili,  müvekkillerinin murisinin davalı 

şirkete ait Bahçekapı adlı vapur ile Eminönü'ne gitmek üzere Ka-

dıköy'den vapura bindiğini, vapurun iskeleye tam yanaşmadan 

güvenlik zincirlerini açtığını ve tedbirleri alınmamış güvensiz 

inişleri sırasında arkadan gelenlerinde itmesiyle vapurdan iner-

ken dengesini kaybettiğini, vapur ile iskele arasına düşerek sıkı-

şan murisin, kafatasının ezilmesi sonucu hayatını kaybettiğini, 

taşıma mukavelesinden kaynaklanan gemi kazası nedeniyle da-

valının maddi ve manevi zararlardan sorumlu bulunduğunu ileri 

sürerek asıl davada fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 

müvekkillerinden eş ve çocukların her biri için ayrı ayrı 1.000 TL 

maddi, 50.000 TL manevi, ölenin kardeşi için 15.000 TL manevi 

tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile 

birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davaya konu olayın 13.03.2003 tarihinde 

meydana geldiğini, olayın haksız fiilden doğan tazminat davası 

olarak kabul edilmesi halinde 1 yıl, yolcu taşıma sözleşmesine 

ilişin tazminat davası olarak kabul edilmesi halinde ise 5 yıl hak 

düşürücü süreler dolduğunu savunarak talebin reddini istemiş-

tir. 

Örnek 2- Davacı vekili, davacının Sabiha Gökçen havaala-

nından gidişli dönüşlü aldığı biletle Amerika’dan dönüşte valiz-

lerinden birisinin kilidinin kırılarak içinde bulunan eşyalarının 

hepsinin çalındığını, davacının davalı firmaya yaptığı başvuru 

üzerine, hasar raporu düzenlendiğini, kurumun 28.10.2014 ta-

rih 5485 sayılı cevabi yazısı ile hatayı kabul ettiğini, davacının 

dava dilekçesi ekinde sunduğu fişleri ve kredi kartı ekstresi 
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uyarınca toplam 4.498,02 USD zararının olduğunu, kaybolduğu 

belirtilen eşyaların ticari amaçla alınmadığını, davacının toplam 

maddi zararının 10.179,01 TL üzüntü ve hayal kırıklığından do-

ğan manevi zararının ise 3.000,00 TL olduğunu iddia ederek top-

lam 13.179.01 TL tazminat alacağının davalıdan tahsilini talep 

etmiştir. 

Davalı vekili, dava konusu taşımanın New York- İstanbul 

arasında yapıldığını, davaya Montreal Konvansiyonu hükümleri-

nin uygulanması gerektiğini, davacı ile davalı arasında şartları bi-

lette yazılı olan bilet metni ile gönderme yapılan Ortaklık Yolcu 

ve Bagaj Taşıma Genel Şartlarının geçeri olduğu taşıma akdi ku-

rulduğunu, bu takdirde olaya Varşova Konvansiyonu hükümleri 

ve sözleşme şartlarının uygulanması gerektiğini, davacının ba-

gajda bulunduğunu iddia ettiği kıymetli eşyaların Yolcu ve Bagaj 

Taşıma Genel Şartlarının 9.1.3 maddesi gereğince bagaj içeri-

sinde taşınmaya müsait olmadığını, Montreal Konvansiyonunda 

manevi zararın tazminine ilişkin bir hüküm bulunmadığını, ma-

nevi zarar talep edilebilmesi için gerekli olan MK. 24 ve BK. 49 

maddesindeki koşulların somut olayda gerçekleşmediğini, dava-

cının kişilik haklarının zedelenmediğini, davacıya karşı davalı ta-

rafından işlenmiş ağır bir kusur bulunmadığını, ileri sürerek ta-

leplerin reddini istemiştir. 

Örnek 3- Davacılar vekili, 17.08.2006 tarihinde müvekkil-

lerinin MK’nin trenden inmek isterken trenin hareket etmesi so-

nucu boşluğa düşerek önce sol bacağını, sonrasında sağ bacağını 

kaybettiğini ve en sonunda da kaza ile bağlantılı şekilde akciğer 

kanseri tanısıyla 05.03.2000 tarihinde vefat ettiğini, müvekkille-

rinin bu nedenle manen yıkıldıklarını, kaza tarihinde Çıraklık 

Eğitim Merkezinde hem ücretli çalışan hem de okuyan murisin 

kaza nedeniyle kendisine verilen %100 çalışma gücü kaybı ve sa-

kat işçi olamaz raporu nedeniyle okula devam edemediğini, bu 
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nedenle de tedavi sırasındaki pek çok tedavi masraflarının mü-

vekkillerince karşılandığını ileri sürerek, müvekkillerinden her 

biri için ayrı ayrı 5.000,00 TL manevi tazminat ile murisin annesi 

ve babası için yapılan tedavi giderleri ile oğullarının desteğinden 

mahrum kalmaları dolayısıyla ayrı ayrı 5.000,00 TL maddi taz-

minatın olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile bir-

likte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı-

lara verilmesini talep etmiştir,  

Davalı İdare vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, 

müvekkili idarenin kusurunun bulunmadığını, kaza nedeniyle 

kanser hastalığının oluşmayacağını, talebin kabulü halinde yasal 

faiz istenilebileceğini savunarak talebin reddini istemiştir. 

dd. Taşıma İşleri Komisyonculuk Sözleşmesinden Kay-

naklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: 

(TTK m. 917-930) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin uluslararası nakliyat 

ve gümrükleme işleri ile uğraştığını, davalıya taşıma işleri komis-

yoncusu olarak verdiği hizmet karşılığı düzenlediği ve tebliğ ettiği 

fatura bedellerinin ödenmediğini ileri sürerek davalıdan 

8.153,00TL alacaklı olduğunun tespit ve tahsili ile alacağa 

14.07.2011 ihtarname tarihinden itibaren avans faizi uygulan-

masını talep etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkilinin yurtdışından aldığı şampuan 

ve sair doğal sağlık malzemelerinin taşınması için davacı ile an-

laştığını, taşıma işini fiilen Kalın Şirketi'nin yaptığını, taşıma es-

nasında hasar meydana geldiğini, hasardan davacının sorumlu 

olduğunu, davacıya bu nedenle borçlu olmadığını savunmuştur. 

Örnek 2- Davacı vekili; müvekkili ile davalı şirket arasında 

öğrenci taşıma sözleşmesinin yapıldığını, yapılan sözleşmeye 
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uygun hizmet vermediğinden sözleşme uyarınca davalıya ceza 

uygulandığını ve hak edişlerinden düşüldüğünü, bunun hukuka 

uygun olduğunu ileri sürerek davalı/alacaklı tarafından Nevşehir 

İcra Müdürlüğü'nün 2013/4884 Esas sayılı dosyası ile yapılan ta-

kipte 28.135,85-TL. borçlu olmadığının tespitini talep etmiştir.   

Davalı davacının dava ehliyetinin bulunmadığını, öğrenci-

lerin sözleşmeye uygun olarak taşındığını, 150 öğrenci için 202 

koltuk sunulduğunu, taşıma işi ile ilgili öğrencilerden ya da okul-

lardan hiçbir şikâyetin gelmediğini, işin bitimi sonrasında kati te-

minatın müvekkiline iade edildiğini buna rağmen davacı kuru-

mun ihale süresinin bitiminden sonra rapor düzenlettiğini ileri 

sürerek talebin reddini istemiştir. 

d. Beşinci Kitap 

Deniz Ticareti (TTK m. 931-1400) 

aa. Donatan ve Donatma iştirakinden Kaynaklanan Ala-

cak ve Tazminat Talepleri: 

(TTK m. 1061-1087) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, davacının alıcısı/ gönderileni ol-

duğu MEG tabir edilen kimyasal maddenin davalı donatana ait 

R-Z FULYA D gemisiyle deniz taşımasının tamamlanmasından 

sonra tahliye sırasında gemiden kaynaklanan sebeplerle hasar-

landığını, bu hususun alınan numuneler üzerinde yapılan analiz 

sonuçları ve tespit raporuyla belirlendiğini, kulüp sigortacısı olan 

davalının da donatan ile birlikte sorumlu olduğunu ileri sürerek,  

5.000.000,00 TL’nin davalılardan tahsilini talep etmiştir. 

Davalılar vekili, talebin reddini istemiştir. 
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bb. Kaptanın Sorumluluğundan Kaynaklanan Alacak ve 

Tazminat Talepleri: 

(TTK m. 1088-1118) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, 16/06/2002 tarihinde, saat 00.10 

sularında İstanbul Boğazı Kuruçeşme  önlerinde Kamboçya bay-

raklı  “MODISK-3”  isimli kuru yük gemisi ile T.C. bayraklı “Y.B” 

isimli yolcu motorunun  çatışması  neticesinde meydana gelen 

deniz kazasında “Y.B” isimli yolcu  motorunun battığını ileri sü-

rerek, tekne bünyesindeki  yakıt ve yağın denize karışması sonu-

cunda  oluşabilecek çevre  kirliliğini önlemek için  batık  yolcu 

motorunun  çıkartılma ve uygun yere çekilme  maliyetinin karşı-

lanması hususundaki  tazminat miktarı olan 79.000 USD’nin da-

valılardan müştereken  ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir. 

   Davalı “Y.B” motoru donatanı A.S vekili, tazmini talep 

edilen tutarın, çevreye verildiği iddia edilen zarar ve kirliliğin te-

mizlenmesi işlemi  için mi yoksa  batığın çıkarılması  işlemi için 

mi  harcanacağının belli olmadığını,  müvekkili A.S'ın  teknenin 

kaptanı değil, sahibi/donatanı olduğunu, tazminat davası açıla-

bilmesi için  çevre zararının mevcudiyeti ve seyir durumuna en-

gel teşkil edecek durumun varlığının  gerektiğini  ancak,  böyle 

bir durumun bulunmadığını, batan  teknenin  küçük yolcu  mo-

toru olduğu ve günlük seferin sonunda olayın  meydana  gelmesi 

sebebiyle  küçük kapasiteli motorin yakıt deposunun adeta boş  

olduğunu, teknenin ahşap ve parçalanmış  bir şekilde  30 m. de-

rinlikte  bulunması nedeniyle seyir emniyetini  menfi yönde et-

kilemeyeceğini, talep edilen tazminat miktarının fahiş olduğunu 

savunarak, talebin reddini istemiştir.  

Diğer davalılar vekili, geminin idaresinden sorumlu kap-

tanın husumet yöneltilen müvekkili değil başka bir kişi oldu-

ğunu, bu nedenle kendisine husumet yöneltilemeyeceğini, 
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Limanlar Kanunu’nun 7. ve 11. maddeleri uyarınca sorumlulu-

ğun batan gemilerin sahip, kaptan ve acentelerine yüklendiğini, 

dava konusu zararın doğmadığını, çatmada müvekkili donatana 

ait geminin kusursuz olduğunu, kendisine sorumluluk atfedile-

cek her davalının müşterek ve müteselsilen değil, kusuru ora-

nında sorumlu olduğunu,  batık olan yolcu motorunun battığı 

mevkiinin derinlik ve koordinatı itibariyle  seyir emniyetine engel 

teşkil etmediğini ayrıca, ahşap olması, kaza tarihinden bu yana 

güçlü boğaz akıntılarının etkisiyle parçalanmış ve sürüklenmiş 

olabileceği, teknenin gezi teknesi olması dolayısıyla mevcut ma-

zotun kaza anında yok olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu 

savunarak, talebin reddini istemiştir. 

cc. Gemi Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tazminat 

Talepleri: 

(TTK m. 1119-1130) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, davacının Flıppa C isimli gemiyi 

16/01/2012 tarihli zaman esaslı kira sözleşmesi ile 3 ay + 3 ay + 

3 ay + 3 ay opsiyonlu olarak kiraladığını, günlük kiranın 6.500,00 

USD olduğunu, sözleşmenin imzalanması ile birlikte 15 günlük 

kira bedelinin peşin olarak ödendiğini, geminin 17/01/2012 tari-

hinde müvekkilinin kirasına geçtiğini ve bu tarihte seyrüsefer 

için gerekli olan 268.450,00 USD miktarlı yakıtı gemiye aldığını, 

17/01/2012 tarihinde geminin müvekkilinin taşımasını üstlen-

diği yükü almak için Odessa Limanı'na doğru yola çıktığını ancak 

Odessa'da sözleşmeyi ifa edemediğini, üstlendiği taşımaları ve 

seferleri yapamadığını, yapılamayan seferlerden dolayı asgari 

90.000,00 USD zararın doğduğunu, ayrıca sonradan tespit edil-

diği üzere geminin sözleşmedeki nitelikleri taşımadığını ve tona-

jının bildirilenden düşük olduğunu ve bu hali ile kira sözleşme-

sine aykırı olduğunu, 98.550,00 USD kira bedeli, 268.450,00 
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USD yakıt bedeli ve 90.000,00 USD yapılamayan seferlerden do-

ğan zarar olmak üzere 457.000,00 USD'nin davalıdan tahsilini 

talep etmiştir. 

Davalı vekili, , davacının gemiye tedarik ettiği yakıtın be-

delini ödemek zorunda olduğunu, navlun sözleşmesine göre 15 

günlük kirayı peşin ödeme yükümlülüğünün bulunduğunu, da-

vacının Odessa Limanını yükleme limanı olarak tayin etmesinin 

sözleşmeye aykırılık teşkil ettiğini, çünkü Odessa Limanı’nın o 

tarihlerde aşırı buzlanma nedeniyle kapalı olduğunu, davacının 

güvenli bir liman tayin etmemesi ve buzlanma olan bir bölgeye 

gemiyi yollaması nedeniyle geminin arızasından sorumlu oldu-

ğunu, gemideki hasar nedeniyle donatan tarafından müşterek 

avarya ilan edildiğini savunarak talebin reddini istemiştir. 

çç. Zaman Çarteri Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazmi-

nat Talepleri: 

(TTK m. 1131-1137) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin gemi çarteri ve gemi 

işletme müteahhidi olduğu Celal-A gemisinin, 01.11.2004 tan-

zim ve başlangıç tarihli Baltıme 39 formu ile davalı şirkete zaman 

esası üzerinden tahsis edildiğini, davalının çarter bedelini öde-

mediğini ileri sürerek, toplam (1.614.294) USD'nın temerrüt fa-

iziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, taraflar arasında hiçbir sözleşme bulunma-

dığını, talebin haksız olduğunu savunarak, reddini istemiştir. 
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dd. Navlun Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Ta-

lepleri: 

(TTK m.1138-1227) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkili şirketin yurt dışından 

hayvan yemi ihracat-ithalat eden bir firma olduğunu, yükün 

Rusya Limanından yüklendiğini, yükü gemi kaptanının hasarsız 

olarak teslim aldığını,  söz konusu yükün Samsun limanında tah-

liyesi anında yükün kullanılmaz hale geldiğinin görüldüğünü, 

müvekkili şirketin davalıdan TTK 1352/1-h maddesi gereği deniz 

alacağı bulunduğunu, yükün taşıma sırasında kullanılmaz hale 

geldiğini, yükün bu hale gelmesinde davalının sorumlu olduğunu 

ileri sürerek 100.000,00 USD’nin tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davacı iddialarının doğru olmadığını, taşınan 

yükün taşıma sırasında hasar görmediğini ileri sürerek talebin 

reddini savunmuştur. 

ee. Deniz Yoluyla Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan 

Tazminat Talepleri: 

(TTK m.1247-1271) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, asıl ve birleşen davasında, müvek-

killerinin murisinin davalı şirkete ait Bahçekapı adlı vapur ile 

Eminönü'ne gitmek üzere Kadıköy'den vapura bindiğini, vapu-

run iskeleye tam yanaşmadan güvenlik zincirlerini açtığını ve 

tedbirleri alınmamış güvensiz inişleri sırasında arkadan gelenle-

rinde itmesiyle vapurdan inerken dengesini kaybettiğini, vapur 

ile iskele arasına düşerek sıkışan murisin, kafatasının ezilmesi 

sonucu hayatını kaybettiğini, taşıma mukavelesinden kaynakla-

nan gemi kazası nedeniyle davalının maddi ve manevi zararlar-

dan sorumlu bulunduğunu ileri sürerek her bir davacı için ayrı 
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ayrı 150.000,00TL maddi ve 100.000,00TL manevi tazminatın 

olay tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan 

tahsilini talep etmiştir.  

Davalı vekili, davaya konu olayın 23/07/2013 tarihinde 

meydana geldiğini, olayın haksız fiilden doğan tazminat davası 

olarak kabul edilmesi halinde 1 yıl, yolcu taşıma sözleşmesine 

ilişin tazminat davası olarak kabul edilmesi halinde ise 5 yıl hak 

düşürücü süreler dolduğunu savunarak zamanaşımı yönünden 

taleplerin reddini istemiştir. 

ff. Denizde Çatmadan (Çarpışma) Kaynaklanan Tazmi-

nat Talepleri: 

(TTK m. 1286-1297) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin Türk bayraklı olup 

Kaş Limanı'na bağlı Decollete Marquis 500 SC marka 2008 mo-

del bir motoryat sahibi olduğunu, davalının sahibi olduğu 

Mana&Sevimli isimli bir ticari gezi teknesinin davacının sahibi 

olduğu motor yata çarparak ciddi boyutta hasar verdiğini, davalı 

tarafın denizcilik kurallarını ihlal ettiği için ağır kusurlu oldu-

ğunu, davacıya ait teknedeki hasarın 35.263 Euro, değer kaybı-

nın ise 54.000 Euro olabileceğinin belirlendiğini, davalılardan 

Ç.D’nin tutanaklara teknenin kaptanı olarak geçtiğini, davacının 

kaza anında ve sonrasında davalıların kaba davranışlarına, kü-

fürlerine ve tehditlerine maruz kaldığını ileri sürerek, şimdilik 

54.000 Euro maddi tazminatı ile 5.000 TL manevi tazminatın 

davalılardan tahsilini talep etmiştir. 

Davalılar vekili, iddiaların olayın gerçekleşme şekline uy-

gun olmadığını, deniz kazası nedeniyle tüm kusurun davalılara 

atfedilmesinin mümkün bulunmadığını, değer kaybının buluna-

bilmesi için öncelikle tekne bedelinin belirlenmesinin şart 
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olduğunu, değer kaybı olmadığının davacı tarafın kendi satış 

ilanlarıyla sabit olduğunu, manevi tazminat isteme koşullarının 

oluşmadığını savunarak, talebin reddini istemiştir. 

gg. Denizde Kurtarmadan Kaynaklanan Tazminat Talep-

leri: 

(TTK m. 1298-1319) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin donatanı olduğu 

Malta bayraklı, Lady Maha isimli teknenin davalılardan Ö. Ter-

sanesi bünyesindeki diğer davalı tarafından karaya çekilirken is-

kele tarafına doğru yan yatarak battığını, devrilmeden dolayı tek-

nenin büyük bir bölümünün su altında kaldığını, teknenin kur-

tarılması işleminin bir başka firma tarafından gerçekleştirildiğini, 

müvekkilinin kurtarma masrafları ve diğer masraflarla birlikte 

362.950,01 USD tutarında zararının oluştuğunu ileri sürerek, bu 

miktarın dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte dava-

lılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı MY Yatçılık Ltd. Şti. vekili, dava konusu teknenin 

denize elverişli olmadığını, müvekkilinin davacıya kurtarma ve 

yardım hizmeti verdiğini ancak teknenin içerisindeki su sebe-

biyle yan yattığını, bu konuda delil tespiti talebinde bulundukla-

rını, yapılan inceleme sonucunda, teknenin yan yatmasında mü-

vekkilinin kusurunun olmadığının belirlendiğini savunarak tale-

bin reddini istemiş, ayrıca müvekkili tarafından davacıya verilen 

hizmet karşılığının alınamadığını, davacıya ait teknenin uzunca 

bir süre boyunca tersanedeki üretim ve diğer çalışma faaliyetle-

rinin durmasına sebep olduğunu ileri sürerek, 60.000 TL’nin 

olay tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davacıdan 

tahsilini talep etmiştir.   
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e. Altıncı Kitap 

Sigorta Hukuku (TTK m. 1401-1520) 

TTK’nin altıncı kitabında düzenlenen sigortaya ilişkin hu-

suslardan doğan özel hukuk uyuşmazlıkları mutlak ticari dava-

dır. Ayrıca, sigortacının sigorta tazminatını ödedikten sonra 

TTK’nin 1472 nci maddesi uyarınca sigortalının yerine geçerek 

sorumlulara karşı açacağı davayı da mutlak ticari dava saymak 

gerekir106. Bu davalarda tarafların tacir sıfatına sahip olması ve 

uyuşmazlığın ticari işletmelerine ilişkin olması ayrıca aranmaz. 

Sigorta hukukundan doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının önemli 

bir kısmı, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildiği özel 

hukuk uyuşmazlıklarındandır. Ayrıca bu uyuşmazlıkların önemli 

bir kısmının konusu, bir miktar para alacağının ödenmesine iliş-

kindir. Bu sebeplerle bu tür uyuşmazlıklar dava şartı arabulucu-

luk kapsamında kalmaktadır. 

TTK’nin altıncı kitabı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci 

kısımda genel hükümler, ikinci kısımda ise sigorta türlerine iliş-

kin özel hükümler düzenlenmiştir. İkinci kısım da kendi içinde 

iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde zarar sigortaları, 

ikinci bölümde ise can sigortaları düzenlenmiştir. 

Zarar sigortaları, sigortalının para ile ölçülebilir menfaa-

tini zarara uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde; si-

gortacının, sigorta sözleşmesi kapsamında bu zararı tazmin et-

meyi üstlendiği sigortalardır107. Zarar sigortalarını TTK mal si-

gortaları ve sorumluluk sigortaları olmak üzere iki ayrı başlık al-

tında düzenlemiştir. 

Can sigortaları, insan hayatı ile ilgili rizikoları teminat al-

tına alan sigorta türü olarak tanımlanmaktadır 108. Can 

                                                            
106 Arkan, s. 105. 
107 Ayhan/Çağlar, Sigorta Hukuku Ders Kitabı, B 1, Ankara 2018, s. 39. 
108 Ayhan/Çağlar, Sigorta, s. 39. 
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sigortalarını TTK hayat sigortası, kaza sigortası, hastalık ve sağlık 

sigortası olmak üzere üç ayrı başlık altında düzenlemiştir. 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü maddesinin 

ikinci fıkrasının b bendinde rizikonun meydana geldiği tarihte 

geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış 

olanların neden olduğu bedensel zararlar için, zorunlu sigorta-

lara ilişkin olarak koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zarar-

ların, bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar 

karşılanması amacıyla güvence hesabı oluşturulacağı düzenlen-

miştir. Haksız eyleme dayalı olarak uğranılan zararın tazminine 

ilişkin zarar görenler tarafından açılan tazminat davalarında, Gü-

vence Hesabı'nın sorumluluğu sigorta hukukundan kaynaklan-

maktadır109. Ancak, Güvence Hesabı Yönetmeliğinin 16 ıncı 

maddesinin birinci fıkrasının c bendi uyarınca zarardan sorumlu 

olan kişilere veya yükümlü sigorta şirketine hesaptan yapılan 

ödemeler nedeniyle rücu hakkının kullanılacağı hallerde, eğer 

davalı tacir değilse, uyuşmazlık haksız fiilden kaynaklandığı için, 

dava ticari dava olarak kabul edilmemektedir110. 

aa. Zarar Sigortalarından Kaynaklanan Tazminat ve Ala-

cak Talepleri: 

(TTK m.1453-1486) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkili şirkete ait boru hatları 

ve tesislerin davalı sigorta şirketi tarafından düzenlenen Yangın 

All Risk ve Makine Kırılması Sigorta Poliçeleri ile teminat altına 

                                                            
109 Yargıtay 17. HD, 2015/13175 Esas, 2018/8845 Karar, 9.10.2018 tarihli Kararı (Ya-

yınlanmamıştır); Aynı yönde bkz. Yargıtay 20. HD, 2016/3421 Esas, 2016/6440 Ka-

rar, 7.6.2016 tarihli Kararı (Yayınlanmamıştır). 
110 Yargıtay 17. HD, 2015/17566 Esas, 2018/9129 Karar, 16.10.2018 tarihli Kararı 

(Yayınlanmamıştır); Aynı yönde bkz. Yargıtay 20. HD, 2016/13991 Esas, 2017/368 

Karar, 23.1.2017 tarihli Kararı (Yayınlanmamıştır). 
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alındığını, müvekkili şirkete ait "ITP lrak-Türkiye 40" ham petrol 

boru hattının 373.750 km.'sinde elektriksel nedenle acil ka-

panma alarmı sonucunda dört vananın kapanarak basıncın art-

ması neticesinde patlama meydana geldiğini, olayın davalı si-

gorta şirketine bildirilmesi üzerine hasar dosyası açılarak eksper-

tiz incelemesi yaptırıldığını, hasarın müvekkili şirket tarafından 

onarıldığını, ekspertiz incelemesi sonucunda zarar miktarının 

muafiyet hariç toplam 3.909.491,03 USD olduğunun belirlendi-

ğini, sigorta sözleşmesinin 5/c maddesi uyarınca bedelin 15 gün 

içerisinde ödenmesi gerektiği halde davalı tarafından ödeme ya-

pılmadığını ileri sürerek, 3.909.491,03 USD'nin hasar tarihin-

den itibaren işleyecek en yüksek reeskont faizi ile davalıdan tah-

silini talep etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkili şirket tarafından davacı tarafa ve-

rilen sigorta teminatının broker aracılığı ile çok sayıda yurt dışı 

reasüröre dağıtılmış olduğunu, bu hususun davacı şirketin bilgisi 

dâhilinde olduğunu, bu nedenle gecikmeler yaşandığını, davacı 

şirkete ödeme yapılacağını, temerrüt bulunmadığını savunarak 

talebin reddini istemiştir.  

Örnek 2- Davacı vekili, müvekkili şirkete nakliyat poliçesi 

ile sigortalı olarak İsviçre’den İstanbul’a hava yolu ile taşınmış 

olan ilaç ham maddesinin hasarlanmış olduğunun İstanbul’da 

tespit edilmesi nedeniyle müvekkilinin sigortalısına 9.610.66, TL 

hasar tazminatı ödediğini, zarara davalıların sebep olduklarını, 

zararın karşılanmasına yönelik başvuruların sonuçsuz kaldığını, 

ileri sürerek 9.610,66 TL’nin tahsiline karar verilmesini talep et-

miştir. 

Davalı A. Ltd. Şti. vekili, dava konusu taşımada komis-

yoncu olduklarını, taşıma işini yapması için diğer davalı THY ile 

anlaşma sağladıklarını, hasarın süresinde ihbar edilmediğini, 

Varşova Konvansiyonu gereğince sorumluluklarının da sınırlı 
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olduğunu bu savunarak davanın reddini istemiştir. 

Davalı THY vekili, dava konusu hasarın süresinde ihbar 

edilmediğini, zararın hatalı paketlemeden kaynaklandığını, so-

rumluluklarının sınırlı olduğunu savunarak davanın reddini is-

temiştir. 

Örnek 3- Davacı vekili, davalı ile müvekkili arasında si-

gorta sözleşmesi imzalandığını, müvekkili şirketin adresinde 

15/04/2010 tarihinde yangın meydana geldiğini ve iş yerinde bu-

lunan malların, demirbaşların, emtiaların ve bir çok şeyin hasar 

gördüğünü, sözleşme gereğince davalıdan alacak talep ettiklerini 

ancak davalı tarafın kendilerine eksik ödeme yaptığını, eksik ka-

lan miktarın 70.000,00 TL olduğunu, bu nedenlerle davalarının 

kabulüne, 70.000,00 TL'nin gecikme tarihinden itibaren avans 

faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile  müvekkiline verilmesine ta-

lep etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkilinin yapmış olduğu ekspertiz ince-

lemesi sonucu 24/12/2010 tarihinde davacı şirkete 162.574,00 

TL ödendiğini, bu miktarın tespit dosyasında bilirkişilerce tespit 

edilen miktardan bile fazla olduğunu, yine tespit dosyasında iş 

yerinin yangından 6 gün sonra açıldığı tespit edilmesine rağmen 

40 günlük kira gideri istenmesinin haksız olduğu, yenilenen de-

mirbaşların sovtajının ne kadar ettiğinin belli olmadığını ve se-

bepsiz zenginleşmeye neden olacağını belirterek haksız talebin 

reddini istemiştir. 

Örnek 4- Davacı vekili,  davacı şirket nezdinde  Nakliyat 

Emtia Sigorta Sözleşmesi ile sigortalı, dava dışı Y.E Ağaç San. ve 

Tic. A.Ş.'ye ait sunta emtiasının, davalı E. Ç'nin sevk ve idare-

sinde, diğer davalı İ. Ç'nin sorumluluğu altında taşınması esna-

sında  meydana gelen kaza sonucu  hasarlandığını, 11.623.00 TL 

hasar bedelinin dava dışı sigortalı şirkete ödendiğini, davalı borç-

lulara sigortalıya ödenen hasar bedelinin rücuen tahsili 
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konusunda keşide edilen ihtarnameye rağmen ödenmediğini iler 

sürerek yapılan ödemenin davalıdan tahsiline karar verilmesini 

talep etmiştir. 

 Davalılar vekili, sigortalı emtianın kaza sonucu hasarlan-

dığını, 05.07.2013 tarihli trafik kaza tutanağında yağmur ibaresi 

olmamasına rağmen emtialarının ne şekilde ıslandığı ve zararın 

nasıl oluştuğunun açıklığa kavuşmadığını, yapılan teknik değer-

lendirme uyarınca araç üstü ekipman bağlantıları ve ekipman alt 

şasesinin araç şasesinden koparak ayrıldığının, kusurun araç 

üstü ekipman ve alt şasesinden kaynaklandığının saptandığını, 

bu nedenle araç malikine ve sürücüye atfedilecek kusur bulun-

madığını savunarak talebin reddine karar verilmesini istemiştir. 

Örnek 5- Davacı vekili, müvekkiline ait taşınmazda ekili 

ürünün davalılar tarafından sigortalandığını, taşınmazın tek par-

selde kayıtlı müstakil bir taşınmaz olmasına rağmen davalı si-

gorta şirketince taşınmaz için iki ayrı poliçe düzenlendiğini, po-

liçelerdeki hasat tarihlerinin farklı olduğunu, poliçe tarihlerinin 

özensiz bir şekilde düzenlenmiş olduğunu,17/06/2012 tarihinde 

meydana gelen yangın sonucunda poliçeler ile teminat altına alı-

nan ürünün tamamının yanmış olduğunu, 2081815 nolu poliçe 

yönünden talebin riskin süre açısından poliçe teminat kapsamı 

dışında kaldığından ödenmediğini, poliçe örneğini eksikleri ta-

mamladıktan sonra vereceğini söyleyen davalıların mevzuatın 

yüklediği asgari aydınlatıcı bilgileri dahi vermekten kaçınıldığını, 

yöredeki hasat dönem tarihlerinin 15 Mayıs-30 Haziran oldu-

ğunu ileri sürerek,  100.000,00 TL'nin dava tarihinden itibaren 

uygulanacak en yüksek ticari faiziyle birlikte davalılardan tahsi-

lini talep etmiştir.  

Davalı TARSİM vekili, müvekkiline husumet yöneltileme-

yeceğini, riskin gerçekleştiği tarihin süre açısından poliçe temi-

nat kapsamı dışında kaldığının aşikâr olduğunu savunarak 
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talebin reddini istemiştir. 

Davalı Ziraat Sigorta A.Ş vekili, talebin reddi gerektiğini 

savunmuştur. 

Örnek 6- Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında sigor-

talısı Ağa Otelcilik A.Ş. olmak üzere 26/04/2013 başlangıç, 

26/04/2014 bitiş tarihli 175.000 EURO sigorta primi bedelli ticari 

paket sigorta sözleşmesi imzalandığını, davalının sigorta primle-

rini 17.500 EURO'luk 10 eşit taksitte ödemeyi kabul ettiğini, po-

liçe uyarınca davalı şirket tarafından 35.000 EURO sigorta primi 

ödendiğini, davalının müvekkiline gönderdiği yazı ile poliçenin 

12/07/2013 tarihi itibariyle feshedildiğini bildirdiğini, fesih yazı-

sında sadece "yönetim kurulumuzun aldığı kararla" denmek su-

retiyle poliçenin haksız feshedildiğini, müvekkilince bakiye prim-

lerin ödenmesi istenince davalı tarafça gönderilen cevabi ihtar-

namede poliçenin bir başka sigorta şirketi ile yeni bir sigorta söz-

leşmesi yapılmış olması nedeniyle iptal edildiğini bildirdiğini, 

6102 sayılı TTK’nin 1434/1-3 maddesi gereğince ödenmeyen si-

gorta primlerinin davalı tarafça ödenmesi gerektiğini, sigorta söz-

leşmesinin fesih tarihine kadar yürürlükte kaldığı dönemde mü-

vekkilince davalıya toplamda 9.964,40 TL sigorta tazminatı 

ödendiğini, TTK’nin 1431/f.3 maddesine göre sözleşmede belir-

tilen rizikonun gerçekleştiğini ve bu nedenle sigorta priminin ta-

mamının muaccel hale geldiğini, ödenmeyen sigorta prim bedeli 

1.000.000,00 Euro’nun tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, dava dışı mülk sahibi Ağa Otelcilik A.Ş.'nin 

başka bir sigorta şirketi ile yeni bir sigorta poliçesi imzalaması 

nedeniyle dava konusu poliçenin iptal edildiğini, TTK’nin 1434 

maddesi gereğince davacıya bakiye prim bedeli ödeme yükümlü-

lüklerinin bulunmadığını savunarak, talebin reddini istemiştir.  

Örnek 7- Davacı vekili, müvekkilinin davalı sigorta şirketi 

ile 13 adet büyükbaş hayvanının tarsim devlet destekli büyükbaş 
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hayvan hayat sigortası poliçesi ile poliçede belirtilen rizikolara 

karşı sigortalanmak üzere sigorta sözleşmesi yapıldığını, sigorta-

lanmış olan 1 adet büyükbaş hayvanının 26.04.2014 tarihinde 

hastalandığını, veteriner hekim tarafından tutanak düzenlendi-

ğini, bu tutanakta hayvanın hastalık sonucu öldüğünün tespit 

edildiğini, müvekkilinin sigorta şirketine başvurduğunu ancak 

şirket tarafından ödeme yapılmadığını ileri sürerek 6.500,00 TL 

tazminatın davalı şirketten tahsilini talep etmiştir.  

Davalı vekili, davanın reddini talep etmiştir. 

Örnek 8- Davacı vekili, davalıya ait tomografi cihazının 

müvekkili tarafından elektronik cihaz sigorta poliçesi ile teminat 

altına alındığını, bu cihazın X-Ray tüpünün arızalanması nede-

niyle müvekkili tarafından davalıya 82.743,75 USD tazminat 

ödendiğini, ödenen tazminatın rücuen tahsili için dava dışı üre-

tici firma hakkında müvekkili tarafından açılan davada davalı si-

gortalının zararının 42.333 USD olduğu ve bu miktarın da üretici 

firma tarafından davalının cihazına yeni tüpün takılması sıra-

sında fiyattan düşüldüğü, dolayısı ile davalının zararının karşı-

landığı gerekçesiyle reddedildiği, bu durumda davalının zararı-

nın üretici firma tarafından karşılanması nedeniyle davalının 

müvekkilinden tahsil etmiş olduğu 82.743,75 USD yönünden 

nedensiz zenginleştiğini ileri sürerek, anılan bedelin ve müvek-

kili tarafından dava dışı üretici firma hakkında açılan davada ya-

pılan yargılama gideri toplamı olan 11.506,00 TL’nin temerrüt 

faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, zamanaşımı defi ile birlikte davacının mü-

vekkiline ödemiş olduğu 82.743,75 USD tazminatın müvekkili 

tarafından X-Ray tüpünün yenisinin satın alınması için harcan-

dığını, müvekkilinin nedensiz zenginleşmediğini savunarak, ta-

lebin reddini istemiştir. 

Örnek 9- Davacı vekili, davacıya ait davalı sigorta şirketine 
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kasko sigortalı aracın dava dışı 3. kişi idaresinde iken meydana 

gelen çok taraflı trafik kazasında hasarlandığını belirterek, Ço-

rum 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 201/40 D. İş sayılı dosyası ile 

tespit edilen 22.461,36 TL hasar bedelinin dava tarihinden itiba-

ren ticari faiziyle tahsilini istemiştir. 

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. 

 

Örnek 10- Davacı vekili, müvekkili şirketin sigortalısına 

ait emtiaların  T.Ş isimli gemi ile Zonguldak Karadeniz Ereğli 

Limanından Mersin ve İskenderun Limanlarına taşınması ile il-

gili olarak nakliyat sigorta poliçesi ile emtiaların sigorta teminatı 

altına alındığını,  T.Ş isimli geminin  Antalya açıklarında battığını 

ve müvekkili şirketin sigortalısına ait emtiaların zayi olduğunu, 

müvekkili tarafından sigortalısına 3.227.832,09-TL ödenerek si-

gortalısının haklarına halef olduğunu, belirterek 3.227.832,09-

TL rücuen tazminat alacağının sigortalıya ödeme yapılan 

17/07/2013 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte 

davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.   

Davalılar vekili, müvekkili donatan ile taşıtan veya yükle-

tici sıfatını haiz Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.  ara-

sında akdedilen taşıma sözleşmesi uyarınca iş bu davanın ko-

nusu niteliğindeki ihtilafın çözümünde mahkemenin görevli ol-

madığını,  tahkim kaydına göre dava konusu taşımaya ilişkin her-

hangi bir anlaşmazlık vücut bulduğunda tahkim yargılaması ya-

pılması gerektiğini, tahkim yargılaması için Londra Mahkemele-

rinin görevli ve yetkili olduğunu,  davacı sigorta şirketinin aktif 

husumet ehliyetinin bulunmadığını savunarak,  talebin reddine 

karar verilmesini talep etmiştir.    
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bb. Can Sigortalarından Kaynaklanan Tazminat ve Ala-

cak Talepleri: 

(TTK m. 1487-1520) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin hastanede genel cer-

rahi uzmanı olarak görev yapmakta iken 07.04.2008 tarihinde 

davalı sigorta şirketinden Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Si-

gorta poliçesi yaptırdığını, işbu sigorta poliçesinin ferdi kaza ve 

mesleki sorumluluk sigortası olarak düzenlendiğini, poliçenin 

B.2.d maddesine göre sigortalıya karşı yöneltilebilecek manevi 

tazminat taleplerinin ve sigorta genel şartlarının B.2.a madde-

sine göre sigorta başlangıcından geriye doğru 12 aylık süre içeri-

sinde ortaya çıkabilecek zararların da poliçe kapsamına alındı-

ğını, müvekkilinin 22.09.2007 tarihinde dava dışı üçüncü kişiye 

yaptığı kötü tıbbi müdahale nedeniyle, müvekkili ve çalıştığı has-

tane aleyhine dava açıldığını, dava neticesinde 4.000,00 TL ma-

nevi tazminata hükmedildiğini, takibe konu edilen miktarın mü-

vekkilince ödendiğini, davalıya yapılan ihtara rağmen "tazmina-

tın hastane tarafından ödenmesi gerektiği ve zarar verici olayın 

poliçe süresi içerisinde meydana gelmediği" gerekçeleriyle mü-

vekkiline ödeme yapmadığını ileri sürerek,  yapılan ödemenin 

tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davacının taleplerinin teminat dışı oldu-

ğunu, davacının 07/04/2008 - 07/04/2009 vadeli 140191008 

nolu bireysel riskler sigorta poliçesi ile sigortalandığını, ancak da-

vacının poliçe düzenlenme tarihinde kendisine karşı tıbbi uygu-

laması nedeni ile davanın açıldığından haberdar olduğunu, risk 

gerçekleştikten sonra yapılan poliçe açısından bahsi geçen ger-

çekleşmiş riskin teminat altında olamayacağını, sigorta hukuku-

nun temel ilkelerine, genel ve özel şartlara aykırı olan bu du-

rumda sigortalının kusuru halinde dahi müvekkilinin 



218 
 

sorumluluğunun olmadığını savunarak,  talebin reddini istemiş-

tir.  

Örnek 2- Davacı vekili, müvekkilinin sağ kulağındaki ra-

hatsızlık nedeniyle K… Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 

7.10.2010 tarihinde ameliyat olduğunu, ameliyat sırasında eki-

bin tedbirsizlik ve meslekte acemiliği nedeniyle yanlış sinirlerin 

kesilmesi sonucunda müvekkilinin yüz bölgesinde sağ tarafta felç 

ve felce bağlı rahatsızlıklar oluştuğunu, sorunların halen devam 

ettiğini, müvekkilinin bu olay nedeniyle büyük acı ve ızdırap çek-

tiğini, davalının ameliyatı gerçekleştiren doktoru tıbbi kötü uygu-

lamaya dayalı zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi ile sigorta-

ladığını ileri sürerek müvekkili yararına 10.000,00 TL maddi, 

100.000,00 TL manevi tazminatın tahsilini talep etmiştir.  

Davalı vekili, müvekkilinin sorumluluğunun ameliyatı 

gerçekleştiren doktorun kusurlu olması halinde poliçe limitiyle 

sınırlı olduğunu, talebin ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan 

diğer doktorlara da yöneltilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.  

Örnek 3- Davacılar vekili, 27.09.2012 tarihinde davacı 

G'nin eşi, diğer davacıların babası H.K.'nin kendi sevk ve idare-

sindeki davalıya trafik sigortalı araç ile dava dışı araç arasında 

meydana gelen trafik kazasında vefat ettiğini, H.K.'nin vefat et-

mesi nedeniyle davacıların destekten yoksun kaldıklarını be-

yanla, her bir davacı için ayrı ayrı 10.000,00'ar TL maddi tazmi-

natın kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte da-

valı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davacılar desteğinin tam kusurlu ve alkollü 

olduğunu, alacaklı borçlu sıfatının birleştiğini beyanla talebin 

reddini savunmuştur. 

Örnek 4- Davacı vekili, davacıların murisleri Y.G.'nin 

14.03.2014 tarihinde vefat ettiğini, murisin 05.02.2014 
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tarihinde Edirne Vakıfbank Selimiye şubesinden 5.000,00 TL 

miktarında tüketici kredisi çektiğini ve vefatı halinde kredinin 

teminatını teşkil etmesi için davalı şirkete hayat sigortası yaptır-

dığını, murisin 31.01.2014 tarihinde Edirne Devlet Hastane-

sinde kendisine bel fıtığından dolayı ameliyat önerildiğini, bunu 

üzerine murisin 10.02.2014 tarihinde hastaneye gittiğini, burada 

yapılan tetkiklerde kanser olduğunu öğrendiğini ve sonrasında 

14.03.2014 tarihinde vefat ettiğini, murisin kredinin çekildiği ta-

rihte kanser olduğunu bilmediğini, davacıların kredinin sigorta 

teminatı dâhilinde kapatılması için davalı şirkete başvurduğunu 

ancak taleplerinin reddedildiğini, bunun üzerine davacıların kre-

diyi kapattıklarını belirterek davanın kabulüyle 4.934,27 TL'nin 

13.08.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte da-

valıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili davanın reddini talep etmiştir. 

Örnek 5- Davacılar vekili, davalı gerçek kişilerin işleteni 

ve sürücüsü olduğu aracın yaptığı kazada, araç içinde yolcu ola-

rak bulunan murisin öldüğünü, davacı çocukların öğrenci olduk-

larını ve ölen babalarının desteğinden yoksun kaldıklarını, kazaya 

karışan davalı aracının ZMSS poliçesi olmadığından zarardan 

davalı Güvence Hesabının da sorumlu olduğunu belirterek, da-

vacıların her biri için ayrı ayrı i 100,000 TL destekten yoksun 

kalma tazminatının tahsilini talep etmiştir 

Davalı Güvence Hesabı vekili, davacı çocuklar için dava-

dan önce 21.862,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ödeyip 

ibraname aldıklarını belirterek talebin reddini savunmuştur. 

Diğer davalılar davacı iddialarının doğru olmadığını ileri 

sürerek talebin reddini istemişlerdir. 

Örnek 6- Davacı vekili; müvekkilinin 28.10.2013 tari-

hinde seyir halindeyken 31 C 0290 plakalı taksinin sürücüsü 
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tacizde bulunmuş ve yol üzerinde durdurması üzerine, araçtan 

inerek müvekkiline ağır küfürler etmesi ve müvekkiline saldır-

ması neticesi yere düşen müvekkilinin suratına tekme atarak 

müvekkilinin elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet verdiğini, 

müvekkilinin Özel Hatay Hastanesine gittiğini ve ameliyata alın-

dığını, müvekkilinin Optimum Sağlık Sigorta Poliçesi gereğince 

sigortalı bulunduğundan davalı şirkete müracaat ettiğini davalı 

şirket tarafından olumsuz cevap verildiğinden 8.160,88 TL öde-

meyi kendisinin yaptığını belirterek, 8.160,88 TL tedavi gideri-

nin davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, dava konusu husumet nedeniyle Sigorta 

Tahkim Komisyonunca karar verildiğini, Optimum Sağlık Sigorta 

Poliçesi Genel Şartlarının "Teminat Dışı Kalan Haller" başlıklı 

2/c bendinde "sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye 

maruz bırakacak hareketlerde bulunması" düzenlenmesine havi 

olduğunu, soruşturma sürecinde davacının suçlu bulunması ha-

linde kendisine müvekkili tarafından ödenecek tutarın iade edil-

mesi kayıt ve şatıyla müvekkilinin ödeme yapmak istediğini da-

vacının bunu kabul etmediğini belirterek reddini, savunmuştur. 

2. Türk Medeni Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Davalar 

a. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşinden Kaynakla-

nan Tazminat ve Alacak Talepleri: 

(TMK m. 962-969) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkiline ait araç üzerine ko-

nulan rehin karşılığında davalıdan 36.000,00TL ödünç para alın-

dığını, ödünç alınan paranın ödendiği halde araç üzerindeki re-

hinin kaldırılmadığını ileri sürerek rehinin kaldırılmamasından 

kaynaklanan 15.000,00TL müvekkili zararının davalıdan tahsi-

lini talep etmiştir. 
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Davalı vekili, davacı tarafça rehinin kaldırılmasına ilişkin 

masraflar karşılanmadığı için rehinin kaldırılamadığını ileri sü-

rerek talebin reddini istemiştir. 

3. Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Davalar 

a. Ticari İşletme Devri, Birleşmesi ve Şekil Değiştirme-

sinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: 

(TBK m. 202-203) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkili tarafından dava dışı Y.Y 

Gıda Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. aleyhine yürütülen icra taki-

binde borçlu şirketin borcu kabul ettiğini ve takibin kesinleşti-

ğini, borcun ödenmemesi nedeniyle yapılan haciz sırasında 

borçlu şirketin yetkili temsilcisinin kardeşi tarafından kurulan 

yeni bir şirketin faaliyet gösterdiğini, açılan istihkak davasında 

mahkemece, borçlu şirketin davalı şirkete örtülü bir şekilde dev-

redildiğine ve borçlu ile davalı şirket arasındaki işlemin ticari iş-

letme devri niteliğinde olduğuna karar verildiğini, borçlu şirketin 

resmi kurumlardan olan alacaklarını davalı şirkete temlik ettiğini 

ve temlik sözleşmesi uyarınca haklar yanında borçların da dava-

lıya devredildiğini, TBK'nin 179. maddesi uyarınca devralan 

firma devreden firma ile müteselsilen sorumlu olup, borçlu firma 

ile davalı arasında muvazaalı bir devir işleminin bulunduğunu 

ileri sürerek, devralan firmanın devreden firma ile müteselsilen 

sorumluluğunun tespiti ile 10.000,00 TL'nin işleyecek reeskont 

faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili, , işletme devrinin değil sadece taşınmazın 

üçüncü şahıs olan B.E isimli şahsa tapuda devrinin söz konusu 

olduğunu, istihkak davasında verilen kararın bozularak ortadan 

kalktığını, temlik sözleşmelerinin hem hükümsüz hale geldiğini 

hem de işletmenin devrine ilişkin olmayıp, sadece alacağın tahsil 

edilmesine yönelik sözleşmeler olduğunu savunarak, talebin 
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reddini istemiştir. 

b. Rekabet Yasağından Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: 

(TBK m. 444-447) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, davalının, davacı şirkette 

27.08.2008 tarihli belirsiz süreli iş sözleşmesi ile tıbbi mümessil 

olarak istihdam edildiğini, 01.01.2011 tarihine kadar bu görevi 

sürdürdüğünü, bu tarihten 06.07.2011 tarihine kadar ürün mü-

dürü olarak çalıştığını, 06.07.2011 tarihinde davacı şirketten is-

tifa ederek ayrıldığını, davalı ile rekabet yasağına dair sözleşme 

yapıldığını, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 1 yıl süre 

ile İstanbul için geçerli olmak üzere rekabet yasağı ve yaptırımı 

olarak 15.000 TL cezai şartın öngörüldüğünü, davalının istifa et-

tikten sonra Şifa İlaç Şirketi’nde ürün müdürü olarak çalışmaya 

başladığını, davalının davacı şirkette ürün müdürü olarak so-

rumlu olduğu ilacın muadilinin davalının yeni işvereni tarafın-

dan pazarlandığını, davalının müşteri çevresine, pazarlama stra-

tejilerine hâkim olduğunu, davalıya ihtarname gönderildiğini, so-

nuç alınamadığını ileri sürerek, 15.000 TL cezai şartın 

22.08.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan 

tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, rekabet yasağı sözleşmesinin süre, yer ve işin 

türü bakımından sınırlandırılmadığı için geçersiz olduğunu, da-

valının sözleşmeyi tıbbi mümessil olarak imzaladığını, edindiği 

ticari sırlar açısından rekabet etmeme taahhüdünde bulundu-

ğunu, sözleşmenin ürün müdürlüğü görevi için genişletilmesini 

kabul etmediklerini, cezai şart kısmının daha sonra 15.000 TL 

olarak doldurulduğunu, davalının iş tanımı gereği davacı işvere-

nin ticari sırlarına vakıf olmasının mümkün olmadığını, davalı-

nın yeni işinde tamamen farklı ürünlerden sorumlu olduğunu 
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savunarak talebin reddini istemiştir. 

c. Komisyon Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve 

Tazminat Talepleri: 

(TBK m. 532-545) 

TBK’nin 532- 545 maddeleri arasında alım satım komis-

yonculuğu sözleşmesi düzenlenmiştir. Mutlak ticari dava kapsa-

mında olan sözleşme TBK’nin 532-545. maddeleri arasında dü-

zenlen alım satım komisyonculuğu sözleşmesidir. TBK’nin 546. 

maddesinde düzenlenen diğer komisyon işleri mutlak ticari dava 

değildir. Şartları oluşmuş ise nispi ticari dava olarak değerlendi-

rilmesi mümkündür. 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin Çin Halk Cumhuri-

yeti’nden plastik hammaddesi ithali hususunda davalı ile anlaş-

tığını, aralarında 01.04.2013 tarihli komisyon sözleşmesi düzen-

lendiğini, sözleşme gereğince davalının 137.500 USD karşılı-

ğında 110 ton plastik ham maddesinin Çin uyruklu bir firmadan 

ithalinin ve tesliminin kararlaştırıldığını, akreditif anlaşmasının 

Garanti Bankası ile yapıldığını, plastik ham maddesinin Samsun 

Limanı’na ulaştığında 137.500 USD’nin Çinli firmaya ödendi-

ğini, davalı ile defalarca görüşme yapıldığını ama istenilen belge-

lerin müvekkiline verilmediğini, limanda plastik ham maddesi 

üzerinde yapılan incelemede istenilen nitelikte olmadığının tes-

pit edildiğini, iki ayrı gümrük laboratuvarında yapılan incele-

mede malın istenilen plastik ham maddesi olmadığının anlaşıl-

dığını, davalı şirkete ihtarname gönderilerek zararın tazmininin 

istenildiğini, ancak sonuç alınamadığını belirterek 137.500 

USD’nin davalıdan tazminini talep etmiştir.  

Davalı vekili, davacı tarafın iddialarının doğru olmadığını 

beyanla talebin reddini talep etmiştir. 
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ç. Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yar-

dımcılarından Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: 

(TBK m. 547-554) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, davalının 3. Kişi konumundaki 

ABZ Ltd.Şti.'nin ticari mümessili olmayıp, sadece ticari vekil ol-

duğunu, çek keşide yetkisinin olmadığını, sunulan vekâletname-

lerden de bunun anlaşıldığını, davalının söz konusu şirketin or-

tağı iken 2010 yılında şirketten ayrılmış olduğunu, davaya konu 

çekin ise 2011 tarihli olduğunu, çekten şirketin sorumlu olmayıp 

davalının şahsen sorumlu olduğunu belirterek, çek bedelinin da-

valıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davacı tarafından müvekkilinden talepte bu-

lunulduğunu oysaki çek borçlusunun şirket olup, müvekkilinin 

bu şirketi temsil yetkisine dayanarak çeke imza atmış olduğunu, 

çekin üstünde müvekkilinin isminin dahi bulunmamasına rağ-

men şirket yerine müvekkilinden istenemeyeceğini ileri sürerek 

talebin reddini istemiştir. 

d. Yayım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazmi-

nat Talepleri: 

(TTK m. 487-501) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkili ile davalılar arasındaki 

14.04.1997 tarihli sözleşme ile davalıların 3 ay içerisinde bir ses 

kaseti imal ederek çoğaltılması ve telif haklarının müvekkiline 

devri hususlarında anlaştıklarını, müvekkilinin sözleşme yüküm-

lülüklerini yerine getirmesine rağmen davalıların kaseti imal 

edip teslim etmedikleri,  sözleşmede 5.000 USD cezai şart ve 

buna eklenen ek protokol ile toplam 15.000 USD cezai şart ön-

görüldüğünü, ayrıca zararlarının 26.700,00 TL olduğunu ileri 
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sürerek, asıl alacak 26.700,00 TL ve faizi 12.300,00 TL’nin tah-

silini, 5.000,00 TL cezai şartın davalılardan, ek protokol gereği 

10.000 USD cezai şartın davalı U.M.'den ödeme günündeki dö-

viz faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.  

Davalı U.M vekili, sözleşmenin telif değil yayım sözleşmesi 

olduğunu, davacının üstlendiği işi tam ve gereği gibi yerine geti-

rilecek nitelikte ve işin maddi külfetini karşılayacak durumda ol-

madığını beyanı üzerine, karşılıklı olarak ifadan vazgeçildiğini ve 

avansın davacıya iade edildiğini savunarak, talebin reddini iste-

miştir. 

4. Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Ku-

rumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Ticari Davalar 

Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara 

ilişkin özel hukuk uyuşmazlıkları mutlak ticari davalardandır. Bu 

tür uyuşmazlıklarda, tarafların tacir olmasının ve uyuşmazlığın 

ticari işletmelerine ilişkin olmasının, uyuşmazlığın ticari dava 

olarak kabul edilmesi bakımından önemi yoktur. Uygulamada ço-

ğunlukla ticari kredilerle ilgili uyuşmazlığın tarafları tacirdir. Bu 

tür davalar hem mutlak hem de nispi ticari dava olarak kabul 

edilir. Ticari kredi niteliği taşımayan tüketici kredilerine ilişkin 

uyuşmazlıklarda ise taraflardan birisi tüketicidir; bununla bir-

likte, bu davalar da bankacılık işlemi olduğu için, mutlak ticari 

dava olarak kabul edilir. 

Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara 

ilişkin özel hukuk uyuşmazlıkları ile ilgili ticari davalar, genellikle 

tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildiği uyuşmazlıkladır. 

Bu sebeple, bu tür uyuşmazlıklar da arabuluculuğa elverişlidir. 

Uyuşmazlık arabuluculuğa elverişli olmakla beraber, dava şartı 

arabuluculuk kapsamında kabul edilebilmesi için uyuşmazlık ko-

nusunun bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat 

talepleri içermesi gerekir. Uygulamada kredi sözleşmelerine 
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ilişkin açılan davaların büyük bir çoğunluğu para alacağına iliş-

kindir ve talep sonuçları da alacak talebi içermektedir. Bu tür 

uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk kapsamındadır. Bankacı-

lık işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkların genellikle yüksek miktarda 

para alacağı talebi içermesi sebebiyle, dava açılması halinde yük-

sek oranda peşin karar ve ilam harcının karşılanması zorunlu-

luğu doğacaktır. Ayrıca, bazı durumlarda, uyuşmazlık birden 

fazla borç kaynağı içeren değişik türde düzenlenmiş kredi sözleş-

melerinden doğmaktadır. Bu durumda, görev, dava yığılması, 

dava arkadaşlığı gibi usul sorunları ortaya çıkabilmekte ve dava-

lar usul sorunları sebebiyle uzun süren yargılama sürelerine rağ-

men sonuçlandırılamayabilmektedir. Bu sebepler, yüksek mik-

tarlı bankacılık işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk 

yoluyla anlaşmayı cazip hale getirmekte ve ciddi bir seçenek ola-

rak ortaya koymaktadır. 

a. Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Alacak ve Taz-

minat Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankadan kul-

landığı krediden taraflarca müzakere edilmeden, herhangi bir 

hizmet verilmeden ve yasal dayanağı olmadan haksız şart niteli-

ğinde ve hizmet bedeli adı altında 5.000,00 TL tahsil edildiğini 

ileri sürerek bu bedelin ticari faizi ile birlikte tahsilini talep et-

miştir. 

Davalı vekili, genel kredi sözleşmesi uyarınca davacıya 

3.000.000,00 TL tutarında kredi kullandırıldığını, hizmet bedel-

leri ile ilgili bilgi verildiğini, davacının imzası ile onayı alınarak 

5.000,00 TL taksitli kredi hizmet bedelinin tahsil edildiğini, kredi 

sözleşmesinin serbest irade ile imzalandığını, banka nezdinde 

kredi kullandırılması için müşteri hakkında gerekli araştırma ve 

incelemelerin yapılması, teminatların değerlendirilmesi, 
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gerekmesi durumunda hesap açılması, hesap hareketlerinin bil-

gisayar sisteminde saklanması/ arşivlenmesi ve hesabın kapatıl-

ması gibi işlemlerin bankalar için önemli bir maliyet unsuru oluş-

turduğunu, TTK’nin 22'nci maddesi uyarınca müvekkilinin ver-

diği hizmetin karşılığında münasip bir ücret alabileceğini savu-

narak talebin reddini istemiştir. 

Örnek 2 - Davacı vekili, müvekkilinin davalı banka nez-

dinde döviz hesabının bulunduğunu, bu hesabın kişisel bir hesap 

olduğunu, Almanya’da bulunduğu sırada boşandığı eşi tarafın-

dan önce 20.3.1998 tarihinde 7.450 DM, 7.5.1998 tarihinde ise 

49.000 DM olmak üzere para çekildiğini, imzasının taklit edildi-

ğini, vekâletin bulunmadığını, hesabın çekilebilmesi için gerekli 

pasaport ve kredi sözleşmesi asıllarının eşi tarafından bankaya 

habersiz sunulduğunu, davalının gerekli dikkat ve özeni göster-

mediğini, ihtara rağmen ödeme yapılmadığını iddia ederek,  asıl 

alacak ve DM mevduat faizinin davalıdan tahsiline karar veril-

mesini talep etmiştir. 

Davalı vekili, istemin zamanaşımına uğradığını, takibe 

konu paranın 20.3.1998 ve 9.5.1998 tarihlerinde sözleşme şart-

larına uygun olarak kredi mektuplarının aslı, hesap sahibinin pa-

saportu ve diğer bilgiler dâhilinde imza karşılığı ödendiğini, da-

vacının iddia ettiği şekilde bir ödeme olasılığında ise müvekkili-

nin kusurunun bulunmadığını savunarak, talebin reddini iste-

miştir. 

Örnek 3 - Davacı vekili, davalı ile müvekkili arasında im-

zalanan kredi kartı üyelik sözleşmesi ile davalıya kredi kartı kul-

landırıldığını, davalının ödemelerini zamanında yapmaması ne-

deniyle borçlu bulunduğunu, icra takibinden önce davalıya ih-

tarname keşide edildiğini ve borcun ödenmesinin istendiğini, 

borcun ödenmemesi üzerine icra takibi yapıldığını, borçlunun 

takibe itiraz ettiğini, itirazının haksız ve dayanaksız olduğunu 
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belirterek takibe konu borcun davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkili ile akdedilen sözleşmenin yasaya 

ve genel işlem şartlarına uygun olmadığını, yasaya uygun olma-

yan sözleşme nedeniyle müvekkilinin sorumlu tutulmasının hu-

kuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek talebin reddini 

istemiştir. 

Örnek 4 - Davacı vekili, davacı banka ile asıl borçlu E.. İnş  

A.Ş, müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla Ema İnş. ve Tic. 

A.Ş., Emze İnş. San. ve Maden Ltd. Şti., Ali Ertuğrul, Giray Öz-

türk, arasında imzalanan genel kredi sözleşmesi gereği borçlu-

lara kredi kullandırılarak çek karnesi verildiğini, kullanılan kre-

dinin ödenmediğini ve kendilerine verilen çek yapraklarından 

kaynaklı bankanın yasal sorumluluğunun devam ettiğini, borç 

ödenmeyince ihtarname keşide edildiğini, ödeme yapılmayınca 

takibe geçildiğini, itiraz edildiğini, itirazın haksız olduğunu ileri 

sürerek takibe konu asıl alacak ve ferilerinin toplamı 200.000,00 

TL’nin davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalılar vekili, davacı banka iddialarının doğru olmadı-

ğını beyanla talebin reddini istemiştir. 

Örnek 5 -Davacı vekili, davalı bankanın Adana G…. Şube-

si'nden, hastanelerinin sağlık hizmetleri işi ve 750 kişi ile yapıla-

cak sağlık hizmetleri işi ihalesini alan Hilal Tur. Tem. Gıda ve 

Taş. A.Ş. lehine verilen kesin teminat mektuplarının bu işle ilgili 

anılan firmanın SSK prim borcu ve Ziyapaşa Vergi Dairesi’ne 

vergi borcu bulunması nedeniyle nakde çevrilmesinin talep edil-

diğini, ancak anılan firmanın bölünmesi sonucu teminat mek-

tuplarının Y….. Sağlık Hizmetleri Org. Ltd. Şti. ve Yeni …. Katı 

Atık Hizmet Organizasyon Ltd. Şti'ne intikal ettiğinin bildirildi-

ğini, dolayısıyla iş ve teminat mektuplarının bu şirketlere devre-

dilmiş olduğundan talebin yerine getirilmediğini, bölünmeden 

sonra oluşan hukuki durumda dahi bankanın taahhüdünden 
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sorumlu olduğunu ileri sürerek, 2.329.280,00 TL'nin 

24.03.2014 tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile davalı-

dan  tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, dava dışı firmanın bölünmüş ve tazminat 

konu işin, teminat mektupları ve kamu borçlarının başka bir fir-

maya intikal etmiş olmasına rağmen, tazmin talebinin Hilal Te-

mizlik Gıda Taş A.Ş. için istenildiği; sözleşme, işler ve bağlı söz-

leşmelerin bir kısmı Hilal Temizlik Gıda Taş. A.Ş.’den ayrılıp ka-

nun gereği Yeni…  Katı Atık Hizmet Organizasyon Ltd. Şti ’ne ve 

bir kısmı da Y…  Sağlık Hizmet Organizasyon Ltd. Şti.’ne geçtiği, 

tazmin talebinde bulunan davacının TTK hükümlerine göre ge-

rekli işlemleri yürütmediği gerekçesiyle talebin reddini istemiş-

tir. 

Örnek 6 -Davacı vekili 23/02/2017 tarihli dava dilekçe-

siyle; müvekkilince davalıya 06/05/2015 tarihinde Tüketici Kre-

disi ve Teminat Sözleşmesi adı altında kredi kullandırıldığını, da-

valının 05/11/2015 ve 07/12/2015 tarihli kredi taksitlerini öde-

memesi üzerine 25/12/2015 tarihinde ihtar çekildiğini, ihtara 

uymayan davalı hakkında Konya 8. İcra Müdürlüğü'nün 

2016/3438 Esas sayılı dosyasıyla 22.355,50-TL asıl alacak ile iş-

lemiş faiz toplamı 23.760,99-TL'nin tahsili amacıyla takip başla-

tıldığını, davalının 21/03/2016 tarihinde borca itirazı ile takibin 

durduğunu belirterek, takibe konu asıl alacak ve tüm ferileri top-

lamı 34.670,00 TL’nin tahsilini istemiştir.  

Davalı, bankanın talep ettiği tüm alacakların ödendiğini 

ileri sürerek talebin reddini istemiştir.   

Örnek 7 -Davacılar vekili, 08.12.2015 tarihli dava dilekçe-

siyle; davacıların murisi Ahmet Kol'un 21.03.2013 tarihinde da-

valı banka ile yaptığı konut kredi sözleşmesi yaptığını, geri ödeme 

taksitlerinin muris tarafından ölümüne kadar düzenli şekilde 

ödendiğini, murisin yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle 09.04.2014 



230 
 

tarihinde vefat ettiğini, davacı mirasçıların borcun kalanından 

sorumlu tutulduklarını ve davalı banka tarafından taksitlerin 

ödenmesinin talep edildiğini, davacıların kalan kredi taksitlerin-

den ilgili sigorta şirketinin sorumlu olduğu gerekçesiyle bankaya 

başvuruda bulunduklarını, vefatın kaza neticesinde meydana 

gelmediği nedeniyle davalının iştiraki olan ilgili sigorta şirketi ta-

rafından başvurunun reddedildiğini, kredi sözleşmesinin ekinde 

yapılanın ferdi kaza sigortası olması sebebiyle kalan borcun kap-

samı dışında olduğunu, oysa davacılar murisinin konut kredisi 

kullanırken kendisinin sigortalandığını düşünerek bu işlemi ger-

çekleştirdiğini ve kredi sözleşmesi düzenlendiği sırada yapılan 

ferdi kaza sigortasının kapsamı ve diğer sigortalardan ayırt edici 

farkları konusunda bilgilendirilmediğini,  davalı bankanın yap-

mış olduğu sigorta sözleşmesi ile sadece iştiraki bulunduğu si-

gorta şirketine gelir elde etme amacı taşıdığını, sigorta sözleşme-

sinin ticari teamüle uygun hazırlanmaması ve tüketicinin bilgi-

lendirilmemesinin tüketici hukukuna aykırı olduğunu, davalı 

bankaca sözleşme uyarınca kredi sözleşmesine göre düzenlenen 

poliçenin hatalı olduğunu ve bu sebeple vefat gerçekleşmesine 

rağmen kredi borcunun sigorta poliçesine dayalı olarak karşılan-

madığını ileri sürerek, davacılar tarafından ödenen toplam 

18.663,00.-TL'nin vade tarihinden itibaren işleyecek ticari rees-

kont faiziyle birlikte davalı bankadan alınmasını talep etmiştir.  

Davalı vekili, 11.01.2016 tarihli cevap dilekçesinde özetle;  

davanın haksız ve hukuki mesnetten yoksun olduğunu, müvek-

kili bankanın müşteriye konut kredisi kullandırıldığını ve bu 

kredi ile bağlantılı olarak Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından 

ferdi kaza sigortası düzenlediğini, vefatın kaza sonucu olmadı-

ğını, ferdi kaza sigortası kapsamına giren bir durumda vefat ol-

saydı gerekli ödemelerinde yapılmış olacağını,  ilgili yönetmelik 

gereğince ferdi kaza sigortası bilgilendirme formunun hazırlan-

dığını ve muris tarafından incelenerek imzalandığını, vefat 
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üzerine sigorta şirketi tarafından dosya açıldığını ve murisin kaza 

sonucu vefat etmediğinin tespit edildiğini, sigorta tazminatının 

ödenmemesinin nedeninin sigortalının poliçe içeriğine giren bir 

kaza sonucunda vefat etmemesinden kaynaklandığını ve davalı 

bankayla alakası olmadığını savunarak talebini reddini talep et-

miştir. 

Örnek 8 -Davacı vekili, müvekkili ile dava dışı Koyunlu İn-

şaat A.Ş. arasında Gürcistan Otoyolu projesinin Tiflis bölümü-

nün yapımı için bir otoyol yapım sözleşmesi imzalandığını, bu 

çerçevede müvekkilince anılan şirkete (96.645.563,50) USD) 

tutarında tedarik avansı verildiğini, bu paranın geri ödenmesini 

garanti altına almak amacıyla dava dışı Atak Bankası A.Ş.’nin li-

deri ve temsilcisi davalı bankaların da ortağı bulunduğu konsor-

siyumdan iki adet avans teminat mektubu alındığını, müteahhi-

din yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine sözleşmenin 

haklı nedenlerle feshedildiğini, müteahhidin hak edişleri düşül-

dükten sonra bakiye (71.679.303,34) USD'nın derhal ödenmesi 

için müvekkilince konsorsiyum temsilcisine keşide edilen ihtar-

nameye rağmen ödeme yapılmadığını ileri sürerek, her bir davalı 

için ayrı ayrı hissesine düşen ve dilekçesinde belirtilen miktar-

larda ana para ve 27.04.2001 temerrüt tarihinden itibaren işle-

miş faiz alacağının, ana para kısmına avans faizi uygulanmak su-

retiyle davalılardan tahsilini talep etmiştir. 

Davalılar vekili davacı tarafın iddialarını kabul etmedikle-

rini ancak davacı taraf ile sulh konusunda görüşmek istediklerini 

beyanla talebin reddini istemişlerdir. 

Örnek 9- Davacı vekili, davalılardan H.K’in Akbank ile 

kredi sözleşmeleri imzaladığını, diğer davalıların da çekilen kre-

dilerin kefili olduklarını, davalılara hesap kat ihtarı gönderilme-

sine rağmen borçların ödenmemesi nedeniyle davalılar hakkında 

icra takibi başlatıldığını, müvekkilinin Akbank’tan icra dosyasını 
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devir ve temlik aldığını, banka tarafından açılan itirazın iptali da-

vasında davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğini ileri sü-

rerek, asıl alacak, işlemiş faiz ve BSMV olmak üzere davalılardan 

H.K’den 19.563,36 TL, davalı N.K.’den 4.108,20 TL, davalı 

M.A.’dan 1.267,50 TL’nin tahsilini talep  etmiştir. 

Davalılar vekili, talebin zamanaşımına uğradığını, varlığı 

iddia edilen alacağın Akbank ile bir kısım müvekkilleri arasında 

usul ve yasaya aykırı olarak imzalanan birleşik kredilerden kay-

naklandığını, bu sözleşmelerde bankanın, krediler arasında para 

aktarımı yaparak müvekkillerinin borçlu olmadığı rakamlara 

ulaştığını, yine kredi sözleşmelerinde müvekkiline ait olmayan 

imzalar ile para çıkışları yapıldığını, daha önce açılan itirazın ip-

tali davalarında davacı tarafça davaların takip edilmemesi nede-

niyle açılmamış sayılmasına karar verildiğini ve o davalarda kredi 

sözleşmesi lehdarı olan bankanın alacağını ispatlayamadığını, is-

patlanamayan bir alacağın temlikinin de geçersiz olduğunu, ala-

cağın temliki şartlarının oluşmadığını savunarak, talebin reddini 

istemiştir. 

Örnek 10- Davacı; 14.02.2010 ve 29.08.2010 tarihlerinde 

Akkaya Hayvancılık Kooperatifine bağlı kuruluşlar tarafından 

hayvan desteği kredisi aldığından bahisle adına evraklar düzen-

lendiğini, davalı Z Bankası tarafından hakkında icra takibi başla-

tıldığını ancak söz konusu kooperatif ile herhangi bir bağının ve 

üyeliğinin bulunmadığını,  bu hususla ilgili Cumhuriyet Başsav-

cılığına suç duyurusunda bulunduğunu, savcılık dosyasında im-

zaların kendisine ait olmadığının tespit edildiğini belirterek, 

borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı Z Bankası vekili, davacının 3. kişilere vekâlet verip 

vermediğinin araştırılması gerektiğini ileri sürerek talebin red-

dini istemiştir. 
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b. Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan Ala-

cak ve Tazminat Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkili şirket ile ihbar olunan 

Kaya Finansal Kiralama A.Ş. arasında imzalanan Ankara 2. No-

terliği’nin 16.12.2011 tarih, 1868 yevmiye numaralı Düzenleme 

Şeklinde Finansal Kiralama Sözleşmesi gereğince, davalı şirket-

ten finansal kiralama yolu ile teslim alınan 3400120585 plakalı 

MT 932 tipli 2011 model Çukurova marka forkliftin gizli ayıplı 

olduğunu, iş makinesinin alındığı tarihten itibaren devamlı ola-

rak arızalandığını ve çalışamaz hale geldiğini, bu durumun davalı 

şirketin yetkili servisi aracılığı ile ve ayrıca 29.03.2012 tarihli no-

ter ihtarı ile davalı şirkete bildirildiğini, ancak cevabi ihtar ile ta-

lep ve beyanların reddedildiğini, makinedeki arıza nedeniyle iş-

gücü ve gelir kaybı yaşandığını ileri sürerek iş makinasının ayıp-

sız yenisi ile değiştirilmesini, bu mümkün olmaz ise 57.000 Euro 

tutarındaki bedelin davalıdan tahsilini, makinenin arızada geçen 

günlerde çalışamaması nedeniyle 1.000,00 TL maddi tazminatın 

davalıdan alınmasını talep etmiştir. 

Davalı vekili, ayıp ihbar ve sürelerine riayet edilmediğini, 

davaya konu makinenin normal çalışma saatinin yıllık 1.500 saat 

aylık ortalama 125 saat olduğu halde davacı şirketin makinayı 

21.12.2011 - 29.02.2012 tarihleri arasında 894 saat çalıştırdığını, 

bu durumda arızaların olağan olduğunu belirterek talebin red-

dini istemiştir.  

 Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili; taraflar arasında yapılan finansal 

kiralama sözleşmesi gereğince, davalıya sözleşmede belirtilen ta-

şınır malların teslim olunduğunu ve fakat davalının finansal ki-

ralama bedelini 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun ilgili 
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maddesine uygun süre verilmesine karşın ödemediğini ileri sü-

rerek davalıya teslim olunan emtianın alınarak davacıya verilme-

sini istemiştir.  

Davalı vekili; taraflar arasında imzalanan finansal kira-

lama sözleşmesine konu borcun müvekkili şirketin mali yönden 

darboğaza girmesi nedeniyle ödenemediğini, uygun bir süre ve-

rilmesi halinde tüm ödemelerin yapılabileceğini beyanla talebin 

reddini savunmuştur. 

c. Faktoring Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve 

Tazminat Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkili ile davalı şirket arasında 

Faktoring ve Temlik Sözleşmesi imzalandığını ve keşidecisi A.Y 

lehtarı H.K olan  05/08/2008 keşide tarihli 8006225 numaralı 

15.000,00 TL bedelli çekin davalıya verildiğini, keşidecinin çek 

bedelini ödememesi nedeniyle, çek bedelinin müvekkilince 

18/08/2008, 21/08/2008 ve 25/08/2008 tarihlerinde 5.000,00’er 

TL olarak davalıya ödenerek Adana 1. Noterliğinin 20/09/2010 

tarih 23644 yevmiye nolu ihtarnamesi ile çek aslının iade edil-

mesinin istendiği halde ihtarnameye cevap verilmediğini belirte-

rek çek bedeli olan 15.000,00 TL’nin temerrüt tarihinden itiba-

ren ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili alacağın zamanaşımına uğradığını, müvekki-

linin bir sorumluluğunun bulunmadığını beyanla talebin reddini 

istemiştir. 

Örnek 2- Davacılar vekili, davacıların 3. kişi taşeron şirket 

ile akdedilen sözleşme kapsamında avans olarak çekler verdiğini, 

yapılan sözleşmenin 22.07.2013 tarihinde fesh edilerek karşılıklı 

olarak mutabakata varılmasına rağmen avans olarak verilen 

120.000 TL miktarlı çekin dava dışı taşeron şirket tarafından 
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davalıya ciro edildiğinin öğrenildiğini, ihtara rağmen davalının 

çeki iade etmeyerek bedelini tahsil ettiğini, davalının faktoring 

şirketi olduğunu, kanun gereği bir mal ve hizmet satışından doğ-

muş fatura olmaksızın alacağı devralamayacağını, böyle bir fa-

tura varsa da sahte olduğunu, faturaya konu malların teslimini 

yazılı belge ile ispat etmesi gerektiğini belirterek, 120.000 TL’nin 

temerrüt tarihi olan 16.09.2013 tarihinden itibaren işleyecek te-

merrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsilini  talep  etmiştir. 

Davalı vekili, talep konusu edilen çekin 3.kişi taşeron 

firma tarafından 01.05.2013 tarihinde düzenlenen faturaya da-

yandığını, faturanın sahte olduğu iddiasının hayatın olağan akı-

şına aykırılık teşkil ettiğini, davalı şirketin yasal yükümlülüklerini 

yerine getirerek çeki temlik aldığını, davacının dava dilekçesinde 

ileri sürdüğü sebepleri 6361 sayılı Kanunun 9/3 maddesi uya-

rınca kendilerine karşı ileri süremeyeceğini savunarak, talebin 

reddini istemiştir. 

Örnek 3- Davacı vekili, davacı ile davalı Koç İnşaat A.Ş. 

arasında hazır beton sözleşmesi imzalandığını, davacı tarafından 

toplam 2.327.000,00 TL bedelli çeklerin avans olarak davalı Koç 

İnşaat A.Ş.'ye verildiğini, davalı Koç İnşaat A.Ş.'nin edimlerini 

yerine getirmediğini ve çekleri de iade etmediğini, davalı Koç İn-

şaat A.Ş.'nin dava konusu çeki davalı Aba Faktoring Hiz. A.Ş.'ye 

verdiğini, çekin bedelsiz olduğunu, davalı faktoring şirketinin iyi-

niyetli hamil olamayacağını ileri sürerek davacının borçlu olma-

dığının tespitini ve çekin iptalini talep  etmiştir.  

Davalı Koç İnşaat A.Ş. vekili, davalı şirketin borçlarını 

ödemeye çalıştığını savunarak davanın reddini istemiştir. 

Davalı Aba Faktoring Hiz. A.Ş. vekili, davalılar arasında 

faktoring sözleşmesi imzalandığını, sözleşme gereğince dava ko-

nusu çekin tevdi edildiğini, faktoring şirketinin gerekli araştır-

mayı yaptığını, iyiniyetli olduğunu savunarak talebin reddini 
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istemiştir. 

5. Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar İle Antrepo ve Tica-

rete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Ticari Davalar 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin davalılardan Y… 

Holding A.Ş.’nin iştiraki konumunda olan dava dışı halka açık F.. 

F… Kiralama A.Ş.’nin ortağı olduğunu, davalılar tarafından bu 

şirketin hisselerinin %60'ının, davalı Y… Holding A.Ş. tarafından 

diğer davalıya satılacağına ilişkin İMKB'ye özel hal bildirimle-

rinde bulunulduğunu, 18.12.2007 tarihli özel hal bildiriminde, 

hisselerin 120.000.000 USD karşılığında satışına ilişkin 

17.12.2007 tarihli hisse devir anlaşması imzalandığının, hisse 

devri için gerekli izinlerin alınması amacıyla BDDK ve Rekabet 

Kurulu Başkanlığı'na başvuruların davalı G… İn.. H.. KSCC ta-

rafından yapılacağının, G…. İn… H… KSCC’nin halka çağrıda 

bulunmak üzere SPK’ya başvuruda bulunacağının, 02.01.2008 

tarihli özel hal bildiriminde BDDK ve Rekabet Kurulu'ndan ge-

rekli izinlerin alınmasından sonra %60 hisse payının karşılığı ola-

rak anlaşılan 120 milyon USD’nın ödemesinin nakden ve defa-

ten yapılacağının, hisse başına satış fiyatının 12.81 USD olduğu-

nun açıklandığını, daha sonra ise bu satıştan vazgeçildiğini, mü-

vekkilinin bir kısım hisse senetlerini borsa dışında devralan da-

valı Y… Holding A.Ş. tarafından ortaklıkta ulaştığı payla ilgili ya-

pılan açıklama ve bundan sonra G… İn… H.. KSCC’yi temsilen 

yönetim kurulu üye değişimi birlikte değerlendirildiğinde, mü-

vekkilinde, devir işleminin bittiği ve G… İn… H… KSCC’nin 

çağrı yapmak üzere SPK’ya başvuracağı yönünde kesin bir kanaat 

uyandığını, çağrı yapılması halinde müvekkilinin hisselerini 

12.81 USD/Adet fiyatı ile devretme imkânına sahip olacakken 

dava tarihi itibariyle bu değerin 3.64 TL/Adete gerilediğini, bu 

nedenle müvekkilinin zarara uğradığını, küçük yatırımcıların 
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yatırım kararlarını İMKB’ye yapılan açıklamalar doğrultusunda 

aldıklarını,  davalıların yaptıkları açıklamalar ile müvekkilinin ya-

tırım kararlarını yönlendirdiklerini, dolayısıyla oluşan zarardan 

sorumlu bulunduklarını ileri sürerek, 457.500 TL’nin faizi ile 

birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalılar vekilleri, davacı iddialarının doğru olmadığını 

ileri sürerek talebin reddini istemişlerdir. 

Örnek 2- Davacı vekili, müvekkilinin davalı banka çalışan-

larının vaatleri ile yatırım merkezine yönlendirildiğini, davalı 

banka yatırım uzmanının tavsiye ve telkinleriyle 22.12.2009 - 

10.06.2011 tarihleri arasında borsa alım satım işlemleri gerçek-

leştirildiğini, yatırım danışmanlığı işlem komisyonu toplamı ola-

rak müvekkilinin hesabından düşülen 67.188 TL ile birlikte mü-

vekkili zararının 75.329 TL olduğunu, danışmanın kötü niyetli 

olarak gün içi işlem hacmini artırmak amacıyla tavsiye ve telkin-

leriyle yüzlerce gereksiz işlem yapıldığını, bu işlemler için piyasa 

şartlarının çok üzerinde komisyon kesildiğini, haksız kesilen bu 

komisyonlarla müvekkiline zarar verildiğini ileri sürerek, 75.329 

TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle dava-

lıdan tahsilini talep etmiştir.  

Davalı vekili, taraflar arasında imzalanan sözleşme ile risk 

bildiriminde bulunulduğunu, yapılan işlemlerin davacı ve vekili-

nin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini savunarak, ta-

lebin reddini istemiştir. 

 

Örnek 3- Davacı vekili, davacı Sigorta Şirketine sigorta 

edilen dava dışı sigortalının emtialarının gümrük işlemlerinin ta-

mamlanması için davalı şirkete teslim edildiğini, söz konusu em-

tiaların antrepoda beklediği sırada 13/10/2007 tarihinde yağan 

yağmur sonucu sel baskına maruz kaldığını, hasar gördüğünü, 
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davalı şirketin antrepodaki malı alıcısına sağlam teslim edilme-

sinden bu konuda depoda her türlü önlemin alınmasından ar-

diye sözleşmesi hükümleri ve Gümrük Kanunu'nun antrepo sa-

hiplerinin sorumluluğunu düzenleyen hükümleri uyarınca, ant-

repoyu sigorta etmiş olan diğer davalı Sigorta Şirketi'nin ise po-

liçe teminatı dahilinde sorumlu olduğunu, davacı sigortacının 

meydana gelen hasar dolayısıyla 15.977.08 Euro karşılığı 

27.306,00 TL'yi sigortalısına ödediğini ileri sürerek yapılan öde-

menin her iki davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalılar vekilleri, davacının iddialarının doğru olmadı-

ğını antrepodaki emtialarında zarar görmediğini beyanla talebin 

reddini istemişlerdir. 

Örnek 4- Davacı, Strazburg'tan eşyalarını taşımak üzere 

davalı şirket ile Eşya Taşıma Sözleşmesi yaptığını, davalı şirketin 

eşyalarını normal koşullarda depolaması, gerekli güvenlik şartla-

rını taşıması ve yangına karşı önlem alması gerekirken, malzeme 

deposuna koymak suretiyle burada çıkan yangında eşyalarının 

ateş, duman ve isten zarar görmesine yol açtığını ayrıca gerekli 

önlemleri almayarak kırık, çizik ve yırtıklara sebebiyet verdiğini 

ileri sürerek 32.000,00 TL ödenmesine karar verilmesini talep 

etmiştir. 

Davalı vekili, davacının eşyalarında meydana gelen hasa-

rın temizlik işlemleri ile giderildiğini, eşyalarda hasar bulunma-

dığını ve bu durumun ekspertiz  ve bilirkişi  raporları ile de sabit 

olduğunu, davacının eşyalarının malzeme deposunu değil ant-

repo ruhsatına haiz gümrüklü depoya konulduğunu, yangın mey-

dana geldikten sonra durumun itfaiye amirliğine, emniyet birim-

lerine, gümrük idaresine, sigorta şirketine bildirildiğini, bu ne-

denle gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği iddiasının haksız 

olduğunu ayrıca davacı tarafın eşyaların kullanılmamış yeni eşya 

piyasa bedelleri üzerinden 32.000,00 TL'lik talepte 
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bulunmasının haksız ve yersiz olduğunu savunarak talebin red-

dini talep etmiştir. 

6. Fikri Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuatla İlgili Ticari 

Davalar 

Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin mevzuatta düzenlenen 

hususlardan doğan davalar, kanunda da belirtildiği üzere mutlak 

ticari davalardır. Bu tür uyuşmazlıklarda, tarafların tacir olması-

nın ve uyuşmazlığın ticari işletmelerine ilişkin olmasının, uyuş-

mazlığın ticari dava olarak kabul edilmesi bakımından önemi 

yoktur. Ancak fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan 

davaların ticari dava olarak kabulü için taraflardan birisinin ticari 

işletmesine ilişkin olması gerekir. Bu sebeple, fikri mülkiyet hu-

kukuna dair mevzuattan kaynaklanan tüm davalar mutlak ticari 

dava olarak kabul edilemez. Bu kapsamda kalan, ancak fikir ve 

sanat eserlerine ilişkin haklardan kaynaklanan davalar nispi ti-

cari dava olup ancak bir ticari işletmeye ilişkin ise ticari dava ola-

rak kabul edilecektir. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki eser sa-

hibinin hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 

düzenlenmiştir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ise marka, 

patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretlere iliş-

kin hususları düzenlemiştir. Ayrıca, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşit-

lerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve 5147 

Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Ka-

nun da fikri mülkiyet mevzuatına ilişkin düzenlemelerdendir. 

Fikri mülkiyet mevzuatına ilişkin düzenlemelerden doğan 

ticari davaların önemli bir kısmı tarafların üzerinde serbestçe ta-

sarruf edebileceği uyuşmazlıklardır. Bu sebeple, bu uyuşmazlık-

lardan doğan davalar arabuluculuğa elverişlidir. Uyuşmazlık ara-

buluculuğa elverişli olmakla beraber, dava şartı arabuluculuk 

kapsamında kabul edilebilmesi için uyuşmazlık konusunun bir 

miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri 
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içermesi gerekir. Bu davaların önemli bir kısmının yabancılık un-

suru içermesi, bununla bağlantılı olarak yargılama süreçlerinde 

yaşanan tebligat sorunları, karşılanması gereken yüksek miktarlı 

peşin karar ve ilâm harcı ve diğer birtakım usul sorunları sebe-

biyle, davaya veya tahkim yargılamasına göre daha esnek bir sü-

reç olan, görev, yetki, ispat sorunları gibi usul sorunları içerme-

yen arabuluculuk yoluyla anlaşmak cazip bir seçenek haline gel-

mektedir. 

a. Sınai Haklarla İlgili Alacak ve Tazminat Talepleri 

aa. Patent 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, 2014/02480 sayılı “fosfor zeminli 

çini ve seramik yöntemi” buluş başlıklı patentin müvekkili adına 

tescilli olduğunu, müvekkilinin işletmesinde çalışan HH.Y.'nin 

de yardımlarıyla bu yöntemin müvekkili tarafından geliştirildi-

ğini, HH.Y.'nin daha sonra bu patenti rakip firmalar kullandır-

maya başladığını, davalının da bunlardan biri olduğunu, davalı-

nın üretip satımını yaptığı ürünlerin müvekkili adına tescilli pa-

tente tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek müvekkilinin patent 

hakkına tecavüzün durdurulmasına, tecavüz nedeniyle   

100.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi tazminatın tahsilini 

istemiştir. 

Davalı vekili, müvekkilinin dava dışı Fırça Seramik Şirke-

tinin hissedarı olduğunu, bu şirket adına 2015/05746 sayı ile tes-

cilli patentin bulunduğunu ve müvekkili ile dava dışı şirket ara-

sında 12.05.2012 tarihinde imzalanan protokol ile bu şirket 

adına tescilli patentin müvekkiline kullandırıldığını, bu nedenle 

müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini savunarak talebin 

reddine karar verilmesini istemiştir.  

Örnek 2- Davacı karşı davalılar vekili asıl davada,  
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müvekkilinin, TR 2014/45 T4 numarası ile patent belgesine bağ-

lanan "İnce Çikolata Parçaları Üretme Yöntemi ve Aleti’’ isimli 

buluşun sahibi olduğunu, davalılardan salon Gıda’nın müvekki-

line ait buluşun aynısını başka bir makineye uygulamak suretiyle 

kıvrık çikolata ürettiğini, diğer davalılarınsa üretilen bu ürünleri 

mağazalarında satışa sunduğunu, davalıların bu eylemlerin pa-

tent hakkına tecavüz ve haksız rekabet niteliğinde olduğunu ileri 

sürerek, haksız rekabetin ve tecavüzün tespiti ile önlenmesini, 

tecavüzlü ürünlerin üretildiği makineler ve bu ürünler ile ilgili 

basılı evrak, fatura ve benzeri ticari belgelerin ve tanıtım vasıta-

larının silinmesini veya imha edilmesini, 6769 sayılı Sınai Mül-

kiyet Kanunu’na istinaden belirlenecek 20.000,00 TL maddi ve 

5.000,00 TL manevi tazminat ile 3.000 TL yoksun kalınan ka-

zancın davalılardan tahsilini ve kararın ilanını talep etmiştir. 

Davalı vekili, davacı tarafa ait patent belgesi kapsamında 

yer alan istemlerin tamamının yenilik ve tekniğinin bilinen du-

rumunu aşma koşulunu taşımadığını, davacı tarafa ait patent 

belgesinin hükümsüz olduğunu, davacılara ait patent belgesiyle 

istemleri ve sınırları belirlenen makineyle müvekkiline ait maki-

nenin farklı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir. 

Örnek 3- Davacı vekili, müvekkilinin yatak yüzü kumaşı 

ürettiğini, davalının “erimiş polimer baskı metodu ile üretilen ya-

tak yüzü kumaşı” başlıklı patent konusu usulün müvekkili tara-

fından kullanıldığı iddiasıyla davacı aleyhine ihtiyati tedbir kararı 

talep ettiğini, talebinin kabul edildiğini, yapılan bilirkişi incele-

mesi neticesinde Holmelt makinesinde birden fazla laminasyon 

ve diğer usuller kullanılarak yatak yüzü kumaşı üretildiğinin tes-

pit edildiğini, bunun üzerine ihtiyati tedbirin kaldırıldığını, dava-

cının yatak yüzü kumaşı üretiminin sadece %l0'unun altında ka-

lan kısmının, davalının patenti ile hiçbir şekilde benzer olmayan 

laminasyon usulü ile yapıldığını, müvekkilinin fabrikasında 
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yapılan yatak yüzü kumaşı üretiminin %90 ve daha fazlasının 

tedbire konu olmayan başkaca usuller kullanılarak yapıldığını, 

davalının müvekkilinin müşterilerine noter kanalı ile gönderdiği 

ihtarnameler ile davacının tüm yatak kumaşı üretiminin patent 

haklarının ihlali suretiyle yapıldığı tespitinde bulunulduğunu id-

dia ettiğini, bu şekilde davacıyı müşterileri nezdinde küçük dü-

şürdüğünü, davacının iş ve emtiaları hakkında kasıtlı olarak kö-

tüleyici ve incitici beyanlarda bulunduğunu, davalının bu davra-

nışlarının haksız rekabet teşkil ettiğini, davacıyı maddi ve manevi 

zarara uğrattığını ileri sürerek; davalının haksız rekabetinin tes-

pitine ve davalının bu eylemlerinin men'ine, oluşan maddi duru-

mun ortadan kaldırılarak davalının yanlış ve yanıltıcı beyanları-

nın düzeltilmesine, 500.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiil 

tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tah-

silini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davacı iddialarının doğru olmadığını ileri sü-

rerek talebin reddini istemiştir. 

Örnek 4- Davacı vekili; müvekkilinin Y… T…. Üniversi-

tesi bünyesinde Kimyasal Teknolojiler Ana Bilim Dalı Başkanı ol-

duğunu, üniversite laboratuvarlarında üç yılı aşkın süre ile “or-

tamdaki kötü kokuları yok eden ve nemi düzenleyen ekolojik sıva 

ürünü” üzerinde bilimsel araştırma yapıldığını ve müvekkili ta-

rafından danışmanlık hizmeti verilen dava dışı şirket tarafından 

bu konuda anılan buluş için patent başvurusu yapıldığını, ancak 

davalının aynı konuda patent başvurusu olduğundan bahisle mü-

vekkilinin çalıştığı üniversiteye ve danışmanlık yaptığı şirkete ih-

tarnameler göndererek buluşunun müvekkili tarafından çalındı-

ğını iddia ettiğini ve müvekkilini küçük düşürdüğünü, ihtarna-

melerin içerik ve üslubu nedeniyle müvekkilinin rencide oldu-

ğunu ve akademik kimliğinin zarar gördüğünü, davalının suç-

lama ve karalamalarından dolayı müvekkilinin büyük bir üzüntü 
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içine girdiğini ileri sürerek 15.000,00 TL manevi tazminatın da-

valıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili; davacı iddialarının doğru olmadığını, mü-

vekkilinin kendi adına yaptığı patent başvurusuna konu buluş 

için davacının çalıştığı üniversiteden bilgi alma hakkını kullandı-

ğını savunarak davanın reddini istemiştir. 

bb. Endüstriyel Tasarım  

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, davacı şirketin Türk Patent Ensti-

tüsü nezdinde tescilli aydınlatma direği tasarımına sahip oldu-

ğunu, davalı tarafından birebir aynılarının veya ayırt edilemeye-

cek kadar benzerlerinin imalat, ticaret ve dağıtımının yapıldığını, 

tasarımların tanıtım vasıtalarında ve davalının internet sitesinde 

kullanıldığını, kötü niyetli olarak ve haksız rekabet yaratarak da-

vacının ticari itibarını zedelediğini iddia ederek, davalının, 6769 

sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'ndan kaynaklanan haklarına teca-

vüz olmak üzere haksız rekabet teşkil eden eylemlerinin tespi-

tine, durdurulmasına, önlenmesine ve bu suretle haksız tecavü-

zün giderilmesine, 5.000,00TL maddi, 5.000,00TL manevi taz-

minatın işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep 

etmiştir. 

Davalı vekili; davacının iddia ettiği eylemlerin gerçekleş-

mediğini, davalının uzun süredir kullanmadığı bir web sayfa-

sında davacı tarafın tescilli ürünlerine benzer ürünler bulun-

duğu iddiasına ilişkin dava dilekçesi tebliğ alındığında derhal web 

sayfasındaki bu ürünlerin kaldırıldığını, davacı tasarımının ko-

ruma süresinin dolduğunu savunarak, davanın reddini istemiş-

tir. 

Örnek 2- Davacı vekili, davalı D…camın müvekkiline ait 

kalıpları hem Türkiye’de hem de İtalya’da yaptırdığını, kendisine 
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ait tasarım belgeli endüstriyel tasarımları izinsiz şekilde imal et-

tiğini, imal edilen bu ürünleri genelde kendi adına bazen de dış 

ticaret konumundaki Fan.. Şirketi aracılığı ile ihraç ettiğini, da-

valı S.'nin ise dekor camı kalıpların ve tasarım belgeli ürünlerin 

izinsiz ve kanunsuz üretimi konusunda teşvik ettiğini, bazen bu 

ürünleri doğrudan kendisinin ithal ederek genelde de hem Av-

rupa hem de Amerika piyasasında müşteriler bularak ihracatına 

aracılık ettiğini ve bundan komisyon adı altında ciddi haksız, ka-

nunsuz kazançlar sağladığını ileri sürerek davalı S..'ın filleri ne-

deniyle haksız rekabet sonucu müvekkilinin kazanç kaybına kar-

şılık 175.000 TL maddi, 75.000 TL, davalı D… Cam'ın müvekki-

linin tescilli tasarımını izinsiz kullanmasından, imalatından, ih-

racatından ve uluslararası piyasalarda oluşturduğu haksız reka-

beti sonucu kazanç kaybına karşılık 200.000 TL maddi, 75.000 

TL manevi tazminatın tahsilini talep etmiştir. 

Davalılar vekili, davacının ürettiği ve sattığı tüm kalıpların 

müvekkiline ait olduğunu, davacının TPE nezdinde kendi adına 

tescilli olduğunu öne sürdüğü tasarımların hiçbirinin kendi tasa-

rımı olmadığını, taraflarından yapılan araştırmada davacının 

yurt dışında ve Türkiye de pek çok üretici tarafından yıllardır 

üretilmekte olan ürünleri kendi adına tescil ettirdiğini savunarak 

davanın reddini istemişlerdir. 

Örnek 3- Davacılar vekili, müvekkillerinden C. D adına 

kayıtlı olan 2013/01153 sayılı endüstriyel tasarım için diğer mü-

vekkiline lisans hakkı verildiğini, tasarıma konu halı kurutma ve 

santrifuj makinesinin müvekkili şirket tarafından üretildiğini, 

davalının da aynı ürünü imal edip piyasaya sunmak suretiyle mü-

vekkilinin tasarımdan doğan haklarına tecavüz ettiğini, davalının 

yetkilisi hakkında endüstriyel tasarıma tecavüz suçundan açılan 

kamu davasının mahkumiyet ile sonuçlandığını ileri sürerek da-

valının tecavüzünün durdurulmasını, 10.000 TL maddi, 10.000 
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TL manevi tazminatın şikayet tarihinden itibaren işleyecek rees-

kont faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkilinin ürettiği makinenin davacı 

adına tescilli tasarımdan farklı olduğunu, müvekkilinin, kendi 

adına tescilli olan 2018/09438 ve 2018/09439 sayılı faydalı mo-

deller doğrultusunda imalat yaptığını savunarak davanın reddini 

istemiştir. 

Örnek 4- Davacı vekili, 2014/0675.5 ve 2015/07865.46 

nolu halı desenlerinin müvekkili adına tescilli iken davalılar ta-

rafından ayırt edilmeyecek kadar benzer şekilde üretilip piyasaya 

arz edildiğini, bu durumun tespiti için Niğde Asliye Hukuk Mah-

kemesinin 2017/58 D. İş sayılı dosyası ile davalı O… isimli fabri-

kada yaklaşık 3400 m2 halı için bilgilenmiş kullanıcı gözü ile be-

lirgin farklılıklar gözlemi yapıldığında görsel ve biçimsel olarak 

dikkatli bilgilenmiş kullanıcılar ile ürünlerin hitap ettiği müşteri 

kitlesi açısından belirgin benzer olduğunun tespit edildiğini ileri 

sürerek 100.000,00 TL manevi, 425.000 TL maddi tazminat ol-

mak üzere toplam 425.000 TL tazminatın davalılardan tahsilini, 

talep etmiştir. 

Davalı A…vekili, tespiti yapılan ürünlerin diğer davalı ad-

resinde tespit edildiğini, bu ürünlerin müvekkili şirket tarafından 

üretildiğine dair herhangi bir tespit veya somut bir kanıt bulun-

madığını savunarak, talebin reddini istemiştir. 

Davalı T… Şirketi vekili, tespit mahallinde tespiti yapılan 

halıların müvekkili firma tarafından üretilmediğini, diğer davalı 

tarafından üretildiğini, müvekkili şirketin kendisine ait tesiste 

çeşitli halı firmaları ile yaptığı anlaşmalar gereğince apreleme ve 

lark işlemi yaptığını, diğer davalı ile de bu şekilde çalışıldığını, 

yapılan işlerin bedellerinin fatura karşılığı davalı şirketten alındı-

ğını savunarak, talebin reddini istemiştir.  
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cc. Faydalı Model Belgesi 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili,  müvekkil şirketin patent, endüst-

riyel tasarım ve faydalı modellerinin bulunduğunu, yenilenebilir 

kompozit ürünleri ürettiğini, müvekkilinin işyerinde çalışan dört 

işçisinin gizlilik sözleşmesinde hizmet sonrasında, belli bir süre 

rakip firmalarda çalışma yasağı bulunmasına rağmen işten ayrı-

larak davalı firmada çalışmaya başladıklarını, müvekkil şirket 

nezdinde öğrendikleri bir takım gizli bilgileri sızdırmak suretiyle 

haksız ve kötü niyetli menfaat sağladıklarını, müvekkil adına tes-

cilli ürünlerin taklit edilerek ve kopyalarının üretildiğini, ürünle-

rin üretilmesine yarar özel kalıpların kopyalandığı, bu taklit 

ürünlerin piyasaya arz edildiği, tescilli faydalı model ve endüstri-

yel tasarımdan kaynaklı haklarına tecavüz edildiğini,  davalı şir-

ketin zararı karşılaması gerektiğini ileri sürerek 512.000 TL 

maddi tazminat ile 50.000 TL manevi tazminatın tahsiline karar 

verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili, dava dışı işçilerin iş akdi sonlandırıldıktan 

sonra müvekkiline ait işyerinde çalışmaya başladıklarını, davacı 

iddialarının doğru olmadığını savunarak talebin reddini istemiş-

tir. 

Örnek 2- Davacı vekili, müvekkilinin TR 2010…… sayılı 

faydalı modelin sahibi olduğunu, söz konusu faydalı modelin ko-

nusunun, ‘cam balkon teker mekanizmaları’ olduğunu, davalı 

firmanın hiçbir hukuki hakka dayanmaksızın müvekkiline ait 

olan TR 2010 … sayılı faydalı modele konu buluşu kullandığını 

ileri sürerek, davalının müvekkiline ait sayılı faydalı modele te-

cavüz ettiğinin tespitine, vaki tecavüzün men ve ref’ine, faydalı 

model konusu ürünlerin üretimine yarayan vasıtaların ve kalıp-

ların imhasına, ürünlerin kötüleştirilmesi nedeniyle itibar tazmi-

natı ödenmesine, 451.000 TL maddi 80.000 TL manevi zararın 
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talep etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkilinin ürünlerinin farklı olduğu, İn-

ternet'te yer alan görsellerden yola çıkarak faydalı modele teca-

vüz edildiğinin iddia edilmesinin uygun olmadığını, mahkemece 

verilen tedbir kararına istinaden Adana 6. İcra Müdürlüğü 

2010/639 E. sayılı dosya üzerinden müvekkilin işyerinde yapılan 

incelemede müvekkil malzemeleri ile davacı faydalı modeli ara-

sında benzerlik bulunmadığının tespit edildiğini, faydalı modelin 

yeni olmadığını savunarak talebin reddini istemiştir. 

Örnek 3-  Davacı vekili, 2006/04757 ve 2008/04000 sayılı 

Faydalı Model Belgeleri'nin müvekkili adına tescil edildiğini, da-

valının aynı ürünleri taklit ederek piyasaya sürdüğünü, bu husu-

sun Bor Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/290 D.İş sayılı dos-

yasına ibraz edilen bilirkişi raporunda da belirtildiğini, lisans be-

deli yöntemine göre tazminat tutarının belirlenmesi istediklerini 

ileri sürerek faydalı modelden doğan haklara tecavüz teşkil eden 

fiillerin durdurulmasını,  61.000 TL maddi tazminatın ticari, 

70.000 TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte tahsilini talep 

etmiştir. 

Davalı vekili, davacı iddialarının doğru olmadığını, ürün 

taklidinin söz konusu olmadığını savunarak talebin reddini iste-

miştir. 

çç. Coğrafi İşaret 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin 2012/6784 tescil 

nolu “Dağ-Tur Gürgentepe” markasını tescil ettirdiğini, müvek-

kilinin tanınmışlığından faydalanmak amacı ile davalının “Gür-

gentepe Tesisleri Şekil” ibareli 20013/5674 tescil nolu markasını 

tescil ettirdiğini, davalının müvekkili şirketin Gürgentepe mar-

kasını haksız ve hukuka aykırı olarak kullandığını ileri sürerek 
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davalının marka haklarına ve haksız rekabet hükümlerine aykı-

rılık teşkil eden hareketlerinin tespiti ile sicilden terki-

nine,100.000 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminatın haksız fiil 

tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte tahsilini talep 

etmiştir. 

Davalı vekili,  davacının tüm iddialarını Ankara 1.Fikri ve 

Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2011/90 Esas sayılı dava-

sında ileri sürdüğünü, mahkemenin “Gürgentepe” ibaresini kul-

lanmasının iltibas oluşturmayacağı yönünde karar verdiğini, ka-

rarın kesinleştiğini, davacının bölgenin adı olan “Gürgentepe”yi 

kendi inhisarına almaya çalıştığını savunarak talebin reddini is-

temiştir. 

Örnek 2- Davacı vekili, müvekkili adına TPE nezdinde tes-

cilli "Niğde Lokumu" ibareli coğrafi işaretin bulunduğunu, davalı 

B…A.Ş. tarafından müvekkilinden izin alınmadan üretilen ve di-

ğer davalı K.. A.Ş. tarafından satışa sunulan "Niğde Lokumu" adlı 

ürünün TPE tarafından tescil edilen ürünün özelliklerini taşı-

madığını, bu durumun coğrafi işaret hakkına tecavüz teşkil etti-

ğini ileri sürerek, müvekkilinin coğrafi işaretten doğan haklarına 

tecavüzün önlenmesine, ürünlere el konulmasına, 150.000 TL 

maddi tazminat ile 10.000 TL manevi tazminatın davalılardan 

tahsilini talep etmiştir. 

Davalı B… Tic. A.Ş. vekili, coğrafi işaretlerde tekel hakkı-

nın bulunmadığını, üretimin de belirlenen esaslara uygun yapıl-

dığını savunarak talebin reddini istemiştir. 

Davalı K…A.Ş. vekili, davacının coğrafi işaret tescilinin 

markalardan farklı olduğunu, coğrafi işaretin belirtilen yerde ya-

pılan ya da ürünleri tipik niteliklere sahip tüm üreticiler tarafın-

dan kullanılabileceğini, coğrafi işareti tescilde düzenlenen şart-

lara uygun üretim yapan herkesin kullanabileceğini bunun için 

herhangi bir izne gerek olmadığını ileri sürerek talebin reddini 
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istemiştir. 

dd. Marka 

           Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili,  müvekkilinin dünyaca tanınmış 

"PUMA" markası ve ilgili şekil, logo, yazı, ve sözcüğün tescilli hak 

sahibi olduğunu,  davalılardan Taşıyan Ayakkabıcılık Tekstil San. 

Tic. Ltd Şti'nin Harika markalı ve Puma yan şeridini taşıyan 

ayakkabıların üreticisi, diğer davalı Kaş Ayakkabı San. Tic. Ltd 

Şti'nin ise  pazarlamacısı olduğunu ileri sürerek, davalılar eyle-

minin marka tecavüzü olarak tespitine, her bir davalıdan ayrı ayrı 

olmak üzere 100.000 TL maddi ve 100.000 TL manevi tazmina-

tın tahsilini talep etmiştir. 

Davalılar vekili, davacıya ait markaya ait hiçbir kullanımın 

olmadığını ileri sürerek talebin reddini savunmuştur.  

Örnek 2- Davacı vekili, asıl davada müvekkilinin 6. sınıf 

emtiada "Mersin Tabela+ŞEKİL" ibareli markanın sahibi oldu-

ğunu, davalının müvekkilinin markası ile iltibasa neden olacak 

şekilde "Mersin Tabela'' ibaresini 35 ve 40. sınıflarda tescil ettir-

diğini, müvekkilinin üstünlük ve öncelik hakkı bulunduğunu be-

lirterek, davalı adına kayıtlı 2015/67834 no'lu markanın hüküm-

süzlüğünü talep etmiş, ayrıca davalının "Mersin Tabela" marka-

sını izinsiz olarak kullandığını, davalı eyleminin marka hakkına 

tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, marka hak-

kına tecavüzün tespitini, durdurulmasını,  6000500 TL maddi 

tazminat, 150.000 TL yoksun kalınan kâr, 18.000 TL manevi taz-

minatın davalıdan tahsilini istemiştir. 

Davalı vekili, "Mersin Tabela" markası üzerinde öncelik 

hakkı sahibinin müvekkili olduğunu savunarak, davanın reddini 

istemiştir.   

Örnek 3- Davacı vekili, müvekkili adına TPE nezdinde 
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tescilli ORKİDE, ORKİDE İDEAL, ORKİDE İDEAL + Şekil, OR-

KİDE PASTA, ORKİDE + Şekil ibareli 30. ve 43. sınıfta yer alan 

ürün ve hizmetler için tescilli markaların bulunduğunu, davalıya 

ait iş yerinde müvekkile ait markanın birebir aynının yazı ve logo 

kısmı benzetilerek kullanıldığını, müvekkilince bu nedenle Ma-

nisa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayete binaen 

2016/7865 Soruşturma nolu dosyada davalı hakkında soruş-

turma yürütüldüğünü, bu soruşturmada takipsizlik kararı veril-

mesine karşın takipsizlik kararının hukuk hakimini bağlamaya-

cağını, davalının eylemlerinin müvekkilinin marka hakkına teca-

vüz teşkil ettiğini, ileri sürerek davalının müvekkilinin marka 

hakkına tecavüzünün tespitine ve tecavüzün men'ine markanın 

haksız kullanımı nedeniyle 500.000TL maddi ve 50.000,00 TL 

manevi tazminatın davalıdan tahsilini  talep  etmiştir. 

Davalı vekili, davacı tarafından 24.8.2016 tarihinde mü-

vekkilinin iş yerinde tespit yaptırıldığını, müvekkilinin kullandığı 

tescilsiz marka ile davacı markaları arasında benzerlik bulunma-

dığını, müvekkilince tespit sonrasında kullanımdan vazgeçildi-

ğini, davacı markalarının tescilli olduğu sınıflar ile müvekkilinin 

faaliyet alanının örtüşmediğini, müvekkilince Manisa da belediye 

tarafından kurulan iş yerlerinin kiracı sıfatıyla işletildiğini, bu 

yerlerin adlarının çiçek isimlerinden esinlenerek belirlendiğini, 

Orkide ibaresinin bu anlamda kullanıldığını, savunarak talebin 

reddini istemiştir. 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayanlar; 

Örnek 1-  Davacı vekili; "Kirçöz" ibareli markaların sahibi 

olan davacının 2014/63979 sayılı 1, 2, 3, 5, 16, 21 ve 35. sınıf 

ürün ve hizmetleri içeren "KİR ÇÖZ" ibareli marka tescil başvu-

rusunun ayırt edici olmaması ve vasıf bildirici olması gerekçe-

siyle 556 sayılı KHK'nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) 

ve (c) bentleri uyarınca reddedildiğini, işaretin bütün olarak vasıf 
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bildirici olmadığını, ayırt ediciliğinin bulunduğunu, kullanımla 

ayırt edicilik kazandığını, önceki tarihli aynı ibareli marka tescil-

lerinin bulunduğunu iddia ederek, YİDK 2015/M-7243 sayılı ka-

rarının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, işaretin asıl ve ayırt edici unsurunu oluştu-

ran "KİR ÇÖZ" ibaresinin, reddedilen mal ve hizmetler için vasıf 

bildirici bulunduğunu, ayırt ediciliğinin bulunmadığını, bu ne-

denle ret kararının hukuka uygun bulunduğunu savunarak, da-

vanın reddini istemiştir. 

b. FSEK’deki Haklarla İlgili Alacak ve Tazminat Talepleri 

Fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuat kapsamında kalan 

fikir ve sanat eserleri üzerindeki eser sahibinin haklarına ilişkin 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan da-

valar, ancak bir ticari işletmeye ilişkin ise nispi ticari dava olarak 

kabul edilecektir. Bu davalar nispi ticari dava olmasına rağmen, 

konu bütünlüğünün sağlanması için bu bölümde incelenmiş ve 

örneklere de bu bölümde yer verilmiştir. 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı temsilcisi, davaya konu sinema eserleri-

nin vefat eden V.K'ın münferiden yapımcısı olduğu ve ilk tespit-

lerini gerçekleştirdiği filmler olduğunu, vefatından sonra miras-

çılar arasında ve mirasçılar ile davalı arasında bazı ihtilafların 

çıktığını, yapılan sulh ve feragat sözleşmesi ile açılan davaların 

neticelendirildiğini, talep konusu 2 adet yerli sinema eserinin 

tüm mali haklarının ve yapımcı bağlantılı haklarının yapımcı mi-

rasçılarıyla akdedilen 23.5.2014 tarihli devir sözleşmesi ile da-

vacı şirkete geçtiğini ileri sürerek adı geçen eserlere ilişkin mali 

hakların davacı şirkete ait olduğunun tespiti ile davalının vaki ve 

muhtemel tecavüzünün men'ine, davacı şirketin hak kazandığı 

17.02.2015 tarihinden bu yana dava konusu filmlerden davalının 
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sağladığı televizyonlarda yayınlanması gelirleri ile sair her türlü 

ticari gelir ve hasılatlar sebebiyle ve FSEK m.68 uyarınca üç katı 

hesabıyla 100.000 TL tazminatın -ihlal tarihlerinden itibaren- iş-

leyecek en yüksek avans faizi ile davalıdan tahsil edilmesini talep 

etmiştir. 

Davalı vekili, davacının dava konusu eserlerin mali hakla-

rını devre yetkili olmayan kişilerden devralarak huzurdaki davayı 

açtığını, davacının huzurdaki davayı açma ve hak talep etme hak-

larının olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. 

Örnek 2- Davacı vekili, davalı şirketin müvekkiline Ata-

türk anıtı ile P… yöresini simgeleyen 5 adet rölyef yaptırdığını, 

2004 yılında anıtın açılışının gerçekleştirildiğini, Mayıs 2008 ta-

rihinde görüldüğü üzere anıtın amatör kişilerce boyanması ne-

deniyle eserdeki sanatsal değerin ortadan kaybolduğunu, anıtın 

kötü bir estetik kirliliğe dönüştüğünü, eserin değiştirildiğini, bu 

hususların üzüntüye sebep olduğunu ileri sürerek 20.000 TL 

maddi ve 20.000 TL manevi tazminatın tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, talebin reddini istemiştir. 

Örnek 3- Davacı vekili, müvekkilinin, Serge Prokofieff’in 

“Romeo ve Juliet” isimli eseri ile Aram Khatchatourian’a ait 

“Spartacus” adlı eserine ilişkin mali hakları eser sahiplerinin mi-

rasçıları ile akdettiği sözleşmelerle devralarak mali hakların sa-

hibi bulunduğunu, davalının müvekkilin tüm mali haklarına sa-

hip olduğu bu eserleri izin almaksızın kullandığını, ayrıca nota 

kullanımı ile ilgili olarak da müvekkiline herhangi bir ödeme ya-

pılmadığını ileri sürerek  FSEK m. 68 uyarınca müvekkili her bir 

eser için davalı yan ile ayrı ayrı sözleşmeler yapmış olsaydı her 

bir eserin ayrı ayrı kullanımları için isteyebileceği bedel olan 

45.500 Euro’nun üç katı olan 136.500 Euro’nun ve beş temsil 

için oluşan nota kirası 7.500 Euro’nun davalının izinsiz temsil 

tarihinden itibaren bankaların Euro için bir yıl vadeli mevduat 



253 
 

hesabına ödediği en yüksek faiz oranının uygulanmasıyla hesap-

lanacak faizi ile birlikte fiili ödeme günündeki TL karşılığının da-

valıdan tahsilini talep etmiştir.  

Davalı vekili, 14, 17, 21 Mayıs 2005 ve 01 Temmuz 2005 

tarihlerindeki temsiller açısından alacak hakkının zamanaşımına 

uğradığını, ‘Spartacus’ adlı eserin davalı tarafça temsil edilmedi-

ğini, mali hakların ancak yetki verilen meslek birliği aracılığı ile 

takip edilebileceğinden davacının dava açma hakkının olmadı-

ğını, davacının temsil hakkına sahip olup olmadığının tespiti ge-

rektiğini savunarak talebin reddini istemiştir. 

c. Islahçı Hakkı  

(5042 sayılı Kanun) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, Ceyhan-99 ekmeklik buğday çeşi-

dinin 5042 Sayılı Kanun kapsamında ıslahçı kuruluş Çukurova 

(Doğu Akdeniz) Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına 

koruma altına alındığını, tescilinin yapıldığını, müvekkili idarece 

bu çeşidin üretim hakkının "İnhisari Lisans" niteliğindeki 

09.05.2005 tarihinde "Üretim Hakkı Satış Sözleşmesi" ile beş yıl 

için devralındığını, sözleşmenin 4. maddesi çerçevesinde beş yıl-

lık sözleşme süresinin 2 yıl daha uzatıldığını, sözleşmenin 5.1/c.ı 

hükmü gereğince Enstitünün sözleşme döneminde bir başkasına 

lisans vermeyi yasakladığını, üçüncü kişiler yönünden sözleşme-

nin 6/r hükmü gereğince inhisari lisans hakkının içeriğine uygun 

olarak müvekkili idarenin yetkilendirildiğini, üretim hakkı lisans 

bedeli olarak müvekkili idarece tekel niteliğinde alınan lisans 

için ürün satış fiyatının %3'ü üzerinden bedel ödendiğini, Tigem 

Yönetim Kurulunun kararı ile 2011-2012 yılları için Ceyhan 99 

sertifikalı buğday tohumu çeşidinin satış bedellerinin usulünce 

belirlenerek satış işlemlerinin bu rakam üzerinden gerçekleşti-

ğini, kamuoyuna bu rakamların ilgili tarım sezonunda 
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duyurulduğunu, yapılan araştırmalar sonucunda Diyarbakır 

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünden gelen 20/03/2012 ta-

rihli yazı ile davalının inhisarı lisans hakkı kapsamında bulunan 

çeşidi sertifikalandırmak sureti ile satış yaptığının öğrenildiğini, 

müvekkili idarenin elde edeceği gelirden mahrum kalmasına yol 

açtığını iddia ederek müvekkili idarenin Ceyhan-99 ekmeklik 

buğday tohumu üzerindeki inhisarı üretim lisans hakkına teca-

vüzünün tespitine, lisans hakkı ihlal edilerek haksız sertifikalan-

dırılıp piyasaya sürülen 3.008,450 Kg. tohumluk miktarı üzerin-

den hesaplanan şimdilik 82.040,43 TL üretim hakkı tazminat be-

delinin temerrüt faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep 

etmiştir.                        

Davalı vekili, asıl hak sahibinin Çukurova Enstitüsü oldu-

ğunu, davacının tasarruf hakkının olmadığını, 5402 sayılı Ka-

nunda belirtilen sürelerin geçtiğini, zamanaşımına uğradığını, ıs-

lahçı hakkı verilen tohumun yeni olmadığını, davacının izni ile 

üretim yapıldığını savunarak talebin reddini istemiştir. 

Örnek 2-  Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilinin A… 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olup, tohumcu-

luk üzerine araştırmalar yaparken davalılar ile tohum ıslahı ve 

üretimi konusunda anlaşma yaptıklarını, sıfatının ıslahçı oldu-

ğunu, davalılar sözleşmeye aykırı hareketlerde bulunduklarını 

ileri sürerek, yapılan sözleşme gereğince 100.000,00 TL birikmiş 

ıslahçı payı alacağı ile bütün hatların ortak kullanıma açılması ve 

ayrıca ıslahçıya program dâhilinde geliştirilmiş çeşitlerin satışın-

dan 5 yıl boyunca ıslahçı müvekkiline pay ödenmesini, ayrıca to-

humlar üzerinde alacağı oranında mülkiyet hakkı tanınmasını 

talep etmiştir 

Davalı-karşı davacılar vekili, asıl davada davalının sözleş-

meye sadık kalmadığını savunarak davanın reddini, karşı davada 

ise davalının haksız rekabet yasağına aykırı olarak dava dışı başka 
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bir şirketle çalışmaya başladığını ileri sürerek, sözleşmenin 6.4 

maddesi gereğince yapılan ödemelerden 50.000,00 TL'nin işle-

yecek avans faizi ile birlikte iadesini talep etmiştir. 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin 25.01.2002 tari-

hinde Avrupa Topluluğu Bitki Çeşitleri Ofisine ıslahçı hakkı baş-

vurusunda bulunduğunu, bu ürün çeşidi yönünden Türkiye’de 

de ıslahçı hakkını tescil ettirmek istediğini ve davalı kuruma baş-

vurduğunu ancak davalı tarafça 30 gün içinde eksik belgelerin 

tamamlanmasının istendiğini, bu eksikliğin giderilmesine karşın 

davalı tarafından talep konusu ürünün ticari faaliyete konu ol-

duğunun belgelenmediği gerekçesiyle başvurunun yapılmamış 

sayılmasına karar verildiğini, oysaki sunulan belgeler ile ürün çe-

şidinin ticari alana sunulduğunun kanıtlandığını ileri sürerek, 

davalı kurumun söz konusu kararının iptaline ve tescil işlemleri-

nin devamına karar verilmesini talep etmiştir.  

Davalı vekili, talebin reddini savunmuştur. 

ç. Entegre Devre Topoğrafyaları 

(5147 sayılı Kanun) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacılar vekili, müvekkillerinin “EE…..”adını 

verdikleri sanal ortamda atıcı eğitimine olanak veren bir simü-

lasyon sistemi geliştirdiklerini, bu sistemin modüler yapısındaki 

birçok donanımda kendilerine özgün tasarımlar geliştirdiklerini, 

işaret, resim ve kodlamalar kullandıklarını, bilgisayar program-

ları ve veri tabanları yarattıklarını, entegre devre topografyasını 

gerçekleştirdiklerini, davalı şirketin müvekkillerine ait fikri ve sı-

nai hakları, işaret, resim, kodlama gibi tanıtma vasıtalarını, hakkı 

olmaksızın ve müvekkillerinden izin almaksızın iltibasa meydan 

verebilecek surette kullanarak “AES…..” adı altında ürün satış 
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ve pazarlama faaliyetlerini sürdürdüğünü ileri sürerek, davalının 

müvekkillerine ait simülasyon sistemine karşı yarattığı haksız re-

kabetin men’i ile neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırıl-

masına, davalının eser sahibi olan müvekkillerinin mali hakla-

rına yönelik tecavüzünün men ve ref’ine,300.000,00 TL’nin 

maddi tazminat ile müvekkillerinin her biri için 50.000,00 TL 

manevi tazminatın faizleriyle birlikte davalıdan tahsiline talep ve 

dava etmiş, yargılama sırasında yapılan ıslah ile maddi tazminat 

istemi 178.900,00 TL artırılarak toplam faiziyle birlikte davalıdan 

tahsili istenmiştir. 

Davalı vekili, davacıların taklit ve iltibas iddialarının ger-

çek dışı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. 

B. Özel Kanunlarda Düzenlenen Mutlak Ticari Davalar 

TTK dışında bazı özel kanunlarda da mutlak ticari davalar 

düzenlenmiştir. Bir başka ifadeyle, mutlak ticari davalar sadece 

TTK’nin 4 üncü maddesinde sayılan davalardan ibaret değildir. 

Özel kanunlarda ticari davalara ilişkin düzenlemeler yapılırken, 

kanun koyucu tarafından bazen açık bir şekilde “ticari dava” kav-

ramı tercih edilmiş, bazen de uyuşmazlıkla ilgili “ticaret mahke-

meleri” görevlendirilmek suretiyle ticari dava düzenlemesi yapıl-

mıştır. 

1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunundan Kaynaklanan 

Alacak ve Tazminat Talepleri 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

 Örnek 1- Davacı vekili, davacının 17.05.2008 tarihinde 

S.S. Can Can Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine üye olduğunu, 

kooperatif yöneticisi olan davalıların üye kaydı esnasında koope-

ratif arsasının hazır olduğunu beyan ederek arsa payı olarak iste-

dikleri 15.000,00 TL'yi kooperatif hesabına yatırdığını ancak 

daha sonra kooperatifin arsası bulunmadığını, davalıların 
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dolandırıcılık maksadıyla kooperatifi aracı kıldıklarını öğrendi-

ğini ve davalılar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, mü-

vekkili tarafından yatırılan parayı iade edilmemesi üzerine önce-

likle kooperatif aleyhine icra takibi yaptıklarını, ancak kooperati-

fin ticaret sicilinde kayıtlı adresi kapalı olduğundan ödeme em-

rinin tebliğ edilmediğini, bunun üzerine kooperatif yöneticileri 

davalılar aleyhine icra takibi başlattıklarını, davalıların takibe iti-

raz edildiğini, Kooperatifler Kanunu'nun 62/3. maddesi ve 98. 

maddesi atfıyla TTK’nin 336/1. maddesine göre davacının uğra-

dığı ve kooperatiften tahsil edemediği zarardan o dönemde yöne-

tici olan davalıların sorumlu olduğunu ileri sürerek icra takibine 

konu asıl alacak ve tüm ferileri toplamı 35.600 TL7nin davalılar-

dan tahsilini talep etmiştir.  

Davalılar vekili, kooperatif aleyhine de takip yapıldığından 

bu takip sonuçlandırılmadan aynı alacak için davalılar aleyhine 

takip yapılamayacağını, herhangi bir kusuru bulunmayan davalı-

ların şahsen sorumlu tutulamayacaklarını öne sürerek talebin 

reddini istemiştir. 

Örnek 2- Davacılar vekili, müvekkillerinin, davalı koope-

ratif tarafından ayrılan ortaklara rayiç bedel ödemesi yapılması 

ve buna binaen gönderilen yazıda 280.000,00 TL ödeneceğinin 

bildirilmesi üzerine kooperatiften ayrıldıklarını, ancak belirlenen 

bu bedelin ödenmediğini, davacılara farklı tarihlerde 

164.460,29’ar TL ödendiğini, bu miktarın 124.460,29 TL’sinin 

faizinin ödenmediği gibi kalan 115.539,71’er TL’nin de hiç öden-

mediğini ileri sürerek 124.460,29 TL’nin temerrüt faizinin ve 

115.539,71’er TL’den toplam 231.079,42 TL’nin temerrüt tari-

hinden işleyecek faiziyle tahsilini talep etmiştir.  

Davalı vekili, müvekkili kooperatifçe pay değerinin üze-

rinde, rayiç değere göre ödeme yapılacağına dair bir karar alın-

madığını, davacıların aynı taleple açtıkları davada her birinin 
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yaklaşık ödemesinin 170.038,27 TL olarak tespit edildiğini, bu 

miktardan masraf hisselerinin düşülmesi sonrasında kalan mik-

tarın karardan sonra ödendiğini, davacılarca hiç bir itirazı kayıt 

ileri sürülmeden ödemenin kabul edildiğini, bu kararın kesin hü-

küm teşkil ettiğini ve müvekkilinin borcu bulunmadığını savuna-

rak talebin reddini istemiştir. 

 

Örnek 3-  Davacı vekili, müvekkilinin 09.06.2006 tari-

hinde kooperatif üyesi olduğunu, kooperatifçe müvekkilinin her-

hangi bir borcunun bulunmadığına dair belge verildiğini, müvek-

kiline 2006 yılında yapılması gereken konut tahsisinin diğer üye-

lere yapılmış olmasına rağmen hâlihazırda gerçekleştirilmedi-

ğini, durumun davalı kooperatife ihtar edildiğini, kooperatifçe 

arsa sahibi ile aralarındaki uyuşmazlık sebebiyle müvekkiline 

tapu teslimi ve konut tahsisi yapılamadığının cevaben bildirildi-

ğini ileri sürerek öncelikle tahsis edilmeyen konutun aynen tes-

limi, teslimi mümkün olmadığı takdirde konut bedelinden şim-

dilik 20.000,00 TL'nin yasal faizi ile tahsiline, diğer dairelerin 

üyelere teslim tarihinden itibaren kira bedelinden 15.000,00 

TL'nin yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep 

etmiştir. 

Davalı kooperatif vekili, kooperatif kararı uyarınca yöne-

tim kurulunun genel kurul kararı olmadıkça tapu tahsis ve teslim 

yetkisinin bulunmadığını, davacının kooperatif ödentilerini yap-

maması sebebiyle hakkında Mudurnu İcra Müdürlüğünün 

2012/234 sayılı dosyası ile icra takibine geçildiğini, 2006 yılından 

beri kademeli olarak hemen hemen tüm üyelerin tapularının ve-

rilip, dairelerin de teslim edildiğini, davacıya isabet eden daire-

nin de teslime hazır hale getirildiğini ancak davacının bizzat ge-

lip dairesini teslim olmadığını, tapusunun ise arsa sahibi ile ya-

şanan hukuksal süreçten dolayı teslim edilemediğini savunarak 
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talebin reddini istemiştir. 

Örnek 4- Davacı vekili, davalıların yönetim kurulunda gö-

rev yaptığını, kooperatif paralarını zimmetlerine geçirdiklerini, 

kooperatifi çok büyük zarara uğrattıklarını, kooperatifi haciz ve 

iflâs kıskacına soktuklarını, eski yöneticilerin daire sahibi olmak 

değil kooperatifi soyma hareketi içinde olduğunu, eski yöneticiler 

hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve Mersin 4. Ağır 

Ceza Mahkemesince yedişer sene ağır hapis cezasına ve koope-

ratifin 15.977,00 TL zararının ödettirilmesine karar verildiğini, 

temyiz aşamasında olduğunu, bu nedenle eski yöneticiler hak-

kında tazminat ve alacak davası açtıklarını ileri sürerek davanın 

kabulü ile zimmetlerine geçirdikleri paralardan dolayı paraları 

zimmetlerine geçirdikleri tarihlerden itibaren ve uğrattıkları za-

rarlardan dolayı da zarar tarihlerinden itibaren işleyecek en yük-

sek banka faiziyle birlikte 500.000,00 TL alacak ve maddi tazmi-

natın davalılardan tahsilini istemiştir.  

Davalılar, talebin reddini istemişlerdir. 

Örnek 5- Davacı vekili, davacı kooperatif üyesi olan dava-

lının 2011 yılı Eylül sonuna kadar olan birikmiş aidat borcunu 

ödemediği, davalı aleyhine 300,00 TL aidat ve 240,00 TL ge-

cikme faizi alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine 

haksız itiraz edildiğini ileri sürerek takibe konu alacağı toplamı 

45.000 TL’nin tahsilini istemiştir.  

Davalı vekili, talebin reddini istemiştir. 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayanlar; 

Örnek 1-  Davacı vekili, davalı kooperatifin üyesi olan mü-

vekkiline iki pay verileceğine dair yazı verilmesine rağmen bir 

pay verildiğini, müvekkilinin iki pay hakkına sahip olduğunun 

tespiti istemiyle açtığı davanın derdest olduğunu, davalı koope-

ratifin ortaklık şart ve niteliklerine haiz olmayan kişileri 
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kooperatif üyeliğine kabul ettiğini, yine ortaklık şart ve nitelikle-

rini kaybeden ortakların ise ortaklıklarının devam ettiğini, bu şe-

kilde müvekkilinin iki pay talep etme hakkının engellendiğini, 

davalı kooperatifin pay artırımı kararları ve üyeliğe kabul karar-

larının ana sözleşmeye ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek 8 

üyenin ikinci üyeliklerinin geçerli olup olmadığının tespiti ile ge-

çerli değil ise üyeliklerinin iptaline, yine 5 üyenin ortaklık nitelik 

ve şartlarını kaybettiklerinden ortaklıktan çıkarılmalarına karar 

verilmesini, bir üyenin üyeliğe kabul tarihi itibariyle ödeme yü-

kümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin tespitini talep etmiş-

tir. 

Davalı vekili, davacının müvekkili kooperatifin kuruluşu 

aşamasında kooperatif başkanlığı yaptığını, kooperatif üyelerinin 

tamamının üyelik şart ve niteliklerine haiz olduğunu, davacının 

kararların alındığı tüm toplantılara katıldığını ve itirazı kayıt düş-

meden kararları imzaladığını, pay artırımı yapılan üyelerin süre-

sinde gerekli ödemeleri yaptıklarını öne sürerek taleplerin red-

dini istemiştir. 

2. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanundan Kaynaklanan  

Talepler 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı, Müflis İ… Bankası A.Ş.'den alacaklı ol-

duğunu, alacağının iflâs idaresi tarafından reddedildiğini, iflâs 

idaresinin red kararını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun gön-

derdiği son yazı ile öğrendiğini, kararın kendisine tebliğ edilme-

diğini, iflâs idaresinin kararının haksız ve hukuka aykırı oldu-

ğunu ileri sürerek, iflâs idaresince reddedilen 367.000,00 TL ala-

cağının iflâs masasına kayıt ve kabulünü talep etmiştir.  

Davalı iflâs idaresi vekili, davacının alacak kaydı talebinin 

04.10.2006 tarihli kararla iflâs idaresince alacağın banka 



261 
 

nezdinde bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, kararın 

İİK'nin 223. maddesi gereğince yazı ve tebligat masrafı yatırma-

yan davacıya bilgi amaçlı olarak iadeli taahhütlü posta ile gönde-

rildiğini, 17.11.2006 tarihinde davacı tarafından tebellüğ edildi-

ğini, davanın İİK'nun 235 ve 223. maddelerinde öngörülen hak 

düşürücü süreye riayet edilmeden açıldığını, davacının İ… Ban-

kası Off Shroe Ltd. Şti. nezdinde hesap açtırdığı halde, alacağı-

nın tahsilini müflis bankadan talep ettiğini, ancak Müflis İ.. Ban-

kası A.Ş. ile İ… Bank Off Shore Ltd. Şti.'nin hukuken ve fiilen 

ayrı tüzel kişiliklere sahip olduğunu savunarak, talebin reddini 

istemiştir. 

Örnek 2- Davacı vekili, müvekkili tarafından müflis dava-

lıya sigorta hizmeti verildiğini, ancak poliçe primlerinin ödenme-

diğini, ayrıca bir adet çekten dolayı müflis şirketten alacaklı bu-

lunduklarını, işlemiş faiz ve fer’ileri ile birlikte toplam 

529.125,55 TL tutarındaki alacakları için yaptıkları başvurunun 

iflâs masasınca haksız olarak reddedildiğini ileri sürerek, alaca-

ğın iflâs masasına kayıt ve kabulünü talep etmiştir. 

Davalı temsilcileri, müflis kayıtlarında davacıya ait alacak 

bilgisinin bulunmadığını, davacının alacağını ispatlaması gerek-

tiğini ileri sürerek talebin reddini istemişlerdir. 

Örnek 3- Davacı vekili, dava dışı borçluya ait aracın satış 

bedeli için Adana 2. İcra Müdürlüğü'nün 2012/3022 Esas sayılı 

dosyasından düzenlenen 10.04.2013 tarihli derece kararında, 

davalının Adana 5. İcra Müdürlüğü'nün 2012/2522 Esas sayılı 

dosyasındaki alacağının 1. sırada, Adana 7. İcra Müdürlüğü'nün 

2012/5028 Esas sayılı dosyasındaki davacı banka alacağının ise 

5. sırada yer aldığını, ancak davalının derece kararında 1. sırada 

yer alan alacağının gerçek olmadığını ileri sürerek, davalının ala-

cağının sıra cetvelinden çıkarılmasını ve davalıya ayrılan 

342.788,80 TL payın davacıya ödenmesini talep ve dava etmiştir. 
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Davalı vekili, davalının yıllardır dava dışı borçlunun araç-

larının tamir, bakım, onarım işleri ile yedek parça temini işlerini 

yürüttüğünü, alacağının gerçek alacak olduğunu, davacı iddiala-

rının gerçek olmadığını savunarak, talebin reddini istemiştir. 

Örnek 4- Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketten ala-

cağının tahsil edemediğini, davalının konkordato süresinin iki ay 

uzatıldığını, yasal süresi içerisinde alacaklarının kaydı için yapı-

lan başvurularının davalı tarafından haksız ve kötü niyetli olarak 

itiraza uğradığını ileri sürerek, çekişmeli hale gelen 188.999,84 

TL alacaklarının konkordato prosedüründe nazara alınmasını ta-

lep etmiştir. 

Davalı vekili, davacı tarafın alacağının olmadığını savuna-

rak, talebin reddini istemiştir. 

Örnek 5- Davacı vekili, borçlu ET Ldt. Şti. hakkında takip 

başlatıldığını, takibin semeresiz kaldığını, borçlunun dava ko-

nusu 20 U 4848 plakalı aracını önce 23.08.2012 tarihinde davalı 

SB A.Ş.’ye onun da 04.12.2013 tarihinde davalı borçlu Haşim'e 

devrettiğini belirterek, bu  tasarrufların  iptalini talep etmiştir. 

Tüm davalılar vekili, davacı iddialarının doğru olmadığını 

davalılar arasındaki satış sözleşmelerinin gerçek satış olup mal 

kaçırma iradelerinin olmadığını, satış bedellerinin ödendiğini, 

ödemelerin banka kanalı ile yapıldığını ileri sürerek talebin reddi 

gerektiğini savunmuşlardır. 

NİSPİ TİCARİ DAVALAR 

Her iki tarafın da ticari işletmesi ile ilgili hususlardan do-

ğan özel hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin davalar nispi ticari dava 

olarak kabul edilir. Bu davalarda, her iki tarafın da TTK’nin 12 

nci ve 16 ıncı maddelerine göre tacir olması gerekir. Davanın ta-

raflarından biri tacir değilse, dava ticari dava olarak kabul edile-

mez. 
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Ancak TTK’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son 

cümlesine göre, saklama sözleşmeleri, havale ve fikir ve sanat 

eserlerine ilişkin haklardan doğan özel hukuk uyuşmazlıkları 

herhangi bir ticari işletmeye ilişkin ise ticari dava olarak kabul 

edilir. Herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen saklama söz-

leşmeleri, havale ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan do-

ğan uyuşmazlıklar ticari dava olarak kabul edilemez. 

A. Her İki Tarafın Ticari işletmelerine İlişkin Ticari Da-

valar 

1. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazmi-

nat Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, dava dışı arsa sahibi İ.K ile ara-

sında akdedilen gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat 

sözleşmesi gereğince üstlenmiş olduğu yalıtkan işlerinin davalıya 

verildiğini, davalının yapmış olduğu yalıtkan işinde gizli ayıpların 

ortaya çıktığını giderilmesini talep ettiklerini ancak eksik ve ayıplı 

imalâtların giderilmemesi nedeniyle kendileri tarafından gideril-

diğini belirterek ayıbın giderilme bedeli olarak 10.000,00 TL'nin 

tahsili talep etmiştir.  

Davalı taraf, ayıplı ifa söz konusu olmadığını, işin yapılma-

sından bu tarafa 4 yıl geçtiğini, talebin haksız ve kötü niyetli ol-

duğunu belirterek reddine karar verilmesini istemiştir. 

Örnek 2- Davacı vekili; taraflar arasında Düzenleme Şek-

linde Yapılmış Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat 

Sözleşmesi bulunduğunu, bu sözleşme uyarınca teslimi gereken 

3. kattaki dubleks dairenin projeye aykırı ve eksik imal edildiğini, 

projede mevcut olan çatının yapılmaması nedeniyle sızan yağ-

mur sularından dolayı dairenin zarar gördüğünü, iskân ruhsatı 

alınmaması nedeniyle dairenin emsallerine göre değer kaybına 

uğradığını ileri sürerek, şimdilik eksik iş bedeli olarak 5.000,00 
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TL, projeye aykırılıktan dolayı dairede meydana gelen zarar ne-

deniyle 5.000,00 TL, iskân alınmamasından kaynaklanan değer 

kaybı nedeniyle 5.000,00 TL olmak üzere toplam 15.000,00 

TL'nin davalıdan tahsilini talep etmiştir.  

Davalı, davacının 1996 yılından beri kaçak yapıldığını id-

dia ettiği dairede ikamet ettiğini, çatının 24 m² olarak projelen-

dirildiği halde davacı tarafından kaçak şekilde inşaata 110 m² ha-

line getirdiklerini, binanın bitiminden bu yana 16 yıl geçtiğini, 

eserin açıkça ve örtülü olarak kabulünden sonra yüklenicinin her 

türlü sorumluluktan kurtulacağını, kaldı ki zamanaşımı süresi-

nin de dolduğunu belirterek talebin reddini istemiştir. 

Örnek 3- Davacı vekili, müvekkiline ait trafo binasının, yı-

kılan duvarının tamiri işlerini üstlenen davalıların işçisi, Ş.M’nin 

tamirat sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığını, iş 

mahkemesinde açtığı dava sonucunda, diğer davalılarla birlikte 

müteselsilen sorumlu tutulduklarını, hükmolunan tazminatın 

tümünü icra dosyasına toplam 758.089,66 TL olarak ödediğini, 

müvekkilinin %30 kusuruna karşılık gelen 227.426,89 TL'nin in-

dirimiyle, fazla ödediği 530.662,76 TL'nin rücuan davalılardan 

tahsiline karar verilmesini istemiştir.  

Davalılar, kendilerine yüklenebilecek bir kusurun bulun-

madığını beyanla talebin reddini savunmuşlardır. 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, tacir olmayan müvekkilinin 

21.12.2011 tarihinde Özel Estetik Tıp Merkezi Ltd. Şti.’nde da-

valı tarafından burun estetiği ameliyatı olduğunu, ameliyat son-

rasında burun şeklinde bozulmalar meydana geldiğini, davalıya 

durumu bildirmesine karşın sonuç alamadığını, elektronik posta 

yazışmalarında da hatasını kabul ettiğini, ameliyat bedelini iade-

sini istemesine rağmen sadece 2.000,00 TL'nin iade edildiğini, 
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bakiyesinin ödenmediğini, ayrıca 2 kez daha ameliyat olması ge-

rektiğini, beyanla 10.000,00 TL manevi tazminat ile 50.000,00 

TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline talep etmiştir. 

Davalı vekili ise, davalının göğüs estetiği, burnunda hava 

yolu açma ve burun estetiği ameliyatları olduğunu ve toplamda 

7.500,00 TL aldığını, ancak burun estetiği tutarının 2.000,00 TL 

olduğunu, davacının ameliyat sonrasındaki süreçte uzun vadede 

yaptırması gerekli kontrolleri yaptırmadığını, ilk şikâyetinin ame-

liyattan 9 ay sonra e-posta yoluyla bildirdiğini, davacıya ulaşmaya 

çalıştığını ve burun görüntüsünü düzeltebileceğini belirtmesine 

rağmen davacının bedelin iadesini istediğini, kusuru kabul etme-

diklerini beyanla talebin reddini istemiştir. 

2. Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 

01.01.2001 başlangıç tarihli kira sözleşmesi imzalandığını, son 

kira bedelinin 3.000 USD olduğunu, davalı kiracının 19.01.2009 

tarihinde taşınmazı tahliye ettiğini, davalının taşınmazı tahliye 

ettiğinde, ödenmeyen 2008 yılı Kasım, Aralık ve 2009 yılı Ocak 

aylarına ait kira alacağı ile taşınmazın 2009 yılı Ağustos ayında 

yeniden kiraya verilebildiğinden bu aya kadar ki kira bedelleri 

toplam 30.000 USD ve sözleşmenin 11. maddesi gereğince cezai 

şart olarak ödenmesi gereken 1 yıllık kira bedelini 36.0000 

USD’nin davalıdan tahsilini istemiştir.  

Davalı vekili; ödenmeyen 2008 yılı Aralık ve 2009 Yılı 

Ocak ayının 19 günlük kira bedellerini 8.000 USD depozitodan 

mahsup ettiklerini, cezai şartın geçerli olmadığını, davacıya ver-

dikleri depozitodan hükmedilecek alacağın takas ve mahsubu ge-

rektiğini beyanla talebin reddini istemiştir. 



266 
 

Örnek 2- Davacı vekili, müvekkilinin, 01.01.2014 başlan-

gıç tarihli, 5 yıl süreli, 2 ayrı kira sözleşmesi ile davalılara ait ta-

şınmazları kiraladığını, depozito bedeli olarak 41.000 TL bedelli 

çeklerin davalılara teslim edildiğini, müvekkilin kiralananın tef-

rişi ve kendi işinde kullanılır hale gelmesi için KDV hariç 

270.890,65 TL harcama yaptığını, taşındıktan 1-2 ay sonra bele-

diyeden gelen ekiplerin bina hakkında yıkım kararı bulunduğunu 

belirterek taşınmazı acil olarak tahliye etmeleri gerektiğini bildir-

diklerini, yaptıkları araştırmada taşınmazın hem kaçak yapı ol-

duğunu hem de kamulaştırıldığını, kiraya verenlerin bu durumu 

çok önceden bildiklerini öğrendiklerini, davalıların ayıbı saklaya-

rak taşınmazları kiraya verdiğini, Ekim ayının başında işyerinin 

elektriğinin kesildiğini ve kiralananın kullanılamaz hale geldi-

ğini, siparişlerini yetiştiremediği için itibar kaybına ve maddi za-

rara uğradığını, 15/11/2017 tarihli ihtarname ile sözleşmeden 

dönme beyanı ile birlikte maddi ve manevi zararları ile depozito-

nun iadesinin istendiğini, ödeme yapmayınca davalılar hakkında 

icra takibi başlattıklarını, müvekkilinin sözleşmeye güvenden 

kaynaklanan 270.890,65 TL menfi zararının tazminini talep et-

tiklerini, bu talebin sözleşmenin ifa edileceğine güvenerek yap-

tıkları taşınma masrafları, kiralanana göre sistem kurma ve her 

türlü tefriş, tesisat ve yerleşme masraflarını kapsadığını, 41.000 

TL depozito bedelinin iade edilmesi gerektiğini, 25.000 TL ma-

nevi tazminat talep ettiklerini belirterek 270.890.65 TL menfi 

zarar,  41.000 TL depozito bedeli, 25.000 TL manevi zarar olmak 

üzere toplam 336.890.65 TL alacağın davalıdan tahsilini talep 

etmiştir.   

Davalı vekili cevap dilekçesinde, dava konusu taşınmazla-

rın dere ıslah çalışmaları kapsamında kamulaştırıldığını ve yıkım 

kararı verildiğini, taşınmazın yıkılmasının kaçak yapı olmasından 

kaynaklanmadığını, müvekkilinin ayıbı saklaması gibi bir duru-

mun söz konusu olmadığını, davacının şirket olup basiretli 
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davranma yükümlülüğü olduğunu, sözleşmenin 7. maddesine 

göre, müvekkilden tadilat, tamirat için izin alınmadığını, tadilat-

lar için bedel talep edilemeyeceğini, talep edilen tutarın fahiş ol-

duğunu, kamulaştırma hükümleri uyarınca müvekkillerinin so-

rumlu olmadığını,  beyanla talebin reddini savunmuştur. 

Örnek 3- Davacı; 15.04.2009 başlangıç tarihli beş yıl süreli 

kira sözleşmesi ile davalının mülkiyetindeki AVM'nde kiracı ol-

duğunu, davalı kiralayan şirketin kira sözleşmesinin 16.3 mad-

desine göre kira bedelleri ve aidat belirleyerek tahsili için ihtar 

gönderdiğini belirterek aylık kira bedelinin 10.000,00TL olduğu-

nun tespitini ve sözleşmenin 16.2 ve 16.3 maddelerinin geçer-

sizliğinin tespitini istemiştir.  

Davalı, sözleşmenin 16. maddesinin cezai şarta ilişkin 

olup tacir olan davacının cezai şartın geçersizliğini iddia edeme-

yeceğini belirterek aylık kira bedelinin sözleşme gereği 14.000,00 

TL olduğunu beyanla talebin reddini savunmuştur. 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayanlar; 

Örnek 1- Davacı, davalıya ait taşınmazın işyeri olarak ki-

raladığını, davalının ihtarname göndererek tahliye talep ettiğini, 

tahliye isteminin haksız olduğunu ileri sürerek, kiracılık sıfatının 

tespitini istemiştir.  

Davalı, taşınmazın iki yıl süre ile kiralandığını kira süresi-

nin dolduğunu savunarak, talebin reddini istemiştir. 

Örnek 2- Davacı, davalının kiracı olarak bulunduğu da-

vaya konu taşınmazı 24.02.2015 tarihinde ticari faaliyette bulun-

mak amacıyla satın aldığını, kiralanana ihtiyacı olduğunu 

22.06.2015 tarihli ihtarname ile davalıya bildirdiği halde davalı-

nın tahliyeye yanaşmadığını belirterek TBK'nin 347 ve 350. mad-

deleri gereğince kiralanandan tahliyesine karar verilmesini iste-

miştir. 
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Davalı, davanın reddini istemiştir. 

3. Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve 

Tazminat Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, , taraflar arasında Mardin'de bulu-

nan maden sahası ile ilgili 29.07.2010 tarihli rödövans sözleş-

mesi düzenlendiğini, yine davalıya ait Pınarbaşı’nda bulunan iki 

adet maden sahası içinde 27.09.2010 tarihli rödövans sözleşmesi 

düzenlendiğini ancak davalının bu sözleşme altındaki imzayı ka-

bul etmediğini bu durumda taraflar arasında sözlü kira sözleş-

mesi düzenlendiğinin kabulü gerektiğini ileri sürerek Mar-

din’deki maden sahası ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi nede-

niyle menfi zararına karşılık 15.000 TL, Pınarbaşı Olukkaya ve 

Beşçayır mevkiinde bulanan maden sahalarına ilişkin müspet za-

rar olarak da 100.000 TL tazminatın ve 30.000 TL manevi taz-

minatın tahsilini istemiştir. 

Davalı, davacı iddialarının doğru olmadığını taraflar ara-

sında sözleşme ilişkisinin bulunmadığını ileri sürerek talebin 

reddini istemiştir. 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayanlar; 

Örnek 1- Tacir olmayan davacı, kendisi ile tacir olmayan 

davalı arasında toplam 24 dönümlük tarlaların ortak pancar 

ekimi konusunda 'ortaklık sözleşmesi' yapıldığını, masraflar ve iş-

letmesi davalıya ait olacak ürünün yarı yarıya pay edileceğinin 

kararlaştırıldığını, ancak davalının ekmiş olduğu tarlalar nede-

niyle kendisine hiçbir ödeme yapmadığını ileri sürerek 

50.000,00TL talep etmiştir. 

Davalı, davacı ile aralarında sözleşme yaptıklarının doğru 

olduğunu, sözleşmenin davacı ile dava dışı H.D arasında yapıl-

ması gerekirken davacının kendisini sağlama almak amacıyla 
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sözleşmeyi kendisiyle yaptığını, söz konusu tarlada kendisinin 

hiçbir pancar ekim dikim işi yapmadığını ve yapılan pancar ekim 

dikim işine de karışmadığını, işi yapan ve ürünleri hasat eden asıl 

sözleşme yapılması gereken kişinin dava dışı H.D. olduğunu be-

yanla talebin reddini istemiştir. 

4. Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Taz-

minat Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan 

30.06.2006 tarihli özel güvenlik hizmet sözleşmesi ile davalıya ait 

işyerine 6 aylık süre ile güvenlik hizmeti verilmesi konusunda 

anlaşma yapıldığını, sözleşmenin bir süre devam ettiğini ancak 

09.06.2008 tarihinden itibaren davalı şirketin kıyafetlerinde Tar-

can güvenlik yazan şirket elemanlarını müvekkilinin iradesi ve 

muvafakati dışında çalıştırmaya başladıklarını, bunun sözleşme-

nin 6. maddesinin ihlali anlamına geldiğini, davalıya bu durumu 

düzeltmesinin ihtar edildiğini ancak davalının sözleşmenin biti-

mine 7 gün kala 15. maddeye aykırı olarak sözleşmeyi fesih etti-

ğini, haksız fesih nedeniyle kârdan yoksun kaldıklarını ve zarara 

uğradıklarını ayrıca davalının faturaya dayalı 8000 TL alacakla-

rını da ödemediğini beyanla 100.000 TL maddi tazminat ve 8000 

TL alacak olmak üzere toplam 108.000 TL'nin reeskont faizi ile 

birlikte tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davacının güvenliğin sağlanması için görev-

lendirilen şirket elemanlarını kendi özel işlerinde ve güvenlik sa-

hası dışında çalıştırdığını, güvenlik çalışanlarının denetim ve di-

siplinsiz tutum ve davranış içerisinde olduğunu, durumun dava-

cıya ihtar olunduğu ancak düzeltilmediğini, personelin görev 

alanı içerisinde sivil kıyafetle dolaştırıldığını bu nedenle sözleş-

menin haklı nedenle fesih edildiğini savunarak talebin reddini 

istemiştir. 
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Örnek 2- Davacı vekili, müvekkili ile davalı banka arasında 

temizlik işleri konusunda hizmet sözleşmesi düzenlendiğini, da-

valı tarafça müvekkilinin hak edişlerinin ödenmediğini ve mü-

vekkili nezdinde işçi olarak çalışan dava dışı T.N tarafından işçi-

lik alacaklarına ilişkin olarak açılan dava sonucunda verilen ka-

rar gereğince icra takip dosyasına yapılan ödemenin gerekçe ola-

rak gösterildiğini, adı geçen işçinin müvekkili nezdinde çalışma-

sının kısa bir süre olup müvekkilinin sorumluluğunun kısmi ni-

telikte olduğunu ileri sürerek, 3.000 TL’nin faizi ile birlikte da-

valıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.  

Davalı vekili, müvekkili banka ile davacı arasında düzen-

lenen sözleşme uyarınca işçilik alacaklarından davacının so-

rumlu olduğunu bildirerek, talebin reddini savunmuştur. 

5. Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Taz-

minat Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, davacı ile davalılardan Görmez 

Petrol Ürünleri Market Tarım Tekstil Nakliyat İnş. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. arasında 05/10/2004 ve 18/05/2010 tarihli bayilik söz-

leşmeleri imzalandığını, davalı şirketin sözleşmelere ek olarak 

imzalanan taahhütname ile yıllık 1250 m3 beyaz ürün satmayı 

taahhüt etmesine rağmen taahhüdünü yerine getirmediğini,  di-

ğer davalıların 275.000,00 TL limitle müşterek ve müteselsil ke-

fil olduğunu, çekilen ihtardan sonuç alınamadığını ileri sürerek 

422.488 USD’lık kar mahrumiyetinin bankaların yabancı para-

lara uyguladığı en yüksek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalı-

lardan tahsiline karar verilmesi talep etmiştir. 

Davalılar vekili, H.K ve O.A’ce 18.05.2010 tarihli sözleş-

menin özgür iradeleri ile imzalanmadığını, ekonomik ve manevi 

baskı altında imzalandığı için geçersiz olduğunu, sözleşmenin 
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davalı şirket tarafından haklı nedenle feshedildiğini, 05.10.2004 

tarihli sözleşmenin 18.05.2010 tarihli sözleşme ile ortadan kal-

dırıldığını, 05.10.2004 tarihli sözleşmeye istinaden ödemelerin 

ihtirazı kayıt konulmadan kabul edilmesi ve tonaj taahhüdü ile 

tonaj taahhüdünün 6 yıldır uygulanmaması ve sözleşmenin fes-

hedilmeyerek yeniden sözleşme yapılmasının davacının cezai 

şarttan zımnen vazgeçtiğini gösterdiğini savunarak talebin red-

dini istemiştir. 

Örnek 2- Davacı vekili; müvekkili şirket ile davalı şirket 

arasında 01.04.2011 tarihli (Satış Miktarına Bağlı Süreli-Burn) 

Direkt Satış Noktası Sözleşmesi imzalandığını, diğer davalıların 

da bu sözleşmeden dolayı 60.000-TL'ye kadar doğmuş ve doğa-

cak her türlü alacak için sözleşmenin eki olan müşterek borçlu 

ve müteselsil kefalet sözleşmesini imzaladıklarını, ancak davalı 

şirketin sözleşmeye aykırı davrandığını belirterek; pazarlama fa-

aliyetlerine katkı payı olarak fatura karşılığında davalı şirkete ve-

rilmiş olan 47.908-TL'nin ve sözleşmeye aykırılıktan doğan 

10.000-TL cezai şartın dava tarihinden itibaren işleyecek ve 

3095 sayılı yasanın 2/2 maddesinde öngörülen faizden az olma-

mak kaydıyla, sözleşmenin 6. maddesi gereği aylık %3 sözleşme-

sel ticari temerrüt faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep et-

miştir. 

Davalı Levent Yiğit vekili; dava konusu kefalet sözleşme-

sinin hukuken geçersiz olduğunu belirterek, talebin reddini iste-

miştir. 

Davalı Mola Turz. Gıda San. Ve Tic. Ltd.Şti. talebin red-

dini istemiştir. 

Örnek 3- Davacı vekili 28.11.2017 tarihli dava dilekçesi ile 

özetle; müvekkilinin kardeşi Aydın Bay'a çektiği işyeri kredisinde 

kefil olduğunu, kardeşinin 13.05.2008 tarihinde vefat ettiğini,  

sigorta şirketi tarafından borcun bir kısmının kapatıldığını 
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kalanın ise müvekkili tarafından kapatıldığını, ancak kredi ile alı-

nın taşınmazın kardeşi murisin mirasçılarına intikal ettiğini, mi-

rasçılarından bu parayı müvekkiline ödeyeceklerini beyan etme-

lerine rağmen bu sözlerini yerine getirmediğini, alacağın tahsili 

için Mersin 7. İcra Müdürlüğünün 2017/19310 esas sayılı dos-

yası ile ilamsız icra takibi başlattıklarını ancak davalıların haksız 

olarak borca itiraz ettiklerini beyanla takibe konu toplam 

67.000,TL’nin yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep 

etmiştir. 

Davalılar, davacının iddialarının doğru olmadığını ileri sü-

rerek talebin reddini istemişlerdir.  

Örnek 4- Davacı vekili, davacı aleyhine davalı tarafça ge-

nel kredi sözleşmesinden kaynaklı alacağın tahsili için icra taki-

bine girişildiğini, müşterek borçlu müteselsil kefil hanesindeki 

imzanın davacıya ait olmadığını ileri sürerek icra takibinden do-

layı borçlu olmadığının tespitini talep etmiştir. 

Davalı vekili, sözleşmedeki imzanın davacı el ürünü oldu-

ğunu, kredi sözleşmesi kapsamında 3. Kişi konumundaki şir-

ketçe kredi kullanıldığını ve ödenmediğini beyanla talebin red-

dini istemiştir. 

6. Simsarlık (Tellallık) Sözleşmesinden Kaynaklanan 

Alacak ve Tazminat Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında Tel-

lallık (simsarlık) sözleşmeleri imzalandığı ve mülkiyeti dava dışı 

şirkete ait taşınmazın davalı şirkete gösterildiği ve davalı şirketin 

söz konusu taşınmazı dava dışı malikinden kiraladığını, ancak 

sözleşme uyarınca müvekkiline ödemesi gereken komisyon ücre-

tini ödemediğini talep etmiştir.  

Davalı vekili, taraflar arasında herhangi bir tellallık 
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sözleşmesi imzalanmadığını, davalı firmanın sunduğu “Kiracı 

Bilgi Formu” başlıklı belgenin R.C tarafından şahsı adına imza-

landığı bu kişinin davalı şirketi tek başına temsil ve ilzama yetkili 

olmadığını, davacının müvekkili şirkete herhangi bir komisyon 

hizmeti vermediğini, dava dışı bir kişinin verdiği komisyon ücre-

tinin de bu kişiye ödendiğini öne sürerek talebin reddini istemiş-

tir. 

7. Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazmi-

nat Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, taraflar arasında akdolunan Oto-

gaz LPG Bayilik Sözleşmesi’nin yanı sıra davalı bayinin bu söz-

leşmenin eki olarak satış taahhütnamesini imzaladığını, ancak 

taahhütnameye uygun biçimde LPG alımını gerçekleştirmeyen 

davalının sözleşmenin 12.5 maddesine aykırı biçimde akdi fes-

hetmesi sonucunda sözleşmenin ilgili maddesi ve taahhütname-

nin 2. maddesi uyarınca 100.000,00 TL tazminat ve eksik LPG 

adımından dolayı müvekkilinin 278.980,00 TL kar mahrumiyeti 

ödemekle yükümlü hale geldiğini, ihtarname tebliğine rağmen 

belirtilen tutarın ödenmediğini belirterek, kar mahrumiyetinin 

ve tazminatın 15.06.2009 temerrüt tarihinden itibaren Merkez 

Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı faiz oranı ile birlikte 

davalıdan tahsili talep etmiştir. 

   Davalı vekili, müvekkili ile dava dışı B. Petrolcülük A.Ş 

arasında aynı istasyon üzerinde akaryakıt bayilik sözleşmesi ak-

dedildiğini, B. A.Ş lehine intifa hakkı tesis edildiği, taraflar ara-

sında imzalanan sözleşme gereği olarak müvekkili tarafından her 

türlü yükümlülüğün yerine getirilmesine rağmen daha sonra da-

vacının B. Petrolcülük A.Ş. ile olan sözleşmesine aykırı davran-

ması nedeniyle dava dışı şirket ile arasındaki sözleşmenin feshe-

dildiğini, daha sonra B. Petrolcülük A.Ş. tarafından müvekkiline 
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ihtar gönderildiğini, 05.01.2009 tarihli ihtarname ile davacı H. 

şirketi ile olan sözleşmesinin feshedildiğini, dava dışı B. Petrol-

cülük A.Ş 'nin davacı ve müvekkili şirkete karşı açtığı Muğla 1. 

Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/87E. 2009/347 K. sayılı el at-

manın önlenmesi davasında davacının ve müvekkilin müdahale-

sinin önlenmesine, LPG tesislerinin kal'ine ve H. şirketine ait 

tüm belirtilerin taşınmazdan kaldırılmasına karar verildiğini, 

müvekkili şirket ile davacı arasındaki sözleşmede tarafların söz-

leşme yapmasına neden olduğu B. A.Ş. ile davacı arasında söz-

leşmenin feshi ve devamında kesin hüküm ile intifa hakkı B. A.Ş. 

de olan taşınmazda H. Şirketinin iş yapmamasına karar verildi-

ğini ve akdin ifasının imkânsız hale geldiğini, bu nedenle taraflar 

arasındaki akdin feshedilmesinin zorunlu olduğunu savunarak, 

talebin reddini istemiştir. 

Örnek 2- Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında harici 

taşınmaz satış sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye göre dükkan 

vasfındaki taşınmazın 31/10/2011 tarihinde teslim edilmesi ge-

rekirken 20/03/2014 tarihinde teslim edildiğini ileri sürerek, mü-

vekkilinin geç teslim nedeniyle uğramış olduğu  300.000,00 TL 

kira kaybı ile müvekkili temerrüde düşürülmediği için sorumlu 

olmadığı halde müvekkilinin ödemek zorunda kaldığı sözleşme 

damga vergisi vade farkı tutarı olan  9.307,48 TL'nin davalıdan 

alınarak müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep etmiş-

tir.  

Davalı vekili, alacağın zamanaşımına uğradığını, davacı-

nın dükkânın teslimi için 23.03.2012 tarihin de davet edildiğini 

ve teslim için belirtilen tarih de gelmediğinin tutanak altına alın-

dığını, sözleşmenin 5. maddesi uyarınca dükkânın 31.03.2012 

tarihinde teslim edilmiş sayıldığını, fiili teslimin tapu teslimine 

bağlanmasının mümkün bulunmadığını, sözleşmenin 3. madde-

sinin (b) bendinin (ab) alt bendine göre damga vergisinin davacı 
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tarafça ödeneceğinin kararlaştırıldığını, talep edilen miktarın fa-

hiş olduğunu savunarak, talebin reddini istemiştir. 

Örnek 3- Davacı vekili,  davalı şirket ile 18.11.2010 tari-

hinde imzalanan "peşin ön ödemeli kömür alım ve satış sözleş-

mesi" ile davacı şirketin ön ödemeli olarak kömür alımına karşı-

lık, davalı şirketin Zonguldak ili K. Ereğli ilçesi  43162 ruhsat 

nolu kömür ocağından kömür  satımını  üstlendiğini,  davalı şir-

ketin sözleşme ve daha sonra imzalanan protokol hükümlerine 

aykırı davranması nedeni ile sözleşmenin fesh edildiğini, imzala-

nan taahhütnameye rağmen davacı şirketin alacağının ödenme-

diğini, sözleşmeden kaynaklanan cari hesap alacağı olarak 

598.050,87-TL'nin, kar mahrumiyeti ve munzam zarar bedeli 

olarak 110.000,00-TL'nin ve cayma tazminatı olarak 610.000,00-

TL'nin ödenmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davacı tarafın sözleşme ile kararlaştıran sü-

reler içinde mal teslimini yapamadığını, müvekkilinin sözleşme 

gereği yapması gereken tüm ödemeleri yaptığını, sözleşmenin 

davacı tarafın eylemleri sebebi ile fes edildiğini ileri sürerek tale-

bin reddini istemiştir.  

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayanlar; 

Örnek 1-  Davacı vekili, davalı firmalar tarafından kurulan 

G-K-T. şirketlerinin oluşturduğu adi ortaklık ile müvekkili şirket 

arasında 23.10.2007 tarihinde konut satış sözleşmesi imzalandı-

ğını, bu sözleşme kapsamında davacının edimini yerine getirme-

sine rağmen davalı yanın taşınmazı teslim etmediğini, keşide edi-

len ihtarnamenin sonuçsuz kaldığını, inşaattaki eksikliklerin 

mahkeme kanalı ile tespit ettirildiğini, belirterek davaya konu ta-

şınmazın davacıya teslimine ve tapu kaydının davacı adına tesci-

lini talep etmiştir. 

Davalılar vekili cevabında, talebin reddi gerektiğini 
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savunmuştur. 

8. Ödünç Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Taz-

minat Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkilinin kendine ait araç ile 

servis taşımacılığı yaptığını, 2012/2013 öğretim yılı süresince ta-

şımacılık işleri ihalesini alan davalının yetkilisi olduğu Kalın İn-

şaat Turizm Gıda Maddeleri Hayvancılık Taşımacılık A.Ş. ile ta-

şımacılık sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin 9. maddesi uya-

rınca müvekkilinin Kalın Turizm Şirketine 10.000,00 TL tuta-

rında teminat senedi verdiğini, ticari ilişkinin sonlanması nede-

niyle müvekkilinin Kalın Turizm’e teminat amacıyla verdiği bo-

noyu geri istediğini, senedin geri verilmediğini, teminat senedi-

nin doldurularak davalı tarafından icra takibine konduğunu, icra 

dosyasındaki 13.480,00 TL’lik borcun tamamını borçlu olmadığı 

halde 27.12.2013 tarihinde ödemek zorunda kaldığını, davalının 

"bedelsiz" teminat senedini icra takibi yolu ile haksız bir şekilde 

müvekkilinden tahsil ettiğini, müvekkili tarafından icra dairesine 

ödenmek zorunda kalınan 13.480,00 TL’nin ödeme tarihinden 

itibaren işletilecek avans faiziyle birlikte istirdanı talep etmiştir. 

Davalı vekili, senedin teminat olarak verildiği iddialarının 

asılsız ve kötü niyetli olduğunu, davacının, müvekkilinden, du-

rumunun sıkışık olması nedeniyle nakit olarak borç para aldığını, 

senet aslındaki kayıtan da anlaşılacağı üzere müvekkilinin dava-

cıya nakden vermiş olduğu borç para karşılığında davacının da 

bu senedi düzenleyip verdiğini savunarak talebin reddini istemiş-

tir. 
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9. İnançlı İşlemden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalılar ara-

sında davalılar tarafından açılan menfi tespit davası sonucunda 

davalıların müvekkili şirkete 8 adet toplam 110.000,00 TL'lik 

bono nedeniyle 36.124,94 TL borçlu olduğunun tespitine karar 

verildiğini, kesinleşen tespit hükmüne göre davalılardan bu meb-

lağın tahsilini talep etmiştir.  

 Davalılar vekili, taraflar arasında akdedilen protokolün 4. 

maddesi uyarınca müvekkilinin davacıya borcu nedeniyle inançlı 

işlem ile 2 adet taşınmazı devrettiğini, davacının 1. taşınmazı sat-

masına rağmen 2. taşınmazı henüz satmadığını, bu 2. taşınmaz 

satılmadan müvekkilinden talepte bulunulamayacağını savuna-

rak, talebin reddini istemiştir. 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayanlar; 

Örnek 1-  Davacı vekili,  müvekkillerinin babalarından ve 

eşinden dolayı eşit hisse ile davalı (A.O)şirkette hissedar olduk-

larını, Hanife Mavi, Leyla Kara ve Şerif Mavi'nin hisselerini idare 

etmesi için Arif Mavi'ye şirket hisse intikali ve hisse devir yetkisi 

de veren vekâletname verdiklerini, daha sonra tüm hisselerin 

Arif Mavi üzerinde toplanmasına ailecek karar aldıklarını, ancak 

Arif'in diğer hissedarların vekili olduğu için hisseleri kendi üze-

rine geçiremediğini, bu nedenle hisselerin Arif üzerinde toplan-

ması için Arif 'in, vekili olduğu kişilerin hisselerini Bekir Mavi'ye 

daha sonra kendi adına devredilmesi kaydıyla 01.02.2012 tari-

hinde şirket hisse devri sözleşmeleriyle davalı Bekir Mavi'ye dev-

retmek zorunda kaldığını, bu sözleşmenin inanç sözleşmesi ol-

duğunu, bu işleme göre şirket hisselerinin kısa bir süre sonra 

Arif'e devredilmesini öngördüğünü, ancak daha sonra Bekir’in 
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geçici olarak kendi üzerinde bulundurduğu hisseleri Arif'e dev-

retmekten kaçındığını, devredilen şirket hisselerinin davacılar-

dan Arif 'e veya hisseleri oranında diğer davacılara devredilme-

sini talep etmişlerdir.  

 Davalı vekili, davacıların dayanağı taahhütnamenin hisse 

devir sözleşmesinden bir buçuk sene sonra yapıldığı, bunun sa-

dece taahhütname olduğunu, yasal bir bağlayıcılığı olan taahhüt-

name olmadığını, karşılığında bir şey alınmamış bu taahhütna-

meye dayanılarak bu davadaki taleplerin ileri sürülmesinin 

mümkün olmayacağını savunarak talebin reddini istemiştir. 

10. Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan Alacak ve 

Tazminat Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, genel kredi sözleşmesinden kay-

naklanan alacaklarını tahsil için girişilen icra takibine davalının 

haksız olarak itiraz ettiğini iddia ederek takibe konu asıl alaca ve 

tüm ferilerinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.  

Davalı vekili cevabında, davacı bankanın, müvekkili aley-

hine giriştiği taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile icra taki-

bine haklı olarak itiraz edildiğini, çünkü rehin sözleşmelerinin 

kanunun emredici hükmüne aykırı olarak müvekkili şirketin ka-

yıtlı bulunduğu ticaret sicili olan Adıyaman çevresindeki bir no-

ter tarafından değil de Gaziantep 3. Noteri tarafından tanzim 

edildiğini, bu nedenle ticari işletme rehinlerinin geçerli olmadı-

ğını, savunarak talebin reddini istemiştir. 

11. Vekâletsiz İş görmeden Kaynaklanan Alacak ve Taz-

minat Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı, davalı şirketin sözlü talimatı ile fuar ala-

nına bayrak direğinin yapılması, meclis salonu koltuk 
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düzenlemesi, sebze halinde uçan çatı saçlarının tamamlanması, 

garaj üst geçidi merdiven başına saç kapak yapılması, su işleri 

açma - kapama kısmına PVC duvar yapılması işlerini yaptığını, 

ancak iş bedellerinin ödenmediğini ileri sürerek 18.620,00 

TL'nin davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı ise davacı ile yazılı bir sözleşme ilişkilerinin bulun-

madığını, sözlü anlaşma kapsamında olan iş dışında fazla ve tali-

mat olmadan iş yapıldığını savunarak talebin reddini talep etmiş-

tir. 

12. Haksız İşgal Tazminatından Kaynaklanan Alacak ve 

Tazminat Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, davacı şirketin İran menşeili bir 

şirket olduğunu, davalı şirketin  İran'da kurulu bulunan kendi-

sine ait dava dışı Kuzu Eskihisar Pars  şirketi marifetiyle İran'da 

toplu konutlar yaptığını, bu ticari ilişki nedeni ile davalı tarafın 

İran'da yapmakta olduğu inşaat şirketlerinde kullanmak üzere 

farklı tarihlerde kapı, kasa, pervaz ve elektrik aksamı gibi farklı 

cins ve miktarlarda bilumum inşaat malzemelerini davacıdan sa-

tın aldığını  ve teslim edildiğini, davalı tarafın bu borcuna karşılık 

bir kısım çekler verdiğini, bir kısmına karşılık olarak da mülkiyeti 

kendisine ait olan Başakşehir Hoşdere Mh. F21D19A4B pafta, 

553 ada, 2 parsel AC01 Blok 1 Nolu valli ile 567 ada 1 parsel C2 

Blok 75 nolu bağımsız bölümleri satış bedeli yerine kaim olmak 

ve tapuda devri ileri yapılmak üzere satış vaadi ile 2011 yılı son-

larında davacıya fiilen teslim ettiğini, ancak davacı tarafa ayni 

ödeme yerine satışı vaadi ile verilmiş ve fiilen de teslim edilmiş 

olan taşınmazlardan 2011 yılından beri davacı şirket ortaklarınca 

konut olarak kullanılmakta olan villa ile davacı şirketin ofis ola-

rak kullandığı C2 Blok 75 nolu bağımsız bölümün tapularının da-

vacıya devredilmesini beklerken, 2013 yılında davalı tarafından 
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haksız yere işgal edildiğini ve kullanılmaya başlandığını, bu yüz-

den müvekkilinin zararının oluştuğunu ileri sürerek üç yıl için 

toplam 300.000,00TL’nin tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davacı tarafın iddialarının doğru olmadığını 

taşınmazların müvekkili şirkete ait olduğunu savunmuştur. 

13. Tacirler Arası Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat 

Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, 14.07.2010 tarihli dava dilekçe-

sinde özetle; İSKİ ‘ye ait olan Arnavutköy ilçesi, İslambey Mahal-

lesi, H. Ahmet Yesevi Cad. 236 sokak başında ve No:141 önünde 

yağmur suyu kanal döşemesi sırasında 16.01.2007 ve 17.01.2007 

tarihlerinde Ø 100 içme suyu şebeke hattına, İslambey Mahal-

lesi, Mimar Sinan cad. üzerinde yağmursuyu kanal döşemesi sı-

rasında 22.01.2007 tarihinde Ø 200 ve ø 300 içme suyu şebeke 

hattına, İslambey Mahallesi, Mimar Sinan Cad. 255-256 Sok. ke-

sişiminde yağmursuyu çalışması sırasında 02.02.2007 tarihinde 

Ø 100 içme suyu şebeke hattına, İslambey Mahallesi, Mimar Si-

nan Cad. No:49 önünde 21.01.2007 tarihinde Ø 100 içme suyu 

şebeke hattına, davalı Ö….. San. Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan 

çalışmalar esnasında hasar verilmesi nedeniyle zarara uğranıldı-

ğını, verilen hasar bedellerinin ödenmesi için, Ö… San. Tic. 

Ltd.Şti'ne  ihtar çekilmesine rağmen hasar bedelinin ödenmedi-

ğini, toplam 25.699,89-TL zararın davalıdan tazminini talep et-

miştir.  

Davalı vekili, davanın 16/01/2007, 17/01/2007, 

21/07/2007, 22/01/2007, 02/02/2007 tarihlerinde meydana gel-

diği iddia edilen hasarların tazminine ilişkin olduğunu, davacı 

kurum tarafından talep edilen ve tek yanlı olarak kendi kurum 

hesaplamalarında dayalı zarar istemlerinin fahiş olduğunu, bu 
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nedenle kabul etmediklerini, iddia edilen hasar tutarının uzman 

bilirkişilerce objektif ve bilimsel tekniklerle hesaplanması gerek-

tiğini belirterek talebin reddini istemiştir. 

14. Tacirler Arası Adi Otaklığın Tasfiyesinden Kaynakla-

nan Alacak Talepleri: 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili,  müvekkili ile davalı arasında An-

kara 4.Noterliği'nin 05/03/2016 tarih sözleşmesi ile boru imalatı 

için adi ortaklık ilişkisinin kurulduğunu,   tarafların dava konusu 

adi ortaklığın mal varlığının tasfiyesi konusunda anlaşmalarının 

mümkün olmadığını, müvekkilinin ortak sermaye için 

675.000,00 TL  koyduğunu,  davalının ise halen sermaye koyma 

yükümlüğünü yerine getirmediğini, davalının ortaklığa ne ser-

maye ne de emek olarak hiçbir katkı sağlamadığını ve halen yü-

kümlülüklerini yerine getirmekten kaçındığı gibi davacı müvek-

kili tarafından konulan sermayenin kaybolmasına, müvekkilinin 

ve ortaklığın zarara uğramasına neden olduğunu konusu adi or-

taklığın talep tarihi itibariyle mal varlığının tespiti ile dava ko-

nusu adi ortaklığın malvarlığının tasfiyesine ve tasfiye payı olarak 

müvekkiline 1.000.000,00 TL ödenmesini talep etmiştir.  

Davalı vekili, adi ortaklığın işleyişinde davacıyı haklı kıla-

cak bir sebep olmadığını,  davacının sermaye koyma borcunu ifa 

etmediği gibi ortaklık hesabından ortaklığı ekonomik zafiyete dü-

şürecek bedelleri kendi ve akrabasının kişisel hesaplarına aktar-

dığını, kişisel harcamalarına sarf ettiğini,  davacının davalı mü-

vekkilini suçlayan iddiaları ispatlanabilir olmadığını, davacının 

ortaklık hesabından kişisel harcamalar yaptığını, kendi hesabına 

kız kardeşinin hesabına paralar aktardığını,  paralar çektiğini, 

kredi kartlarını ve tüketici kredilerini ödediğini,  davalı müvekki-

linin ise kendisi üzerinden tüketici kredileri çektiğini ve adi or-

taklığın idamesini sağladığını, kişisel kredi kartıyla ortaklık 
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hesabına ödemelerde bulunduğunu,  malzeme ve demirbaşlar 

satın aldığını, mevduat hesabından kira bedellerini ödediğini, 

icra takiplerine nakit bedeller ödediğini, sonuç olarak tarafların 

adi ortaklığı devam ettirmelerinin mümkün olmayıp tasfiyesinin 

gerektiğini, bu nedenlerle adi ortaklığın tasfiyesini talep ettikle-

rini ve müvekkili için 5.000.000,00 TL tasfiye payı talep etmiştir. 

B. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşlere İlişkin Ticari 

Davalar 

1. Havaleden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: 

(TBK m. 555-560) 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, müvekkillinin Bağkur’dan emekli 

olabilmek için askerlik borçlanması prim bedeli olan 666,53 

TL’yi 28.12.2001 tarihinde davalı banka aracılığı ile havale etti-

ğini, ancak bu havalenin davalının kusuru ile Bağ-Kur hesabına 

geçmediğini, bu durumun davalının 19.04.2005 tarihli yazısı ile 

öğrenildiğini, müvekkilinin emekliye ayrılabilmek için yeniden 

askerlik borçlanması olarak 2.298,00 TL yatırdığını, davalının 

kusuru ile müvekkilinin geç emekliye ayrılarak eksik emekli ma-

aşı aldığını ileri sürerek, şimdilik 5.800,00 TL zararın temerrüt 

faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, zamanaşımı definde bulunarak talebin red-

dini istemiştir. 

2. Saklama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacak ve 

Tazminat Talepleri: 

(TBK m.561-580) 

Saklama sözleşmeleri TBK’nin “Özel Borç İlişkileri” baş-

lıklı ikinci kısmının on dördüncü bölümünde düzenlenmiştir. 

Saklama sözleşmelerini düzenleyen on dördüncü bölümde genel 

saklama sözleşmesi, misli şeylerin saklanması, ardiyeciye 
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bırakma ve konaklama yeri, garaj ve otopark ve benzeri yerleri 

işletenlere bırakmaya ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

Dava şartı arabuluculuk kapsamında olanlar; 

Örnek 1- Davacı vekili, davalı ile müvekkili arasında 

20.10.2000 tarihli 5 yıl süreli LPG satış sözleşmesi imzalandığını, 

sözleşmeye göre davacının davalı şirkete oto gaz satışı yapacağı 

ve davalı şirketin de oto gazı nihai tüketiciye ulaştırılmasını sağ-

layacağı, bu iş dolayısıyla gerekli olan teçhizatın mülkiyeti davacı 

şirkete ait olmakla emanet sözleşmesi ile davalı oto gaz istasyo-

nuna montajının yapıldığını, sözleşmenin 12. ve 13.maddeleri 

gereğince sözleşmenin her hangi bir sebeple sona ermesi halinde 

belirtilen teçhizatın eksiksiz ve sağlam olarak davacı şirkete tes-

lim edilmesi gerektiğini, sözleşmenin sona ermesine rağmen söz-

leşmeye konu eşyanın iade edilmediğini ileri sürerek 

100.000,00TL7nin tahsilini talep etmiştir. 

Davalı, sözleşmeye konu eşyanın kendisine ait olduğunu 

ileri sürerek talebin reddini istemiştir. 

Örnek 2- Davacı vekili, müvekkili şirkete ait Yol Tekne-

si'nin Pendik- Marina'da 29. Uluslararası Mersin Boat Show Fu-

arı nedeni ile satış amaçlı sergilenmek üzere iken 26/10/2009 ta-

rihinde bağlı bulunduğu bağlama yerinden kimliği belirleneme-

yen şahıslarca çalındığını,  takiben teknenin İstanbul’da bulun-

duğunu,  14/12/2010 tarihli tutanağın oluşturulduğunu, şirket 

yetkilisince teknenin 18-24 Ekim 2010 tarihlerinde Marintürk 

tesislerinde yapılacak olan fuarda sergilenmesi için 14/10/2010 

tarihli Fuara Katılım Sözleşmesi akdedildiğini, Marintürk( MTR 

Turizm Yatırımları A.Ş.) ile akdedilen  Yat Bağlama Sözleşmesi 

ile de teknenin fuara katıldığını, fuar alanının güvenliğinden 

NTSR Ltd. Şti.'nin sorumlu olduğunu, bu hususun 27/12/2010 

tarihli ekspertiz raporunda belirtildiğini, davalı tarafın sözleşme 

hükümlerine aykırı davrandığını, davalı tarafın BK 463. 
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maddede düzenlenen saklama sözleşmesi gereği malı kabul etme 

ve güvenli yerde koruma borcu altında olduğunu, bu yükümlü-

lüğe aykırı davranan davalının hasardan sorumlu olduğunu ileri 

sürerek zararları200.000,00 USD’nin tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, teknenin güvenliğini sağlamanın tekne sa-

hibi olan fuar katılımcısının yükümlülüğünde olduğunu, müvek-

kili şirketin fuar alanında güvenliği sağlamaya ilişkin sorumlu-

luğu bulunmadığını, müvekkili şirketin sorumluluğunun fuar 

alanındaki fiziki riskler ile yangın ve diğer afetler ile sabotaj ve 

kazalara ilişkin olduğunu müşterinin fuarda teşhir edeceği emti-

aları kapsamadığını savunarak, talebin reddini talep etmiştir. 

Örnek 3-  Davacı, davalı şirketin Kadıköy'deki alışveriş 

merkezinin otoparkında 06.08.2009 tarihinde aracının camı kı-

rılarak 3.000,00.TL değerindeki eşyaların çalındığını, derhal du-

rumu yetkililere bildirdiğini, aracın içerisinden bir adet note-

book, hard disk, cep telefonu, mp3, ses kayıt cihazı, araç ruhsatı, 

sağlık karnesi, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, banka kartlarının 

bulunduğunu, çalınan eşyaların değerinin yaklaşık 3000,00.TL 

civarında olduğunu, davalının kusuru ve ihmali sonucu zararı-

nın oluştuğunu belirterek bu zararının davalıdan tahsilini iste-

miştir. 

Davalı, dava konusu taşınmazın mülkiyetinin kendilerine 

ait olmadığını, alışveriş merkezindeki diğer kiracılardan bir fark-

larının bulunmadığını, güvenlik şirketi elemanlarının bağlı ol-

duğu şirketin kendi şirketlerinden bağımsız bir şirket olduğunu 

savunarak talebin husumet nedeniyle reddini dilemiştir. 
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