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1 Ocak 2019

SUNUŞ
Arabuluculukta taraf vekilliği, hak sahiplerinin adalete erişim haklarının 
korunması ve arabuluculuk kurumunun etkin olabilmesi için son derece 
önemlidir. Arabuluculuğun dava şartı olarak kabul edildiği hallerde, taraf 
vekilliği görevinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, daha da büyük önem 
taşımaktadır. 

Malumunuz olduğu üzere, “usul, esasın giriş kapısıdır.” Şu halde ticari davalar 
açısından dava şartı haline getirilmiş arabulucukta, taraf vekilliğine ilişkin 
usuli konuların meslektaşlarımız tarafından bilinmesi zorunludur. 

Elinizdeki çalışma, bu ihtiyaç dikkate alınarak hazırlanmıştır. Meslektaşlarımıza 
faydalı olmasını dileriz. 

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezimize, Arabuluculuk Kurulu’nda görev 
yapan temsilcilerimiz Av. Gültekin Uzunalioğlu, Av. Pervin Yıldız ve Av. Sibel 
Gürsel ile kitapçığı hazırlayan Av. Y. Burak Aslanpınar’a teşekkür ederiz.

Avukat Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
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I. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLAN 
ARABULUCULUKTA UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Bir ticari uyuşmazlıkta uygulanacak arabuluculuk hükümlerini, özel-genel ve 
önceki-sonraki hüküm ayrımları ile normlar hiyerarşisini de dikkate alarak şu 
şekilde sıralamak mümkündür:

1. 7155 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A mad-
desi ve geçici 12. maddesi.

2. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A 
maddesi.

3. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun diğer 
hükümleri (18/A maddesinde düzenlenmeyen hallerde ve uyuşmazlığın 
niteliğine uygun düştüğü ölçüde).

4. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği hükümleri.

Bu sıralama dikkate alındığında, ilk önce eldeki uyuşmazlığın dava şartı ara-
buluculuk kapsamında olup olmadığının anlaşılması bakımından 7155 sayılı 
Kanun hükümlerine göre değerlendirme yapılacak, sonra sırasıyla 6325 sayılı 
Kanun’un 18/A maddesi ve diğer maddeleri ile Yönetmelik hükümleri dikkate 
alınacaktır.
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II. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA 
 ARABULUCUĞU DAVA ŞARTI OLARAK GETİREN 

HÜKMÜN (TTK Md. 5/A) ANALİZİ 

7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin 
Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un 20. maddesi ile 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi gereğince 01.01.2019 tarihi iti-
bariyle ticari uyuşmazlıklar bakımından dava şartı olarak arabuluculuk geti-
rilmiştir.

Maddede uyuşmazlıklar tek tek belirtilmemiş, atıf yapılmak suretiyle, Ka-
nun’un 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen konusu bir miktar para-
nın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri olan ticari davalarda, arabu-
luculuk dava şartı olarak belirlenmiştir. 

Bu çerçevede, kanaatimizce, eldeki uyuşmazlığın dava şartı arabuluculuk 
kapsamında olup olmadığının daha kolay bir şekilde tespit edilmesi bakı-
mından “5 aşamalı kısa bir soru-cevap denetimine” tabi tutmak yerinde 
olacaktır.

Söz konusu 5 aşamalı soru-cevap denetimi şu şekilde olabilir:

1) Uyuşmazlık konusu arabuluculuğa elverişli midir? 

• Uyuşmazlık konusunun tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecek-
leri özel hukuk iş veye işlemlerinden olması gerekir. Yargısal bir yetkinin 
kullanımı olarak sadece hakim tarafından yapılabilecek işlemler arabulu-
cu tarafından yapılamaz.

Bu halde cevap “hayır” ise uyuşmazlık arabuluculuğa elverişli olmadığından 
dava şartı hususunun araştırılmasına gerek bulunmamaktadır.
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Cevap “evet” ise dava şartından söz etme ihtimali var olup diğer koşullar için 
bir sonraki soru sorulmalıdır.

2) Uyuşmazlığın konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve 
tazminat talebine ilişkin midir?

Cevap “hayır” ise uyuşmazlık bakımından arabuluculuk dava şartı değildir. 
Doğrudan dava açılabileceği gibi konu elverişli ise ihtiyari olarak arabuluculuk 
gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilir.

Cevap “evet” ise dava şartından söz etme ihtimali var olup diğer koşullar için 
bir sonraki soru sorulmalıdır.

3) Uyuşmazlık konusu özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif 
uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim 
sözleşmesinin bulunduğu durumların dışında mıdır?

Cevap “hayır” ise uyuşmazlık bakımından arabuluculuk dava şartı değildir.

Cevap “evet” ise dava şartından söz etme ihtimali var olup diğer koşullar için 
bir sonraki soru sorulmalıdır.

4) Uyuşmazlığın konusu 6102 sayılı TTK’nın 4. maddesinde sayılan ticari 
davaların konusuna girmekte midir?

Cevap “evet” ise dava şartı mevcut olup dava açmadan önce arabulucuya 
başvuru zorunludur.

Cevap “hayır” ise uyuşmazlığın dava şartına tabi olup olmadığını denetleme-
de bir sonraki soruya geçilmelidir.

5) Uyuşmazlığın konusu 6102 sayılı TTK dışındaki kanunlarda belirtilen 
ticari davaların konusuna girmekte midir?

Cevap “evet” ise dava şartı mevcut olup dava açmadan önce arabulucuya 
başvuru zorunludur.

Cevap “hayır” ise dava şartı arabuluculuk söz konusu değildir. Doğrudan dava 
açılabileceği gibi ihtiyari olarak arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çö-
züm yollarına başvurulabilir.

İşbu soru-cevap denetimi aşağıda şema halinde de gösterilmiştir.
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3) Uyuşmazlık konusu 
özel kanunlarda tahkim 
veya başka bir alternatif 

uyuşmazlık çözüm yoluna 
başvurma zorunluluğunun 

olduğu veya tahkim 
sözleşmesinin bulunduğu 
durumların dışında mıdır?

2) Uyuşmazlığın konusu bir 
miktar paranın ödenmesi 
olan alacak ve tazminat 

talebine ilişkin midir?

1) Uyuşmazlık konusu 
arabuluculuğa elverişli 

midir? 

Uyuşmazlıkta 
arabuluculuk 

dava şartı 
değildir.

Uyuşmazlık konusunun tarafların 
üzerinde serbestçe tasarruf 

edebilecekleri özel hukuk iş veya 
işlemlerinden olması gerekir. 
Yargısal bir yetkinin kullanımı 

olarak sadece hakim tarafından 
yapılabilecek işlemler arabulucu 

tarafından yapılamaz.

5) Uyuşmazlığın konusu 
6102 sayılı TTK dışındaki 

kanunlarda belirtilen 
ticari davaların konusuna 

girmekte midir?

4) Uyuşmazlığın konusu 6102 
sayılı TTK’nın 4. maddesinde 

sayılan ticari davaların 
konusuna girmekte midir?

Dava şartı mevcut olup dava açmadan önce 
arabulucuya başvuru zorunludur.

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Denetimi Şeması
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III. DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINA 
 GİREN TTK’NIN 4. MADDESİNDE 
 BELİRTİLEN TİCARİ DAVALAR 

TTK’nın 4. maddesinde belirtilen ve aşağıdaki şekilde sayılan “Mutlak Ticari 
Davalar”1 dava şartı arabuluculuk kapsamındadır. Buna göre;

a. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda,

b. Türk Medeni Kanunu’nun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşan-
lar hakkındaki 962 ilâ 969. maddelerinde,

c. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun; 

•  Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi 
ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203,

•  Rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, 

• Yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, 

• Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, 

• Komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, 

• Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörül-
müş bulunan 547 ilâ 554, 

• Havale hakkındaki 555 ilâ 560, 

• Saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,

1 Tarafların ticari sıfatı olup olmadığı ya da tarafların ticari işletmesini ilgilendirip ilgilendirmediğine bakıl-
maksızın ticari dava kabul edilen dava, “mutlak ticari dava”dır.
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d. Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

e. Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere 
ilişkin özel hükümlerde,

f. Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para 
verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, 

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadığı-
na ve işin bir ticari işletmeyi ilgilendirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın ticari 
dava sayılmaktadır. 

Buna karşın, herhangi bir ticari işletmeyi2 ilgilendirmeyen havale, vedia ve 
fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davaların istisna olduğu ve 
ticari dava olarak kabul edilmeyeceği TTK’nın 4. maddesinde açıkça belir-
tilmiştir. Ancak bu davalar herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendiriyorsa ticari 
dava ve dolayısıyla dava şartı arabuluculuk söz konusu olacaktır.

“Nispi Ticari Davalar” olarak adlandırılan her iki tarafın da ticari işletmesiyle 
ilgili hususlardan doğan hukuk davaları da ticari dava olarak kabul edilmek-
tedir. Nispi ticari davadan söz edebilmek için “her iki tarafında tacir olma-
sı” ve uyuşmazlığın “her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olması” şarttır. Bu 
şartlar mevcut ise, yukarıda sayılan mutlak ticari davalardan olmasa dahi, 
uyuşmazlık ticari dava konusudur ve dava şartı arabuluculuk kapsamındadır.

 

2 TTK’nın 11. maddesine göre ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağla-
mayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.



13

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olan Arabuluculukta Taraf Vekilliği El Kitabı

IV. DAVA ŞARTI ARABULUCULUK 
 KAPSAMINA GİREN DİĞER BAZI
 KANUNLARDA BELİRTİLEN TİCARİ DAVALAR 

TTK dışındaki kanunlardaki ticari davalar için de dava şartı arabuluculuk ge-
tirilmiştir. 

Diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan bazıları şunlardır:

a. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hu-
kuk davaları (md. 99),

b. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Di-
ğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10. maddesine 
göre “üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının 
kendi aralarında Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuş-
mazlıklar”dan belli miktarı aşanlar,

c. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. mad-
desinden kaynaklanan davalar. 

• Ancak bu noktada şu hususu tekrar belirtmek gerekir ki; sayılan ticari 
davalar bakımından arabuluculuğun dava şartı olabilmesi için, uyuş-
mazlığın konusunun bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve taz-
minat talebine ilişkin olması ön koşuldur.

• Bununla birlikte, niteliği gereği sadece tarafların üzerinde serbestçe 
tasarrufta bulunabileceği konularda arabuluculuk yapılabilir.



14

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olan Arabuluculukta Taraf Vekilliği El Kitabı

V. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA 
 ARABULUCULUK SÜRECİ 

1) Arabulucunun Seçilmesi/Görevlendirilmesi

Süreci yürütecek arabulucu, aşağıda belirtilen üç ihtimalde göreve başlaya-
bilir.

a) Tarafların seçecekleri bir arabulucu konusunda anlaşması

Taraflar ve/veya vekilleri, aralarında anlaşarak birlikte, arabuluculuk siciline 
kayıtlı belirli bir arabulucuya3 (veya arabuluculuk merkezine4) başvurabilir.

Dava şartı kapsamında olup tarafların birlikte belirleyerek başvurduğu ara-
bulucu, anlaşma olması halinde UYAP’tan dosya açarak işlemleri tamamla-
yabilir. Fakat süreç sonunda anlaşma olmaz ise, taraflar ve arabulucunun bir 
araya gelerek imza altına aldıkları “Arabulucu Belirleme Tutanağı”, taraflar/
taraf vekilleri veya arabulucu tarafından adliye içerisinde bulunan arabulucu-
luk bürosuna sunulur ve sisteme kaydettirilir. Dava şartı arabuluculukta son 
tutanağın geçerli olması için arabuluculuk başvuru numarası ve dosya numa-
rası olmak üzere iki numara taşıması gerekmektedir. Bu numaralar, taraflar/
taraf vekilleri veya arabulucu tarafından belirtildiği gibi arabuluculuk bürosu 
üzerinden sisteme kayıt yaptırılarak elde edilebilir.

b) Taraflardan birinin seçeceği arabulucuyu diğer tarafın/tarafların kabul 
etmesi

Taraflardan biri ve/veya vekili, seçeceği bir arabulucuya (veya arabuluculuk 
merkezine) başvurabilir. Bu halde, seçilen arabulucunun başvuru hakkında 
bilgi vermesi üzerine diğer taraf/taraflar seçilen arabulucunun süreci yürüt-
mesini kabul ederse aynı şekilde süreç devam edip sonlandırılır.

c) Taraflardan birinin adliyedeki arabuluculuk bürosuna başvurması

Taraflardan biri ve/veya vekili, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahke-

3 Sicile kayıtlı arabulucu listesine http://www.adb.adalet.gov.tr/arabulucu/ adresinden ulaşılabilir.

4 “Arabuluculuk merkezi”, sicile kayıtlı arabulucuların bir araya gelerek arabuluculuk faaliyetlerini yürüt-
mek üzere özel olarak kurmuş olduğu yerler olup adliyedeki “arabuluculuk bürosu”ndan farklıdır.

http://www.adb.adalet.gov.tr/arabulucu/
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menin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna5, arabuluculuk bürosu kurul-
mayan yerlerde ise adliyede o iş için görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne 
başvuru yapabilir. Bu halde, sistem üzerinden rastgele atanacak arabulucu-
nun görevlendirmeyi kabul etmesiyle süreç başlar. Diğer tarafın/tarafların, 
özel nedenler dışında bu arabulucuya itiraz hakkı yoktur.

2) İlk Toplantıya (Oturuma) Davet

Görevlendirilen arabulucu, öncelikle taraflarla görüşerek kendini tanıtır ve 
genel olarak uyuşmazlık hakkında bilgi alır. Mümkünse taraflara da danışarak 
ilk toplantı için uygun bir gün ve saat belirler. Bu ilk toplantıya davet için bir 
davet mektubu hazırlayarak gönderir.

Davet mektubunun gönderimi için bir usul şartı yoktur. Kargo, alma haberli 
posta, adi posta, kayıtlı elektronik posta, e-posta, SMS, telefon, görüntülü 
görüşme gibi yöntemlerin biri ya da birkaçı tercih edilebilir. 

•  Hak kayıplarının önüne geçebilmek için avukatların özellikle baroda ka-
yıtlı adres, telefon ile e-posta adreslerini güncel tutarak kontrol etmeleri 
önemlidir.

2019 yılı itibariyle arabulucular, avukatlar ve şirketler için kayıtlı elektronik 
posta (KEP) kullanımı yaygınlaşacağı için bildirimin geçerliliği ve kayıtların 
ispat gücü artacaktır.

• Arabuluculuk Yönetmeliğinin 25/2. maddesi gereğince arabulucu; taraf 
olan asilleri, arabuluculuğun esasları, süreci ve sonuçları hakkında aydın-
latıp arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözümünün ekonomik, sosyal ve 
psikolojik faydalarını hatırlatarak onları bilgilendirir ve taraf olan asilleri, 
vekilleri ile birlikte ilk toplantıya davet eder. Bu nedenle taraf vekillerinin 
başvuru sırasında müvekkillerine ait iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru 
bir şekilde bildirmesi oldukça önemlidir. 

3) İlk Toplantıya Katılım ve Katılımın Önemi

Kanunda, ilk oturuma geçerli bir mazeret göstermeksizin katılmayan taraf 
için ciddi yaptırımlar öngörülmüştür (6325 sayılı HUAK md. 18/A-15)6. Bu 
yaptırımları üç ihtimale göre aşağıdaki şekilde değerlendirmek mümkündür.

5 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği md. 4/1-a gereğince;
 “Adliye arabuluculuk bürosu: Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirmek, arabulucuları görevlendirmek ve 

kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkça adliyelerde kurulan birimini ifade eder.” 
 Arabuluculuk bürolarının listesine http://www.adb.adalet.gov.tr/arbburo.html adresinden ulaşılabilir.

6 İşbu hükmün aynısı iş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuğa ilişkin İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3/12. 
maddesinde yer almaktadır. Söz konusu hükmün iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuş an-
cak Anayasa Mahkemesi’nin 11.07.2018 tarihli ve E:2017/178, K:2018/82 sayılı Kararı ile bu başvuru oyçok-
luğuyla reddedilmiştir (Mezkur karar, 11.12.2018 tarihli ve 30622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır).

http://www.adb.adalet.gov.tr/arbburo.html
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1) Taraflardan biri ilk toplantıya katılmazsa; bu sebeple arabuluculuk faa-
liyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf son tutanakta 
belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama 
giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücre-
tine hükmedilmez.

2) Her iki taraf da ilk toplantıya katılmazsa; bu sebeple sona eren arabulu-
culuk faaliyeti üzerine açılacak davada tarafların yaptıkları yargılama gider-
leri kendi üzerlerinde bırakılır.

3) Tarafların tamamı ilk toplantıya katılır ancak anlaşma olmaz ve dava açı-
lırsa, yargılama gideri konusunda genel kurallar geçerli olup arabuluculuk 
sürecinin davadaki yargılama giderlerine etkisi bulunmamaktadır.

İlk toplantıya katılıp katılmamanın sonuçlarına dair şema aşağıda yer almak-
tadır:

Dava Şartı Arabuluculukta İlk Toplantıya Katılım Durumuna Göre 
Sonuçlar Şeması

 

1) Taraflardan biri ilk 
toplantıya katılmazsa

2) Her iki taraf 
da ilk toplantıya 

katılmazsa

3) Tarafların tamamı 
ilk toplantıya katılırsa

Katılmayan taraf 
davada kısmen 
veya tamamen 
haklı çıksa bile 

yargılama giderinin 
tamamından 

sorumlu tutulur. 
Ayrıca bu taraf lehine 

vekâlet ücretine 
hükmedilmez.

Açılacak davada 
tarafların yaptıkları 
yargılama giderleri 
kendi üzerlerinde 

bırakılır.

Yargılama gideri 
konusunda genel 
kurallar geçerli 

olup arabuluculuk 
sürecinin davadaki 

yargılama 
giderlerinin 

yükleneceği tarafa 
etkisi yoktur.
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• Kanun yalnızca ilk toplantıya katılmama durumu için yaptırım belirle-
miştir. Buradan yola çıkıldığında, birden fazla toplantının (oturumun) 
bulunduğu bir arabuluculuk sürecinde, ilk toplantıya katılmış olmak bu 
yaptırıma tabi tutulmamak için yeterlidir. Örneğin, ilk toplantı yapıldı ve 
tüm taraflar katılmakla birlikte tarafların anlaşamaması üzerine arabulucu 
ikinci toplantı için başka bir gün belirledi diyelim. Bu ikinci toplantıya ka-
tılmama halinde arabulucu anlaşmama yönünde son tutanak düzenlese 
de “ilk toplantıya katılınmış olması nedeniyle” yaptırım uygulanamaz. 

• Bu ihtimal de dikkate alındığında; diğer tüm tutanaklardan ayrı olarak, 
taraf sayısından en az bir fazla olacak şekilde “ilk toplantı tutanağı” dü-
zenlenmeli, arabulucu ve katılan taraflarca/taraf vekillerince imzalanma-
lıdır (İlk toplantı aynı zamanda son toplantı ise son tutanak da bu işlevi 
görebilir). Arabulucunun bu tutanağı düzenlemeyi unutması durumunda 
hatırlatılmalıdır. Ayrıca uyuşmazlık konusu kalemleri; açık, anlaşılır ve ayrı 
ayrı belirterek ilk tutanağa yazdırmakta yarar vardır.

4) Görüşmelerin Yürütülmesi

Arabulucu, ilk toplantıyla birlikte bir açılış konuşması yapar. Burada iradi 
olma, eşitlik, gizlilik gibi arabuluculuk ilkeleri, anlaşma ve anlaşmamanın 
sonuçları, düzenlenen belgelerin önemi ve gerekli diğer konularda taraflara 
bilgi verilir. Daha sonra müzakerelere başlanır.

Görüşmeleri ilk oturumda neticelendirmek zorunlu olmayıp ikinci, üçüncü 
oturumlar yapılabilir. Hatta muhtemelen ticari uyuşmazlıklar bakımından bu 
durum sıkça gerçekleşecektir.

Müzakerelerde, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde 
arabulucu bir çözüm önerisinde bulunabilir.

5) Arabuluculuk Faaliyetinin Sonlandırılması

Arabulucu; 

• Taraflara ulaşılamaması,

• Taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması,

• Tarafların anlaşması,

• Tarafların anlaşamaması 
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hâllerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleye-
rek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir (6325 sayılı HUAK md. 
18/A-10)7.

6) Son Tutanağın Düzenlenmesi 

Son tutanak; arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşama-
dıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı hakkındaki belge-
dir. Arabulucu tarafından düzenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar, kanuni 
temsilcileri veya avukatlarınca imzalanır. Belge; taraflar, kanuni temsilcileri 
veya avukatlarınca imzalanmazsa, sebebi belirtilmek suretiyle sadece arabu-
lucu tarafından imzalanır.

Son tutanağın, anlaşma olsun olmasın taraf sayısından iki fazla olarak düzen-
lenmesinde fayda vardır. Böylece süreç sonunda son tutanağın aslı tarafların 
tamamına teslim edilmiş olacak ve talep edilmesi halinde mahkemeye de 
ayrıca ibraz edilebilecektir.

• Son tutanak düzenlendikten sonra arabulucunun dosyayı kapatması ge-
rekmektedir. Anlaşma olmayan hallerde, dosyanın arabulucu tarafından 
UYAP’ta kapatılmaması durumunda dava açılması mümkün olamamak-
tadır. Bu nedenle böyle bir durum varsa dosyanın kapatılmasının arabu-
lucuya hatırlatılması gerekir.

•  Uyuşmazlık konusu hususlar ile üzerinde anlaşılan veya anlaşılamayan 
hususları; açık, anlaşılır ve ayrı ayrı belirterek son tutanağa yazdırmakta 
fayda vardır. Zira anlaşılamayan hususlar bakımından dava şartı sağlanmış 
olacak, anlaşılan hususlar bakımından ise dava yolu kapanmış olacaktır.

7) Anlaşma Varsa Anlaşma Belgesinin Düzenlemesi

Anlaşma belgesi, ilam niteliğinde belge sayılabilmesi ve üzerinde anlaşılan 
hususlarda dava açılamaması nedeniyle son derece önemlidir. Bu nedenle, 
kapsamı taraflarca belirlenen bu belgenin dikkatle hazırlanması gerekir.

• Taraf vekili, anlaşma belgesinde asilin de imzasının bulunmasını sağlamak 
için asile bilgilendirme yapabilir. Zira tüm taraflar ve avukatları ile ara-

7 İlgili hükümde yalnızca bu ihtimaller belirtilmiş olmakla birlikte, HUAK’ın diğer hükümleri ve iş uyuşmaz-
lıklarındaki dava şartı arabuluculuk uygulamaları dikkate alındığında bu ihtimallere “başvurucunun vaz-
geçmesi”, “uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının anlaşılması” gibi diğer hususları da eklemek 
yerinde olacaktır.



19

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olan Arabuluculukta Taraf Vekilliği El Kitabı

bulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, “icra edilebilirlik şerhi 
aranmaksızın” ilam niteliğinde belge sayılır (6325 sayılı HUAK md. 18/4). 
Taraflar veya avukatlarından birinin eksik olması halinde ise taraflarca 
mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alınması gerekir.

• Ayrıca anlaşma belgesinde asilin de imzasının bulunması, avukatın so-
rumluluğunu hafifletecektir.

• İcra edilebilirlik şerhi arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahke-
mesinden talep edilir. Mahkeme dosya üzerinde; uyuşmazlık konusunun 
arabuluculuğa elverişli olup olmadığı ve icra edilebilir nitelikte olup ol-
madığı yönünde inceleme yapar. Esasa ilişkin bir değerlendirme yapması 
mümkün değildir. 
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VI. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI 
 ARABULUCULUK İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR 

1) 01.01.2019 tarihinden önce açılmış olan ticari davalar bakımından 
durum nedir?

Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler, bu 
hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge 
adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da görülmekte olan davalar hakkında uygu-
lanmayacaktır (7155 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile 6102 sayılı TTK’ya ekle-
nen geçici 12. madde).

Ancak devam eden davalarda da ihtiyari olarak arabulucuya başvurulması 
elbette mümkündür.

Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan 
etmeleri halinde yargılama, mahkemece üç ayı geçmemek üzere ertelenir. 
Bu süre, tarafların birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar uzatılabilir (6325 
sayılı HUAK md. 15/5).

2) Arabuluculuk sürecinde zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin 
durumu ne olur?

Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe 
kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez (6325 
sayılı HUAK md. 18/A-15).

3) İcra takipleri, çekişmesiz yargı işleri, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz 
taleplerinde arabulucuya başvuru zorunluluğu var mıdır?

İcra takipleri, çekişmesiz yargı işleri, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talep-
lerinde arabulucuya başvuru zorunlu değildir. Ancak örneğin icra takibine 
itiraz sonrasında, itirazın iptali davası açılmasında olduğu gibi mesele “dava” 
halini alırsa ve 5 aşamalı soru cevap denetimine göre dava şartı arabuluculuk 
vardır sonucuna ulaşılıyorsa zorunluluk mevcuttur.
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4) Davaların yığılması ve terditli dava gibi birden fazla talebin olduğu 
durumlarda dava şartı arabuluculuk uygulaması nasıl olmalıdır?

Talebin birden fazla olduğu ve bu taleplerden; bazılarının bir miktar para-
nın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ilişkin olduğu, bazılarının ise 
böyle olmadığı durumlarda da öncelikle arabulucuya başvurulması doğru 
olandır. Zira 6325 sayılı HUAK’ın 18/A-2’de; “Arabulucuya başvurulmadan 
dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, 
dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verileceği” belirtilmiştir. 
HMK’nın 115. maddesi kapsamında durumun değerlendirilebileceği ayrı bir 
tartışma konusu olmakla birlikte, özellikle vekille takip edilen işlerde dava 
açılmadan önce arabulucuya başvurularak, olumsuz bir halde avukatın so-
rumluluğunun doğmasının önüne geçilmesi mümkündür.

5) Ticari uyuşmazlıklarda yetkili arabuluculuk bürosu neresidir?

Ticari uyuşmazlıklarda yetkili arabuluculuk bürosu, uyuşmazlığın konusuna 
göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosudur. Arabulu-
culuk bürosu kurulmayan yerlerde ise bu yetki görevlendirilen yazı işleri mü-
dürlüğündedir.

6) Arabuluculuk sürecinde yetki itirazı nasıl yapılır? İtiraz süreci nasıl 
işler?

Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendili-
ğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yetkiye ilişkin bel-
geleri sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu 
durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderil-
mek üzere büroya teslim eder.

Mahkeme, dosya üzerinden kesin nitelikte karar vererek dosyayı büroya iade 
eder. Mahkeme kararı büro tarafından taraflara tebliğ edilir. Yetki itirazının 
reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir. Yetki itirazının ka-
bulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büro-
ya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya 
başvurma tarihi olarak kabul edilir.

7) Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk görüşmelerinde tarafları kim 
temsil edebilir?

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukat-
ları aracılığıyla katılabilirler. 
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Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, iş uyuşmazlıklarında “iş-
verenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı” da arabuluculuk görüşmele-
rinde temsilci olabilmekte iken, ticari uyuşmazlıklar için bu şekilde bir ayrıksı 
düzenleme getirilmemiştir. Dolayısıyla ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk 
sürecinde avukatlar daha çok rol alacaktır.

8) Taraflar, kanuni temsilcileri ve vekilleri dışında arabuluculuk 
görüşmelerine kimler katılabilir?

Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakereler-
de hazır bulundurulabilir.

9) Arabuluculuk görüşmelerine katılmak ve tutanakları imzalayabilmek 
için avukata verilecek vekaletnamede özel bir şart aranmakta mıdır?

Arabuluculuk görüşmelerinde taraf vekili olarak yer alacak avukatın vekalet-
namesinde “arabuluculuk” ya da “alternatif çözüm yolları” konularında yetki 
verilmiş olması aranmaktadır.

10) Arabuluculuk görüşmelerine yetki belgesi ile katılmak mümkün 
müdür?

“Arabuluculuk” ya da “alternatif çözüm yolları” ve “tevkil” konularında yetki 
bulunan vekaletnameye istinaden verilen yetki belgesi ile arabuluculuk gö-
rüşmelerine katılmak mümkündür.

11) İdarenin taraf olarak yer aldığı arabuluculuk görüşmelerinde idareyi 
kim temsil eder?

İdare, arabuluculuk görüşmelerinde üst yönetici tarafından belirlenen iki üye 
ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşa-
virinden oluşan komisyon ile temsil edilir (6325 sayılı HUAK md. 15/8).

12) Arabuluculuk sürecinde düzenlenmesi gereken belge sayısı kaçtır? Bu 
belgeler nelerdir?

Her arabuluculuk sürecinde düzenlenmesi gereken, olmazsa olmaz belgeler 
“ilk toplantı (oturum) tutanağı”8, “son tutanak” ve anlaşma söz konusu ise 
“anlaşma belgesi”dir. 

Bunların dışında, somut olayın niteliğine ve arabulucunun uygulamasına göre 

8  İlk toplantı aynı zamanda son toplantı ise son tutanak da bu işlevi görebilir.
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düzenlenebilen diğer belgeler; arabulucu belirleme tutanağı, bilgilendirme 
tutanağı, arabuluculuk ücret sözleşmesi, ilk toplantı dışındaki toplantılara ve 
görüşmelere dair tutanaklar, teslim tutanağı, beyan tutanağı gibi belgelerdir.

13) Son tutanakta ne şartlarda anlaşıldığı belirtilebilir mi?

Son tutanakta; tarafların ve arabulucunun bilgileri, hangi tarihte yapıldığı, 
kimlerin katıldığı, anlaşma varsa anlaşılan hususlar (kalemler) belirtilir. Ancak 
ne şartlarda anlaşıldığı, ödeme vadesi, taksitleri gibi konular son tutanakta 
değil anlaşma belgesinde yer alır.

14) “Genel görüşme (ortak oturum)” ve “özel görüşme” nedir?

Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir ve iletişim 
kurabilir (6325 sayılı HUAK md. 8/1). Uygulamada arabulucunun taraflarla 
ayrı ayrı yaptığı görüşmeye “özel görüşme”, tüm taraflarla ortak toplantıda 
yaptığı görüşmeye “genel görüşme” denilir. Özel görüşmedeki beyanlar, ilgili 
taraf istemedikçe kural olarak diğer tarafa iletilmez.

15) Arabulucu tarafları bir çözüme zorlayabilir mi? 

Arabulucu tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde bir çö-
züm önerisinde bulunabilir. Ancak onları bir çözüme zorlayamaz.

16) Arabulucu taraflarla ve vekillerle nasıl iletişim kurar?

Arabulucu elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak 
görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. 
Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar (6325 sayılı HUAK 
md. 18/A-7).

17) Telekonferans ve görüntülü görüşme gibi yöntemlerle arabuluculuk 
görüşmelerine katılmak mümkün müdür? Bu katılımın geçerliliği 
nasıldır? 

Arabuluculukta her türlü iletişim vasıtası kullanılabilir. Bununla birlikte, tele-
konferans ve görüntülü görüşme gibi hazır olunmadan görüşmelere katılma 
halinde, imzanın tamamlanmasında ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 
Çünkü mevzuatta açık bir düzenleme ve uygulama birliği yoktur. Bazı ara-
bulucular kargo ve benzeri yöntemlerle imzayı daha sonra tamamlatırken, 
bazı arabulucular da yalnızca hazır olunmadan katılım olduğunu tutanakta 
belirterek kendi imzasını atmaktadır.
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Tercih edilen yöntem, daha iyi anlatma ve anlaşılmaya imkan veren hazırlar 
arasındaki görüşmedir. Ticari uyuşmazlıklarda ve özellikle aynı ilde bulunul-
ması halinde bu tercihin zorunluluk haline getirilmesi düşünülmektedir.

18) İlk toplantıya katılamayacağını bildirmek için “geçerli mazeretler” 
nelerdir?

Kanun ya da yönetmelik bu konuda ayrıntılı bir düzenleme getirmemiştir. An-
cak bir avukat için belirtilen gün ve saatte duruşmasının bulunması, önemli 
sağlık nedenleri gibi meseleler geçerli mazeret olarak kabul görmektedir. 
Mazeret bildirimine ispatlayıcı belgenin eklenmesi yerinde olacaktır.

19) İlk toplantı öncesi arabulucuya iletilmesi gereken bir bilgi ya da belge 
var mıdır?

İlk toplantı öncesinde arabulucuya vekaletname, imza sirküleri, katılacak ki-
şinin/kişilerin adres, telefon, e-posta, KEP bilgileri gibi hususlar iletilirse, ara-
bulucunun toplantı öncesi tutanak ve benzeri hususlarda hazırlık yapmasına 
imkan verilir. Böylece ilk toplantıda bürokrasi ve kırtasiye en aza indirilerek 
sürecin çok daha hızlı ve doğru işlemesi sağlanır.

Ayrıca arabuluculuk görüşmelerindeki başarının artması için; toplantının ya-
pılacağı yerin arabuluculuk görüşmeleri için uygun, sessiz, ferah, özel görüş-
me için ayrı odası bulunan bir yer olması konusunda arabulucudan talepte 
bulunulabilir.

20) Arabuluculuk görüşmelerinde avukatlık ücreti ne kadardır?

Diğer avukatlık hizmetlerinde olduğu gibi arabuluculukta taraf vekilliği üst-
lenen avukat müvekkiliyle yaptığı ücret sözleşmesiyle ücretini serbestçe be-
lirleyebilir. Ancak böyle bir hususun kararlaştırılmamış olması ve sözleşme 
bulunmaması hallerinde vekalet ücreti yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret 
Tarifesi md. 16/2’ye göre belirlenir.

21) Arabuluculuk görüşmelerinde karşı taraf vekalet ücreti var mıdır?

Kanunda arabuluculuk görüşmeleri için karşı taraf vekalet ücreti ödenece-
ğine dair hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla kural olarak karşı taraf avu-
katına vekalet ücreti ödenmemektedir. Ancak diğer birçok hususta olduğu 
gibi bu konuda da tarafların anlaşması halinde, karşı tarafın avukatına ücret 
ödenmesi kararlaştırılabilir ya da karşı tarafa ödenecek miktar bu konu da 
dikkate alınarak tespit edilebilir.
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22) Anlaşma halinde arabuluculuk ücreti ne kadardır? Bu ücreti kim öder?

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk 
ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarife-
sinin İkinci Kısmına göre (iki saatlik ücretten az olmamak üzere) ödenir. Bu 
ücret kural olarak taraflarca eşit şekilde karşılanır (6325 sayılı HUAK md. 18/
A-12). Ancak ücreti taraflardan birinin karşılayabileceği ya da farklı oranlarda 
paylaşabileceği yönünde anlaşma sağlanabilir.

23) Anlaşma olmaması halinde arabulucu ücretini kim öder? 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı 
için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda 
tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci 
Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren gö-
rüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma 
ilişkin ücret taraflarca karşılanır. 

Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk 
ücreti, yargılama giderlerinden sayılır (6325 sayılı HUAK md. 18/A-13). Bu 
itibarla, arabuluculuktan sonuç alınamayarak dava açılması halinde, Adalet 
Bakanlığı tarafından ödenen bu ücret yargılama giderlerine eklenir.

24) Arabuluculukta özel bilirkişi raporunun ya da başka bir deyişle uzman 
görüşünün (bilimsel mütalaanın) yeri nedir?

Arabuluculukta kararı taraflar verir ve arabulucu karar mercii değildir. Ayrıca 
niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hakim tarafından 
yapabilecek işlemler arabulucu tarafından gerçekleştirilemeyeceğinden, ara-
bulucu, bilirkişi raporu alınmasına karar veremez. Ancak taraflar isterlerse 
uzman görüşü alarak karşı tarafa iletebilir ve müzakerelerde bu raporu kul-
lanabilirler.

25) Alternatif maliyetin hesabı ve riskin analizi nedir ve nasıl yapılır?

Dava yerine arabuluculuğun ya da diğer alternatif çözüm yollarının veya tam 
tersinin tercih edilmesinde alternatif maliyetin hesaplanması ve risk analizi 
yapılması önemlidir. Bu yöntemlerle daha net, sayısal verilerle desteklenmiş 
ve somut bir tablo ortaya çıkarılabilir. Ancak bu yöntemler yalnızca hukuki 
değil mali ve diğer boyutları da kapsar ve birçok uzmanlık alanı gerektirir. 
Hukuki boyut dışındaki boyutlar hakkında bilgi sahibi olmak ya da bunlar 
hakkında destek almak yararlı olabilir.
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VII. İŞ UYUŞMAZLIKLARI İLE TİCARİ 
UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLARAK 
ARABULUCULUK FARK TABLOSU 

İş Uyuşmazlıkları ile Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak 
Arabuluculuk Fark Tablosu

Ticari Uyuşmazlıklarda 
Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

İş Uyuşmazlıklarında 
Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

6325 sayılı HUAK md. 18/A 
kapsamında uygulama yapılır. Bu-
rada hüküm bulunmayan hallerde 
uygun düştüğü ölçüde 6325 sayılı 
Kanun’un diğer hükümleri uygulanır.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu md. 
3 kapsamında uygulama yapılır. Burada 
hüküm bulunmayan hallerde uygun düş-
tüğü ölçüde 6325 sayılı Kanun’un 18/A 
maddesi dışındaki (md. 18/A-19 gere-
ğince) hükümler uygulanır.

Arabuluculuk süreci kural olarak altı 
hafta olup bu süre zorunlu hâllerde 
arabulucu tarafından en fazla iki 
hafta uzatılabilir.

Arabuluculuk süreci kural olarak üç hafta 
olup bu süre zorunlu hâllerde arabulucu 
tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

Arabuluculuk görüşmelerine taraf-
lar bizzat, kanuni temsilcileri veya 
avukatları aracılığıyla katılabilirler.

Arabuluculuk görüşmelerine taraflar 
bizzat, kanuni temsilcileri veya avukat-
ları aracılığıyla katılabilirler. İşverenin 
yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da 
görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve 
son tutanağı imzalayabilir.

Yalnızca konusu bir miktar paranın 
ödenmesi olan alacak ve tazminat 
talepleri olan ticari davalar bakımın-
dan dava şartı vardır.

Dava şartı arabuluculuk için uyuşmazlı-
ğın, kanuna, bireysel ve toplu iş sözleş-
mesine dayanan işçi ve işveren alacağı 
ve tazminatı ile işe iade talebiyle açıla-
cak davalarla ilgili olması gerekir.
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VIII. 7155 SAYILI KANUN’UN TİCARİ 
UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLARAK 
ARABULUCULUK HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ 

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA 
İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7155   Kabul Tarihi: 6/12/2018 

...

MADDE 20- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5 inci 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“3. Dava şartı olarak arabuluculuk

MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda be-
lirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve 
tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş 
olması dava şartıdır.

(2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta 
içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla 
iki hafta uzatılabilir.”

MADDE 21- 6102 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 
hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahke-
meleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar 
hakkında uygulanmaz.”

MADDE 22- 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara-
buluculuk Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.

“Şu kadar ki dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 18/A maddesi hükmü sak-
lıdır.”

MADDE 23- 6325 sayılı Kanuna Dördüncü Bölümden sonra gelmek üze-
re “Dava Şartı Olarak Arabuluculuk” başlığıyla Beşinci Bölüm ve aşağıdaki 
madde eklenmiş, diğer bölümler buna göre teselsül ettirilmiştir.
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“Dava şartı olarak arabuluculuk

MADDE 18/A- (1) İlgili kanunlarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı 
olarak kabul edilmiş ise arabuluculuk sürecine aşağıdaki hükümler uygulanır.

(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin 
son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava 
dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahke-
mece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye su-
nulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren 
davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı 
tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulu-
cuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem 
yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar 
verilir.

(3) Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan bu madde uyarınca ara-
buluculuk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev 
yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları-
na göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. Komisyon 
başkanlıkları, bu listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabuluculuk bürolarına, 
arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirecekleri sulh hukuk 
mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne gönderir.

(4) Başvuru, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu 
yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise 
görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.

(5) Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından 
belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde 
anlaşmaları hâlinde bu arabulucu görevlendirilir.

(6) 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 araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve 
kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yüküm-
lüdür.

(7) Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından 
verilir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendili-
ğinden araştırma da yapabilir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim va-
sıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk top-
lantıya davet eder. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar.

(8) Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını ken-
diliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yetkiye ilişkin 
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belgeleri sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebi-
lir. Bu durumda arabulucu, 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 büro-
yu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder. Mahkeme kararı 
büro tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri 
uyarınca taraflara tebliğ edilir. Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabu-
lucu yeniden görevlendirilir ve dokuzuncu fıkrada belirtilen süreler yeni gö-
revlendirme tarihinden başlar. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın 
tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde 
yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul 
edilir. Yetkili büro, beşinci fıkra uyarınca arabulucu görevlendirir.

(9) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta 
içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla 
bir hafta uzatılabilir.

(10) Arabulucu; taraflara ulaşılamaması veya taraflar katılmadığı için görüş-
me yapılamaması ya da tarafların anlaşması yahut tarafların anlaşamaması 
hâllerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek 
durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir.

(11) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katıl-
maması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya 
katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tama-
men haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca 
bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya 
katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak dava-
larda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

(12) Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabulu-
culuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret 
Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde 
karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik 
ücret tutarından az olamaz.

(13) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılma-
dığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonun-
da tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birin-
ci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren 
görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kıs-
ma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde uyuşmazlı-
ğın konusu dikkate alınarak Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet 
Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, 
yargılama giderlerinden sayılır.
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(14) Bu madde uyarınca arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken 
zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde 
anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması hâlinde ise 
ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçe-
sinden karşılanır.

(15) Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği 
tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.

(16) Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi hâlinde 6100 sayılı 
Kanunun 397 nci maddesinin birinci fıkrasında, ihtiyati haciz kararı verilmesi 
hâlinde ise 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 264 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen dava açma süresi, arabuluculuk bü-
rosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar işlemez.

(17) Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulu-
cuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkeme-
si adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür.

(18) Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yo-
luna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulundu-
ğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz.

(19) İlgili kanunlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin kabul edilen özel 
hükümler saklıdır.

(20) Bu bölümde hüküm bulunmayan hâllerde niteliğine uygun düştüğü öl-
çüde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır.”

...

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu Kanunun;

a) 10, 20 ve 21 inci maddeleri 1/1/2019 tarihinde,

b) 1 ila 9 uncu maddeleri, geçici 1 inci maddesi, 18 ve 19 uncu maddeleri 
1/6/2019 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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IX. ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ VE 
 TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLAN 

ARABULUCULUKTA ARABULUCUK ÜCRETİ HESABI 

Adalet Bakanlığından:

2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ9

Amaç, konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözüm-
lenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret 
sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile 
taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırı-
lamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, 
ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.

Arabuluculuk ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabu-
luculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk 
faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve me-
sainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin kar-
şılığıdır.

(2) Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak 
ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.

(3) Arabulucu, ihtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk 

9  31.12.2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir. Bu fıkra 
uyarınca alınan ücret arabuluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden 
mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması halinde bu ücret ve mas-
raf iade edilmez.

(4) Arabulucu, dava şartı arabuluculuk sürecinde taraflardan masraf isteye-
mez.

(5) Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık 
yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret 
talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür.

Arabuluculuk ücretinin sınırları

MADDE 3 – (1) Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit 
ödenir.

(2) Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret 
Tarifesinin birinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin bir-
den çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya 
bu Tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.

(3) Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret 
Tarifesinin ikinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden 
çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, bu Tarifede birden fazla 
arabulucu için belirtilen orandaki ücret her bir arabulucuya eşit bölünerek 
ödenir.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 4 – (1) Arabuluculuk faaliyetinin, gerek tarafların uyuşmazlık konusu 
üzerinde anlaşmaya varmış olması, gerek taraflara danışıldıktan sonra ara-
buluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabu-
lucu tarafından tespit edilmesi, gerekse taraflardan birinin karşı tarafa veya 
arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi veya taraflar-
dan birinin ölümü ya da iflası halinde veya tarafların anlaşarak arabuluculuk 
faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi hallerinde, arabuluculuk 
faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile 
belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

(2) Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa 
elverişli olmadığı hususu ortaya çıkar ve bu sebeple arabuluculuk faaliyeti 
sona erdirilir ise, sonradan ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak eğer arabu-
lucunun herhangi bir kusuru yoksa, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini 
kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına 
hak kazanır.
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Arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 5 – (1) Uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabulu-
culuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk 
yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse ücretin tamamına hak kaza-
nılır.

Yeni bir uyuşmazlık konusunun ortaya çıkmasında ücret

MADDE 6 – (1) Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürü-
tülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir 
uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanılır.

Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre ücret

MADDE 7 – (1) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hu-
kuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Üc-
ret Tarifesinin birinci kısmına göre belirlenir.

(2) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklar-
da; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci 
kısmına göre belirlenir.

(3) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, ara-
buluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuş-
mazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabulucu-
luk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilir.

(4) Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanma-
sı halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen 
hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki 
Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre isteyebilir. Taraflardan 
birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az onbeş uyuşmazlık seri 
uyuşmazlık olarak kabul edilir.

Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan hallerde ücret

MADDE 8 – (1) Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan haller için, söz 
konusu Tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen üc-
ret ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 9 – (1) Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin 
sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yürürlük MADDE 10 – (1) Bu Tarife 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
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BİRİNCİ KISIM

Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki 
Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının 

Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

2. a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,

aa) Bir saati (ilk üç saate kadar) 330,00 TL

ab) Takip eden her saat için 255,00 TL

Üzerinde Anlaşılan Miktarın;

İKİNCİ KISIM

Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların 
Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya 

Ödenecek Ücret
1. İlk 35.000,00 TL’si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa %6
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %9

2. Sonra gelen 45.000,00 TL’si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa %5
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %7,5

3. Sonra gelen 80.000,00 TL’si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa %4
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %6

4. Sonra gelen 240.000,00 TL’si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa %3
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %4,5

5. Sonra gelen 600.000,00 TL’si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa %2
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %3

6. Sonra gelen 750.000,00 TL’si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa %1,5
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %2,5

7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL’si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa %1
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %1,5

8. Sonra gelen 3.000.000,00 TL’si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa %0,5
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %1
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Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculukta 
Arabulucu Ücreti Hesap Tablosu (2019 Yılı)

Taraf 
Sayısı

Anlaşma Olmazsa 
(Adalet Bakanlığı 

Tarafından Ödenecek) 
Arabuluculuk Ücreti

Anlaşma Olursa 
(Taraflarca Ödenecek) Arabuluculuk Ücreti

2 1.320,00 TL

Anlaşma Tutarı 
22.000,00 TL ve 

altındaysa 1.320,00 
TL’dir.

Anlaşma Tutarı 
22.000,00 TL’nin üze-

rindeyse Tarifenin ikinci 
kısmına göre yüzde 
hesabı yapılacaktır.

3 1.980,00 TL

Anlaşma Tutarı 
33.000,00 TL ve 

altındaysa 1.980,00 
TL’dir.

Anlaşma Tutarı 
33.000,00 TL’nin üze-

rindeyse Tarifenin ikinci 
kısmına göre yüzde 
hesabı yapılacaktır.

4 2.640,00 TL

Anlaşma Tutarı 
45.800,00 TL ve 

altındaysa 2.640,00 
TL’dir.

Anlaşma Tutarı 
45.800,00 TL’nin üze-

rindeyse Tarifenin ikinci 
kısmına göre yüzde 
hesabı yapılacaktır.

5 3.300,00 TL

Anlaşma Tutarı 
59.000,00 TL ve 

altındaysa 3.300,00 
TL’dir.

Anlaşma Tutarı 
59.000,00 TL’nin üze-

rindeyse Tarifenin ikinci 
kısmına göre yüzde 
hesabı yapılacaktır.

6 3.960,00 TL

Anlaşma Tutarı 
72.200,00 TL ve 

altındaysa 3.960,00 
TL’dir.

Anlaşma Tutarı 
72.200,00 TL’nin üze-

rindeyse Tarifenin ikinci 
kısmına göre yüzde 
hesabı yapılacaktır.

*  Görüşmelerin iki saatten fazla sürdüğü durumlarda ayrıca iki saatten fazla olan görüşme 
süresi de hesaba katılmalıdır.

**  Bir ay içinde bir tarafı aynı olan on beşten fazla olan seri dosya için anlaşma miktarı ne 
olursa olsun saat bazında asgari ücret tarifesi uygulanabilir (Tarife md. 7/4).
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X. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN 
 İLGİLİ HÜKÜMLERİ VE TİCARİ 
 UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLAN
 ARABULUCULUKTA AVUKATLIK ÜCRETİ HESABI 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ10

GENEL HÜKÜMLER

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret

MADDE 16 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama, 
arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık 
ücreti uyuşmazlıklarında bu Tarifede yer alan hükümler uyarınca hesaplana-
cak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşama-
sında avukat aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık üc-
reti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanma-
sı halinde, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanır. Şu kadar ki mik-
tarı 6.250,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık ücreti, 
750,00 TL maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

b) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık 
ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalan-

10  02.01.2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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ması halinde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü 
mahkemeye göre öngörülen maktu ücrettir.

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, avukat, 
750,00 TL maktu ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın 
aynı vekille dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyece-
ği asgari ücret, (c) bendine göre ödediği maktu ücret mahsup edilerek, bu 
Tarifeye göre belirlenir.

...

İKİNCİ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflaz Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya 
Para ile Değerlendirelemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

9. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.725,00 TL

10. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.362,00 TL

11. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen 
davalar için

3.931,00 TL

Üzerinde Anlaşılan Miktarın;

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya para 
ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. İlk 35.000,00 TL için % 12,00

2. Sonra Gelen 45.000,00 TL için % 11,00

3. Sonra Gelen 80.000,00 TL için % 8,00

4. Sonra Gelen 240.000,00 TL için % 6,00

5. Sonra Gelen 600.000,00 TL için % 4,00

6. Sonra Gelen 750.000,00 TL için % 3,00

7. Sonra Gelen 1.250.000,00 TL için % 1,50

8. 3.000.000,00 TL’dan yukarısı için % 1,00
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Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculukta Avukatlık Ücreti Hesap 
Tablosu (2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Md. 16 Gereğince)

Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen İşlerde Avukatlık Ücreti

Anlaşma Olmazsa Ödenecek Asgari Avukatlık Ücreti
Anlaşma Olursa Ödenecek Asgari Avukatlık Ücreti

750,00 TL
Anlaşma tutarı 6.250,00 
TL ve altındaysa 750,00 

TL’dir*.

Anlaşma tutarı 6.250,00 TL’nin 
üzerindeyse Tarifenin üçüncü 

kısmına göre anlaşma tutarı üze-
rinden yüzde hesabı yapılacaktır.

*  Arabuluculuk görüşmelerinde alınacak vekalet ücreti asıl alacağı geçemeyecektir. 

**  Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması ve tarafın aynı vekille dava yoluna 
gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret, 750,00 TL tutarındaki 
(asıl alacak bu miktarın altındaysa asıl alacak miktarı kadar olan) maktu ücret mahsup edi-

lerek belirlenecektir.

Konusu Para Olmayan veya Para ile
Değerlendirilemeyen İşlerde Avukatlık Ücreti

Anlaşma Olmazsa 
Ödenecek Asgari 
Avukatlık Ücreti

Anlaşma Olursa Ödenecek Asgari Avukatlık Ücreti

750,00 TL

Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın 
görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu ücrettir. 

Bu ücret;
- Asliye Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar için 

2.725,00 TL,
- Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar için 

1.362,00 TL,
- Fikri ve Sinaı Haklar Mahkemelerinde görülen uyuşma-

zlıklar için 3.931,00 TL’dir.

*  Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması ve tarafın aynı vekille dava yoluna 
gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret, 750,00 TL tutarındaki 
maktu ücret mahsup edilerek belirlenecektir.




