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TÜRKİYE’DE TEMSİLCİSİ BULUNMAYAN YABANCI MENŞELİ ŞİRKETLER 

HAKKINDA TİCARİ DAVA ŞARTI ARABULUCULUK BAŞVURUSU NASIL 

YAPILIR? 

 

Dava şartı arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk başvuruları UYAP güncellemeleriyle 

oldukça kolaylaştırılmıştır. Ancak bilindiği üzere UYAP avukat portal üzerinden yapılan 

başvurularda taraflar T.C. Kimlik numarası, vergi / mersis / detsis numaraları üzerinden 

başvuruya eklenebilmektedir. Belirtilen bilgilerde eksiklik olması halinde başvuru ekranında 

ilerleyebilmek mümkün olmayıp, yanlış bilgiler içeren başvurular da henüz arabulucu dahi 

atanmadan arabuluculuk bürosu tarafından reddedilmektedir. Bu bakımdan Türkiye’de 

herhangi bir temsilciliği veya yetkilisi bulunmayan yabancı menşeli şirketlerle yaşanan ticari 

uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartının yerine getirilmesi hususunda birtakım sorunlar ve 

gecikmeler meydana gelebilir. Herhangi bir problemle karşılaşılmaması ve bu gibi 

başvuruların sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla, işleyişe ilişkin önemli bazı bilgileri 

paylaşmak isteriz:  

 

Öncelikle cagrimerkezi@adalet.gov.tr adresine arabuluculuk başvurusu hakkında kısa bir 

açıklamada bulunarak yabancı şirket ile ilgili bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde belirtildiği 

bir e-posta gönderilip, şirketin UYAP sistemine tanımlanması sağlanmalıdır. Ancak 

belirtilen e-posta adresine ileti gönderilirken sistem hata verebilmektedir. Hata alınması 

halinde, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Merkezi aracılığıyla bu işlemin yapılması 

gerekmektedir. Arabuluculuk merkezinin e-posta adresi olan arabulucu@adalet.gov.tr 

adresine aynı bilgileri içerir e-posta gönderilerek yine yabancı şirketin UYAP’ta tanımlanması 

işlemi gerçekleştirilmelidir. Gönderilen e-posta üzerinden şirketin tanımlandığına ilişkin 

tarafınıza geri dönüş yapıldığında artık fizikken veya UYAP üzerinden başvurunuzu 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 

UYAP üzerinden yapılacak başvurunun ilk adımında tüzel kişi tarafların vergi / mersis / detsis 

numaralarından biri yazılarak taraf olarak eklenebildiğini belirtmiştik. Yabancı menşeli 

şirketler hakkında yapılacak arabuluculuk başvurularında ilk problem burada karşımıza 

çıkmaktadır. Taraf teşkilinin şahıs olarak yapıldığı başvurularda “yabancı uyruklu” 

seçeneği işaretlenebilmekte ancak tüzel kişilerde böyle bir seçenek bulunmamaktadır. 

Bu sebeple yabancı tüzel kişi karşı tarafın olduğu uyuşmazlıklarda da taraf seçeneğinde 
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yabancı uyruklu şahıs seçeneği seçilerek uyruk kısmına şirket merkezinin bulunduğu 

ülke işaretlenmelidir. Daha sonra, şirketin tam unvanı isim-soyisim kutucuklarına eşit olacak 

şekilde yazılmalıdır. Cep telefonu zorunlu olduğundan bu kısım da eksiksiz doldurulmalıdır. 

Ancak elinizde ulaşılabilir bir telefon numarası olmaması halinde temsili herhangi bir numara 

da yazabilirsiniz. Bu belirtilen noktalar portal ekranı üzerinden yapılacak işaretlemelerle 

ilgilidir. Arabuluculuk başvuru evrakının üzerine bilgiler tüzel kişi olduğu belirtilerek 

yazılmalı ve UYAP portaldan neden şahıs olarak seçildiğinin açıklaması yapılmalıdır. 

Aynı şekilde ulaşılabilir telefon numarasının olmaması sebebiyle temsili bir numara 

yazmışsanız bunun açıklaması da başvuru evrakında belirtilmelidir. Son olarak yeminli 

tercüman talebiniz varsa bunun da başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

 

 

Bu konu başlığı ile ilgili olarak, uygulamaya ilişkin gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.  

 

 

 

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ya da spesifik 

sorun veya sorularınız için hukukçunuza danışınız.  

 

 

 


