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hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava 

açılamaz (HUAK m. 18/5). Burada üzerinde anlaşılan hususlar 

hakkında daha sonra dava açılamayacağı dikkate alındığında, 

arabulucu tarafından veya taraflarca düzenlenecek ve taraflar 

veya avukatları tarafından imzalanacak anlaşma belgesinde “an-

laşılan hususların” net bir şekilde ortaya konulmasında zorunlu-

luk bulunmaktadır. Örneğin işçi ve işveren uyuşmazlıklarında, 

üzerinde anlaşılmış olunan ve buna rağmen daha sonra dava yı-

ğılması olarak ileri sürülebilecek ücret, fazla çalışma, kıdem ve 

ihbar tazminatı kalemlerinin, arabulucu veya taraflarca ayrıca ve 

açıkça anlaşma belgesine geçirilmesi gerekmektedir. Anlaşma 

belgesinin içeriğinden “anlaşılan hususlar” net bir şekilde anla-

şılabilmeli ve daha sonra dava açma yasağına tâbi olacak bu hu-

suslar tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça tespit edilebil-

melidir. 

Arabuluculuk sürecinin sonunda yapılan anlaşma maddi 

hukuk ilişkisi bakımından taraflar arasındaki uyuşmazlığı tama-

men sona erdiren bir anlaşmadır. Böyle bir anlaşmaya rağmen 

anlaşılan hususlar ile ilgili dava açıldığında, açılan dava hukuki 

yarar yokluğundan usulden reddedilecektir. 

3. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK 

A. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK 

Dava şartı olarak arabuluculuk kurumu hukukumuza ilk 

defa 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla girmiştir. 7036 sayılı 

İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası 

uyarınca, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan 

işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan 

davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır35. 7036 

                                                            
35 İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bun-

larla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında dava şartı olarak arabuluculuğa 
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sayılı Kanunun arabuluculuğa ilişkin hükümlerinin 1.1.2018 ta-

rihinde yürürlüğe girmesinden sonra iş uyuşmazlıklarının çözü-

münde sağladığı başarı nazara alınarak diğer uyuşmazlıklarda da 

bu yöntemin uygulanmasının fayda sağlayacağı, uygulama ve öğ-

retide dile getirilir olmuştur. Bu kapsamda ilgili kanunlarda dava 

şartı olarak arabuluculuğun kabul edilmesi hâlinde, arabulucu-

luk sürecine uygulanacak temel hükümlerin 6325 sayılı Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda düzenlenmesi uy-

gun bulunmuştur. Bu düzenlemenin doğal sonucu olarak ilgili 

kanunlarda sadece uyuşmazlığın dava şartı olarak arabuluculuğa 

tâbi olduğuna ilişkin düzenleme yeterli olacaktır. Şayet ilgili ka-

nun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin özel düzenlemeler ge-

tirirse bu özel düzenlemelerin uygulanacağı da açıktır. 

Bu doğrultuda, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmelerinden 

Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması 

Usulü Hakkında Kanunun 20 inci maddesi ile 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi uyarınca 1.1.2019 ta-

rihi itibarıyla Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda 

belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi 

olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce 

arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edil-

miştir. 

6325 sayılı Kanuna, ilave edilen 18/A maddesi düzenlenir-

ken yaklaşık 1 yıldır başarılı bir şekilde uygulanan 7036 sayılı Ka-

nunun 3 üncü maddesindeki düzenleme esas alınmaktadır. 

İlgili kanunlarda arabulucuya başvurulmuş olması dava 

şartı olarak kabul edilmiş ise arabuluculuk sürecine 6325 sayılı 

Kanunun 18A maddesinin hükümleri uygulanır (HUAK m. 

18A/1). İlgili kanunlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 

                                                            
ilişkin hükümler uygulanmaz (İMK m. 3/3). Ancak, taraflar isterlerse ihtiyari olarak 

arabuluculuk yoluna başvurabilirler. 
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kabul edilen özel hükümler saklıdır (HUAK m. 18A/19). 6325 

sayılı Kanunun 18A maddesinde hüküm bulunmayan hâllerde 

niteliğine uygun düştüğü ölçüde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlık-

larında Arabuluculuk Kanununun diğer hükümleri uygulanır 

(HUAK m. 18A/20). 

Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varıla-

madığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından 

onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. 

Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son 

tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması 

gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını 

içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise 

dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usul-

den reddine karar verilir (HUAK m. 18A/2, c. 1-3). Davacının 

arabulucuya başvurma zorunluluğunu yerine getirdiği bu hâlde, 

anlaşmazlığa ilişkin son tutanağı dava dilekçesine eklememesi 

şeklindeki noksanlıklar bu sayede tamamlanabilecektir. 

Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması 

hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın ve dosya üzerinden da-

vanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir. 

(HUAK m. 18A/2, c. 4; HUAK Yönetmeliği m. 22/3). Burada dava 

şartı arabuluculuk sürecinin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanununun 115 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, gi-

der avansı yatırılmasında veya gerekli hâllerde teminat gösteril-

mesinde olduğu gibi tamamlanabilen bir dava şartı eksikliği ola-

rak düzenlenmediği görülmektedir. Bir başka ifadeyle, dava şartı 

noksanlığının giderilmesi ve arabulucuya başvurulması için 

mahkemece davacıya süre verilmeyecektir. Bununla birlikte aynı 

kanunun 115 inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulama alanı 

bulmasına engel yoktur. Bu bağlamda, dava şartı noksanlığı, 

mahkemece, davanın esasına girilmesinden önce fark 
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edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm anında bu 

noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı noksanlığından 

ötürü, dava usulden reddedilemez. 

B. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞA  

BAŞVURU 

Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirmek, arabulucuları 

görevlendirmek ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getir-

mek üzere Bakanlık tarafından uygun görülen adliyelerde arabu-

luculuk büroları kurulur36. Adli yargı ilk derece mahkemesi ada-

let komisyonu tarafından, münhasıran bu bürolarda çalışmak 

üzere bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel görevlendi-

rilir. Arabuluculuk büroları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tara-

fından belirlenen sulh hukuk hâkiminin gözetim ve denetimi al-

tında görev yapar. Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde bu 

büroların görevi, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komis-

yonunca görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri mü-

dürlüğü tarafından ilgili hâkimin gözetim ve denetimi altında ye-

rine getirilir (HUAK m. 28/3). 

Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabulucular-

dan bu madde uyarınca arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa 

uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli 

yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve 

listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. Komisyon başkan-

lıkları, bu listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabuluculuk büro-

larına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendi-

recekleri sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne gönde-

rir (HUAK m. 18A/3). 

Başvuru, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili 

                                                            
36 Güncel adliye arabuluculuk bürolarının listesine erişmek için bkz. 

http://www.adb.adalet.gov.tr/ 
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mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, arabulucu-

luk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri 

müdürlüğüne yapılır (HUAK m. 18A/4). 

Uyuşmazlık konusuna göre yetkili mahkemenin yetkisinin 

belirlenmesinde, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hü-

kümler saklı kalmak üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-

nununun 5 ilâ 18 inci maddelerinde düzenlenmiş olan yetkiye 

ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Bu bağlamda, genel yetkili ara-

buluculuk bürosu, davalı gerçek veya tüzel kişinin başvuru tari-

hindeki yerleşim yeri mahkemesinin bulunduğu yer arabulucu-

luk bürosudur. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu 

hükümlerine göre belirlenir. Gerçek kişilerin yerleşim yeri, bir 

kimsenin sürekli yerleşmek niyetiyle oturduğu yerdir. Tüzel kişi-

lerde yerleşim yeri, kuruluş belgelerinde başka bir hüküm bulun-

madıkça merkezinin bulunduğu (işlerinin yönetildiği) yerdir. 

Özel yetki hâlleri genel yetkiyi kaldırmaz, başvuran taraf seçim 

hakkına sahiptir. Kesin yetkinin söz konusu hâllerde, sadece ka-

nun koyucunun belirttiği yerdeki mahkemenin bulunduğu yer 

arabuluculuk bürosu yetkili kabul edilir. Kesin yetkinin söz ko-

nusu olmadığı hâllerde, tacirler veya kamu tüzel kişileri, arala-

rında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya 

birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraf-

larca aksi kararlaştırılmadıkça başvuru sadece sözleşmeyle belir-

lenen bu mahkemelerin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna 

yapılır. 

Uyuşmazlık konusuna göre yetkili mahkemenin yetkisinin 

belirlenmesinde, arabuluculuğa başvuran tarafın yazılı beyanı 

esas alınır ve buna göre görevlendirme yapılır. Arabuluculuk bü-

rosu yetki konusunda bir değerlendirme yapamaz. 

Arabuluculuk bürosuna başvuru, taraflar, kanuni temsil-

cileri veya avukatları ya da avukatın muvafakatname verdiği 



72 
 

avukat stajyeri ve kâtibi (sekreteri) tarafından yapılabilir. Avukat 

stajyeri ve kâtibi başvuru evrakını imzalayamaz, sadece avukatın 

bizzat imzaladığı başvuru evrakını arabuluculuk bürosuna teslim 

ederek buna ilişkin işlemleri tamamlayabilir. 

Tarafların ve uyuşmazlık konusunun aynı olduğu durum-

larda birden fazla başvuru yapılmış ise, başvurunun hukuki so-

nuçları bakımından ilk başvuru esas alınır (HUAK Yönetmeliği 

m. 23/2). Bu durumda, ikinci başvuru büro tarafından sehven 

kayıt olarak kapatılır. Başvuru, dilekçe ile veya bürolarda bulu-

nan formların doldurulması suretiyle yahut elektronik ortamda 

yapılabilir (HUAK Yönetmeliği m. 23/3). Arabuluculuk başvu-

rusu sırasında başvurandan, uyuşmazlık konusuna ilişkin husus-

ların açıklanması istenir (HUAK Yönetmeliği m. 23/4). 

Başvuran taraf, daha önce gerçekleşen ihtiyari veya dava 

şartı arabuluculuk süreci sonunda üzerinde anlaşma sağlanmış 

ve anlaşma belgesi düzenlenmiş bir uyuşmazlık ile ilgili başvuru 

yapmış ise, adliye arabuluculuk bürosu tarafından görevlendiri-

len arabulucu, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmaması 

sebebiyle arabuluculuk sürecini sonlandırmalı ve dosyayı kapat-

malıdır. 

Taraflar arasında anlaşmaya varılamadığına ilişkin anlaşa-

mama son tutanağının dava şartını sağlaması için, adliye arabu-

luculuk bürosuna yapılacak başvuru üzerine temin edilen “ara-

buluculuk başvuru numarası” ve “arabuluculuk dosya numarası” 

olmak üzere iki numarayı içermesi gerekmektedir. 

C. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKTA  

ARABULUCUNUN GÖREVLENDİRİLMESİ 

Arabulucu, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komis-

yonu başkanlıklarına bildirilen listeden adliye arabuluculuk bü-

rosu tarafından puanlama yöntemiyle belirlenir. Ancak tarafların 
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listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde başvuru sıra-

sında anlaşmaları hâlinde taraflar veya tarafların imzasını taşı-

yan bir tutanakla beraber üzerinde anlaşılan arabulucu, durumu 

adliye arabuluculuk bürosuna bildirdiğinde bu arabulucu görev-

lendirilir. Dava şartı olan arabuluculuk ile ilgili uyuşmazlıklarda 

liste dışında bir arabulucu görevlendirilemez (HUAK m. 18A/5; 

HUAK Yönetmeliği 24/1). 

Arabulucunun taraflarla birlikte imza altına aldığı ve ara-

buluculuk sürecinin başladığını gösteren ilk oturum tutanağı, 

aynı zamanda sürecin belirlenen arabulucunun arabuluculu-

ğunda yürütülmesi konusunda tarafların irade açıklamasını içer-

diği için, ayrıca bir arabulucu belirleme tutanağı hazırlanmasına 

gerek yoktur, ilk oturum tutanağı arabulucu belirleme tutanağı 

yerine geçecektir.  

Arabulucu kural olarak, büro tarafından ve komisyon baş-

kanlıklarına bildirilen listeden belirlenecektir. Ancak taraflar, lis-

tede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmışlarsa bu 

arabulucu görevlendirilecektir. Uyuşmazlığın, her iki tarafın bir-

likte belirlediği arabulucu huzurunda müzakere edilmesinin an-

laşma ihtimalini artırması beklenmektedir. Tarafların büroya 

başvurmadan önce görüşüp listede yer alan herhangi bir arabu-

lucu üzerinde anlaşmaya çalışmalarına ilişkin bir zorunluluk ge-

tirilmemektedir. Bu kapsamda örneğin taraflardan biri, diğer ta-

rafla iletişim kurmadan doğrudan büroya müracaat ederek liste-

den bir arabulucu görevlendirilmesini sağlayabilecektir. Buna 

karşılık taraflar listede yer alan bir arabulucu üzerinde anlaşmış 

iseler iradelerine üstünlük tanınacak ve o kişi büro tarafından 

görevlendirilecektir. 

Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde 

karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna 

verir. Büro, tarafların resmî kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini 
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araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, uyuşmazlık 

konusuyla sınırlı olmak üzere, büro tarafından talep edilen bilgi 

ve belgeleri vermekle yükümlüdür (HUAK m. 18A/6; HUAK Yö-

netmeliği 24/2). Özellikle başvuran tarafın, diğer tarafa ait ileti-

şim bilgilerini tam olarak bilemeyecek olması ihtimaline binaen 

büroya, tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini 

araştırma yetkisi verilmektedir. Başvuran tarafın kendisine ve 

elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait iletişim bilgilerini tam 

ve doğru olarak vermesi gerekir. Aksi yönde davranış, resmi bel-

genin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu oluşturacaktır 

(TCK m. 206). 

Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya 

büro tarafından verilir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, 

ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilir. Elin-

deki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak gö-

revlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve varsa avukatla-

rını birlikte ilk toplantıya davet eder.  Bilgilendirme ve davete 

ilişkin işlemlerini belgeye bağlar. Arabulucu taraflara ulaşama-

ması hâlinde, ulaşmak için hangi yolları denediğini ve hangi se-

beplerle ulaşamadığını son tutanakta belirtir (HUAK m. 18A/7; 

HUAK Yönetmeliği 24/3). 

Taraflara ait asgari iletişim bilgilerini araştırma yükümlü-

lüğü büroya verilmektedir. Kural olarak arabulucu, büro tarafın-

dan kendisine verilen iletişim bilgilerini esas alacaktır. Bu bilgiler 

itibarıyla taraflara ulaşmak ve tarafları toplantıya davet etmek 

arabulucunun sorumluluğundadır. Ancak arabulucu, kendisine 

verilen iletişim bilgileri dışında kendi imkânlarıyla ve özellikle in-

terneti kullanarak tarafların iletişim bilgileri konusunda ek araş-

tırmalar da yapabilir. Sonuçta arabulucu, büro tarafından verilen 

veya kendisinin tespit ettiği iletişim bilgilerini kullanarak tarafları 

görevlendirme konusunda bilgilendirecek ve ilk toplantıya davet 
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edecektir. Yapılan bu bilgilendirme ve davete ilişkin işlemler ara-

bulucu tarafından belgelendirilecektir. Kendisine ulaşılan tara-

fın geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması 

sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda bu 

taraf aleyhine bazı yaptırımlar düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu 

aşamada arabulucunun taraflara ulaştığını, onları görevlendirme 

konusunda bilgilendirerek ilk toplantıya davet ettiğini belgeye 

bağlaması, bu konuda daha sonra çıkabilecek ispat sorunlarını ve 

ihtilafları çözme bakımından önemlidir. 

Arabulucunun taraflara sadece davet mektubu gönder-

mekle yetinmeyip, teknolojik olanaklardan da yararlanması; bu 

doğrultuda, telefon, kısa mesaj servisi, e-posta ve whatsapp gibi 

diğer iletişim araçlarını da kullanarak taraflara ulaşabilmek için 

çaba sarf etmesi, sürecin etkin ve verimli yürütülebilmesi bakı-

mından önemlidir. 

Arabulucu, tarafları ilk toplantıya davet ederken, arabulu-

culuk görüşmelerine, gerçek kişilerin kimlik belgesi, şirket yetki-

lilerinin kimlik belgesi ve imza sirküleri, avukatların kimlik bel-

gesi ve arabuluculuk görüşmelerine katılma konusunda özel 

yetki bulunan vekâletnamesi ile katılması gerektiği hususunda 

bilgilendirmelidir. 

Arabuluculuk faaliyeti kamu hizmeti olmasının yanında, 

aynı zamanda serbest bir meslektir. Bu nedenle, arabulucunun 

arabuluculuk faaliyeti için uygun görüşme ve toplantı ortamını 

kendi olanakları ile tesis etmesi gerekmektedir. Adliye arabulu-

culuk büroları, arabuluculuk görüşmeleri ve toplantıları için kul-

lanılamaz. Arabulucuların, adliye arabuluculuk bürosu personel-

lerinden bu yönde talepte bulunmamaları ve büro işleyişine en-

gel olmamaları gerekir. 
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D.  DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKTA ARA-

BULUCULUK FAALİYETİ 

Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni tem-

silcileri veya avukatları, idareler ise oluşturacakları komisyon 

aracılığıyla katılabilirler (HUAK Yönetmeliği m. 25/1). İş hukuku 

uyuşmazlıklarındaki dava şartı olarak arabuluculuk sürecinde, 

işverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde 

işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir (7036 sayılı 

İMK m. 3/18, c. 2). 

Arabulucu, adliye arabuluculuk bürosu tarafından görev-

lendirildikten sonra ilk önce başvuran taraftan başlamak üzere 

asiller ile ön görüşme yapar, başvurucudan ve diğer taraftan 

uyuşmazlığın esasını öğrenir. Arabulucu asilleri, arabuluculuğun 

esasları, süreci ve sonuçları hakkında aydınlatıp, arabuluculuk 

yoluyla uyuşmazlığın çözümünün ekonomik, sosyal ve psikolojik 

faydalarının olduğunu hatırlatarak onları bilgilendirir. Asilleri ilk 

oturuma varsa avukatları ile birlikte davet eder (HUAK Yönet-

meliği m. 25/2). 

Arabulucu, arabuluculuk sürecinin her aşamasında ge-

rekli gördüğü takdirde kendilerini avukatla temsil ettirmelerine 

rağmen asiller ile ortak ve özel oturumlarda görüşebilir ve arabu-

luculuğun esasları, süreci ve sonuçları hakkında aydınlatıp, ara-

buluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözümünün ekonomik, sosyal ve 

psikolojik faydalarının olduğunu hatırlatarak onları bilgilendire-

bilir. 

Arabulucu, taraflardan uyuşmazlığın esası hakkında bilgi 

aldıktan sonra, uyuşmazlığın esası ile ilgili yapacağı alan bilgisi 

araştırması da dâhil olmak üzere gerekli hazırlık işlemlerini ta-

mamlamalı ve daha sonra tarafları ilk oturuma davet etmelidir. 

Arabulucu, uyuşmazlığın esası ile ilgili bilgi sahibi olmak için, ge-

rekli olduğunu düşünüyorsa taraflardan konuya ilişkin 
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ellerindeki bilgi ve belgelerin kendisine sunulmasını talep edebi-

lir. 

Arabuluculuk sürecinde tarafların kendilerini avukat ile 

temsil ettirmeleri hâlinde, müvekkillerinin arabuluculuk süre-

cinden beklenen faydayı sağlayabilmesi için avukatların da ara-

buluculuk sürecine hazırlık aşamasından başlayarak gereken 

katkıyı sağlaması ve özellikle sürecin başında müvekkillerine risk 

analizi yaptırabilmesi gerekir. Aksi yönde davranış, avukatlar ba-

kımından, görevin özenle yerine getirilmesi yükümlülüğü çerçe-

vesinde hukuki sorumluluğu (Av. K. m. 34; TBK m. 506) ve gö-

revi kötüye kullanma suçu çerçevesinde ise cezai sorumluluğu 

(Av. K. m. 62; TCK m. 257) doğuracaktır. 

Arabulucu ilk oturum davetini yaparken toplantı tarihi ve 

yerinin belirlenmesi konusunda taraflar ile iletişim kurar. Taraf-

larla yaptığı görüşme sonucunda bir mutabakat sağlanamazsa 

toplantı tarihini ve yerini kendisi belirler (HUAK Yönetmeliği m. 

25/3). 

Arabulucu ilk oturum davetini, arabuluculuk konusunda 

eğitim almış, gerekli bilgi ve beceriye sahip olan sekreteryası ara-

cılığıyla da yapabilir. 

Arabulucu, uyuşmazlığın konusuna göre kesin yetkinin 

söz konusu olduğu durumlar da dâhil olmak üzere, görevlendir-

meyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dik-

kate alamaz. Büronun yetkisizliğini ileri sürmek hak ve yetkisi 

karşı tarafa aittir. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, uyuşmazlığın 

konusuna göre yetkiye ilişkin belgeleri sunmak suretiyle arabu-

luculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabu-

lucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek 

üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya 

üzerinden yapacağı inceleme sonunda en geç bir hafta içinde 

yetkili büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade 



78 
 

eder (HUAK m. 18A/8, c.1-4). Yetki itirazına ilişkin inceleme ya-

pılırken mahkemece atamayı yapan büro değil görevlendirilen 

arabulucunun listesinde kayıtlı bulunduğu komisyon dikkate alı-

nır (HUAK Yönetmeliği m. 25/4, c. 5). 

Mahkeme kararı büro tarafından 11.2.1959 tarihli ve 

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca masrafı suçüstü 

ödeneğinden karşılanmak üzere taraflara tebliğ edilir. Yetkisiz 

adliye arabuluculuk bürosu ayrıca kararı görevlendirdiği arabu-

lucuya bildirir. Arabulucu görevlendirmeyi Arabulucu Bilgi Sis-

temi üzerinden sonlandırır. Arabulucu bundan önceki yaptığı 

hizmetler sebebiyle ücrete hak kazanır (HUAK Yönetmeliği m. 

25/4, c. 7-9). Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu 

yeniden görevlendirilir ve görev süresi yeni görevlendirme tari-

hinden başlar. Bu ihtimalde arabulucu tarafından tarafların ile-

tişim bilgilerine ulaşıldığı, tarafların davet edildiği ve ilk toplan-

tının yapıldığı varsayılarak bu aşamaları gerçekleştiren arabulu-

cunun görevine devam etmesinde fayda görülmektedir. Yetki iti-

razının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir 

hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz bü-

roya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul 

edilir. Yetkili büro, listeden arabulucu görevlendirir (HUAK m. 

18A/8, c. 5-9). 

Karşı taraf en geç ilk toplantıda, uyuşmazlığın konusuna 

göre yetkiye ilişkin belgeleri sunmak suretiyle; bir başka ifadeyle, 

usulüne uygun olarak arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz 

etmezse, arabulucu yetki itirazını dikkate almaz ve arabuluculuk 

görüşmelerine devam eder. 

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten 

itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde 

arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. (HUAK m. 

18A/9). Ticari davalarda dava şartı arabuluculuk sürecinde, 
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arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 

altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabu-

lucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir (TTK m. 5A/2). Sü-

renin sonucunda arabulucu anlaşamama yönünde re’sen son tu-

tanağı düzenler (HUAK Yönetmeliği m. 25/5). 

Arabulucu, süreleri etkin kullanmalı ve bu kapsamda özel-

likle uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayan soğuma süresinden 

yararlanılmasına dikkat etmelidir. Arabulucu bu sayede ortak ve 

özel görüşmelerde arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözülme-

sinin sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan faydalarının olabile-

ceğini hatırlatarak tarafları teşvik edebilecektir. 

Bununla birlikte, eğer arabuluculuk süreci telekonferans 

yöntemiyle yürütülmüşse ve taraflar arabuluculuk sürecindeki 

tutanakların ve anlaşma belgesinin posta ve/veya kargo yoluyla 

karşılıklı gönderilmesi suretiyle imzalanması hususunda anlaş-

mışlar ise, arabuluculuk süreci tüm imzaların tamamlanmasıyla 

sonlanacaktır. Örneğin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20 inci mad-

desinin birinci fıkrasında uyarınca, işe iade talebiyle arabulucu-

luğa başvurulduğunda, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaş-

maya varılamaması hâlinde iş mahkemesinde dava açılabilece-

ğine ilişkin öngörülen ve son tutanağın düzenlendiği tarihten iti-

baren işleyecek olan iki haftalık süre, son tutanaktaki son imza-

nın tamamlanmasıyla başlayacaktır. 

Dava şartı olarak arabuluculuk sürecinde, arabulucu hu-

kuki veya fiili sebeplerle görevini yerine getiremeyecek hâle ge-

lirse (HUAK Yönetmeliği m. 20/5), tarafların bilgisi ve onayı 

dâhilinde eş arabuluculuk yönteminden yararlanılarak süreç eş 

arabulucu ile yürütülüp tamamlanır. 

Bir uyuşmazlık, konusu itibarıyla, o uyuşmazlık hakkında 

dava açıldığında görev sorunu oluşturabilmesinde olduğu gibi, iş 

uyuşmazlıklarına ilişkin dava şartına mı yoksa ticari 
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uyuşmazlıklara ilişkin dava şartına mı başvurulacağı konusunda 

tereddüt oluşturabilir. Bununla birlikte, bu durum, dava şartı 

arabuluculuğa başvurulmuş olması bakımından önem arz etme-

mektedir. Zira taraflarca ister İş Mahkemesine ister Asliye Tica-

ret Mahkemesine (veya dava şartı arabuluculuğa tâbi olan ticari 

davanın görüleceği diğer bir mahkemeye) başvurulacak olsun, 

önemli olan dava şartı arabuluculuk sürecinin tamamlanmış ol-

masıdır ve u durumda anlaşamama son tutanağının düzenlen-

miş olması gerekli ve yeterlidir. Burada, arabuluculuk bürosuna 

başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar ge-

çen sürede zamanaşımının duracağı ve hak düşürücü sürenin 

işlemeyeceği (HUAK m. 18A/15) sürenin belirlenmesinde tered-

düt oluşabilir; ancak, bir uyuşmazlığın iş uyuşmazlığı mı yoksa 

ticari uyuşmazlık mı olduğu, görev sorunu kapsamında ve dola-

yısıyla kamu düzeni çerçevesinde yargılamayı gerektiren bir hu-

sustur. Bu nedenle taraflar, ister genel süre olan ve iş uyuşmaz-

lıklarında geçerli olan toplam dört hafta ister ticari uyuşmazlık-

larda geçerli olan toplam sekiz haftalık süre içinde dava şartı ara-

buluculuk sürecini tamamlasınlar, burada arabulucu tarafından 

son tutanağın düzenlendiği tarihin esas alınır ve Anayasanın 36 

ıncı maddesi kapsamında herhangi bir hak kaybından söz etmek 

mümkün değildir. 

Tarafların uyuşmazlık konusunda anlaşmaları veya kıs-

men anlaşmaları hâlinde süreç anlaşma son tutanağı ile sonuç-

landırılır. Bunların haricindeki her durumda taraflar anlaşma-

mış sayılır ve anlaşmama son tutanağı düzenlenir (HUAK Yönet-

meliği m. 25/6). Tarafların arabuluculuk sürecinde ileri sürülen 

taleplerden bir kısmı üzerinde anlaşmaya varmaları hâlinde, üze-

rinde anlaşma sağlanan ve özellikle anlaşma sağlanamayan hu-

suslar son tutanakta açıkça belirtilir (HUAK Yönetmeliği m. 

25/7). Tarafların üzerinde anlaşma sağlayamadığı hususların son 

tutanaktan açıkça anlaşılamadığı hâllerde dava açılması 
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durumunda, mahkeme veya hâkim, arabulucuya başvurulmadan 

dava açıldığı gerekçesiyle herhangi bir işlem yapmaksızın dava-

nın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verecektir 

(HUAK m. 18A/2). 

Her ne kadar taraflar arabuluculuk bürosuna yapılan bir 

başvuru üzerine ve taleplerini ortaya koyarak dava şartı arabulu-

culuk sürecini başlatıyorsa da arabuluculuk bürolarının sadece 

taraflar ile arabulucu arasında bağlantı kuran bir mekanizma (or-

gan) olduğunu unutmamak gerekir. Arabuluculuk süreci esnek 

bir süreç olduğu için, ihtiyari arabuluculukta olduğu gibi dava 

şartı arabuluculukta da arabulucu, taraflara sorduğu açık ve ka-

palı uçlu sorularla uyuşmazlığın taraflarını ve uyuşmazlık konu-

larını tam olarak tespit ettikten sonra, başvuran tarafın sürecin 

başında belirtmiş olduğu taraflar ve uyuşmazlık konuları arabu-

luculuk sürecinde genişletilebilir ve değiştirilebilir37. Dava şartı 

olarak arabuluculuk sürecinin sonunda, düzenlenecek olan son 

tutanakta ve düzenlenmesi hâlinde anlaşma belgesinde, uyuş-

mazlığın taraflarının, uyuşmazlık konularının ve üzerinde anla-

şılan ve anlaşılamayan hususların açık ve net bir şekilde ifade 

edilmesi gerekli ve yeterlidir. Arabuluculuk sürecinde sadece 

başvuran tarafın değil, diğer tarafın da karşı taleplerinin bildiril-

mesi ve müzakereye dâhil edilmesi mümkündür. Bu durumda, 

diğer tarafın karşı talepleri ile ilgili üzerinde anlaşılan ve anlaşı-

lamayan hususların düzenlenecek olan son tutanakta ve düzen-

lenmesi hâlinde anlaşma belgesinde ifade edilmesi mümkündür; 

bu durumda, düzenlenecek olan anlaşamama son tutanağı diğer 

taraf bakımından da dava şartı arabuluculuğu sağlar. 

Arabulucu; taraflara ulaşılamaması veya taraflar 

                                                            
37 Dava sürecinde dahi belirli olanakları kullanarak tarafları ve uyuşmazlık konuları-

nın değiştirilebildiği düşünüldüğünde, ihtiyari veya dava şartı arabuluculuk sürecinde 

bunun yapılamayacağını düşünmek abesle iştigal etmektir. 
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katılmadığı için görüşme yapılamaması ya da tarafların anlaş-

ması yahut tarafların anlaşamaması hâllerinde arabuluculuk fa-

aliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu 

derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir (HUAK m. 18A/10). Büro 

tarafından kendisine verilen iletişim bilgileri itibarıyla araştırma 

yapmak ve taraflara ulaşmaya çalışmak arabulucunun sorumlu-

luğundadır. Arabulucu bu adreslere tam anlamıyla ulaşmaksızın 

taraflara ulaşılamadığı gerekçesiyle faaliyeti sonlandırdığında 

mahkemece bu iletişim adreslerinin doğru olduğu ve bu adres-

lerden taraflara ulaşılabileceği tespit edilse bile dosya yeniden 

arabulucuya iade edilmemeli ve mahkemece dava görülmeye de-

vam edilmelidir. 

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 ta-

raf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk 

toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faali-

yeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama gi-

derleri kendi üzerlerinde bırakılır (HUAK m. 18A/11). 

Arabulucu tarafları ilk toplantıya her türlü iletişim ara-

cıyla davet ettiğini belgelendirir. Arabulucunun taraflara ulaş-

mak ve onları ilk toplantıya davet etmek için hangi iletişim araç-

larını ve davet yöntemlerini kullandığını detaylı bir şekilde belirt-

mesi ve belgelendirmesi gerekir. Arabulucunun düzenlediği bel-

geler geçerli mazeretin değerlendirilmesinde esas alınır (HUAK 

Yönetmeliği m. 25/9). 

Burada, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden bi-

risi olan “dava şartı olarak arabuluculuk” kurumunun işlemesini 

sağlamak için öngörülen önemli bir müessese 
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düzenlenmektedir. Bu müesseseden amaç, tarafların bir masa 

etrafında bir araya gelmesi, aralarındaki uyuşmazlığı müzakere 

etmesi ve her iki taraf için de fayda sağlayan ortak bir anlaşmaya 

varmaları için gerekli ortamın hazırlanmasıdır. Davet edilen ta-

rafın kendisini haklı görerek ve uyuşmazlık mahkemeye intikal 

ettiğinde haklı çıkacağını hesap ederek masaya ve görüşmelere 

gelmekten kaçınması, bu müessesenin işlerliğini azaltacak ve 

umulan sosyal menfaatin elde edilememesine sebep olacaktır. 

Arabuluculuk kurumunun geliştiği ülkelerde de kendini haklı gö-

rerek müzakere masasına gelmeyen tarafa bazı yaptırımlar geti-

rilerek arabuluculuk kurumu teşvik edilmiş ve desteklenmiştir. 

Bu kapsamda, geçerli bir mazeret göstermeksizin arabuluculuk 

görüşmelerine katılmayan tarafın son tutanakta belirtileceği ve 

bu tarafın, davada lehine karar verilmiş olsa bile, yargılama gide-

rinin tamamını ödemeye mahkûm edileceği hükme bağlanmak-

tadır. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine de hükmedilmeye-

cektir. Örneğin; arabuluculuk sürecine geçerli bir mazeret gös-

termeksizin katılmayan karşı taraf, davada haklı çıksa bile, yargı-

lama giderlerinin tamamını ödemek zorunda kalacak ve davayı 

kazandığı halde vekâlet ücreti alamayacaktır. Belirtilmelidir ki 

arabuluculuk faaliyetini sona erdiren ilk sebep taraflara ulaşıla-

maması olup bu seçenek gerçekleşmişse bu yaptırım uygulana-

maz. İkinci sebep taraflara ulaşılması akabinde tarafların masaya 

gelmeleri, görüşmelerin yapılması ve görüşmeler sonunda anlaş-

maya varılması ya da varılamaması halleridir ki bu hallerde de bu 

yaptırım uygulanamaz. Üçüncü sebep taraflara ulaşıldığı halde 

tarafların geçerli bir mazeret bildirmeksizin görüşmelere katıl-

mamalarıdır. Söz konusu yaptırım bu sebep gerçekleştiğinde uy-

gulanacaktır. Hangi mazeretin geçerli olduğu ilk etapta arabu-

lucu tarafından her somut olayda tespit edilecek, son tutanakta 

taraflara ulaşılma şekli ile toplantı gününün bildirilişi, toplantı-

nın yapılması konusunda mutabık kalındığı, buna ilişkin 
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belgelerle ortaya konulacaktır. Buna rağmen taraflardan her-

hangi birinin veya ikisinin geçerli bir mazeret göstermeksizin 

toplantıya katılmaması sebebiyle faaliyetin sona erdirilmesi gere-

kecektir. Bu uyuşmazlık mahkemeye intikal ettiğinde ilk etapta 

arabulucu tarafından ortaya konan durum mahkemece denetle-

necek ve ileri sürülmüşse mazeretin geçerliliği konusunda nihai 

karar mahkeme tarafından verilecektir. Arabulucu tarafından 

geçersiz görülen mazeretin mahkeme tarafından geçerli görül-

mesi halinde, uyuşmazlık yeniden arabulucuya gönderilmemeli 

ve mahkeme tarafından sonuçlandırılmalıdır. Ancak bu du-

rumda yaptırım uygulanmamalıdır. Benzer düzenleme, 6100 sa-

yılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Dürüstlük kuralına aykı-

rılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk” başlıklı 327 

nci maddesinde de düzenlenmiştir. 

E. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKTA  

ARABULUCULUK ÜCRETİ VE GİDERLER 

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları 

hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarife-

sinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre 

aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu du-

rumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik 

ücret tutarından az olamaz (HUAK m. 18A/12; HUAK Yönetme-

liği m. 26/1). İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk faali-

yetinde 2019 yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi itibarıyla iki tarafın 

bulunduğu hallerde bir saatlik ücret tutarı 340 Türk Lirası oldu-

ğundan, bu rakam 680 Türk Lirasından az olamayacaktır. İşe 

iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları duru-

munda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe 

başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırıl-

madığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Ta-

rifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak 
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kabul edilecektir. Ticari uyuşmazlıklarında dava şartı arabulucu-

luk 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 olamaya-

caktır. 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, 

taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten 

az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlle-

rinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Ada-

let Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüş-

meler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati 

aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit 

şekilde uyuşmazlığın konusu dikkate alınarak Tarifenin Birinci 

Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve 

taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerin-

den sayılır (HUAK m. 18A/13). 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 Li-

rası olduğundan, bu rakam 1320 Türk Lirasından az olamaya-

caktır. Şayet görüşmeler iki saatten fazla sürmüş ve sonuçta ta-

raflar anlaşamamış ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi ka-

rarlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kıs-

mına göre karşılanacaktır. Örneğin, ticari uyuşmazlıklarında 

dava şartı arabuluculuk faaliyetinde taraflar, üç saatlik bir gö-

rüşme sonunda anlaşamadığı takdirde ilk iki saat için toplam 

1320 Türk Lirası Hazine tarafından karşılanacak, kalan bir saat-

lik kısım ise 660 Türk Lirası olarak aksi kararlaştırılmadıkça ta-

raflarca eşit şekilde ödenecektir. Bu örnekte arabulucu ücreti 
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1320+660=1980 Türk Lirası olarak gerçekleşecektir. 

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 ta-

raftan alınarak Hazineye gelir kaydedilir. Yargılama giderleri ola-

rak hükmedilen tutar 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir 

(HUAK Yönetmeliği m. 26/2). 

Aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkeme yar-

gılama giderlerini, bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müte-

selsilen sorumlu tutulmalarına da karar verebilir (HMK 326/3). 

Taraf, bir davada kendi adına hukuki koruma isteyen ve 

kendisine karşı hukuki koruma istenendir. Hazineden ödenen ve 

taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti yargılama giderlerin-

den sayılacağı için, arabuluculuk ücretlerine ilişkin makbuz dü-

zenlenirken, taraf kavramı, tarafların yargılama giderlerinden so-

rumluluğu çerçevesinde belirlenmelidir. Örneğin iş uyuşmazlık-

ları bağlamında, hizmet alımı yapılan alt işveren şirketler değişse 

bile, başvuranın işverene ait aynı işyerinde kesintisiz olarak ça-

lışmaya devam ettiği tespit edilmişse, diğer taraf yargılama gider-

lerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır38. Bu du-

rumda, diğer tarafta bir işveren ve birden çok alt işveren olsa 

dahi, başvuran ve diğer taraf olmak üzere toplam iki taraf üze-

rinden makbuz düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, 

eğer işçi, kesintili bir şekilde ve farklı dönemlerde birden çok iş-

veren ve alt işverende çalışmışsa, her bir iş ilişkisinden doğan 

alacak ve haklar ayrı arabuluculuk ve dava konusu oluşturacak-

tır. Bu durumda, başvuran dışında her bir taraf ayrı ayrı 

                                                            
38 Yargıtay 9. HD, T. 9.10.2018, E. 2015/21617, K. 2018/17848 (http://www.ka-

zanci.com/). 
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değerlendirilerek toplam taraf sayısı üzerinden makbuz düzen-

lenmesi gerekmektedir.  

Konsorsiyum, tek bir şirketin üstlenemeyeceği bir işi, iki 

ya da daha fazla şirketin olanaklarını birleştirmeleri sonucunda 

söz konusu işin gerektirdiği kapasiteye ulaşılabilmek amacı ile 

yapılan bir ortaklık türüdür. Konsorsiyumlarda, her ortak işin 

belli bir bölümünü üstlenmektedir. Dava şartı arabuluculuk sü-

recinde, konsorsiyum tek bir taraf olarak değerlendirilmeli ve 

buna göre makbuz düzenlenmesi gerekmektedir39. 

Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emek-

lerini veya mallarını ortak bir amaca ulaşmak üzere birleştirmeyi 

üstlendiği sözleşme olarak tanımlanır. Türk hukukunda adi or-

taklıklar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 620 ve devamı 

maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre “Adi ortaklık sözleş-

mesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak 

bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. 

Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici nite-

liklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tabi adi ortaklık sa-

yılır.” Dava şartı arabuluculuk sürecinde, adi ortaklık tek bir taraf 

olarak değerlendirilmeli ve buna göre makbuz düzenlenmesi ge-

rekmektedir40. 

Arabuluculuk sürecinin sehven kayıt, mükerrer kayıt veya 

arabuluculuğa elverişli olmama nedeniyle sona erdirilmesi hal-

lerinde arabulucuya ücret ödenmez (HUAK Yönetmeliği m. 

26/3). 

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda kısmen anlaş-

maları hâlinde, sadece anlaşma son tutanağı ve taraflar isterlerse 

                                                            
39 Yargıtay 21. HD, T. 4.12.2000, E. 2000/8407 K. 2000/8747 (http://www.ka-

zanci.com/). 
40 Yargıtay 9. HD, T. 19.9.2018, E. 2017/28322 K. 2018/16186 (http://www.ka-

zanci.com/). 
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anlaşma belgesi düzenlenir. Bu durumda, arabulucunun ücreti 

tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde 

ödenecek ücret uyarınca hesaplanır ve taraflarca karşılanır. Bu-

nunla birlikte, üzerinde anlaşma sağlanamayan hususları içere-

cek şekilde anlaşamama son tutanağı düzenlenmez ve Adalet Ba-

kanlığı bütçesinden ödeme yapılmaz. 

Arabulucu, dava şartı arabuluculuk sürecinde taraflardan 

masraf isteyemez (AAÜT m. 2/4). 

Arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri 

giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması 

hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varıla-

maması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olun-

mak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır (HUAK m. 

18A/14). Büro, tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgi-

lerini araştırmaya yetkilidir. Ayrıca büronun, mahkemenin yet-

kili büroyu belirlemesine ilişkin kararı taraflara tebliğ etme görevi 

vardır. Bu hükümler kapsamında büro tarafından yapılan gider-

lerin karşılanma ve tahsil yöntemi düzenlenmektedir. Dava açıl-

ması hâlinde mahkeme tarafından, yapılan zorunlu giderlere iliş-

kin makbuz dosyaya eklenir. Yargılama giderleri olarak hükme-

dilen tutar 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir. (HUAK Yönet-

meliği m. 26/4). 

Kamu görevlileri tarafından yürütülen arabuluculuk faali-

yetleri sonucunda taraflarca anlaşılan ya da Tarifeye göre tahak-

kuk edecek arabuluculuk ücreti, arabulucunun listesinde yer al-

dığı komisyona bağlı adliye arabuluculuk bürosu veya adliye ara-

buluculuk bürosu bulunmayan yerde sulh hukuk mahkemesi 

yazı işleri müdürlüğüne arabulucu tarafından bildirilir. Taraflar, 

arabulucu ücretini belirlenen tarihte adliye arabuluculuk bürosu 

veznesine yatırır. Adliye arabuluculuk bürosu yasal kesintileri 

yaptıktan sonra arabulucunun bildirmiş olduğu banka hesabına 
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havale eder. Dava şartı olan arabuluculukta anlaşamama hâlinde 

düzenlenen sarf kararı gereğince ücret Cumhuriyet savcılığınca 

arabulucunun banka hesabına yatırılır (HUAK Yönetmeliği m. 

26/6). 

F. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKTA YETKİ 

VE ATAMA USULÜ 

Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılma-

dıkça, arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli 

yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı 

içinde yürütülür (HUAK m. 18A/17). 6325 sayılı Kanunun 20 nci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Arabuluculuk Daire Başkanlığı-

nın, sicile kayıtlı arabulucuları, görev yapmak istedikleri adli 

yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeleye-

ceği ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına göndereceği, bir 

arabulucunun en fazla üç komisyon listesine kaydolabileceği 

hükme bağlanmaktadır. Arabulucunun listesine kaydolduğu üç 

komisyonun, arabulucunun fiilen çalıştığı yerin dışında bir yer 

olması ihtimaline binaen görüşmelerin nerede yürütüleceği ko-

nusunda belirsizlik gündeme gelebilecektir. Bu düzenleme ile 

arabuluculuk görüşmelerinin yapılacağı yer konusundaki belir-

sizliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca tarafların arabulu-

cunun fiilen görev yaptığı yere gitmek zorunda kalmasından kay-

naklanabilecek sorunların da önüne geçilebilecektir. Bununla 

birlikte, görüşmeler devam ederken tarafların anlaşarak başka bir 

yerde görüşmeleri sürdürme kararı vermeleri de mümkündür. 

Seri uyuşmazlıklar, adliye arabuluculuk bürosu tarafın-

dan atanan aynı arabulucuya tevdi edilir. Seri uyuşmazlığın sa-

yısı ve puanlama usulü Daire Başkanlığınca belirlenir (HUAK 

Yönetmeliği m. 28/2). 

Adliye arabuluculuk bürosunca yapılan atamalarda her 

dosya için arabulucuya puan verilir, puanlama ve atama usulü 
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ile performans kriterleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir 

(HUAK Yönetmeliği m. 28/3). 

G. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN  

SÜRELERE ETKİSİ 

Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın 

düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve 

hak düşürücü süre işlemez (HUAK m. 18A/15). 

Belirtmek gerekir ki arabuluculuk bürosuna başvurulma-

sıyla birlikte sadece maddi hukuktaki değil, usul hukukundaki 

hak düşürücü süreler de işlemeyecektir. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da şudur ki 

arabuluculuğa başvurunun dava şartı olarak kabul edilmediği 

uyuşmazlıklarda; bir başka ifadeyle, ihtiyari arabuluculuk süreç-

lerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvuru hâlinde, ara-

buluculuk bürosuna başvurulması ile değil, tarafların ilk toplan-

tıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin de-

vam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tu-

tanakla belgelendirildiği tarihten itibaren zamanaşımı durur ve 

hak düşürücü süre işlemez (HUAK m. 16/1, c. 1). 

H. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN İHTİ-

YATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACZE ETKİSİ  

İhtiyati tedbir ile ihtiyati haciz birbirinden farklı iki geçici 

hukuki korumadır. İhtiyati tedbir, para dışındaki mal, hak ve ala-

caklar için kabul edilmiş bir geçici hukuki koruma olup Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK m. 389 vd.) düzenlenmişken; 

ihtiyati haciz, para alacaklarına ilişkin bir geçici hukuki koruma 

olup kural olarak İcra ve İflâs Kanunu’nda (İİK m. 257 vd) dü-

zenlenmiştir. 

İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz, dava açılmadan önce, esas 

hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan 
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sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir. 

Dava açılmadan önce talep edilen ve değişik iş dosyası 

üzerinden karara bağlanan ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz ta-

lepleri hakkında, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hüküm-

lerin uygulanmayacağı açıktır. 

Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi 

hâlinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 397 nci 

maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen iki haftalık, ihtiyati ha-

ciz kararı verilmesi hâlinde ise 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu-

nun 264 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen yedi 

günlük dava açma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurulma-

sından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar işlemez (HUAK 

m. 18A/16). 

Uygulamada genellikle ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz ta-

leplerinin dava açıldıktan sonra ve dava dilekçesiyle birlikte ya-

pıldığı görülmektedir. Maalesef bu alışkanlık, dava şartı arabulu-

culuk uygulaması bakımından birtakım tereddütler yaratmıştır. 

Oysa ki ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri dava açıldıktan 

sonra yapılabileceği gibi dava açılmadan önce de yapılabilmekte-

dir. Burada yapılması gereken, koşullar gerektiriyorsa, dava açıl-

madan önce değişik iş dosyası üzerinden ihtiyati tedbir ve ihtiyati 

haciz kararının alınması, kararın yerine getirilmesinin talep edil-

mesi ve daha sonra dava şartının sağlanması amacıyla arabulu-

culuğa başvurulmasıdır. 

İ. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN TAH-

KİM VE DİĞER ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖ-

ZÜM YOLLARINA ETKİSİ 

Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuş-

mazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya 

tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak ara-

buluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz (HUAK m. 18A/18). 
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6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 

inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, değeri 5650 Türk Lira-

sının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem he-

yetlerine, 8480 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda 

il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan il-

lerde ise 5650 Türk Lirası ile 8480 Türk Lirası arasındaki uyuş-

mazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. 

Bu durumlarda, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler 

uygulanmaz. Ancak, taraflar isterlerse ihtiyari olarak arabulucu-

luk yoluna başvurabilirler (6502 sayılı TKHK m. 68/5). Ayrıca 

yine belirtmek gerekir ki tarafların, tüketici hakem heyetinin ka-

rarlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüke-

tici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine 

yapacağı itirazlarda (TKHK m. 70/3), dava şartı olarak arabulu-

culuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 413 üncü 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca, tahkim sözleşmesinin konu-

sunu oluşturan bir uyuşmazlığın çözümü için mahkemede dava 

açılmışsa, karşı taraf tahkim ilk itirazında bulunabilir. Bu du-

rumda tahkim sözleşmesi hükümsüz, tesirsiz veya uygulanması 

imkânsız değil ise mahkeme tahkim itirazını kabul eder ve davayı 

usulden reddeder. Taraflar arasında tahkim sözleşmesinin bu-

lunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hüküm-

ler uygulanmaz. Ancak, taraflar isterlerse ihtiyari olarak arabulu-

culuk yoluna başvurabilirler. Bununla birlikte, taraflar arasında 

tahkim sözleşmesi bulunmasına rağmen, uyuşmazlığın çözümü 

için mahkemede dava açılması durumunda, dava şartı olarak 

arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 97 inci maddesi 

uyarınca, zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında 

öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta 
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kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kurulu-

şunun başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde baş-

vuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi 

karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören 

dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime baş-

vurabilir. Bu durumda, zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk 

sigortasında öngörülen sınırlar içinde mahkemede dava yoluna 

gitmeden önce, ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulun-

ması özel dava şartı yanında, dava şartı olarak arabuluculuğa iliş-

kin hükümler de uygulama alanı bulur; bir başka ifadeyle, arabu-

luculuğa başvurulması dava şartıdır. Burada öncelik sonralık iliş-

kisi kurulmaksızın her iki özel dava şartının da birlikte sağlan-

ması gerekmektedir. Her iki özel dava şartının sağlanması ama-

cıyla eş zamanlı başvuru da yapılabilir. 

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesi uya-

rınca, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağla-

yan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesin-

den veya hesaptan faydalanacak kişiler ile hesap arasında doğan 

uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans 

Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyo-

nuna başvurulabilir. Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık ya-

pan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teş-

kil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli 

başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz 

sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan ku-

ruluşun, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde yazılı 

olarak cevap vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir. 

Bu durumda, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler 

uygulanmaz. Ancak, taraflar isterlerse ihtiyari olarak arabulucu-

luk yoluna başvurabilirler. 
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J. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN İCRA 

VE İFLÂS HUKUKUNA ETKİSİ41 

Konusu para veya teminattan başka bir şey olan alacaklar 

için ilâmlı icra yoluna başvurulması zorunludur. Örneğin, taşınır 

teslimi, kural olarak taşınmaz tahliyesi ve teslimi, bir şeyin yapıl-

ması veya yapılmaması, irtifak hakkı kurulması, çocuk teslimi, 

çocukla kişisel ilişki kurulması ilâmlı icranın konusunu oluştu-

rur. Konusu para veya teminat olan alacaklar yönünden ise ilâm 

alınmadan da takip yapmak mümkün olduğundan, alacaklı para 

veya teminat alacağı için önce dava açmadan da takip yapabilir. 

Konusu para veya teminat alacağı olan alacaklar için, 

ilâmsız icra yoluna başvurmak istemeyen alacaklı da önce mah-

kemeden bir ilâm alıp daha sonra ilâmlı icra takibi yapabilir. Ne 

var ki para veya teminat alacakları için ilâmlı icra takibi yapmak 

zorunlu değildir. 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda, ilâmlı icradan başka, 

sadece para veya teminat alacaklarına özgü, ilâmsız icra takibi, 

düzenlenmiştir. Alacaklı, doğrudan icra dairesine başvurarak 

borçluya karşı ödeme emri gönderilmesini talep edip takip yapa-

bilir. 

Genel haciz yoluyla takip (İİK m. 46-144), kambiyo senet-

lerine özgü haciz yoluyla takip (İİK m. 167-176) ve kiralanan ta-

şınmazların ilâmsız tahliyesi (İİK m. 269-276) hükümleri uya-

rınca takip başlatmadan önce, dava şartı olarak arabuluculuğa 

ilişkin hükümler uygulanmaz; bir başka ifadeyle, arabuluculuğa 

başvuru bir takip şartı olarak düzenlenmemiştir. Kaldı ki ilâmsız 

icra yoluyla takip başlı başına geniş anlamda bir alternatif uyuş-

mazlık çözüm yoludur. Ancak, taraflar isterlerse ihtiyari olarak 

                                                            
41 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bulur, Alper: İcra ve İflâs Hukuku, Monopol Yayınları, 7. 

Bası, Ankara 2018. 
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arabuluculuk yoluna başvurabilirler. 

Bununla birlikte, genel haciz yoluyla takipte ödeme em-

rine itiraz edildiğinde itirazın hükümden düşürülmesi aşama-

sında itirazın iptali davası (İİK m. 67) açılmadan önce, dava şartı 

olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulama alanı bulur; bir 

başka ifadeyle, arabuluculuğa başvurulması dava şartıdır. Ancak, 

icra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna (İİK m. 68-70) 

başvurulmadan önce, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hü-

kümler uygulanmaz. İtirazın kaldırılması bir dava değildir, takip 

hukukuna özgü bir yoldur. İtirazın kaldırılması yolunda, sınırlı 

bir inceleme söz konusudur, Takip alacaklısı ve borçlusu, ispat 

faaliyetini belli belgelerle yerine getirir. Bu sınırlı incelemeyle ve-

rilen kararlar, maddî anlamda kesin hüküm oluşturmaz. Kirala-

nan taşınmazların ilâmsız tahliyesinde ödeme emrine itiraz edil-

diğinde icra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna başvu-

rulduğunda ve kiracının tahliyesi istendiğinde de aynı şekilde 

dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Borçlunun, itirazın geçici kaldırılması kararının kesin kal-

dırmaya dönüşmesini engellemek için geçici kaldırma kararının 

tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde, genel mahke-

mede, açabildiği borçtan kurtulma davasında (İİK m. 69/II)42, 

maddi hukuk bakımından borçlu olunmadığı iddiası ile açabildiği 

menfi tespit davasında (İİK m. 72/1)43, cebrî icra tehdidi altında 

ödemek zorunda kaldığı paranın geri verilmesi için açabildiği 

                                                            
42 Borçtan kurtulma davası, özel bir dava şartını daha içerir. Davacı borçlu, dava ko-

nusu alacağın %15’ini en geç ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden 

depo etmez veya mahkemece kabul edilecek aynı değerde teminatı göstermezse, dava 

başkaca bir inceleme yapılmadan reddolunur (İİK m. 69/II, c. 2, 3). Burada öncelik 

sonralık ilişkisi kurulmaksızın her iki özel dava şartının da birlikte sağlanması gerek-

mektedir. Her iki özel dava şartının sağlanması amacıyla eş zamanlı başvuru da yapı-

labilir. 
43 Menfi tespit davası açıldıktan sonra, borçlu icra tehdidi altında borcu ödemek zo-

runda kalırsa, menfi tespit davasına, aynı dosya üzerinden ve kendiliğinden istirdat 

davası olarak devam edilir (İİK m. 72/VI). 
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istirdat (geri alma) davasında (İİK m. 72/VII) ve borçlunun 

üçüncü kişilerdeki mal ve alacaklarının haczinde bildirim 

(üçüncü haciz ihbarnamesi) üzerine açılacak menfi tespit dava-

sında (İİK m. 89/3), dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hü-

kümler uygulanır. 

Alacaklının kendi alacağının esas ve miktarına (kayıt ka-

bul davası) veya sıra cetveline alınmış başka bir alacaklının ala-

cağının esas ve miktarına veya onun sırasına (kayıt silme davası) 

karşı koyma sebebine dayanan, hacizde (İİK m. 142/1-2) ve 

iflâsta (İİK m. 235/1-3) sıra cetveline itiraz davasında, dava şartı 

olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanır44. 

İflâsta istihkak iddia edilen malın üçüncü kişinin elinde 

olması durumunda iflâs idaresinin üçüncü kişi aleyhine açacağı 

istihkak davasında, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hü-

kümler uygulanır. 

Haciz yolu ile takipte hacizden veya haczedilecek mal bu-

lunamaması sebebiyle acizden, iflâs yolu ile takipte ise iflâsın 

açılmasından önce, borçlunun üçüncü kişiyle yapmış olduğu ve 

alacaklısına zarar veren, kanun koyucu tarafından da uygun bu-

lunmayan birtakım işlemlerin iptali amacıyla açılabilen tasarru-

fun iptali davasının (İİK m. 277 vd.) temelinde alacak hakkı ol-

ması nedeniyle, aynî değil; şahsî bir davadır. İptal davası ile 

maddi hukuka ilişkin yeni bir sonuç doğmamakta, sadece 

üçüncü kişiye takibe katlanma yükümlülüğü yüklenmektedir. 

Bununla birlikte, tasarrufun iptali davası bir eda davası niteliğin-

dedir ve dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygu-

lanır. 

                                                            
44 Alacaklının kendi alacağının sırasına karşı koyma sebebine dayanan, hacizde (İİK 

m. 142/3) ve iflâsta (İİK m. 235/4) sıra cetveline şikâyet yolunda, dava şartı olarak 

arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. Şikâyet bir dava değildir, takip huku-

kuna özgü hukuki bir çaredir. 
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K. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN ME-

DENİ USÛL HUKUKUNA VE DAVA ÇEŞİTLERİNE 

ETKİSİ 

Davacının, aynı davalıya karşı olan, birbirinden bağımsız 

birden fazla asli talebini, aynı dava dilekçesinde ileri sürebildiği 

davaların yığılmasında (HMK m. 110), her bir asli talep bağımsız 

dava oluşturur; bu nedenle dava şartları her bir asli talep bakı-

mından ayrı ayrı değerlendirilir. Örneğin, taleplerden sadece bi-

risinin konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve taz-

minat talebi içeren ticari dava ise, sadece bu asli talep bakımın-

dan dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanır, 

diğer asli talep bakımından dava şartı olarak arabuluculuğa iliş-

kin hükümler uygulanmaz. 

Davacının, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, arala-

rında aslilik-ferîlik ilişkisi kurmak suretiyle, aynı dava dilekçe-

sinde ileri sürebildiği terditli davada (HMK m. 111), asli veya ferî 

taleplerden sadece birisinin konusunun bir miktar paranın öden-

mesi olan alacak ve tazminat talebi içeren ticari dava olması ye-

terlidir; bu durumda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hü-

kümler uygulanır. 

Seçimlik borçlarda, seçim hakkı kendisine ait olan borçlu 

veya üçüncü kişinin bu hakkı kullanmaktan kaçınması hâlinde 

alacaklı tarafından açılan seçimlik davada (HMK m. 112), seçim-

lik taleplerden sadece birisinin konusunun bir miktar paranın 

ödenmesi olan alacak ve tazminat talebi içeren ticari dava olması 

yeterlidir; bu durumda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 

hükümler uygulanır. 

Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu du-

rumlarda, sadece bir kısmının dava yoluyla ileri sürülebildiği 

kısmi davada (HMK m. 109), talep konusu iddiayı genişletme ya-

sağının istisnaları olan kısmen ıslah veya karşı tarafın açık rızası 
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ile artırılırken, artırılan talep konusu bakımından dava şartı ola-

rak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. Bununla bir-

likte, kısmi dava sırasında talep konusu artırılmadığı, daha sonra 

fazlaya ilişkin haklarla ilgili talep konusunun geri kalan kısmı ba-

kımından ek dava açıldığı hallerde, dava şartı olarak arabulucu-

luğa ilişkin hükümler uygulanır. 

Davanın tamamen ıslahında, kısmen ıslahtan farklı bir 

durum söz konusudur. Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul 

işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir (HMK m. 176/1). 

Davasını tamamen ıslah ettiğini bildiren taraf, bu bildirimden iti-

baren bir hafta içinde yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır. 

Aksi hâlde, ıslah hakkı kullanılmış sayılır ve ıslah hiç yapılmamış 

gibi davaya devam edilir (HMK m. 180/1). Davacı davasını tama-

men ıslah ettiğinde, yeni davanın konusu, konusu bir miktar pa-

ranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebi içeren ticari dava 

ise, bu durumda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hüküm-

ler uygulanır. Burada önemle belirtmek gerekir ki arabuluculuk 

bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe 

kadar geçen sürede hak düşürücü süre işlemediği için (HMK m. 

18A/15) ve sadece maddi hukuktaki değil, usul hukukundaki hak 

düşürücü süreler de işlemeyeceği için, davanın tamamen ıslah 

edildiği bildiriminden itibaren bir haftalık süre içinde arabulucu-

luk bürosuna başvurulmasıyla birlikte yeni dava dilekçesi veril-

mesi süresi de duracaktır. 

Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarının yahut değeri-

nin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin kendisinden bekle-

nemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklının, 

hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek sure-

tiyle açabildiği belirsiz alacak davasında (HMK m. 107), talep ko-

nusu iddiayı genişletme yasağına tâbi olmaksızın artırılırken, ar-

tırılan talep konusu bakımından dava şartı olarak arabuluculuğa 
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ilişkin hükümler uygulanmaz. Bununla birlikte, kısmi dava sıra-

sında talep konusu artırılmadığı, daha sonra fazlaya ilişkin hak-

larla ilgili talep konusunun geri kalan kısmı bakımından ek dava 

açıldığı hallerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hüküm-

ler uygulanır. 

Bir kişinin sorumluluğunun, birden çok sebebe dayandırı-

labildiği ve hâkimin, zarar gören aksini istemiş olmadıkça veya 

kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim 

imkânı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verdiği mütela-

hik davada (TBK m. 60), hukuki sebeplerden sadece birisinin ko-

nusunun bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat 

talebi içeren ticari davanın hukuki sebebi olması yeterlidir; bu 

durumda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygu-

lanır. 

Açılmış ve hâlen görülmekte olan davada, ileri sürülecek 

olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya 

mahsup ilişkisinin bulunduğu yahut bu davalar arasında bağlan-

tının mevcut olduğu hâllerde açılabilen karşı davada (HMK m. 

132), ileri sürülecek olan talep konusu bir miktar paranın öden-

mesi olan alacak ve tazminat talebi içeren ticari dava ise, bu du-

rumda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygula-

nır. Karşılık dava bağımsız bir davadır, dava şartları asıl dava ve 

karşı dava bakımından ayrı ayrı değerlendirilir. Asıl davanın her-

hangi bir sebeple sona ermesi, karşı davanın görülüp karara bağ-

lanmasına engel oluşturmaz (HMK m. 134). Karşı dava, cevap 

dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe veril-

mek suretiyle açılır (HMK m. 133/1). Burada önemle belirtmek 

gerekir ki arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutana-

ğın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede hak düşürücü süre 

işlemediği için (HMK m. 18A/15) ve sadece maddi hukuktaki de-

ğil, usul hukukundaki hak düşürücü süreler de işlemeyeceği 
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için, esasa cevap süresi içinde arabuluculuk bürosuna başvurul-

masıyla birlikte karşı dava açma süresi de duracaktır. 

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraf-

lardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu kararın tebliğ 

tarihinden, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesin-

leşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurul-

muşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren 

iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosya-

sının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep et-

mesi gere-kir (HMK m. 20/1, c. 1). Dosya kendisine gönderilen 

mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir (HMK m. 

20/2). Bu durumda, dava görevsiz veya yetkisiz mahkemede da-

vanın açıldığı tarih itibarıyla görülmeye devam eder, zamanaşımı 

ve hak düşürücü süre korunmaya devam eder, mahkeme ve taraf 

usûl işlemleri geçerliliğini korur. Ayrıca, görevli ve yetkili mah-

kemede devam eden davanın konusu bir miktar paranın öden-

mesi olan alacak ve tazminat talebi içeren ticari dava ise ve daha 

önce görevsiz ve yetkisiz mahkemede dava şartı arabuluculuk sü-

reci sonunda anlaşamama son tutanağı düzenlenmişse, görevli 

ve yetkili mahkemede tekrar arabuluculuk sürecine başvurul-

muş olunması aranmaz, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 

hükümler uygulanmaz. 

Birden çok kişinin birlikte dava açabildiği veya aleyhlerine 

birlikte dava açılabildiği ihtiyari dava arkadaşlığında davalar bir-

birinden bağımsızdır (HMK. m. 57-58). Bu nedenle, dava şartları 

her bir ihtiyari dava arkadaşı bakımından ayrı ayrı değerlendiri-

lir. Maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından 

birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri 

sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hâl-

lerde mecburi dava arkadaşlığı söz konusu olur. Mecburi dava 

arkadaşları ancak birlikte dava açabilir veya aleyhlerine de 
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birlikte dava açılabilir. Bu nedenle, dava şartları mecburi dava 

arkadaşları bakımından bir bütün olarak değerlendirilir. Mecburi 

dava arkadaşlarından birisinin dava şartı arabuluculuk kapsa-

mında olması hâlinde, tüm mecburi dava arkadaşları bakımın-

dan dava şartı arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanır. Dava 

arkadaşlığı bakımından yapılan bu değerlendirmeler, mutlak ti-

cari davalardan ziyade nispi ticari davaların nitelendirilmesinde 

önem arz edebilecektir. 

İlgililer arasında uyuşmazlık olmayan hâller, ilgililerin 

ileri sürülebileceği herhangi bir hakkının bulunmadığı hâller 

ve/veya hâkimin re’sen harekete geçtiği hâller çekişmesiz yargı 

işleridir HMK m. 382 vd.). TTK’nin 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrası ile hem ticari dava hem de ticari nitelikteki çekişmesiz 

yargı işi düzenlenmiştir. Ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işi 

kavramı ilk kez 6335 sayılı Kanunla 6102 sayılı TTK’de yapılan 

değişiklikle TTK’ye girmiş bir kavramdır. Çekişmesiz yargı işleri 

dava olmadığı için, ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerinde 

dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. 

 

TİCARET HUKUKUNDA DAVA ŞARTI OLARAK  

DÜZENLENEN ARABULUCULUK SÜRECİ 

A. TİCARET HUKUKUNDA ARABULUCULUĞA EL-

VERİŞLİLİK 

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ka-

nunu’nun (HUAK) 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 

HUAK yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak 

tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya iş-

lemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenme-

sinde uygulanır. Bu doğrultuda, söz konusu maddenin gerekçe-

sinde de belirtildiği gibi, arabuluculuk her türlü hukuk uyuşmaz-

lıklarında değil; ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 
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edebilecekleri, bir başka ifadeyle “sulh” olmak suretiyle sona er-

direbilecekleri hukuk uyuşmazlıkları bağlamında uygulanma 

alanı bulacaktır. 

HUAK bağlamında ve tarafların üzerinde serbestçe tasar-

ruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuş-

mazlıkları çerçevesinde arabuluculuğun uygulanma alanı değer-

lendirilirken, şu basit kıstastan hareket etmekte yarar vardır: “ta-

raflar bir uyuşmazlık ile ilgili olarak kendi özgür iradeleri ile ha-

reket ederek ve mahkemenin kararına gerek olmadan hukuken 

bir sonuç elde edebiliyorlar ise o konu arabuluculuğa elverişli-

dir.” Arabulucu da zaten böyle bir sonuca müzakere ile ulaşama-

yan ya da ulaşamayacaklarını düşünen taraflara bağımsız ve ta-

rafsız bir üçüncü kişi olarak yardımcı olmaktadır. 

Söz konusu maddenin gerekçesinde yer alan “Bu durum 

karşısında, kamu düzenine ilişkin olan ve dolayısıyla tarafların 

üzerinde serbestçe tasarrufta bulunmalarına olanak vermeyen 

hukuki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme ka-

vuşturulmasında, arabuluculuk kurumuna müracaat edileme-

yecektir.” ifadesindeki “kamu düzeni” kavramının bir yanılgıya 

yol açtığı görülmektedir. 

Kamu düzeni kavramı, zamana ve mekâna göre değişken-

lik gösteren, genel geçerliliğe sahip bir tanımının yapılması güç 

olan bir kavramdır. Bununla beraber, genel bir çerçeve çizilmesi 

gerekirse, “belirli bir toplumda ve belirli bir zaman diliminde ge-

çerli olan; sosyal, ekonomik, siyasi, ahlaki ve hukuki yönden o 

toplumun temel yapısını ortaya koyan ve temel çıkarlarını koru-

yan kurallar bütünüdür” biçiminde bir tanım yapılabilir. 

Bir uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olması bakımın-

dan geçerlilik taşıyan kamu düzeni kavramı, Devletin üç temel 

erkinden biri olan yargı erkinin kullanımının tezahürü olan dava 

yoluna başvurulmuş bir uyuşmazlık bakımından geçerlilik 
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taşıyan kamu düzeni kavramından içerik ve işlev itibariyle farklı-

lık gösterebilecektir. Örneğin, cezai koşula ilişkin Türk Borçlar 

Kanunu’nun 179 uncu maddesi ve devamındaki düzenlemelere 

ilişkin kabul edilen kamu düzeni, aynı uyuşmazlık arabuluculu-

ğun önüne geldiğinde söz konusu olmamalıdır. Yine, 6502 Sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketiciyi korumak 

amacıyla yürürlüğe konulduğundan bu kanuna ilişkin hususların 

kamu düzeninden sayılması, aynı uyuşmazlık arabuluculuğun 

önüne geldiğinde geçerli olmamalıdır. 

Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olması bakımından 

geçerlilik taşıyan kamu düzeni kavramı, dava yoluna başvurul-

muş bir uyuşmazlık bakımından geçerlilik taşıyan kamu düzeni 

kavramına nazaran daha dar ve daha sınırlı bir içeriğe sahip ola-

caktır. Örneğin, taşkın yapı sahibinin iyi niyetli olup olmadığının 

araştırılması gereğinin kamu düzeninden sayılması, aynı uyuş-

mazlık arabuluculuğun önüne geldiğinde geçerli olmamalıdır. 

Bir başka ifadeyle, dava yoluna başvurulmuş bir uyuşmaz-

lık bakımından geçerlilik taşıyan kamu düzeninden sayılarak em-

redici kurallara bağlanan esaslar, uyuşmazlığın arabuluculuğa el-

verişli olması bakımından geçerlilik taşıyan kamu düzeninden 

sayılmayabilir. Örneğin, İcra ve İflâs Kanunu’nun 277 ilâ 284 

üncü maddeleri arasında düzenlenen tasarrufun iptali davasının 

açılabilmesi için davacının elinde geçici ya da kesin aciz vesikası 

bulunması halinde kabul edilen özel dava şartına ilişkin kamu 

düzeni, aynı uyuşmazlık arabuluculuğun önüne geldiğinde ge-

çerli olmamalıdır. 

Bu noktada ayrıca belirtmek gerekir ki örneğin HMK m. 

308/2’de (kabul) ve m. 313/2’de (sulh) ifade edilen “tarafların 

üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri işler” ile HMKm. 

408/1’de (tahkim) ifade edilen “iki tarafın iradelerine tâbi olma-

yan işler” birbirlerinden farklı kavramlardır. “İki tarafın 
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iradelerine tâbi olmayan işler” ile anlatılmak istenen “bir işlemin 

geçerliliği için, kanunen iki tarafın irade açıklamalarının yeterli 

görülmediği hâller”dir. Söz konusu iki kavramın farklı kavramlar 

oldukları, “Yemine konu olamayacak vakıaları” düzenleyen HMK 

m. 226/1’in (a) ve (b) bentlerinde kanun koyucunun bu iki kav-

rama ayrı ayrı yer vermesinden de anlaşılmaktadır. 

Bu doğrultuda örnek vermek gerekirse, taşınırın devri ve 

teslimi (taşınırın mülkiyeti teslim ile geçtiği için) tarafların üze-

rinde serbestçe tasarruf edebilecekleri bir iştir ve aynı zamanda 

iki tarafın iradelerine tâbi olan bir iştir. Taşınmazın devri ve tes-

cili ise (taşınmazın mülkiyeti ancak tapu siciline tescil ile geçtiği 

için) tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri bir iş-

tir; ama, iki tarafın iradelerine tâbi olmayan bir iştir. Bu bağ-

lamda taşınmazın devri ve tescili HMK çerçevesinde tahkime el-

verişli değildir; ancak, HUAK çerçevesinde arabuluculuğa elve-

rişlidir. 

HUAK bağlamında ve tarafların üzerinde serbestçe tasar-

ruf edebilecekleri işler çerçevesinde arabuluculuğun uygulanma 

alanı değerlendirilirken, HMK bağlamında ve iki tarafın iradele-

rine tâbi olmayan işler çerçevesinde tahkimin daha dar olan uy-

gulanma alanından hareket edilmemelidir. 

Cumhuriyet Savcısının yer aldığı dava ve işler üzerinde 

taraflar serbestçe tasarruf edemezler (HMK m. 70/3). 

HUAK m. 1/2 hükmü genel hüküm niteliğinde olup Tica-

ret Hukuku alanındaki hangi ihtilafların arabuluculuğa elverişli 

olup olmadıklarının belirlenmesinde de uygulama alanı bulacak-

tır. 

Ticaret Hukuku alanında, iflâs kararı verilmesi tarafların 

üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği bir husus olmadığından, 

iflâs davası arabuluculuğa elverişli değildir. Genel kurul 
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kararlarının iptalinin de arabuluculuğa elverişli olmadığını be-

lirtmek gerekir.  

B. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN ANA-

YASAYA AYKIRILIK SORUNU 

7.6.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu’nun ilgili maddelerinin iptali için Anayasa 

Mahkemesi’nde dava açılmış; ancak, dava tüm talepler yönün-

den Anayasa Mahkemesi tarafından oybirliğiyle reddedilmiştir. 

Karar 25.1.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz ko-

nusu kararda Anayasa Mahkemesi, dava şartı arabuluculuğun 

gündemde olmadığı dönemde dahi alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarına başvuru zorunluluğunun hak arama özgürlüğüne aykırı 

kabul edilemezliğini değerlendirmiştir. 

“…Anayasa’nın 141. maddesine göre davaların en az gi-

derle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının göre-

vidir. Bu görevin ağır iş yükü altında yerine getirilmesi zorlaş-

tıkça, yargının iş yükünün azaltılması, adalete erişimin kolay-

laştırılması ve usul ekonomisi gibi çeşitli nedenlerle yargıya iliş-

kin anayasal kuralların etkililiğinin sağlanması bakımından 

gerekli görülmesi durumunda uyuşmazlıkların çözümü için al-

ternatif yöntemlerin yaşama geçirilmesi, yasama organının 

takdir yetkisi içindedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 

başvuru zorunluluğu, bu yollar sırf kişilerin hak aramalarını 

imkânsız hâle getirmek amacıyla oluşturulmuş etkisiz ve sonuç-

suz yöntemler olmadığı sürece hak arama özgürlüğüne aykırı 

kabul edilemez…” (İptal Ret: Anayasa Mahkemesi’nin 10.7.2013 

tarihli ve E. 2012/94, K. 2013/89 sayılı Kararı ile). 

12.10.2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Ka-

nunu’nun 3 üncü maddesiyle getirilen iş hukuku uyuşmazlıkla-

rında dava şartı arabuluculuk düzenlemesinin iptali için de Ana-

yasa Mahkemesi’nde dava açılmış, ancak bu dava da 
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arabuluculuğun dava şartı olarak düzenlenmesi bakımından oy-

birliğiyle reddedilmiştir. Karar 11.12.2018 tarihli Resmi Ga-

zete’de yayımlanmıştır. 

“… 

III. ESASIN İNCELENMESİ 

2. Dava dilekçesi ve ekleri, Raportör Fatma KARAMAN 

ODABAŞI tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, iptali 

istenen kanun hükümleri, dayanılan ve ilgili görülen Anayasa ku-

ralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup 

incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

A. Kanun’un 3. Maddesinin (1) numaralı Fıkrasında Yer 

Alan “…arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır”  İbare-

sinin İncelenmesi  

1. Genel Açıklama  

3. Uyuşmazlıkların çözümü konusunda temel olarak iki 

sistem bulunmaktadır. Birincisi, yargı yoluyla uyuşmazlıkların 

çözümü, diğeri ise yargılama yapılmadan uyuşmazlığın çözümü-

dür. Arabuluculuk kurumunu da içine alan bu ikinci sistem, al-

ternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri olarak adlandırılmaktadır. 

4. Arabuluculuk 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 2. maddesinde, 

sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde 

bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, tarafların birbirle-

rini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretme-

lerini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını 

gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çık-

ması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi al-

mış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla yürü-

tülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanmıştır.  
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5. 6325 sayılı Kanun’un 2. maddesinin gerekçesinde de 

belirtildiği şekilde uyuşmazlığın taraflarının kendilerini yeterince 

ifade etme imkânı bulduğu ve çözümün bizzat taraflarca üretil-

diği arabuluculuk yönteminde arabulucudan beklenen diyalog 

sürecinin işlerlik kazanmasına ve canlı tutulmasına katkı sağla-

masıdır. Bu şekilde taraflar arasında etkili bir iletişim kurularak 

her iki tarafın da menfaatlerinin en uygun şekilde dengelenmesi 

esasına dayalı olarak yürütülen arabuluculuk müzakereleri ile 

uyuşmazlıkların kesin ve kalıcı şekilde, daha kısa sürede ve daha 

az masrafla çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Arabuluculuk 

uyuşmazlığın kural olarak aleni olmayan bir ortamda çözümlen-

mesi ve gizliliğin sağlanması suretiyle tarafların yıpratıcı olmayan 

bir süreçte, özellikle 6325 sayılı Kanun’un 4. maddesinin gerek-

çesinde de vurgulandığı şekilde iş ve ticaret sırlarını da koruya-

rak uyuşmazlığı çözmelerinin beklendiği bir süreci hedeflemek-

tedir.   

6. Arabuluculuk süreci ılımlı, esnek ve mücadeleci olma-

yan bir yapıda kurgulanmıştır. 6325 sayılı Kanun’un genel gerek-

çesinde de tarafların kendi iradeleri ile uzlaşarak uyuşmazlığa 

son vermelerinin ve bu şekilde arabuluculuğun toplumsal barışa 

katkı sağlamasının beklendiği ifade edilmiştir.   

2.   İptal Talebinin Gerekçesi 

7. Dava dilekçesinde özetle, arabulucuya başvuru zorun-

luluğunun işveren karşısında güçsüz durumda olan işçileri hak-

larından vazgeçmeye zorlayarak adaletsizliği artıracağı, kuralın 

işçinin korunması ve işçi yararına yorum ilkelerine ters düştüğü, 

iş hukukuna dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurunun zo-

runlu olmasının işçinin anlaşmaya zorlanması ve hakkı olandan 

daha azına razı olması sonucunu doğuracağı, işçiyi güvencesiz 

bırakacağı, işçi ve işveren arasında eşitsizliği artıracağı, dava yo-

luna başvuru hakkının yargının iş yükünün azaltılması 
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gerekçesiyle ortadan kaldırılamayacağı, kuralın uyuşmazlık sayı-

sını artıracak nitelikte olup kamu yararını gözetmediği, hak 

arama hürriyetine ve mahkemeye erişim hakkına doğrudan mü-

dahale niteliğinde olduğu, kuralla dava hakkının kullanılmasının 

haksız ve eşit olmayan bir ön koşula bağlandığı, mahkemeler dı-

şında zorunlu olarak bir uyuşmazlık çözüm yerinin belirlenmesi-

nin iş ilişkileri ve özellikle iş sözleşmesinin feshi yönünden yargı 

güvencesini zedelediği, arabuluculuğa başvurmada işçiye özgür 

iradesiyle hareket etme imkânının tanınmamasının hak arama 

hürriyetini engellediği, hakkın özüne dokunan ölçüsüz bir mü-

dahale olduğu, kuralla yargı yoluna başvurulmadan önce yeni bir 

zorunlu aşama getirilerek doğal hâkim ilkesinin sınırlandırıldığı 

belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2., 9., 11., 13., 36. ve 37. mad-

delerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

3.   Anayasa’ya Aykırılık Sorunu 

8. Kanun’un 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasında; ka-

nuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işve-

ren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda ara-

bulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olduğu öngörülmüş-

tür. Fıkrada yer alan “…arabulucuya başvurulmuş olması dava 

şartıdır” ibaresi iptali istenen kuralı oluşturmaktadır.  

9. Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, in-

san haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlen-

diren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli 

bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuki gü-

venliği sağlayan, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçı-

nan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve 

kanunlarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan dev-

lettir.  

10. Anayasa’nın 9. maddesinde yargı yetkisinin Türk Mil-

leti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağı 
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öngörülmüştür.  

11. Anayasa’nın hak arama hürriyetini düzenleyen 36. 

maddesinde “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak 

suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia 

ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir./ Hiçbir mah-

keme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” 

denilmiştir. Maddeyle güvence altına alınan dava yoluyla hak 

arama özgürlüğü, bir temel hak niteliği taşımasının ötesinde, di-

ğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde yararlanılma-

sını ve bunların korunmasını sağlayan en etkili güvencelerden 

birini oluşturmaktadır. Kişinin bir haksızlığa uğradığını iddia 

edebilmesinin ya da maruz kaldığı haksız bir uygulama veya iş-

leme karşı haklılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesinin, uğradığı za-

rarı giderebilmesinin en etkili ve güvenceli yolu, yargı mercileri 

önünde dava hakkını kullanabilmesidir.  

12. Anayasa’nın 13. maddesinde hak ve özgürlüklerin sı-

nırlandırılmasının ölçütü gösterilmiştir. Buna göre, temel hak ve 

hürriyetler yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen se-

beplere bağlı olarak, özüne dokunulmaksızın, Anayasa’nın sö-

züne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhu-

riyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmamak üzere 

kanunla sınırlanabilir.  

13. Hakkın özü, dokunulduğunda söz konusu temel hak 

ve özgürlüğü anlamsız kılan çekirdek alanı ifade etmekte olup bu 

yönüyle her temel hak açısından kişiye dokunulmaz asgari bir 

alan güvencesi sağlamaktadır. Bu çerçevede hakkın kullanılma-

sını önemli ölçüde güçleştiren, hakkı kullanılamaz hâle getiren 

veya ortadan kaldıran sınırlamalar hakkın özüne dokunmaktadır. 

14. Ölçülülük ise, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanma 

amaçları ile sınırlama araçları arasındaki ilişkiyi yansıtır. Ölçülü-

lük denetimi, ulaşılmak istenen amaçtan yola çıkılarak bu amaca 
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ulaşılmak için seçilen aracın denetlenmesidir. Bu sebeple, kura-

lın hedeflenen amaca ulaşabilmek için elverişli, gerekli ve oran-

tılı olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

15. İptal talebine konu kural kapsamında iş ilişkisinden 

kaynaklanan ve 7036 sayılı Kanun’un 3. maddesinde belirtilen iş 

davaları yönünden dava açılmadan önce arabulucuya başvurul-

ması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Bu bakımdan kanuna, bi-

reysel ve toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı 

ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarla sınırlı olmak 

üzere dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması, açılacak 

davada mahkemenin uyuşmazlığın esası hakkında inceleme ya-

pabilmesi için zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilme-

mesi hâlinde davanın, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden red-

dine karar verilecektir. Dava şartlarının varlığı yargılamanın her 

aşamasında mahkemece resen gözetilecek hususlardandır.   

16. Uyuşmazlıkların yargı yetkisi kullanılarak devlet tara-

fından mahkemeler aracılığıyla çözülmesi esas olmakla birlikte 

her uyuşmazlığın çözümünün mahkemelerden beklenmesi mah-

kemelerin iş yükünün artmasına ve davaların makul sürelerde 

bitirilememesine yol açabildiği gibi bu durum tarafların menfa-

atlerine de ters düşebilmektedir. Yargı görevinin ağır iş yükü al-

tında yerine getirilmesi zorlaştıkça, yargının iş yükünün azaltıl-

ması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve usul ekonomisi gibi çe-

şitli nedenlerle yargıya ilişkin anayasal kuralların etkililiğinin 

sağlanması da gözetilerek uyuşmazlıkların çözümü için arabulu-

culuk gibi yöntemlere başvurulabilmektedir. Esasen anayasal ku-

rallara uygun olmak şartıyla bu tür yöntemlere başvurulup baş-

vurulamayacağı hususu kanun koyucunun takdir yetkisi kapsa-

mında kalmaktadır. Ancak kanunların kamu yararının sağlan-

ması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil kurallar içer-

mesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olmanın 



111 
 

gereğidir. Bu nedenle kanun koyucunun, hukuki düzenleme-

lerde kendisine tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde 

adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini gözönünde tutarak 

kullanması gerekir. 

17. İş hukuku alanındaki uyuşmazlıkların olabildiğince 

hızlı bir şekilde, taraflarca müzakere edilmek suretiyle anlaşma 

sağlanarak çözümü, hem işçi hem de işveren lehine iş ilişkileri-

nin devamını sağlayabileceği gibi verimliliğin artmasına, çalışma 

barışının korunmasına ve ülke ekonomisinin olumlu yönde etki-

lenmesine de katkı sağlayabilir. İş uyuşmazlıklarının toplum ha-

yatındaki etkileri dikkate alındığında uyuşmazlığın tarafların ira-

desine dayalı dostane yollarla çözümü toplumsal barışın ve dü-

zenin sağlanması ile kamu düzeninin korunması bakımından ol-

dukça önemlidir. Esasen 7036 sayılı Kanun’un genel gerekçe-

sinde de belirtildiği üzere işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlığın 

yapısı tarafların konuyu müzakere ederek çözmelerine elverişli-

dir. Bu bakımdan, arabuluculuk kurumunun iş uyuşmazlıkları-

nın niteliğine ve yapısına aykırı düşmediği söylenebilir.  

18. İşçi ve işveren ilişkilerinde işçinin işveren karşısında 

zayıf konumda olduğu genel olarak kabul edilmekte ise de eşitlik, 

arabuluculuk kurumunun temel özelliklerindendir. Nitekim 

6325 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (2) numaralı bendinde ta-

rafların gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç bo-

yunca eşit haklara sahip oldukları düzenlenmiştir. Yine 6325 sa-

yılı Kanun’un 9. maddesinin (3) numaralı fıkrasında arabulucu-

nun taraflar arasındaki eşitliği gözetmekle yükümlü olduğu be-

lirtilmiştir. Bu bakımdan, ilgili mevzuat gereği iletişim teknikleri 

yönünden profesyonel, konusunda uzman, eğitimli, tarafsız, gü-

venilir ve objektif bir kimliğe sahip arabulucu uyuşmazlık çözüm 

sürecinin tüm aşamalarında taraflar arasında eşitliği gözeterek 

sürecin sonuçlanmasını sağlayabilecektir. Eşitliğin ön planda 
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tutulduğu bir ortamda, işçi ve işverenin eşit düzeyde ve kendile-

rini rahatça ifade edebilecekleri şekilde karşılıklı olarak uyuş-

mazlığa çözüm bulmaları sağlandığında, işveren karşısında zayıf 

konumda olduğu değerlendirilen işçinin baskı altına alınacağı 

söylenemez.   

19. Uyuşmazlığın daha kısa sürede, daha az masrafla ve 

her iki tarafın tatmini sağlanarak yargıya taşınmadan çözümlen-

mesi, tarafların uzun sürebilecek yargılama süreçleri ile yıpran-

masını engelleyebileceği gibi mahkemelerin iş yükünü azaltarak 

yargı teşkilatının daha etkin ve verimli çalışmasına da hizmet 

edebilir.  

20. Belirtilen nedenlerle dava konusu kuralın kamu yara-

rının sağlanması amacına yönelik olduğu ve adalet, hakkaniyet 

ölçütlerine aykırı bir yönünün bulunmadığı sonucuna ulaşılmış-

tır. 

21. Öte yandan Kanun’da arabuluculuk kurumunun, 

mahkemelerin yerine geçecek bir uyuşmazlık çözüm yolu olarak 

düzenlenmediği, mahkemelere ait olan uyuşmazlıkları çözme 

yetkisinden farklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu yönüyle dostane bir 

çözüm yolu olan arabuluculuğun yargılama faaliyeti veya yargıyla 

rekabet içinde bulunan bir yöntem olarak nitelendirilmesi müm-

kün değildir. Arabuluculuğun, yargısal yolların yanında yer alan, 

yargı yetkisine müdahale etmeden işlerlik kazanan kendine has 

bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak düzenlendiği görülmekte-

dir.  

22. Bu itibarla kuralın Anayasa’nın 9. maddesinde belirti-

len yargı yetkisinin bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıla-

cağı yöndeki kurala aykırı bir yönü de bulunmamaktadır. 

23. İş hukuku alanındaki bazı uyuşmazlıkların dava yo-

luyla mahkemeler tarafından esas yönünden incelenebilmesinin 
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arabulucuya başvurma koşuluna bağlanması, hak arama hürri-

yeti ve bu kapsamda mahkemeye erişim hakkına getirilen bir sı-

nırlama niteliğindedir. Bu bakımdan kuralın hakkın özüne doku-

nup dokunmadığının ve ölçülülük ilkesine aykırı bir sınırlama 

olup olmadığının da incelenmesi gerekmektedir. 

24. Arabuluculuğa başvuru zorunluluğunun, kişilerin hak 

aramalarını imkânsız hâle getiren veya aşırı derecede zorlaştıran 

etkisiz ve sonuçsuz bir sürece neden olmadıkça hak arama hür-

riyetinin özüne dokunduğu söylenemez. Dava şartı olmanın bir 

sonucu olarak arabuluculuğa başvuru bir zorunluluk arz etmekte 

ise de bu zorunluluk yalnızca arabuluculuğa başvuru ile sınırlı 

olup arabuluculuk sürecinin işleyişi ve sonucu üzerinde taraf ira-

delerinin egemen olduğu açıktır. Taraflar istedikleri zaman sü-

reci sonlandırabilecekleri gibi, süreç sonunda anlaşmaya varıp 

varmamak konusunda da tercih hakkına sahiptirler. Anlaşmaya 

varılamaması hâlinde ise uyuşmazlığın çözümü için yargı yoluna 

başvurulması mümkündür. Bu bakımdan Kanun’un arabulucu-

luk süreci ve sonucu yönünden taraf iradelerini esas aldığı görül-

mektedir. 

 25. Arabulucuya başvurulmamış olması sebebiyle dava 

şartı yokluğundan usulden reddedilen bir davanın dava şartına 

ilişkin eksikliğin tamamlanmasından sonra tekrar açılması da 

mümkündür. Bu yönüyle dava şartının yerine getirilmemesi se-

bebiyle davanın bir kere usulden reddedilmiş olması uyuşmazlı-

ğın yargı önüne taşınmasını engellememektedir.  

26. Diğer taraftan uyuşmazlık çözüm süreci ve dava sü-

reçlerinin uzun sürmesi özellikle işçi bakımından ciddi hak ka-

yıplarının doğmasına sebebiyet verebilecektir. Arabuluculuğun 

dava şartı olduğu iş uyuşmazlıklarında arabuluculukta geçecek 

süreler 7036 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (10) numaralı fıkra-

sında düzenlenmiştir. Buna göre, arabulucu, yapılan başvuruyu 
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görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıra-

cak, bu süre zorunlu hâllerde en fazla bir hafta uzatılabilecektir. 

Arabuluculuk sürecinin zorunlu hâller dâhil en fazla dört hafta 

içinde bitirileceği dikkate alındığında arabuluculukta geçecek sü-

reler nedeniyle işçilik hak ve alacaklarının elde edilmesinin 

önemli ölçüde zorlaştığı ve hakkın elde edilmesi bakımından geç-

mesi muhtemel sürenin makul kabul edilemeyecek şekilde uza-

dığı söylenemez.  

27. Benzer şekilde, arabuluculuk sürecinde zamanaşımı 

veya hak düşürücü sürelerin dolması veya dolmak üzere olması 

dava hakkının kullanılmasının zorlaşmasına veya tamamen en-

gellemesine sebebiyet verebilecektir. Bu husus dikkate alınarak 

7036 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (17) numaralı fıkrasında 

arabuluculuk bürosuna başvurulmasından sonra son tutanağın 

düzenlendiği tarihe kadar geçen süreçte zamanaşımının dura-

cağı ve hak düşürücü sürelerin işlemeyeceği düzenlenmiştir. Bu 

durumda arabuluculuğun, zamanaşımı veya hak düşürücü süre-

ler nedeniyle dava hakkının kullanılmasını olumsuz yönde etki-

leyeceği de ileri sürülemez.  

28. Bu itibarla itiraz konusu kuralın hakkın özünü zedele-

yen bir yönünün bulunmadığı ve kural ile getirilen sınırlamanın 

ulaşılmak istenen amaç için elverişli ve gerekli olduğu anlaşıl-

maktadır. Kanun’da sınırlama aracının sınırlama amacına uygun 

ve orantılı şekilde kullanılmasını sağlayacak yasal güvencelere 

yer verildiği ve amaç ile araç arasında makul bir dengenin göze-

tildiği görüldüğünden kuralda ölçülülük ilkesine de aykırılık bu-

lunmamaktadır.     

29. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 2., 9., 13. ve 

36. maddelerine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.  

Kuralın Anayasa’nın 11. ve 37. maddeleri ile ilgisi görül-

memiştir.  



115 
 

B. Kanun’un 3. Maddesinin (12) Numaralı Fıkrasının Bi-

rinci Cümlesinde Yer Alan “…yargılama giderinin tamamın-

dan sorumlu tutulur” İbaresinin İncelenmesi  

1.   İptal Talebinin Gerekçesi  

30. Dava dilekçesinde özetle, geçerli bir mazeret göster-

meksizin arabuluculuk görüşmesine katılmayan tarafın tüm yar-

gılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmesinin mahkemeye 

erişim hakkına ölçüsüz bir müdahale olduğu, dava işçinin lehine 

sonuçlanmış olsa bile işçi lehine hükmedilen ücret veya tazmi-

natın önemli bir kısmı veya tamamının yargılama gideri olarak 

ödenmesi sonucunu doğuracak kuralın işçinin aşırı dava masraf-

ları ile karşı karşıya bırakılmasına ve hakkını aramaktan vazgeç-

mesine sebebiyet vereceği, dava açmayı neredeyse imkânsız hâle 

getiren kuralın hak arama özgürlüğünün özüne dokunduğu ve 

ölçülü olmadığı belirtilerek Anayasa’nın 13. ve 36. maddelerine 

aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

2. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu 

31. 7036 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (12) numaralı 

fıkrasının birinci cümlesinde taraflardan birinin geçerli bir ma-

zeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabu-

luculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılma-

yan tarafın son tutanakta belirtileceği ve bu taraf davada kısmen 

veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderlerinin tamamın-

dan sorumlu tutulacağı öngörülmüş olup cümlede yer alan 

“ …yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulur” iba-

resi iptali istenen kuralı oluşturmaktadır. 

32. Genel anlamda bir davanın görülmesi ve sonuçlandı-

rılması için yapılan masrafların tamamını ifade eden yargılama 

giderlerinin davada haksız çıkan tarafa yükletilmesi hukuki ko-

runma istediğinde haklı çıkmanın doğal bir sonucudur. Ancak bu 

durum mutlak olmayıp iyi niyet veya dürüstlük kuralına aykırılık 
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teşkil eden bazı durumlarda davada haklı çıkan tarafın da yargı-

lama giderlerini ödemekle yükümlü kılınabileceği kabul edilmek-

tedir. İptali istenen kural da yargılama masraflarının davada hak-

sız çıkan tarafa yükletilmesi şeklindeki temel kuralın istisnaların-

dan birini teşkil edebilecek niteliktedir.    

33. Kuralın gerekçesi dikkate alındığında tarafların arabu-

luculuk daveti üzerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ilk top-

lantıya katılarak bir araya gelmeleriyle ve aralarındaki uyuşmaz-

lığı müzakere etmeleriyle amaçlananın ortak bir sonuç ve karara 

varmaları için gerekli ortamın hazırlanması olduğu anlaşılmak-

tadır. Ayrıca kural mazeret nedeniyle ilk toplantıya katılmama 

durumunu kapsam dışında tuttuğundan, sadece keyfi bir şekilde 

arabuluculuk sürecini sekteye uğratacak davranışları engelle-

meyi hedeflemektedir. İptali istenen kuralın da bu nedenle ara-

buluculuğun ilk toplantısına katılım yönünde gösterilen iyi ni-

yetli çabayı esas alarak yargılama giderlerinin kime yükletilece-

ğini belirlediği görülmektedir. Bu yönüyle kuralla uzun ve mali-

yetli yargılama süreçlerine maruz kalınmaksızın arabuluculuk 

yoluyla çözülebilecek bir meseleyi baştan reddederek uyuşmazlı-

ğın çözümünün gecikmesine ve gereksiz giderler yapılmasına ne-

den olan tarafın bu davranışına yargılama giderlerinden sorumlu 

tutulma sonucunun bağlanarak arabuluculuk kurumuna işlerlik 

kazandırılmak istendiği anlaşılmaktadır. Anılan amaç uyuşmaz-

lıkların en kısa sürede ve en az masrafla sonuçlandırılması biçi-

mindeki anayasal ilkeyle uyumlu olup kuralın bu amaca ulaşma 

yönünden gerekli, elverişli ve orantılı olmadığı söylenemez. 

34. Öte yandan geçerli bir mazeret göstermeksizin arabu-

luculuğun ilk toplantısına katılmama hâli yalnızca açılacak da-

vada arabuluculuk ücreti de dâhil tüm yargılama giderlerinden 

sorumluluk sonucunu doğurmakta olup ilk toplantıya mazeretsiz 

katılmayan tarafın yargı yoluna başvurmasına engel bir durum 
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bulunmamaktadır.  

35. Bu yönleriyle dava şartı olarak arabuluculuk kurumu-

nun işlerliğini sağlamayı amaçlayan iptal istemine konu kuralın 

hak arama hürriyetinin özüne dokunan bir nitelik taşımadığı ve 

ölçüsüz bir sınırlama olmadığı açıktır. 

36. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 13. ve 36. 

maddelerine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir. 

C. Kanun’un 3. Maddesinin (12) Numaralı Fıkrasının 

Üçüncü Cümlesinde Yer Alan “… yargılama giderleri…” İbare-

sinin İncelenmesi  

1. İptal Talebinin Gerekçesi  

37. Dava dilekçesinde özetle, taraflardan her ikisinin ma-

zeretsiz olarak arabuluculuk toplantısına katılmaması dolayısıyla 

arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi hâlinde açılacak davada 

yargılama giderlerine nasıl hükmedileceğini düzenleyen kuralın 

7036 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (12) numaralı fıkrasının bi-

rinci cümlesinde yer alan “…yargılama giderinin tamamından 

sorumlu tutulur” ibaresi için ifade edilen aynı gerekçelerle Ana-

yasa’ya aykırılık oluşturacağı belirtilerek Anayasa’nın 13. ve 36. 

maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

2.   Anayasa’ya Aykırılık Sorunu  

38. 7036 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (12) numaralı 

fıkrasının üçüncü cümlesinde her iki tarafın da ilk toplantıya ka-

tılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açı-

lacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderlerinin kendi 

üzerlerinde bırakılacağı öngörülmüş olup cümlede yer alan 

“ …yargılama giderleri…” ibaresi iptali istenen kuralı oluştur-

maktadır. 

39. Dava konusu kural Kanun’un 3. maddesinin (12) nu-

maralı fıkrasının birinci cümlesindeki kuralla benzer mahiyette 
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olup anılan kuraldan farklı olarak taraflardan birinin değil her 

ikisinin de geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katıl-

maması hâlinde yaptıkları yargılama giderlerinin kendi üzerle-

rinde bırakılmasını düzenlemektedir.  

40. Bu kapsamda, ileri sürülen Anayasa’ya aykırılık iddia-

ları, Kanun’un 3. maddesinin (12) numaralı fıkrasının birinci 

cümlesinin incelendiği bölümde belirtilen gerekçelerle yerinde 

görülmemiştir.  

41. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 13. ve 36. 

maddelerine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir. 

Ç. Kanun’un 3. Maddesinin (14) Numaralı Fıkrasının 

Üçüncü Cümlesinin İncelenmesi  

1.    İptal Talebinin Gerekçesi  

42. Dava dilekçesinde özetle, yargılama faaliyeti olmayan 

arabuluculuğun dava şartı olarak kabul edilmesinin onun niteli-

ğini değiştirmediği, arabuluculuk ücretinin yargılama gideri ola-

rak kabul edilmesinin iş ve işçi alacakları dolayısıyla açılacak da-

vaları oldukça masraflı hâle getireceği, ekonomik yönden zayıf 

durumda olan işçinin davayı kaybetmesi veya davayı kazanma-

sına rağmen arabuluculuk görüşmelerine katılmamış olması se-

bebiyle tüm yargılama giderlerinin yanı sıra arabuluculuk ücre-

tini de ödemek zorunda bırakılmasının ek külfet niteliğinde ol-

duğu, kuralın işçiyi korumadığı ve kamu yararı amacı taşımadığı, 

dava açmayı zorlaştırdığı, mahkemeye erişim hakkının özünü ze-

delediği, demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü olmadığı be-

lirtilerek Anayasa’nın 2., 5., 9., 13. ve 36. maddelerine aykırı ol-

duğu ileri sürülmüştür. 

2.   Anayasa’ya Aykırılık Sorunu  

43. 7036 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (14) numaralı 

fıkrasının ilk iki cümlesinde, arabuluculuk faaliyeti sonunda 
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taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapıla-

maması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların 

anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarının Arabulucu-

luk Asgari Ücret Tarifesi’nin (Tarife) Birinci Kısmına göre Adalet 

Bakanlığı bütçesinden ödeneceği; iki saatten fazla süren görüş-

meler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati 

aşan kısma ilişkin ücretin aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit 

şekilde Tarife’nin Birinci Kısmına göre karşılanacağı düzenlen-

miştir. (14) numaralı fıkranın iptal istemine konu kuralı düzen-

leyen üçüncü cümlesinde ise arabuluculuk faaliyeti sonunda ta-

rafların anlaşamamaları hâlinde Adalet Bakanlığı bütçesinden 

ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücretinin yargı-

lama giderlerinden sayılacağı öngörülmüştür. 

 44. Arabuluculuk ücreti uyuşmazlığın arabuluculuk yo-

luyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla arabulucuya 

sarf ettiği emek ve mesainin karşılığı olarak ödenecek tutarı ifade 

etmektedir. 7036 sayılı Kanun’un 3. maddesinin (1) numaralı 

fıkrasında belirtilen iş davaları yönünden arabuluculuğa başvu-

rulması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Buna göre açılacak da-

vanın görülmesi ve uyuşmazlığın esas yönünden incelenerek da-

vanın sonuçlandırılması, öncesinde arabulucuya başvurulmuş 

olması şartına bağlanmıştır. Arabuluculuğun belirtilen iş davala-

rındaki işlevi ve yargılama sürecindeki fonksiyonu dikkate alın-

dığında arabuluculuk ücretinin yargılama gideri sayılmasının 

makul bir temele dayanmadığı ileri sürülemez. Öte yandan, ara-

buluculuk ücretinin, arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların 

anlaşamaması hâlinde uyuşmazlığın değerinden bağımsız olarak 

Tarife’nin Birinci Kısmına göre maktu olarak belirleneceği dik-

kate alındığında arabuluculuk ücretinin açılması muhtemel da-

vadaki yargılama giderlerini aşırı ve katlanılamaz derecede mas-

raflı hâle getireceği de söylenemez.  



120 
 

45. Arabuluculuk yöntemi ile yargılama harç ve masrafla-

rına gerek kalmaksızın uyuşmazlığın dava sürecinden daha kısa 

sürede ve daha az masrafla çözümlenmesi mümkün olabilir. 

Yine, uyuşmazlık çözümlenememiş olsa dahi arabuluculuk süre-

cindeki karşılıklı iletişim, ihtilaflı konuların somutlaştırılmasına 

ve kapsamının daraltılmasına katkı sunabileceğinden bundan 

sonra açılacak davalarda süreden ve yapılması muhtemel yargı-

lama masraflarından tasarruf sağlayabilir. Bu bakımdan uyuş-

mazlık çözümüne ilişkin tüm süreç ile arabuluculuğun anılan 

fonksiyon ve mahiyeti gözetildiğinde arabuluculuk ücretinin yar-

gılama gideri sayılmasının makul ve meşru bir temelinin bulun-

duğu, bunun hak arama özgürlüğünün kullanımını ciddi bir şe-

kilde zorlaştırıp amacına ulaşmasına ve ölçüsüz bir şekilde sınır-

landırılmasına neden olmadığı anlaşılmaktadır.  

46. Öte yandan iptali istenen kuralla işçinin korunmadı-

ğına, kamu yararı amacının bulunmadığına ve ekonomik yönden 

zayıf durumda olan işçiye ek külfet getirildiğine yönelik Ana-

yasa’ya aykırılık iddiaları, Kanun’un 3. maddesinin (1) numaralı 

fıkrasında yer alan “…arabulucuya başvurulmuş olması dava 

şartıdır” ibaresinin incelendiği bölümde belirtilen gerekçelerle 

yerinde görülmemiştir.   

47. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 2., 13. ve 36. 

maddelerine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.  

Kuralın Anayasa’nın 5. ve 9. maddeleri ile ilgisi görülme-

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

Maddesinin Değiştirilen Birinci Fıkrasının Birinci Cümlesinde 

Yer Alan “…arabulucuya başvurmak zorundadır” İbaresinin 

İncelenmesi  

1.   İptal Talebinin Gerekçesi  

48. Dava dilekçesinde özetle, tarafların sosyal ve ekono-

mik yönden eşit olmadığı iş ilişkilerinde zorunlu arabuluculuk 

sürecinin güçlü tarafın egemenliği ele alması ile zayıf taraf yö-

nünden baskı aracına dönüşebileceği, işçi işveren arasındaki 

uyuşmazlık yönünden işverenin işçiye oranla daha fazla bilgiye 

sahip olduğu, süreç içerisinde işçinin işe iade hakkı yerine hak 

tutarı üzerinden pazarlığa zorlanacağı, işçinin yargı yolunu doğ-

rudan kullanmasının kısıtlanması ve yargı yolu için ön şart geti-

rilmesinin iş akdinin feshinde yargı güvencesini zedeleyeceği, 

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

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

lerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

2.   Anayasa’ya Aykırılık Sorunu  

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

nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. 

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

maddeleri yönünden de incelenmiştir. 

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

nun’un 20. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının birinci 

cümlesinde, iş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildiriminde 

sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep ol-

madığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 

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

leri uyarınca arabulucuya başvurmak zorunda olduğu belirtil-

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

cuya başvurmak zorundadır” ibaresi iptali istenen kuralı 


