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Arabuluculuk Tanımı ve Türkiye'de 
Başlangıcı

■ Arabuluculuk hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yolu olarak getirildi.

■ 2012'de alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe girmiştir. (Arabuluculuk Daire Başkanı: ''Toplamda 420.000
uyuşmazlık çözüme kavuştu.'' ihtiyari-zorunlu karışık)

■ 2017 yılının sonunda 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nda ve Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu'nda ve 2018 yılının sonunda Ticaret Kanununda yapılan
değişiklik ile arabulucuya başvuru belirli iş davaları ve ticari uyuşmazlıklar için zorunlu hale
gelmiş, dava şartına dönüşmüştür.

■ Arabuluculuk Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nda şu şekilde tanımlanmıştır:
"Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir
araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini
sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm
üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış
olan tarafsız ve bağımsız bir kişinin katılımıyla yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir."



■ Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından olan arabuluculukta asıl amaç tarafların üzerinde

serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıkların adli bir soruna dönüşmeden çözümünü

gerçekleştirmektir.

■ 2006 ile 2016 yılları arasında iş mahkemelerinde görülen davaların ortalama görülme süresi

gün bazında %35,64 oranında artmıştır. Bu süre tek güvencesi gelir olan işçilerin uzun süreli

işsiz kalarak zor duruma düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca uzun yargılama süreleri işçi ve

işverenin adalete olan güvenini de sarsmaktadır. Dolayısıyla gerek iş mahkemelerinin dava

sayısında yaşanan olağanüstü artış, gerekse de davaların ortalama görülme süresinde

yaşanan artış soruna çözüm arayışını haklı kılmaktadır ve yapılan düzenlemeler ile

01.01.2018'den itibaren İş Yargılamalarında ve 01.01.2019 tarihinden itibaren de ticari

uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurmak dava şartı olmuştur.

■ Türk hukukunda gönüllü (ihtiyari) arabuluculuk hali hazırda varken, 7036 sayılı İş

Mahkemeleri Kanunu ile birlikte bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren

alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması

dava şartı olarak getirilmiştir. Bu başvurunun yapılmamış olması ise Hukuk Muhakemeleri

Kanunu uyarınca dava şartı eksikliği olarak değerlendirilecektir.



Zorunlu Arabuluculuk Teşkilatı

■ Temel kurumsal yapı Adalet Bakanlığı bünyesindedir.

■ Arabuluculukla ilgili temel karar ve gözetim organı olarak belirli bağımsız yapısı olan

Arabuluculuk Kurulu bulunmaktadır.

■ Arabuluculuk hizmetlerinin yürütülmesi ve arabuluculuk ile ilgili temel görevlerin yerine

getirilmesi, denetimin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel

Müd. Bünyesinde kurulan Arabuluculuk Daire Başkanlığı kurulmuştur.

■ Arabuluculuk faaliyetinin yerel kurumsal birimleri olarak da adliyeler nezdinde kurulan

arabuluculuk büroları temel kurumlardır.



Arabuluculuğun Temel İlkeleri
■ İRADİ OLMA (GÖNÜLLÜLÜK): Arabuluculuğun başarılı olabilmesi, tarafların gönüllü olarak

ve istekle bu işi yapmalarına bağlıdır. Tarafların sürece katılmaları, süreci sürdürmeleri ve

süreç sonrası bir anlaşmaya varmaları konusunda gönüllü olmaları gerekir. (Dava şartı

olarak düzenlenen arabuluculukta bu ilke bertaraf edilmiş gibidir, önemi azalmıştır.)

■ EŞİTLİK: Taraflar arabuluculuk sürecinin tamamında eşit haklara sahiptir. Bu çerçevede

taraflardan biri arabuluculuk sürecinin dışında bırakılamayacağı gibi söz hakkı da

diğerine göre kısıtlanamaz. Arabuluculuktaki eşitlik sadece şeklen ve görünürde bir

eşitlik değil tarafların süreçte tam olarak yaşadıkları bir eşitlik olmalıdır ve bu durumu

arabulucu sağlamalıdır.

■ GİZLİLİK: Arabuluculuk açısından en hassas ilkelerden birisi gizliliktir. Gizlilik

konusundaki hükümler hem tarafları korumak hem arabulucunun görevini gerektiği gibi

yerine getirmesi için ihtiyacı olan güven ortamını sağlamaktır. Taraflar gizlilik ile bağlıdır

ve gizliliğin ihlali yargılanmalarına sebep olabilir.



■ BEYAN VE BELGELERİN KULLANILAMAMASI: Taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa

katılanlar da dâhil üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında

yahut tahkim yoluna başvurulduğunda;

■ Taraflarca yapılan arabuluculuk daveti veya bir tarafın arabuluculuk faaliyetine katılma

isteği,

■ Uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için taraflarca ileri sürülen görüşler ve

teklifler,

■ Arabuluculuk faaliyeti esnasında, taraflarca ileri sürülen öneriler veya herhangi bir vakıa

veya iddianın kabulü,

■ Sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeleri delil olarak ileri süremez ve

bunlar hakkında tanıklık yapamaz



Arabulucunun Tanımı ve Özellikleri

■ Arabulucu "arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular

siciline kaydedilmiş gerçek kişi" olarak tanımlanmıştır. Arabulucu sürecin zorunlu

kişisidir. Arabuluculuk sürecinin sağlıklı yürütülmesinde ve başarısında en önemli rol

arabulucuya düşmektedir.

■ Arabulucu tarafsız, dürüst, sabırlı, açık ve güvenilir olmalıdır.

■ Öfke kontrol problemi olmamalı, esnek düşünebilmeli, iyi bir dinleyici olmalı, doğru

iletişim kullanmalı, basit ve anlaşılabilir olmalı, doğru gözlem yapmalı, empati yapmalıdır.

■ Arabuluculuk sıfatı arabulucular siciline kayıtla kazanılır. TC vatandaşı olmak,

mesleğinde 5 yıl kıdemli ve hukuk fakültesi mezunu olmak, arabuluculuk eğitimini

tamamlamak ve bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmak gerekir.



İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu 
Arabuluculuk

■ Arabuluculuk, Türk hukuk sistemi içerisinde tarafların ihtiyari başvurduğu bir çözüm

yöntemiyken, 7036 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeyle işçi-işveren uyuşmazlıklarında

dava şartı olarak ilk defa yer almıştır. Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya

işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya

başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmektedir ve mahkemeler öncelikli olarak

arabulucuya başvurmuş olma koşulunu aramaktadır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

ile getirilen yeni düzenlemeye göre dava açılmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu,

ancak tarafların arabulucuda uzlaşmaları zorunlu değildir.

■ Davacı taraf arabuluculuk yönteminin işletilmemesine rağmen doğrudan doğruya dava

açmaya girişirse mahkeme esasa girmeden davayı usulden reddetmek yoluna gidecek,

noksanlığı gidermesi için davacıya bir süre verme yoluna gitmeyecektir.



Hangi Tür Uyuşmazlıklarda 
Arabuluculuk Dava Şartıdır?

■ HUAK m.1/b'ye göre "Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere,

ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan

özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır."

■ Dava şartı olarak arabuluculuk, sadece 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan işçiler

için değil 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş

Sözleşmesi Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar

Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu

kapsamındaki gemi adamları için de dava şartı olarak arabuluculuk hükümleri geçerli

olacaktır.



■ 7036 sayılı Kanun'un "Dava şartı olarak arabuluculuk" başlıklı 3. maddesine

göre; "Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı

ve tazminat il işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava

şartıdır."

■ Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere dava şartı olarak arabuluculuğa

tabi uyuşmazlıkların işçi-işveren arasındaki özel hukuk uyuşmazlıkları ve bunlardan

da yalnızca tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve işlemlere

ilişkin uyuşmazlıklar olduğu anlaşılmaktadır.

■ Kıdem, ihbar, kötüniyet, ayrımcılık, sendikal, belirli süreli iş sözleşmesinin süresinden

önce feshi durumunda bakiye süreye ilişkin tazminatlar vs.

■ Her türlü ücret, cezai şart, rekabet yasağına aykırılıktan doğan talepler vs.

■ Deniz İş Kanunu'ndan kaynaklanan iade bedeli, Basın İş Kanunu'ndan kaynaklanan

askerlik süresindeki ücret talepleri vs.



Arabuluculuda Çözümlenmesi 
Mümkün Olmayan ve Arabuluculuğun 

İhtiyari Olduğu Uyuşmazlıklar

■ İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davaları ile

bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları arabuluculuğun kapsamı dışında tutulmuştur.

(İhtiyari arabuluculuk mümkündür.)

■ İhtiyari dahi olsa arabuluculuk yoluyla çözümlenemeyecek uyuşmazlıklar da

bulunmaktadır: tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri

uyuşmazlıklarda arabulucuya gidilemez. Bu çerçevede iş ve sosyal güvenlik

mevzuatından kaynaklanan davalar için arabulucuya gidilemez çünkü bu davalarda

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da taraf olarak gösterilmesi gerekir ve diğer

taraflar uyuşmazlık hakkında kendileri tasarrufta bulunamaz.



■ Hizmet tespit davaları, eksik ödenen primlere ilişkin davalar, sigortalının hatalı

bildirimine ilişkin davalarda Sosyal Sigortalar Kurumu da taraf olarak gösterildiğinden

tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri durum yoktur. Sigortalılık anayasal

bir haktır ve kamu düzenine ilişkin hususlar söz konusudur bu sebeple arabulucuya

gitmek mümkün değildir.

■ Arabuluculuğun ihtiyari olduğu uyuşmazlıklara örnek vermek gerekirse; sendika üyeliği

için başvuran kişinin üyelik başvurusunun reddine karşı açılacak dava, yönetici ile

sendika arasında vekalet ilişkisinden doğan davalar, toplu iş sözleşmesi taraflarının

açacakları yorum davası gibi davalar...



İş Hukukunun Emredici Hükümleri 
Karşısında HUAK 18/5 Hükmü

■ HUAK 18/5 "Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde

anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz." Hükmü getirilmiştir.

■ İş hukukunun emredici hükümleri karşısında HUAK m. 18/5'deki bu hükmün nasıl

uygulanacağı merak konusu olmuştur. Çünkü taraflar arabulucuya gittiklerinde anlaşma

sağlarlar ise anlaşma sağlanan hususlar hakkında dava açmak hukuki yarar olmaması

sebebiyle usulden reddedilecek gibi görünmektedir. Bu konu doktrinde de tartışılmıştır.

■ Sonuç olarak, doktrinde, uygulamada ve içtihatlarda HUAK 18/5 hükmünün geniş değil

dar yorumlanması gerektiği iş hukukunun emredici hükümlerinin söz konusu olduğu

hallerde İş Hukukunun tarihsel gelişimi, İş Kanunu, TBK hükümlerinin tek bir cümle ile

bertaraf edilemeyeceği çoğunluk tarafından düşünülmektedir. İhtiyari arabuluculuk

döneminde verilmiş olan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında da bu bağlamda bir hüküm

tesis edilmiştir.



Arabulucuya Başvurunun Dava Şartı 
Olarak Düzenlenmesi

■ Dava şartı olarak arabulucuya başvuru özel kanunda düzenlenmiş bir dava şartı

olduğundan uygulama HMK dava şartı eksikliğinden daha farklıdır.

■ İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3. maddesinin 2. fıkrası gereğince, davacı, dava açarken

arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya

arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu

zorunluluğa uyulmadığında, mahkeme tarafından davacıya, son tutanağın bir haftalık

kesin süre içerisinde sunulması aksi takdirde davasının usulden reddolunacağı ihtarını

içeren bir davetiye gönderilir ve gereği yapılmazsa dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe

çıkarılmaksızın dava reddedilir. (Arabuluculuğa başvurulmamışsa dava usulden reddedilir

işe iade davalarında istisna mevcuttur.)



İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Sürecinde Yer Alan Kişiler

■ ARABULUCU: Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından adli yargı ilk derece mahkemesi

adalet komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden, başvurulan arabuluculuk bürosunca

belirlenir ve görevlendirilir ancak arabulucuya başvuracak tarafların anlaşması halinde aynı

listede yer alan başka bir arabulucuya da gidebilirler.

■ İŞÇİ VE İŞVEREN: İşçi arabuluculuk görüşmelerine kendisi, yasal temsilcisi veya avukatı ile

katılabilir. İşveren ayrıca işyerinde çalışan bir işçiyi yetki belgesi ile görevlendirebilir ve son

tutanağı imzalatabilir. ''Bu durumun avukatın tekel hakkını bertaraf ettiği tartışmalıdır.''

■ İşe iade taleplerinde ise özel bir durum vardır: Alt işveren ve asıl işverenin en

azından arabuluculuk ilk arabuluculuk toplantısına ve son tutanağa birlikte katılmaları

gerektir.



Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve 
Arabulucunun Görevlendirilmesi

■ Sürecin başlaması bakımından görevli merci arabuluculuk bürosu, yetkili ise karşı tarafın

yerleşim yeri veya işin yapıldığı yerdeki bürodur. (Ticari Uyuşmazlıklarda Uyuşmazlığın

konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer) Ancak yetki kesin bir yetki değildir.

Arabulucu yetkili olup olmadığını re'sen incelemeyecektir. Yetkisiz büroya başvurulduğu

takdirde, yetki itirazında bulunabilecektir ancak bu itirazın belge ile yapılması gerekmektedir.

(Yerleşim yeri veya işin yapıldığı yeri gösteren belge) Yetki itirazı sonucunda arabulucu dosyayı

Sulh Hukuk Mah'ne derhal gönderir. Sulh hukuk mahkemesi herhangi bir harç vs. Almadan

yetkili büroyu tespit eder ve dosyayı yetkili büroya gönderilmek üzere gönderir bu karar

kesindir. Mahkeme kararı yetkili büro tarafından taraflara tebliğ edilir.

■ Başvuran taraf, arabuluculuk bürosuna, kendisine ve karşı tarafa ait iletişim bilgilerini vermek

zorundadır. Arabuluculuk bürosu dosyayı acilen bir arabulucuya tevdi eder.

■ Arabulucu taraflarla iletişime geçer. İletişimin mahiyeti önemli değildir. Klasik tebligat

yapılması zorunlu değildir, herhangi bir şekilde taraflara ulaşıp görevlendirme konusunda

bilgilendirme yapar, ilk toplantı gününü tayin eder, toplantıya davet eder ve bu işlemleri

belgelendirir.



■ Dava şartı arabuluculuk sürecinin başlangıç anı Arabuluculuk Bürosu'na başvuru anıdır. (İhtiyari

arabuluculukta: tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin

devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten

itibaren işlemeye başlar. )

■ Büroya başvuru tarihinden son tutanağın hazırlandığı tarihe kadar zamanaşımı durur ve hak

düşürücü süreler işlemez.

■ İşe iade davalarında arabuluculuk açısından dikkat edilmesi gereken hususlar vardır: Bilindiği üzere

dava şartı arabuluculuk gelmeden önce de işe iade davasının işçinin iş akdinin fesih tarihinden

itibaren 1 ay içinde açılması gerekmekte idi. Aynı düzenleme arabuluculuk için de söz konusudur. 1

ay içinde arabulucuya gitmek zorunludur. Arabuluculuk sonucunda anlaşılmaz ise işçi son tutanağın

düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde davasını açmalıdır.

■ Ayrıca önce arabulucuya başvuru zorunluluğuna rağmen işe iade davası açılması halinde usulden ret

kararının kesinleşmesi üzerine ret kararının davacıya tebliğinden itibaren iki hafta içinde de

arabulucuya başvurabilme imkanı vardır.



Arabuluculuğun İşleyişi ve Görüşmeler

■ İş uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk süresi kanunla sınırlandırılmıştır(3+1

hafta), bu süre arabulucunun görevlendirildiği süreden itibaren başlar. Bu süre

geçirildiğinde arabulucu, arabuluculuk faaliyetini sonlandırıp anlaşmaya varılamadığına

ilişkin son tutanağı düzenlemelidir.

■ Bu sürecin zamanında yürütülmesi ve işlemlerin yapılması arabulucunun görevidir bunun

sonucunda gereken çabayı göstermeli ve tarafları aydınlatmalıdır.

■ Görüşmeler uygun her yerde yapılabilir. Arabulucunun bürosu, taraflardan birinin

bulunduğu yer, adliyelerde bu iş için ayrılmış alanlar vs.

■ Görüşmenin yapılacağı gün ve saati taraflar serbestçe belirleyebilir.

■ Görüşmelerin yüz yüze olma zorunluluğu yoktur. "ancak elbette tavsiye edilmiyor"



■ İş uyuşmazlıklarında arabuluculukta, arabulucunun görevi önemlidir. Arabulucu önüne gelen

uyuşmazlığı iyi algılamalı ve tarafları eşitlik ilkesine göre aydınlatmalıdır. "Son bir yıldaki

uygulamalarda en çok şikayet arabulucuların, dosyalara çalışmadan, uyuşmazlığı ilk

görüşmede öğrenmesi"

■ Arabuluculukta vekilsiz temsile ilişkin olarak sorunlar dile getirilmektedir. Bu sorunlardan en

büyüğü güçsüz taraf işçilerin korunamamasıdır. Bu bağlamda iş hukuku ile alakalı

uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuk müesesesinde işçi açısından zorunlu

avukatlığın yürürlüğe girmesi için çalışmalar vardır.

■ Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle

arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta

belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin

tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine davayı kazansa dahi vekalet ücretine

hükmedilmez.



Zorunlu Arabuluculuk Faaliyetinin Sona 
Erme Halleri

■ Arabulucu görüşmeleri tarafların biri veya her ikisinin de katılmadığı için görüşme
yapılamaması, yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması veya varılamaması,
arabulucu görüşmeleri için öngörülen üç hafta ve zorunlu hallerde bir haftalık uzatma süresinin
dolması nedeniyle sona erecektir. Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları,
anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı bir tutanak ile
belgelendirilmek zorundadır.

■ Arabuluculuk tutanakları, görüşmenin sona erme türüne göre farklılık gösterecektir.

■ Arabuluculuk görüşmelerinin ardından taraflar anlaşamamış ise nedenleri yazılacaktır.

■ Tarafların anlaşması durumunda düzenlenecek ANLAŞMA BELGESİ (son tutanaktan farklı bir
belge), taraflara birtakım yükümlülükler yükleyeceğinden belirli esaslar çerçevesinde
düzenlenecektir ayrıca üzerinde anlaşılabilmiş maddi hususlar icra edilebilir nitelikte
belirtilmelidir. Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenecek anlaşma belgesinin konusunu,
uyuşmazlığın çözümüne yönelik taraflarca benimsenen yöntemler oluşturacaktır. (ücretin kaç
taksitte veya nasıl ödeneceği gibi) Anlaşma halinde iki belge de düzenlenmelidir. ( Son Tutanak-
Anlaşma Belgesi )



■ Arabuluculuğa başvuru sonucu taraflardan biri ilk oturuma mazeretsiz katılmazsa; dava 
açıldığı takdirde haklı çıksa dahi yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca 
bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez.

■ Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları 
hâlinde işe başlatma tarihi, boşta geçen süre ücreti ve diğer hakların parasal miktarını, 
işçinin işe başlatılmaması durumunda ödenecek tazminatın parasal miktarını 
belirlemeleri zorunludur; aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılacak ve son tutanak 
buna göre düzenlenecektir.

■ Tarafların arabulucu huzurunda anlaşmaları halinde artık işçinin işverene on işgünü 
içerisinde başvurması ve işverenin işe başlatılmak üzere işçiyi işe davet etmesi gibi 
koşullar aramaksızın işverenin belirlenen tarihte işçiyi işe başlatması gerekecektir.

■ Son değişikliğin arabuluculuk tutanakları ile ilgili getirdiği en önemli düzenleme; taraflar 
ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesinin icra edilebilirlik 
şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılacağıdır.



Arabuluculuk Tutanağının Geçersizliği

■ Arabuluculuk tutanağının, taraflar ile arabulucu tarafından imzalanması gerekmektedir.

Arabuluculuk tutanağının; arabuluculuk ünvanına sahip, sicile kayıtlı bir arabulucu

tarafından imza edilmemesi halinde geçersizdir.

■ Uyuşmazlığın, arabuluculuk ile çözülmeye elverişli olması gerekmektedir. Elverişli

olmasından kasıt, tarafların serbest iradeleri ile karar verebilecekleri konular olması, daha

açık bir ifadeyle kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya olanak sağlayan konular

olması gerekmektedir.

■ Tutanak emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine ve ahlaka aykırı olarak

düzenlenemez. Arabuluculuk tutanağının taraflar arasında hür irade ile imzalanması esastır.

Gönüllülük esası bunu gerektirmektedir. Zira taraflar, anlaşmaya zorlanamaz. (Bu sebeple

son tutanak ve/veya anlaşma metninin taraflar tarafından üzerinde anlaşıldığı ve okunarak

imza edildiği karinesi vardır.)



Dava Şartı Arabuluculukta Ücret ve 
Giderler

■ Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti,

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre

aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci

Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.

■ İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk faaliyetinde 2019 yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi

itibarıyla iki tarafın bulunduğu hallerde bir saatlik ücret tutarı 340 Türk Lirası olduğundan, bu

rakam 680 Türk Lirasından az olamayacaktır.

■ Ticari uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk faaliyetinde 2019 yılı Arabuluculuk Ücret

Tarifesi itibarıyla iki tarafın bulunduğu hallerde bir saatlik ücret tutarı 660 Türk Lirası

olduğundan, bu rakam 1320 Türk Lirasından az olamayacaktır.

■ Hazineden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden

sayılacaktır. Dava açılması hâlinde mahkeme tarafından dava öncesi ödenen arabuluculuk

ücretlerine ilişkin makbuz dosyaya eklenir. Hazine tarafından arabulucuya ödenen tutar,

yargılama sonunda haksız çıkan taraftan alınarak Hazineye gelir kaydedilir.



Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı 
Olarak Arabuluculuk

■ HUAK 1. maddesi uyarınca yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların
üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının
çözümlenmesinde uygulanır.

■ Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olması bakımından geçerlilik taşıyan kamu düzeni kavramı, dava
yoluna başvurulmuş bir uyuşmazlık bakımından geçerlilik taşıyan kamu düzeni kavramına nazaran
daha dar ve daha sınırlı bir içeriğe sahip olacaktır. Örneğin, taşkın yapı sahibinin iyi niyetli olup
olmadığının araştırılması gereğinin kamu düzeninden sayılması, aynı uyuşmazlık arabuluculuğun
önüne geldiğinde geçerli olmamalıdır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketiciyi korumak
amacıyla yürürlüğe konulduğundan bu kanuna ilişkin hususların kamu düzeninden sayılması, aynı
uyuşmazlık arabuluculuğun önüne geldiğinde geçerli olmamalıdır.

■ Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin ticari davalarda dava
açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir. 19/12/2018 TTK
m.5/A-1 ve 2'ye göre;

■ Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar
paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya
başvurulmuş olması dava şartıdır.



■ Arabulucu, iş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuktan farklı olarak yapılan
başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu
hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.

■ Buna göre; TTK m.4'te sayılan TTK'dan ve özel kanunlardan doğan mutlak ticari davalar ve
her iki tarafın da ticari işletmesini ilgilendiren nispi ticari davalarda arabuluculuk dava
şartıdır.

■ TTK’dan doğan mutlak ticari dava sayılan hukuk davalarına örnek şunlardır: acentelik,
anonim şirketler, limited şirketler, poliçe, çek, bono, eşya taşıma, yolcu taşıma, sigorta
uyuşmazlıkları…

■ Ayrıca diğer kanunlarda düzenlenmiş olup mutlak ticari dava sayılanlar;

■ TMK'da hükümlendirilmiş olan rehin karşılığında ödünç verme işi hükümlerinden doğan
uyuşmazlıklar (taşınmaz rehninde genel göreve göre belirlendiğinden ticari dava
olmayabilir.)

■ TBK; Malvarlığının, işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil
değiştirmesi,



■ Rekabet Yasağı (Haksız Rekabetin men'i ve tespiti arabuluculuğa elverişsizdir)

■ Yayın Sözleşmesi, Kredi Mektubu ve Kredi Emri, Komisyon Sözleşmesi, Ticari Temsilci-Ticari Vekil

ve Diğer Tacir Yardımcıları için Öngörülmüş Olan Hükümler, Havale Sözleşmeleri, Saklama

Sözleşmeleri, Taşıma Sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda FSEK'ten doğan tüm

uyuşmazlıklar,

■ Borsa, Sergi, Panayır, Pazar, Antrepo ve Ticarete Özgü Yerlere İlişkin Özel Hükümlerden doğan

uyuşmazlıklar,

■ Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin

düzenlemelerden doğan uyuşmazlıklarda,

■ tarafların tacir olup olmamasına bakılmaksızın ticari dava sayıldığından arabuluculuk dava

şartıdır. Ek olarak Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin takibin

Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle TTK m.5/A hükmü eklenerek bu

kanundan doğan alacak ve tazminatlar için de arabuluculuk dava şartıdır.



■ Her iki tarafın ticari işletmesini ilgilendiren davalar da ticari dava sayıldığından iki tarafı ticari

işletme olan uyuşmazlıklarda da arabuluculuk dava şartıdır.(en çok sorun esnaf işletmesi-ticari

işletme ayrımında yaşanan zorluk)

■ Mutlak ticari davalar, TTK’nin 4/1. maddesinde bentler halinde sayılmıştır. Bunların

yanında Kooperatifler Kanunu, İcra İflâs Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Ticari

İşletme Rehni Kanunu gibi bazı özel kanunlarda belirlenmiş ticari davalar da bulunmaktadır. Bu

guruptaki davaların ticari dava sayılabilmesi için taraflarının tacir olması veya ticari

işletmeleriyle ilgili olması gibi şartlar aranmaz.

■ icra takipleri, çekişmesiz yargı işleri, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, taleplerinde arabulucuya

başvuru zorunlu değildir. Ancak gönderilen icra emrine itiraz edilmişse ve alacaklı itirazın iptali

davası açmak niyetindeyse ve uyuşmazlık zorunlu arabuluculuğa tabi olacak nitelikteyse önce

arabulucuya gidilmelidir.



■ Alternatif maliyetin hesabı ve risk analizi yapılması uyuşmazlık hakkında anlaşma

sağlanabilmesi açısından yararlı olacaktır ancak arabulucu karar mercii olmadığından

bilirkişi raporu alınmasına karar veremez. Ancak uzman görüş alınmasına karar verebilir.

Bu durumun uygulanması arabulucunun kendi insiyatifindedir. Uyuşmazlığı kendi önünde

çözebileceğine inancı var ise risk analizi yaptırması ve uzman görüş alması uyuşmazlığın

alternatif yolla kısa sürede çözülmesini sağlayacaktır.

■ 08/02/2018 tarihinde düzenlenen Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Semineri'ndeki

tartışmalardan bazıları; Tüketici kredileri, bazı sigorta ilişkileri, genel olarak tüketici

işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar tüketici mahkemesinde görüldüğünden Yargıtay ve

BAM daire başkanları arasında fikir ayrılıkları oldu. Ayrıca iflasta kayıt kabul davaları, Koop.

Kanunu'ndan doğan ihraç-çıkma payı alacağı davalarında da görüş ayrılığı olmuştur. (Bu

ayrılıklarda Yargıtay dairesi üyesi, arabuluculuk dava şartı değildir görüşündedir. -->

Tüketici Mah. Görevli olduğu için ve uyuşmazlığın asıl konusunun para borcu içermemesi )
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