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GİRİŞ 

 

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarih 30221 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş böylece 1950 yılından bu yana yürürlükte 

olan 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu yürürlükten kaldırılmıştır. 

7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu gerekçesinde,  5521 sayılı yasanın 

yürürlüğe girdiği 1950 yılından bugüne kadar geçen 67 yılda iş hayatında meydana 

gelen hızı değişim ve gelişim ile teknolojinin olağanüstü seviyelere ulaşması sebebiyle 

iş alanlarının ve iş yapma şekillerinin değişmesi bunun sonucu olarak da işçi ile işveren 

arasındaki uyuşmazlık çeşit ve sayısının ciddi oranda artış göstermesi ile ortaya çıkan iş 

mahkemelerindeki iş yükünün hukuk mahkemelerine oranla oldukça fazla olması 

sonucunda, iş yargılamasının özelliği ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

hükümlerinin dikkate alınarak 5521 sayılı Kanunun yeniden ele alındığı belirtilmiştir.  

İş mahkemelerindeki dava yoğunluğunun devletin yargı organlarının üzerinde 

ağır bir iş yükü oluşturması bir sorun teşkil etmekte ise de aslında bu durumun belki de 

en önemli sonucu adaletin tecelli etmesinin geciktirmesidir. Zira Anayasa 

Mahkemesinin1 kararında da belirtildiği üzere adalet mülkün temeli ise adalete 

ulaşabilmek için yapılan yargılama süreci de mülkün meşru temeller üzerinde oturması 

açısından çok büyük önem taşımakta, bu durumun temini için sürecin adilliği devlet 

açısından bir görev, bireyler açısından ise bir hak oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hak arama hürriyetini de güvence altına aldığı adil 

yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesinin birinci fıkrasında adil yargılanma hakkı 

kapsamında herkesin davasının makul bir sürede görülmesini isteme hakkı olduğu 

belirtilmiştir. 

                                                 
1 AYM 10.07.2013,  2012/94 E. 2013/89K. (25.01.2014 tarih 28893 sayılı Resmi Gazete)  
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Bu sebeple makul bir sürede tamamlanacak adil bir yargılamanın temininin 

sağlanması için uyuşmazlıkların mahkemeler dışında daha kısa sürelerde çözümünü 

sağlayacak alternatif çözüm yolları üzerinde çalışmalar yapılmakta olup, son 

dönemlerde hukuk uyuşmazlıklarında üzerinde durulan çözüm yönetmelerinin başında 

gelen uygulama ise  “arabuluculuk”  olmuştur.  

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olarak kabul edilen 

arabuluculuk hakkında ülkemizde ilk adım 22/6/2012 tarih 28331 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu”  

ile atılmıştır. 

6235 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 2. maddesinin 

(b) bendinde “arabuluculuk” kavramı ile ilgili tanımlama yapılırken arabuluculuk 

“ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi” olarak tanımlanmıştır. 

Arabuluculuk kurumunun iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak hukuk 

sistemimizde yer alması ise 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile olmuştur. 7036 

sayılı Kanunun yayımını takiben 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 3. maddesi ile 

bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe 

iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olacağı 

belirtişmiş ancak iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi 

tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları bu kapsamın dışında 

tutulmuştur.  Ayrıca 7036 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun 20. ve 21. 

maddelerinde bir takım düzenlemeler yapılarak işe iade konulu uyuşmazlıklarda da 

arabuluculuk dava şartı olarak kabul edilmiştir.  

Böylece 6235 sayılı Kanunun aksine 7036 sayılı Kanunun 3. maddesinde iş 

yargılamasında arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olduğu belirtilmiş ve 

arabulucuya başvurmadan dava açılmış olduğunun fark edilmiş olması halinde davanın 
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dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verileceği düzenlenmiştir. Yapılan 

kanuni düzenleme ile hukuk uyuşmazlıklarında ihtiyari bir yol olarak uygulanmakta 

olan arabuluculuk 01.01.2018 tarihinden bu yana iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak 

uygulanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı iş hukukunda oldukça yeni ve önemli bir yere sahip olan 

dava şartı olan arabuluculuk faaliyetini tüm yönleriyle incelenmek uygulamada 

meydana gelebilecek sorunları tespit edilmeye çalışmaktır. Bu amaçla çalışmanın birinci 

bölümünde öncelikle uyuşmazlık kavramı ve uyuşmazlığın çözüm yollarına değinilmiş 

ardından uyuşmazlık çözümünde ülkemizde ve dünyada kullanılmakta olan diğer 

alternatif çözümlere yer verilmiştir. Bu şekilde genel olarak uyuşmazlık çözüm 

yollarının izahı sağlandıktan sonra bir alternatif çözüm yolu olan arabuluculuğun temel 

ilkeleri hakkında bilgi verilmiştir. Zira iş hukukunda dava şartı olan arabuluculuğun 

doğru bir şekilde uygulanması her şeyden önce arabuluculuğun kendi içindeki 

dinamiklerinin ve temel esaslarının iyi anlaşılmasıyla mümkün olacaktır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde iş hukuku kuralları çerçevesinde arabuluculuğa 

ilişkin genel esasların uygulanması ve sürecin işleyişinin nasıl olacağına dair bir çerçeve 

çizilmeye çalışılmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki 01.01.2018 tarihinden bu yana iş 

uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk uygulaması oldukça yeni bir uygulama 

olup,  ülkemiz açısından oldukça yeni bir kurum olan arabuluculuğun kısa sürede içinde 

hassas bir denge barındıran iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak uygulanması öğretide 

birçok açıdan tartışma konusu yapılmıştır. Çalışmada, öğretide yer alan görüşler 

incelenmiş ve uygulamanın genel çerçevesi çizilmeye çalışılmış ise de çoğunluğunda 

kesin tespitler yapılamamıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI VE ARABULUCULUK 

KAVRAMI 

I. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 

1. Uyuşmazlık Kavramı  

Arabuluculuğun birbirinden farklı yapıdaki anlaşmazlıkları çözmekte kullanılan 

bir yöntem olması nedeniyle arabuluculuk kurumunun iyi anlaşılması için öncelikle 

“anlaşmazlık” ve “uyuşmazlık” kavramları incelenmelidir.2   

Anlaşmazlık sosyal hayat içinde menfaatleri uyuşmayan tarafların aralarında 

ortaya çıkan bir mücadele halidir.3 Başka bir ifadeyle kişiler arasındaki menfaat 

uyumsuzluğu giderilemediğinde çatışma ortaya çıkar bu durum ise anlaşmazlık olarak 

ifade edilir. 4 Aynı zamanda anlaşmazlık, niza ya da çatışma şekilde ifade edildiği gibi 

“zıt fikirlerin çatışması”, “birbirine zıt ve düşmanca durum” olarak da 

tanımlanabilmektedir.5 

Anlaşmazlık içinde bulunan taraflar bunu dış dünyalarına yansıtmadığı sürece bu 

anlaşmazlık hukukun ilgi alanına girmez.6 Dolayısıyla anlaşmazlıktan rahatsız olan taraf 

iradesini dış dünyaya yansıttığı ve bir talepte bulunduğu zaman uyuşmazlığın ortaya 

çıkacağı belirtilmektedir.7 Bu noktada uyuşmazlık süreci bir durumdan kaynaklanan 

                                                 
2 Özbek Uyuşmazlık Çözümü, 111 

3 Ceylan, 45 

4 Pekcanıtez,  Pekcanıtez Usul, 8 

5 Özbek Uyuşmazlık Çözümü, 112 

6 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 1 

7 Özbek Uyuşmazlık Çözümü, 114. Ceylan, 94. Pekcanıtez,  Pekcanıtez Usul, 8. 



5 

 

rahatsızlığın şikâyet edilmesiyle başlar ve şikâyetin ilgili kişilere aktarımı ile şikâyet 

uyuşmazlığa dönüşmektedir. 8  

Türk Hukuk Lügatında da anlaşmazlık (ihtilaf) bir hakkın vücudu, şümulü veya 

neticeleri üzerinde anlaşamamazlık olarak tanımlanmış, ihtilafın sulh ile halledilemediği 

durumda münazaa (çekişme) halini alacağı ve dâvaya konu olacağı belirtilmiştir. 9  

Uyuşmazlık kavramı en genel ifadeyle karşılıklı menfaatlerin çekişmesi ya da 

çatışması olarak tanımlanabilir.10 Başka bir tanıma göre uyuşmazlık bir hakkın varlığı, 

kapsamı, veya sonuçları üzerinde ortaya çıkan anlaşmazlık olup, hukuk düzeni 

tarafından korunan bir hak üzerindeki menfaatin ihlali veya yine hukuk düzeni 

tarafından korunan menfaat dengesinin bozulması ile ortaya çıkar.11 Bu noktada 

tarafların menfaatleri hukuk düzeni tarafından korunmakta ise söz konusu menfaatler 

hak niteliği kazanacak ve bireyler arasındaki uyuşmazlıklar “hak uyuşmazlığı” olarak 

adlandırılacaktır.12  

Hak kavramı da genel olarak kişinin hukuk düzeni tarafından korunan menfaati 

şeklinde ifade edilmektedir.13  Benzer başka bir tanıma göre ise hak kavramı, hukuken 

korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanıyan menfaati ifade eder.14  

Dolayısıyla hukuk düzeninde bir menfaat korunuyorsa bu menfaate sahip olan kişilere 

                                                 
8 Ceylan, 84  

9 Türk Hukuk Lügatı, 151 

10 Başterzi, 7 

11 Özekes, Pekcanıtez Usul, 8 

12 Başterzi, 7 

13 Gözler, 486 

14 Oğuzman/Barlas, 139 
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hukuki korumadan yararlanma yetkisi de verilmiş olup,15 bu korumadan yararlanılması 

ise hak sahibinin iradesine bırakılmıştır. 16 

 Bahsedilenler çerçevesinde söylenebilir ki, hak olarak hukuk düzeni tarafından 

korunan mevcut bir menfaatin ihlali ya da hukuk düzeni tarafından kurulmuş menfaat 

dengesinin bozulması sonucunda uyuşmazlık ortaya çıkar.17 Ancak gerçek anlamda 

hukuki bir uyuşmazlığın varlığından söz edebilmek için, çatışan menfaatlerin yanı sıra 

uyuşmazlığı ortaya çıkarma imkânı olan kişinin bu yönde bir irade açıklamasıyla 

başlattığı bir çekişmenin varlığı gerekir.18 Bu durumda uyuşmazlık konusu hukuk 

düzeni tarafından korunan bir hak niteliğindeyse devletten veya diğer kişilerden bunun 

yerine getirilmesini isteme yetkisine de sahip olunur.19   

Dolayısıyla uyuşmazlık, dava konusu olabilecek hukuki meselelerde ortaya 

çıkan bir anlaşmazlık türü olarak da tanımlanabilmektedir.20 Kişiler hukuk tarafından 

tanımış olan haklara bir tecavüz olmadıkça ve bu haklara başkalarınca uyulduğu 

müddetçe uyuşmazlığa düşmezler.21  Hatta bazı hallerde hukuk düzeni kişilere o hakkı 

tanıdığı halde korunmasını kısıtlamış olabilir ki bu haller için en iyi örnek eksik borç 

olarak ifade edilen borçlardır, zira eksik borçlarda kişi borcunu almak için karşı tarafı 

dava edemez ya da icra takibine zorlayamaz böylece menfaatin sınırlı şekilde korunmuş 

olması korunan menfaatin hak olarak tanımlanmasına engel olmamaktadır. 22 

                                                 
15 Oğuzman/Barlas, 141 

16 Öztan, 62  

17 Pekcanıtez Medeni Usul Hukuku, 8 

18 Başterzi, 12  

19 Gözler, 480 

20 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü, 118 

21 Kuru/Arslan/Yılmaz, 71 

22 Oğuzman/Barlas, 141 
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Uyuşmazlık ortaya çıktığında ise taraflar uyuşmazlığı müzakere yöntemi ile 

kendi aralarında çözebilse de genelde çözüm için üçüncü kişiye başvuru tercih edilir. 

Dolayısıyla uyuşmazlık süreci genellikle, en azından ‘üçlü’ olur ve burada uyuşmazlığın 

aktarıldığı üçüncü kişi uyuşmazlığı çözme yetkisiyle donatılmış bir yargıç veya taraflar 

arasındaki iletişimi kolaylaştırarak yol gösteren bir arabulucu, temsilci ya da izleyici 

olabilir.23  

2. Hukuki Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri 

Bir hakkın ihlal edilmesi veya hukuk düzeni tarafından kurulan menfaat 

dengesinin bozulması sonucu doğacak uyuşmazlıklarda, toplum düzeni ve sosyal barışın 

sağlanabilmesi için dengenin yeniden kurulması gerekli olup, uyuşmazlık çözüm 

yöntemleri bu dengeyi sağlanmakta önemli bir faktördür.24   

Tüm toplumlarda uyuşmazlıkları çözerken devreye giren mekanizmalar ve 

bunlara başvuru koşulları, sıklığı, mekanizmaların birbirlerine tercih edilme oranları, 

etkin oldukları alan, rol alan aktörlerin sayısı ve niteliği toplumların kendi kültürü ve 

somut koşullarına göre değişim göstermektedir.25Ancak nerede olursa olsun 

uyuşmazlıkların parayla ölçülebilen ya da ölçülemeyen çeşitli zararları vardır. 

Uyuşmazlıkların parayla ölçülebilen taraflara verdiği zararlara, çözümlenmeleri için 

hukuk danışmanlarına veya avukatlara ödenen paralar ile yargıya intikalinde harcanan 

yargılama giderleri örnek verilebilirken, parayla ölçülemeyen zararlara ise ticari 

ilişkilere verdiği zararlar ile uyuşmazlığın çözümü için harcanan emek ve sıkıntı örnek 

verilebilir.26 Uyuşmazlık içinde bulunan taraflar üzerinde ortaya çıkan bu zararların yanı 

                                                 
23 Ceylan, 98  

24 Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku, 9 

25 Ceylan, 121 

26 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü, 115 
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sıra uyuşmazlıklar ulusal düzlemde toplumsal yapıyı, uluslararası düzlemde ise 

ekonomik ve ticari ilişkileri tahrip etmektedir.27 

Hukuk düzeninde uyuşmazlık çözüm yolları başlıca iki başlık altında 

toplanabilir. Bunlardan ilki işbirliğine dayalı müzakere temelli yöntemler, diğeri ise 

karar verme yetkisinin tarafların üstünde olan bir otoriteye bırakıldığı yöntemlerdir.28  

Bu yöntemlerden üçüncü kişilerin katılımıyla yürüyen uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerinde üçüncü kişinin yalnızca uyuşmazlığın çözüme kavuşmasında yardım 

eden konumunda olması veya çözümü taraflara zorla kabul ettirme yetkisi olup 

olamaması bu yöntemlerin birbirinden ayırt edilmesinde temel kıstas olup, birinci 

durumun en çarpıcı örneği arabuluculuk uygulaması iken, ikinci durumun en dikkat 

çeken örneği ise yargılama faaliyetidir.29  

Temel uyuşmazlık çözüm yolları müzakere, arabuluculuk ve yargılama olsa da, 

bunların yanı sıra bu yöntemlerin bir araya geldiği karma yöntemlerde oluşturulabilir.30 

Pekcanıtez’e göre31 uyuşmazlık çözüm yöntemlerini, tarafların çözümde ve kararda en 

serbest oldukları çözüm yönteminden az serbest oldukları çözüm yöntemine göre bir 

sıralamaya koyacak olursak; 

 Tarafların uyuşmazlığı doğrudan görüşerek çözmeleri, 

 Tarafların kendileri karar vermekle birlikte, uyuşmazlığı bir üçüncü kişinin 

örneğin arabulucunun yardımıyla çözmeleri, 

                                                 
27 Şanlı,57 

28 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2803-2804 

29 Kekeç, 9. Özekes, Pekcanıtez Usul, 2805 

30 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 6 

31 Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku,11. 
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 Tarafların karar verecek olan makamı (hakemler) ve yöntemi seçme 

imkânlarının olduğu, ancak kararı bu makama terk ettikleri tahkim,  

 Tarafların karar verecek makamı ve yöntemi seçme imkânlarının olmadığı 

sadece uyuşmazlık için başvuru yolunun açık olduğu mahkeme, 

Şeklinde sıralamak mümkündür ve taraflar bu yöntemlerden birini 

seçebilecekleri gibi bir uyuşmazlıkta birden fazla çözüm yöntemini birlikte de 

uygulayabilir. 

A. Mahkemeler Yoluyla Çözüm 

Bireyler yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümünde kendiliğinden hak alma 

yasağına tabi olmaları32 nedeniyle anayasa ile teminat altına alınmış olan hukuki 

korunma talebinde bulunma hakkına sahip olup, bu hakkın kullanılabilmesi aynı 

zamanda hukuk devleti olmanın da bir gereğidir.33 Dolayısıyla eğer bir kişi objektif 

hukuk kurallarınca kendine tanınmış bir hakkın korunmasını ya da ihlal edilen kimseden 

hakkının yerine getirilmesini zorlamak istiyorsa devlet mahkemelerinde dava açma 

yoluna başvurmalıdır.34 Aslında uyuşmazlıkların çözümü söz konusu olduğunda klasik 

anlayış da uyuşmazlığın yargı yoluyla çözümüdür.35 

Kişilerin hukuk düzeni tarafından kendilerine tanınmış olan bir hakkı herkese 

karşı ileri sürebilmeleri başka bir ifadeyle, hak arama özgürlüğüne sahip olmaları aynı 

                                                 
32 Devlet müdahalesinin zamanında yetişemediği bazı istisnai hallerde hukukumuzda tanınan 

kendiliğinden hak alma durumlarına örnek olarak bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz, 72 

33 Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku,13 

34 Kuru/Arslan/Yılmaz, 72   

35 Özekes, 42 
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zamanda kamu düzeni ile de yakından ilgilidir, zira devlet toplum içindeki en büyük 

otorite olarak hak ihlallerini ortadan kaldırmakla yükümlüdür.36  

Yargı, kişilerin haklarını korumayı amaçlayan ve hukuk düzeninin devamını 

sağlayan devletin temel fonksiyonlarındandır, bu sayede devlet, hukuk düzeninde yer 

alan önceden belirlenmiş kurallara göre uyuşmazlıkların çözümünü garanti eder.37 

Devlet tarafından yürütülen şekli anlamda yargı faaliyeti, bu faaliyeti gerçekleştiren 

makamları ifade ederken, maddi anlamda yargı faaliyeti hukuk kurallarının bağımsız 

hâkimler tarafından belli bir olaya uygulanmasını ifade eder.38 Şekli ve maddi kriterleri 

bakımından devletin yargısal fonksiyonunu bir bütün olarak tanımlamak gerekirse, 

“yargı organlarının hukuki uyuşmazlıkları çözme fonksiyonu” olarak tanımlanabilir. 39  

Anayasanın 9. maddesinde yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız ve 

tarafsız mahkemelerce kullanılacağı belirtilmiştir. Mahkemeler, uyuşmazlık konusu 

olan somut olaylar hakkında hukuka uygun olarak yargılama yaptıktan sonra haklı olan 

taraf lehine karar veren devletin bağımsız yargı organlarıdır.40  Mahkemeler tarafından 

yapılan yargılama toplumca kabul görmüş bir otoritenin uyuşmazlığa müdahalesini 

içerir ve kamusal nitelik taşır. 41 Başka bir ifadeyle devlet tarafından yapılan yargılama 

faaliyetinde uyuşmazlığın çözümü tarafların tasarruf alanından çıkarak kamusal alana 

geçmiştir.42 

                                                 
36 Aydın, 2-3 

37 Ildır, Hak Arama Özgürlüğü, 385 

38 Kuru/Arslan/Yılmaz, 56   

39 Gözler,420 

40 Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku, 110 

41 Kekeç,8 

42 Ekmekçi/Özekes/Atalı,.5  
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Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan bireylerin yargı organları aracılığıyla hak 

arama özgürlüğüne sahip oldukları Anayasamızın Kişinin Hak ve Ödevleri başlıklı 

ikinci bölümünde yer alan 36. maddesi ile koruma altına alınmış olup,  söz konusu 

madde ile herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 

önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip 

olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Hak arama özgürlüğü değişik somut olaylar kapsamında pek çok defa Anayasa 

Mahkemesi kararlarında tartışılmış, bu kararların birçoğunda hak arama özgürlüğünün 

önemine dikkat çekilmiştir.  

Konuya ilişkin bir Anayasa Mahkemesi kararında43 hak arama özgürlüğünün 

önemi; “İnsan varlığını soyut ve somut değerleriyle koruyup geliştirmek amacıyla 

hukuksal olanakları kapsamlı biçimde sağlama, bu konuda tüm yollardan yararlanma 

hakkını içeren hak arama özgürlüğü, hukuk devletinin başlıca ölçütlerinden, 

demokrasinin en çağdaş gereklerinden, vazgeçilmez koşullarından biridir. 

Kullanılmasını yöntem, süre ve gerekler yönünden koşullara bağlayarak düzenleme 

dışında kısıtlama, engelleme ve olumsuz yönde etkileme hoşgörüyle karşılanamaz ve bu 

doğrultudaki düzenlemeler Anayasa'yla bağdaşamaz.” şeklinde ifade edilmiştir.  

Anayasa Mahkemesinin başka bir kararında 44  bireylerin mahkemeye erişim 

hakkının hak arama hürriyetinin doğal bir sonucu olduğu “Kişinin uğradığı bir 

haksızlığa veya zarara karşı kendisini savunabilmesinin ya da maruz kaldığı haksız bir 

uygulama veya işleme karşı haklılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesinin, zararın 

giderilebilmesin en etkili yolu yargı mercileri önünde dava hakkının kullanılabilmesidir. 

                                                 
43 AYM, 19.09.1991 T. 1991/2 E. 1991/30 K. (16.09.1992 tarih 21347 sayılı Resmi Gazete) 

44 AYM, 11.09.2014 T.  2014/76 E. 2014/142K. (04.03.2015 tarih 29285 sayılı Resmi Gazete) konuya 

ilişkin Yargıtay kararı için bkz. Yargıtay 3. HD, 26.03.2009, 2009/777 E. 2009/5199 K. 

(www.kazancı.com) (E.T 20.12.2018) 

http://www.kazancı.com/
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Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan hak arama özgürlüğünün temel 

unsurlarından biri mahkemeye erişim hakkıdır. Mahkemeye erişim hakkı hukuki bir 

uyuşmazlığın bu konuda karar verme yetkisine sahip mahkeme önüne götürmesi hakkını 

da kapsar. Hak arama özgürlüğü demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez 

unsurlarından biri olup tüm bireyler açısından mümkün olan en geniş şekilde güvence 

altına alınmalıdır. ”şeklinde dile getirilmiştir.  

Bir uyuşmazlık ortaya çıktığında soyut bir hak olan hak arama özgürlüğü somut 

hale gelecek ve bireylerin hukuki koruma talebi ortaya çıkacak, talepte bulunma 

anından itibaren ise devlet yargısı ve eğer mümkünse yargı dışı çözüm yolları devreye 

girecektir. 45  Böylece Anayasanın 36. maddesi ile kişilerin dava hakkı başka bir 

ifadeyle mahkemeye erişim hakkı Anayasa ile teminat altına alınmış olsa da, dava 

açmada hukuki yararı olmayan bir kimsenin dava hakkı bulunmayacağı ve bir hakkın 

kötüye kullanılmasını da hukuk düzeni korumayacağı ilkelerinden hareketle, bu hallerde 

duruma Türk Medeni Kanunun 2. maddesi hükmünün uygulanması söz konusu 

olacaktır. 46  

Mahkeme önüne taşınan uyuşmazlıklarda tarafların sonuç üzerinde kontrolü 

bulunmaz, mahkemelerde yapılan yargılama sonucunda hukuk kurallarına dayanan ve 

zorla yerine getirilebilme gücü taşıyan kararlar elde edilmekte olduğundan özellikle 

hukuki veya idari bir konuda emsal oluşturmak için bir hükme ihtiyaç varsa veya 

taraflar işbirliğini reddediyorsa bu durumda mahkemeler yoluyla uyuşmazlıkların 

çözümünü tercih etmek gerekecektir. 47 

                                                 
45 Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku, 23-24 

46 Kuru/Arslan/Yılmaz, 209-210  

47 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2804 
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B. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleriyle Çözüm 

a. Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Genel Esasları  

Bir uyuşmazlık meydana geldiğinde ideal olan, tarafların karşılıklı olarak 

görüşmeleri ve anlaşarak uyuşmazlığı sonlandırmaları olsa da bu durumun her zaman 

gerçekleşebileceğini beklemek iyimser bir yaklaşım olacaktır zira, uyuşmazlık içinde 

bulunan tarafların doğrudan görüşmeler sırasında masada kalmayı becerebilmeleri, 

psikolojik nedenlerle çoğu zaman oldukça zordur.48 

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturma görevi esasında devletin 

işi olup bu işlev yargı erkiyle yerine getirilse de, uyuşmazlıkların alternatif yollarla 

çözümü yargısal yolların yanında yer alan ve ilgililerin istekleri halinde devreye giren 

yöntemler bütünüdür.49  Zira alternatif çözüm yolu olarak adlandırılan çözüm yollarının 

temelinde tarafların kendi kontrollerinde olan bir çözümü üretmesi anlayışı vardır.50 

Tarafların yaşadıkları bir uyuşmazlıkta uzlaşarak sorunu çözmeleri, öğretilen, 

önerilen veya arzulanan bir yöntem olmaktan çıkmış, hatta hukuk fakültelerinde dahi 

uyuşmazlık meydana geldiğinde tek çözüm yolunun mahkemelerde dava açılarak 

çözülmesi olduğu öğretilmiştir.51 Bu nedenle ortaya çıkan bir uyuşmazlıkta özellikle 

hukukçuların ilk aklına gelen yöntem mahkeme aracılığı ile çözümdür.52  Oysa hukukun 

amacı bütün uyuşmazlıkları mahkeme kararı ile çözmek olamadığı gibi, hukukçu da, 

yalnızca uyuşmazlıkları yargı önüne taşıyarak sürdüren, tarafları savunan veya karar 

veren kişi konumunda olmayıp, toplumda uyuşmazlıkların çıkmasına engel olan, 

                                                 
48 Aras, Temel Özellik, 69 

49 Tanrıver, Arabuluculuk, 152 

50 Özekes, 44 

51 Pekcanıtez, Alternatif Çözümler, 14 

52 Kekeç, 12 
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uyuşmazlıkların en aza indirgenmesinde yardımcı olan, uyuşmazlık çıktığında ise bunu 

en kısa sürede ve en uygun yolla çözen kişi konumunda olmalıdır.53  

Aslında uyuşmazlıkların yargı yolları ile çözümü tek seçenek değildir. 54 Devlet 

mahkemeleri, tahkim, arabuluculuk, tarafların sulh olması gibi toplumsal ve sosyal 

düzenlemelerinin başarısız kalması halinde son çare olarak devreye girmelidir.55 

Uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları ile çözümü hakkında, uyuşmazlık içine 

düşmüş olan tarafların mali durumlarındaki eşitsizliklerin sürecin işleyişinde olumsuz 

etkiler yaratacağı, uyuşmazlık çözümünde görev alacak üçüncü kişilerin, mesleki 

uzmanlık, tarafsızlık, bağımsızlık, gizliliğe riayet gibi nitelikler açısından yeterli 

kriterlere sahip olamayabileceği ve bu kişilerin süreç içindeki durumları açısından 

gerekli standartlar, mekanizmalar ve güvenceler oluşturulması halinde, alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarına şüpheyle yaklaşılmasına neden olabileceği gibi olumsuz 

görüşler mevcuttur.56  

Bu ve bunun gibi olumsuz görüşler bulunsa da pek çok gelişmiş ülkede hali 

hazırda yargının iş yükünü azaltmak amacıyla kişiler uyuşmazlıkların çözümünde 

alternatif çözüm yollarına teşvik edilmekte hatta bazen bu yollara başvurmaları için 

zorlanmaktadır.57 Uyuşmazlıkların çözümünün yanı sıra mahkemelerdeki iş yükünün de 

azaltılması amacıyla çeşitli ülkelerde yapılan arayış ve çalışmalar, mevcut sistemde yer 

alan sorunları düzeltme mantığının dışına çıkarak büyük gelişmeler göstermiş, bu 

gelişmeler de alternatif uyuşmazlık çözümü başlığı altında toplanmıştır.58  

                                                 
53 Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku, 11 

54Özbek, Arabuluculuk, 116  

55 Yıldırım, 339 

56 Tanrıver, Çözüm Yolları ve Arabuluculuk 159 

57 Pekcanıtez, Alternatif Çözümler, 12 

58 Yılmaz, Arabuluculuk Düzenlemesi, 1280 



15 

 

Uyuşmazlık çözüm sürecinde kullanılan kavramlar da, klasik yöntem olan dava 

yoluyla uyuşmazlık çözümünde farklılıklar göstermektedir. Tarafların aralarındaki 

uyuşmazlıkları çözemediklerinde, yaşanan uyuşmazlığın devletin yargı organları önüne 

taşınmış hali “dava” iken uyuşmazlıkların dava aşamasına gelmeden çözülmesini 

sağlayan her türlü yöntem ise alternatif çözüm yöntemidir.59 Bunun yanı sıra 

mahkemelerde yapılan yargılama sonucunda hâkim tarafından uyuşmazlığın çözümü 

sonucunda verilen karar “hüküm” olarak nitelendirilirken, alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerinde uyuşmazlığın tarafları uyuşmazlık konusundaki “çözüm” üzerinde 

anlaşmaya varır, bu sebeple alternatif çözüm yollarında anlaşmazlığın sona ermesi 

halinde  “çözüm” den söz edilmelidir.60 

aa. Tanımı ve Gelişimi  

Gelişen ve değişen toplumsal koşullar ile bireyler arasındaki sorunların artması, 

farklılaşması ve karmaşıklaşması klasik yöntemlerin bu soruların çözümünde yetersiz 

kalmasına sebep olmuştur.61 Mahkemelerdeki yavaş işleyiş, yargılama giderlerindeki 

artış ve bireylerin eşit koşullarda adalete ulaşmasının mümkün olmadığı iddiaların 

artması neticesinde, “adalet herkes içindir” temel düşüncesi, gerçekçi olmaktan uzak 

hale gelmiş bu koşullar tarafları alternatif yöntemlere yöneltmiştir62. 

Geleneksel usul hukuku sistemlerine karşı ortaya çıkan adalete ulaşma hareketi, 

1960’lı yıllarda başlayan ve 1970’li yıllarda gelişen sosyal devlet anlayışının sonucunda 

ortaya çıkan gelişmelerin sonucudur.63  Kuramsal anlamda adalete erişim hakkı, batılı 

ülkelerde özellikle de Avrupa da hakim olan şekli yaklaşımları, yani hukuku devlet 

                                                 
59 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü, 128 

60 Ildır,23-24 

61 Ekmekçi/Özekes/Atalı,7 

62 Aras, Temel Özellik, 60 

63 Özbek, Adalete Ulaşma Hareketi, 121 
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tarafından getirilmiş olan durağan kurallar olarak kabul edilen yaklaşımın reddine 

dayanmaktadır.64 Bu harekete hakim olan bakış açılarından en önemlisi temel toplumsal 

ihtiyaçların ve sorunların tespit edilerek yasal kurumlardan olan beklentilerin 

cevaplandırılmaya çalışılmasıdır.65  

İlk kez Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkan ve yine 1960’ların başında 

en fazla Amerika Birleşik Devletlerinde bir dereceye kadar da Almanya’da görülen 

adalete ulaşma hareketinin çok önemli bazı sonuçları ortaya çıkmış, bu sonuçlardan 

belki de en önemlisi mahkemelerin ve diğer kurumların yapısının değiştirilerek 

reformun sosyal hedeflerini gerçekleştirmek adına alternatif kurumları teşvik etmek 

olmuştur.66 Bu kapsamda şunu söylemek mümkündür ki alternatif uyuşmazlık 

çözümleri dünya çapında ilerleyen adalete ulaşma hareketi çatısı altında yer 

almaktadır.67 

Amerika Birleşik Devletleri bölge mahkemelerinde 1970 yılında arabuluculuk 

ve tahkim programları uygulanmaya başlanmış; 1980' de kısa jüri yargılaması, tarafsız 

ön değerlendirme yolları ortaya çıkmış, 1990' da kabul edilen Civil Justice Reform Act 

(Medeni Yargı Reformu Kanunu) ile tüm bölge mahkemelerinde alternatif uyuşmazlık 

çözümünün geliştirilmesi hedeflenmiş, bölgesel hukukçuların, bilim adamlarının ve 

yurttaşların katılım ve yardımlarıyla, medeni yargıdaki gecikmenin önüne geçilmesi ve 

yargılama maliyetlerinin azaltılması için bir planlar yapılmış, Amerika Barolar 

Birliğinin (American Bar Association) çabalarıyla Federal Hükumet, dava sayısının 

                                                 
64 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü, 242 

65 Özbek, Adalete Ulaşma Hareketi 123 

66 Özbay, 461 

67 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü, 246 
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azaltılmasını ve medeni yargı sisteminin gelişmesini için "alternatif uyuşmazlık 

çözümü" tekniklerinin daha çok kullanımını teşvik etmeye başlamıştır.68 

Amerikan hukuk sisteminin eleştirildiği ve sistemi iyileştirmek hakkında 

çalışmaların yapıldığı 1976 tarihli Roscoe Pound Konferansında Profesör Frank 

Sanders’in mahkemelerin yalnızca mahkeme binası olarak kalmaması gerektiği, aynı 

zamanda belli tipteki uyuşmazlıklar için en uygun çözüm yolunu da üretebilecek yerler 

haline getirtilmesi gerektiği fikri konferansın öne çıkan fikirlerinden biri olmuş ve bu 

konferans mevcut alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının başlangıcı olarak kabul 

edilmiştir.69  Bu ve bunun gibi pek çok gelişme devlet yargılamasında uyuşmazlıkların 

çözümü hakkında yapılan eleştiri ve değerlendirmeler Amerika Barolar Birliğinde 

uyuşmazlıkların yargısal faaliyet dışındaki usullerle çözümlenmesi fikrini 

doğurmuştur.70  

Böylece ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan 

alternatif uyuşmazlık çözüm yolları sayesinde, bugün için Amerika Birleşik 

Devletlerinde uyuşmazlıkların %80’inden fazlası mahkeme içi ve mahkeme dışı 

alternatif yöntemlerle çözümlendiği belirtilmektedir. 71  

Amerika Birleşik Devletlerinde doğan alternatif çözüm yolları, hukuk 

sistemlerinin benzeyen benzer problemlerin yaşanan ve dil farklılığı bulunmayan 

Avustralya ve Birleşik Krallık gibi diğer Anglo-Sakson ülkelerde de benimsenmeye 

başlanmıştır.72  

                                                 
68 Yılmaz, 843 

69 Kekeç, 31 

70 Taşpolat Tuğsavul, 34 

71 Şanlı, 60-61 

72 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü, 247 
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Avrupa Birliği ülkeleri tarafından alternatif yollara özellikle 90’lı yıllarından 

itibaren daha fazla önem verilmiş ve 2002 yılında alternatif çözüm yolları hakkında 

Yeşil Kitap (Green Paper) yayımlanmıştır. 73 Günümüzde de Avrupa Birliği’ne üye olan 

devletler, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile ilgili gelişmeleri yakından takip 

etmekte, birey-idare arasındaki uyuşmazlıklar ile aile hukuku, iş hukuku, tüketici 

hukuku ve ticarî ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların alternatif yollarla çözümü için 

başvurular son yıllarda giderek artmaktadır.74 

Dünyada meydana gelen gelişmeler sonucunda ortaya çıkan alternatif 

uyuşmazlık çözümü kavramını en genel ifadeyle, mahkemelerdeki yargılamaya 

alternatif ya da yargılama dışında kalan uyuşmazlık çözümleri olarak şeklinde 

tanımlamak mümkündür.75 Uyuşmazlıkların alternatif yollarla çözümünü daha geniş bir 

şekilde tanımlamak gerekirse, tarafsız bir üçüncü bir kişinin uyuşmazlığın taraflarını bir 

araya getirerek iletişim kurmalarını bu sayede de sorunun çözümünü kendilerinin 

bulmalarını sağlamasını veya taraflara somut olayın özelliklerine uygun, üzerinde 

mutabakata varabilecekleri uygun çözüm önerileri üretip sunmasını, bu sayede de 

uyuşmazlığın çözümünde destek vermesini öngören ve Devlet mahkemelerinde yapılan 

yargısal faaliyete karşı seçimlik bir yol olarak işlerlik kazanan gönüllülük esası ile 

yürüyen çözüm yollarının bütünüdür.76 

Anayasa Mahkemesinin Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 

iptali talebiyle açılan davada verdiği kararda77 alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerini, “alternatif uyuşmazlık çözüm yönetimleri; uyuşmazlıkların çözümünde 

                                                 
73 Namlı, 154 

74 Özbek, Avrupa Birliği,  311 

75 Ildır, 26 

76 Tanrıver, Çözüm Yolları ve Arabuluculuk, 151 

77 AYM, 10.07.2013 T.  2012/94 E. 2013/89 K. (25.01.2014 tarih 28893 sayılı Resmi Gazete)  
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yargısal yolların yanında yer alan ve tarafların istemleri hâlinde işlerlik kazanan, esas 

itibarıyla ilişkilerin koparılmadan sürdürülmesini ve adil bir karardan ziyade, her iki 

tarafı da tatmin edici bir çözüme ulaşılmasını hedefleyen yöntemler bütünü” olarak 

tanımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi kararında yer alan ifadeden de anlaşılacağı üzere, 

alternatif uyuşmazlık çözümleri, Devlete ait yargı yetkisinin mutlak egemenliğine zarar 

vermeden işlerlik kazanan ve uygulama alanı bulan ek yöntemlerdir. Alternatif çözüm 

yollarının yargılama faaliyetine ek yöntemler niteliğinde olması ise yargılama 

faaliyetini zayıflatmak ya da ortadan kaldırmak gibi bir amaç güdülmediğini ifade eder. 

Zira bu yöntemler ile asıl hedeflenen küçük çaplı ve kamu düzenini ilgilendirmeyen 

uyuşmazlıkların adli bir soruna dönüşmeden çözümlemek olup başarılı olabilmesi için 

devletin yargılama faaliyeti ile yarışmaması gerekmektedir.78  

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında, alternatif çözüm yolları 

kavramında geçen “alternatif” teriminin,  mahkemelere alternatif bir yol olarak 

kullanılamadığı da ayrıca vurgulanmıştır. Türk yargı sisteminde yeni olan alternatif 

uyuşmazlık çözümü kavramında yer alan “alternatif” sözcüğü doktrinde de değişik 

şekillerde ifade edilmiştir. Bir görüşe göre, genel olarak toplumsal yapının değişmesi ve 

yargı sürecinin uzun sürmesi sebepleriyle ortaya çıkan ve yeni kabul edilen bu 

yöntemler, klasik çözüm yöntemlerinin dışında yer almaları nedeniyle alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemleri olarak ifade edilmişlerdir.79 Bir diğer görüşe göre ise, 

“alternatif” sözcüğü, dava yoluna seçimlik olarak kişilere sunulan uyuşmazlık çözüm 

yollarını ifade etmektedir. 80  

Türk hukukunda bu uyuşmazlık çözüm yollarının “alternatif” olarak nitelenmesi 

hakkında bazı eleştiriler de bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesine göre arabuluculuk 

                                                 
78 Taşpolat Tuğsavul, 24 

79 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 7 

80Özbek, Arabuluculuk,127 
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gibi yöntemler aslında hukuki ihtilafların mahkemeler yoluyla çözümünde tamamlayıcı 

işleve sahiptir ve bu nedenle “alternatif” terimi yanılgıya yol açabileceği gibi 

kutuplaşma riskini de taşımaktadır.81  

Bir diğer görüşe göre ise, bu kurumları terminolojik olarak ifade ederken, 

kişilerin bu kurumları yargıyla rekabet eden ve onun yerini almaya çalışan bir 

mekanizma gibi algılanmasının önüne geçmek için “alternatif uyuşmazlık çözümleri”  

tabiri yerine “dostane bir biçimde uyuşmazlık çözüm yöntemleri” tabirinin kullanılması 

yöntemlerin amaç ve işlevlerine daha uygun olacaktır. 82 

Alternatif çözüm yollarında uyuşmazlık içinde bulunan taraflar dışında tarafsız 

bir üçüncü kişinin yer almasının zorunlu kabul edilip edilmeyeceği de öğretide 

tartışmalıdır. Konu hakkında bir görüşe göre alternatif uyuşmazlık çözümlerinin 

tanımında bir üçüncü şahsın uyuşmazlığa müdahalesi mutlaka gereklidir.83 Başka bir 

görüşe göre ise alternatif uyuşmazlık çözümünün yalnızca üçüncü kişinin katıldığı 

yollardan ibaret kabul etmemek gerekir.84 Zira bu durumda müzakerenin ve müzakere 

temelli yöntemlerin alternatif çözüm yolu olarak kabul edilememesi tehlikesi doğabilir.  

bb. Özellikleri  

Uyuşmazlığın çözümüne tarafların etkin katılımı ve iyi ilişkilerin sürdürülmesi 

isteği alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerinin en önemli tercih nedenlerindendir.85 

Zira uyuşmazlıkların alternatif yollarla çözümünde mücadelenin yerini uzlaşma, 

                                                 
81Yıldırım, 338 

82Tanrıver, Arabuluculuk Ve Uzlaştırma, 2029 

83 Ildır, 27. Özbay, 463 

84 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü, 191 

85 Ildır, Hak Arama, 386 
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hakların kullanılmasının yerini etkinlik, hukuk dilinin yerini gündelik yaşam dili, 

bürokrasinin yerini toplumsal yaşam, cebrin yerini tarafların ikna edilmesi almaktadır.86  

Alternatif uyuşmazlık çözüm yönetimleri Devlet yargılaması ile 

karşılaştırıldığında en dikkat çeken özelliği uyuşmazlığın taraflarına hem işleyiş hem de 

sonuç üzerinde kontrol imkanı sağlamasıdır87. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının 

sağladığı etkin katılım imkanı sayesinde uyuşmazlık içinde bulunan taraflarının sonuçta 

kaybeden taraf olsalar da, yıllarca sürecek ve sonuçta ne gibi bir sorumluluk 

yükleneceklerini tahmin edemedikleri bir dava süreci yerine, neticede neye mal 

olacağını öngörebildikleri bir süreci tercih etme ihtimalleri oldukça yükselmektedir.88  

Bu yönüyle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, dava sonucunda verilen 

hükmün kesinleşmesine kadar geçen sürelerin uzunluğu dikkate alındığında zamandan 

da tasarruf etme imkanı sağlar. 89 Aslında genel mahkemelerde yapılan yargılamaya 

nazaran zamandan ve yargılama giderlerinden tasarrufun sağlanması alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin hem amacı hem de bu sürecin bir sonucu 

niteliğindedir.90 

Bunun yanı sıra alternatif çözüm yöntemleri uyuşmazlık nedeniyle aralarındaki 

ilişki zarar görmüş olan taraflara problem büyümeden ortadan kaldırma imkanı sağlar. 

Bu yönüyle alternatif uyuşmazlık çözüm yolları tarafların aralarındaki uyuşmazlığı 

dostane bir yolla çözme isteğini ifade eder ve bu anlaşma bir üçüncü kişinin katılımıyla 

gerçekleşse de tarafların anlaşmanın koşullarına uyma ihtimalleri daha yüksek olabilir.91  

                                                 
86 Ceylan, 4 

87 Taşpolat Tuğsavul, 26 

88 Özbek, Adalete Ulaşma Hareketi, 138  

89 Pekcanıtez, Alternatif Çözümler, 14 

90 Biçkin, 36 

91 Konuralp, 501 
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Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının dikkat çekici özelliklerinden biri de 

uyuşmazlıkların çözümünde taraflara yaratıcı tercihler sunabilmesi olup bu yöntemlerde 

taraflar özel gereksinimlerine uygun uyuşmazlık çözüm yöntemlerini seçme imkânına 

sahiptir.92 

Öğretide alternatif uyuşmazlık çözümlerinin tümüyle gönüllülük esasına göre 

yürüyen bir kurum olması özelliğinin korunması amacıyla taraflara özellikle yaptırımlar 

öngörülerek, bu yollara başvurusunun zorunlu kılınmaması gerektiği belirtilmektedir. 93 

Ancak bu durum alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin 7036 sayılı İş 

Mahkemeleri Kanununda kabul edildiği gibi yargılama öncesi başvurulması zorunlu bir 

aşama olarak kabul edilmesine engel olmamalıdır. Bu uygulama ilk defa Türkiye’de 

uygulanmamakta, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının uygulandığı ülkelerin bir 

kısmında dava yoluna ya da tahkime başvurmadan önce alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarına başvurmanın mecburi tutulduğu görülmektedir.94 Yine kişilerin hak arama 

özgürlüklerinin kısıtlandığını söylemek doğru olmaz zira kişilerin mahkemeye 

başvurma imkânı kapatılmamıştır.95   

Burada özetle söylenebilir ki; alternatif uyuşmazlık çözüm yolları yargısal 

yollara nazaran temelde biçimsel anlamda daha serbest ve daha özel, tarafların çözümde 

daha aktif oldukları ve çözüm sürecinde daha kontrol sahibi olabildikleri yöntemlerdir 

                                                 
92 Ildır Hak Arama, 388 

93 Tanrıver, Çözüm Yolları ve Arabuluculuk,154 

94 Şanlı, 6. İtalya’da, Almanya’da ve Amerika’da başvurması zorunlu olan ve genellikle yargılama öncesi 

tüketilmesi zorunlu bir yol olarak öngörülen örnekler için bkz. Azaklı Aslan, 88-10. Yine yargılamanın 

zorunlu bir parçası genellikle de ön aşaması olarak kabul edilen ülke örnekleri için bkz. Ildır, 29 

95 Pekcanıtez, Alternatif Çözümler,14 
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ve bu yöntemlerde gönüllü katılım, bağlayıcı olmama ve yargısal yollara başvuru 

imkanını ortadan kaldırmama karakteristik özelliklerdir.96  

cc. Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Yargı 

Sistemine Sağladığı Faydaları  

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde hukukçular ve halk arasında 

ilk akla gelen çözüm yolu yargı organlarına başvurmak olsa da, yargı organların 

başvurmak şeklindeki uyuşmazlık çözüm yolunun sosyal, psikolojik, ekonomik ve 

bunun gibi pek çok yönden dezavantajlı olması sebebiyle aslında en son düşünülmesi 

gereken yoldur.97 

Mevcut uyuşmazlık çözüm yolları toplum yapısının gelişimi ile ortaya çıkan 

uyuşmazlıkların çokluğu karşısında bazen yöntem ve zaman bakımından bekleneni 

sağlayamamakta bazen de değişen ve gelişen toplum yapısı sonucu ortaya çıkan 

uyuşmazlıklarda varılan sonuçların nitelik olarak yeterli ve kalıcı olmamasına sebep 

olmaktadır. 98 

Aslında davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının 

yargının görevi ve gerekliliği olduğu Anayasanın 14. maddesinde dile getirildiği gibi 

yine Anayasanın 36. maddesinde yer alan adil yargılanma hakkı ile de davaların makul 

sürede sonuçlandırılması gerekliliği de güvence altına alınmıştır. Anayasanın 36. 

maddesi hükmü hak arama özgürlüğü, hukuki koruma talebi ve hatta daha geniş 

anlamıyla adalete erişim hakkına da teşkil etmektedir. 99  

                                                 
96 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2807 

97 Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku, 9 

98 Özekes, 40 

99 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 20 
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Anayasamızda da yer alan adil yargılanma hakkının temelinde Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi yatmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf ülkeler 

açısından adil yargılanma hakkının temini için, yargılamanın makul sürelerde bitirilmesi 

için yeterli mahkemelerin kurulması ve yargıçların görevlendirilmesi gibi önlemleri 

almak zorunluluktur. 100  

Adil yargılanma, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesiyle güvence 

altına alınmış olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından bir kanunla uygun 

bulmak suretiyle iç hukukun bir parçası haline getirilen yargılamaya ilişkin temel 

haklardan birisi olup hatta en önemlisidir.101 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin102 “Adil Yargılanma” kenar başlıklı 6. 

maddesinin birinci fıkrası, “Her şahıs gerek medenî hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar 

gerek cezaî sahada kendisine serdedilen bir isnadın esası hakkında karar verecek olan 

kanunî, müstakil ve tarafsız bir mahkeme tarafından, davasının makûl süre içinde, 

hakkaniyete uygun ve alenî surette dinlenilmesini istemek hakkını haizdir.” şekildedir.  

Söz konusu hüküm ideal bir ilke olarak, gecikmeden ve adil bir şekilde yargılama 

yapılması haklarını içerir.103  Adil yargılanma hakkı iddia ve savunma hakkından daha 

geniş bir anlam taşıyan ve yargılamanın belirli bir parçası ya da belirli bir usulüyle 

sınırlı olamayan yargılamaya ilişkin genel bir şart olma özelliği taşır.104  

İnsan hakları sözleşmesini imzalayarak sözleşmede yer alan insan haklarını 

korumayı taahhüt etmiş ülkemiz açısından, adil yargılanma hakkı,  hukuk devleti 

                                                 
100 Pekcanıtez, Adil Yargılanma, 51 

101 Tanrıver, Adil Yargılanma Hakkı, 191 

102 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi metni için bkz.  

http://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf 

103 Özbek, Tedbirler, 219 

104 Ildır, 43 

http://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf
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olmanın doğal bir sonucudur ve gerçek hukuki korumayı sağlamakla yükümlü olan 

mahkemeler tarafından adil yargılanma hakkı temin edilmediği takdirde hukuk 

devletinde yargı da temin edilmemiş olur.105 

Adil yargılanma hakkını karakterize eden temel unsurlarından biri olan 

hakkaniyete uygun olarak yargılanma unsurundan söz edilebilmesi için hukukî 

dinlenilme hakkının da güvence altına alınmış bulunması ve eşitlik temeline dayalı 

olarak bu hakkın kullanımını için uygun ortamın yaratılmış olması hususlarının birlikte 

gerçekleşmesi gerekir.106  

Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının 

görevi olsa da bu konuda, devletin gereken altyapıyı kurması gerekmekte olup,  ülkemiz 

açısından da davaların sonuçlanmasının gecikmesi hak arama özgürlüğünün ihlali 

anlamına gelebilmektedir.107 Bu durum adli açıdan hak arama özgürlüğünün önündeki 

en temel engel olmakta, hak arama yollarına başvurulduktan sonra adli mekanizmanın 

yavaş işlemesi nedeniyle yargılamanın uzun sürmesi sonucunda elde edilmek istenen 

hakkın gecikmesi sebebiyle bireyler üzerinde güvensizlik gibi olumsuz psikolojik 

etkiler doğabilmektedir. 108 Makul sürede yargılanma kavramı tam olarak şeklen ve 

mutlak olarak tanımlanması pek mümkün olmayan bir kavram olup, olaydan olaya 

değişmekteyse de, günümüzde adaletin geç işlemesi bir insan hakkı sorunu olarak 

değerlendirilmekte ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ülkemiz Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkûm 

edilmektedir.109 

                                                 
105 Pekcanıtez, Adil Yargılanma, 37-38 

106 Tanrıver, Adil Yargılanma Hakkı, 204 

107 Aydın, 35 

108 Köküsarı, 199  

109 Yılmaz, Arabuluculuk Düzenlemesi, 1277 
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Avrupa Yasal İşbirliği Komitesi (European Committee On Legal Co-operation) 

ve onun çalışma grubu tarafından adalet hizmetlerinin etkinliği hakkında yapılan 23. 

konferans kapsamında 2000 yılında hazırlanan raporda Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinin 6. maddesi gereği olarak “makul sürede adil ve aleni yargılamanın” 

mecburi olduğu ülkelerin bu konuya hassasiyet göstererek dava açan kişilerin bu 

yöndeki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaları gerektiği belirtilmektedir. 110  

Hukuk devleti ilkesinin temel koşullarından bir diğeri de, adalet sisteminin etkili 

bir şekilde yönetilmesi olup, devlet bireylerin adalet sistemine ilişkin haklarının 

korumasına özen göstermez ise, hukuk ve adalet sisteminin işlevselliğine ilişkin 

sorunlar temel insan hakları ile ilgili tartışmaları doğurabilir ve yetersiz bir yargı sistemi 

imajı vatandaşların adalete olan inancını zedeleyebilir.111  

Bu açıdan alternatif çözüm yollarının taraflara hızlı, ekonomik ve dostane 

çözümler sunabilmesi gibi özellikleri sayesinde yargı sisteminde tıkanan noktaların 

giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bu yönüyle alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 

ilişkin çalışma ve öneriler, genel olarak hak arama özgürlüğünün sınırlarını daraltıcı bir 

anlayışın ifadesi olarak yorumlanmamalı tersine bireylerin dostane çözüm arayışlarına 

imkan sağlayan bir dizi faaliyet olarak kabul edilmelidir.112 

Zira alternatif uyuşmazlık çözümleri hakkında olumsuz görüşte olanlar, yargı 

faaliyetinin devletin bir parçası olması sebebiyle bu yetkinin başka bir makama, merciye 

                                                 
110 EUROPEAN COMMITTEE ON LEGAL CO-OPERATION, 23rd Conference of European Ministers 

of Justice, Cost-Effective Measures Taken By States To Increase The Efficiency of Justice, London 2000, 

(E.T 20.02.2019) 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016

804d33d3 

111 Özbek, Tedbirler, 210 

112 Konuralp, 509 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804d33d3
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804d33d3
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ya da kişiye bırakılamayacağını aksi halde devletin zayıflayacağını, yargı dışındaki 

çözümlerin aynı zamanda hukuku zayıflatarak zayıfları korunmasız hale getireceğini bu 

şekilde haksızlıkların meşrulaşacağını savunmaktadırlar.113 

Ancak burada vurgulanmak istenir ki, alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerinin uygulanacağı alanlar, kamu düzeninden sayılmayan ve tarafların üzerinde 

serbestçe tasarrufta bulunabileceği işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklardır.114 Alternatif 

çözüm yolları ile kamu düzenini ilgilendirmeyen uyuşmazlıkların adli bir soruna 

dönüşmeden çözümü amaçlandığından, yargı sistemi yerine ikame edilmeye çalışılan 

yahut onunla rekabet içinde bulunan bir süreç olarak görülmemelidir.115 Zira alternatif 

çözüm yolları bulunmasa dahi, devlet yargısının işleyişi hakkında usul hukukumuzda, 

taraflara kamu düzeninden olmayan uyuşmazlıklarda sulh olabilmesine imkan tanıyan, 

hatta hâkime tarafları sulhe teşvik etmek konusunda ödev yükleyen düzenlemeler 

mevcuttur.116 

Öte yandan alternatif çözüm yolları ile yargısal faaliyette olduğu gibi adil bir 

karar verilmeye çalışılmaz ve bu nedenle de yargı organlarının verdiği güvenceyi 

bireylere sağlamazlar.117 Zira Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun genel 

gerekçesinde de dile getirildiği gibi, alternatif çözüm yolları yargı sistemi ile rekabet 

içinde olmak ya da yargısal yollara başvuru imkânını ortadan kaldırmak amacını 

                                                 
113 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2808 

114 Tanrıver, Çözüm Yolları ve Arabuluculuk,152  

115 Aras, Temel Özellikleri,59 

116 Tanrıver, Sosyolojik Bakış, 822 

117 Pekcanıtez, Alternatif  Çözümler, 15 
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taşımazlar, aksine bu yollarla amaçlanan Devlete ait olan yargı yetkisinin mutlak 

egemenliğine zarar vermeden uyuşmazlıkların daha basit ve kolay çözümüdür.118  

Nitekim Anayasa Mahkemesi kararında da alternatif çözüm yönetmelerinin 

Anayasa ile koruma altına alınmış olan yargıya ilişkin hakları ihlal etmeyeceği 

belirtilmiştir. Söz konusu kararda durum, “Anayasa’nın 141. maddesiyle de davaların 

en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması görevi yargıya verilmiştir. Bu 

görevin ağır iş yükü altında yerine getirilmesi zorlaştıkça, uyuşmazlıkların çözümü için 

alternatif yöntemlerin yaşama geçirilmesi, yargıya ilişkin anayasal kuralların 

etkililiğinin sağlanması bakımından gerekli görülebilir.” şeklinde ifade edilmiştir.119   

Yargısal faaliyete ek olarak getirilen bu yöntemler sayesinde, bazı 

uyuşmazlıkların devlet yargısı dışında çözümlenmesi ile bireylerin hak arama 

özgürlüğünü kısıtlanmadığı gibi, devlet yargısının kalitesini artacağı 120 zira tarafların 

uyuşmazlığı kendi aralarında çözmeyi denemeleri, ardından mahkemeye taşımları 

nedeniyle mahkemelerde daha sağlıklı ve nitelikli kararlar verilmesine sebep olacağı 

belirtilmektedir. 121  

Bazı hukuk davalarında bilirkişi raporları verilecek kararlarda etkili 

olabilmektedir. Bu tür bilirkişilik uygulamalarının etkin olduğu söz konusu ihtilaflarda, 

bilirkişiler tarafından yapılan ve mahkeme tarafından hükme geçirilen parasal değere 

ilişkin belirlemelerin, alternatif çözüm yöntemleri kapsamında oluşturulacak kurullarca 

yaptırılmasının ve bu tip konuların bir ölçüde yargısal alanın dışına çıkarılarak alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarından birine bağlanmasının dava sayılarının azalmasında 

                                                 
118 HUAK gerekçesi için bknz. 

http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2012Yili/Kanmetni/6325ss.pdf 

119  AYM, 03.03.2004 T. 2003/98 E. 2004/31 K. (10.07.2004 tarih 25518 sayılı Resmi Gazete) 

120 Ildır, Hak Arama Özgürlüğü, 398 

121 Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku, 12 
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büyük katkı sağlayabileceği belirtilmektedir.122 Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi 

için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini yürüten üçüncü kişilerin konusunda 

bilgili, pratik düşünebilme yeteneğine sahip ve aynı zamanda uyuşmazlık konusunda 

uzman kişiler arasından seçilmesi gerekmekte olup, bu halde bilirkişiye başvurma 

ihtiyacı hissedilmeyeceği gibi zaman kaybı da önlenebilecektir.123 

b. Başlıca Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Türleri ve Türk Yargı 

Sistemindeki Yerleri   

Yargılama dışında kalan tüm alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının temelinde 

müzakere vardır. 124 Ancak müzakere dışındaki yollarda uyuşmazlığın çözüm süreci 

mutlaka üçüncü bir kişinin katılımı ile yürümekte ve bu üçüncü kişinin uyuşmazlıkların 

çözümünde oynayacağı role göre yöntemlerin adı değişmektedir.125 

Temel uyuşmazlık çözüm yöntemleri devlet mahkemelerinde yapılan yargılama 

ve tahkim olarak kabul edilmektedir.126 Bu sebeple alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin 

de devlet yargısı ile tahkime alternatif olarak geliştiği kabul edilmektedir.127 

Uyuşmazlıkların temel çözüm yolları üzerindeki iş yükünü azaltarak daha kısa 

sürede, daha kalıcı ve esnek usuller ile çözüm sağlayacak yöntemler halihazırda 

uygulandığı gibi bu tip yönetmelere ilişkin arayışlar da devam etmektedir. 128 

Ülkemizde de alternatif uyuşmazlık çözüm yolları yeni bir kavram olmayıp bugün için 

uyuşmazlıkların yargı dışı yollarla çözülmesi kültürü var olsa da, ülkemiz, alternatif 

                                                 
122 Konuralp, 505-510  

123 Ildır, Hak Arama Özgürlüğü,  389 

124 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 11 

125 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2810 

126 Şanlı, 58 

127 Ildır, 55 

128 Ekmekçi/Özekes/Atalı,9 
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çözüm yollarının kurumsallaşması ve yaygın uygulamaya sahip olunması konularına 

yabancıdır.129 Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü mümkün olduğunca, 

mücadeleci ve çatışmacı yöntemler yerine, barışçıl ve uzlaşmacı yöntemlerle sağlanması 

halinde hem bireysel hem de sosyal kazanımlar daha fazla olacağından, alternatif çözüm 

yollarına ilişkin yollara karşı bakış açısının geliştirilmesi için toplumdaki sosyal 

anlayışın, eğitim sürecinin ve kültürel alt yapının buna uygun hale getirilmesi için 

çalışmaların da yapılması gerekmektedir.  130 

Çalışmanın bu bölümünde, literatürde alternatif uyuşmazlık çözümü olarak 

adlandırılan modellerin en bilenenlerine değinilerek bu modellerin Türk yargı 

sisteminde ne şekilde vücut bulduğu ortaya koyulmaya çalışılacaktır.  

aa. Müzakere  

Müzakere yöntemi, uyuşmazlık içinde olan tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak 

müşterek bir karar verme amacına yönelmiş iletişim olarak tanımlanabilir.131 Günlük 

hayatın içinde resmiyet unsurunu en az barındıran ve taraf hâkimiyetinin en fazla 

olduğu bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak müzakere, taraflara yöntem ve sonuç 

üzerinde tam tasarruf imkanı tanır.132 Müzakerenin uyuşmazlık çözüm yolları içinde133 

en yaygın yöntem olmasına karşın134 en az düzenleme yapılan yöntemdir. 135 

                                                 
129 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2808 

130 Aras, Temel Özellik, 69 

131 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü,150 

132 Ekmekçi/Özekes/Atalı,.6 

133 Müzakere yöntemini alternatif çözüm yolu olmaktan ziyade, alternatif çözüm yollarının temelini 

oluşturduğunu belirten görüş için bkz. Ulukapı/Kıyak 1651 

134 Özekes Pekcanıtez Usul, .2805 

135 Ekmekçi/Özekes/Atalı,6 
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Müzakere yöntemi üçüncü bir kişinin katılımını gerektirmez. 136 Ancak üçüncü 

bir kişinin katılımı halinde, sonuç üzerindeki kontrolün tamamı devredilmese de 

prosedür üzerindeki kontrolün bir kısmı tarafsız üçüncü kişiye geçer. 137 Genellikle 

taraflar uyuşmazlıklarının nasıl müzakere edileceği ve nasıl karara bağlanacağı 

hususlarını belirlemek adına tarafsız bir üçüncü kişinin rehberlik etmesini ve bu kişinin 

fikirlerini almayı tercih edebilirler.138  

Müzakere sonucunda uyuşmazlık çözüme kavuşturulamazsa yargılamaya 

başvurulması söz konusu olabilir ve bu türde ki müzakereler diğer müzakerelerden 

farklılık gösterir. 139 Bu türdeki müzakereler “anlaşma/uzlaşma müzakeresi” olarak 

adlandırılır ve bu tür müzakereler hukukun gölgesinde devam eder zira iddia sahibi 

anlaşmaya varılmadığı takdirde mahkemeye veya tahkime başvuracağını ileri sürerek 

karşı tarafı anlaşmaya zorlayabilir. 140  

Hukukumuzda yer alan sulh kurumu ile ilgili düzenlemeler, bir noktada 

müzakereye ya da müzakerenin sonucuna ilişkin düzenlemeler olarak 

nitelendirilebilir.141 Sulh kısaca tarafların aralarındaki uyuşmazlığı anlaşarak 

sonuçlandırmalarını ifade eder ve yalnızca tarafların üzerinde tasarruf yetkilerinin 

bulunduğu davalarda söz konusu olabilmektedir.142 

Yargılamada ön inceleme aşamasında hâkimin tarafları sulhe teşvik edeceğine 

ilişkin düzenleme Hukuk Muhakemeleri Kanunun 137. maddesinin birinci fıkrasında 

                                                 
136 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü,151. Özbay, 46. 

137 Özekes Pekcanıtez Usul, 2805 Ekmekçi/Özekes/Atalı, syf.6 

138 Özbek, Adalete Ulaşma Hareketi, 139 

139 Ekmekçi/Özekes/Atalı,11 

140 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2810 

141 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 12 

142 Atalı, 2033 
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yer almaktadır. Söz konusu madde gerekçesinde143 bu aşamanın önemli bir amacının da 

tarafları sulhe ve özünde sulhu hedefleyen bir kurum olan arabuluculuğa gitmeye teşvik 

etmek olduğu böylelikle taraflar arasında bir anlaşma sağlanmasına uygun ortam 

yaratılarak uyuşmazlığın daha ileriki aşamalara gitmeden çözüme kavuşturulmasının 

hedeflendiği belirtilmiştir. Böylece hukukumuzda yer alan sulh düzenlemesi sayesinde 

taraflar bir araya gelip aralarındaki uyuşmazlığı müzakere ederek yargılama sürecine 

devam etmek yerine  dostane yollarla sona erdirebilmektedirler. 

Ancak bu durumun uygulamada örneğine rastlamak pek mümkün olamadığı 

söylenebilir. Bu durumun nedenlerden biri sulhun, uyuşmazlığa düşmüş olan tarafların 

arasını bularak onları uzlaştırabilme işinin zaman ve sabır isteyen bir iş olması ve aşırı 

iş yükü altında bulunan hakimin buna olanak bulamamasıdır.144 Bunun yanında 

tarafların sulhun olumlu sonuçları145 hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları, 

hâkimlerin yaşadığı ihsas-ı rey baskısı ile tarafları sulhe teşvik etmek konusunda 

çekingen davranmaları, ülkemizde davaların sulh ile sonuçlanma oranlarının oldukça 

düşük olmamasına sebebiyet verdiğinden, bu uygulamanın yaygınlaşması için özellikle 

hâkimlerin dosyadaki belgeler kapsamında taraflara bilgi vermelerinin ihsas-ı rey 

sayılmayacağını belirten ve hâkimlerin tarafları sulh yetkilerinin kullanmasını teşvik 

eden açık kanuni düzenlemeye146 ihtiyaç vardır.147  

                                                 
143 Madde gerekçesi için bknz. 

  http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2011Yili/kanmetni/6100ss.pdf 

144 Yılmaz, 847 

145 Olumlu sonuçlarından birine örnek olarak Harçlar Kanunun 22. maddesinde yer alan ve sulhun 

muhakemenin ilk celsesinde gerçekleşmesi halinde karar ve ilam harcının üçte birinin daha sonra olursa 

üçte ikisinin alınacağı belirten düzenleme örnek verilebilir. 

146 17/4/2013 tarihli ve 6460 sayılı Kanunun 6. maddesiyle, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanununun 

“derece yükselmesi” kenar başlıklı 21. maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendine, hakim ve savcıların 

derece yükselmesinin yapılmasında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin 
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bb. Uzlaşma  

Bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uzlaştırma esasında tüm 

uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin amacıdır.148 Uzlaştırma, taraflardan tümüyle bağımsız 

ve objektif bir konumda bulunan üçüncü kişinin, uyuşmazlık içinde bulunan taraflara, 

somut olayın özelliklerine göre şekilleneceği çeşitli çözüm önerileri sunarak tarafların 

bu çözüm önerileri üzerinde düşünmelerini ve sunulan somut çözüm önerilerinden birisi 

üzerinde mutabakata varmalarını sağlamayı hedefleyen çözüm yöntemidir.149 Bu 

anlamıyla uzlaştırma prensipte tarafların uyuşmazlığı çözümlemek için kendi 

kendilerine karar vermelerine dayanır.150 

Başka bir ifadeyle uzlaştırma yönteminde üçüncü kişi, yaşanan uyuşmazlığı 

çözümlemek ve tarafları dostane bir çözüme kavuşturmak amacıyla, tarafları kendi 

çözüm önerilerini geliştirmeye teşvik eden bir girişimdir. 151 Uzlaştırmada, tarafların 

aralarındaki müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine, üçüncü bir kişi duruma dahil olur 

ve gerilimi azaltarak taraflar arasında ilişki kurmak ve teknik konularda yardımcı olmak 

amacıyla ilk adımı atar ve gerektiğinde uyuşmazlık konusu hakkında araştırma yapıp 

biçimsel bir uzlaştırma usulü yürüterek hazırladığı çözüm planını taraflara sunar. 152 

Genelde medeni yargı alanına giren uyuşmazlıklarda kullanılan alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemleri cürüm niteliği taşıyan ceza hukuku uyuşmazlıklarında da 

                                                                                                                                               
çalışmalarının da göz önünde bulundurulacağı şeklinde ekleme yapılarak hakimleri teşvik etmek amaçlı 

bir düzenlemeye  yer verilmiştir. 

147 Atalı, 2034 

148 Ildır, 77 

149 Tanrıver Çözüm Yolları ve Arabuluculuk, 166 

150 Özmumcu, 261 

151 Ildır, 78 dn.2  

152 Konuralp, 498  
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kullanılmaktadır.153 Hukukumuzda da bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak 

uzlaştırma kurumu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253 ila 255. maddeleri 

arasında düzenlenmiştir.  

05.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesinde 

Uzlaştırma Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4. maddesinde uzlaşma; uzlaştırma 

kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar 

görenin Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmaları 

olarak tanımlanmıştır.  

Ceza Muhakemeleri Kanunun 253. maddesinde hangi suçların uzlaştırma 

kapsamında olduğu belirtilmiştir. Söz konusu maddenin 1. fıkrasının (a) bendine göre 

soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar uzlaştırma kapsamındadırlar. 

Bunların yanı sıra (b) bendinde sayılan ve soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete 

bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan, kasten yaralama 

(üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88), taksirle yaralama (madde 89), tehdit (madde 

106, birinci fıkra), konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116), iş ve çalışma 

hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; madde 119, birinci fıkra (c) bendi), hırsızlık 

(madde 141), güveni kötüye kullanma (madde 155), dolandırıcılık (madde 157), suç 

eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165), çocuğun kaçırılması ve 

alıkonulması (madde 234), ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki 

bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239) suçları uzlaştırma 

kapsamındaki suçlardır. Ayrıca mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel 

hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst 

sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda uzlaştırma 

kapsamında kabul edilmiştir. (CMK md. 253/1-c)  

                                                 
153 Ceylan, 98 
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Ceza hukukunda uyuşmazlıkların çözümünde alternatif bir çözüm yolu olan 

uzlaştırma, genel olarak tarafların bir edim karşılığında anlaşarak ceza muhakemesinin 

taraflarından fail açısından ceza soruşturması ya da kovuşturması bitirmelerini, 

karşılığında da mağdur veya suçtan zarar görenin zararını gidermek suretiyle bir uzlaşı 

sağlamalarını ifade eder.154 Uzlaşmayı düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunun 253. 

maddesinin on dokuzuncu fıkrasına göre; şüpheli edimi bir kerede öderse kovuşturmaya 

yer olmadığına dair karar verilir ancak şüphelinin edimi ileri tarihte yerine getirilmesi, 

taksite bağlanması ya da edimin süreklilik arz etmesi halinde ise kamu davasının 

açılmasının ertelenmesine karar verilir. Yine söz konusu fıkraya göre uzlaşmanın 

sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış 

olan davadan feragat edilmiş sayılır.155 Böylece uzlaşmada şüpheli veya sanık ve 

                                                 
154  Eriş, 243 

155 Davacı işçi, geçirdiği iş kazası nedeniyle işvereni ile CMK md. 253 uyarınca uzlaşmış ancak daha 

sonra aynı iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası talebiyle ilk derece mahkemesinde dava 

açmış, Yargıtay 21.Hukuk Dairesi tarafından CMK md. 253 uyarınca davacının tazminat davası açma 

hakkından feragat ettiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek davanın reddine karar vermiştir. 

(Yargıtay 21. H.D. 19.4.2016 T. E.2015/13528, K.2016/6953) Yüksek mahkemenin kararını, cumhuriyet 

savcısının uzlaştırma raporunu onaylamasının uzlaşmanın hukuka ve ahlaka uygun olduğu, taraflar 

arasında gabinin unsurlarının gerçekleşmediği anlamına gelmediği, bu yöndeki düzenlemelerle 

cumhuriyet savcısına sadece uzlaşma tutanağının, özgür iradeye dayanmadığı veya hukuka yahut ahlaka 

aykırı olduğu tespiti yetkisi tanıdığı,  ancak bu yetkinin kullanılmamış olmasının, uzlaşma tutanağına 

geçirilen sözleşmenin özgür iradelere dayandığı veya hukuka ve ahlaka uygun olduğu yönünde bir resmi 

onay anlamını taşımadığı, bunların tespitinin yargılama gerektirdiği, bu nedenlerle, uzlaşma raporu 

içerdiği miktar bakımından ilam nitelinde belge olsa da maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden, 

mağdurun gabin hükümlerinden yararlanarak aradaki farkı talep edebilmesi, aşırı yararlanma ve gabin 

unsurlarının varlığında işçiye ödenen miktara ilişkin ödeme belgesi makbuz niteliğinde kabul edilerek, 

uzlaşma tarihinde ödenen miktarın o dönemdeki zarara oranının belirlenmesi ve bu oranın yeni davaya 

ilişkin hüküm tarihinde hesaplanan zarara oranın da belirlenerek geriye kalan kısmın tazminat olarak 

ödenmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki değerlendirme için bkz. Baycık, 244-252 
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mağdur uzlaşarak ceza muhakemesinin ilerlemesine engel olduğundan ve uzlaşma ile 

failin cezalandırılması olanağı ortadan kalktığından, uzlaşma kurumunu ceza ilişkisini 

düşüren bir hal olarak nitelendirmek mümkündür.156 

Ceza Muhkemesi Kanununun gerekçesinde uzlaşma ile failin işlediği suçun 

sorumluluğunu kabul edip suçun sonuçlarını da gidererek toplumla yeniden bütünleşme 

olanağı elde etmiş olduğu, ayrıca failin ceza sorumluluğu saptanıp zararın giderilmesi 

için gereken de yapılmış bulunacağından hem adaletin yerine getirilmiş olacağı, hem de 

fiille ihlâl edilmiş olan hukuk kurallarının geçerliliğinin vurgulanacağı dolayısıyla 

kamusal barışın yeniden kurulmasına hizmet edileceği, ayrıca devletin yaptırım 

uygulamak yönünden katlanacağı birçok masraftan da kurtulunmuş olacağı bu çeşit 

uygulamaların “onarıcı adalet” olarak adlandırıldığı belirtilmiştir. 157 

Onarıcı adalet, bir haksızlıktan etkilenen tüm paydaşların haksızlıktan etkilenme 

şekillerini ve uğradıkları zararları onarmak için neler yapılabileceğini kararlaştırmak 

adına taraflara tartışma fırsatı sunan bir süreçtir.158 Onarıcı adalet ile mağdurun uğradığı 

zarar giderilirken failin suç teşkil eden fiillerinden kaynaklı sorumluluğu üstlenmesi ve 

suç oluşturan davranıştan kaynaklı anlaşmazlığın çözümüne tarafların katılımını 

öngören bir süreç ifade edilir. 159 Yargıtay 6. Ceza Dairesinin bir kararında da160  

belirtildiği üzere, uzlaşma kurumu da onarıcı adalettir. 

                                                 
156 Centel/ Zafer, 412 

157 CMK madde gerekçesi için bkz. 

  www.ceza-bb.adalet.gov.tr 

158 Moore, 52 

159 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü,1052 

160 Yargıtay 6. CD. 19.01.2010 T. 2006/16595 E. 2010/221 K. (www.kazancı.com)  

http://www.kazancı.com/
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Yargıtay Ceza Genel Kurulunun161 bir kararına göre zararın giderilmesi ve 

onarım, hiç şüphesiz adaletin temel amacını oluştur, ancak bu uzlaştırma kurumunun tek 

görünümü değildir, bu durumun yanı sıra ayrıca uzlaşma kurumu ile hedeflenen başka 

hususlar da vardır. Söz konusu karar göre;  “Uzlaşmanın hedefi suçun işlenmesinden 

sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmeyi, bir arabulucunun girişimini 

sağlayarak çözmek ve adaleti sağlamaktır. Failin neden olduğu zararın giderilmesi, 

fail-mağdur arasındaki barış, uzlaşmanın asıl unsurunu oluşturur. Fail-mağdur 

arasında uzlaşma dışında da, tazminatın sağlanması olanaklıdır. Ancak uzlaşma 

kurumunda, zararın giderilmesi ve onarım yanında ayrıca bir moral unsur da vardır. 

Bu nedenle fail-mağdur arasındaki uzlaşma suçun faili bakımından cezanın "özel 

önleme" fonksiyonuna yardım ettiği gibi mağdurun ve genel olarak kanunun da 

yararlarının korunmasını sağlar. Fail, uzlaşma ile, işlediği suçun sorumluluğunu kabul 

edip üstlenerek ve sonuçlarını da giderek toplumla yeniden bütünleşme olanağını elde 

etmiş olur. Böylece failin ceza sorumluluğunu tespit ve zararın giderilmesi için gereken 

yapılmış bulunacağından, mağdur bakımından da adalet yerine getirilmiş olur. Fail-

mağdur arasındaki uzlaşma, bundan başka, kamuda da, fiille ihlal edilmiş olan hukuk 

kurallarının geçerliliğini vurgulamış ve dolayısıyla kamusal barışın yeniden 

kurulmasına hizmet etmiş olur.”  

Dünyanın bir çok ülkesinde yaygınlaşmış olan ceza uyuşmazlıklarında 

uzlaştırma kurumu ile, failin sorumluluğunun güçlendirilerek mağdurlara yardım 

edilmesi ve işlenen suç dolayısıyla suçtan etkilenen kişilerin, ailelerinin ve toplulukların 

ihtiyaçlarının karşılanması sağlanır.162  

Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaştırma, mağdur ve failin çözüm 

sürecine etkili şekilde katılımını sağlayan yararlı bir kurum olmasının yanı sıra ceza 

                                                 
161 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 05.07.2005 T. 2005/10-84 E. 2005/90 K. (www.corpus.com.tr)  

162 Özbek, Uzlaştırma, 129 

http://www.corpus.com.tr/
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uyuşmazlığının çözüm sürecini hızlandırma, muhakeme giderlerini azaltma gibi 

amaçlara da hizmet etmektedir.163 Alternatif çözüm yollarının ceza hukukunda sağladığı 

faydalar nedeniyle ülkemizde, ceza hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının etkin uygulanmasını sağlamak ve ceza mevzuatı ile Adalet Bakanlığına 

verilen alternatif usullere ilişkin görevleri yerine getirmek üzere Adalet Bakanlığı Ceza 

İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Cezada Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı” 

kurulmuştur.   

cc. Tahkim 

Tahkim uyuşmazlık çözüm yolları içinde, tarafların anlaşmak suretiyle 

uyuşmazlığın çözümlenmesini özel kişi veya kişilere bırakmalarını ve uyuşmazlığın bu 

özel kişi veya kişiler tarafından incelenip karara bağlanmasını ifade eder.164 Kural 

olarak başvurulması gönüllü bir usuldür.165 Diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 

ile tahkim arasındaki en önemli farklılık, tahkimde hakemin verecek olduğu kararın 

tarafları bağlayacak nitelikte olmasıdır.166  Tahkimde ulaşılacak çözüm kazan-kaybettir 

ve en azından bir taraf için ulaşılan çözüm çok da istenen bir durum olmayabilir bu 

nedenle tahkimde çözüm garanti edilir ama memnuniyet garanti edilmez.167  

Günümüzde devlet yargılamasının en önemli alternatifi olan tahkimin168 

tercihinde mahkemeler yoluyla yapılan yargılamaya nazaran daha gayri resmi bir usul 

                                                 
163 Eriş, 242 

.164 Kuru/Arslan/Yılmaz, 800 

165 Özekes Pekcanıtez Usul.2804 

166 Özbek, Adalete Ulaşma Hareketi, 142 

167 Yıldırım, 340 

168 Ildır, 31 
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olması, genelde daha hızlı işleyip ucuz olması ile tam bir gizlilik sağlaması özellikleri 

rol oynar .169 

Uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine müracaat edilmeksizin çözüme 

kavuşturulmasına imkân tanıyan tahkim, bir yargılama türü olması sebebiyle devletin 

genel yargı yetkisi yanında istisnai bir nitelik taşıyan bir uygulamadır.170  

Ancak her ne kadar tahkim, devlet yargısına nazaran uyuşmazlıkları daha çabuk 

çözüme kavuşturması, hakemlerin konusunda uzman kişilerden seçilebilmesi ve 

aleniyet gerektirmemesi gibi olumlu yönleri sayesinde devlet yargısının alternatifi 

olarak kullanılan en yaygın yöntem olsa da bugün için tahkimin alternatif uyuşmazlık 

çözümü olarak nitelendirmeme eğilimi giderek artmaktadır.171 Bu minvalde öğretide 

tahkimi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları dışında kabul eden görüşler bulunmaktadır. 

Bir görüşe göre tahkimde yargı masraflarının yüksek olması ve tahkim sonucunda 

verilen kararın uygulanması için devlet mahkemesi tarafından tasdikin gerekmesi 

tahkimin alternatif çözüm yolu olarak kabul edilmesine engeldir.172 Yine yargıya 

alternatif olarak geliştirilen tahkimin hantal bir yapı sergilemesi nedeniyle alternatif bir 

yöntem olarak kabul edilemeyeceği, alternatif çözüm yollarından anlaşılması gerekenin 

mahkeme ve tahkim dışında kalan yöntemler olması gerektiği de belirtilmektedir. 173  

Bu ve bunun gibi nedenlerle doktrinde tahkim yolu ile uyuşmazlıkların 

çözümünün gerçek anlamda alternatif bir çözüm yolu olmadığı, zira tahkim sürecinde 

hakem ya da hakemlerin tarafları uzlaştırmayı denemediği yalnızca bir karar verdiği,174 

                                                 
169 Özekes,Pekcanıtez Usul, 2804 

170 Küçükgüngör, 141. 

171 Ildır, 60 

172 Özekes, Pekcanıtez Usul 2812, 

173 Şanlı, 58-59 

174 Pekcanıtez, Alternatif  Çözümler 15 



40 

 

tahkim yolu ile uyuşmazlık çözümünün gerçek bir istisnai bir çözüm yolu olmak yerine 

uyuşmazlıkların çözüm yollarından sadece biri olduğu,175 kaldı ki tahkimde devlet 

yargısının tahkime müdahalesi ve tahkim kararının kesin hüküm teşkil etmesi gibi 

özelliklerin alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının temel niteliklerine ters düştüğü176 de 

belirtilmektedir. 

Doktrinde tahkimin alternatif uyuşmazlık çözüm yolları içinde sayılmayacağını 

belirten görüşe karşın, tahkimin alternatif yollar içinde değerlendirilmesi gerektiğini 

savunan görüşler de vardır. Bu görüşlerden bir kaçına göre, tahkimin devlet yargılaması 

dışında yürüyen ve devletçe uygulanmasına izin verilen bir yöntem olması177 ve 

uyuşmazlığın çözümü hakkında kararın uyuşmazlığı çözmekle asıl yükümlü olan 

mahkemeler dışında hakemlerce verilmesi178 tahkimin bir alternatif uyuşmazlık çözümü 

olduğunu kabulünü gerektirmektedir. Hatta alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını içinde 

bugüne kadar bilinenlerin en başında geldiği de belirtilmiştir.179  

Tahkimin alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olup olmadığı hakkında bu 

tartışmalar bulunmakla birlikte, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan hukukçular ve 

Avrupa Komisyonu tahkimi alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak kabul etmekte 

ancak Kıta Avrupası’nda yer alan hukukçular da bu nitelemeden kaçınmaktadırlar.180 

Uyuşmazlık meydana gelmeden önce veya geldikten sonra taraflar uyuşmazlığın 

tahkim yolu ile çözümlenmesi hakkında bir tasarrufta bulunmuş olsalar dahi, tahkime 

başvurmadan önce uyuşmazlığın çözümü için başka bir alternatif bir çözüm yöntemi de 

                                                 
175 Pekcanıtez/Yeşilırmak, 2594 

176 Ildır, 61 

177 Ceylan, 303 dn.34. Ildır, 27 

178 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü,213 

179 Yılmaz, 846 

180 Liebcscher, 51  
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kullanabilirler.181 Öte yandan belirtmek gerekir ki, tahkimin diğer alternatif uyuşmazlık 

çözüm yolları ile birlikte kullanılmasına da bir engel bulunmamaktadır. Ancak 

Arabuluculuk-Tahkim uygulaması dışında, alternatif uyuşmazlık çözümlerinde tahkime 

başvurulması ya da tahkim ile birlikte karma bir şekilde uygulanması konusunda henüz 

yeterince araştırma yapılmamıştır.182 

Hukukumuzda yer alan tahkim uygulamasından kısaca söz etmek gerekirse, 

tarafların yaşanan uyuşmazlıkta tahkim yoluna başvurmak konusundaki serbestilerine 

göre iki türlü tahkim uygulaması bulunmaktadır. Tarafların uyuşmazlığın çözümü için 

başvurup başvurmamakta serbest oldukları Hukuk Muhakemeleri Kanunun 407. 

maddesi ile 444. maddeleri arasında düzenlenmiş olan ihtiyari tahkim ve belli 

uyuşmazlıklarda başvurunun zorunlu olduğunun özel bir kanunla belirtildiği tarafların 

uyuşmazlık meydana geldiğinde mahkemelerde dava açamadıkları uyuşmazlık çözümü 

için hakeme başvurmak zorunda oldukları mecburi tahkim hukukumuzdaki tahkim 

türlerini oluşturmaktadır. 183  

Bunun yanı sıra Hukuk Muhakemesi Kanunun “Uygulanma Alanı” başlıklı 407. 

maddesine göre bu kısımda yer alan hükümler, 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı 

Milletlerarası Tahkim Kanununun tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ve 

tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır. Başka bir 

ifadeyle 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunun 2. maddesinde belirtilen ve 

yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklarda Hukuk Muhakemeleri Kanunun tahkimle 

ilgili maddeleri değil söz konusu Kanun uygulanacaktır. 

                                                 
181 Ildır, 60 

182 Liebcscher, 75 

183 Kuru/Arslan/Yılmaz, 800 
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Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların mahkemeler dışında tahkim yoluyla 

çözümü için tarafların aralarında bu yönde bir sözleşme yapması gerekmekte olup, bu 

yönüyle tahkim sözleşmesi tahkim yargılamasının temelini oluşturur.184 

Tahkimde uyuşmazlığın çözülmesi için başvurulan bu özel kişi ya da kişiler 

hakem/hakem kurulu olarak adlandırılmakta ve aslında kendilerine havale edilen davayı 

görmek hakkında hiçbir resmi sıfat taşımamakta ancak taraflar uyuşmazlığın çözümünü 

hakem/hakemlerden istemekle verecekleri karara razı olmakta ve hakem/hakemler de o 

uyuşmazlık bakımından bir mahkeme gibi yargılama yapıp karar vermektedirler.185  

Hukuk Muhakemesi Kanununda tahkim, ilk itirazlar arasında sayılmıştır. Başka 

bir ifadeyle tahkim şartı olan sözleşmede meydana gelen bir uyuşmazlığı taraflardan biri 

mahkemeye taşırsa diğer taraf buna itiraz ederek uyuşmazlığın mahkemelerde 

görülmesine engel olabilecektir. Tahkimin bu yönü diğer alternatif uyuşmazlık 

yöntemlerinden farklılaştıran bir unsur olup hürriyeti kısıtlayan bir özellik gösterdiği 

ileri sürülmektedir. 186  

Ülkemizde İstanbul Tahkim Merkezi 29.11.2014 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlanan 6570 sayılı Kanunla kurulmuştur. Söz konusu Kanunun 4. maddesinde 

Merkezin görevleri; tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin 

kuralları belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak ve tahkim ve alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle ilgili tanıtım ve yayın yapmak, bu konudaki bilimsel 

çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, gerçekleştirmek, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili 

kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak olarak belirtilmiştir. 

                                                 
184 Pekcanıtez/Yeşilırmak, 2594 

185 Kuru/Arslan/Yılmaz 800 

186Özbek, Uyuşmazlık Çözümü, 837 
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dd. Arabuluculuk-Tahkim  

Arabuluculuk ve tahkimi bünyesinde barındıran bu sebeple karma bir yapıya 

sahip olan bu yöntemde187, arabuluculuk süreci ile başlar ve bu süreç başarıyla 

tamamlanamazsa iki tarafın da rızasıyla tahkim yöntemine geçilir. 188  

Bu yöntem tarafların aralarındaki uyuşmazlığı dostane yollarla çözmek 

istedikleri ancak garantili ve acele bir çözüme ihtiyaç duydukları durumlarda 

başvurulacak yararlı bir yöntem olup, bu yöntemde arabulucu olarak görev yapan 

kişinin aynı zamanda hakem olarak görev yapması mümkündür. 189 

Bu yöntemin avantajları; ilk basamak olan arabuluculuk aşamasında tarafların 

somut olay içindeki durumları netleştirilmiş olacağından tahkim aşamasında her şeye 

yeniden başlanarak vakit kaybedilmeyecek olması ile uyuşmazlığın çözümü için önce 

daha dostane bir çözüm olan arabuluculuk yöntemine başvurularak başarısız olunması 

halinde tahkime başvurulacağından uyuşmazlığın geniş bir perspektifte çözümlenmesi 

imkanı sunmasıdır.190  

Alternatif çözüm yollarının temelinde irade özerkliğinin bulunması nedeniyle, 

bir kişinin hem arabulucu hem hakem olması konusunda taraf iradesini bu konuda 

sınırlandıran bir durum bulunmasa da, üçüncü kişinin aynı uyuşmazlıkta hem hakem 

hem de arabulucu olması arabuluculuk faaliyetinin ve tahkim uygulamasının 

verimliliğini ve esnekliğini etkileyebileceğinden tarafların bu hususta açıkça anlaşmaları 

ve bu durumun bilincinde olmaları gerekir.191 Zira bu yöntemde son aşamada tarafları 

bağlayıcı karar alma gücü olan tarafsız üçüncü kişinin hem arabulucu hem de hakem 

                                                 
187 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2812 

188 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü,434 

189 Ildır,100 

190 Ekmekçi/Özekes/Atalı,15 

191 Tarman, 471  
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olarak görev yapması, anlaşma konusunda isteksiz olan taraf üzerinde arabuluculuk 

görüşmelerinde varılan sonuçların tahkim aşamasında kendisine empoze edileceği 

hissiyatını oluşabilir.192 Bu halde taraflar üzerinde bir baskı oluştuğundan ulaşılan 

çözümün gönüllü olmaktan çıkması riski de söz konusu olabilmektedir.193 Ancak 

tarafların arabulucu ve hakemlerin farkı kişilerden seçmesi halinde bu sorunlar 

yaşanmayacaktır. 194 

Yöntemin başka bir dezavantajı ise tarafların arabuluculuk sürecinde anlaşmaya 

varamamaları halinde, bu süreç dahilinde paylaşılan bilgilerin tahkim sürecine 

gelindiğinde aleyhlerine kullanılabileceği korkusuyla arabuluculuk sürecinde sonuçtan 

tatmin olmasalar da anlaşmaya varabilmeleri ya da bazı bilgileri vermekten çekinme 

ihtimalleridir.195 

Ülkemizde bu yöntemin uygulanmasına bir engel bulunmamakla birlikte196 

uygulanabilmesi için tarafların bu konuda ayrı bir sözleşme veya aralarındaki mevcut 

sözleşmeye bir kayıt koymaları gerekmektedir.197 İmzalanacak bu sözleşme veya 

anlaşmada tarafsız üçüncü kişiye verilecek yetkinin sınırı, arabuluculuk aşamasının 

başarısız olması halinde bu kişinin bağlayıcı tahkim aşamasının başlamasına karar 

vermek yetkisine sahip olup olmadığı hususlarının belirlenmesi gerekmekle birlikte, 

ayrıca tahkimde uygulanacak hukuk gibi konularda belirlenebilir.198 

                                                 
192 Ildır, 100 

193 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2812, 

194 Ildır, 102 

195 Moore, 8 

196 Konu hakkında UNICITRAL model kanunu ve Avusturya Arabuluculuk Kanununda yer alan 

düzenlemeler için bkz. Tarman, 467-469  

197 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 15 

198 Ildır, 104 
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ee. Vakıaların Saptanması Yöntemi  

Bu yöntemle amaçlanan uyuşmazlığın çözümünden ziyade uyuşmazlığın 

temelinde yatan vakıaların tespitinin yapılması ve uyuşmazlık içinde bulunan tarafların 

doğru bir bakış açısı ile soruna yaklaşmalarını sağlamaktır.199  

Vakıaları saptayan kişi uyuşmazlığı çözme gibi sorumluluğu bulunmayan bir 

üçüncü kişi konumunda olup, taraflar uzlaşmaz bir tutumun içine girdiklerinde devreye 

girerek tarafların neleri tehlikeye attıklarını anlamlarını sağlayan bir rapor hazırlar. 200 

Hazırlanan rapor öneri içermeyebilir, rapor öneri  içermiyorsa sadece olayların tespitine 

ilişkin bulguları barındırır ve taraflar bu sayede aralarındaki uyuşmazlığı daha iyi 

anlamış olurlar.201 Bu yöntem uyuşmazlık konusu hakkında rapor hazırlanması yönüyle 

bilirkişilik kurumuna benzese de, bilirkişilik teknik anlamda yargılama sürecinde 

başvurulan bir yoldur ve rapor delil teşkil eder oysa vakıa saptanması delil niteliği 

taşımamaktadır.202 

Vakıa saptaması yönteminde hazırlanan raporda vakıa saptayıcı, taraflardan 

birinin ya da hepsinin önerileri içeren ya da tamamen yeni kendi düşünceleri ve 

önerilerini içeren bir rapor hazırlanır ve bu raporun taraflarca kabul edilmesi 

gerekmez.203 Eğer taraflarca raporun bağlayıcı olacağı kararlaştırılırsa ve öneri maddi 

bir vakıanın tespitine ilişkinse bu halde durum alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi 

olarak vakıa saptanması değil Hukuk Muhakemeleri Kanunun 193. maddesi 

doğrultusunda hakem bilirkişi sözleşmesi olarak kabul edilebilecektir.204  

                                                 
199 Ekmekçi/Özekes/Atalı,11 

200 Ildır, 78-79 

201 Biçkin, 36 

202 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 12 

203 Ildır, 81 

204 Özekes Pekcanıtez Usul 2810. Tanrıver, Çözüm Yolları ve Arabuluculuk, 161 
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Bu yöntem tek başına uyuşmazlığın çözümü konusunda tarafları sonuca ulaştıran 

alternatif bir çözüm yolu olarak kullanılabileceği gibi, diğer alternatif yöntemleri 

tamamlayan bir yol olarak da kullanılabilir.205  

ff. Tarafsız Ön Değerlendirme Yöntemi  

Bu yöntemde uzman bir kişi tarafından uyuşmazlığın ortaya çıkışı ve gelecekte 

nasıl bir süreçle karşılaşılabileceği hakkında taraflardan edinilen bilgi ve belgelere 

dayanarak çözüme yönelik bir değerlendirmede bulunulur ve durum bir raporla taraflara 

sunulur.206 Bu değerlendirme sonucunda tarafların isterlerse kullanabilecekleri bir görüş 

oluşur, ortaya çıkan görüş sonucunda uyuşmazlık çözüme kavuşabilir ancak 

çözümlenemezse değerlendirme gizli kalır.207  

Tarafsız ön değerlendirme yöntemin dar anlamda amacı, dava konusunu 

olgunlaştırmak ve hakları tespit etmektir. 208 Başka bir ifadeyle bu yöntemde asıl 

amaçlanan tarafları bir çözüm davranışı içine sokmak olmamakla birlikte, bu yöntem 

tarafların çözüm çabasına girmesine neden olarak çözüm sağlamasında yol gösterici 

olabilir.209 Bu yöntemle taraflar aralarındaki uyuşmazlık konusunda anlaşmaya 

varabilirler veya arabuluculuk yöntemi ile uyuşmazlığı çözmek için alternatif çözüm 

arayışlarını sürdürebilirler.210 

Bu yöntem hem Hukuk Muhakemeleri Kanununda (293. madde) hem de Ceza 

Muhakemeleri Kanununda (67. madde)  yer alan uzman görüşü/mütalaa kurumuna şekli 

                                                 
205 Biçkin, 36 

206 Ekmekçi/Özekes/Atalı,13 

207 Ildır, 83 

208 Konuralp, 499 

209 Özekes, Pekcanıtez Usul 2810 

210 Biçkin, 37 
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olarak benzemektedir.211 Medeni yargılamada düzenlenmiş olan uzman görüşü 

bilirkişilik müessesinden farklı bir yöntem olup hâkim bu görüşle bağlı olmasa da, bu 

yolla tarafların bilirkişiler dışında uzman bir kişiden özel ve teknik konularda bilimsel 

bir görüş alarak iddia ve savunmalarını desteklemeleri söz konusu olmaktadır.212  

gg. Kısa Duruşma Yöntemi  

Kısa duruşma, arabuluculuk, uzlaştırma ve ihtiyarı tahkimi bünyesinde 

barındıran, uyuşmazlık içinde bulunan tarafların yöneticileri ile tarafsız bir üçüncü 

kişinin bulunduğu ortamda yaşanan problemi gizli bir şekilde ortadan kaldırmayı 

hedefleyen bir yönetmedir.213  

Yapılacak duruşmada tarafsız üçüncü kişi başkanlığında uyuşmazlık konusu 

saptanır ve tarafların sulhe yetkili temsilcileri dinlenir. 214 Yapılacak yargılama da tıpkı 

dava yolunda olduğu gibi taraflar avukatlarıyla veya avukatları bulunmadan taleplerini 

tüm ayrıntılarıyla ortaya koyar ve bu talepler incelenerek taraflara aralarındaki 

çatışmayı doğrudan giderme imkânı tanınır.215  

Yöntem üçüncü kişinin aşamanın sonunda tavsiye niteliğinde bir karar sunması 

şeklinde ya da bağlayıcı bir karar vermesi şeklinde de tasarlanabileceği gibi bu 

yöntemde bulunan üçüncü kişinin etkin bir arabulucunun sahip olması gereken 

özellikleri taşıması beklenir. 216   

                                                 
211 Ekmekçi/Özekes/Atalı,14 

212 Kuru/Arslan/Yılmaz, 445 

213 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2811 

214 Konuralp, 498 

215 Özbek Adalete Ulaşma Hareketi, 140 

216 Ildır, 109 
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Ülkemizde bu uyuşmazlık çözüm yolunun uygulanmasına bir engel 

bulunmamakla birlikte, henüz uygulama alanı bulunmamaktadır. 217 Bu çözüm yolu iş 

çevreleri için geliştirilmiş bir yöntem olup özellikle sürekli nitelikli ticari işler için 

uygun bir yöntemdir.218 

hh. Kısa Jüri Yargılaması Yöntemi  

Amerika Birleşik Devletleri hukuk sisteminde başarılı bir şekilde uygulanan 

usullerinden birisi olan kısa jüri yargılaması sisteminde davacılar iddialarını, tezlerini ve 

delillerini jüriye sunarlar ve ardında da jüri bir karar verir.219 Jüri kararı bağlayıcı 

olmamakla birlikte taraflar jüri kararı sonucunda makul olmayan tekliflerini 

değerlendirme imkânı edinmiş olurlar.220 Ülkemizde jüri sistemi bulunmadığından, bu 

yöntemin uygulanma imkânı yoktur. 221 

ii. Özel Yargılama (Kiralık Hâkim) 

Bu usulde, tarafların aralarında yaptıkları yazılı bir anlaşmayla kararlarına 

uymayı taahhüt ettikleri ücret karşılığı kiralanan bir yargıç tarafından uyuşmazlık 

çözümlenmeye çalışılır.222 Yasaların taraflarca özel olarak seçilmiş ve ücreti yine 

taraflarca karşılanan bir yargıç tarafından uyuşmazlık çözümüne izin verdiği hukuk 

sistemlerinde uygulama alanı bulan bu yöntemde, yargılamayı yapan kiralık yargıcın 

kararı mahkeme hükmü yerine geçebilmekte ve üst yargı yollarına 

                                                 
217 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 13 

218Konuralp, 498. Ildır, 108 

219Özbek, Adalete Ulaşma Hareketi, 141 

220 Ildır, 77 dn.1  

221 Özbay, 471,  

222 Ildır, 77 dn.1 
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başvurulabilmektedir.223 Bu yöntemin ülkemizde uygulanma imkanın oldukça güç 

olduğu ifade edilmektedir. 224 

jj. Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği)  

Günümüzde birçok ülkede uygulanan kamu denetçiliği (ombudsmanlık) 

kurumunun oluşumunda Osmanlı’da yer alan Ahilik Kurumunun temel alındığı, 

Osmanlı’daki Ahilik kurumundan esinlenen İsveç Kralı 12. Şarl’ın ülkesinde kendisinin 

yokluğunda baş gösteren yolsuzlukların önlenmesi için kamu denetçiliği 

(ombudsmanlık) kurumunu 1809 yılında kurduğu belirtilmektedir.225  

Böylece ilk defa İsviçre’de uygulanmaya başlayan ve 1919'a kadar İsveç dışında 

hiçbir ülkede uygulama alanı bulmayan ombudsman tipi bir kurumlaşma, 1919 yılı 

içinde Finlandiya'da 1952'de Norveç’te 1954'te Danimarka’da, 1962'de Yeni 

Zelanda'da, 1967'de İngiltere'de 1973 yılında ise Fransa'da arabulucu (mediateur) adıyla 

oluşturulmuştur.226 

“İdareyi denetlemekle görevli herhangi bir siyasi parti mensubu olamayan 

parlamento üyesi; kamunun adaletsiz ve kötü yönetimine ilişkin belirli şikayetleri 

gidermekle yükümlü kişi; idari eylemin aksine olmamak kaydıyla araştırma eleştirme 

bildirme yetkileri bulunan kişi” olarak tanımlanan ombudsman özellikle vatandaşlar ve 

idare arasındaki uyuşmazlıklarda etkilidir.227  

Yönetenle yönetilen arasında bir sözcü, arabulucu işlevi yüklenen ombudsman 

her şeyden önce bir denetçi olup amacı, idarenin işleyişinde ortaya çıkacak sakıncalı 

                                                 
223 Ceylan, 307 

224 Ildır, 77 dn.1 

225 Abidoğlu ,81 

226 Esgün, 255 

227 Ceylan, 306 
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durumları belirleyerek bunu kamuoyuna açıklamak, ilgili idarecileri uyarmak ve idareyi 

kötü yönetimini düzeltmesi için desteklemektedir. 228  

Dolayısıyla ombudsmanın görevi uyuşmazlıkları çözmekten ziyade kendisine 

yapılan şikayetleri incelemek olduğundan dar anlamda alternatif çözüm yolları 

kapsamına giremediği ancak araştırma yaparak mümkün olduğu ölçüde tarafları 

uzlaştırmayı amaçladığından bu düzenlemenin geniş anlamda alternatif çözüm yolları 

kapsamına dâhil edilebileceği hatta ombudsmanın, uyuşmazlık çözümünde 

kolaylaştırıcı olarak hizmet vermesi ve tarafları bağlayıcı bir karar verme gücünden 

mahrum olması nedeniyle arabulucuya benzediği ifade edilmektedir. 229 

“Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması Projesi” kapsamında Yedinci ve 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, yönetim-birey ilişkilerindeki 

uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir şekilde çözülmesi amacıyla, yönetimi yargı dışında 

denetleyen ama yönetime de bağlı olmayan bir denetim sistemin ihtiyacı ortaya çıkmış 

bu çerçevede Avrupa Birliğinin kendi bünyesinde ve üye ülkelerin çoğunda da bulunan, 

vatandaşın şikâyetleriyle ilgilenen bir Kamu Denetçisi (ombudsman) sisteminin 

Türkiye’de de kurulması öngörülmüştür.230 

Böylece yargısal düzende kamu denetçisine başvurma hakkı ilk defa 12.09.2010 

tarihinde halkoylamasına sunularak kabul edilen 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8. maddesi 

ile Anayasanın “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” kenar 

başlıklı 74. maddesine eklenen “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma 

hakkına sahiptir.” ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan 

Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.” fıkralarıyla 

                                                 
228 Esgün, 262 

229 Özbek, Yargılama Dışı Usuller, 123 

230 Abidoğlu, 99 
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kabul edilmiştir.231  Burada belirtmek gerekir ki Kamu Denetçiliği Kurumun TBMM 

Başkanlığına bağlı olarak yapılanması, Kurumun idari teşkilat ile bağının kurulması 

amacıyla yapılan bir düzenleme olup, TBMM Başkanlığı ile Kamu Denetçiliği Kurumu 

arasında ayrıca bir hiyerarşi ilişkisi bulunmamaktadır232 

Ombudsman tipi bir denetim, eşit derecede olmasa da uygulandığı ülkelerde 

başarılı bir şekilde uygulanmakta olup bu ülkeler incelendiğinde, idareyi denetleme 

yollarının eksikliğinden ya da başarısızlığından ombudsmanlığın oluşturulmadığı 

tersine, söz konusu denetim mekanizmalarıyla birlikte ek bir denetim mekanizması 

olarak oluşturulduğu gözlemlenmektedir.233 

Kamu Denetçiliği Kurumunun esasen bir uyuşmazlık çözüm mercii olmamasına 

rağmen Kurum kararlarının dikkate alınarak uyuşmazlıkların ilgili idare tarafından 

giderilmesinin sağlanması böylece uyuşmazlıkların giderilmesi mümkündür.234 Bu 

nedenle Türkiye’de kamu denetçiliği, idari yargıya gerçek bir alternatif niteliği taşımasa 

da, bireyle idarenin karşı karşıya geldiği durumlarda uzlaşmaya dayalı bir çözüm bulma 

işlevini yerine getirmeye yönelik olduğundan, yargının yükünün azaltılması çabasına 

katkıda bulunabileceği ifade edilmektedir.235 

c. Türk Hukukunda Uyuşmazlıkların Yargısal Faaliyet Dışında Çözümüne 

İmkân Tanıyan Diğer Düzenlemeler   

Türk hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilgili olarak vergi 

hukuku, toplu iş hukuku, avukatlık hukuku, tüketici hukuku ve aile hukuku alanlarında 

alternatif çözüm yolu olarak nitelenebilecek yahut bu bağlamda değerlendirilebilecek 

                                                 
231 Ülkemizde Kamu Denetçiliği Kurumu 2013 yılından itibaren başvuru almaya başlamıştır.  

232 Derin/Coşkun, 176 

233 Esgün, 268 

234 Hasanoğlu,1993  

235 Özkan, 617 
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hukuk kuralları bulunmaktadır.236  Çalışmanın bu bölümünde Türk hukukunda yer alan 

bu düzenlemelerden kısaca bahsedilecektir. 237 

Türk hukuk sisteminde uygulanmakta olan ve “alternatif” olarak ifade edilen 

yöntemler burada bahsedilenlerle sınırlı olmasa da 238 hali hazırda Avrupa Birliğinde 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri her geçen gün daha çok üzerinde durulan bir 

husus olmakta iken, yargıdaki iş yükünün bu denli arttığı ülkemiz açısından alternatif 

çözüm yollarının daha fazla geliştirilmesi de yerinde olacaktır.239  

aa. Bireyler Arasındaki Uyuşmazlıklarda Yargı Dışı Çözüm Yolları  

aaa. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 35/A Düzenlemesi  

19.03.1969 tarihli 1136 sayılı Avukatlık Kanunun “Uzlaşma sağlama” kenar 

başlıklı 35/A maddesi 2001 yılında 4667 sayılı Kanunun 23. maddesi ile eklenmiştir.  

Söz konusu düzenleme “Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz 

duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi 

iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, 

müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete 

icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine 

getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından 

birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilâm niteliğindedir.” şeklindedir.  

                                                 
236 Tanrıver, Sosyolojik Bakış, 825 

237 Arabuluculuk yöntemine ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinileceğinden önceki kısımda ve bu 

kısımda yer verilmemiştir. 

238 Çalışmanın bu bölümünde değinilemeyen diğer düzenlemeler ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Özbek, 

Uyuşmazlık Çözümü, 841-1047 

239 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2824 
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Düzenlemenin yürürlüğünün ardından, yöntemin uygulanmasına ilişkin 

“uzlaşma müzakereleri” başlıklı 16. madde ile  “uzlaşma tutanağının şekli” başlıklı 17. 

madde Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğine eklenmiş ise de 

14.04.2017 tarih 30038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği 

Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği ile bu maddeler mülga olmuş, Avukatlık Kanununda yer 

alan uzlaşma usulünde kullanılacak usul ve esaslar ayrıntılı bir biçimde yeniden bu yeni 

yönetmelikte düzenlenmiştir.  Ardından Türkiye Barolar Birliği tarafından ayrıca 

Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 

Yönerge yayımlanmıştır.  

Alternatif uyuşmazlık çözümü yollarından biri olan nitelenen Avukatlık 

Kanunu'nun 35/A maddesi ile 240 hukukumuzda yeni bir ufuk açılmak istenmiş, 

avukatın uyuşmazlıkların çözümünde yalnızca mahkemeye yardımcı olmasından ziyade 

çözümünde rol alarak doğrudan uyuşmazlık çözmesine imkân tanınması amaçlanmış, 

böylece Avukatlık Kanununun 2. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avukatlığın 

amacına hizmet eden bir düzenleme yapılmıştır.241 

Söz konusu düzenleme, Avukatlık Kanununa eklenerek kanunlaştığında henüz 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yürürlükte olmadığı gibi, 

arabuluculuk hakkında herhangi bir kanuni düzenleme de mevcut değildi. 

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği dönemde, Avukatlık Kanunu 35/A maddesi ile 

avukatlara alternatif çözüm yollarını kullanmak suretiyle uyuşmazlıkların dava dışında 

çözümü hakkında yetki verildiği, hatta bu düzenlemenin avukatların arabulucu 

olabilmeleri hakkında normatif bir düzenleme olduğu ileri sürülmüştür. 242  

                                                 
240 Yılmaz, 847 

241Özekes, Pekcanıtez Usul, 2825. Taşpolat Tuğsavul, 70 

242 Özbek,129  
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Ayrıca bu düzenlemenin arabuluculuk yöntemine çok benzer bir düzenleme 

olduğu da belirtilmektedir. 243 Ancak söz konusu yöntemler genel olarak birbirine 

benzese de taban tabana benzer düzenlemeler değildir. Örneğin arabuluculuğa 

başvurmak isteyen bir kişinin karşı tarafı arabuluculuk sürecine davet edebilmesi için 

avukatıyla hareket etme mecburiyeti yoktur. Oysa Avukatlık Kanunu 35/A maddesine 

göre süreçte çağrının müvekkili ile birlikte avukat tarafından yapılması 

öngörülmektedir.244  

Avukatlık Kanununda bulunan 35/A maddesinin kenar başlığı “uzlaşma 

sağlama” olsa da burada kullanılan “uzlaşma” ifadesinin özel bir anlamı olmadığı,245  

düzenlemedeki avukatının rolünün uzlaştırıcıdan ziyade arabulucu olarak 

nitelendirilebileceği de belirtilmiştir. 246  Ancak her ne kadar burada avukata arabulucu 

gibi davranma yükümlülüğü yüklense de bu durumun vekâlet akdinin niteliği ile 

bağdaşmadığı, buradaki mekanizmanın doğrudan görüşmeden (müzakereden) başka bir 

şey olamayacağı da belirtilmiştir.247   

Söz konusu düzenleme kapsamında uzlaşamaya davet edilebilecek 

uyuşmazlıklar 35/A maddesine göre, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde 

edebilecekleri konular olarak belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle tarafların üzerinde 

serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıklarda söz konusu olabilecektir. Bu 

                                                 
243 Taşpolat Tuğsavul, 71 

244 Yılmaz, 851 

245 Aras, Avukatlık Kanunu, 129  

246 Taşpolat Tuğsavul, 70 

247 Yeşilırmak, Doğrudan Görüşme  15 
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düzenleme Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 518. maddesinde yer alan ve 

tahkimin uygulanma sınırını belirleyen248 hüküm ile de paralel bir düzenlemedir.249  

Dolayısıyla tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özellikle 

sözleşme serbestisinin bulunduğu Borçlar Hukuku alanındaki, kısa sürede çözülmesinde 

ekonomik menfaatin bulunduğu, acil durum arz eden ihtilafların giderilmesinde 

öncelikle bu yola başvurulması oldukça faydalı olacaktır.  250 Ancak belirtmek gerekir 

ki uzlaştırma konusunun hukuken geçerli olmayan bir konuya ilişkin olması halinde, 

örneğin ahlâka aykırı bir sözleşme hakkında olması halinde geçerli bir uzlaşma söz 

konusu olamayacaktır.251   

Avukatlık Kanunu 35/A maddesine göre bu uygulama, dava açılmadan veya 

dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce başvurulabilen bir yoldur.  

Uzlaşma yoluna gidilmesi ve uzlaşının sağlanması halinde hazırlanan tutanak Avukatlık 

Kanunu 35/A maddesine göre, İcra İflas Kanunun 38. maddesi kapsamında ilam 

niteliğinde belge sayılacaktır. Ancak görüşmeler sonunda hazırlanan tutanağın Türkiye 

Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen hususları da 

içermesi gerekmektedir.  

Dava açıldıktan sonra bu yolun denenmesi ve tarafların arasında uzlaşmanın 

sağlanarak tutanağın hazırlanması halinde, dava konusu uyuşmazlık ortadan kalkmış 

olacağı için mahkemenin esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vererek 

davayı sona erdirmesi gerekecektir.252   

                                                 
248 Mevcut düzenlemede Hukuk Muhakemeleri Kanunun “Tahkime Elverişlilik” kenar başlıklı 418. 

maddesi . 

249 Özbek, 131  

250 Atalay, 2213   

251 Bulur 212 

252 Sungurtekin Özkan, 361 
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Avukatların sosyal statüsünde meydana getirdiği olumlu değişikliğe ve yargıdaki 

iş yükünü hafifletilmesinde hem hâkim hem avukatların yararına olmasına karşın 

pratikte uygulanmasına pek rastlanılmadığı belirtilmektedir.253 Hukukçuların, öncelikle 

de avukatların uzlaşmanın önemini kavramaları ve uzlaşma teknikleri üzerinde 

eğitimleri hallinde düzenlemenin hak ettiği ilgiyi görerek hukuk düzeninde yer 

bulabileceği ifade edilmektedir.  254 

bbb. 4787 Sayılı Aile Mahkemesi Kanununda 7. Maddesinde  Yer Alan  

Düzenleme  

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair 

Kanunun Usul Hükümleri kenar başlıklı 7. maddesi “Aile mahkemeleri, önlerine gelen 

dava ve işlerin özelliklerine göre, esasa girmeden önce, aile içindeki karşılıklı sevgi, 

saygı ve hoşgörünün korunması bakımından eşlerin ve çocukların karşı karşıya 

oldukları sorunları tespit ederek bunların sulh yoluyla çözümünü, gerektiğinde 

uzmanlardan da yararlanarak teşvik eder. Sulh sağlanamadığı takdirde yargılamaya 

devam olunarak esas hakkında karar verilir.” hükmünü haizdir. Söz konusu düzenleme 

ile aile mahkemesi hâkimlerine gerektiğinde uzmanlardan yararlanarak uyuşmazlıkların 

sulh yoluyla çözümünü teşvik görevi verilmiştir.255   

Ancak aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar özel nitelik taşımaları nedeniyle 

sınırlı şekilde sulhe konu olabilecektir. Aile hukukundan doğan uyuşmazlıklarda 

tarafların tasarruf yetkileri kısıtlı olduğundan ve ayrılık veya boşanmaya ancak 

mahkeme karar verebileceğinden,  bu yolla evliliğin iptali veya boşanma konularında 

sulh yapılarak evlilik ilişkisi sona erdirilemeyeceklerdir.256 Bunun yanı sıra özellikle 

                                                 
253 Atalay, 2223 

254 Yılmaz, 855. Özekes, Pekcanıtez Usul, 2826 

255 Taşpolat Tuğsavul, 81  

256 Uyumaz/Erdoğan, 135 
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şiddet, zina gibi nedenlere dayanan ve taraflardan birinin mağduriyetinin söz konusu 

olduğu boşanma davalarında ve taraflar arasında mal paylaşımı ve çocukların velayeti 

konusunda mutabakata varılmış olan anlaşmalı boşanmalarda, eşler boşanmak 

istiyorlarsa hâkimin sulh konusunda ısrarcı olmaması ve tarafları mahkeme bünyesinde 

bulunmuyorsa uzmana göndermemesi gerektiği savunulmaktadır. 257  Buna karşılık sulh 

teşebbüsü taraflar arasında ihtilaflı olan boşanmanın fer’i sonuçlarından örneğin mal 

rejimi, nafaka gibi mali konular ile velayet, çocukla kişisel ilişki kurulması gibi şahsi 

konular üzerinde uygulanabilecektir.258 

Bir görüşe göre, 4787 sayılı Kanunun 7. maddesinde düzenlenen sulha teşvikin, 

teknik anlamda sulh olmadığı buradaki durumun, 1963 tarihinde Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’ndan çıkarılan sulh teşebbüsüne benzediği, zira aile hukuku 

uyuşmazlıklarında tarafların dava konusu üzerinde tasarruf yetkileri bulunmadığı için 

teknik anlamda sulhun mümkün olmayacağı, burada kastedilenin tarafları barıştırılmaya 

ve uzlaştırılmaya çalışmak olduğu ancak “sulh sağlanmadığı takdirde yargılamaya 

devam olunarak esas hakkında karar verilir” hükmü nedeniyle emredici bir düzenleme 

olduğu belirtilmektedir.259 

 Öğretide bir diğer görüşe göre, 4787 sayılı Kanunun 7. madde düzenlemesiyle 

aile mahkemelerine tarafları sulhe teşvik etmek ödevi yüklenmesi nedeniyle aile 

mahkemesi hakimine “aile arabulucusu” gibi bir sıfatla hareket yükümlülüğü 

getirilmiş,260 bu suretle de aile mahkemelerinde yargısal arabuluculuk düzenlenmiştir.261  

                                                 
257 Arslan, 195 

258 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü,854 

259 Aras, 159  

260 Tanrıver, 952  

261 Taşpolat Tuğsavul,81 
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ccc. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Yer Alan 

Arabuluculuk ve Tahkim Düzenlemesi 

İş ilişkisinin tarafları olan işçi ve işverenlerin kendi aralarında bir araya gelmek 

suretiyle sendika oluşturmalarıyla ortaya çıkan ilişkiler toplu iş hukukunun konusunu 

oluşturmaktadır.262 

Anayasanın 53. maddesinde, işçiler ve işverenlerin, karşılıklı olarak ekonomik 

ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi 

yapma hakkına sahip oldukları, 54. maddesinin birinci fıkrasına göre ise toplu iş 

sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin grev hakkına 

sahip oldukları belirtilmiştir.  

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 58. maddesinde ise 

grevin tanımı yapılmış; işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti 

durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında 

anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara 

uyarak işi bırakmalarına grev denileceği belirtilmiştir. Bu hüküm ile Anayasanın 53. 

maddesindeki toplu iş sözleşmesi hakkının amacının ve 54. maddesindeki grev 

hakkının, toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında çıkan uyuşmazlığa bağlı olarak 

kullanılabileceğinin vurgulandığı belirtilmektedir.263  

İşçi ve işveren kuruluşu ya da işveren sendikasına  üye olmayan işveren ve tek 

başına hareket eden işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 

sonucunda bir sözleşme imzalanamazsa ortaya toplu iş uyuşmazlığı çıkar ve bu 

uyuşmazlığın çözümü için grev, lokavt, boykot gibi mücadeleci yöntemlere 

                                                 
262 Süzek,  İş Hukuku, 4 

263 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 1000 
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başvurulması gündeme gelebilir.264 Devlet toplu iş uyuşmazlıklarında sosyal taraflardan 

biri olan işçilerin sendikalaşarak kullandıkları güçlerini, kamu düzeninin korunmasını 

sağlamak amacıyla belirli sisteme bağlama ihtiyacı duyar bu noktada da, işçilerin grev 

hakkının işverenlerin ise lokavt hakkının kullanılmasından önce arabuluculuk, 

uzlaştırma ve tahkim gibi bir takım çözüm yollarının tüketilmesi öngörür. 265 

Bu amaçla 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda da 2822 

sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Kanunda olduğu gibi barışçıl 

çözüm yolu olarak arabuluculuk benimsenmiş ve Kanunun sisteminde, tarafların grev 

ve lokavta başvurmaları ya da grev ve lokavtın yapılamayacağı hallerde de zorunlu 

tahkime gitmenin ön koşulu olarak da, arabuluculuk aşamasından geçilmesinin ve 

anlaşmanın bu aşamada da sağlanamamış olması gerektiği belirlenmiştir.266 6356 sayılı 

Kanunun 50. maddesinde yer alan arabuluculuk düzenlemesi, toplu menfaat 

uyuşmazlıklarında taraflardan birinin toplu görüşmeye katılmaması, devam etmemesi 

veya toplu görüşmelerin başladığı tarihten itibaren belirli bir sürenin geçmiş olmasın 

rağmen anlaşmanın halen sağlanamadığı durumlarda tarafların grev, lokavt ya da 

zorunlu hakem yollarına başvurmadan önce tüketilmesi zorunlu bir yoldur. 267  

6356 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeye göre toplu görüşme için 

kararlaştırılan ilk toplantıya taraflardan biri gelmez veya geldiği hâlde görüşmeye 

başlamazsa, toplu görüşmeye başladıktan sonra toplantıya devam etmezse veya taraflar 

toplu görüşme süresi içerisinde anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit ederlerse ya da 

toplu görüşme süresi anlaşma olmaksızın sona ererse, taraflardan biri uyuşmazlığı altı iş 

                                                 
264 Tuncay/Savaş Kutsal, 313  

265 Başterzi, 3   

266 Canbolat, 247  

267 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 991 
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günü içinde görevli makama268 bildirilecektir.(STİK md. 49)  Bunun üzerine 

uyuşmazlık yazısını alan görevli makam altı iş günü içinde taraflardan en az birinin 

katılımı ile veya katılım olmazsa resen, resmî listeden bir arabulucu görevlendirilir, 

ancak tarafların resmî arabulucu listesindeki bir arabulucu ismi üzerinde anlaşma 

sağlamaları hâlinde, belirlenen kişi görevli makam tarafından o uyuşmazlıkta arabulucu 

olarak görevlendirilecektir. (STİK md.50/1)  

Kanuna göre arabuluculuk faaliyetinin başlaması için öncelikle toplu menfaat 

uyuşmazlığının ortaya çıkması gerekir.269 Mevcut bir hukuk normunun veya 

sözleşmenin yorumlanmasından doğan uyuşmazlıklar “hak uyuşmazlığı” olarak 

nitelenmekte olup işçi ve işveren arasında doğan uyuşmazlıklar buna örnek 

gösterilebilirken, mevcut bir durumun değişmesi, yeni bir hakkın talep edilmesi üzerine 

çıkan uyuşmazlıklar “menfaat uyuşmazlığı” olarak nitelendirilmektedir.. 270 

6356 sayılı Kanunda yer alan arabuluculuk düzenlemesi, toplu hak 

uyuşmazlıklarından ziyade toplu menfaat uyuşmazlıklarında yardımcı olmak için 

uygulanan bir çözüm yolu olduğundan bu uygulamada arabulucunun uyuşmazlığı 

doğrudan çözümleme ve karara bağlama yetkisi olmayıp yalnızca taraflara önerilerde 

bulunma yetkisi vardır, taraflarda bu önerileri kendileri açısından değerlendirirler ve 

                                                 
268 Görevli Makam 6356 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde 

belirtilmiştir. Bu tanıma görevli makam; İşyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin, işletme toplu iş 

sözleşmesi için işletme merkezinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü, aynı Çalışma 

ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerleri için yapılacak grup toplu iş sözleşmelerinde 

bu işyerlerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü, birden fazla Çalışma ve İş 

Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsayacak grup toplu iş sözleşmesi için ise 

Bakanlığı ifade eder. 

269 Canbolat, 270 

270 Sur, 390 
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uygun bulurlarsa kabul ederler.271  Öte yandan taraflar aralarında daha önceden 

arabulucunun önerilerini kabul edecekleri yönünde bir anlaşma yaptılar ise bunun 

bağlayıcı olacağı belirtilmektedir.272 Ayrıca belirtmek gerekir ki 6356 sayılı Kanunda 

düzenlenen arabuluculuk sisteminin 6352 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunda düzenlenen arabuluculuk sistemiyle ilgisi yoktur. 273 

Arabuluculuk süreci anlaşmazlıkla sonuçlanırsa bu durumda grev kararı, 6356 

sayılı Kanunun 50. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen uyuşmazlık tutanağının 

tebliği tarihinden itibaren altmış gün içinde alınabilir ve bu süre içerisinde altı iş günü 

önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir. (STİK md.60/1)  

6356 sayılı Kanunun 50. maddesi düzenlemesinde arabulucular, görevli makam 

tarafından resmî listeden resen veya tarafların resmî arabulucu listesindeki bir arabulucu 

ismi üzerinde anlaşma sağlamaları hâlinde belirlenen kişinin görevlendirilmesi şeklinde 

seçilmektedir. Bu durumun yanı sıra Kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (mevcut adıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı) 

uyuşmazlığın çözümü için bizzat arabuluculuk yapabileceği gibi bir kişiyi de arabulucu 

olarak görevlendirebilecektir. (STİK md.60/7) Yine aynı şekilde grev kararının 

ertelemesi halinde de erteleme kararının yürürlüğe girmesi üzerine, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı (mevcut adıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı) uyuşmazlığın 

çözümü için bizzat arabuluculuk yapabileceği gibi bir kişiyi arabulucu olarak 

görevlendirilir. (STİK md.63/2) Söz konusu durumlarda arabuluculuk yapabileceği 

belirtilen Bakan tam bir serbestiye sahip olup, kendisi arabuluculuk yapmaz ise 

                                                 
271 Sümer, 51 

272 Tuncay/Savaş Kutsal, 326  

273 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,  990 
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arabulucuyu resmi listeden seçebileceği gibi başka bir kişiyi de görevlendirebilecektir. 

274 

Toplu iş uyuşmazlıklarında, uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yöntemlerinden bir 

diğeri olan uyuşmazlığın tahkim aracılığıyla çözümü, 6356 sayılı Kanununda zorunlu 

tahkim ve ihtiyari tahkim olarak iki şekilde düzenlenmiş olup, zorunlu tahkim Yüksek 

Hakem Kurulu’na başvurma olarak ihtiyari tahkime ise özel hakeme başvurma olarak 

isimlendirilmiştir.275  Tahkimde, arabuluculuk gibi toplu çıkar uyuşmazlığının çözümü 

için üçüncü kişinin uyuşmazlığa müdahale etmesidir ancak, tahkimde hakem veya 

hakem kurulu uyuşmazlığın çözümü için kesin kararı verdiğinden, arabuluculuk 

sürecinin sonucunda taraflar açısından bağlayıcı olmamasına karşın tahkim sonucunda 

verilen karar kesin ve bağlayıcıdır.276   

Zorunlu tahkim olan Yüksek Hakem Kurulu’na başvurma, yalnızca yasada 

düzenlenen hallerde mümkün olabilecekken, özel hakem uyuşmazlığın her aşamasında 

tarafların diledikleri zaman başvurabildiği bir yoldur ve toplu çıkar uyuşmazlıklarında 

ise hakemler eliyle verilen kararlar, toplu iş sözleşmesi hükmünde sayılırlar.277  

Bunun yanı sıra 6325 sayılı Kanunun 52. maddesinin birinci fıkrasında 

düzenlenen özel hakeme başvurma düzenlemesiyle toplu hak ve menfaat 

uyuşmazlıklarında her zaman özel hakeme başvurulabileceğine ilişkin düzenleme 

yapılırken açıkça belirtilmediyse de, özellikle hak uyuşmazlıklarında tarafların aynı 

zamanda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında 

arabulucuya başvurmalarına bir engel bulunmamaktadır.278  

                                                 
274 Canbolat, 268 

275 Güler Sökmen, 55 

276 Sümer, 55 

277 Güler Sökmen, 70 

278 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 1045 



63 

 

ddd. 6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkındaki Kanunda Yer Verilen 

Tüketici Hakem Heyeti Uygulaması  

6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkındaki Kanunun 66. maddesinde, Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığının tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan 

doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik 

şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti 

oluşturmakla görevli olduğu belirtilmiştir. 

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyuşmazlığın değerine göre 

görevli hakem heyetleri belirlenmiş olup, bu sınırların üzerindeki uyuşmazlıklarda 

tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacaktır. (TKHK md. 68/1) Ayrıca 

uyuşmazlığı çözmekle görevli  il ve ilçe tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar 

tarafları bağlar. (TKHK md. 70/1) 

Batı ülkelerinde alternatif çözüm yolları olarak tüketici hakem heyeti ve benzeri 

kuruluşların yargının iş yükünü azaltılması için kullanıldığı bu nedenle, Türk yargı 

sistemi içinde yer alan Tüketici Hakem heyeti uygulamasının da medeni yargıya 

alternatif bir yol olarak düşünülerek uygulamaya konulduğu belirtilmiştir.279 Bir görüşe 

göre ise, tüketici sorunları hakem heyeti, taraflar arasındaki uyuşmazlığı yargıya 

intikalinden evvel alternatif çözüm yolları kapsamında bir yöntemle çözmeye 

çalıştığından, burada Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında üstlenilen 

fonksiyon uzlaştırmaya benzemektedir. 280 Ancak bu görüşün aksine, Tüketici Hakem 

Heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıklarda devlet mahkemelerinde dava açmak 

                                                 
279 Pekcanıtez, 41 

280 Özmumcu, 273 
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yolunu tamamen kapalı olması nedeniyle bu faaliyetin dar anlamıyla bir “alternatif” 

uyuşmazlık çözümü yöntemi sayılamayacağı da belirtilmektedir. 281 

6502 sayılı Kanunun 66. maddesinin beşinci fıkrası “Bu madde tüketicilerin 

ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel 

değildir.” hükmünü ihtiva etmektedir.  Bu yasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere 

kanun koyucu belirli limitlerle sınırlı tüketici uyuşmazlıkları için kabul ettiği Tüketici 

Hakem Heyetlerine zorunlu başvuru bakımından, başta arabuluculuğa ve diğer alternatif 

uyuşmazlık çözüm makamlarına da müracaat edilebilmesine ilişkin yeni bir imkân 

sağlamaktadır.282 Bu hüküm ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 

Kanunu ile uyum sağlanmış olup, tüketiciler açısından hakem heyetine başvurmadan 

önce veya sonra arabuluculuğa başvurma olanaklı hale gelmiştir.283   

bb. Uyuşmazlığın Bir Tarafının Kamu İdaresi Olduğu Uyuşmazlıklarda 

Yargı Dışı Çözüm Yolları  

Bahsedilen uygulamaların dışında, uyuşmazlığın bir tarafının kamu idaresi 

olduğu uyuşmazlıklarda da yargı dışı çözüm yolları da mevzuatımızda yer almaktadır.  

İdarenin yargısal yollarla denetimi en etkin yol olmasına karşın, mahkemelerin iş 

yükünün artırması, davaların makul sürede sonuçlandırılamaması, ekonomik ve 

teknolojik gelişmeler, uyuşmazlıkların niteliğinin değişmesi, klasik yargılama 

yöntemlerinin ihtiyaca cevap vermemesi, gibi nedenler ülkeleri farklı ve alternatif 

çözüm arayışlarına itmiştir.284 

                                                 
281 Budak, 79-80  

282 Özmumcu, Tüketici Mahkemesi, 835  

283 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü, 975 

284 Özkan, 617  
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Aslında bireylerin bir uyuşmazlık ile karşılaştıklarında, bu uyuşmazlığın 

doğmasına sebep olduğunu düşündüğü idari makama İdari Yargılama Kanunun 11. ve 

13. maddeleri hükümlerine göre başvuru yaparak yargı yoluna başvurulmaksızın 

uyuşmazlığı kaldırabilme imkânı olsa da, uygulamada bazı nedenlerle bu mümkün 

olamamaktadır.285  

Kamuda uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözümü amacıyla yapılan 

düzenlemelerin başında 26.09.2011 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve 

Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararname gelmektedir.  Kararnamenin “Adli Uyuşmazlıklarda Sulh” kenar başlıklı 9. 

maddesinin birinci fıkrası gereğince idarelerin adli yargıda dava açmadan veya icra 

takibine başlamadan önce karşı tarafı sulhe davet etmesi esastır. Bunun yanı sıra yine 

aynı düzenlemede idarelerinde, kendi aleyhlerine dava açılacağını veya icra takibine 

başlanılacağını öğrenmeleri durumunda dahi karşı tarafı sulhe davet edebilecekleri 

belirtilmiştir.  

Söz konusu düzenleme ile artık idarelerin dava açmadan ve icra takibine 

başlamadan önce içinde bulunulan uyuşmazlığın diğer tarafını sulhe davet etmesinin 

gerekli ve zorunlu olduğu bu zorunluluğu yerine getirmeyen kamu görevlileri ve kamu 

hukukçularının her türlü adli ve idari sorumluluklarının doğabileceği belirtilmektedir.286 

Bunun dışında uyuşmazlığın diğer tarafıyla idarenin anlaşmasına imkan veren 

özel kanunlarda yer alan düzenlemelerde bulunmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma” kenar 

başlıklı 85. maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre Kurumun denetim ve kontrolle görevli 

memurları tarafından devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgari işçilik incelemesi 

                                                 
285 Hasanoğlu, 1190  

286 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2827  
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sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara mal edilemeyen fark sigorta primine esas 

kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak 

sigorta primi ve buna bağlı uygulanacak idari para cezalarında, konuya ilişkin raporun 

Kurumun ilgili birimine gönderilmesinden önce işverenle uzlaşma yapılabilecektir. 

Görüşmelerde  uzlaşmaya varılması halinde, bu durum tutanakla tespit edilir ve süreç 

sonunda uzlaşılan tutarlar kesin olup, uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında 

işverence dava açılamaz ve hiçbir mercie şikayet ve itirazda bulunulamaz. (SSGSSK 

md. 85/9)   

Uzlaşma süreci hakkında 5510 sayılı Kanunun 85. maddesi dayanak tutularak 

hazırlanmış olan Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği’nin 5. maddesine 

göre uzlaşma görüşmelerini yürütecek devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî 

işçilik incelemelerine bağlı olarak kurulacak komisyon; Sosyal Güvenlik Kurumu 

Rehberlik ve Teftiş Başkanınca Müfettişler arasından belirlenecek üç asıl ve üç yedek 

üyeden oluşur ve komisyona kıdemli olan Müfettiş başkanlık eder, ayrıca uzlaşma 

görüşmeleri sırasında işveren veya işveren vekili isterse bağlı olunan meslek odasından 

bir temsilci ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve 

Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre kurulan meslek odasından bir meslek 

mensubu da bulundurabilir.  

Bu düzenlemeye çok benzeyen başka bir hüküm de 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunun Uzlaşma başlıklı 3. bölümünde yer alan ek 1 ila 12 maddeleri arasında 

düzenlenen uzlaşma müessesidir. Vergi Usul Kanunun Ek 1. maddesi düzenlemesine 

göre, Vergi Usul Kanunun 359. maddesinde yer alan kaçakçılık suçları ile vergi zıyaına 

sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak 

edenlere kesilen cezalar hariç olma üzere, ikmalen, re ‘sen veya idarece tarh edilen 

vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyai cezaları hakkında idare Kanunda yer alan hükümler 

çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilecektir. Uzlaşma Yönetmeliğinin 6. maddesinde 
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uzlaşma komisyonlarının nasıl oluşacağı belirtilmiş, Genel Bütçeye giren vergi, resim 

ve harçlara ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için, üçer kişilik vergi dairesi 

uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı 

uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile merkezi 

uzlaşma komisyonu kurulması öngörülmüş ve bu komisyonların ne şekilde teşkil 

edeceği belirtilmiştir. Uzlaşma görüşmeleri sonucunda komisyonlarının tutacakları 

uzlaşma tutanakları kesin olup gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir. (VUK Ek 

md.6/1) 

Vergi Usul Kanununun Uzlaşma başlıklı 3. bölümünde düzenlenen uzlaşma 

müessesini Devletin vergi ihtilaflarını daha hızlı çözmek amacıyla başvurduğu alternatif 

çözüm yollarına yollarından belki en etkilisi ve en önemlisi olduğu uzlaşma müessesesi 

sayesinde, vergi uyuşmazlıkları idarenin kendi içerisinde, mükellef ile devletin vardığı 

mutabakat sonucu hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşabildiği ifade edilmektedir.287  

İki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere gerek 5510 sayılı Kanunda yer alan 

uzlaşma gerekse 213 sayılı Kanunda yer alan uzlaşma süreçleri tarafsız üçüncü bir kişi 

aracılığı ile yürümemekte, görüşmeler Kurum yetkililerinden oluşacak bir komisyon ile 

uyuşmazlığın diğer tarafı arasında yürümektedir. Bu haliyle uzlaşma görüşmeleri 

niteliği itibariyle alternatif uyuşmazlık çözüm yolarından müzakereye benzemektedir. 

Tarafsız üçüncü bir kişi tarafından yürütülmeyen bu süreçte, uyuşmazlığın her iki tarafı 

bir araya gelerek aralarındaki uyuşmazlığı çözmeye çalışmakta ve süreç sonunda 

imzaladıkları uzlaşma tutanağı ile uyuşmazlık konusunda karar verilmektedirler. Ancak 

Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma görüşmeleri sonucunda imzalanan tutanağın 
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nihai olması ve yargı yolunun kapatılmasının alternatif çözüm yollarının genel 

özelliğine ters bir düzenleme olduğu da dile getirilmektedir288.   

Ayrıca İş Mahkemeleri Kanunun “Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru 

zorunluluğu” başlıklı 4. maddesine göre; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından 

kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu 

sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal 

Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı 

kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep 

reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya 

reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak 

düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Söz konusu düzenleme de 

uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan çözümüne hizmet eden bir düzenlemedir. Zira 

düzenleme sayesinde Kuruma başvurulduğunda başvurunun temelinde yatan sorunun 

çözülebilme imkânı varsa önce Kurumca çözümlenmeye çalışılacaktır.  Ayrıca söz 

konusu başvuru Yargıtay’ca dava şartı niteliğinde kabul edilmektedir. 289 

Bunların yanı sıra düzenleyici ve denetleyici kurumların idari kararlarla kendi 

alanları itibari ile ortaya çıkan uyuşmazlıkları yargı organları önüne götürülmeksizin 

çözümleyebilme imkanları mevcut olup uyuşmazlığı giderme konusundaki karar her ne 

kadar yargı organlarının kararlarına benzer mahiyette olsa da bu kararlar, kurumların 

birer yargı organı olmamaları sebebi ile idari karar mahiyetindedir. 290 

                                                 
288 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü,966 

289 Yargıtay 10. HD, 21.05.2019 T, 2018/6158 E, 2019/4577 K ( www.kazancı.com)  

290Cidecigiller, 496  

http://www.kazancı.com/
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cc. Yargılama Esnasında Mahkemece Tarafların Sulhe Teşvik Edilmesi  

Ön inceleme 6100 sayılı Kanunla getirilmiş bir düzenlenme olup, yine 6100 

sayılı Kanunun genel gerekçesinde291 kanun çalışmasında mahkeme dışı çözüm yolları 

ile sulh veya uzlaşmayı mümkün kılacak ve teşvik edecek bir alt yapının 

oluşturulmasının benimsendiği bu amaçla Üçüncü Kısmın Dördüncü Bölümünde yer 

verilen “Ön İnceleme” düzenlemesiyle, medenî usul hukuku alanında yapılan 

kanunlaştırmanın, hukukumuz için önemli bir yenilik olduğu, ön incelemenin amacına 

uygun yapılması halinde taraflar arasında sulh imkânını artıracağı hatta yargılama dışı 

uyuşmazlık çözüm yollarıyla da bağlantılı olarak tarafların doğrudan ya da arabulucu 

yardımıyla uyuşmazlığı çözmelerinin yolunu açacağı belirtilmiştir. 

Ön inceleme aşamasında hâkimin tarafları sulhe teşvik edeceği Hukuk 

Muhakemeleri Kanunun 137. maddesinin birinci fıkrasında yer almaktadır. Söz konusu 

madde gerekçesinde bu aşamanın önemli bir amacının da tarafları sulhe ve özünde sulhu 

hedefleyen bir kurum olan arabuluculuğa gitmeye teşvik etmek olduğu böylelikle 

taraflar arasında bir anlaşma sağlanmasına uygun ortamı yaratmak suretiyle, 

uyuşmazlığın daha ileriki aşamalara gitmeden çözüme kavuşturulmasını 

gerçekleştirmek olduğu belirtilmiştir. 

6100 sayılı Kanunun 140. maddesinin ikinci fıkrasında hâkimin ön inceleme 

duruşmasında uyuşmazlık konularının tespitinden sonra, tarafları sulhe veya 

arabuluculuğa teşvik edeceği bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya 

mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edeceği belirtilmiştir. Madde 

gerekçesinde ön inceleme safhasında, anlaşmazlık noktalarının az veya çok olmasına 

bakılmadan, hâkimin, tarafları sulhe teşvik etmesinin zorunluluk olduğu belirtilmiş ve 

                                                 
291 HMK Genel gerekçe için bkz. 

 http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2011Yili/kanmetni/6100ss.pdf 
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tarafları sulhe teşvik ederken, bunu şeklen ve bir hükmü mecburen uygulamak için 

değil, samimi bir çaba olarak yerine getirmesi gerektiği belirtilmiştir. 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda, 213 maddesinde yer alan 

“sonuç vereceği umulan hallerde hâkimin tarafları sulhe teşvik edebileceğine” ilişkin 

hükümden başka sulh kurumu hakkında bir düzenleme bulunmamaktaydı. Ancak 6100 

sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğünden sonra, ön inceleme aşamasında 

uyuşmazlığın tespitinden sonra hâkimin tarafları sulhe teşvikinin, hakimin takdir 

yetkisinde olan bir husus değil, ona yüklenmiş bir görev olduğu ifade edilmektedir. 292  

Sulh kurumu hem mahkemelerin uyuşmazlıkları kısa sürede halletmesine 

yardımcı olması hem de tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kendilerinin çözmesine 

yardımcı olması sebebiyle toplumsal barışın sağlanmasında büyük önem arz 

etmektedir.293 Taşıdığı bu önem nedeniyle kanun koyucu, sulh uygulamasını hakimin 

takdirine bırakmamış sulhe teşvikin zorunlu olduğunu belirtmiş, hatta yine kanun 

gerekçesinde işaret edildiği üzere tarafların psikolojik sebeplerle bu konuda bir süre 

talep etmemeleri halinde bile Hâkimin adeta bir gözlem yaparak ve tarafların durumunu 

ve niyetlerini dikkate alarak süre vermesi gerektiği, zira bu süre içinde tarafların 

karşılıklı görüşerek veya bir arabulucu ya da uzlaştırıcı yardımıyla uyuşmazlığı 

çözebileceğini, yargılamanın başlamış olmasının yargılama dışındaki alternatif yolların 

kapatıldığı anlamına gelmemesi gerektiği belirtilmiştir. Gerekçede de vurgulanan bu 

hususlar dâhilinde konuya yaklaşıldığında, hakimin sonuç alınacağını düşündüğü 

uyuşmazlıklarda tarafları sulhe teşvik etme görevinin uyuşmazlığın çözüme 

                                                 
292 Ermenek, 162-163  

293 Kuru/Arslan/Yılmaz, 333 



71 

 

kavuşturulmasında bir arabulucu gibi hareket etme yetkisini de barındırdığı ifade 

edilmektedir.294 

Yürürlükteki İş Mahkemeleri Kanununda bu şekilde bir hüküm bulunmasa da 

HMK da yer alan tarafların sulhe teşvik edilmesine ilişkin bir hüküm 7036 sayılı Kanun 

ile yürürlükten kaldırılan 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda da bulunmaktaydı. Bir 

görüşe göre ise, Türk Hukukunda, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 7. maddesinde 

yer alan ve iş yargısında mahkemenin ilk oturumda tarafları sulha teşvik edeceği, 

uzlaşamazlarsa ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya 

devam olunacağına ilişkin hükmün uygulamada etkin olamamasının nedeni tarafları 

sulh olmak konusunda ikna etmeye yönelik uğraşın yine bir yargılama 

gerektireceğinden etkili olmadığı yönündedir.295 Yine kanuni yapı uygun olsa da, 

uyuşmazlık içinde olan kişileri uzlaştırmanın özel bir emek ve zaman gerektiren bir iş 

olması ancak aşırı iş yükünün hakimlerin buna çaba sarf etmesini engellediği de 

belirtilmektedir.296 Yine ülkemizde uzlaşma ve sulh olma kültürünün yeterince var 

olmaması ile mahkemenin tarafları sulhe teşvik etmeksizin doğrudan yargılamaya 

geçmesinin Yargıtay uygulamasında bozma sebebi olmamasının da bu kurumun etkili 

bir şekilde uygulanmasını engellediği belirtilmektedir.297 

Mevzuatımızda ayrıca yargıya taşınan uyuşmazlıklar sulh ile sona erdirmeyi 

teşvik edici düzenlemeler de mevcuttur. 298  Bu amaçla Harçlar Kanununun 22. 

maddesinde davadan feragat veya davayı kabul veya sulhun muhakemenin ilk 

                                                 
294Tanrıver, Çözüm Yolları ve Arabuluculuk, 172 

295 Şişli,55 

296 Yılmaz, 847 

297 Manav Özdemir, 2018 

298 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2809 
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celsesinde gerçekleşmesi halinde karar ve ilam harcının üçte birinin daha sonra olursa 

üçte ikisinin alınacağı belirtilmiştir. 

Adaletin etkinliği hakkındaki Avrupa Komisyonunun Avrupa Arabuluculuk 

Yasası El Kitabında, hâkim ya da başka bir kamu görevlisinin tarafların aralarındaki 

uyuşmazlığı çözmek için arabuluculuğu önermesinin, tarafları arabuluculuğa başvurmak 

hakkında daha da istekli hale getirebileceği, zira, öncelikle tarafların uyuşmazlığın diğer 

tarafından değil de tarafsız bir yerden gelen arabuluculuk teklifine daha istekli 

olabileceği, ikinci olarak da tarafların bu şekildeki resmi bir arabuluculuk teklifinde 

ileride uyuşmazlık hakkında bağlayıcı bir kararı benimsemek zorunda kalacaklarını 

farkına varacağının, bu sayede de, uyuşmazlığın taraflarının işbirliğinden uzak 

görünmemek adına, teklifi iyi bir sebepleri olmadıkça reddetmeyecekleri 

belirtilmektedir. 299 

Atfedilen bu önem nedeniyle 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunun değiştirilen hükümler başlıklı 35. maddesi ile Hukuk 

Muhakemeleri Kanunun 137. maddesinin birinci fıkrasına, 140. maddesinin ikinci ve 

üçüncü fıkrasına ve 320. maddesinin ikinci fıkrasına “sulhe” ibaresinden sonra gelmek 

üzere “veya arabuluculuğa” ifadeleri eklenerek hâkime yargılamada tarafları 

arabuluculuğa sevk etme görevi  de yüklenmiştir. Böylece hakimin ön inceleme 

aşamasındaki ödevi, tarafları hem sulhe hem de arabuluculuğa teşvik etmek şekilde 

genişletilmiştir.  

                                                 
299 EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE CEPEJ (2019), European 

Handbook For Mediation Lawmaking (E.T  04.04.2019) 

 https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/168094ef3c  

https://rm.coe.int/cepej-2019-9-en-handbook/168094ef3c
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II-  ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU OLARAK 

ARABULUCULUK  

Her ne kadar yargı yoluyla devlet, taraflar arasında uyuşmazlıkların çözümünü 

garanti etse de yargılama süreçlerinin uzunluğu mahkemelerdeki yoğun iş yükü ile 

tarafların aralarındaki ilişkileri sürdürme ve yaşanan uyuşmazlığı kısa zamanda 

çözümleme istekleri özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde alternatif çözüm 

yollarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.300 Günümüzde değişik türde pek çok 

alternatif uyuşmazlık çözüm yolu uygulanıyor olsa da, kural olarak mahkeme ve 

yargılama haricinde gelişen bir alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuk yöntemi, 

dünyanın pek çok ülkesinde en çok kabul gören ve yaygınlaşan yöntem olmuştur.301  

Arabuluculuk (mediation) terimi Latince yarıya bölmek veya ortayı bulmak 

anlamına gelen302 “mediare” sözcüğü kökeninden gelip, araya girme (go between) 

anlamını taşır. 303  Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının tüm özelliklerini içerisinde 

barındıran bir yöntem olarak arabuluculuk304 kişiler veya kişi grupları arasındaki hukuki 

uyuşmazlıklardan, 305  kamu düzeninden sayılmayan ve tarafların anlaşmak suretiyle 

üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği uyuşmazlıklarda uygulama alanı bulur.306  

Alternatif olarak kabul edilen uyuşmazlık çözüm yollarının birçoğunun 

temelinde, uyuşmazlığı yaratan kişilerin uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlaması ya da 

                                                 
300 Biçki,34   

301 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2809  

302 Özmumcu,276 

303 Ildır, 78 dn.2 

304 Taşpolat Tuğsavul, 21 

305 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü,111 

306Tanrıver, Arabuluculuk ve Uzlaştırma, 2029 
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çözmesi anlayışı bulunmaktadır.307 Bu nedenle alternatif uyuşmazlık yöntemleri ile 

tarafların dava haklarını kısıtlanmaksızın pozitif hukukta öngörülmüş olan kurallardan 

ziyade menfaat temelli bir çözüme ulaşmanın fırsatı sunarken, arabuluculuk da menfaat 

temelli çözümü esas alan ve çözüm sürecinde taraf etkinliğini en ileri düzeyde muhafaza 

eden bir alternatif çözüm yoludur.308 Bu nedenle arabuluculuk ile hedeflenen çözümün 

tarafların menfaatlerine odaklanmış olması nedeniyle temel anlayışın “terzi gibi 

tarafların üzerine tam oturacak bir elbisenin dikimini sağlamak”309 olduğu ifade 

edilmektedir. 

Arabuluculuk sürecine, aralarındaki uyuşmazlığı çözmek amacıyla bir araya 

gelmiş taraflara, tarafsız üçüncü kişi konumunda olan bir arabulucu katılır. 

Arabuluculuğu diğer alternatif yöntemlerden ayıran en önemli özellik arabulucunun 

konumudur 310, zira arabulucu tarafları müzakerede bulunmaya yönlendirirken sonuçla 

ilgili hiçbir menfaati bulunmadığı gibi konu hakkında bir karar vermesi de gerekmez, 

arabulucu yalnızca kendi kararını taraflara dayatmaksızın sonuca kolay ulaşılmasını 

sağlayarak tarafsız bir rol üstlenir. 311  

                                                 
307 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2809 

308 Ulukapı/ Kıyak, 1647 

309 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2822 

310 Arabuluculuğun diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından müzakere, vakıaların saptanması, 

tarafsız ön değerlendirme, kısa duruşma yöntemleri ile karşılaştırması için bkz. Ulukapı/Kıyak ,1661-

1663 

311 Ceylan, 298 



75 

 

1. Uyuşmazlıkların Çözümünde Alternatif bir Yol Olarak Arabuluculuk 

Kavramı 

A. Arabuluculuğun Dünyada ve Türkiye Gelişimi   

a. Dünyada Gelişimi 

Arabuluculuğun yirminci yüzyıl başlarından itibaren resmen kurumsallaşarak 

tanınan bir meslek haline gelmesi ve çağdaş uygulamalarının dünya çapında özellikle 

son kırk yılda katlanarak genişlemesi; insan haklarının daha geniş bir şekilde kabul 

görmesi, tüm toplumsal ve siyasal düzeylerde demokratik katılımın artması, bireylerin 

hayatlarını etkileyen kararların alınmasına katılma ve kontörlü ele alma hakkına sahip 

olduğu inancı ve farklılıklara karşı daha geniş hoşgörü eğilimleri ile 

ilişkilendirilebilir.312  

Arabuluculuğun esas olarak kökeni uzak doğu ülkelerine dayanmakta olup, 

Amerikalı yazarların ikinci dünya savaşından sonra özelikle de 1960’lı yılların 

ortasından itibaren Çin ve Japonya’nın geleneksel toplum anlayışlarını, hukuk 

düzenlerini ve buna bağlı olarak uyuşmazlık çözüm yöntemlerini araştırmaları ile 

gündeme gelmiş, yapılan araştırmaların sonunda Çin ve Japonya’da dava oranlarının 

düşük olduğu ve uyuşmazlıkların çoğunlukla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri 

ile çözülmeye çalışıldığı dikkatlerini çekmiştir.313 

Bu nedenle günümüzde kullanılan arabuluculuğun ilk örnekleri Amerika 

Birleşik Devletlerinde ortaya çıkmış, 314 bu yönteminin burada ortaya çıkmasındaki 

                                                 
312 Moore, 69 

313 Özmumcu .275 

314 Ildır, 31 
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temel etken ise devlet yargılamasının uyuşmazlıkların çözümünde yetersiz kaldığında 

dair toplumda oluşan izlenimlerin yaygınlaşması olmuştur.315  

1990’lı yılların başlarında arabuluculuk kavramı Amerika Birleşik 

Devletlerinden Almanya’ya yayılmıştır.316 1900’lü yıllara kadar Almanya da 

arabuluculuk konusunda çok fazla ilgi olmasa da arabuluculuk konusundaki ilk girişim 

1977’de “Hukukun Alternatif Biçimleri ve Hukuka Alternatifler” konulu hukuk 

sosyolojisi toplantısı ile olmuş, fakat ilgide asıl artış 1979 yılında yapılan hâkimler 

toplantısı sayesinde gerçekleşmiş, toplantıda yargısal verimin artırılmasına ilişkin 

sorunlar için de alternatif yöntemlerin ve arabuluculuğun fayda sağlayabileceğine 

değinilmiş, daha sonra yapılan bilimsel çalışmalar ve toplantılar sayesinde 1999 yılında 

Federal Parlamento, eyaletlere, mahkeme bağlantılı arabuluculuk konusunda yasal 

düzenlemeler yapma yetkisi vermiştir.317 Almanya’da her eyalette uzlaşma suretiyle 

uyuşmazlık çözüm yollarından zorunlu olarak arabuluculuk düzenlenmiş örneğin sulh 

hukuk mahkemesi görevine giren uyuşmazlıklardan iflas davaları, aile hukukundan 

doğan uyuşmazlıklar ile kambiyo senetlerine ilişkin uyuşmazlıklar dışındaki 

uyuşmazlıklarda uzlaşma zorunlu kılınmıştır. 318 

Fransa’da  alternatif çözüm yolları çok uzun yıllardır uygulanmakta ise de 1995 

tarihli Kanun ve bu kanunla ilgili 22 Temmuz 1996 tarihli Kararname ile taraflara 

uyuşmazlık çözümünde yardımcı olmak için üçüncü bir kişinin atanmasında rızası 

gösterdiği halde uygulanabilen yargısal arabuluculuk (judicial mediation)  

uygulamasına ilk defa başlanılmış, buna paralel olarak Paris ve Grenoble İstinaf 

Mahkemeleri, 1995 tarihli Kanunun ve 22 Temmuz 1996 tarihli Kararnamenin 

                                                 
315 Taşpolat Tuğsavul,32 

316 Taşpolat Tuğsavul, 35 

317 Kekeç, 33 

318 Pekcanıtez, Alternatif Çözümler, 13 
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kabulünden itibaren, belirli dairelerde görülmekte olan uyuşmazlıklarda duruşma tarihi 

belirlenmeden önce bir arabulucunun müdahalesini ve bir arabulucunun atanmasını 

sistematik olarak tavsiye etme kararı almıştır.319  

Bu şekilde ülkeler bazında değişik gelişmeler mevcut olsa da, Avrupa Birliğinde 

genel olarak 1998 yılından itibaren uyuşmazlıkların anlaşmak suretiyle çözümü 

konusunda çalışmalar başlatmış, 15-16 Ekim 1999 tarihinde Tampere’de düzenlenen 

Avrupa Birliği zirvesinde, üye devletler Avrupa’da adalete daha iyi erişime ilişkin 

olarak mahkeme dışı alternatif yöntemler oluşturmaya davet edilmiş, bu çalışmalar 

sonunda 2002 yılında hazırlanan Yeşil Kitap ile alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarından birisi olan arabuluculuk hakkındaki ilkeler tespit edilmeye çalışılmıştır.320 

b. Türkiye’de Gelişimi 

Dünyada arabuluculuk hakkında ciddi gelişmeler yaşanırken Türk hukukunda 

alternatif çözüm yolları benzeri kurumlar var olsa da, 2012 yılına kadar arabuluculuk 

hakkında mevzuatımızda bir hukuki düzenleme mevcut değildi. Bu doğrultuda 

söylenebilir ki, aslında uyuşmazlıkların yargı dışında çözümü Türkiye’de her zaman 

gündemde olan bir konu olsa da, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri özellikle de 

arabuluculuk hakkında temel ve en önemli düzenleme 2012 tarihli Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile gerçekleşmiştir. 321   

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 7.6.2012 tarihinde 

kabul edilmiş 22.06.2012 tarih 28331 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmış, 28 ila 32. 

                                                 
319 Özbek, Tedbirler, 241 

320 HUAK gerekçesinden alınmıştır ayrıntılar  için bkz..  

http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2012Yili/Kanmetni/6325ss.pdf 

321 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 36 
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maddeleri arasında yer alan Kuruluş ve Teşkilata ilişkin 7. bölüm de yer alan hükümler 

yayım tarihi ile diğer hükümler ise yayımdan bir yıl sonra yürürlüğe girmiştir.322   

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun genel gerekçesinde Tasarının 

hazırlanmasında; UNCITRAL Model Kanun ve Avrupa Birliği Direktif Tasarısı 

dışında, Özel Hukukta Uyuşmazlık Çözümüne ilişkin Alternatif Usuller Hakkında Yeşil 

Kitap ile Avusturya Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa ilişkin Federal Kanun, 

Almanya’nın 1999 yılında yürürlüğe giren Baden Würtenberg Uzlaşma Kanunu ile 

Bavyera’nın 2000 yılında kabul edilen Özel Hukukta Zorunlu Alternatif Uyuşmazlık 

Çözümü Kanunu, Macaristan Arabuluculuk Kanunu ile son yıllarda kabul edilmeleri 

nedeniyle Bulgaristan ve Slovakya Arabuluculuk Kanunlarının dikkate alındığı,  bu 

yazılı kaynaklar yanında, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, İspanya ve 

Kanada gibi ülkelerin uzmanlarıyla çeşitli zamanlarda toplantıların yapıldığı, Almanya, 

Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerin uzmanları ve uygulamacılarıyla bir araya 

gelinerek, mukayeseli hukuktaki gelişmelerin izlendiği belirtilmiştir.323 

Kanunun yayımının ardından hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla 

çözümlenmesine ilişkin her türlü arabuluculuk faaliyeti ile arabuluculuğa ilişkin usul ve 

esasları düzenlemek amacıyla 26.01.2013 tarihli 28540 sayılı Resmî Gazete’de Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği yayımlanmış ancak daha sonra 

02.06.2018 tarih 30439 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında 

                                                 
322 Çalışmanın bu bölümünden itibaren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunundan 

bahsedilirken “Kanun” ifadesi kullanılacaktır.   

323 HUAK gerekçesi için bakınız.  

http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2012Yili/Kanmetni/6325ss.pdf 
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Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ile bir önceki yönetmelik hükümleri yürürlükten 

kaldırılarak yeni bir yönetmelik yürürlüğe konmuştur. 324  

Bunun yanı sıra Türkiye Arabulucular Etik Kuralları, karşılaştırmalı hukuktaki 

etik ve uygulama kuralları dikkate alınarak ülkemizin arabuluculuk sistemi ile sosyal ve 

kültürel değerlerine uyumlu olacak biçimde, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 

Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup, Arabuluculuk 

Kurulu tarafından gözden geçirilerek kabul edilmiş ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

Arabuluculuk Daire Başkanlığının internet sitesinde yayımlanmıştır.325  Türkiye 

Arabulucular Etik Kurallarının hazırlanmasında temel gerekçenin “….Gerek 6325 sayılı 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda gerekse Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde  hem arabuluculuk kurumu hem de 

arabulucularla ilgili temel ilke, hak ve yükümlülüklere ilişkin genel düzenlemeler yer 

almakta ise de; arabulucular etik kurallarının belirlenmesi önemli bir ihtiyacın 

karşılanması anlamında bir zorunluluk olduğu gibi, aynı zamanda arabuluculuk 

mevzuatının Arabuluculuk Daire Başkanlığına ve Arabuluculuk Kuruluna yüklediği bir 

görevin de ifasıdır.” olduğu,  ayrıca Arabulucular Etik Kurallarının üç temel amacı 

olduğu belirtilmiştir. Bunlar; arabuluculara mesleklerinin icrasında rehberlik etmek ve 

yol göstermek, arabuluculuğa başvuran tarafları bilgilendirmek ve onların korunmasını 

sağlamak,  barışçıl bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuğa toplum 

tarafından duyulan kamu güvenini arttırmaktır.   

Ayrıca 6325 sayılı Kanunun değiştirilen hükümler başlıklı 35. maddesi ile 

Hukuk Muhakemeleri Kanunun 137. maddesinin birinci fıkrasına, 140. maddesinin 

                                                 
324 Çalışmanın bu bölümünden itibaren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliğinden 

bahsedilirken “Yönetmelik” ifadesi kullanılacaktır.   

325 Etik kurallar ve hazırlanma gerekçeleri hakkında bkz.  

http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/etik_kurallar.html 
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ikinci ve üçüncü fıkrasına ve 320. maddesinin ikinci fıkrasına “sulhe” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “veya arabuluculuğa” ifadeleri eklenerek hâkime yargılamada tarafları 

arabuluculuğa sevk etme görevi yüklenmiştir. Bu düzenlemeler sebebiyle hâkimin 

özellikle ön incelemede sonuç vereceğine inandığı durumlarda tarafların arabuluculuğa 

başvurmaları için çaba göstermek zorunda olduğu, en azından taraflara durumu 

hatırlatarak bilgilendirmesi gerektiği, dolayısıyla bu hükümlerle tarafları arabuluculuğa 

teşvik etmenin hâkim için bir tavsiye niteliğinde değil aynı zamanda bir görev 

niteliğinde olduğu belirtilmektedir.326   

Arabuluculuk kurumuna Devletin etkinlik ve yaygınlık kazandırması 

bağlamında destek vermesinin sağlanması, belli standartlar ve ilkeler dâhilinde nitelikli 

arabulucuların yetiştirilmesinin temini ve kurumun resmi bir çatı altında daha güvenceli 

bir biçimde işlemesi için öğütlenme Avusturya da olduğu gibi Adalet Bakanlığı327 

bünyesinde yapılmıştır.328  Ayrıca Arabuluculuk faaliyetinin düzenle yürütülebilmesi 

adına Adalet Bakanlığı içerisinde ayrı bir yapılanmaya gidilerek Arabuluculuk Daire 

Başkanlığı kurulmuş, bunun yanı sıra faaliyetin objektif olarak yürütülmesine yardımcı 

olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlardan gelecek temsilcilerin katılımıyla 

oluşturulacak Arabuluculuk Kurulunun oluşturulmasına da karar verilmiştir. 329 

Tarihsel süreçte ülkemiz açısından oldukça yeni sayılabilecek arabuluculuğun, 

benimsenmesi için, arabuluculuk sisteme iyi oturtulmalı ve sistemin bir parçası haline 

                                                 
326 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2825 

327 Arabuluculuk kurumu ile ilgili idari yapının Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulmasının doğru 

olmadığı yönünde eleştiriler için bkz. Yılmaz, Arabuluculuk Düzenlemesi, 1293-1294. Yine bu yapının 

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulmasının kuvvetler ayrılığına aykırılık oluşturduğu yönünde bkz. 

Karacabey, 468 

328 Tanrıver, Tasarı Değerlendirmesi, 652 

329 Akın, Uyuşmazlık Çözümünde Arabuluculuk, 10 
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getirtilmedir ki bireyler, uyuşmazlıkları çözmek istediklerinde bu yollar kendiliğinden 

bir düşünce olarak doğmalıdır. 330 Bu durumunun temini için Kanunun 30. maddesinin 

birinci fıkrasının (ç) bendinde Arabuluculuk Daire Başkanlığının görevleri arasında, 

arabuluculuk kurumunun tanıtımını yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, 

ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminer gibi bilimsel organizasyonları 

düzenlemek veya desteklemek görevi eklenmiştir. Bu kapsamda çalışmalar 

yürütülmekte olup, bunlara örnek olarak ülkemizde yeni olan arabuluculuğun halka 

daha iyi tanıtılması amacıyla hazırlanan kamu spotları ile halk tarafından çoğunlukla 

izlenen TV programlarının içeriklerinde yer verilen arabuluculuk ile ilgili bilgiler ve 

hazırlanan broşür ve afişler örnek gösterilebilir. 

Bununla birlikte ülkemizde arabuluculuk uygulaması tarafların istekleri halinde 

başvurabildikleri “ihtiyari arabuluculuk” ve arabuluculuk yolu tüketilmeden dava 

yoluna başvurulamayan “dava şartı olarak arabuluculuk” olarak iki farklı şekilde 

yürütülmektedir.  

Belirli uyuşmazlıklarda arabuluculuğun dava şartı olduğuna ilişkin ilk 

düzenleme 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile yapılmıştır. 7036 sayılı İş 

Mahkemeleri Kanunu 12.10.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul 

edilmiş, 25.10.2017 gün ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu 

Kanunun “dava şartı olarak arabuluculuk kenar başlıklı 3. maddesi ile Kanuna, bireysel 

veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade 

talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olduğu 

düzenlenmiş ve 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür. 

                                                 
330 Kekeç , 41 
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7036 sayılı Kanunda yer verilen arabuluculuğa ilişkin hükümlerinin 01.01.2018 

tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından iş uyuşmazlıklarında sağlanan başarı yöntemin 

diğer uyuşmazlıklarda da faydalı olabileceği kanısını oluşturmuştur. 331 

Bu doğrultuda ticari davalara ilişkin olarak 7155 sayılı Abonelik 

Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü 

Hakkında Kanunun 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A 

maddesi ile ticari davalarda dava şartı arabuluculuğa ilişkin düzenleme yapılmış ve 

1.1.2019 tarihinden bugüne ticari davalarda arabuluculuk dava şartı olarak uygulanmaya 

başlanılmıştır.  

Öte yandan klasik arabuluculuk uygulaması dışında farklı arabuluculuk 

uygulamaları da mevcuttur. Örneğin bir kurumun yardımı olmaksızın taraflarca 

hazırlanan veya daha önce hazırlanmış veya daha önceden belirlenmiş kurallara göre 

yapılan arabuluculuk “ad hoc” arabuluculuğu ifade ederken bir kurumun kurallarına 

göre ve o kurumun yardımı ile yapılan arabuluculuk kurumsal arabuluculuğu ifade 

eder.332 1990 yılında kurulan Londra İngiltere merkezli Centre for Effective Dispute 

Resolution (CEDR) Roma İtalya merkezli ADR Center, Nijmegen Hollanda merkezli 

ACB Mediation ve Paris Fransa merkezli Center for Mediation and Arbitration of Paris 

kurumsal arabuluculuğun örneklerini oluşturur ve söz konusu ülkelerde kurumsal 

arabuluculuk sistemi, arabuluculuk kurumunun uygulanabilir olması, yerleşmesi ve 

gelişmesi amacıyla kurulmuştur.333  

Ülkemizde İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurulunun onayı ile 26.10.2015 

tarihinde İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları yürürlüğe girmiş, 

böylece İstanbul Tahkim Merkezi arabuluculuk kurulları hizmet vermeye başlamıştır. 

                                                 
331 Koçyiğt/Bulur , 47 

332 Yeşilırmak, 157 

333 Koçyiğit/Bulur,  34 
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İstanbul Tahkim Merkezi Arabuluculuk Kurallarının 3. maddesine göre uyuşmazlıkların 

Merkez nezdinde arabuluculuk yoluyla çözülmesi için, uyuşmazlığa ilişkin 

Arabuluculuk Kurallarına atıf yapan bir arabuluculuk sözleşmesinin veya arabuluculuk 

şartının mevcudiyeti gerekli olmakla birlikte, taraflar mevcut bir arabuluculuk 

sözleşmesi veya arabuluculuk şartı olmasa dahi gönüllü olarak merkez nezdinde 

yürütülecek arabuluculuk sürecini başlatabileceklerdir.  

B.  Arabuluculuğun Kamu Hizmeti Niteliği Taşıması  

Kanunun 2. maddesinde arabuluculuk  “Sistematik teknikler uygulayarak, 

görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların 

birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak 

için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm 

üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi 

almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak 

yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini, ”şeklinde tanımlanmaktadır.  

Öğretide arabuluculuk hakkında çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bunlardan bir 

tanesine göre genel olarak arabuluculuk, bağlayıcı bir karar verme yetkisine sahip 

olmayan ve uyuşmazlığın tarafları dışındaki üçüncü bir şahsın katılımıyla yürüyen her 

türlü uyuşmazlığın çözüm yolunu ifade etmek üzere kullanılmaktadır.334 Bir diğerine 

göre ise arabuluculuk, uyuşmazlık içinde bulunan tarafları, konuşmak ve müzakerelerde 

bulunmak amacıyla bir araya getiren, birbirlerini anlamalarını ve bu suretle kendi 

çözümlerini kendilerinin üretmelerini sağlamak için aralarındaki iletişimi kolaylaştıran, 

tümüyle bağımsız, tarafsız ve objektif konumda üçüncü kişinin katılımıyla yürüyen 

gönüllü bir çözüm usulüdür.335 

                                                 
334 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2813 

335 Tanrıver, Sosyolojik Bakış, 827 
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Yönetmeliğinin “Tanımlar” kenar başlıklı 4. maddesinin (c) bendinde de, 

HUAK’da yer alan arabuluculuk tanımının aynı şekilde yer almış ancak HUAK’da 

arabuluculuk “ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi” olarak belirtilirken, 

Yönetmelikte “kamu hizmeti olarak yürütülen ihtiyari bir uyuşmazlık çözüm yöntemi” 

olarak belirtilmiştir.   

Kamu yönetiminin temel uğraş alanının belirlenmesinde yardımcı bir kavram 

olan kamu hizmeti kimi zaman Anayasanın 128. maddesinde yer alan “Devletin, kamu 

iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre 

yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 

memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” kuralında olduğu gibi “faaliyet, iş 

uğraş” anlamında kimi zamanda Anayasanın 70. Maddesinde yer alan “Her Türk, kamu 

hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği 

niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” kuralında olduğu gibi “kamu 

kuruluşları” anlamında kullanılabilmektedir.336 

Kamu hizmeti kavramının büyük önem taşımasına karşın belirlenmesi ve 

nitelendirilmesi de   oldukça zordur. 337 Zira bir Anayasa Mahkemesi kararında da dile 

getirildiği üzere; 338 kamu hizmeti kavramının belirsizliği konusunda görüş birliği vardır 

fakat en geniş tanıma göre kamu hizmeti, devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri 

tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinmeleri 

karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş 

bulunan sürekli ve düzenli etkinlikler olarak ifade edilebilir. 

 Tüm kamu hizmetleri organik olarak devlete bağlı olsa da bu bağlantı kamu 

hizmetlerinin devletin kendisince fiilen yerine getirilmesi olarak anlaşılmamalı, zira 

                                                 
336 Gözübüyük/Tan, 639 

337 Gözübüyük/Tan,  642 

338 AYM, 9.12.1994 T. 1994/43 E. 1994/42-2K. (24.01.1995 tarih 22181 sayılı Resmi Gazete) 
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özel kişiler tarafından yerine getirilse de devlet tarafından yürüten denetimsel faaliyetler 

ve uygulanan kamusal usuller nedeniyle özel kişilerce yapılan hizmette bağlantı 

kopmaz, başka bir ifadeyle hizmetin yürütülmesinde biçim devlet işleri ile kamu 

hizmetleri arasındaki bağlantıdan bağımsızdır.339 

Zira Anayasa Mahkemesinin 09.12.1994 tarihli  yukarıda değinilen kararında da 

belirtildiği üzere, Kamu hizmeti kavramının gerek öğretide gerekse uygulamalarda 

Devletçe ve öteki kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen 

hizmetlerin alanının dışına taşan ve yayılan bir kapsamı olduğu ve kapsamın da gittikçe 

genişlediğinin bir gerçek olduğu bu nedenle de çağdaş kamu hizmeti kavramına giren 

hizmetlerin yalnızca devlet etkinlikleri ile sınırlandırılamaması gerektiği belirtilmiştir.  

Benzer yöndeki başka bir Anayasa Mahkemesi kararında340 yine kamusal 

hizmetin mutlaka devlet eliyle yürütülmesine gerek olmadığı, kamu hizmetlerinin, 

aslında bir bütün olduğu, yerine getirilmesi de ilke olarak Devlete ait olsa da toplum 

hayatının gittikçe genişlemesiyle çoğalan kamu hizmetlerinin mutlaka klasik idare 

kuruluşları tarafından görülmesi koşulunun artık aranmamakta olduğu bunların dışında 

özel kişilerce de gerçekleştirilebileceği kabul edilmektedir.  

Bu doğrultuda Yönetmelikte açıkça kamu hizmeti olarak belirlenmesinin yanı 

sıra, arabuluculuk sürecinin toplumsal barışın sağlanması için kullanılması, Devletin 

yargı organlarının yetkisine zarar vermeksizin uyuşmazlıkları çözümleyecek olması, 

arabulucular için öngörülen bağımsızlık ve tarafsızlık kriterleri ile kurumsal yapının 

Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş olması ve yine Bakanlıkça idare ediliyor 

oluşu, arabuluculuğun kamu hizmeti olduğuna işaret eden özelliklerindir. 341 

                                                 
339 Karahanoğlu, 18 

340 AYM, 12.04.1990 T. 1990/4 E. 1990/6 K.( 17.02.1990 tarih 20551 sayılı  Resmi Gazete)  

341 Akın, Yeni Düzenlemeler, 16 
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Arabuluculuk uygulamasının uyuşmazlıkları sona erdiren bir faaliyet olması, 

adli hizmetlerin ifasıyla ilgili olması nedeniyle kamu yararı taşıdığı da söylenebilir.342 

Benzer şekilde arabuluculuk da olduğu gibi Avukatlık Kanununun 1. maddesinde 

avukatlık hizmeti de kamu hizmeti olarak nitelendirilmiştir. Maddi anlamda kamu 

hizmetinin, yürütülmesinde kamu yararı bulunan ve toplumsal bir gereksinimi 

karşılayan bir faaliyet olmasının avukatlık hizmetin kamu hizmeti olarak 

nitelendirilmesine sebep olduğu, bu nedenle bir kamu hizmeti olan adalet hizmetinin 

gerçekleştirilmesinde katılım sağlayan avukatlık hizmetinin doğal olarak kamu hizmeti 

olduğu belirtilmektedir.343 

Avukatlık hizmetinin para karşılığı görülen bir hizmet olması ve kamu 

hizmetinin bir para karşılığı sunulmasının faaliyetin kamusal niteliğini zedeleyip 

zedelemediği hakkında ise, adli yardım hizmetinin devletçe sağlanmasının kamu 

hizmetinin eşitlik ve genellik ilkeleriyle paralel olduğu bu nedenle faaliyetin kamu 

hizmeti olarak nitelendirilmesine zarar vermediği değerlendirilmektedir. 344  Bu 

doğrultuda Yönetmelikte kamu hizmeti olarak nitelendirilen arabuluculuk faaliyetinin 

sonucunda arabulucunun bir ücrete hak kazanmasının arabuluculuğun kamu hizmeti 

olma özelliğini zedelemeyeceği kanısındayız.  

C. Diğer Bir Alternatif Çözüm Yolu Olan Uzlaşmadan Farkı  

Arabuluculuk kavramının tam olarak anlaşılması için üzerinde durulması 

gereken bir diğer hususun arabuluculuk ile uzlaştırmanın arasındaki farkın345 ortaya 

                                                 
342 Azaklı Arslan, 214 

343 Sungurtekin Özkan, Avukatlık Mesleği, 8 

344 Sungurtekin Özkan, Avukatlık Mesleği, 12 

345 Kanunun 2. maddesinin gerekçesinde de uygulanması bakımından merkezî bir konumda bulunan 

“arabuluculuk” kavramına yüklenen anlam ve içeriğin, “uzlaştırma” kavramından temel farklılığına işaret 

edilmek suretiyle tespit edildiği belirtilmiştir.  
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konması olduğu 346 fakat arabuluculuk terimi ile uzlaştırma terimi arasında fark 

hakkında doktrinde tam fikir birliğin bulunmadığı ve her iki faaliyet arasında sınırın 

çizilmesinin zor olduğundan bu iki terimin çoğunlukla birbiri yerine kullanıldığı 

belirtilmektedir. 347   

Uzlaştırma ve arabuluculuk, aralarındaki farklılar açısından bir görüşe göre, 

uyuşmazlık çözüm sürecine katılan kişinin sürece katılırken çözüm üretmek, öneri 

getirmek veya sadece taraflar arasında çözüm ortamını hazırlamak yükümlülüklerine 

göre süreçte aldığı isim değişmekte arabulucu ya da uzlaştırıcı olarak 

nitelenebilmektedir.348 Bu noktada bir görüşe göre, uzlaşma sürecinin işleyişi ve 

sonucun elde edilmesi açısından uzlaştırıcı arabulucuya nazaran daha etkin bir konumda 

olup, tarafların karşılıklı menfaatlerinin korunmasını ve geliştirilmesini hedefleyen 

çözüm önerilerini üreterek sunar, oysa arabulucu çözüm önerisi sunmaz yalnızca 

tarafların kendi çözüm önerilerini bulmaları amacıyla aralarındaki iletişimi sağlar.349 İki 

terim arasındaki ayrım hakkındaki diğer bir görüşe göre ise, arabulucu uyuşmazlık 

çözümünde daha aktif bir görevdedir ve tarafları ikna etme girişimlerinde bulunur oysa 

uzlaştırma tarafların uyuşmazlığı çözümü için kendi kendilerine kara verme prensibine 

dayanmaktadır.350 Arabuluculuk ve uzlaşma arasında bu şekilde farklılıklar olduğu 

belirtilmekteyse de arabulucunun görevinin, uyuşmazlık hakkında taraflara dostane bir 

çözüm önermek suretiyle onları bir araya getirerek hatta “kelimenin etimolojik anlamı 

itibariyle” uzlaştırarak, tarafları birbirlerine yakınlaştırmak olduğundan arabuluculuğun, 

                                                 
346Özmumcu, 278 

347Özekes, Pekcanıtez Usul, 2814. Kekeç, 25 

348 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2814 

349Tanrıver, Arabuluculuk ve Uzlaştırma 2027. Tanrıver, Çözüm Yolları ve Arabuluculuk,166 

350 Ildır, syf.78 dn.2 
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uzlaştırma sürecinin bir parçası olduğunun değerlendirilebileceği de belirtilmektedir.351  

Arabulucu ile uzlaştırıcı arasında temel fark çözüm önerip önermemek üzerinde 

toplansa da da her iki faaliyette de ortak nokta taraflara bu çözüm önerisinin 

dayatılmaması ve tarafların ulaşılan bu çözüme göre karar vererek bir sonuca varmak 

zorunda olamamalarıdır.352 353 

D. Arabuluculuk Faaliyetinin Amacı  

Arabuluculuk sürecinde temel amaç her iki tarafında kazanacağı bir çözüm 

üretmektir, fakat kazanmak ve kaybetmek taraflara göre farklı anlamlara gelebilir. 354 

Arabuluculuk sürecinde “kazanmak” sözcüğü istenilen, talep edilen her şeyin alınması 

şeklinde değil, ihtiyaç olunanın alınmasıdır.355 

Arabuluculuğun uyuşmazlıkların taraflar üzerinde yarattığı olumsuz sonuçları 

hafifletici bir takım olumlu etkileri olabilir. Örneğin arabuluculuk kişiler arasında 

zedelenen ilişkileri yeniden düzenleyerek toplumsal uzlaşıyı tekrar sağlayan bir yöntem 

olarak da kullanılmaktadır.356 Taraflar aralarındaki uyuşmazlıkla ilgili bir yargı süreci 

geçirdiklerinde aralarındaki ilişki kopma noktasına gelebilir, bu sebeple arabuluculuk 

faaliyeti ile hedeflenen bozulan ilişkilerin tekrar düzeltilmesi veya yeniden kurulması da 

olabilir. 357  Arabuluculuk yönteminde arabulucu, genellikle tarafların kendi kendilerine 

anlaşmazlığa çözüm bulamayacaklarının anlaşıldığı noktada devreye girer ve 

                                                 
351 Özbek, Tedbirler, 237 

352 Özekes, 42 

353 Bu şekilde yapılacak ayrımların pratik anlamda çok da anlam ifade etmeği yönünde değerlendirme için  

bkz. Kekeç, 26 

354 Kekeç, 27 

355 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2816 

356 Özbek, Öngörülen Tedbirler, 234 

357 Kekeç, 29 
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uyuşmazlıkta her iki tarafı memnun etmeye yönelik ve tarafların gerçekten istediği 

sonucu elde edeceği bir çözümün bulunması için yardımcı olur.358 Bu yönüyle 

arabuluculuk çoğu zaman uyuşmazlık içinde bulunan tarafların aralarında var olan 

ilişkiyi sürdürme isteğinin olduğu durumlarda ortaya çıkar ve bu yöntem ile taraflar 

uyuşmazlığın diğer tarafıyla uzlaşma isteklerini de ortaya koymuş olurlar.359  

Dava yoluyla takip edilen uyuşmazlıkların çözümünün zaman alması ve makul 

sürelerde sonuçlandırılamamasının alternatif çözüm yollarınına başvurmasına sebep 

olan bir etken olduğuna çalışmanın önceki bölümlerinde değinilmişti. Uyuşmazlıkların 

arabuluculuk yolu ile çözümlenmesinde de benzer olarak ulaşılmak istenen amaçlardan 

biri de uyuşmazlıkları hızlı bir şekilde sonuçlandırmaktır. 

Özekes’e göre arabuluculuk yoluyla uyuşmazlık çözümünde esas alınan temel 

noktaları şu şekilde sıralamak mümkündür; 360 

 Sorunlarla kişiler ve kişisel yaklaşımlar ayrılır, 

 Tarafların hukuki ve kişisel durumlarından çok, menfaatlerine odaklanılır, 

 Farklı çözüm imkan ve yollarının araştırılması ve geliştirilmesi farklı çözüm 

seçeneklerinin üretilmesi mümkündür ( ve hatta gereklidir),  

 Tarafların üzerinde uzlaştıkları esaslara göre çözüm aramak esastır, 

 Süreç ve sonuç üzerinde tarafların tam hakimiyeti söz konusudur, 

 Taraflar arasındaki ortak menfaat dengesi korunur ve her iki tarafın ortak 

kazanımı esas alınır, 

 İletişimin ve karşılıklı ilişkinin korunması ve geliştirilmesi ile çözüme 

ulaşılır, 

                                                 
358 Taşpolat Tuğsavul, 28 

359 Ildır, 89 

360 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2816 
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 Gizlilik ve güvenilirlik çözüme ulaşmada önem taşır. 

Arabuluculuk, anlaşmazlık kavramının evrensel yapısı nedeniyle çok sayıda ve 

birbirinden farklı yapıda anlaşmazlığı çözmede kullanabilen bir usuldür. 361 Bir 

uyuşmazlık meydana geldiğinde tarafların bu uyuşmazlığı aralarında müzakere ederek 

çözüme kavuşturabilmeleri her zaman mümkün olmaz. Taraflar arasında müzakerenin 

başlamasının zor olduğunun anlaşılması ya da müzakere esnasında tarafların kendi 

başlarına bir çözüme ulaşmayacakları anlaşılması hallerinde bir işbirliği yöntemi olan 

arabuluculuk, kolaylaştırılmış ve geliştirilmiş bir müzakere yöntemi olarak devreye 

girebilir.362 Başka bir ifadeyle arabuluculuk yöntemi müzakerenin bir uzantısıdır363 ve 

genellikle anlaşmazlığın tarafları kendi başlarına sonuç odaklı görüşmelere 

başlayamadıklarında ya da görüşmelere başlasalar dahi sürdüremediklerinde devreye 

girer.364 

E. Arabuluculuğun Yargısal Faaliyetle Mukayesesi ve Sağladığı Avantajlar   

Uyuşmazlığın mahkemeler yoluyla çözümüyle arabuluculuk yoluyla çözümünde 

konu, yöntem ve sonuç gibi birçok yönden farklılar vardır. Bu farklılıkları uzatmak 

mümkündür. Ancak çalışmanın bu kısmında yalnızca temel farklılıklara değinilecektir. 

Öncelikle arabuluculuğa konu edilebilecek uyuşmazlıklar Devlet yargısına konu 

edilebilecek uyuşmazlıklara nazaran kısıtlıdır. Arabuluculuk yabancılık unsuru 

taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 

edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının 

                                                 
361 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü,111 

362 Özekes, Pekcanıtez Usul ,2803 

363 Yazara göre müzakerenin medeni usul hukukunda da yer alan sulh kurumu ile benzer sonuçları 

doğurması nedeniyle arabuluculuk kurumunun temelinde sulh kurumu olduğu da söylenebilir. 

Sungurtekin Özkan, 356 

364 Moore, 8 
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çözümlenmesinde uygulanabilecek ancak, aile içi şiddet iddiasını içeren 

uyuşmazlıkların arabuluculuğa elverişli olmayacaktır. (HUAK md.1/2) Kanunda yer 

alan düzenlemeden hareketle, arabuluculuk sürecine konu olabilecek uyuşmazlıkları 

genel olarak kamu düzenini ilgilendirmeyen ve tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 

edebileceği uyuşmazlık olarak nitelemek mümkündür. Bu genel çerçevenin yanı sıra 

medeni yargıda irade serbestisinin sınırını kamu düzeni belirlemekte olduğundan, 

uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemiyle çözümü ancak uyuşmazlığın Türk kamu 

düzenine aykırılık oluşturmadığı müddetçe mümkün olabilecektir.365  

Uyuşmazlıkların mahkemelerde dava yoluyla çözümünde taraflar arasında 

bozulan dengenin haklı olan lehine düzeltilmesine ve yargılamada sunulan deliller ile 

problem yaşanmadan önceki durumun anlaşılması amaçlanmakta başka bir ifadeyle, 

klasik uyuşmazlık çözüm yolları olan mahkeme ve tahkimde sorunun çözümü için 

mutlaka geçmiş olayların değerlendirilmesi yapılarak haklı ve haksız tespit edilmeye 

çalışılmaktadır.366 Ancak arabuluculuk sürecinde taraflar arabulucuya yaşanan 

uyuşmazlıkta haklı olduklarını ispatlamaya çalışıyorlarsa yanlış bir yol içinde 

olunduğunu gösterir.367 Zira arabuluculuk faaliyetinde yargısal faaliyette nazaran temel 

amaç menfaate uygun bir sonuca ulaşma olduğundan geçmiş olaylarla bağlantı zayıftır 

ve önemli olan gelecekte ilişkilerin ne şekilde olacağıdır.368 Arabuluculuk faaliyetinde 

hedeflenen yargısal faaliyette olduğu gibi haklıyı ya da haksızı kesin bir şekilde 

belirlemek olmasa da, haklılık tamamen göz ardı edilmeden tarafların menfaatleri ön 

plana çıkarılmakta ve ortak bir sonuca ulaşılabilmesi amaçlanmaktadır.369   

                                                 
365 Taşpolat  Tuğsavul, 109 

366 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2815 

367 Taşpolat Tuğsavul, 29 

368 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2815 

369 Ekmekçi/Özekes/Atalı,18 
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Arabuluculuk yöntemi doğrudan taraflar arasında yapılacak görüşmelerde 

iletişimin kopması riskini ve resmi yargılamada olduğu gibi tarafların inisiyatifleri 

dışında karar verilme riskini barındırmaz.370 Bu bağlamda, arabuluculuk yönteminde, 

doğrudan görüşmelerin taraflar üzerinde yarattığı olumlu sonuçlar ile tarafların çözüm 

sürecinde daha etkin olabilmesinin getirdiği olumlu sonuçlar bir araya getirilmekte, 

taraflar bir üçüncü kişinin yardımıyla ve yine kendi inisiyatifleri ile aralarındaki 

uyuşmazlığı çözebilmektedirler.371  

Yargılama faaliyetinin kanun koyucu tarafından tespit edilmiş kurallar 

çerçevesinde yürüyen bir faaliyet olması ve verilen kararlarda esneklik olma ihtimalinin 

oldukça az olması gibi nedenlerle tarafların isteklerine tam olarak karşılık 

veremeyebilse de arabuluculuk sürecinde tarafların memnun olmadıkları bir sonucu 

kabul etme zorunluluğu yoktur.372 Medeni yargılamada çekişmeli yargıda tasarruf ilkesi 

geçerlidir (HMK md. 24 ) ve davacı taraf dilerse hüküm kesinleşinceye kadar 

davasından feragat edebilir. ( HMK md. 310) Ancak açılmış olan bir davadan feragatin 

bazı sonuçları vardır. Davasından feragat eden davacı dava aleyhine sonuçlanmış gibi 

yargılama giderlerini ödemek zorundadır. ( HMK md.312) Ayrıca davadan feragat 

halinde Harçlar Kanununun 22. maddesi gereğince karar ve ilam harcının belli bir 

miktarı ödenir. Feragatin bir diğer sonucu ise davadan feragatin maddi anlamda kesin 

hüküm teşkil etmesidir. (HMK md. 303). Başka bir ifadeyle feragat nedeniyle 

reddedilen davadaki uyuşmazlık tekrar yargıya taşındığında kesin hüküm nedeniyle 

reddedilecektir.373 Ancak arabuluculuk bu riski barındırmaz. Arabuluculukta taraflar 

süreci istedikleri zaman sona erdirebilirler (HUAK md.3/1) ve bunun taraflara 

                                                 
370 Ekmekçi/Özekes/Atalı,17 

371 Aras, Temel Özellik, 69 

372 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2822 

373 Kuru/Arslan/Yılmaz, 518  
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görüşülen süre üzerinden ödenen arabulucu ücreti dışında bir masrafı yoktur. Hatta 

tarafların dava açmadan önce başvurmak zorunda olduğu dava şartı arabuluculuk 

uygulamasında, arabuluculuk faaliyeti sonunda, taraflara ulaşılamaması, taraflar 

katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda 

tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Adalet Bakanlığı 

bütçesinden ödenecektir. (HUAK md. 18/A/13) Ayrıca sürecin anlaşmazlıkla 

sonuçlanması halinde tarafların dava yoluna başvurma hakları da devam etmektedir. 

Başka bir ifadeyle, feragat halinde söz konusu olan kesin hüküm teşkil etme tehlikesi, 

arabuluculuk sürecini devam ettirmekten vazgeçen taraflar açısından arabuluculuk 

uygulamasında bulunmaz.  

İki uyuşmazlık çözüm yöntemine ilişkin bir diğer fark ise gizliliktir. Dava 

yoluyla yürütülen uyuşmazlık çözümlerinde temel ilke yargılamanın kamuya açık bir 

şekilde gerçekleştirilmesi iken arabuluculukta temel ilke yürütülen faaliyetin 

gizliliğidir.374 Yargılamada faaliyetinde asıl olan aleniyettir bu sebeple Anayasanın 141. 

maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunun 28. maddesi gereğince aleniyet yargılamaya 

hakim olan ilkelerden biri olup, duruşmalar aleni olarak gerçekleşir ki bu durum 

arabuluculuğu Devlet yargısına göre avantajlı kılar.375 Gizlilik özellikle ticari ilişkilere 

ilişkin davalarda taraflara büyük avantaj sağlayabilir, anlaşmazlık çözümlenirken 

işletme sırrı niteliğinde belgelerin gizliliği korunabilir. Zaten taraflar arasında ticari 

ilişki, ailevi ilişki veya iş ilişkisi gibi korunmaya değer bir ilişkinin varlığı halinde 

uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözümü yargılamaya nazaran daha kalıcı ve etkili 

bir sonuç doğuracağı ifade edilmektedir.376  

                                                 
374 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2819 

375 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 30 

376 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 19 
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Arabulucuların uyuşmazlık hakkında karar verme yetkisine sahip olmaması buna 

karşın uyuşmazlığın taraflarının sonuç üzerinde azami kontrole sahip olmaları kişilere 

cazip gelmektedir.377 Ayrıca genellikle dava sürecinin arabuluculuğa nazaran daha 

pahalı bir yol olması ile uyuşmazlığın tarafları arasında var olan ilişkilerin sürdürülmesi 

isteği aradaki uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözümlemek için karşı tarafı ikna 

etmekte etkili olabilir. 378 

Ancak bahsedilen avantajlarına rağmen bazen uyuşmazlığın tarafları 

arabuluculuğa başvurmak konusunda çekimser davranabilirler. Bu durum genellikle 

arabuluculuk yöntemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaktan, uyuşmazlık çözümü 

için arabuluculuğu kabul etmekle uyuşmazlığın diğer tarafına karşı zayıf durumda 

olduğunu kabul etmek gibi bir algı oluşturacağı korkusundan kaynaklanabilir.379  

Bu itibarla belirtilebilir ki; uyuşmazlıkların çözümünde tarafların uyuşmazlığı 

mahkeme yoluyla çözmeye çalışmaları yerine arabuluculuk yolu ile kendi aralarında 

tartışarak çözmeye çalışmaları hem daha kolay ve ucuz olacak, hem de taraflar 

arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinin sağlayarak kalıcı barışı sağlayamaya yardımcı bir 

yöntem oluşturacak ayrıca, hukukun amacının hukuki barışı sağlamak olduğu da göz 

önünde bulundurulduğunda aynı zamanda hukuki barışın teminine de hizmet 

edecektir.380 Bunun yanı sıra yargısal yollara nazaran daha kolay, basit ve de ucuz olan 

arabuluculuk yöntemi ile ulaşılan çözümün tarafları tatmin etme ihtimali de yargısal 

faaliyetle karşılaştırıldığında daha yüksektir.381   

                                                 
377 Moore, 22 

378 Ildır, 92 

379 Ildır, 91 

380 Pekcanıtez, Alternatif Çözümler, 14 

381 Özekes, 44 
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Adalete erişim hakkının gereği olarak yargısal yolların dışında taraflar için farklı 

bir alternatif yolların hizmete sunulması önem taşımakta ve tavsiye edilmekte olup, 

tarafların iradelerine bağlı olarak uyuşmazlıkların giderilmesinde farklı yöntemlerin 

hizmete sunulması uyuşmazlıkların niteliklerine göre gerek yargı yoluyla gerekse 

yargının dışında diğer alternatiflerle uyuşmazlıkları giderme imkânı sağlanması 

uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştıracaktır. 382  

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile taraflar sürece dâhil olup kendi 

iradelerini ortaya koymaları suretiyle haklarına ulaştıklarından alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemleri devletin, yargı yetkisi dışında uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak 

konusunda bireylere sunduğu bir imkân niteliğindedir. 383 Bu yönden arabuluculuk 

sürecinin gönüllü olması, sürece başvurmakta ve süreci devam ettirmekte tarafların 

serbest olmaları, görüşmeler sonucu alınan kararın iki tarafın da rızasını gerektirmesi ve 

uzlaşının sağlanamadığı halde dava yolunun kapatılmaması gibi nedenlerle bireylerin 

hak arama hürriyetleri de kısıtlanmamaktadır.384 385  

2. Arabuluculuğa Hakim Olan Temel İlkeler 

A. İradi Olma (Gönüllülük)  

Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde arabuluculuğun tanımı 

yapılırken ihtiyari olarak yürütülen bir süreç olduğu belirtilmiş, ardından Kanunun 

arabuluculuğa ilişkin temel ilkelerin düzenlendiği ikinci bölümünde yer alan 3. 

                                                 
382 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 18 

383 Bulur, 202 

384 Özbek, Arabuluculuk, 142 

385 Arabuluculuk yöntemi bir hak arama yönteminden ziyade özel bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olması 

bu nedenle de yargılama faaliyeti sayılmadığından Anayasal dayanağının Anayasanın 36. maddesindeki 

hak arama hürriyeti değil Anayasanın 48. maddesinde düzenlenen ve kişilerin ekonomik haklarından olan 

sözleşme hürriyetinin olduğu yönündeki değerlendirme için bkz. Özbek, Arabuluculuk, 145 
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maddesinde tarafların arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak 

veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbest oldukları hüküm altına alınmıştır.   

Mevzuatımızda düzenlenen iradilik prensibi, tarafların sürece başlamasında 

olduğu gibi süreci devam ettirmelerinde de söz konusudur. Dolayısıyla arabuluculuğa 

katılmada ve anlaşma metninin imzalanmasında olmak üzere iradilik arabuluculukta iki 

şekilde vücut bulur.386 

Arabuluculuk Etik Kurallarının “Kendi Kararını Verme Hakkı” başlıklı 2. 

maddesinin de iradilik ilkesinin bir yansıması olduğu söylenebilir. Zira Arabuluculuk 

Etik Kuralların 2. maddesinin birinci fıkrasına göre,  kendi kararını verme 

hakkı, tarafların sürece başlamadan, süreç içerisinde ve sonuç aşamasında özgür ve 

aydınlanmış iradeleriyle, gönüllü ve baskı altında kalmadan karar vermelerini 

kapsamaktadır. Söz konusu ikinci maddenin ikinci fıkrasında arabulucunun seçimi, 

sürecin yürütülmesi, sürece katılım, süreçten çekilme ve süreci sonlandırma dâhil olmak 

üzere, arabuluculuğun her aşamasında tarafların kendi kararlarını verme hakkını 

gözetmekle yükümlü olduğu belirtilerek, süreçte taraf iradesinin etkinliğini sağlama 

yükümlüğünün arabulucuya yüklendiğini söylemek de mümkündür. 

Bu doğrultuda süreç devam ederken veya sürecin başında, taraflar arasında 

oluşabilecek güç dengesizliğini arabulucu, iradilik ilkesini ön plana çıkartmak suretiyle, 

süreçte serbest iradenin egemen olduğunu belirterek ve tarafların süreci her zamana 

terkedebileceklerini vurgulayarak bertaraf edebilir.387  

Arabulucu, süreçte iradiliğin zarar görmemesi ve korunması adına en önemli kişi 

konumundadır.388 Kanunun 11. maddesinde yer alan arabulucunun tarafları aydınlatma 

                                                 
386 Kekeç ,70 

387 Dür, 325-326 

388 Yazıcı Tıktık, 36 
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yükümlüğü iradilik ilkesi açısından önem arz eden bir husus olup,  ayrıca gönüllülüğü 

ayakta tutmak ve tarafların süreç devam ederken kendilerini baskı altında hissetmelerini 

önlemek için zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin işlemeyeceğine ilişkin Kanunun 16. 

maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme de iradilik ilkesinin ayakta tutulmasına 

hizmet eder. 389  

a. Arabuluculuk  Sözleşmesi  

İradilik ilkesinin bir gereği olarak arabuluculuğun uygulanabilmesi için 

tarafların aralarında bu konuda anlaşmaları gerekmektedir.390 Tarafların bir 

uyuşmazlıkta arabuluculuğa başvurabilmeleri için bu yönde daha önce bir irade 

beyanında bulunmuş olmalarına, başka bir ifadeyle sözleşme yapmış olmalarına gerek 

olamamakla birlikte bazı durumlarda taraflar henüz uyuşmazlık meydana gelmeden 

ileride doğacak uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözümleneceğine ilişkin bir anlaşma 

metni düzenleyebilirler. Taraflar arasında doğmuş ya da doğacak uyuşmazlıkların 

arabuluculuk ile çözümleneceğine dair taahhüt taraflar arasında yapılmış olan asıl 

sözleşmeye konulacak bir şart ile yapılabileceği gibi ayrı bir sözleşme ile de 

düzenlenebilir. 391 392   

Bu durumda bir hukuki ilişkinin taraflarının aralarında bir uyuşmazlık meydana 

gelmeden doğacak herhangi bir uyuşmazlığın arabuluculuk ile çözümlenmesi yönünde 

yapılacak sözleşmenin “arabuluculuk sözleşmesi” olarak adlandırılacağı 

                                                 
389 Ekmekçi/Özekes/Atalı, .26 

390 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2832 

391 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 26 

392 Bu türde bir sözleşmenin bir şekil şartına tabi olmayacağı ancak borçlar hukuku anlamında bir 

sözleşmeyi ifade edeceği için genel şekil şartlarına uygun olması gerektiği ve arabuluculuk sözleşmesinin 

hukuki niteliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.  Taşpolat Tuğsavul, 102-108 
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belirtilmektedir.393 Mevcut sözleşmeye şart olarak konulması halinde bu anlaşma 

arabuluculuk şartı şekilde ifade edilebilecektir. 394Böyle bir durumda sözleşmeye 

eklenen bir hükümle taraflar arasında uyuşmazlık doğduğunda arabuluculuğa 

başvurulacağının kararlaştırılmış olmasının arabuluculuğun gönüllü olma özelliğini 

kaldırmayacak, yalnızca taraflar arabulucuya gitme konusundaki rızalarını önceden dile 

getirmiş olacaklardır. 395  

Arabuluculuk sözleşmesine ilişkin düzenleme mevzuatımızda bulunmadığı için 

bu yönde bir kaydın mevcut sözleşmeye eklenmesi veya ayrı bir sözleşme ile bu 

durumun düzenlenmesi halinde bu kayda uyulmaması halinin müeyyidesi de 

düzenlenmemiştir. Doktrinde baskın görüşe göre bu şekilde bir anlaşma olması kişilerin 

dava yoluna başvurma haklarını ortadan kaldırmayacağı yönündedir. Bu yöndeki 

görüşlerden bir tanesine göre, sözleşmede böyle bir kayıt bulunmasına karşın 

uyuşmazlığın dava yoluyla çözümü, arabuluculuk yolu tüketilmeden denenirse, 

arabuluculuk şartı kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.396 Başka bir görüşe göre 

iradilik ilkesinin kanunda düzenleniş biçimi de dikkate alındığında taraflardan birinin 

şarta uymaksızın doğrudan dava açmasının “ arabulucuya başvurmaktan vazgeçme” 

olarak yorumlanması gerektiği aksinin iradilik ilkesinin daraltılması anlamına 

gelebileceği yönündedir. 397 Bu görüşe paralel başka bir görüşe göre ise taraflar 

sözleşme hürriyeti kapsamında bu yönde anlaşmış olsa da, ileride bu şarta uymayan 

tarafın arabuluculuğa mecbur bırakılması mümkün olmayıp, bu durumun sağlanması 

ancak kanuna tahkim ilk itirazında olduğu gibi arabuluculuk yolu tüketilmeden dava 

                                                 
393 Taşpolat Tuğsavul, 109. Özekes, Pekcanıtez Usul, 2830. Yazıcı Tıktık, 189-190  

394 Özbek, Ücret Tarifesi, 1123  

395 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2819 

396 Ildır, 65 

397 Dür, 325-326 
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yoluna başvurulamayacağı yönünde bir düzenlemenin eklenmesi halinde söz konusu 

olabilecektir.398   Dolayısıyla taraflar arabuluculuğa başvuru hakkında aralarında bir 

sözleşme yaptıklarında konu hakkında yapılan itiraz ilk itiraz niteliğinde olmalıdır.399  

Ancak doktrinde başka bir görüşe göre, kanunda iradilik ilkesinin ön planda 

olduğundan bizim sistemimiz açısından sözleşmede yer alan hükmün yargılamada “ilk 

itiraz” olarak kabul edilmesinin uygun olmadığı böyle bir durum söz konusu olduğunda 

“sözleşmenin zımni olarak ortadan kalktığı kabul edilerek ” mahkemenin yargılamaya 

devam etmesi gerektiği yönündedir.400 401  

Kanun gerekçesinde örnek alındığı belirtilen Avusturya hukukundaki 

arabuluculuk uygulaması da Türk hukukunda olduğu gibi gönüllü işleyen bir usul olup, 

Avusturya hukukunda tarafların bir uyuşmazlık ihtimali çıkmasına karşın arabuluculuk 

anlaşması yapabilecekleri kabul edilmektedir. Avusturya hukukunda taraflar arasındaki 

sözleşmede yer alacak arabuluculuğa ilişkin hükmün yol gösterici nitelik taşıyacağı bu 

nedenle de zorunluluk ifade etmeyeceği kabul edilmektedir. Bu nedenle de taraflar 

arabuluculuk sürecini aralarında bir arabuluculuk anlaşması bulunsa da her zaman sona 

erdirebilir ve yine tarafların arasında arabuluculuk anlaşmasının olması uyuşmazlığın 

                                                 
398 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü,787 

399 Ekmekçi/Özekes/Atalı,151 

400 Taşpolat Tuğsavul, 108 

401 Tarafların bu yönde yaptıkları anlaşmaya uymamaları halinde, sözleşmeye aykırılığın söz konusu 

olacağı ve Medeni Kanunun 2. maddesi uyarınca uymayan tarafa karşı diğer tarafın tazminat talep etme 

hakkı doğabileceği, ancak bu sözleşmenin salt usul hukuku sözleşmesi olarak kabul edilmesi halinde ise 

tazminat yükümlüğünün doğmayabileceği yönündeki değerlendirme için bkz. Ulukapı/ Kıyak, 1671 

dn.120 
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mahkemeye götürülmeden önce arabulucuya başvurulacağı konusunda bir zorunluluğu 

ifade etmez.402 403 

Öğretide tarafların bu yönde düzenleyecekleri anlaşmayı içeren sözleşmenin 

tahkim kaydına benzediği belirtilmekte404 ancak söyleşmeye eklenen tahkim kaydından 

farklı olarak burada taraflarca arabuluculuk yerine yargı yoluna başvurulmasının 

istenilmesi halinde hukuki bir engel bulunmadığı belirtilmektedir.405  

Arabuluculuk mevzuatında arabuluculuk sözleşmesi hakkında henüz kanuni bir 

düzenleme bulunmamakla birlikte, gerek uyuşmazlık meydana gelmeden önce gerekse 

meydana geldikten sonra, tarafların arabuluculuğa başvurmasından önce bu yönde bir 

sözleşmenin varlığının şart olduğunu belirten yazarlar bulunmaktadır.406  

Belirtmek gerekir ki, arabuluculuğa başvurunun dava şartı olarak belirlendiği 

uyuşmazlıklarda, taraflar aralarındaki uyuşmazlığı arabuluculuğa götürmeden dava 

yoluna başvuramayacakları için bu yönde bir düzenleme anlam ifade etmeyecektir. 

Buna karşın işverene karşı konum olarak zayıf olan işçinin durumu göz önüne 

alındığında bireysel iş uyuşmazlıklarında iş akdinin kurulması ya da devamı sırasında 

                                                 
402 Alternative Dispute Resolution – Austria, 5 (E.T. 05.04.2019)  

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_aus_en_pdf.pdf 

403 Fransa da Temyiz Mahkemesinin Ticaret Dairesi tarafların dava açmak suretiyle uzlaştırma 

anlaşmasından geçerli olarak feragat etmiş sayılıp sayılmayacakları hakkındaki tartışmada, mahkeme, bu 

tür bir feragatin, sadece açıkça beyan edilerek yapılabileceğine, dava açılmasının, tarafların uzlaştırmaya 

başvurma konusundaki akdi hakkın kullanmasını engellemeyeceğine karar vermiştir. Özbek, Tedbirler, 24 

404 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 26 

405 Özekes, Pekcanıtez Usul,2832 

406Arabuluculuk yoluna başvurulabilmesi için taraflar arasında bu yönde sözleşmenin mutlaka düzenlemiş 

olması gerektiği yönünde bknz, Ekmekçi/Özekes/Atalı, 50. Özekes Pekcanıtez Usul, 2832. Taşpolat 

Tuğsavul, 101 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_aus_en_pdf.pdf
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uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümleneceğine dair arabuluculuk sözleşmesi 

imzalanmasına müsaade edilmemesi gerektiği de savunulmaktadır. 407 

b. İradilik İlkesinin Dava Şartı Olan Arabuluculuk Kapmasından 

Değerlendirilmesi 

Kanunun 3. maddesinde yer alan iradilik ilkesi hakkındaki düzenlemeye, 

06.12.2018 tarih ve 7155 sayılı Kanunun 22. maddesi ile bir istisna getirilerek, dava 

şartı olarak kabul edilen arabuluculuğa ilişkin 18/A maddesi hükmünün saklı olduğu 

belirtilmiştir. 

 Hukukumuzda iş hukuku ve ticaret hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda 

uyuşmazlığın mahkemede dava yoluyla ileri sürülmesinden önce arabuluculuk yoluna 

başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede istisna 

olarak belirtilen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18/A maddesi de 

dava şartı olan arabuluculuk uygulamasına ilişkindir ve söz konusu uyuşmazlıklarda 

arabuluculuğa başvuru tarafların iradesine bırakılmamış, başvurulması zorunlu bir 

yöntem olarak düzenlemiştir. 

Doktrinde, Türk hukukunda arabuluculuğun dava şartı olarak düzenlenmesi 

iradilik ilkesini zedelediği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Getirilen eleştirilerden birine göre 

tarafların konumları itibariyle eşit olmadığı bir alanda arabuluculuğun temel 

ilkelerinden biri olan iradilik ilkesinden vazgeçilerek, arabuluculuğun dava şartı olarak 

uygulanmasının isabetli olmadığı, zira tarafların kendi iradesiyle arabuluculuğa 

başvurmamalarının arabuluculuğun ruhu ile bağdaşmayacağı, tarafları zorunlu tutmak 

yerine başvurmayı özendirici önlemlerin alınmasının tercih edilmesinin daha yerinde 

olacağı savunulmaktadır. 408 Arabuluculuğu “sulh kurumunun sistemleştirilmiş” hali 

                                                 
407 Akil, 109  

408 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 72 
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olarak kabul eden başka bir görüş, dava açmadan önce arabuluculuğa başvuruyu zorunlu 

kılan bir düzenlemenin arabuluculuğun temel özelliklerine aykırı olacağı, hatta 

başvurunun zorunlu tutulduğu bir arabuluculuk sürecinin artık arabuluculuk olarak 

nitelendirilemeyeceğini belirtilmektedir.409 Bu doğrultudaki eleştirilerden bir diğerine 

göre, arabuluculuk mutlaka gönüllülük esasına göre yürümesi gereken bir süreç olup, 

mevcut anayasal düzenlemeler karşısında arabuluculuğun bazı ülkelerde olduğu gibi 

zorunlu kılınması ve bir konuda yargıya gidilme imkânının ortadan kaldırılması böylece 

de yargıya alternatif hale getirilmesi Anayasa’ya aykırılık sonucu doğuracaktır.410 411 

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun genel gerekçesinde, iş 

uyuşmazlıklarında dava şartı olarak kabul edilen arabuluculuk uygulamaları hakkında 

öngörülen uyuşmazlıklar bakımından, tarafların dava açmadan önce arabulucuya 

başvurması zorunlu olduğu ancak tarafların serbest iradeleriyle yürütülen arabuluculuk 

görüşmelerinde anlaşma zorunluluğu bulunmadığı,  anlaşılamaması halinde tarafların 

mahkeme huzurunda haklarını aramalarının mümkün olduğu, bu sebeple arabulucuya 

başvurulmuş olmasının bir dava şartı olarak öngörülmesinin Anayasanın 36. 

maddesinde düzenlenen hak arama hürriyetinin ihlali anlamına gelmeyeceği 

belirtilmiştir.412 

Bunun yanı sıra İş Mahkemeleri Kanunu gerekçesinde de dile getirildiği gibi 

tarafların süreci anlaşma ile sonuçlandırılamaması halinde uyuşmazlığın görevli yargı 

                                                 
409 Karacabey, 467 

410 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2818 dn.6 

411 Dava yoluna başvurulmadan önce arabuluculuğa başvurmuş olmanın Kanunda düzenlenen iradilik 

düzenlemesi ile çeliştiği ve arabuluculuğa teşvik hakkında önlemler almakla arabuluculuğa başvurmanın 

zorunla hale getirmek arasındaki farkın gözetilmesi gerektiği hakkındaki diğer eleştiriler için bkz. 

Ekmekçi/Özekes/Atalı, 27-28 

412 Gerekçe için bakınız. 

 http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar/imk_gerekceli_duz_metin.pdf 
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mercilerinde ileri sürülebilme hakları her zaman bakidir. Dolayısıyla dava şartı olan 

arabuluculuk tarafların sürece başlarken iradilik ilkesinin bir istisnasını oluştursa da 

sürecin devamında iradilik ilkesi ayakta olup taraflar iradilik ilkesi kapsamında her 

zaman süreci sona erdirebileceklerdir. Bu nedenle de sürece katılımda kanunda ayrık bir 

uygulama olsa da, tarafların anlaşmaya varma konusunda tam bir özgürlükleri söz 

konusu olup, tarafların süreci devam ettirdikleri halde gönüllülük ilkesi etkinliği de 

devam ettirmektedir.413  

B. Eşitlik 

Eşitlik ilkesi Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrasında “taraflar gerek 

arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahiptirler.” şeklinde 

ifade edilmiştir.  Bu ilke nedeniyle arabulucuya, taraflar arasında eşitliği gözetme 

yükümlülüğü de yüklenmiştir. (HUAK md. 9/3)  

Eşitlik ilkesi uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan tüm yöntemlerde uyulması 

gereken ortak bir ilke niteliğinde olup, devlet yargılaması önünde eşit olan taraflara 

iradi olarak başlattıkları arabuluculuk sürecinde eşitlik ilkesine aykırı muamele edilmesi 

düşünülemeyecek zira taraflardan birini dışlayarak veya ona daha az söz hakkı verilerek 

ulaşılan sonuçta gerçek bir uzlaşma ya da anlaşmadan söz etmek mümkün 

olmayacaktır.414  

Arabuluculukta taraflar arasında ilişkilerin yapısından kaynaklı yapısal eşitsizlik 

ve farklılıklar olduğunda, her ne kadar arabulucu taraflar arasındaki eşitsizliği gidermek 

ya da zayıf tarafın yanında olmak gibi bir yükümlülük altında olmasa da, prensipte en 

azından eşitsizliği ortadan kaldırabilmek için çaba göstermelidir.415  Böylece taraflar 

                                                 
413 Kekeç, 71 

414 Taşpolat Tuğsavul,134 

415 Dür, 260 
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sürecin içinde ve devamında  eşitliği hissetmeli sürecin sağlıklı yürüdüğü inancına sahip 

olmalıdır. 416  

Başka bir ifadeyle arabulucu sürecin devamında, taraf menfaatlerini gözetirken, 

taraflar arasındaki eşitliğin de bozulmamış olmasına önem göstermelidir. Sürecin 

sağlıklı işlemesine atfedilen önemden dolayı Türkiye Arabulucular Etik Kurallarının 5. 

maddesinin sekizinci fıkrasında bu yönde bir düzenleme yapılarak “taraflardan birinin 

arabuluculuk sürecini, uyuşmazlık konularını ve uzlaşma seçeneklerini kavramakta 

güçlük çekerse veya arabuluculuğa etkin bir biçimde katılmakta zorlanırsa; arabulucu, 

böyle bir durumdaki tarafın katılma, anlama ve kendi kararını verme hakkına uygun 

olacak şekilde, hukuki yardım almasını önermek de dahil olmak üzere gerekli değişiklik 

önerilerini getirmeli, hatta gerekiyorsa arabuluculuğu bitirmelidir.”  hükmü getirilmiş 

böylece, taraflar arasındaki dengenin bozulduğunu fark eden arabulucuya gerekirse 

süreci sonlandırma yetkisi dahi verilmiştir.  

Özellikle uyuşmazlıkların çözümünde göz önünde bulundurulması gereken, hem 

yargısal faaliyette hem de diğer uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde ortak bir ilke olan 

eşitlik ilkesi anayasal bir ilke olup devlet yargısı önünde eşit olan tarafların 

arabuluculuk sürecinde eşit olmamaları düşünülemez.417 Kanunda düzenlenen eşitlik 

ilkesinin Anayasamızın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesinden kaynaklan ve 

silahların eşitliği olarak adlandırılan ilkenin arabuluculuğa yansıması olduğu doktrinde 

ifade edilmektedir.418 Ancak öğretide yargısal faaliyette de söz konusu olan taraf 

eşitliğinin ve yargılamadaki eşitlik ilkesinin, arabuluculukta var olan eşitlik ilkesi ile 

                                                 
416 Ekmekçi/Özekes/Atalı,29 

417 Yılmaz, Arabuluculuk Düzenlemesi, 1287 

418 Tanrıver, Tasarı Değerlendirilmesi, 640 
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uyuşmazlık çözüm türlerinin farklı olmasından dolayı aynı olmadığı da ifade 

edilmektedir.419 

C. Gizlilik 

Kanunda yer alan gizlilik ile ilgili 4. maddenin birinci fıkrasında arabulucunun 

gizlilik yükümlülüğü, ikinci fıkrasında ise tarafların gizlilik ile yükümlülükleri 

düzenlemiştir. 

Söz konusu 4. maddenin birinci fıkrasına göre taraflarca aksi 

kararlaştırılmadıkça arabulucunun, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine 

sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli 

tutmakla yükümlü olduğu, aksi kararlaştırılmadıkça tarafların ve görüşmelere katılan 

diğer kişilerin de bu yükümlülüğe uymak zorunda olduğu belirtilmiştir.(HUAK m.4)420  

                                                 
419 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 29 

420 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa 

Mahkemesine yapılan başvuruda iptali istenen maddelerden bir tanesi de gizliliğe ilişkin 4. madde, bir 

diğeri ise gizlilik kuralına aykırılığın yaptırımının düzenlendiği 33. madde olmuştur.  Söz konusu 

maddelerin iptali istemi özetle “… Arabuluculuk faaliyetinin gizlilik içinde yürütülmesi; güçlünün zayıfı, 

haksızın haklıyı ezmesi sonucunu doğurabileceği gibi, hukuka aykırı uygulamaların gizlilik kisvesi altında 

meşruiyet kazanmasını da sağlayacaktır. Ayrıca son derece tehlikeli olan bu madde, arabuluculuk 

faaliyetinin etnik ve dinsel temelde oluşumlara ya da mafyanın hâkimiyetine yol açabilecek bir 

düzenlemeye dönüşme sakıncalarını da içinde barındırmaktadır. Bu nedenle Arabuluculuk faaliyetleri 

gizlilik içinde değil, şeffaf bir şekilde yürütülmeli ve ayrıca yargı denetimine de açık olmalıdır. Arabulucu 

tutanağının maddi olgu ve fiili gerçekle bağdaşmadığı yönünde kuvvetli emare ve şüphe bulunduğu 

kanaatine ulaşıldığı takdirde arabulucunun da cezalandırılması gerekirken, kanunda isabetsiz ve 

gerekçesiz bir biçimde gizlilik kuralının ihlali durumunda 33 üncü madde uyarınca 6 aya kadar hapis 

cezası verilebilmesi hükme bağlanmıştır. Oysa Avusturya’da gizlilik kuralı meslek sırrı niteliğinde sadece 

arabulucu açısından geçerlidir. Tarafları bağlamaz. Örnek aldığımız ülkelerde düzenleme böyleyken, 

ülkemizde gizlilik kuralının bu denli ağır yaptırımlara bağlı olmasının kabul edilebilir hiç bir gerekçesi 

olamaz. Arabuluculuk faaliyetinin gizlilik kuralına bağlanmış olması, devlet mahkemelerindeki 
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Arabuluculuğa hakim olan en hassas ilkelerden biri olan “gizlilik ilkesi” ve buna 

ilişkin hükümler ile temelde uyuşmazlığın taraflarının koruması amaçlansa da, gizlilik 

arabulucunun görevini gerektiği gibi gerçekleştirebilmesi için ve sürece olan ilginin ve 

beklentinin karşılanması için gerekli güven ortamının sağlanması açısından da oldukça 

önem taşımaktadır. 421  

Gizlilik, uyuşmazlık içinde bulunan tarafların toplumdaki ve piyasadaki 

güvenirlik ve saygınlıklarının korunmasını, ilişkilerin ilerleyen zamanda kopmadan 

devamını temin eden bir ilke olup, dürüst samimi güvenli ve anlaşmayı hedefleyen 

özgür bir müzakere ortamının temini açısından da önem taşır. 422 Gizliliğe ilişkin 

düzenlemeler sayesinde tarafların arabuluculuk sürecinde rahat açıklama yapmaları ve 

sürece yardımcı olacak bilgileri vermelerini sağlanırken, aynı zamanda hukuki tecrübesi 

olmayan tarafı anlaşmaktan ziyade yalnızca kendisinden bilgi sızdırmak için sürece 

sokan diğer tarafa karşı da koruma amacı güdülür. 423  Sağladığı koruma sayesinde bu 

ilkenin uyuşmazlıkların çözümünde tarafların arabuluculuğu tercih etmelerine sebep 

teşkil eden en önemli faktörlerden biri olduğu da söylenebilir.424  

Yönetmelikte gizliliğe uymakla yükümlü olan kişiler genişletilerek, 

arabulucunun yanında çalışan kişiler, denetim ve gözetimi altında ilgili mevzuat 

çerçevesinde staj yapanlar ve hatta Bakanlık ve Kurul görevlilerinin de gizlilik 

yükümlüğü altında olduğu belirtilmiştir.(HUAKY m.6/3) 

                                                                                                                                               
yargılamanın aleni olması kuralına aykırılık oluşturur. Bu konuda Anayasamız, Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu açıktır. (Anayasa m. 141/1; HMK m.128; CMK m.82 vd.)…) 

gerekçesine dayandırılmıştır.  AYM, 10.07.2013 T. 2012/94 E. 2013/89 K. (25.01.2014 tarih 28893 sayılı 

Resmi Gazete)  

421 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2819 

422 Tanrıver, Tasarı Değerlendirilmesi, 640 

423 Özekes, Pekcanıtez Usul, s.2821 

424 Dür, 272 
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Taraflar süreçte ileri sürdükleri ancak daha sonra devlet yargılamasında ispat 

açısından önemli olacak belgelerin açıklanmasını istemezler bu nedenle paylaşılan 

belgelerin gizliliğinin sağlandığı konusundaki güven tarafları arabulucuya başvurmaları 

konusunda da teşvik edecek bir unsur olup bu nedenle arabuluculuk sürecinde gizlilik 

ilkesi asıl önemini arabuluculuğun başarısızlıkla sonuçlanması halinde gösterecektir, 425  

Yargılama faaliyetinin kural olarak aleni yürütülmesine karşın arabuluculuk 

faaliyetinin gizli yürütülmesi uyuşmazlığın ayrıntılarının üçüncü kişilerce öğrenilmesini 

önlediğinden tercih sebebi olup, süreçte paylaşılan bilgi ve belgelerin gizliliğinin 

sağlanması da yine taraflarca istenen bir durum olmaktadır.426Süreçte paylaşılan 

belgelerin gizliliğini teminen, arabuluculuk sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlanması 

halinde tüm süreçte paylaşılan bilgileri güvence altına almak için, Kanun koyucu, 

tarafların, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil üçüncü bir kişinin 

uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında yahut tahkim yoluna 

başvurulduğunda;  

 Taraflarca yapılan arabuluculuk davetinin veya bir tarafın arabuluculuk 

faaliyetine katılma isteğinin, 

 Uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için taraflarca ileri 

sürülen görüşler ve tekliflerin,  

 Arabuluculuk faaliyeti esnasında taraflarca ileri sürülen öneriler veya 

herhangi bir vakıa veya iddianın kabulünün,  

 Sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgelerin beyan veya 

belgelerin, 

                                                 
425 Taşpolat Tuğsavul, 135. Kaplan, 137-138 

426 Yılmaz, Arabuluculuk Düzenlemesi, 1287 
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 delil olarak ileri süremeyeceği ve bunlar hakkında tanıklık yapılamayacağı 

düzenlenmiştir. (HUAK m.5/1) 

Taraflar Kanunda belirtilen bu bilgi ve belgeleri kullanmayacakları gibi 

belirtilen bilgilerin açıklanması mahkeme hakem veya herhangi bir idari makam 

tarafından istenemez. Bu beyan veya belgeler, birinci fıkrada öngörülenin aksine, delil 

olarak sunulmuş olsa dahi hükme esas alınamaz. 427 Ancak, söz konusu bilgiler bir 

kanun hükmü tarafından emredildiği veya arabuluculuk süreci sonunda varılan 

anlaşmanın uygulanması ve icrası için gerekli olduğu ölçüde açıklanabilir  (HUAK md. 

5/3) 

Arabuluculuk sürecinde paylaşılan ve koruma altına alınan bu belgelere ilişkin 

koruyucu hükümlerin arabuluculuğun konusuyla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın, 

hukuk davası ve tahkimde uygulanacağı da Kanunda düzenlenmiştir. (HUAK md.5/4) 

Söz konusu hüküm sayesinde daha sonra bu belgelerin kullanılmak istenildiği konunun 

ya da işin arabuluculuğa konu uyuşmazlık ile bağlantılı olup olmasının da önemi 

olamayacak, bu nedenle de örneğin bir iş uyuşmazlığı ile ilgili yaşanan bir arabuluculuk 

sürecindeki Kanun kapsamındaki belgelerin daha sonra farklı bir alacak davasında 

kullanılamayacağının kabulü gerekecektir.428 Kanun gerekçesinde de bu husus 

vurgulanmış, bu yasağın uyuşmazlıkla ilgili doğrudan veya dolaylı bir yargılama 

sırasında da geçerli olduğu belirtilmiştir.429 

                                                 
427 Sunulan beyan ve belgelerin hükme esas alınmayacağı şeklindeki düzenlemeden hareketle  yasak 

kapsamında olan bu beyan ve belgelerin delil olarak sunulması halinde bu delillerin hukuka aykırı delil 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde ayrıntılı değerlendirme için bkz. Taşpolat Tuğsavul, 

139-138  

428 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 33 

429 http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2012Yili/Kanmetni/6325ss.pdf 
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Bununla birlikte Kanunda sayılan belgelerle sınırlı kalmak koşuluyla, hukuk 

davası ve tahkimde ileri sürülebilen deliller sadece arabuluculukta sunulmuş olmaları 

nedeniyle kabul edilemeyen deliller haline gelmez. (HUAK m. 5/5) Bu düzenlemede 

yasak kapsamında olan belgeler daha önce bulunmayan ve arabuluculuk faaliyeti 

esnasında ortaya çıkmış belgeler olup, başka bir ifadeyle arabuluculuk faaliyeti 

başlamadan önce tarafların elinde olan bilgi ve belgelerin sırf arabuluculuk sürecinde 

kullanılmış olmaları ileride yargılamaya başvurulduğunda delil olarak kullanılmalarını 

engellemeyecektir.430  

Kanunda yer alan arabuluculuk sürecinde kullanılan belgelerin gizliliğine ilişkin 

hüküm doktrinde eleştirilmiştir. Bir görüşe göre, bu hüküm tarafların ilerde açılacak 

davadaki iddia ve savunma haklarını önemli ölçüde kısıtlamaktadır ve Anayasa'nın 36. 

maddesi ile güvence altına alınmış olan iddia ve savunma hakkına (hak arama 

hürriyetine) aykırıdır, zira taraflar arabuluculuk görüşmelerinde tam değerlendirme 

yapılabilmesi için bütün delillerini sunacaklardır, tarafların arabulucuya sunmuş 

oldukları delilleri, açılacak bir davada ileri sürmeleri en doğal hakları olup, hatta bir 

taraf, karşı tarafın arabulucuya sunmuş olduğu belgelere (delillere) de 

dayanabilmelidir.431 Ancak bu görüşe karşıt başka bir görüşe göre, bu düzenlemede hak 

arama hürriyetine aykırılık bulunmamakta, zira arabuluculuk sürecinde gizlilik ilkesi, 

uyuşmazlığın arabuluculuk sürecinde çözülememesi ve uyuşmazlık hakkında daha sonra 

doğrudan ya da dolaylı bir yargılama yapılması halinde müzakerelerin içeriği ile 

kullanılan bilgi ve belgelerin gizli kalması açısından bir gereklilik teşkil etmektedir.432  

Bu hükümlerin yanı sıra, gizlilik kuralına aykırı davranışın yaptırımı Kanunun 

33. maddesinde düzenlenmiş, bu yükümlülüğe aykırı hareket ederek bir kişinin hukuken 

                                                 
430 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2820 

431 Kuru, 240 

432 Özbek, Arabuluculuk, 142.  Akın Yeni Düzenlemeler, 23 
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korunan menfaatinin zarar görmesine neden olan kişinin altı aya kadar hapis cezası ile 

cezalandırılacağı ancak bu suçların soruşturulması ve kovuşturulmasının şikâyete bağlı 

olacağı belirtilmiştir. Ayrıca gizlilik kuralına aykırı hareket eden arabulucunun sicilden 

silinmesine karar verilebileceği de düzenlenmiştir. (HUAKY m.6/4)  

Bununla birlikte gizlilik ilkesi hakkında bazı hallerde istisnalar getirilmiştir. 

Bunlardan bir tanesi tarafların belgelerin paylaşılabilmesine rıza göstermeleri halidir. 

(HUAK m.4) Burada rızanın açık şekilde yapılması önem taşımakta yorum sonucu bu 

kanıya varılmaması gerekmektedir.433 Ayrıca arabuluculuk sürecinde kullanılan ve 

Kanunda gizli olduğu belirtilen belge ve bilgilerin bir kanun hükmü tarafından 

emredildiği halde veya arabuluculuk süreci sonunda varılan anlaşmanın uygulanması ve 

icrası için gerekli olduğu ölçüde açıklanabilecektir. (HUAK m. 5/3) Arabuluculuk 

süreci sonunda taraflar bir anlaşmaya varmak zorunda olmasalar da eğer bir anlaşmaya 

varılmış ve bu anlaşma yerine getirilmediğinde kararın icrası gerekecek olup, icranın 

gizli bir şekilde gerçeklemesi ihtimali olmadığından bu hüküm sayesinde anlaşmanın 

icrası çevresinde yapılan açıklamalar gizlilik kuralının ihlali sayılmayacaktır. 434  

Öte yandan Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tarafların gizlilik 

yükümlüğüne ilişkin hükmün gerekçesinde, tarafların arabuluculuk faaliyetinin gizliliği 

konusunda aksini kararlaştırmadılarsa gizliliğe kendilerinin de uymak zorunda 

olduklarını, ancak buna rağmen taraflardan birinin kendisi ile ilgili olduğu ölçüde, 

zorunlu bazı sebeplerle diğer tarafla uyuşmazlığının az ya da çok yansıması olan 

hususları açıklamak durumunda kalabileceği, böyle durumlarda, açık ve diğer tarafa 

zarar veren bir ihlâl olup olmadığının iyi tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Gerekçe 

metninden hareketle, taraflardan birinin sürece ilişkin bir bilgiyi zorunlu sebeplerle 

karşı tarafın rızası olmadan paylaşması halinde bu durumun gizliliğin ihlali 

                                                 
433 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2821 

434 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 31 
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sayılabilmesi için hareketin açıkça yapılması ve karşı tarafın bundan zarar görmüş 

olması gerektiği söylenebilir. 

3. Arabuluculuk Faaliyetinin Süjeleri  

A. Arabulucu  

a. Tanımı ve Özellikleri 

Uyuşmazlıklarda kişilerin aralarındaki anlaşmazlığı karşılıklı anlaşma zemininin 

sağlayarak çözmeleri ideal olan olsa da, tarafların bir araya gelerek uyuşmazlığı 

çözmelerine imkan olmayan durumlarda, arabuluculuk yapacak üçüncü kişilerin 

yardımına başvurularak uyuşmazlığın bu şekilde çözümünün sağlanması için çaba 

gösterilmesi faydalı olabilir.435  

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının birçoğunun temelinde de uyuşmazlık 

içinde bulunan tarafların bu uyuşmazlığı kendilerinin çözmesi ya da çözümüne katkı 

sağlaması anlayışı yatmakta olup,  tarafların uyuşmazlığı kendi aralarında 

çözemediklerinde tarafsız üçüncü bir kişi olarak sürece dahil olan ve uyuşmazlık 

çözümünü dayatmadan çözüm için uygun ortamı hazırlayan üçüncü kişi “arabulucu”  

veya “uzlaştırıcı” olarak nitelendirilmektedir.436  Alternatif çözüm yollarının genel 

özelliklerinden biri olan taraflar dışında uyuşmazlığın çözümünde yer alan, bağımsız ve 

tarafsız bir konumda olan üçüncü kişi, arabuluculuk uygulamasında arabulucuyu ifade 

eder.  

Arabulucu arabuluculuk faaliyetinin belirleyici unsuru olup, diğer alternatif 

çözüm yolarına kıyasla uyuşmazlık çözümünde gerçekleştirilen faaliyetin arabuluculuk 

olarak nitelenebilmesi için, faaliyete tarafsız üçüncü kişinin katılımı sürecin 

arabuluculuk olarak nitelendirilmesinde zorunlu koşuldur zira, arabulucunun katılımı 

                                                 
435 Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku,11 

436 Ekmekçi/Özekes/Atalı,17 
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olmaksızın taraflarca yapılacak görüşmeler başka bir alternatif çözüm yolu olan 

müzakere yöntemini ifade edecektir.437 

Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde arabulucu, arabuluculuk 

faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan 

gerçek kişi olarak tanımlanmıştır. Kamu hizmetleri arasında yer alan adalet hizmetinde 

uyuşmazlık çözümüne katkı sağlayan arabulucu, adalet hizmetlerinin 

gerçekleştirilmesinde ve işleyişinde önemli bir görevi yerine getiren bağımsız, tarafsız, 

uzman kimliğe sahip kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu statüsünde438 olan bir 

kişidir. 439 Ayrıca belirtmek gerekir ki arabuluculuk faaliyeti Yönetmelikte kamu 

hizmeti olarak nitelendirilmiş olsa da arabulucu kamu görevlisi olarak 

nitelendirilmemiştir.  

Aslında kural olarak arabulucu yalnızca sürecin işleyişinden sorumludur.440 

Fakat süreci yürütürken arabulucunun bazı görevleri vardır ve bu görevleri yerine 

getirebilmesi içinde arabulucunun bazı özellikleri taşıması gerekir.  

Kanunun 2. maddesinin gerekçesinde arabulucunun, sadece sistematik bir 

biçimde iletişim teknikleri uygulamak suretiyle, taraflar arasında iletişimin kurulmasını 

kolaylaştıracağı ve diyalog sürecinin işlerlik kazanmasına ve bunun canlı tutulmasına 

katkı sağlayacağı bu suretle de taraflara rahat ve özgür bir müzakere ortamı yaratarak, 

sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere çözümü kendilerinin bulmasına yardımcı 

olacağı belirtilmiştir. 

                                                 
437 Özekes Pekcanıtez Usul, 2817. Özbek, Uyuşmazlık Çözümü, 601 

438 Arabuluculuk serbest meslek mensupluğu olarak nitelendirilse de, aslında arabuluculuğun hukuk ile 

ilgili mesleklerin üzerine inşa edilmiş bir alanda profesyonel bir uğraş olduğu yönünde bkz. 

Ekmekçi/Özekes/Atalı, 56 

439 Tanrıver, Tasarısı Değerlendirilmesi, 655 

440 Taşpolat Tuğsavul, 21 
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Sürecin iyi yürütülebilmesi için arabulucuların süreç içindeki görevleri genel 

olarak; tarafların çıkarlarını ve gereksinimlerini belirleyerek anlama ve bunları karşı 

tarafa iletme konularında yardımcı olmak, tarafların kabul edeceği biçimde görüşme ve 

toplantıları düzenlemek, uyuşmazlığın taraflarının adalet anlayışlarına uygun karşılıklı 

ihtiyaçlarının tartışılmasını sağlamak ve taraflar arasındaki ilişkiyi her iki tarafın uygun 

gördüğü şekilde yeniden tanımlamak olarak sıralanabilir.441 

Arabulucu temel olarak uyuşmazlığa düşen tarafların etkili bir şekilde bir araya 

getirir ve onların uyuşmazlık üzerinde anlaşma ihtimallerini artırır.442  Kolaylaştırıcı 

rolüyle arabulucu süreci, tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak taraflara kendi 

görüşlerini geliştirmenin faydalarını göstererek yürütür.443  

Bu noktada arabulucuların taşıması beklenen belki de en önemli özellik iyi bir 

dinleyici olmaktır,  iyi bir dinleyici olmak ise arabulucunun taraflardan her birinin 

ifadelerini sindirerek takip etmesi onları anladığını ve bulundukları konumlara karşı 

duyarlı olduğunu hissetmesi anlamına gelir.444 İyi bir dinleyici olmanın yanı sıra 

arabulucunun dürüst, sabırlı, öfkesini kontrol edebilen,  doğru gözlem yaparak süreçteki 

sorunları tespit eden ve bunları aşabilen, sorunların çözümünde esnek katkılar 

sağlayabilen, eleştiriye açık gerektiğinde sorumluluğu üzerine alabilen, tarafları empati 

yeteneği kurarak anlayan ve taraflara onları anladığını hissettirebilen kişi olması 

arabuluculardan beklenen ana özelliklerdir.445 

Arabulucu, tarafların gönüllü olarak bir çözüme ulaşmalarına yardım eder ancak, 

tarafların uymakla yükümlü oldukları bir kararı verme gücüne sahip değildir, zira 
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444 Ildır, 90 

445 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 53 
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arabulucunun amacı mevcut uyuşmazlığın taraflarını tatmin edecek ve tarafların gönüllü 

olarak kabul ettikleri bir çözümle uyuşmazlığı gidermektir. 446 Başka bir ifadeyle 

arabulucu belirli yöntem ve teknikler kullanarak ve taraflarla yaptığı görüşmelerde 

yeteneğini sergileyerek dava yoluna gidilmeden tarafların anlaşmalarını sağlar.447  

Ancak arabulucu karar verme yetkisine sahip olmasa da, kendisine görevini 

tarafların tamamına karşı tarafsız, eşit, özenle yürütme ve tarafların serbest iradeleriyle 

bir çözüme ulaşmalarını sağlama yükümlülüğü yüklenmiş olması nedeniyle, tarafların 

ortaya koyduğu anlaşmada taraf iradesini sakatlayan bir durum tespit etmesi halinde, bu 

sakatlığın giderilmesine gayret göstermelidir.448  

Ancak arabulucu sürecin yürütülmesi sırasında, taraflara hukuki tavsiyelerde 

bulunamaz. (HUAKY md.17/5) Arabulucu, arabuluculuk sürecini yürütürken tarafların 

temel çıkar ve gereksinimlerini ortaya koymaları ve bu doğrultuda menfaat temelli 

anlaşma sağlamaları için çaba gösterir. Arabulucu bu aşamada çözüm önerisinde 

bulunamaz. Yalnızca tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde 

arabulucu menfaat temelli bir çözüm önerisinde bulunabilir. Bununla beraber tarafları 

bir çözüm önerisini ya da öneriler dizisini kabule zorlayamaz. Ancak, taraflardan birinin 

uyuşmazlığın çözümü bağlamında sunmuş olduğu bir önerinin arabulucu tarafından, 

diğer tarafa iletilmesi ve onun bu konudaki beyanının alınması bu kapsamda 

değerlendirilemez. (HUAKY md. 17/6) Yönetmelikte yer alan bu hükme paralel olarak 

Kanunda da tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde arabulucu bir 

çözüm önerisinde bulunabileceği belirtilmiştir. (HUAK md.15/7)    

Arabulucunun tarafların çözüm önerisi bulamadığı noktada çözüm 

üretebileceğine ilişkin hüküm Kanuna 12.01.2017 tarihinde 7036 sayılı Kanunun 22. 

                                                 
446 Özbek, Uyuşmazlık Çözümü, 132. Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku, 2817 

447 Taşpolat Tuğsavul, 27 
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maddesi ile eklenmiştir. Söz konusu düzenleme yapılmadan önce doktrinde 

arabulucunun hukuki tavsiyede bulunamamasına ilişkin hüküm eleştirilmiştir. 449 

Öğretide arabulucunun öncelikle tarafların kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı 

olması gerektiği ancak tarafların öngöremediği yada tahmin edemediği hallerde ortak 

payda da buluşmaya yardım edebilecek çözüm önerilerinin tarafları zorlamaksızın 

sunulmasının doğru olacağı da belirtilmiştir.450 Buna karşın arabulucu uyuşmazlığı 

karara bağlayan ya da çözüm önerisinde bulunan kişi olmaktan ziyade tarafların kendi 

çözümlerini üretmeleri için iletişimi kuran kişi konumunda olması gerektiğini savunan 

yazarlarda olmuştur.451 Bu noktada son hukuki düzenlemeler çerçevesinde 

değerlendirilebilir ki; arabulucunun hukuki tavsiyede bulunamama yükümlüğü devam 

etmekte ise de 7036 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme sayesinde tarafların çözüm 

üretemediğinden çıkmaza giren sürecin ayakta kalmasını sağlamak adına arabulucuya 

çözüm önerisinde bulunabilme hakkı getirilmiştir. 

Arabulucunun uyuşmazlık çözümünde üstlendiği göreve göre çeşitli 

arabuluculuk usulleri bulunmaktadır. Son 20-30 yılda arabuluculuğun hem mesleki 

olarak hem de akademik olarak uygulandığı ülkelerde, arabuluculuk uygulamalarında 

düşünce sistemi, yönelim, hedef ve anlaşmazlıkları çözüm tarzları açısından çeşitli 

“usuller” ortaya çıkmıştır.452     

                                                 
449 Arabuluculuk faaliyetinin, bir katkıyı da içermesi gerektiği, bu katkını da, tarafların haksız oldukları 

hususlarını kendilerine açıklamak ve onları anlaşmaya ikna etmek olabileceği süreçte hiçbir katkısı 

olmayan kişinin arabulucu değil aracı olarak adlandırılabileceği yönünde bkz. Kuru, 241 

450 Özmumcu, 283  

451 Yılmaz, Arabuluculuk Düzenlemesi, 1286 

452 Yazar bu usulleri eserinde “ekol” olarak nitelemiştir. Moore , 46,  
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Bu usuller arabuluculuğun uygulandığı ülkelerde tartışma konusu olmuş ve 

tartışmalar arabuluculuk faaliyetini yürütecek olan arabulucunun uyuşmazlığı çözerken 

taraflar arasında,  rolünün nasıl olması gerektiği üzerinde toplanmıştır.453 

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın arabuluculuk yöntemi ile çözümlenmesinin 

kararlaştırıldığı hallerde, arabulucunun, arabuluculuk faaliyeti boyunca üstleneceği 

fonksiyon mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirildiğinde 

kolaylaştırıcı arabuluculuk modeli olduğu değerlendirilmekteydi.454 Kolaylaştırıcı 

arabulucular daha çok yöntem odaklıdır ve uyuşmazlık konusunda uzman olmaları 

beklenmez, görevleri arabuluculuk yöntemini yürütmektir. 455 

Ancak Kanunun 15. maddesine 12/01/2017 tarihinde eklenen yedi numaralı bent 

ile arabulucuya,  tarafların çözüm üretemedikleri noktada çözüm önerisinde bulunma 

imkanı getirilerek bu güne kadar Kanuna hakim olan kolaylaştırıcı arabuluculuk 

uygulamasından, değerlendirici arabuluculuk uygulamasına geçildiği belirtilmektedir.456 

Değerlendirici arabuluculuk modeli ise tarafların hakları üzerine kurulu olup 

genellikle hukuki alt yapısı olan arabulucuların rol aldığı, karmaşık ve teknik bilgilere 

ihtiyaç duyulan konularda tercih edilir, özellikle arabuluculuğun zorunlu olduğu 

hallerde bu modelin uygulanması etkili olur. 457 

Öğretide de iş uyuşmazlıklarının çözümünün teknik bilgi ve hesaplama bilgisi 

gerektirmesi nedeniyle değerlendirici arabuluculuk yöntemine geçilmiş olması yerinde 

görülmüştür.458 Bu doğrultuda değerlendirici arabuluculukta gerekli olan teknik bilginin 

                                                 
453 Özmumcu, Arabulucunun Rolü, 1369 

454 Özmumcu Arabulucunun Rolü, 1388 

455 Kekeç, 238  

456 Acar, 32 

457 Kekeç, 240-241 

458 Özdemir, 613  
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arabuluculara kazandırılması için, iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda dava şartı olan 

zorunlu arabuluculukta arabuluculuk yapacakların uzman arabuluculuk eğitimini 

tamamlaması da zorunlu kılınmıştır.459 

Ayrıca süreç içinde arabulucu, arabuluculuğun temel ilkelerine uygun 

davranmalı ve belirlenen etik kurallara uymalıdır.460  “Arabulucular Etik Kuralları” 

Arabuluculuk Daire Başkanlığının internet sitesinde yayımlanmış olup giriş bölümünde 

ifade edildiği üzere, bu kurallar arabuluculuk sürecini yürütecek ve Arabulucular 

Siciline kayıtlı bulunan arabulucular tarafından kabul edilmiş sayılır. Arabulucular bu 

kurallara eksiksiz bir biçimde uymaya özen göstermelidir. Arabuluculuk Kurulu, Etik 

Kurallarının ihlali ve bu durumun öğrenilmesi halinde Kanunun 21. maddesinin ikinci 

fıkrası kapsamında ilgili arabulucunun sicilden silinmesi de dahil olmak üzere 

arabuluculuk mevzuatında öngörülen diğer yaptırımları uygulayabilir.461 Arabulucuların 

süreci yürütürken etik kurallarını ihlali etmeleri veya Kanun ya da Yönetmelik 

gereğince davranmamaları halinde bu faaliyetlerinden kaynaklı zararların tazmini için 

Avusturya hukukunda arabuluculara mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu 

getirilmiş olup buna ilişkin bir düzenlemeye Türk hukukunda da yer verilmesinin 

yerinde olacağı doktrinde dile getirilmiştir.462   

b. Arabulucu Olarak Görev Yapabilmek İçin Gereken Nitelikler 

Kanunda arabulucunun tanımı yapılırken, arabulucunun arabuluculuk faaliyetini 

yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek 

kişiyi ifadece edeceği belirtilmiş, (HUAK md.2/1-a) ayrıca arabulucunun sicile kayıt 

tarihinden itibaren faaliyetine başlayabileceği belirtilmiştir. (HUAK md.20/3) 

                                                 
459 Albayrak, Eşitlik ve Tarafsızlığın Değerlendirilmesi, 16 

460 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 52 

461 http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/etik_kurallar.html 

462 Tanrıver, Tasarısı Değerlendirilmesi, 644 
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Dolayısıyla sicile kayıt olmanın, arabulucu sıfatı kazanılmasında ve faaliyetin 

gerçekleştirilmesinde birincil koşul olduğu söylenebilir. 

Kanunun Arabulucu siciline kayıt şartları kenar başlıklı 20. maddesi ile; Türk 

vatandaşı olan mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip, hukuk fakültesi mezunu, tam 

ehliyetli kişilerden, (ç) bendinde belirlenmiş suçlardan mahkum olmamış, terör 

örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmayan ve arabuluculuk eğitimi alarak Bakanlıkça 

yapılacak yazılı sınavı başarıyla geçen kişilerin sicile kaydolabilecekleri düzenlemiştir.  

Anayasanın 70. maddesinin birinci fıkrasına göre kamu hizmetine girme hakkı 

Türk vatandaşlarına ait bir haktır. Yönetmeliğin “Tanımlar” kenar başlıklı  4. 

maddesinin (c) bendinde arabuluculuk “kamu hizmeti olarak yürütülen ihtiyari bir 

uyuşmazlık çözüm yöntemi” olarak belirtilmiştir. Kanunda Arabuluculuk faaliyetinin 

Türk vatandaşlarına özgülenmesi,463 arabulucuların üstelendiği faaliyetin kamu hizmeti 

olmasından kaynaklanmakta olup, söz konusu düzenleme Anayasa 70. maddenin 

gereğidir ve tüzel kişilerin vatandaşlığından değil yalnızca tabiiyetinden söz 

edilebileceğinden, söz konusu hükümle aynı zamanda üstü kapalı bir biçimde tüzel 

kişilerin arabulucu olarak görevlendirilemeyeceklerine de işaret edilmiştir.464  

Türk hukuk sisteminde, mesleğinde beş yıl kıdeme sahip hukuk fakültesi 

mezunları arabuluculuk yapabilecektir. Buna karşın diğer ülkelerde uygulanan 

arabuluculuk yöntemlerinde Türkiye’de olduğu gibi yalnızca avukatların ya da hukuk 

fakültesi kökenli insanların arabulucu olabileceği şeklinde düzenlemelere sahip ülkeler 

olduğu gibi, herkesin arabuluculuk yapabileceği ya da Hollanda da olduğu gibi belli bir 

                                                 
463 Arabuluculuk faaliyetinin yalnızca Türk vatandaşları tarafından sürdürülmesinde kamu yararının 

bulunmadığı taraflarla sağlıklı bir iletişim kurabilen yabancılarında arabuluculuk yapabileceği bu nedenle 

de, arabulucular siciline, Türk vatandaşı olmayan kişilerinde de kaydedilebilmesine imkân tanınması 

gerektiği yönünde eleştirici için bkz. Şıpka, 172.  

464 Tanrıver, Tasarı Değerlendirmesi, 642 
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arabuluculuk eğitimi olan herkesin arabulucu olabileceği şeklinde düzenlemelere sahip 

ülke örnekleri465 de bulunmaktadır. 466   

Arabuluculuk Kanunu çalışmaları esnasında hazırlanan bir taslakta, hukukçular 

dışında diğer kişilerinde arabuluculuk eğitimi alabileceklerine ilişkin düzenleme 

yapılmış ancak bu kişilerin normal arabuluculuk eğitimine ilave olarak yüz saat temel 

hukuk eğitimi almaları gerektiği öngörülmüştür.467 Ancak bu düzenleme doktrinde 

eleştirilmiştir. 468 Eleştirilerden sonra çıkarılan Kanununda hukuk fakültesi mezunu 

olmayanların arabuluculuk yapabilmelerine imkân veren düzenleme kaldırılmış olsa da 

uyuşmazlığın türüne göre farklı meslek gruplardan kişilerin de arabuluculuk 

yapabileceğini savunan görüşler bulunmaktadır.469 470 

                                                 
465 Avusturya hukukunda arabulucu siciline kayıt olabilmek için gereken koşullar hakkında ayrıntılı bilgi 

için bknz. Tanrıver Sosyolojik Bakış, 829-831 

466Schoneville, 97 

467 Tanrıver, Tasarı Değerlendirmesi, 644 

468 Arabuluculuğun adli bir faaliyet olması hukukumuzda adli işlemleri takip etmek görevinin ise yalnız 

avukatlara ait olması nedeniyle, arabulucuların avukatlar arasından seçilmesi gerektiği hakkında bkz. 

Kuru, 243. Hukukçu olmayan birine ilam niteliğinde belge düzenleme yetkisi verilmesi sakınca 

doğurabileceği bu nedenle tek kişin arabuluculuk yaptığı durumlarda bu kişinin mutlaka hukukçu 

arabulucu olması, iki kişinin arabuluculuk yaptığı durumlarda en azından bir  arabulucunun hukukçu 

olması yönünde düzenleme yapılabileceği hakkında bkz. Kaplan, 144. Arabuluculuk faaliyetinin iyi bir 

hukuk bilgisi gerektirdiği, hukuk ile ilgili bir işin mutlaka hukukçular tarafından yapılması gerektiği 

yönünde bkz. Yılmaz Arabuluculuk Düzenlemesi, 1293 

469 Taşpolat Tuğsavul, 21. Benzer şekilde aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda arabulucuların özellikle 

psikolog, davranış bilimci, sosyal çalışmacı ve benzeri alanlarda uzman kişilerden oluşması gerektiği 

yönünde bkz Şıpka,174, Ulukapı/ Kıyak, 1669 

470 Yalnızca hukukçuların arabulucu olmalarının doğru olmadığı hatta hukukçuların aldıkları hukuk 

nosyonunun arabuluculukta bir engel olabileceği zira devamlı bir denge bulunmaya çalışılacağı yönünde, 

bkz. Namlı, 163 
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Arabuluculuğun güvene dayalı yürüyen bir süreç olması nedeniyle süreçte 

arabuluculuk sıfatı taşıyacak kişinin uyuşmazlığın taraflarının güvenine layık iyi ahlak 

sahibi biri olması tarafların güvenini sağlaması açısından önemlidir.471 Bu nedenle 

Kanunda arabuluculuk yapabilmek için Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş dahi olsa Kanunun 20. maddesinin (ç) bendinde yer alan suçlardan 

mahkûm olmamak ve  (d) bendine göre terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak 

gerektiği düzenlenmiştir.   

Mevcut Yönetmelikten önce yürürlükte bulunan Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde arabuluculuk siciline kayıt şartları arasında yer 

alan “Sicile kayıt için başvuruda bulunacak kişinin fiilen yürütmekte olduğu asıl 

mesleğinin ilgili mevzuatında, arabuluculuk faaliyetini yürütmesine engel bir hüküm 

bulunmamalıdır” hükmünün yürürlükten kaldırılması ve Yönetmeliğin 26. maddesinin 

altıncı fıkrasında kamu görevlilerinin arabuluculuk yapmaları halinde ücretin nasıl 

ödeneceğine ilişkin hüküm eklenmesi sayesinde, kamu görevlilerinin arabuluculuk 

yapabilmelerine imkân tanınmıştır.   

Ancak hâkim ve savcıların arabuluculuk yapabilmeleri Türk hukuk sistemi 

açısından halen mümkün değildir. Aslında hakimler doğal bir arabulucu olsa da, yoğun 

iş yükü nedeniyle bir çok ülkede hakim ve savcılara arabuluculuk görevinin 

gerçekleştirme imkanı tanınmamış olup, bu göreve imkan tanıyan düzenleme mevzuatta 

açıkça yer verilmediği takdirde hakimin tarafsızlığı ilkesiyle bağdaşmayacağından ret 

sebebi de sayılabilecektir.472  

                                                 
471 Tanrıver, Tasarı Değerlendirmesi, 643 

472 Pekcanıtez, Alternatif Çözümler, 16 
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Türkiye’de hâkimlerin arabulucu olarak görev yapmasına imkân bulunmasa da 

Almanya’da arabulucu olarak eğitilmiş hâkimler tarafından yürütülen bir arabuluculuk 

uygulaması bulunmaktadır.  

Almanya’da mahkeme içi arabuluculuk (In-court Mediation) olarak adlandırılan 

bu uygulamaya ilişkin açık bir kanuni düzenleme bulunmasa da Alman Medeni 

Yasasının 278. maddesi (§ 278 ZPO) düzelmesinde yer alan “hakim her aşamada 

tarafları anlaşmaya davet edebilir” hükmü davanın anlaşma ile sonuçlanması isteğinin 

kanun koyucuda bulunduğunu göstermektedir. 473  

Önceleri Almanya’da, Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı tarafından pilot 

program olarak gönüllü arabuluculuğa teşvik etmek amacıyla birkaç mahkemede 2003 

yılında başlatılan bu proje oldukça başarılı olmuş hatta başarı oranları yüzde 79’a 

ulaşmıştır.474 Bu uygulamada dava süreci devam ederken uyuşmazlık, karar verici 

yargıçlar tarafından dört saatten fazla olmayan bir süre dâhilinde arabulucu olarak 

eğitim almış arabulucu yargıçlara devredilmekte ve arabulucu yargıçlar tarafından 

birebir arabuluculuk uygulaması şeklinde olmaktan ziyade bir nevi sulh duruşması 

yapılması suretiyle uyuşmazlık çözülmeye çalışılmaktadır. 475 

Bu uygulamanın yürütüldüğü esnada Almanya’da arabuluculuk kanunu 

yürürlükte değildi. Alman Arabuluculuk Kanunu 21 Temmuz 2012 de yürürlüğe girmiş 

                                                 
473 In-court Mediation in Germany, 1 (E.T. 05.09.2019) 

https://oberlandesgericht-braunschweig.niedersachsen.de/download/36166/Vortrag_fuer_In-

court_Mediation_in_Germany_EP_.pdf   

474  Dendorfer-Ditges, Renate, Mediation Germany (E.T. 05.09.2019) 

https://gettingthedealthrough.com/area/54/jurisdiction/11/mediation-germany/ 

475 Renate, 97 

https://oberlandesgericht-braunschweig.niedersachsen.de/download/36166/Vortrag_fuer_In-court_Mediation_in_Germany_EP_.pdf
https://oberlandesgericht-braunschweig.niedersachsen.de/download/36166/Vortrag_fuer_In-court_Mediation_in_Germany_EP_.pdf
https://gettingthedealthrough.com/people/20823/renate-dendorfer-ditges/
https://gettingthedealthrough.com/area/54/jurisdiction/11/mediation-germany/
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olup mevcut durumda dosyaya bakan hakim dosyayı arabulucuya, uzlaşmaya yada 

arabulucu hakimlere yönlendirebilmektedir.476 

Hakimin katılımıyla yürüyen bir anlaşmazlık çözüm yöntemine ilişkin 

düzenleme 15 Aralık 2017 de Ukrayna da yürürlüğü girmiştir. Mahkeme öncesi 

uyuşmazlık çözümü hakkındaki bu prosedürde ki en büyük yenilik, uyuşmazlık 

çözümün hakim katılımıyla gerçekleşiyor oluşudur. Bu prosedürde duruşma başlamadan 

önce hakim tarafından uyuşmazlığın bu şekilde çözülmek istenip istenmediği 

hakkındaki karşılıklı rızaları taraflara sorulur, bunun üzerine prosedür yargılamanın 

ertelenmesi hakkındaki bir mahkeme kararı ile başlar ve 30 günü aşamaz. 477 Ukrayna 

İdare Kanununda hangi uyuşmazlıkların hâkim katılımıyla uyuşmazlık çözümüne uygun 

olmadığını belirlenmiştir. Örneğin, normatif kurallara ilişkin itirazlarda ve seçim süreci 

ile ilgili davalarda kullanmayacak ancak vergi hakkındaki uyuşmazlıklarda 

kullanılabilecektir.478  

Ülkemizde hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapma yetkisini kazanmış 

kişilerin sicili Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığınca tutulmaktadır. 

(HUAK md.19/1) Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabulucuları, görev 

yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler 

ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına gönderir. Bir arabulucu, en fazla üç 

komisyon listesine kaydolabilir. (HUAK md.20/4) Arabuluculuk Daire Başkanlığı, 

                                                 
476 The German Mediation Act Five Years On: the Perspective of Two Judge Mediators  

http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2017/07/24/german-mediation-act-five-years-perspective-

two-judge-mediators/ (E.T. 05.09.2019) 

477 Judges are Concerned with the Excessively Short Deadlines for the Pre-trial Settlement (E.T. 

05.09.2019) 

https://forbiddentoforbid.org.ua/en/judges-are-concerned-with-the-excessively-short-deadlines-for-the-

pre-trial-settlement/      

478 Ostafiichuk, 27  

http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2017/07/24/german-mediation-act-five-years-perspective-two-judge-mediators/
http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2017/07/24/german-mediation-act-five-years-perspective-two-judge-mediators/
https://forbiddentoforbid.org.ua/en/judges-are-concerned-with-the-excessively-short-deadlines-for-the-pre-trial-settlement/
https://forbiddentoforbid.org.ua/en/judges-are-concerned-with-the-excessively-short-deadlines-for-the-pre-trial-settlement/
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arabuluculuk için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilen veya daha sonra bu 

koşulları kaybeden arabulucunun kaydını siler. (HUAK md.21/1)  

Kanunun 20. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyan kişilerin 

sicile kayıt olabilmeleri için ayrıca önce arabuluculuk eğitimini tamamlamaları ardından 

Bakanlıkça yapılacak yazılı sınava başarılı olmaları gerekmektedir. (HUAK md.20/1-3)   

Arabulucuların kalitesi yöntemin başarısını doğrudan etkileyen bir unsur olup bir 

arabulucunun başarısı kişisel yetenekleri ve insan ilişkilerindeki başarısına bağlı olsa da 

iyi bir arabuluculuk uygulaması için eğitim ve tecrübe de çok önemlidir.479 Hatta kaliteli 

ve nitelikli arabulucuların yetiştirilmesi sürecin sağlıklı ve uzun ömürlü olması için de 

temel bir faktördür.480   

Arabulucu olarak seçilecek kişilerin eğitimleri, uzmanlığı ve tecrübesi 

seçimlerinde rol oynayan bir faktör olup, bu nedenle arabulucu olarak seçilecek kişiler 

mutlaka arabuluculuk hakkında eğitim almış olan, oturumları yönetebilme becerisine 

sahip, sorunları anlayabilen ve çözüm üretebilme becerisine sahip kişiler olmalıdır.  481  

Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık meslekî kıdem 

kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile 

arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını 

amaçlayan eğitimi ifade eder. (HUAKY md. 32/1)  

Eğitimin kapsamı Yönetmeliğin 32. maddesinde düzenlenmiş olup, eğitimin 

altmışsekiz saati teorik, onaltı saati uygulamalı olmak üzere asgari toplam seksendört 

                                                 
479 Ekmekçi/Özekes/Atalı,.40 

480 Tanrıver, Tasarı Değerlendirilmesi, 643 

481 Pekcanıtez, Alternatif Çözümler, 16 
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saat süreceği, teorik ve uygulamalı eğitimde eğitim modülünün esas alınacağı 

belirtilmiştir.482  

Arabuluculuk eğitimi üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği 

veya Türkiye Adalet Akademisi483 tarafından verilir. Bu kuruluşlar Bakanlıktan izin 

alarak eğitim verebilirler. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi elektronik ortamda 

yayınlanır.(HUAKY md.34/1)  

Kanunda arabulucuların girecekleri sınavların Adalet Bakanlığı tarafından 

yapılacağı belirtilmiş olsa da, öğretide Bakanlığa yalnızca koordinasyon görevi 

verilmesi gerektiği sınavın ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 

yürütülmesinin yazılı sınavın daha objektif ve tarafsız bir biçimde yerine getirilebilmesi 

                                                 
482 Arabuluculuk eğitimi hakkındaki düzenlemelerin yetersizliği hakkındaki eleştiriler için bkz. 

Ekmekçi/Özekes/Atalı, 41-42 

483 09.07.2018 tarih 703 sayılı KHK’nın 2. maddesi ile Adalet Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırılmış 

ve 703 sayılı KHK’nın geçici 12. maddesi ile Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi organları oluşturuluncaya 

kadar Akademi tarafından yapılması gereken görev ve hizmetlerin Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi 

Başkanlığınca yürütüleceği belirtilmiştir. Ardından 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin Eğitim Dairesi Başkanlığı başlıklı 50. maddesinde Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi 

Başkanlığı'nın görevleri düzenlenmiş, ancak madde düzenlemesinde arabuluculuk eğitimi ile ilgili 

herhangi bir görev atfedilmemiştir. Ayrıca söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41/a 

maddesinin (ç) bendinde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne 07.06.2012 tarihli ve 6325 

sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda verilen görevleri yapmak görevi yüklenmiş ise 

de arabuluculuk eğitimi hakkında bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. 02.05.2019 tarihli ve 30762 

Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 34 Nolu Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile Adalet Akademisinin görevleri yeniden kanuni düzenlemeye kavuşmuş olsa da 

arabuluculuk eğitimi ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla henüz ne Kanunda ne de 

Yönetmelikte ne de başka düzenlemede Adalet Akademisine yüklenen bu görevin hangi birim tarafından 

ifa edeceğine ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır.  
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açısından gerekli olduğu dile getirilmiştir.484 Mevcut düzenlemede sınav, Ölçme, Seçme 

ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü485 

veya yükseköğretim kurumları arasından Bakanlıkça belirlenecek bir kuruluşa 

yaptırılabilir.(HUAKY md.43/3) Dolayısıyla madde lafzından sınav Bakanlıkça 

yapılacak gibi anlaşılsa da, uygulamada Bakanlığın belirleyeceği ve Yönetmelikte 

belirtilmiş olan bir kuruluş tarafından sınav gerçekleştirilecektir. 

Kanunun 20. maddesinde sicile kayıt yaptırabilmek için arabulucuların beş yıllık 

mesleki kıdeme sahip olmaları gerektiği belirtilmiş ise de kıdem şartının eğitim 

alabilmek için de geçerli olduğu ayrıca Kanunda düzenlenmemiştir. Ancak 

Yönetmeliğin, Arabuluculuk Eğitimi kenar başlıklı 32. maddesinde arabuluculuk 

eğitiminin “beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan” eğitimi ifade 

edeceği belirtildiğinden Kanunda açıkça belirtilmiş olmasa da, Yönetmelik hükmünden 

eğitim alabilmek içinde beş yıllık tecrübenin aranması gerektiği sonucunu çıkarmak 

mümkündür.486  

Sicile kayıt olabilmek için arabulucuların eğitim alması gerektiği gibi, aynı 

zamanda Yönetmelikte arabuluculuk faaliyetine devam edebilmek için arabuluculara 

yenileme eğitimi alma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, 

arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, 

toplam sekiz saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilecektir ve 

arabulucular yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde 

katılmak zorundadırlar. (HUAKY md.32/6)  Yenileme eğitiminde; arabuluculuğa ilişkin 

                                                 
484 Tanrıver, Tasarı Değerlendirilmesi,  644 

485 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum 

Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 5. maddesi ile kapatılmıştır.  

486 Ulukapı/ Kıyak, 1669 
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mevzuat ve içtihat değişiklikleri ile arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

eğitim verilir. (HUAKY md.32/7)   

Arabuluculardan sicile kayıtlarında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat alınır. 

Giriş aidatı ve yıllık aidatlar genel bütçeye gelir kaydedilir. (HUAK md.12) 

Arabulucuların ödeyecekleri sicile kayıt aidatını ve yıllık aidatları tespit etme görevi ise 

arabuluculuk kuruluna verilmiştir. (HUAK md. 32/1-f)  

Sicile kayıt zorunluluğu arabulucuların, arabuluculuk sürecinin başarıyla 

yürütülebilmesi için resmi bir şemsiye altında nitelikli eğitim alarak yetiştirilmesini, iyi 

bir faaliyet göstermelerinin temini ile disipline edilip kontrol altında tutulabilmeleri 

adına önemli bir işlevi yerine getirmektedir.487  

c. Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri  

Arabulucuların arabuluculuk faaliyetinin yürütürken sahip oldukları hak ve 

yükümlülükler Kanunun üçüncü bölümünde yer alan hükümlerle düzenlenmiştir. Sicile 

kayıtlı olan arabulucular, arabulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı yetkileri kullanma 

hakkına sahiptirler. (HUAK md.6/1)  

Kanunda çeşitli hükümlerde arabulucunun hak ve yükümlüklerinden 

bahsedilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde ilgili hükümler incelenecektir. Kanunda ve 

Yönetmelikte belirtilen bu hak ve yükümlülüklerin yanı sıra daha önce de ifade edildiği 

gibi arabulucuların, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk 

Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan ve Arabuluculuk Kurulu tarafından gözden 

geçirilerek kabul edilen Türkiye Arabulucular Etik Kurallarına da uyma yükümlülükleri 

vardır. Türkiye Arabulucular Etik Kurallarına, arabuluculuk sürecini yürütecek ve 

Arabulucular Siciline kayıtlı bulunan arabulucular tarafından kabul edilmiş sayılır. 

Arabulucular bu kurallara eksiksiz bir biçimde uymaya özen göstermelidir. 

                                                 
487 Tanrıver, Tasarı Değerlendirilmesi,  642 
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Arabulucular Etik Kuralları, bütün olarak okunur ve yorumlanır. Kuralların 

sıralanmasında, öneme göre verilen bir öncelik söz konusu değildir.488 

aa. Arabulucuların Yükümlülükleri  

Kanunda arabulucunun görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine 

getireceği hüküm altına alınmıştır.  (HUAK md. 9/1) Arabuluculuk süreci arabulucunun 

kişisel özelliklerinin ve kendisine duyulan güvenin ön plana çıktığı bir süreç 

olduğundan Kanunda arabulucunun görevini bizzat yerine getirmesi gerektiği 

düzenlenmiştir.489  Buna göre arabulucu bu görevini kısmen dahi olsa bir başkasına 

devredemez. (HUAKY md.11/1)  

Arabulucunun süreç içinde görev alabilmesi tarafların arabulucuyu kabul 

etmelerine bağlı olup taraflar bu yetkiyi tarafsızlığına güvendikleri ve yetkisini kabul 

ettikleri kişiye vereceklerdir.490  Bu nedenle arabulucu olarak görevlendirilen kimse, 

tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirecek önemli hâl ve şartların varlığı hâlinde, bu 

hususta tarafları bilgilendirmekle yükümlü kılınmıştır. ( HUAK md.9/2)  

Süreç içinde arabulucu taraflarla birlikte yaşanan uyuşmazlıkta daha öncesinde 

neler olduğunu ve bundan sonra sürecin nasıl devam edebileceğini değerlendirir, 

tarafların öngördüklerinden farklı ihtimalleri değerlendirmelerine yardımcı olur, bu 

görevi layıkıyla yapabilmesi ise, kendi görüşünü veya en iyi sonuç olsa bile başka bir 

sonucu taraflara zorla kabul ettirmeksizin tarafsızlığını koruyabilmesine bağlıdır.491  

                                                 
488 http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/etik_kurallar.html 

489 Dür,271  

490 Özekes, Pekcanıtez Usul 2817 

491 Ceylan, 299 
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Hatta arabuluculuğa hakim olan ilkelerden eşitlik ilkesinin temini bakımından da 

arabulucunun tarafsızlığı  önem taşıyan bir faktördür.492 

Bu nedenle batı modeli arabuluculuğu benimseyen ülkelerde taraflardan biriyle 

daha önce bir ilişki içinde olan arabulucular tercih edilmezken, gelişmekte olan 

ülkelerde özellikle yetkililerin yaptıkları diplomatik müzakere ya da arabuluculuk 

yöntemlerinde arabulucunun taraflarla bir bağlantısı olması tercih edilmekte, zira 

taraflar aralarındaki bağlantı ile ilgili bir arabulucunun kendilerini daha iyi anlayarak 

görüşleri daha iyi iletebileceği bu sayede de karşı tarafı daha iyi ikna edebileceği 

düşünülmektedir.493 

Arabulucunun tarafsızlığı taraflara eşit mesafede olmasının ve eşit 

davranabilmesinin ön koşulu olup, bağımsızlığı ise tarafsızlığının ön koşulunu oluşturur 

zira bağımsız olmayan bir kişinin tarafsız olması beklenemez.494 Anlaşmazlığın çözümü 

sürecinde arabulucular, uyuşmazlığın nasıl çözümlenmesi gerektiği konusunda önceden 

kararlaştırılmış yanlı ve sabit fikirlere sahip olmamalı tarafların çıkar ve 

gereksinimlerine taraflardan daha nesnel, tarafsız ve çok yönlü bir şekilde 

bakabilmelidir.495 

Arabulucuların tarafsızlığından şüphe edilecek hallerin tespiti bağlamında 

Hukuk Muhakemesi Kanunda hâkimlerin davaya bakmaktan yasaklı olması veya reddi 

ile ilgili belirlenen ölçütlerden yararlanabileceği belirtilmiştir.496 Ancak arabulucunun 

tarafsızlığına ilişkin düzenlemeler hâkim ve hakemlere nazaran daha farklı olarak ele 

alınmış ve arabulucunun görev yapabilmesi tarafların üçüncü kişinin tarafsızlığını kabul 

                                                 
492 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 29 

493 Moore, 21 

494 Tanrıver, Tasarı Değerlendirilmesi,  647 

495 Moore, 8 

496 Tanrıver, Tasarı Değerlendirilmesi,  647 
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etmelerine bağlanmıştır.497 Zira Kanuna göre arabulucu tarafsızlığından şüphe 

edilmesini gerektiren önemli bir halin varlığını taraflara açıkladığı halde taraflar birlikte 

talep ederlerse, arabulucu bu görevi üstlenebilir yahut üstlenmiş olduğu görevi 

sürdürebilir. ( HUAK md.9/2)  

Ayrıca arabulucular, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için 

aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak ücret alamayacağı 

gibi, bu yasağa aykırı işlemler de batıldır. (HUAK md.7/3) Bu hükmün de 

arabulucunun, arabuluculuk müzakerelerinin yürütümü dışında taraflarla bağlantı 

kurarak tarafsızlığını yitirme ihtimaline karşı alınmış bir önlem niteliğini taşıdığı 

kanaatindeyiz. 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda, taraflarca aksi 

kararlaştırılmadıkça arabulucunun, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine 

sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli 

tutmakla yükümlü olduğu (HUAK md.4), bu yükümlülüğe aykırı hareket ederek bir 

kişinin hukuken korunan menfaatinin zarar görmesine neden olan kişinin ise altı aya 

kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı (HUAK md.33/1) belirtilmiştir. Ayrıca gizlilik 

kuralına aykırı hareket eden arabulucular sicilden silinmesine karar verilebileceği de 

düzenlenmiştir. (HUAKY md.6/4)  

Arabulucuların sır saklama yükümlülüğü hakkında açık düzenleme bulunmasa 

da söz konusu düzenlemeler nedeniyle arabulucunun gizliliğe riayet etmesinin 

somutlaşmış halinin arabulucunun sır saklama yükümlülüğü olduğu, bu nedenle 

arabulucuya görevi nedeniyle tevdi edilen bilgi ve belgelerle ilgili bir uyuşmazlığın 

ileride yargıya taşınması halinde söz konusu hükümler nedeniyle arabulucunun 

                                                 
497 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2817 
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tanıklıktan çekinme zorunluluğu ile karşı karşıya kalabileceği de belirtilmektedir. 498 

Kanunun 4. madde gerekçesinde de arabulucunun sır saklama yükümlülüğü altında 

bulunan kişilerden biri sayılacağı ve kanunların öngördüğü çerçevede bir yargılamada 

tanıklıktan çekinme ya da kanunî bir zorunluluk olmadıkça sır saklama yükümlülüğü 

altında olacağı belirtilmiştir.499 

Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi hâlinde, arabulucu, bu faaliyete ilişkin 

kendisine yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri, ikinci fıkraya göre 

düzenlenen tutanağı beş yıl süre ile saklamak zorundadır. (HUAK md. 17/4)  

Tarafları aydınlatma yükümlülüğü kapsamında arabulucu, arabuluculuk 

faaliyetinin başında, tarafları arabuluculuğun esasları, süreci ve sonuçları hakkında 

gerektiği gibi aydınlatmakla yükümlüdür.(HUAK md. 11/1) Arabulucu, tarafların her 

biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir. Bu amaçla her türlü iletişim aracını 

kullanabilir (HUAKY md. 10/1)  

Arabuluculuk görüşmelerine tarafların avukatlarının katılımı zorunlu değildir. 

Bu sebeple görüşmelerde avukatı olmaksızın katılan tarafın hukuki kuralları ve terimleri 

anlamakta sıkıntıları doğabilir. Bu noktada arabulucu görüşmeler esnasında tarafların 

sürecin tüm yönlerinin anladıklarından ve ulaştıkları çözüm hakkında yeterli bilgi ve 

kanaatin elde edildiğinden emin olmalı ayrıca gerektiğinde taraflara kullanılan 

kavramları açıklayarak yapılan anlaşmanın tüm etkilerini anlamalarını sağlamalıdır. 500 

Arabulucuların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve 

harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kâğıtlarında arabulucu, avukat 

ve akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasak olduğu belirtilmiştir. (HUAK 

                                                 
498 Tanrıver, Tasarı Değerlendirilmesi, 640 

499 http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2012Yili/Kanmetni/6325ss.pdf 

500 Ceylan, 300 
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md.10) Kanunda yapılan bu düzenlemeyi reklam yasağı olarak adlandırmak 

mümkündür. 501 

Söz konusu düzenleme Avukatlık Kanunun 55. maddesinde yer alan reklam 

yasağı düzenlemesi ile paraleldir. Avukatlık mesleğine getirilmiş olan reklam yasağı 

gibi bazı sınırlamalar mesleğin kamu hizmeti olarak kabul edilmesi ile avukatların 

yargının kurucu unsurlarından olması gibi niteliklerinin sonucudur.502 Esasında 

avukatlık hizmetinin bir kamu hizmeti olması reklamı gereksiz kılsa da, mesleğin ayrıca 

serbest meslek olarak kazanç elde etmeye dönük bir yönünün bulunması rekabeti de 

gerektirir fakat avukatlara sınırsız bir reklam özgürlüğü tanınması mesleğin 

ticarileşmesine yol açabilecek ve bundan da kamu menfaati zarar görecektir. 503 

Dolayısıyla avukatlara getirilmiş olan reklam yasağı düzenlemesinin en önemli 

gerekçesi mesleğin ticarileşmesinin önüne geçmektir.504  

Avukatlık Kanununda yer alan düzenlemeye paralel olan Kanunda yer alan 

düzenlemenin yanı sıra Türkiye Arabulucular Etik Kurallarının “Unvan Kullanımı, 

Reklam ve Tanıtım” kenar başlıklı 8. maddesinde bir takım düzenlemelere yer 

verilmiştir. Bahsedilen düzenlemenin (3) numaralı bendinde yer alan “Arabulucu, 

reklam ve tanıtım yaparken dürüstlük kuralına uygun bir tutum ve davranış 

sergilemelidir. Arabulucunun, kendi nitelikleri, tecrübesi, hizmetleri ve ücreti 

konusunda vereceği bilgiler doğru olmalıdır.”  (4) numaralı bendinde yer alan 

“Arabulucu, tabela ve basılı kâğıtlarında veya elektronik ortamdaki reklam ve tanıtıma 

yönelik iletişimlerinde, arabuluculuk sürecinin sonucu ve başarısı hakkında kısmen de 

olsa söz vermemelidir” ve (5) numaralı bendinde yer alan “Arabulucu, hiçbir şekilde 

                                                 
501Yılmaz, Arabuluculuk Düzenlenmesi, 1289 

502 Sungurtekin Özkan, Avukatlık Mesleği, 573 

503 Yavaş, 728  

504 Sungurtekin Özkan,Avukatlık Mesleği, 593 
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etik kurallarla çelişecek nitelikte reklam yapamaz.” düzenlemeleri hakkında, Danıştay 

10. Dairesinin 16/07/2018 tarihli ve 2018/62 Esas numaralı kararı ile yürütmenin 

durdurulması kararı verilmiştir. 

Danıştay yürütmeyi durdurma kararında; “6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu'nun 10. maddesinde arabulucuların iş elde etmek için reklam 

sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve 

basılı kâğıtlarında arabulucu, avukat ve akademik unvanlarından başka sıfat 

kullanmalarının yasak olduğu, yine bu Kanuna dayanılarak hazırlanan 02/06/2018 

tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 12. maddesinde aynı 

düzenlemenin korunduğu, bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 26/01/2013 tarihli 

28540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 

Kanunu Yönetmeliğinin 13. maddesinde de benzer bir düzenlemenin yer aldığı 

görülmektedir.  Yukarıda anılan kanun ve yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Türkiye 

Arabulucular Etik Kurallarının 8. maddesinin  3. 4. ve 5. fıkralarında ise: " arabulucu, 

reklam ve tanıtım yaparken" ibareleri kullanılmak suretiyle bazı ilkelere göre hareket 

edilmesi gerektiği kuralına yer verilmiştir. Arabuluculuk mevzuatının reklama ilişkin 

düzenlemelerinde; arabulucuların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü 

teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında 

arabulucu, avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmalarının 

yasak olduğu yolunda, emredici ve kapsamı geniş bir hükme yer verilmiş, mesleğin 

düzen ve geleneklerini korumak, kanunların arabuluculara tanıdığı hakların 

gerçekleşmesine ve yüklediği görevleri tam ve şerefli bir şekilde yerine getirmek 

amacıyla oluşturulan Etik Kurallarının 8. maddesinin 1. fıkrasında arabulucunun 

tabela ve basılı kâğıtlarının kullanımında arabuluculuk mevzuatına uygun hareket 

etmesi gerektiği ifade edildikten sonra 3. 4 ve 5. fıkralarında ise arabulucunun 
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yapacağı reklam ve tanıtımın dürüstlük kurallarına aykırı olamayacağı yönünde 

kurallar getirilmiştir. İptali istenen düzenlemenin reklam ve tanıtıma ilişkin kısımları 

incelendiğinde; sanki bir reklam izni varmışçasına buna ilişkin sınırlamalar ve 

düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Düzenlemede reklam ve tanıtıma ilişkin 

sınırlamalar getirilmiş olmasının mefhumu muhalifinden hareketle reklam serbestisinin 

var olduğu sınırlamaların ise istisnai olarak düzenlendiği izlenimi verilmektedir. Oysa  

Kanun ve Yönetmelikte reklam yasağına yer verilmek suretiyle arabulucuların 

kendilerini tanıtmaya yönelik basılı evrak, levha ve internet siteleri belirli bir disiplin 

altına alınmaya çalışılarak, kamu hizmeti niteliği taşıyan arabuluculuk mesleğine 

mensup olanlar arasında ne suretle olursa olsun, medya veya diğer mecralarda reklam 

sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesinin amaçlandığı 

görüldüğünden, kanun ve yönetmelikte yer alan mutlak reklam yasağı düzenlemeleri 

karşısında meslek kurallarının reklama ilişkin 8. maddesinin 3. 4 ve 5. fıkraları 

mevzuata uygun bulunmamıştır.” nedenleriyle Türkiye Arabulucular Etik Kurallarının 

8. maddesinin 3. 4. ve 5. fıkralarına yönelik olarak yürütmenin durdurulması isteminin 

kabulü ile bu fıkraların yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 505 

bb. Arabulucuların Hakları  

Sicile kayıtlı olan arabulucular, arabulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı 

yetkileri kullanma hakkına sahiptirler.(HUAK md.6/1) Arabulucu, arabuluculuk 

faaliyeti sırasında bu unvanını belirtmek zorundadır. (HUAK md.6/2)  Kanuni 

düzenlemelerden anlaşıldığı üzere, arabuluculuk unvanını kullanma hem bir hak hem de 

bir yükümlülüktür.  

                                                 
505 Danıştay 10. Daire  07/2018 T. 2018/62 E. sayılı yürütmenin durdurulması kararı ( yayımlanmamış 

karar)  
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Arabulucuların yaptıkları faaliyet nedeniyle genellikle tarafların varacağı 

anlaşma sonucuna göre karşılanmasını bekledikleri maddi gereksinimleri 

bulunmamaktadır.506 Ancak arabuluculuk kamusal bir faaliyet olsa da yürütülen faaliyet 

çerçevesinde yapılan işlemler için arabulucunun ücret talep etme hakkı 

bulunmaktadır.507 Durumu teminen arabulucuların 2019 yılında alacakları ücretin ne 

olacağına dair 31.12.2018 tarihli Resmi Gazetede 2019 yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi 

Konulu Tebliğ yayımlanmış olup söz konusu Tebliğde, arabulucuların tebliğ ekinde yer 

alan ücret tarifesine göre belirlenen ücrete hak edecekleri belirtilmiştir.  

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların arabuluculuk ücreti ödenmesi gibi bir 

yükümlülüğü olsa da yargılama süreci ile karşılaştırıldığında arabuluculuk faaliyeti 

uyuşmazlık çözümünde çok daha ucuz bir yoldur.  Hatta somut bir masraf kalemi 

olmasada işletme yöneticilerinin yargılama sürecinde kaybedeceği zaman, mevcut iş 

ilişkilerinin korunması, doğma ihtimali olan uyuşmazlıkların önlenmesi gibi olumlu 

etkiler de düşünüldüğünde arabuluculuk süreci ile tarafların kazanımlarının yalnızca 

mali açıdan değil birçok yönden oldukça fazla olacağı söylenebilir.508 Ayrıca 

arabuluculuk ücretini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan taraf, arabuluculuk 

bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinin kararıyla adli yardımdan 

yararlanabilir. Bu konuda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanununun 334 ila 340. maddeleri kıyasen uygulanır. (HUAK md. 13/3) 

Kanuna göre taraflar bir uyuşmazlığın çözümü için birden fazla arabulucu 

atayabilir. (HUAK md14) Takım arabuluculuğu (co- mediation) olarak adlandırılan bu 

durum genellikle davanın karmaşık olmasından ya da farklı uzmanlık alanlarında 
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508 Özekes Pekcanıtez Usul, 2822 



135 

 

çalışan kişilere ihtiyaç duyulmasından kaynaklanabilir. 509 Bu durumda arabulucuların 

ücretlerinin nasıl ödeneceği de tarifede belirtilmiştir. Buna göre, aynı uyuşmazlığın 

çözümüne ilişkin Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmında 

belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi 

durumunda, her bir arabulucuya bu Tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı 

ödenecektir.(AAÜT md.3/2)  

Tarifede arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği 

tarihte yürürlükte olan tarife esas alınacağı belirtilmiş olmasına karşın, ücretin ne kadar 

sürede zamanaşımına uğrayacağı belirtilmemiştir. Bir görüşe göre arabulucu 

sözleşmesinin vekalet akdi niteliğinde olması nedeniyle bu nedenle burada vekalet 

sözleşmesinden doğan alacaklar için Türk Borçlar Kanununda öngörülen beş yıllık 

zamanaşımı süresinin uygulanması gerekmektedir.  510 

Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir ve iletişim 

kurabilir, (HUAK md.8) şeklindeki düzenleme ile arabulucunun taraflarla görüşme 

hakkı düzenlenmiştir. Arabulucular sahip oldukları taraflarla doğrudan görüşebilme 

özelliği sayesinde, taraflar görüş ve duygularını dile getirme imkânına sağlanmakta olup 

bu sayede öfkeli taleplerin yerine gerçeğe uygun çözümler bulunarak uyuşmazlığa yeni 

bir açıdan bakılması sağlanabilir.511 Arabuluculuk sürecinin işleyişinde ve sonuca 

ulaşılmasında tümüyle uyuşmazlığın taraflarının egemenliği söz konusudur. 512 Ancak 

sürecin verimli ilerleyebilmesi için arabulucunun katkısı da yadsınamaz. Arabuluculuk 

sürecinde arabulucunun niteliği gereği arabulucu uyuşmazlığın çözülebilmesi için 
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512Tanrıver, Arabuluculuk ve Uzlaşma 2026  
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tarafları aynı masada tutmaya ve aralarındaki iletişimi canlı tutamaya çalışmalıdır.513 

Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlık içinde bulunan tarafların faaliyetin başlangıcında 

ya da devamında bir araya gelmek istemeyebilecekleri düşünüldüğünde arabulucunun 

taraflarla hem birlikte hem de ayrı ayrı görüşebilmesi imkanı veren  düzenleme yerinde 

kabul edilmiştir. 514  

Ancak taraflar arasındaki eşitliği gözetme yükümlülüğünün de bir gereği olarak, 

arabulucunun mümkün olduğu ölçüde tarafların her ikisi ile birlikte aynı anda 

görüşmeye gayret göstermesi gerektiği, eğer taraflarla ayrı ayrı iletişim kurması 

gerekiyorsa da iletişim kurmadan önce bu durumu diğer tarafa bildirmesinin uygun bir 

yaklaşım biçimi olacağı belirtilmiştir.515  Bunun yanı sıra bire bir görüşmelerde 

oluşabilecek tehlikelerin önlenmesi adına, Türkiye Arabulucular Etik Kurallarının 

Gizlilik başlıklı 6. maddesinin üç numaralı bendinde, arabuluculuk sürecinde taraflardan 

biriyle özel oturumda bir araya gelen arabulucunun, bu özel oturumda edindiği hiçbir 

bilgiyi, bilgiyi veren tarafın rızası olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak diğer tarafa 

aktarmaması gerektiği de belirtilmiştir. Ayrıca arabulucu çözüme ulaşmak için gerekli 

olan bilgilerin toplanmadığını düşünmüyorsa bu durumun temini için görüşmelere ara 

verebilir.516 

B. Uyuşmazlığın Tarafları ve Sürece Katılabilecek Üçüncü Kişiler  

Uyuşmazlığın taraflarının arabuluculuk sürecini başlatabilmeleri için öncelikle 

uyuşmazlık konusu üzerinde hak ve fiil ehliyetlerinin bulunması gerektiğinin kabulü 

gerekir. 517 Ayrıca uyuşmazlığın doğal olarak tarafı olan kişilerin yanı sıra bir de 

                                                 
513 Tanrıver, Tasarı Değerlendirmesi,  646 

514Yılmaz Arabuluculuk Düzenlemesi, 1289 

515 Tanrıver, Tasarı Değerlendirmesi, 646 

516 Ceylan, 300 

517 Ulukapı/Kıyak, 1676 
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Kanundan kaynaklı olarak bazı hak ve borçları birlikte takip etmek zorunda olan 

kişilerin de arabuluculuk sürecine katılmaları gerekebilir. 

Hukukumuzda yer alan ve usul ekonomisine hizmet eden dava arkadaşlığı 

kurumu ile birden fazla kişi hakkındaki davanın bir arada görülmesini sağlanır.518 

Hukuk Muhakemeleri Kanunun 57 ve 58. maddelerinde ihtiyari dava arkadaşlığı 59 ve 

60. maddelerinde mecburi dava arkadaşlığı düzenlenmiştir. İhtiyari dava arkadaşlığında, 

davalar birbirinden bağımsız olup, dava arkadaşlarından her biri, diğerinden bağımsız 

olarak hareket eder. (HMK md.58) Ancak mecburi dava arkadaşları, ancak birlikte dava 

açabilir veya aleyhlerine de birlikte dava açılabilir ve bu tür dava arkadaşlığında, dava 

arkadaşları birlikte hareket etmek zorundadırlar.(HMK md.60)  

Kanuni düzenlemede açıkça ifade edildiği üzere, ihtiyari dava arkadaşlığının söz 

konusu olduğu halde uyuşmazlığın taraflarının birlikte hareket etme mecburiyeti 

yokken, mecburi dava arkadaşlığında uyuşmazlık hakkında birlikte hareket zorunluluğu 

vardır. Dava konusu uyuşmazlıkta hangi hallerde zorunlu dava arkadaşlığının olacağı 

maddi hukuka göre belirlenen bir durum olup, uyuşmazlık konusu hakkın birden fazla 

kişi tarafından elbirliği ile kullanılması veya dava konusu borcun elbirliği ile yerine 

getirilmesi gereken durumlarda bütün kişiler hakkında tek bir hüküm verilmesi gerekir 

ve bu hallerde dava arkadaşlığı zorunludur. 519  

Arabuluculuk sürecine konu edilen uyuşmazlığın böyle bir nitelik taşıması 

halinde ise yalnızca arabuluculuğa başvurmuş taraf ya da tarafların katılımı yetersiz 

kalacak özellikle kanunda hak üzerinde birlikte hareket zorunluluğu olan diğer kişilerin 

de sürece dâhil edilmesi gerekecektir. Bu gibi durumlar arabulucu tarafları “aydınlatma” 

yükümlülüğü kapsamında bilgilendirmeli sürece katılması gereken tarafların katılımının 

                                                 
518 Yılmaz, Usul 253  

519 Kuru/Arslan/Yılmaz, 518 
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zorunlu olduğu konusunda tarafları uyarlamalı, eğer bu kimseler sürece dahil 

edilemezse arabulucu, tarafların süreci devam ettirmek konusundaki taleplerine rağmen 

sürece devam etmenin gereksiz olduğuna karar vererek Kanunun 17.maddesi gereğince 

arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunu tespit edip bu 

hususta süreçte olan tarafları aydınlattıktan sonra, gerektiğinde tek başına imzalayacağı 

bir tutanakla arabuluculuğu sonlandırabilmelidir.520 

Zira hukukumuzda hak üzerinde birlikte hareket zorunluluğu getirilen bir halin 

arabuluculuk sürecine konu edilmesi halinde sürece tarafların katılımı sağlanmadan 

uyuşmazlığın çözümlendiği halde anlaşma tutanağı tanzim edildiğinde bu tutanak 

mecburi dava arkadaşlarının hepsinin imzasını içermediği için icra edilebilirlik niteliği 

kazanamayacak ve ileride icrailik şerhi alınmaya çalışıldığında hâkim tarafından 

reddedebilecektir. 521 

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat katılabileceği gibi kanuni 

temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler ve ayrıca uyuşmazlığın çözümüne 

katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilir.(HUAK md. 

15/6)  Kanunun da verdiği yetkiyle arabuluculuk sürecinde taraflar bir kişiyi tanık 

olarak dinlemek isteyebilir ya da bilirkişilik müessesinde olduğu gibi konu hakkında 

bilgi sahibi olan bir kişinin dinlenilmesinin isteyebilir. Ancak burada tanık ya da 

bilirkişiliğe ilişkin Hukuk Muhakemesi Kanunu hükümlerinin uygulanmasına imkân 

yoktur, zira arabuluculuk sürecinde tanığın ya da bir uzmanın dinlemesi ile taraflar 

arabulucuyu ikna etmeye çalışmazlar bunun yerine birbirlerini aydınlatmak ya da ikna 

etmek amacı güderler.522  

                                                 
520 Demir,303  

521 Demir 306 

522 Ulukapı/ Kıyak, 1679 



139 

 

Ayrıca arabuluculuk görüşmelerinin bir tarafı idare ise, arabuluculuk 

müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri 

veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil 

eder. Komisyon, arabuluculuk müzakereleri sonunda gerekçeli bir rapor düzenler ve beş 

yıl boyunca saklar. (HUAK md. 15/8)  Komisyon üyelerinin arabuluculuk faaliyeti 

kapsamında yaptıkları işler ve aldıkları kararlar sebebiyle açılacak tazminat davaları, 

ancak Devlet aleyhine açılabilir. Devlet ödediği tazminattan dolayı görevinin 

gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan üyelere ödeme 

tarihinden itibaren bir yıl içinde rücu eder. (HUAK md. 15/9) 2017 değişikliği ile 

arabuluculuk sürecine katılım hakkını elde eden idarelerin komisyonda görevlendireceği 

personelleri adına açılacak rücu davalarının kanuni düzenlemeden hareketle yalnızca 

görevi kötüye kullanma durumunda açılabilecektir. 523 Ayrıca hâkim ve savcıların 

hukuki sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat davalarının hazine aleyhine açılması 

nedeniyle komisyon üyelerine karşı açılacak davanın da yine Devlet adına Hazine veya 

Maliye Bakanlığına karşı açılacağı söylenebilir. 524 

C. Taraf Vekilleri  

Uyuşmazlığın taraflarının sürece avukatları ile katılma haklarının olduğu 

yukarıda belirtilmişti. Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Davaya vekâlette özel yetki 

verilmesini gerektiren hâller” kenar başlıklı 74. maddesinin birinci fıkrası düzenlemesi 

gereği açıkça yetki verilmediyse vekil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına 

başvuramayacaktır. 525 Bu nedenle arabuluculuk yoluyla uyuşmazlık çözümünde taraf 

                                                 
523 Akın Yeni Düzenlemeler ve Arabuluculuk, 26 

524 Çil, 36 

525 Vekâletnamede genel bir şekilde alternatif çözüm yollarına başvurma yetkisinin verilmiş olduğu 

ifadesi yerine belli bir alternatif çözüm yolunun zikredilmesinin diğerlerine başvurmayı engelleyip 

engellemeyeceği hakkındaki değerlendirme için bkz. Ulukapı / Kıyak, 1670 
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vekilliği yapacak avukatın vekâletnamesinde bu konuda yetkili olduğunun açıkça 

belirtilmesi gerekir. 

Belirtmek gerekir ki, ihtiyarı arabuluculukta ve dava şartı olan arabuluculukta 

başarının artmasında avukatların etkileri yadsınamaz. Hukuki uyuşmazlıklarda 

uyuşmazlık yaşayanlar genellikle önce avukatlara başvurmaktadır.  Bu noktada özellikle 

ihtiyari arabuluculukta avukatların yönlendirmesi çok önemli olmakta, zira eğer 

avukatlar tarafları doğrudan dava yoluna yönlendirmek yerine arabuluculuk yoluna 

yönlendirirse ya da zorunlu arabuluculukta sürecin başarıyla sonuçlanabileceği 

konusunda müvekkillerini ikna ederlerse arabuluculuk kurumu daha yaygın ve etkin bir 

hale gelebilecektir.526 

Arabuluculuk yöntemi ile tarafların yanı sıra avukatların da kazanımları 

olmaktadır. Yargılama sürecine nazaran daha kısa sürede ücrete kavuşulması, kısa 

sürede çözümlenen uyuşmazlıklar sayesinde daha çok uyuşmazlıkla ilgilenebilmesinin 

yanı sıra Avukatlık Kanunun 2. maddesinde işaret edilen ve avukatlık mesleğinin 

amaçları arasında olan uyuşmazlığa en uygun katkıyı sağlamak da arabuluculuğun 

avukatlara sağladığı faydalardandır. 527 

Ancak avukatların arabuluculukta taraf vekilliği yaparken klasik vekillik ile 

arada fark bulunduğunun bilincinde olmaları gerekir. Bu farklılık ise temelde  avukatın 

arabuluculuk sürecinde soruna hukuki bir çözüm bulma zorunluluğunun olmadığı, 

süreci haklar ve yükümlülükler açısından değil ihtiyaçlar ve menfaatler açısından 

değerlendirmesi gerektiğinden kaynaklanmaktadır. 528 

                                                 
526 Albayrak, 160   

527 Özekes, Pekcanıtez Usul, 2822 

528 Goodman, 163 
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4. Arabulucu Sözleşmesi 

Arabuluculuk faaliyetinde tarafsız üçüncü kişi konumunda olan arabulucu ile 

taraflar arasında yapılan sözleşmenin “arabulucu sözleşmesi” olarak adlandırılacağı 

ifade edilmektedir.529  Arabulucu ile taraflar arasındaki ilişki ise maddi hukuka tabi özel 

hukuk ilişkisi olarak nitelendirilmektedir.530 

Öğretide arabulucu ile taraflar arasında yapılan sözleşmenin tam iki tarafa borç 

yükleyen ve sürekli borç doğuran iş görme sözleşmesi karakteri taşıması nedeniyle, 

baskın karakterinin vekâlet sözleşmesi niteliğinde olduğu belirtilmektedir. 531 Zira 

vekâlet sözleşmesinin en önemli özelliklerinden olan vekilin vekâlet verene karşı özenle 

faaliyette bulunmayı üstlendiği unsurlarından birinin iş görme olduğu göz önüne 

alındığında ve arabulucunun faaliyetini özenle ve tarafsız bir şekilde ifa etme 

yükümlülüğü altında olduğu gözetildiğinde  vekalet akdinin özellikleri ile örtüştüğü de 

söylenebilir. 532  

Doktrindeki başka bir görüşe göre ise, vekâlet sözleşmesinde işin bizzat yerine 

getirilmesi hakkındaki istisnai hükümler bulunmasına karşın arabulucunun işi bizzat 

yerine getirme yükümlülüğü ile uyuşmazlığın taraflarının menfaatlerine uygun bağımsız 

ve tarafsız hareket etme yükümlülüğü, arabulucu sözleşmesinin vekâlet sözleşmesinden 

ayıran unsurlar olup, bu nedenle arabulucu sözleşmesinin Türk Borçlar Kanununun 502. 

maddesinin 2. fıkrası kapsamında isimsiz iş sözleşmesi olarak nitelendirilmesi 

gerekir.533  

                                                 
529 Özekes, Pekcanıtez Usul.2822. Taşpolat Tuğsavul 143. Yazıcı Tıktık, 153  

530 Kekeç, 152. Yazıcı Tıktık, 156 

531  Özbek, Ücret Tarifesi, 1114. Taşpolat Tuğsavul, 146. Kekeç, 152 

532 Taşpolat Tuğsavul, 146 

533 Yazıcı Tıktık, 164  



142 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İŞ YARGILAMASINDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK 

I. KAPSAM  

Son zamanlarda pek çok ülkenin gündemini meşgul eden ve alternatif bir çözüm 

yolu olan arabuluculuk, tarafların aralarındaki uyuşmazlıkları dava yolu ile çözmek 

yerine kendi aralarında tartışarak çözmelerini sağlayan, bu sayede toplumsal barışı 

temin ederken mahkemelerin iş yükünün azaltılmasında da etkili olan bir yöntemdir.534 

Ülkemizde arabuluculuk uygulaması tarafların istekleri halinde başvurabildikleri 

ihtiyari arabuluculuk ve dava yoluna başvurulamadan önce tüketilmesi gereken bir yol 

olarak dava şartı olan arabuluculuk 535 olarak iki farklı şekilde yürütülmektedir.  

6325 sayılı Kanunla ihtiyari arabuluculuğun uygulanmaya başlandığı tarihten 

2016 yılına kadarki süreçte, arabuluculuk yolu ile çözümlenen 2400-2500 civarındaki 

uyuşmazlığın yüzde 70-75’inin iş uyuşmazlığı olmasının, iş uyuşmazlıklarının 

arabuluculuğa oldukça elverişli olduğu, bu nedenle de diğer uyuşmazlık alanlarından 

önce bu alanda zorunlu bir arabuluculuk uygulamasının faydalı olacağı kanaatinin 

oluşmasıyla iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk düzenlemesi yapıldığı 

belirtilmektedir.536 

                                                 
534 Akın, Uyuşmazlık Çözümünde Arabuluculuk, 10 

535 Yapılan Kanuni düzenlemelerde bu tip arabuluculuk  “dava şartı olarak arabuluculuk” olarak 

isimlendirilse de, doktrinde 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu taslağının kamuoyu ile paylaşıldığında 

dava şartı olarak arabuluculuk kenar başlıklı 3. maddesinin ilk olarak “zorunlu arabuluculuk” olarak 

adlandırıldığı bu nedenle de uygulamada zorunlu arabuluculuk olarak zikredildiği belirtilmektedir. 

Ekmekçi/Özekes/Atalı, 113 

536 Acar, 19 
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İş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı olduğuna ilişkin düzenleme 

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile yapılmıştır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 

12.10.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiş,  25.10.2017 

gün ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Söz konusu Kanunun “dava şartı olarak arabuluculuk”537 kenar başlıklı 3. 

maddesi ile kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren 

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

olmasının dava şartı olduğu düzenlenmiştir. İş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava 

şartı olduğuna ilişkin düzenleme İş Mahkemeleri Kanunununda yer alsa da, ayrıca işe 

iade hakkında özel bir düzenleme yapılarak İş Kanunun 20. ve 21. maddeleri 7036 sayılı 

Kanun ile arabuluculuğa uygun şekilde revize edilmiştir. Öğretide, yasa koyucunun 

“zorunlu arabuluculuk” yerine “dava şartı arabuluculuk” ifadesini kullanmasının 

temelinde, düzenlemede yalnızca başvurunun zorunlu olması ve anlaşma 

zorunluluğunun bulunmaması olduğu belirtilmiştir.538   

İş Mahkemeleri Kanunun geçici 1. maddesine göre 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 uygulanmayacak olup hükmün yürürlük tarihi 38. madde de 

01.01.2018 olarak belirlenmiştir. Alacağın ne zaman muaccel olduğunun ya da karşı 

tarafın ne zaman temerrüde düştüğü önem taşımaksızın 01.01.2018 tarihten itibaren 

Kanunun belirlediği uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması 

                                                 
537 Arabuluculuğa başvurunun ne mahkemeye ne de taraflara ilişkin doğrudan bir mesele olamaması 

nedeniyle başvuru zorunluluğunun gerçek anlamda dava şartı olarak nitelenemeyeceği, teknik olarak ilk 

itirazlara daha çok benzediğini hakkındaki değerlendirme için bkz. Ekmekçi/Özekes/Atalı, 149-151 

538 Odaman/Karaçöp, Arabulucuğun Bugünü ve Geleceği, 48 
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zorunlu hale gelmiştir.539 Bir görüşe göre dava 01.01.2018 tarihinden önce açılmış ve 

HMK 150. madde gereği davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise 

uyuşmazlıkta arabuluculuk dava şartı olmalı ve bu yol dava açılmadan önce 

tüketilmedir.540 Ancak 01.01.2018 tarihinden önce kısmı dava açılmış olması halinde 

açılacak ek dava ya da bu davanın talep sonucunun ıslah edilmesi ile talep artırım 

dilekçesi verilmesi dava şartı olan arabuluculuk kapsamında olmaması gerekse ise de 

ıslah dilekçesinde daha önce ileri sürülmemiş bir alacak ya da tazminat talebi 

bulunuyorsa bu talebin dava şartı olan arabuluculuk kapsamında olduğunun kabulü 

gerekir. 541 

İş Mahkemeleri Kanununda yapılan düzenlemenin ardından 6325 sayılı Kanuna 

06.12.2018 tarih 7155 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Kanunun dördüncü bölümden 

sonra gelmek üzere “Dava Şartı Olarak Arabuluculuk” başlığı ile beşinci bölüm 

eklenmiş ve bu bölümde dava şartı olarak uygulanacak arabuluculuk uygulaması 

hakkında düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca Adalet Bakanlığının 16.11.2017 tarihli 

''Olur''u ile belirlenen “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar”542 

Arabuluculuk Daire Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu usul ve 

esasların birinci bölümüne göre, iş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile 

ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimini sicile kayıtlı 

arabulucular alabilecektir. Başka bir ifadeyle, iş hukuku alanında arabuluculuk 

yapabilmek için hem temel arabuluculuk eğitimi hem de iş hukukunda uzmanlık eğitimi 

alınması gerekmektedir. 

                                                 
539 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,73 

540 Çil, 17 

541 Çil, 18 

542 Ayrıntılı bilgi için bknz. 

http://www.adb.adalet.gov.tr/isHukukundaUzmanArabuluculugailiskinusulveesaslar.pdf 

http://www.adb.adalet.gov.tr/isHukukundaUzmanArabuluculugailiskinusulveesaslar.pdf
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Ayrıca, 7036 sayılı Kanununda arabuluculuk uygulaması hakkında hüküm 

bulunmayan hâllerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 07.06.2012 tarihli ve 6325 sayılı 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanacağı da 

düzenlenmiştir. (İMK md. 3/21)  

1. İş Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları ve Arabuluculuğun İş 

Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Düzenlenmesinin Amacı  

İş hukukuna Devlet, çalışma ilişkisinin taraflarını korumak, taraflar arasında adil 

bir dengenin kurulması sağlamak ve aynı zamanda çalışma yaşamının yapısının 

gerektirdiği şekilde ortaya çıkan ihtiyaçları gidermek amacıyla işçi ve işveren 

ilişkilerine müdahale etmekte olup, bu müdahale iş hukukunda devletin işçi ve işveren 

dışında üçüncü bir unsur olarak addedilmesine neden olmaktadır.543  Bunun nedeni ise 

iş hukuku alanında doğan uyuşmazlıkların yalnızca uyuşmazlığın taraflarını değil 

toplumu da ilgilendirdiğinden devletin bu uyuşmazlıklara kayıtsız kalamamasıdır.544 

Bahsedilen nedenler, iş hukukunun “işçi işveren ve devlet arasındaki ilişkileri 

düzenleyen bir hukuk dalı” olarak tanımlanmasına neden olmaktadır. 545 

Bu şekilde iş hukuku hem işçi ile işveren arasındaki ilişkileri, hem de iş 

ilişkisinin taraflarının devlet ile olan ilişkilerini de düzenlemesi nedeniyle tam olarak 

özel hukuk ya da kamu hukuku kapsamında nitelendirilememekte, ilk bakışta özel 

hukuk kapsamında kabul edilen iş hukuku, işçiyi korumaya yönelik hükümler ihtiva 

etmesi nedeniyle sosyal tarafı ağır basan bir hukuk dalı niteliği kazanmaktadır.546  

                                                 
543 Süzek,  İş Hukuku,  3 

544 Narmanlıoğlu, 515 

545 Süzek,  İş Hukuku,  3 

 
546 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 3 
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Hukukun genel ilkelerinden olan güçlünün karşısında güçsüzün korunması 

ilkesi, iş hukukunun doğuş nedeni olan iş ilişkilerinde güçsüz olan işçinin korunması 

ilkesini oluşturmuştur. 547 İşverenin işçiye göre hiyerarşik otorite kabul edildiği bağımlı 

ilişki içerisinde işçinin işveren karşısında zayıf bir hukuk süjesi olması, iş hukukunda 

güçlünün karşısında güçsüzün koruması ilkesini ön plana çıkarmıştır.548 

Bu nedenle iş hukukunda işçinin korunması gayesi, iş hukukunun doğmasına 

sebep olan temel etkenlerden biri olup, işverene karşı ekonomik ve kişisel olarak bağlı 

olan işçinin korunması ihtiyacından gelişen bu hukuk dalı yalnızca ekonomik olarak 

işçinin korunmasını değil, işçinin kişiliğinin, sağlığının, beden bütünlüğünün 

korunmasını da içeren bir anlayışa dönüşmüştür. 549 

İşçi işveren ilişkisine temel teşkil eden iş sözleşmesinin diğer sözleşmelerden 

temel farkı da aslında sözleşmenin konusunun insan emeği olmasından kaynaklanmakta 

olup, bu nedenle iş sözleşmesini düzenleyen kuralları içeren iş hukukunda temel hak ve 

özgürlüklerin en geniş şekliyle korunması ilkesi temel alınmaktadır. 550 

Ancak her ne kadar iş hukukunun temel gayesi işçiyi korumak olsa da, bu 

korumanın sınırsız olduğunu kabul etmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.551 Bu ilkeyi 

tüm ilişkilerde mutlak olarak uygulamak ekonomik olarak bir takım olumsuz sonuçları 

beraberinde getireceğinden, iş hukukunda işçinin korunması ilkesine mutlak bir 

geçerlilik tanınmamakta, ilişkinin sosyal tarafı ile ekonomik tarafı arasında denge 

kurulması gerekmektedir. 552  

                                                 
547 Kar, İş Yargılaması, 879 

548 Güzel, 1132 

549 Süzek,  İş Hukuku,  14-15 

550 Şişli, 48-49 

551 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 26 

552 Süzek,  İş Hukuku,16 
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İş uyuşmazlığının tanımını yapmak gerekirse genel olarak, “iş ilişkisine ait bir 

sorun hakkında işçiler ile işverenler ya da bunlar tarafından kurulmuş mesleki 

kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıklar” olarak ifade edilebilir.553  

İş hukukunda uyuşmazlıklar birkaç şekilde ayrıma tabi tutulurlar. Bunlardan ilki 

hak uyuşmazlığı menfaat uyuşmazlığı ayrımıdır. Tarafların arasında ortaya çıkan 

uyuşmazlıktaki menfaatler hukuken koruma altındaysa ve hukuk düzeni sahibine bu 

korumadan yararlanma yetkisi verdiyse menfaat hakka dönüşür ve bu andan itibaren 

uyuşmazlık “hak uyuşmazlığı” olarak nitelendirilir.554  İş hukuku açısından işçi işveren 

ilişkisine temel teşkil eden mevzuat, toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesi hükümleri 

dolaysıyla sağlanan haklardan ortaya çıkan uyuşmazlıklar “hak uyuşmazlığı” olarak 

nitelendirilir.555 Menfaat ihlalinden doğan uyuşmazlıklarda isei bir topluluğun 

korunmaya değer bir menfaati söz konusudur ve bu menfaat hak olarak 

somutlaşmamıştır.556 Dolayısıyla menfaat uyuşmazlıkları mevcut bir hakkın 

değiştirilmesine ya da yeni bir hakkın tanınmasına ilişkin uyuşmazlıklarda söz konusu 

olacaktır. 557 Bu noktada örneğin, işçinin çalışma şartları hakkında yapılmak istenen bir 

değişiklik karşısında diğer tarafın mevcut durumu korumak istediği halde ortaya çıkan 

uyuşmazlıklar menfaat uyuşmazlıklarını oluşturmaktadır. 558 

İş uyuşmazlıklarının öğretide toplu iş uyuşmazlıkları ve bireysel iş 

uyuşmazlıkları olarak da ikiye ayrıldığı görülmektedir. Buradaki ayrım, iş 

                                                 
553 Narmanlıoğlu, 516 

554 Başterzi, 7 

555 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 985 

556 Başterzi, 18 

557 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 985 

558 Narmanlıoğlu, 519 
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uyuşmazlığının taraflarından hareketle yapılmaktadır. 559  İş ilişkisini “toplu” olarak 

niteleyebilmek için toplu bir yararın özellikle de bir işçi topluluğunu ilgilendiren bir 

yararın bulunması zorunluluktur.560 Bireysel iş uyuşmazlıkları işçi ve işveren arasındaki 

bireysel iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar olup, toplu iş uyuşmazlıkları işçi ya da 

işveren sendikaları arasında ya da işveren sendikası ile işçi arasında doğan 

uyuşmazlıklarda söz konusu olur.561 Ancak belirtmek gerekir ki, birden çok işçinin aynı 

anda bir işverenle uyuşmazlık içinde bulunmaları toplu iş uyuşmazlığı olarak 

nitelendirilemez, bu durumda her işçi için ayrı bir uyuşmazlıktan söz edilmelidir.562 Zira 

Türk hukukunda hak uyuşmazlığı ister ferdi olsun ya da olmasın bunun çözümü ancak 

mahkemeler aracılığı ile sağlanır ve iş mücadelesi yöntemleri kullanılamaz. 563 564 

                                                 
559 Başterzi, 42   

560 Narmanlıoğlu, 5 

561 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 986 

562 Başterzi, 49   

563 Narmanlıoğlu, 542 

564 Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bir kararında farklı işçilerce aynı işverene karşı açılacak işçi alacağı 

davasının tek bir davada görülmesi uygun bulunmamıştır.  Söz konusu karara göre; “ayrı ayrı iş 

sözleşmesi ile iş görme edimini üstlenen, farklı çalışma süreleri ve ücret seviyesi ile çalışan davacıların, 

feshe bağlı alacaklar ile diğer işçilik alacaklarını birlikte dava etmelerini haklı kılacak açık bir yasal 

düzenleme ve geçerli hukuksal bir nedenin varlığından söz edilemediğinden, yargılamanın sağlıklı olarak 

yürütülebilmesi ve uyuşmazlığın kolaylıkla çözüme ulaştırılabilmesi için aynı işveren aleyhine benzer 

taleplerle birlikte açılmış olan davaların ayrılmasının uygun olacağının kabulü gerekir. ( 

Nitekim HGK'nın 09.05.2007 gün ve 2007/21-255 E., 2007/260 K; 08.07.2009 gün ve 2009/21-286 E., 

2009/328 K.; 03.07.2013 gün ve 2012/21-1699 E., 2013/1029 K. sayılı kararlarında da aynı ilkeler 

benimsenmiştir.)” HGK 2015/7-3380 Esas  2017/378 karar 1.3.2017 tarihli karar (www.kazancı.com) 

(E.T. 10.08.2019)  

http://www.kazanci.com.tr/gunluk/hgk-2007-21-255.htm
http://www.kazancı.com/
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İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda esas çözüm yöntemi iş hukuku ilkeleri 

kapsamında ilerleyen yargısal yollarla çözümdür.565 Bireysel iş uyuşmazlıklarından 

yalnızca hak uyuşmazlığı niteliğindekiler hukuken önem taşır. 566 Ayrıca iş 

uyuşmazlıklarından hak uyuşmazlığı niteliği taşıyan uyuşmazlıklar genellikle yargısal 

yollarla çözümlense de kamu düzeni ilgili olmamak koşuluyla arabuluculuk tahkim gibi 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile de çözümlenebilir. 567 

İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların özel uzmanlık gerektirmesi ve iş hukukuna 

hakim olan işçiyi koruma ilkesi nedeniyle iş yargısı, genel mahkemeler dışında 

örgütlenerek  ülkemizde özel uzmanlık mahkemeleri şeklinde kurulmuştur. 568  

İş Mahkemeleri Kanunun 5. maddesinde iş mahkemelerinin görev alanı 

belirlenmiştir. Söz konusu hükmün birinci fıkrasına göre, İş Kanunu, Borçlar Kanunu, 

Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanuna tabi işçiler ile işverenleri ya da işveren vekilleri 

arasındaki iş ilişkisi nedeniyle iş sözleşmelerinden ya da yasalardan kaynaklı ortaya 

çıkan uyuşmazlıkları çözme konusunda iş mahkemeleri görevlidir. 

Kanuni düzenlemeden hareketle, bir uyuşmazlıkta iş mahkemelerinin görevli 

olabilmesi için öncelikle uyuşmazlığın taraflarının işçi, işveren ya da işveren vekili 

olması ve aradaki uyuşmazlığın iş ilişkisinden kaynaklı iş sözleşmesinden veya 

kanundan doğması gerekmekte olup, bunlar bir uyuşmazlıkta iş mahkemelerinin görevli 

olabilmesi için birlikte gerçekleşmesi gereken iki unsurudur.569  

Yine söz konusu 5. maddeye göre Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş 

Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan 

                                                 
565 Şişli, 47 

566 Narmanlıoğlu, 518  

567 Başterzi, 4 

568 Süzek,  İş Hukuku,  100 

569 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 45 
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uyuşmazlıklara, (idari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4. 

maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere) ve diğer kanunlarda iş 

mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara ilişkin dava ve işlerde yine iş 

mahkemeleri görevlidir. 

İş uyuşmazlıklarının çözümü kadar bu uyuşmazlıkların ortaya çıkmadan 

önlenebilmesi de büyük önem taşır. İş Kanunun 91. maddesine göre; “Devlet, çalışma 

hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) bağlı 

ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince 

yapılır.” İşçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına 

ilişkin başvuruları üzerine, iş sözleşmesinin devam etmesi kaydıyla570 birinci fıkra 

                                                 
570 7036 sayılı Kanunun bazı maddelerinin iptali için açılan iptal davasında madde metninde yer alan  

“…iş sözleşmesinin devam etmesi kaydıyla…” ibaresinin de iptali istenmiştir. Anayasa mahkemesi bu 

düzenleme hakkındaki iptal talebini “7036 sayılı Kanun’un 3. maddesi kapsamında kanuna, bireysel veya 

toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatına ilişkin olarak açılacak davalarda 

arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak öngörülmüştür. Bu şekilde iş uyuşmazlıklarının makul 

süreler içerisinde, daha az masrafla, kesin ve nihai olarak çözümlenmesi amaçlanmıştır. Kanun 

koyucunun bu kuralın bir uzantısı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin iş 

sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına 

ilişkin şikâyetleri inceleme yetkisini kaldırdığı ve bunun yerine iş sözleşmesi sona eren işçilerin doğrudan 

arabuluculuğa başvurmaları yönünde düzenleme yaptığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, işçilerin bireysel 

alacakları yönünden zararlarının giderilmesi için arabuluculuğa başvuru suretiyle çözüm arayışının 

kabulü ve bu yönde düzenleme yapılması kanun koyucunun takdirinde olup arabuluculuk yöntemiyle 

uyuşmazlık çözümünün idari yönden yapılan incelemeden daha az güvenceli olduğu söylenemez. Öte 

yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel 

alacaklara ilişkin şikâyetleri inceleme yetkisi yalnızca iş sözleşmesi fiilen sona eren işçiler yönünden 

kaldırılmaktadır. Kuralın 4857 sayılı Kanun’un 91. maddesinin birinci fıkrası kapsamında devletin etkili 

bir iş denetimi sağlama, izleme, denetleme ve teftiş etme ödevlerini kısıtlayan bir yönü bulunmamaktadır. 
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hükmü uyarınca işlem yapılabilir. (İK md. 91/2) Bu düzenleme çerçevesinde 

söylenebilir ki, iş hukukunda kamusal müdahalenin somutlaştığı iki temel alan iş 

denetimi ve iş yargısıdır.571 

İş denetimi, devlet tarafından iş uyuşmazlıkları henüz oluşmadan işçilerin 

haklarının ihlal edilmesinin önlenmesinde ve tespitinde kullanılan bir çözüm aracı 

olarak kamusal nitelikteki bir faaliyet olup, işçilerin bireysel haklarını ihlal eden bir 

durumun idare tarafından incelenmesi sonucunda düzenlenecek rapor denetim açısından 

önem arz ettiği gibi iş uyuşmazlıklarının yargı yoluna taşınması halinde çözüme de 

katkı sağlar.572 

Dava şartı olan arabuluculuk uygulamasına getirilen eleştirilerin çoğu, iş 

hukukunda işçi ile işveren arasındaki ilişkide var olan dengesizlik nedeniyle mevzuatta 

öngörülen emredici normların arabuluculuk sürecinin niteliği itibariyle göz önünde 

bulundurulmayacak olmasının, işçi açısından önemli bir tehlike doğuracağı 

yönündedir.573 Bu doğrultuda yargısal faaliyette uyuşmazlık çözülürken bu emredici 

normların dikkate alınmak zorunda olduğu ancak arabuluculuk faaliyetinde bu 

normların hiçbir şekilde dikkate alınmayacak olmasının iş hukukunun etkinliğini 

tehlikeye düşürebileceği belirtilmiştir.574  İş ilişkisinin sona ermesinin ardından her iki 

                                                                                                                                               
Bu bakımdan, kural çalışma hakkını sınırlayan veya devletin, çalışma hayatını geliştirme, çalışanları 

koruyucu ve çalışma barışını sağlayıcı tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı bir düzenleme olarak 

nitelendirilemez. Bu kapsamda kuralın, işçiyi kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel 

alacakları yönünden güvencesiz bırakan bir yönü olmadığı gibi devletin çalışma hayatını denetleme 

yetkisini sınırlayan bir yönü de bulunmamaktadır.” gerekçesiyle reddetmiştir. AYM, 11.07.2018T. 

2018/178 E. 2018/82 K. (11.12.2018 tarih 30622 sayılı Resmi Gazete)  

571 Şişli,52 

572 Şişli,53  

573 Doğan Yenisey, 176 

574 Kar, İş Yargılaması, 418 
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tarafın da ortak amacı kendi menfaatlerini koruyacak optimal faydayı sağlamak ve en 

kısa sürede uyuşmazlığı sona erdirmek olup, bu durum yadırganacak bir durum olmasa 

da, iş hukukunda yer alan emredici normların bu durumda ortaya çıkabilecek 

dengesizlikleri korumak için var olduğu, oysa arabuluculuk sürecinde bu emredici 

normlar dikkate alınmayacağı bu nedenle de uyuşmazlığı sona erdirebilmek adına tüm 

yasal değerlerin tartışılabilecek hale gelme riskinin var olduğu da belirtilmiştir. 575 

Arabuluculuğun menfaat temelli bir çözüm olması nedeniyle, bir kişinin 

gerçekten menfaatini gözeterek bir anlaşma yaptığından bahsedebilmesi için o kişinin 

yaklaşık menfaatinin bilincinde olunması gerektiği, oysaki işçinin gerçek alacak miktarı 

hakkında bilgi sahibi olmasının oldukça güç olduğu bu noktada alacak haklarına hızlıca 

kavuşmanın işçi açısından bir menfaat olarak sunulmasının yanlış olacağı da 

belirtilmektedir.576 Bu doğrultuda işçinin iş akdinin sona ermesi nedeniyle sahip olacağı 

ekonomik haklara bir an önce sahip olmak isteyeceğinden, uyuşmazlığın yargıya intikali 

halinde uzun yargılama süreleri ve yargılama masrafları karşısında alacağı tutarların çok 

daha azını almaya ikna olabileceği, bu durumda sürecin işçinin masadan kayıpla 

ayrıldığı işverenin ise kazanacağı bir hale dönüşeceği de belirtilmektedir.577 Zira 

yargılama süreçlerinin uzunluğu karşısında işverenden alacağı tutarı bir an önce almak 

isteyen işçinin kısa sürede sonuçlanabilecek bir arabuluculuk sürecini tercih etmesinin 

ne derece kendi esas tercihi olarak kabul edilebileceğinin tartışma konusu olacağı 

belirtilmektedir.578 Bu eleştiriler işverenin hiçbir zaman kanunen ödemesi gereken tutarı 

ödemek istemeyeceği noktasında toplanmaktadır. 579  

                                                 
575 Doğan Yenisey, 177 

576 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 139 

577 Karacabey, 480  

578 Alpagut, 213 

579 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 141 
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Bu konuda tartışmaların bir bölümü de yargısal mekanizmalarla uyuşmazlıkların 

çözümünün işçinin güçsüz konumda olması nedeniyle daha güvenli olacağı yönündedir. 

Zira işçinin işveren karşısında ekonomik ve sosyal açıdan zayıflığı hali hazırda bir 

tehlike oluştururken birde süreci ve sonucu aleni olmayan bir mekanizma ile 

uyuşmazlıkların çözümünün işçi açısından sakıncalar doğurabileceği belirtilmektedir.580 

Bu kapsamda arabulucunun işçinin hakları hakkında delil toplama ve gerçek alacak 

miktarını tayin etme gibi bir yetkisinin olamamasının karşısında yargısal faaliyette 

yapılacak değerlendirmenin işçi adına daha fazla hukuki korumayı temin etme 

özelliğinin olduğu belirtilmektedir. 581  

Bu noktada iş uyuşmazlığına hakim olan, “işçinin korunması” ilkesinin yargısal 

yollarla sağlanan çözümlerle sağlandığı,  bu nedenle yargısal yollar dışında uyuşmazlık 

çözümlerinin, iş hukukunun temel ilkeleri ile varlık nedenlerine zarar verebileceği 

belirtilmektedir.582 Yine arabuluculuk sürecinin gizli ve esnek bir süreç olması 

nedeniyle güçlü olan tarafın sürece hakim olmasına güçsüz olan tarafın ise yargı 

güvencesinden yoksun kalması nedeniyle daha da güçsüz kalarak üzerinde baskı 

oluşabileceği de belirtilmektedir. 583   

Bu doğrultuda uygulamada özellikle “arabuluculuk sürecinde anlaşılan noktalar 

hakkında daha sonra dava açılamaz” hükmünün emredici hükümlere aykırı olmayan 

anlaşmalar için geçerli olması gerektiği, emredici hükümleri dolanarak verilen kararlarla 

işçinin haklarından yoksun bırakılmasına müsaade edilmemesi gerektiği 

belirtilmektedir.584 Aksi halde uyuşmazlığın taraflarının eşit güçte olmaması nedeniyle, 

                                                 
580 Şişli, 50  

581 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 138 

582 Şişli, 64-65 

583 Namlı, 158  

584 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 142  
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iş uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk uygulamasının dava açılmasını 

engellemek amacıyla kullanılacak formel bir uygulama olarak kullanılacağı ileri 

sürülmektedir.585  

Doktrinde ileri sürülen eleştirilere paralel gerekçelerle, 7036 sayılı Kanunun 

arabulucuya başvuru zorunluluğuna ilişkin hükümleri ile 4857 Sayılı İş Kanununun 20. 

maddesinin 1 inci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan işe iade talepli uyuşmazlıklarda 

dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasının zorunlu olduğuna ilişkin hükümlerin 

iptali ve yürürlüklerinin durdurulması için Anayasa Mahkemesinde dava açılmıştır. 

Arabuluculuğun iş uyuşmazlıklarında dava şartı olmasına ilişkin hükmün iptal 

talebinde kısaca, uygulamanın işveren karşısında güçsüz durumda olan işçileri 

haklarından vazgeçmeye zorlayarak adaletsizliği artıracağı, uygulamanın işçinin 

korunması ve işçi yararına yorum ilkelerine ters düştüğü, iş hukukuna dair 

uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurunun zorunlu olmasının işçinin anlaşmaya 

zorlanması ve hakkı olandan daha azına razı olması sonucunu doğuracağı, işçiyi 

güvencesiz bırakacağı, işçi ve işveren arasında eşitsizliği artıracağı, dava yoluna 

başvuru hakkının yargının iş yükünün azaltılması gerekçesiyle ortadan 

kaldırılamayacağı, kuralın uyuşmazlık sayısını artıracak nitelikte olup kamu yararını 

gözetmediği, hak arama hürriyetine ve mahkemeye erişim hakkına doğrudan müdahale 

niteliğinde olduğu, düzenleme ile dava hakkının kullanılmasının haksız ve eşit olmayan 

bir ön koşula bağlandığı, mahkemeler dışında zorunlu olarak bir uyuşmazlık çözüm 

yerinin belirlenmesinin 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 müdahale olduğu, kuralla yargı yoluna başvurulmadan önce yeni bir zorunlu 
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aşama getirilerek doğal hâkim ilkesinin sınırlandırıldığı belirtilmiş ise de Anayasa 

Mahkemesi söz konusu gerekçeleri yerinde bulmamış iptal talebinin reddine karar 

vermiştir.586  

Anayasa Mahkemesinin iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı olması 

hakkındaki düzenlemenin iptal talebini reddettiği değerlendirmede genel olarak; iş 

uyuşmazlıklarının toplum hayatındaki etkileri dikkate alındığında uyuşmazlığın 

tarafların iradesine dayalı dostane yollarla çözümünün toplumsal barışın ve düzenin 

sağlanması ile kamu düzeninin korunması bakımından oldukça önemli olduğu, 

arabuluculuk ile eşitliğin ön planda tutulduğu bir ortamda, işçi ve işverenin eşit düzeyde 

ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri şekilde karşılıklı olarak uyuşmazlığa çözüm 

bulmalarının sağlandığında, işveren karşısında zayıf konumda olduğu değerlendirilen 

işçinin baskı altına alınacağının söylenemeyeceğini belirtilmiş, dava konusu kuralın 

kamu yararının sağlanması amacına yönelik olduğu ve adalet, hakkaniyet ölçütlerine 

aykırı bir yönünün bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Yine söz konusu kararda dava şartı olan arabuluculuğun yargı yetkisine 

müdahalesi hakkında ileri sürülen görüşler bakımından yapılan değerlendirmede genel 

olarak;  uyuşmazlığın daha kısa sürede, daha az masrafla ve her iki tarafın tatmini 

sağlanarak yargıya taşınmadan çözümlenmesinin, tarafların uzun sürebilecek yargılama 

süreçleri ile yıpranmasını engelleyebileceği gibi mahkemelerin iş yükünü azaltarak 

yargı teşkilatının daha etkin ve verimli çalışmasına da hizmet edebileceği, öte yandan 

Kanunda arabuluculuk kurumunun, mahkemelerin yerine geçecek bir uyuşmazlık 

çözüm yolu olarak düzenlenmediği, mahkemelere ait olan uyuşmazlıkları çözme 

yetkisinden farklı olduğu, yargılama faaliyeti veya yargıyla rekabet içinde bulunan bir 

yöntem olarak nitelendirilmesi mümkün olmadığı, arabuluculuğun yargısal yolların 
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yanında yer alan, yargı yetkisine müdahale etmeden işlerlik kazanan kendine has bir 

uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak düzenlendiği, bu itibarla kuralın Anayasa’nın 9. 

maddesinde belirtilen yargı yetkisinin bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağı 

yöndeki kurala aykırı bir yönü de bulunmadığı gibi arabulucuya başvurulmamış olması 

sebebiyle dava şartı yokluğundan usulden reddedilen bir davanın dava şartına ilişkin 

eksikliğin tamamlanmasından sonra tekrar açılmasının da mümkün olduğu, bu yönüyle 

dava şartının yerine getirilmemesi sebebiyle davanın bir kere usulden reddedilmiş 

olmasının uyuşmazlığın yargı önüne taşınmasını engellemediği, itiraz konusu kuralın 

hakkın özünü zedeleyen bir yönünün bulunmadığı ve kural ile getirilen sınırlamanın 

ulaşılmak istenen amaç için elverişli ve gerekli olduğu, Kanunda sınırlama aracının 

sınırlama amacına uygun ve orantılı şekilde kullanılmasını sağlayacak yasal 

güvencelere yer verildiği ve amaç ile araç arasında makul bir dengenin gözetildiğinin 

görüldüğü  ölçülülük ilkesine de aykırılık bulunmadığı belirtilmiştir.  

İş Mahkemeleri Kanunu gerekçesinde587 iş yargısında arabuluculuğun dava şartı 

olarak kabul edilmesinin nedenleri;  

 İş mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıkların yapısı itibariyle 

tarafların konuyu müzakere ederek anlaşarak sonuçlandırılmalarına uygun 

olması, 

  Bu uyuşmazlıkların, mahkeme dışında alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 

marifetiyle çözülmesinin gerektiğinin özellikle son yıllarda konunun 

paydaşları ve aktörleri tarafından dile getirilmekte olduğu,  

 Dava yoluna başvurmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğunun, iş 

uyuşmazlıklarının kısa süre içinde ve daha az masrafla çözülmesine 
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yardımcı olacağı ve böylece adil yargılanma hakkının bir unsuru olan makul 

sürede yargılanma ilkesine riayet edilebileceği, 

 Bu yöntemin, maddi ya da şekli başka herhangi bir uyuşmazlığın doğmasını 

engellemek suretiyle uyuşmazlığı temelinden sonlandırması sayesinde 

sosyal barışa katkı sağlayacağı, 

 Arabuluculuk müzakerelerinin gizli olması özelliği dikkate alındığında, iki 

tarafın sırlarını korumaya elverişli bu yöntemde tarafların örselenmeden 

uyuşmazlığı sona erdirme imkanına sahip olacakları, 

şeklinde sıralanmıştır.  

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının diğer ülkelerde oldukça uzun zamandır 

uygulandığından çalışmada daha önce bahsedilmişti. Ancak bu yöntemler ülkemiz 

açısından yenidir.  Bu yöntemlerin Türk hukuk sisteminde uygulamasının az olması 

nedenlerine örnek olarak, bu uygulamaların fazla bilinmemesi bu durumun ise bu 

uygulamalara şüpheyle yaklaşılmasına neden olması ile uzlaşmaya yatkın olunmaması 

nedenleri örnek gösterilmektedir.588 Doktrinde belirtilen olumsuz görüşler ve Anayasa 

Mahkemesinde iptal talepli açılan davada ileri sürülen argümanlar da genel olarak yeni 

olan bu kuruma şüpheyle yaklaşılmasından ve işverenlerin bu barışçıl çözüm yolunu 

kötüye kullanacakları kaygısından kaynaklanmakta olduğu görülmektedir.  

Oysa Adalet Bakanlığı 2018 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporuna göre 1 Ocak 2018 

tarihinde yürürlüğe giren dava şartı arabuluculuk uygulamasında geçtiğimiz bir yıllık 

süreç içerisinde (2019 yılı Ocak ayına kadar) arabulucuya giden 366.276 dosyanın 

yüzde 65'inde başarı sağlandığı, 2017 yılında iş mahkemelerinde açılan toplam dosya 

sayısı 210 bin iken, 2018 yılında %56 oranında azalarak 92 bine düştüğü, bu durumun 
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yanı sıra iş mahkemelerinde davaların ortalama görülme süresi 530 gün iken 

arabuluculukta uyuşmazlıkların ortalama 1 hafta içerisinde çözüldüğü görülmüştür.589   

İş dünyasında meydana gelen gelişmeler nedeniyle giderek iş hacmi büyüyen ve 

karmaşıklaşan davalar ve bu davaların neden olduğu iş yükü karşısında çeşitli 

nedenlerle yargısal faaliyet yetersiz kalabilmektedir. Günümüzde iş yargısında dava 

sayılarının oldukça yüksek olduğu ve sorunların giderek arttığı gözlemlenmektedir.590 

Artan bu ciddi iş yükü ile de, iş uyuşmazlıklarının çözüm süreleri uzamakta bu nedenle 

işçilerin haklarına kavuşması uzun süreler almaktadır. 591 

 Bireysel iş ilişkilerinde yaşanan uyuşmazlıkların karmaşıklaşması ve 

çoğalmasıyla yargı organlarının ağır iş yükü altında yetersiz kalması yalnızca Türkiye 

için söz konusu olan bir durum değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 

Kararlarının incelenmesinde, Fransa, İtalya gibi gelişmiş ülkelerdeki iş mahkemelerinde 

davaların uzun sürmesi nedeniyle bu ülkelerin adil yargılanma hakkı kapsamında 

mahkûm edildikleri görülmektedir.592 Dünya’da iş uyuşmazlıklarındaki artışın değişik 

nedenleri olmakla birlikte, ülkemiz açısından durum değerlendirildiğinde iş ve sosyal 

güvenlik hukuku kurallarının iyi bir şekilde uygulanmaması, ayrıca bu durum ile 

bağlantılı kayıt dışı istihdamla mücadele de beklenen noktaya gelinememesi ve çalışma 

yaşamının iyi bir şekilde denetlenememesi uyuşmazlıkların çözümünü güçleştirmekte 

bu nedenle tek çözüm yeri yargı organları olarak görülmektedir. 593 

                                                 
589Adalet Bakanlığı 2018 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu için bkz.  

 http://www.sgb.adalet.gov.tr/raporlar/rapor2018.pdf 

590 Manav Özdemir, 217  

591 Odaman/Karaçöp, 52  

592 Güzel, Karşılaştırmalı Hukuk, 35    

593 Güzel, 1132 

http://www.sgb.adalet.gov.tr/raporlar/rapor2018.pdf


159 

 

Bu noktada Adalet Bakanlığının 2018 faaliyet raporunda rakamlarla ortaya 

konulduğu üzere arabuluculuğun dava şartı olmasına ilişkin düzlenmenin iş yükünü 

oldukça hafifleteceği, bu sayede uzun süren yargı süreçleri nedeniyle ortaya çıkan 

sorunların azalacağı söylenebilir. Uzun süren yargılama süreçlerinin kısaltılması ise 

yine işçi ve işçilerin menfaatine olacak bu şekilde mahkemeler yargıya yansıyan 

uyuşmazlıklara daha fazla vakit ayırabileceği için kişiler haklarına daha çabuk 

erişebilecektir.  

Bu nedenle belirtmek gerek ki, dava şartı olan arabuluculuk hakkında ileri 

sürülen tüm bu farklı görüşlere rağmen, arabuluculuk sürecine hakim olan gizlilik ilkesi 

sayesinde iş ilişkisinde bulunan gizli bilgilerin ifşasının önlenecek olması ve yargılama 

süreçlerinde ortaya çıkabilecek itibar zedeleyici olaylar yaşanmadan barışçıl bir çözüm 

yolu ile uyuşmazlıkların çözülecek olması ilişkilerin sürdürülmesi yada tarafların zarar 

görmemeleri açısından önemlidir. 594 Arabuluculuk uygulamasında var olan gizlilik 

ilkesi özellikle Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında işçi için de koruyucu bir 

özellik arz edecektir. Zira iş sözleşmesinin doğası gereği işçi işveren arasındaki bağımlı 

ilişki, işçinin kişisel verilerinin işverenle paylaşılmasını, gerek işin ifası için gerekse 

gözetim ve denetim yükümlüğü kapsamında gerekli kılmakta bu durum ise işçinin 

kişisel verilerine korunma sağlanması ihtiyacına sebep olmaktadır. 595 Dolayısıyla 

işverenin gözetim ve denetim yükümlülüğü kapsamında işçi hakkında sahip olduğu 

kişisel verilerin, özellikle de sağlık verisi gibi hassas verilerin korunmasının temini 

açısından arabuluculuk faydalı bir yöntem olabilecektir.  

Yine sürecin 4 hafta gibi kısa bir sürede bitecek olması bu sayede de tarafların 

haklarına kısa sürede erişebilecek olması, başvurunun zorunlu olmasına rağmen 

tarafların sürece hakim olması ve uzlaşma yönündeki kararın tarafların iradeleriyle 
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verdikleri bir karar olması gibi hususlar da göz önünde bulundurulduğunda uygulamaya 

destek verilerek başarılı olması için gösterilecek gayret oldukça önemlidir.596   

Her ne kadar iş hukukuna hakim olan işçinin korunması ilkesi uyarınca dava 

şartı olan arabuluculuğun iş uyuşmazlıklarının çözümünde uygulanmasının yerinde 

olmadığı ileri sürülse de, donanımlı arabulucuların tarafları aydınlatma ve bilgilendirme 

yükümlülüğü kapsamında vereceği bilgiler sayesinde bu risklerin aşılabileceği, zira 

işçinin korunması ilkesi saf bir koruma olarak algılamak yerine işçinin kendi iradesinin 

bulunduğunun da göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmektedir. 597  

Mevcut kanuni düzenlemeler çerçevesinde sistemde belirlenen arabuluculuk 

yönteminin “değerlendirici arabuluculuk” olduğuna çalışmada değinilmişti. 

Değerlendirici arabuluculuk, tarafların iddialarının değerlendirerek hukuki hakları 

üzerinde yoğunlaşılması, taraf menfaatlerinin göz ardı edilmeyerek arabulucunun sürece 

aktif katılımını sağlanılması hatta arabulucunun değerlendirme yapma, tavsiye ve 

önerilerde bulunması gibi özellikleri içerir.598 Bu sayede işçi yürütülen süreçte sahip 

olduğu haklar hakkında yeteri derecede bilgi sahibi olabilmekte, ancak yine de sürece 

devam etmek istemezse süreci sonlandırabilmektedir. 599  

Arabuluculuk ile taraflar arasındaki uyuşmazlığın hızlı ve daha az masrafla 

çözümü amaçlanırken dava açılmadan önce zorunlu arabuluculuk modelinin 

benimsenmesi mahkemelerin iş yükünü azaltması ve uyuşmazlığın çözümünü 

hızlandırması ile masrafın azaltılması amaçlarına da hizmet edebilecektir.600 Yalnızca iş 

uyuşmazlıkları açısından değil hukukumuz için de arabuluculuk oldukça yeni bir 
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kavramdır. Bu nedenle süreçte aksaklıklar yaşanabilir. Ancak kanuni düzenleme ile 

amaçlananın yüzde yüz başarı olmasını beklemek de gerçekçi bir yaklaşım olmayacağı 

gibi hiçbir ülkede uygulamasında da yüzde yüz başarı elde edilmemiştir. 601 

2. Arabuluculuk Uygulamasının Kapsama Giren Uyuşmazlıklar  

A. Hukuk Uyuşmazlıklarında Uygulanacak Arabuluculuk Düzenlemesinin 

Uygulama Alanı  

6325 sayılı Kanunun 1. maddesine göre arabuluculuk, hukuk 

uyuşmazlıklarından yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların 

üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk 

uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanacak, fakat aile içi şiddet iddiasını içeren 

uyuşmazlıklar arabuluculuk uygulamasının kapsamı dışında olacaktır.  

6325 sayılı Kanunun arabuluculuğun uygulama alanını belirleyen 1. maddesinin 

gerekçesinde arabuluculuğun ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, 

yani “sulh olmak suretiyle sona erdirebilecekleri hukuk uyuşmazlıkları” bağlamında 

uygulanma alanı bulacağı belirtilmiştir. Başka bir ifadeyle, kanuni düzenlemede yer 

alan “tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel 

hukuk uyuşmazlıkları” ifadesi nedeniyle genel olarak arabuluculuğun uygulanma alanı 

değerlendirilirken, “taraflar bir uyuşmazlık ile ilgili olarak kendi özgür iradeleri ile 

hareket ederek ve mahkemenin kararına gerek olmadan hukuken bir sonuç elde 

edebiliyorlar ise o konu arabuluculuğa elverişlidir.” kıstasından hareket edilebileceği 

belirtilmektedir.602 

Tarafların yalnızca sulh olabildikleri konularda arabuluculuğa başvurabilmesi, 

müzakere temelli olması ve üçüncü kişinin bu müzakerede kolaylaştırıcı olarak yer 
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alması, arabuluculuğun “sulh müzakeresi” olduğuna işaret ettiği, 603 ayrıca müzakere 

yönteminin medeni usul hukukundaki sulh kurumu ile benzer sonuçları ortaya çıkarması 

nedeniyle arabuluculuk kurumunun temelinde sulh kurumu olduğu da ifade 

edilmektedir.604 Tarafların müzakere ederek bir sonuç alamadığı ya da müzakerenin 

sonuç doğurmayacağını düşündükleri uyuşmazlıklarda, arabulucu, bağımsız ve tarafsız 

üçüncü bir kişi olarak müzakereye dahil olur ve taraflara yardım eder.605  

6325 sayılı Kanunun 1. maddesinde tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 

edebilecekleri konularda arabuluculuğun uygulanmayacağı belirtilmiştir. Tarafların 

serbestçe tasarruf edemeyecekleri konuları tek tek sıralamak mümkün olmayıp, her 

uyuşmazlığın türüne göre belirlemek gerekse de genel olarak Yargıtay kararlarında 

kamu düzeni kapsamında olamayan konular tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 

edebilecekleri alanlar olarak belirlenmiştir.606  

Konu hakkındaki bir içtihadı birleştirme kararına göre;607 “kamu düzeni niteliği 

gereği zamana, yere göre değişen, içeriğinin tespiti zor her somut olaya göre değişiklik 

gösteren bir kavramdır. İlmi açıklamalara ve yargısal kararlara rağmen gelişen hukuk 

sistemlerinde bile tanımı olmamasına rağmen “toplumun temel yapısını ve çıkarlarını 

koruyan kuralların bütünü” olarak tanımlanmıştır. Aynı kararda iç hukukta kamu 

düzeninin ne zaman ihlal edilmiş olacağı ifade edilirken “Türk kamu düzeninin ihlalini 

gerektirecek haller çoğunlukla emredici bir hükmün açıkça ihlali halinde 

düşünülecektir.…İç hukukta kamu düzeninin, tarafların uymak zorunda oldukları, kamu 

                                                 
603 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 45 

604 Sungurtekin Özkan, 356 

605 Ocak/ Oğuz/Karaca/Bulur/Koç, 8 

606 Ekmekçi/Özekes/Atalı, .45 

607 Y.İBGK 10.02.2012 T  2010/1 E. 2012/1 K. (www.kazancı.com.) (E.T. 20.08.2019) 
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hukukundan ve özel hukuktan doğan ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 

edemeyecekleri kurallar olarak anlaşılması gerekir.” ifadeleri kullanılmıştır.  

Ancak bir uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olup olmamasında bir 

değerlendirme kriteri olan “kamu düzeni” kavramı, dava yolu söz konusu olduğunda bir 

uyuşmazlığın kamu düzeninden olup olmadığına ilişkin yapılan değerlendirmeye 

kıyasla daha dar ve sınırlı bir kavramdır, bir başka ifadeyle, dava yoluna başvurulmuş 

bir uyuşmazlığın kamu düzeninden sayılmasıyla bağlandığı emredici kurallar nedeniyle 

tabi olduğu esaslar, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişliliği bakımından kamu 

düzeninden sayılmamasına ilişkin yapılan değerlendirmede geçerli olmayabilir.608 

Doktrinde, arabuluculuk kurumunun temelinde tarafların anlaşması ilkesi 

bulunduğundan, arabuluculuğun konusunun yalnızca tarafların serbestçe tasarruf 

edebileceği uyuşmazlıklar ile sınırlandırılmış olduğu, hukuk sistemimiz açısından da 

tarafların sulh olabilecekleri ya da tahkim yoluna başvurabilecekleri uyuşmazlıklarda da 

sınırın bu şekilde çizildiği belirtilmektedir.609 Bu doğrultuda düzenlemede yer alan 

ifadenin hangi uyuşmazlıkların tahkime elverişli olduğunu düzenleyen HMK md. 408/1 

ile benzerliğinden hareketle, bir uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olup olmadığının 

tespitinde hangi uyuşmazlıkların tahkime uygun olduğuna ilişkin geçmişte yaşanan 

tecrübelerden faydalanabileceği belirtilmektedir.610 611 

                                                 
608 Söz konusu eserde bu durumun tahliline ilişkin verilen örnek aynen şu şekildedir. “Örneğin, İcra ve 

İflas Kanunu’nun 277 ilâ 284. 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 geçerli olmamalıdır.” Ocak/ 

Oğuz/Karaca/Bulur/Koç, 9 

609 Yılmaz, Arabuluculuk Düzenlemesi, 1285 

610Ulukapı/ Kıyak, 1647 
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Ancak doktrinde yer alan başka bir görüşe göre;  HMK 408/1’de yer alan ve 

tarafların tahkime başvurabilmelerinde “iki tarafın iradelerine tâbi olmayan işler” ile 

arabuluculuğun kapsamını belirleyen “tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 

edebilecekleri işler” birebirinden farklı anlam taşırlar şöyle ki;  “İki tarafın iradelerine 

tâbi olmayan işler” ile “bir işlemin geçerliliği için, kanunen iki tarafın irade 

açıklamalarının yeterli görülmediği hâller” anlatılmak istenildiğinden, Kanun 

çerçevesinde “tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri işler ifadesinden” 

yola çıkarak arabuluculuğun uygulanma alanı tespit edilirken, HMK’da yer alan ve daha 

dar olan tahkimin uygulanma alanına göre değerlendirme yapmak doğru bir yaklaşım 

olmayacaktır.612 Bu görüşü savunan bir başkasına göre,  HMK md. 408’e göre, iç 

tahkim bakımından taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklara ilişkin olan ya da iki tarafın 

iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir bu nedenle taşınmazlar 

hakkında mülkiyet, intifa ya da ipotek hakkı tanınmasına ilişkin uyuşmazlıklar tahkime 

elverişli olmazken, taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklar kanunun öngördüğü sınırlar 

dahilinde kaldığı sürece arabuluculuğa elverişlidir. 613 

 Ayrıca 6325 sayılı Kanunun tasarı gerekçesinde614 arabuluculuğun tarafların 

kendilerini güvende hissedecekleri bir ortamda gerçekleştirilmesi gerektiği, yapılan 

araştırmalarsa aile içi şiddet olaylarının varlığı, taraflardan birinin diğerini tehdit etmesi 

veya benzeri nedenlerin varlığı halinde, tarafların kendilerini güvende 

hissedemeyeceklerini ve eşitlik prensibinin hayata geçemeyeceğini gösterdiği, bu 

                                                                                                                                               
611 Tahkime uygunluk ve sulh kurumları hakkında ileri sürülen görüş ve yargı kararı örneklerinden 

faydalanarak, çekişmeli yargı kapsamında çeşitli hukuk branşlarında hangi uyuşmazlıkların arabuluculuğa 

uygun olduğuna ilişkin ayrıntılı değerlendirme için, bkz. Akil Cenk Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu’nun Kapsamı Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan Cilt I, Ankara 2014, 75-137  

612 Ocak/ Oğuz/Karaca/Bulur/Koç,  9-10 

613 Şahin Emir/ Kazmaz Tepe, 1485  

614 http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2012Yili/Kanmetni/6325ss.pdf 
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nedenle de aile içi şiddet iddiası içeren uyuşmazlıkların arabuluculuğa uygun olmadığı 

belirtilmiştir. Örneğin boşanma davaları, Anglo-Amerikan Hukuk sistemine tabi 

ülkelerde uzlaşma yoluyla çözülebilirken, ülkemizde bu davalar kamu düzenine ilişkin 

olduğundan yalnızca mahkemelerin karar verebileceği konulardandır. 615 

Öte yandan Kanunda yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların da uygulamaya 

dâhil edilmiş olması nedeniyle, taraflardan birinin yabancı olması veya arabuluculuk 

faaliyetinin yurtdışında gerçekleştirilmiş olması hallerinde de Kanun hükümlerinin 

uygulama alanı bulacağı ifade edilmektedir. 616 Ancak yabancı ülkelerde düzenlenen 

arabuluculuk anlaşma belgesinin tenfizi istemiyle açılan davada Yargıtay, 5718 sayılı 

yasada arabulucular tarafından verilen kararların tenfizine ilişkin bir hüküm 

bulunmadığı, her ne kadar 2008/52 Sayılı Avrupa Konseyi Yönergesi'nde AB üyesi 

devletler bakımından arabuluculuk kararlarının diğer üye devletler nezdinde tenfizine 

ilişkin bir takım hükümler var ise de ülkemizin AB üyeliği bulunmadığından bu 

yönergenin bağlayıcı olmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar vermiştir.617 Bu 

doğrultuda dünyada giderek yaygınlaşan arabuluculuk uygulamaları nedeniyle bu 

konuda mevzuatımızda bir düzenlemeye yer verilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

Bununla birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunun 70. maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Savcısının yer aldığı dava ve işler üzerinde taraflar 

serbestçe tasarruf edemezler”  hükmü genel hüküm niteliğindedir ve gerek hukuk 

                                                 
615 Ildır, 41 

616 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 43 

617 Yargıtay 11. HD 11.02.2019 T. 2017/3853 E. 2019/982 K. (E.T  06.09.2019)  (www.kazancı.com) 

benzer yönde Yargıtay 11. HD, 29.02.2016 T. 2015/2168E. 2016/2168K. (www.corpus.com.tr) (E.T. 

06.09.2019)  

http://www.kazancı.com/
http://www.corpus.com.tr/
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uyuşmazlıkları kapsamında gerekse iş hukuku alanında uyuşmazlığın arabuluculuğa 

uygun olup olmadığının değerlendirmesinde göz önünde bulundurulmalıdır.618 

B. İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olan Arabuluculuğun Uygulama Alanı  

Hukukumuzda İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Borçlar 

Kanununda bireysel iş ilişkilerine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.619 İş mahkemesinin 

bir uyuşmazlıkta görevli olabilmesi için tarafların aralarındaki sözleşmeyi nasıl 

niteledikleri önemli olmayıp, aradaki sözleşmenin iş akdinin unsurlularını ve 

özelliklerini taşıması yeterlidir. 620 Yine iş sözleşmesinin belli bir şekil şartına uygun 

olarak tanzim edilme zorunluluğu da bulunmakta, sözleşme bazı istisnai durumlar 

dışında yazılı ya da sözlü olabilmektedir. 621  

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile iş 

uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuğa ilişkin düzenleme yapılmış olup, 

kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve 

tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava 

şartı olarak düzenlenmiştir. 

7036 sayılı Kanun gerekçesinde, 3. maddenin (1) numaralı bendinde yer alan 

“kanuna” ibaresiyle alacak veya tazminat talebinin 4857 sayılı İş Kanunundan veya 

diğer kanunlardan kaynaklanabileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle 7036 sayılı 

Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanun” ifadesi ile 4857 sayılı İş 

Kanununun yanı sıra Basın iş Kanununu, Deniz İş Kanununu, Borçlar Kanununu ve 

Toplu İş Sözleşmesi Kanununu da kapsayacağı zira önemli olanın, alacağın işçi işveren 

                                                 
618 Ocak/Oğuz/Karaca/Bulur/Koç,  10 

619 Süzek,  İş Hukuku,  3 

620 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 49 

621 Süzek,  İş Hukuku,  300 
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arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanması olduğu dolaysıyla da bu ilişki mevcut oldukça 

uyuşmazlığın hangi kanundan doğduğunun önem arz etmediği belirtilmektedir.622 Yine 

öğretide düzenlemede “Kanun” ibaresine yer verildiğinden zorunlu arabuluculuk 

uygulaması için işçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlığın mutlaka iş kanunda 

yer alan düzenlemelerden kaynaklanasına gerek olmadığı belirtilmektedir.623 Bu 

nedenle örneğin 6772 sayılı Kanundan doğan ilave tediye alacağı da zorunlu 

arabuluculuk kapsamında kabul edilmelidir. 624. 

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin 20 numaralı bendinde, 

13.06.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 

Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda düzenlenen gazeteci ile 20.04.1967 tarihli 

ve 854 sayılı Deniz İş Kanununda düzenlenen gemi adamının, bu madde kapsamında 

işçi sayılacağına ilişkin hükme yer verilerek bu kanunlardan kaynaklı uyuşmazlıklarında 

dava şartı arabuluculuk kapsamında olduğu belirtilmiştir. 625 

Ayrıca 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile artık Türk Borçlar Kanunu 

hükümlerine tabi işçilere de iş mahkemelerinde dava açma hakkı tanınmıştır.626 Yine 

7036 sayılı Kanunun gerekçesine göre, İş Mahkemeleri Kanunun 5. maddesiyle iş 

mahkemelerinin görevi alanı kapsamında kabul edilen 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen “Hizmet Sözleşmeleri” 

(genel hizmet sözleşmesi, pazarlamacılık sözleşmesi ve evde hizmet sözleşmesi) 

                                                 
622 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 74 

623 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 118 

624 Çil, İş Mahkemeleri Kanunu,  38 

625 İş Mahkemeleri Kanunun 3. maddesinin 20. fıkrasında 5953 sayılı Kanun ile 854 sayılı Kanuna yer 

verilerken söz konusu maddede 6098 sayılı Kanuna da yer verilmesi gerektiği yönünde eleştiriler 

hakkında bkz. Çil, İş Mahkemeleri Kanunu 39. Mutlay, 83  

626 Çil, İş Mahkemeleri Kanunu. 37 
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kapsamında kalan işçi ve işveren arasındaki alacak ve tazminat talepleri için de 

arabulucuya başvuru zorunluluğu bir dava şartı olarak kabul edilmiştir.  Dolayısıyla 

Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki iş ilişkilerinden kaynaklı davaların da zorunlu 

arabuluculuk kapsamında olduğu kabul edilmelidir. 627 

Mevzuattan, iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinin eki niteliğindeki 

kaynaklardan kaynaklananların yanı sıra toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan kıdem 

primi, gece zammı ikramiye yıllık izin parası gibi taleplerden kaynaklı uyuşmazlıklar da 

dava şartı olan arabuluculuk628 kapsamındadır.629 Ancak toplu iş sözleşmesinin yorumu, 

toplu iş sözleşmesinin hükümsüzlüğünün tespiti, disiplin cezalarının iptali gibi 

uyuşmazlıklarda arabuluculuğun dava şartı olmaması gerektiği belirtilmektedir. 630 

Borçlar hukukunda sözleşmelerin geçersizliği hali genel olarak geçmişe etkili 

sonuç doğururken, taraflar arasında kurulan bir iş ilişkisinin geçersiz sayılmasına baştan 

itibaren geçersizlik yaptırımı uygulamak sözleşmenin sürekli borç ilişkisi kuran 

özelliğine aykırı olacağı gibi, iş hukukunun koruyucu niteliğine de uygun düşmez. 631 

Bu amaçla İş Kanunu kapsamındaki işçileri de kapsayacak şekilde, 6098 sayılı Borçlar 

Kanunda yer verilen “Geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi 

ortadan kaldırılıncaya kadar, geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün hüküm ve 

sonuçlarını doğurur.” (TBK md. 394/3) düzenlemesiyle öğreti ve Yargıtay kararlarında 

                                                 
627 Ekmekçi/Özekes/Atalı,119. Kar, İş Yargısı, 389. Mutlay 81. Çil 25 

628 Toplu iş hukukunda daha önceden uygulanmakta olan grev, lokavt ya da zorunlu hakem yollarına 

başvurmadan önce tüketilmesi zorunlu bir yol arabuluculuk halen yürürlüktedir ve uygulama açısından 

dava şartı olan arabuluculuktan oldukça farklıdır. Konuya çalışmanın önceki “6356 Sayılı Sendikalar ve 

Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Yer Alan Arabuluculuk ve Tahkim Düzenlemesi” başlığında değinildiği 

için bu kısımda bahsedilmeyecektir.  

629 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 119 

630 Çil, İş Mahkemeleri Kanunu, 38 

631 Süzek,  İş Hukuku,  319 
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kabul edilmiş olan iş akdinin geçersizliğinin ileriye etkili sonuç doğuracağı kanuni 

temele kavuşmuştur.632 Bahsedilen düzenlenme nedeniyle bir iş sözleşmesi geçersiz 

dahi sayılsa geçersiz iş sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava 

şartı olarak kabul edilmedir.633  Bu doğrultuda yine arabuluculuğa tabi uyuşmazlıklarda 

zararın ne zaman doğduğunun bir önemi olmadığı ileri sürülmekte ancak, örneğin İş 

Kanunun 31. maddesinin 4. fıkrasında yer alan askerden dönen işçinin yeniden işe alma 

zorunluluğunda olduğu gibi iş sözleşmesinin henüz kurulmadığı bir döneme ait 

taleplerin kapsam dışında olması gerektiği belirtilmektedir.634  

HMK md.132’e göre asıl dava açılmış ve hâlen görülmekte iken, ileri sürülecek 

olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin 

bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması hallerinde karşı dava 

açılabilir. İşçinin arabuluculuk faaliyeti sonunda işveren aleyhine açacağı asıl davaya 

karşılık işveren tarafından karşı dava açılmak istendiğinde ileri sürülecek talep, asıl 

davadan önce yapılmış olan arabuluculuk görüşmelerinde müzakerede edilmiş ve 

anlaşma tutanağında yer verilmiş olmalıdır, aksi halde zorunlu arabuluculuk şartı yerine 

getirilmediğinden kabul edilemez. 635 Konu hakkında ileri sürülen bir görüşe göre, karşı 

dava ile ileri sürülmek istenen husus arabuluculuk görüşmelerinde tartışılmadıysa, talep 

asıl davada savunma olarak ileri sürülebilir, daha sonra davada karara bağlanmayan 

bakiye alacağı için ayrıca arabuluculuk yoluna başvurulabilir ya da ileri sürülen talep 

için asıl dava devam ederken arabuluculuk yoluna başvurabilir bu durumda mahkeme 

arabuluculuğu bekletici mesele yaparak sonucunu bekleyebilir.636 Ayrıca iş 

                                                 
632 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 74 

633 Mutlay,  116 

634 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 120 

635 Çil, 21 

636 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 193 
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uyuşmazlıklarının niteliği gereği genellikle işçi ve işveren alacaklarının birbirleriyle 

bağlantılı olduğu, örneğin işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talep ettiği bir uyuşmazlıkta 

işverenin de karşı dava ile ihbar tazminatı talep edebileceği bu haklara sebep olan 

hukuki işlemlerin benzerliğinden dolayı, bu şekilde birbiriyle ilişkili olan taleplerin biri 

için arabuluculuk şartı gerçekleştiğinde diğeri için de şartın gerçekleşmiş sayılabileceği 

aksi kabulün karşı dava kurumunun uygulamasını zora sokabileceği de belirtilmiştir. 637 

a. İşçi veya İşveren Alacağı Niteliğindeki Uyuşmazlıklar  

7036 sayılı Kanun gerekçesinde, işçi veya işveren alacağı niteliğindeki 

uyuşmazlıklardan kaynaklı taleplerden kaynaklı uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığın iş 

ilişkisinden kaynaklanması gerektiği, ayrıca talebe ilişkin olarak tarafların işçi ve 

işveren niteliği taşıması ve taleplerin birbirlerine karşı ileri sürülmüş olması gerektiği 

belirtilmiştir.  

7036 sayılı Kanunda uyuşmazlığın kaynağının iş sözleşmesi olarak belirtilmesi 

yerine “iş ilişkisi” olarak belirtilmesi uygulama alanının geniş olmasına nedene 

olmuştur. Her ne kadar İMK md. 3 de toplu iş sözleşmesi ile bireysel iş sözleşmesi 

dışındaki kaynaklar sayılmamış ise de iç yönetmelikler ve işyeri uygulamaları iş 

sözleşmesi eki niteliğinde kabul edildiğinden bu kaynaklardan kaynaklı uyuşmazlıklar 

da arabuluculuğun dava şartı olduğu kabul edilmedir. 638  

Ayrıca işçinin talebinin ayni ya da nakdi ödemelere ilişkin olması da 

arabuluculuğa başvurma açısından bir fark yaratmamalı ayni şekilde ödenecek işçilik 

alacakları da dava şartı olan arabuluculuk kapsamında kabul edilmelidir.639  

                                                 
637 Mutlay, 97 

638 Mutlay, 117  

639 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 119 
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İşçi birden fazla alacağı hakkında ayrı ayrı arabuluculuk süreci yürütülebileceği 

gibi tek bir arabuluculuk süreci yürütmesi ve sürecin sonunda bu alacakları hakkında tek 

bir alacak davası açması mümkündür, yeter ki tüm alacak taleplerine arabuluculuk 

tutanağında yer verilmiş olsun. 640 Ayrıca bir işçinin fazla çalışma ve kıdem tazminatı 

gibi birden fazla alacağı için başlattığı bir arabuluculuk sürecinde tarafların işçinin fazla 

çalışma talebini çalışmanın yapılmadığı için reddettiği ancak kıdem tazminatını kabul 

ettiği bir süreçte, son tutanağın vaka tespit gücü bulunmadığından fazla çalışma 

talebinin reddi yalnızca zorunlu arabuluculuk şartının ikmali anlamına gelmeli ve işçi 

dilerse bu konuda dava açabilmeli hatta bu konuda işçinin yapacağı ikrar ya da feragat 

ileride açılacak davada bir anlam ifade etmemelidir. 641 

Ayrıca iş hukukunda belirsiz alacak olarak kabul edilen alacaklarda da 

uyuşmazlığın konu bazında arabuluculuğa taşınmış olması yeterli görülmeli sürecin 

anlaşmazlık ile sonuçlanması üzerine dava açıldığında arabuluculukta ileri sürülen 

miktarın ne olduğu önemli olmaksızın dava şartının yerine getirildiği kabul edilmelidir. 

642 Ancak belirli olan alacaklar bakımından işçinin arabuluculuk sürecinin olumsuz 

sonuçlanmasının ardından açacağı davada ileri sürebileceği alacakların belirlenmesinde 

anlaşma tutanağının tarihi esas alınmalı, örneğin 01.01.2018 tarihinde arabuluculuğa 

başvuran ve 01.03.2018 tarihinde dava açan bir işçinin dava tarihine kadar doğan 

alacaklarını istemesi halinde, mahkeme 01.01.2018 tarihinden sonraki alacaklar için 

tefrik kararı vermesi ve dava şartı gerçekleşmediğine ilişkin hüküm kurmalıdır. 643  

                                                 
640 Çil, 20 

641 Çil, 38 

642 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 188 

643 Çil, 21 
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b. Tazminat Niteliği Taşıyan Alacaklardan Kaynaklı Uyuşmazlıklar  

Kanunun genel gerekçesinde 7036 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrası 

hükmü saklı kalmak kaydıyla, işçi ve işveren arasında haksız fiil veya sebepsiz 

zenginleşme gibi nedenlerden doğduğu iddia edilen ve iş ilişkisinden kaynaklanan 

alacak ve tazminat talepleri için de arabulucuya başvurulmasının bir dava şartı olarak 

öngörüldüğü belirtilmiştir. Bu nedenle iş kazası veya meslek hastalığından 

kaynaklanmamak şartıyla, iş ilişkisi temelli haksız fiilden doğan tazminatlara ilişkin 

uyuşmazlıklarda tarafların arabuluculuğa başvurması dava şartı olarak kabul 

edilmelidir. 644 Örneğin mobbinge uğrayan işçinin işveren aleyhine açacağı maddi ve 

manevi tazminat davasından önce arabuluculuğa başvurulması dava şartıdır. 645 

Gerekçede konuya ilişkin verilen bir örnekte, işçi veya işverenin iş ilişkisi 

kapsamında birbirlerine hakaret etmelerinden kaynaklanan ya da işçinin işyerindeki 

işverene ait mal ve malzemelere zarar vermesinden doğan tazminat taleplerinde 

arabuluculuğun dava şartı olduğu, ancak işverenin kiracısı olan bir işçinin, kira borcunu 

ödememesinden kaynaklanan, bir başka ifadeyle iş ilişkisinden doğmayan alacakların 

kapsamda sayılmayacağı belirtilmiştir.  

Arabuluculuk sürecinin kendine has olduğu ve yargısal faaliyete nazaran 

tarafların anlaşacağı hususlarda özgür olduğu hususuna değinilmişti. Bu noktada kıdem 

tazminatına ilişkin bir arabuluculuk görüşmesinde söz konusu serbesti nedeniyle 

tarafların kıdem tazminatındaki tavan uygulamasıyla bağlı olmayacakları ancak tavanın 

üstünde belirlenen miktarlarda, başka uyuşmazlıklara ilişkin ödemelerin kıdem 

tazminatı ödemesi gibi yansıtılarak vergi ve sigorta primi ödememek adına 

                                                 
644 Ekmekçi/Özekes/Atalı,119 Mutlay. 119  

645 Çil, 20 
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kullanılabileceği riskinin bulunduğu belirtilmektedir.646 Zira taraflar mevzuatta 

belirlenen şekilde kıdem tazminatı tutarını belirlemek gibi bir yükümlülük altında 

değildir. Bu doğrultuda yine arabuluculuk sürecinde feshin haklı nedene dayanmadığını 

düşündüğü halde işçinin kıdem tazminatı talebinin bir kısmını karşılayan bir işverenin, 

işçiye bir kısım ödeme yapması nedeniyle feshin haklı nedenle yapıldığını kabul ettiği 

sonucu da çıkarılmamalıdır. 647  

Borçlar Kanununun 444. maddesinde işçinin rekabet yasağı düzenlenmiş olup, 

yasağa uymayan işçi işverenin zararını BK md.446 gereğince gidermek zorundadır. 

Ancak bu zararlar işçinin iş ilişkisi sona erdikten sonra tespit edilebilmektedir. Bu 

durumda işveren tarafından açılacak rekabet yasağından kaynaklı tazminat davasında 

zararın ne zaman gerçekleştiğinin bir önemi olmamalı ve işveren tarafından istenen 

zararın giderimi ve cezai şart isteminin de yine zorunlu arabuluculuk kapsamında 

olduğu kabul edilmelidir.648 Ancak öğretide başka bir görüşe göre rekabet yasağına 

ilişkin sözleşmeler Yargıtay tarafından mutlak ticari dava olarak kabul edildiğinden bu 

davalarda arabuluculuk dava şartı olarak kabul edilmemelidir. 649 Ancak belirtmek 

gerekir ki bu davalar mutlak ticari dava olarak kabul edilmeleri nedeniyle ticari 

uyuşmazlıklarda dava şartı düzenlemesi kapsamında olacak, dolayısıyla bu 

uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurmak yine dava şartı olacaktır. 650 

                                                 
646 Yazar ayrıca idarenin taraf olduğu sözleşmelerde kıdem tazminatı tavanının üstünde anlaşma 

yapılması durumunda komisyon üyelerinin daha sonra Kurum zararına neden oldukları gerekçesiyle 

Sayıştay’ca sorumlu tutulabileceğini riski olduğunu belirtilmektedir. Çil, 53 

647 Doğan Yenisey, 192 

648 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 120 

649 Mutlay,  119 

650 Rekabet yasağından kaynaklanan alacak ve tazminat taleplerinden, TBK md. 444 ila 447 de sayılan bir 

uyuşmazlığın dava şartı arabuluculuk kapsamında olması gerektiğine ilişkin örnek için bkz. 

Koçyiğit/Bulur,  165 
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6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. maddesinin 

birinci fıkrası “İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, 

belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir 

sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz.” hükmünü amir olup, 

bu yasağa uymayan işverenler için aynı maddenin (4) numaralı bendinde işçinin bir 

yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedileceği 

belirtilmiştir.  Söz konusu hüküm uyarınca işverenin işe almada sendikal nedenle eşit 

davranma borcuna aykırı hareketi nedeniyle işçi sendikal tazminat talep edebilecektir. 

651 Bu tazminatın dava şartı olan arabuluculuk kapsamında olup olmayacağı hakkında 

öğretide ileri sürülen bir görüşe göre, İş Mahkemeleri Kanununun dava şartı olan 

arabuluculuğa işçi işveren alacaklarının tabi olacağını belirtmesi nedeniyle henüz iş 

ilişkisi kurulmamış olan bir işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlığın bu kapsamda kabul 

edilemeyeceği belirtilmiştir. 652 

c. İşe İade Talepli Uyuşmazlıklar  

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya 

gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği 

tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri 

uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya 

varılamaması hâlinde ise işçi son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta 

içinde iş mahkemesinde dava açabilir. (İK md.20/1)  Söz konusu hüküm ile işe iade 

davalarında dava açılmadan önce fesih bildirim süresinden itibaren bir ay içinde 

arabuluculuğa başvurulması yönündeki düzenleme ile arabuluculuk işe iade davalarında 

da dava şartı olarak kabul edilmiştir. 

                                                 
651 Süzek,  İş Hukuku,  631 

652 Mutlay, 100 
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4857 sayılı yasanın 18. maddesindeki koşulları sağlayan işçilere, İş Kanununun 

18 ve devamı maddelerindeki iş güvencesi hükümleri uygulanır.653 Dolayısıyla 20. 

maddede yer alan hakları bir işçinin talep edebilmesi için, iş güvencesi hükümlerine tabi 

bir işçi olması gerekir. Ancak işe iade talebiyle dava şartı olan arabuluculuğa başvuran 

işçinin bu koşulları sağlayıp sağlamadığı hakkında arabulucunun bir değerlendirme 

yapma gibi bir yükümlülüğü bulunmadığından iş güvencesi kapsamında olamayan 

işçilerin arabulucuya başvurarak işe iadeleri hakkında karar almalarının söz konusu 

olabileceği belirtilmektedir. 654 Yargıtay’ın İş Kanununda iş güvencesi koşulları 

sağlayamayan işçiler için de toplu iş sözleşmesiyle iş güvencesinden yararlanabilme 

hakkı getirilebileceğine dair kabulden hareketle, toplu iş hukukundan kaynaklı işe iade 

taleplerinin de dava şartı olan arabuluculuk kapsamında olduğu ileri sürülmektedir. 655  

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. maddesinin 5. 

fıkrasına göre sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi hâlinde işçi, 4857 sayılı 

Kanunun, 20 ve 21 inci madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir. 

Dolayısıyla sendikal nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde açılacak işe iade davalarında 

arabuluculuğun dava şartı olması gerekmektedir.656 

Diğer işçilik haklarından farklı olarak, işe iade talepli olarak arabuluculuğa 

başvurmak için İş Kanununda 1 aylık süre sınırı koyulmuştur. Öğretide söz konusu 

sürenin hak düşürücü süre olduğu,657 sürenin hak düşürücü niteliği nedeniyle de 

durması ve kesilmesi gibi durumun söz konusu olmayacağı belirtilmektedir. 658 

                                                 
653 Süzek, 537 

654 Astarlı, 42 

655 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 119 

656 Mutlay, 122 

657 Çil, 27.Ekmekçi/Özekes/Atalı, 165. Astarlı, 41 

658 Narmanlıoğlu, Yeni Çerçeve, 17  
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Düzenlemede hak düşürücü sürenin başlangıcının “fesih bildiriminin tebliği” 

tarihi olarak öngörülmesi sayesinde fesih işleminin özelliği ve niteliğine uygun 

düşmeyecek durumların engellenmesi sağlanmıştır.659 Ancak fesih bildirimi tebliğ 

edilmezse, süre işçinin belirlediği ve işlem yaptığı tarihten, işçi tebellüğden imtina 

ederse süre imtina ettiğine ilişkin tutanağın düzenlendiği tarihten, eylemli fesih söz 

konusu ise süre eylemli feshin yapıldığı tarihinden itibaren başlayacak ve feshe idari 

itirazda bulunmak veya bu sürede raporlu olmak süreyi etkilemeyecektir.660  

İşçinin 1 aylık hak düşürücü süreyi geçirdikten sonra arabuluculuğa başvurduğu 

halde, arabulucunun bu sürenin geçtiğini dikkate alma yetkisi bulunmasa da, sürecin 

anlaşmazlık ile sonuçlanması durumunda yargı sürecinde işverence bu durumun ileri 

sürülmesi ve mahkemenin yapacağı tespitte1 aylık süresinin geçtiğinin tespit edilmesi 

halinde davanın görülmesinin mümkün olmayacağı, bu nedenle de davanın 

reddedilmesi gerektiği belirtilmektedir.661 Dolayısıyla bir aylık süre geçtikten sonra 

arabuluculuğa başvurmadan dava açıldığında artık işe iade davası açma hakkının da 

ortadan kalkmış olması gerektiği belirtilmektedir. 662 

İşe iade talebiyle başlatılan bir arabuluculuk sürecinin sonunda tarafların işe iade 

hakkında değil de feshe bağlı haklar üzerine anlaşmaya vardıkları halde, tarafların 

üzerinde anlaştıkları konu işe iade olmadığı için, bu anlaşma belgesine rağmen işçinin 

iki hafta içinde işe iade davası açabilmesi gerekmekte ancak bu durumda açılan dava 

sonucunda işçinin işe iadesine karar verilirse işçiye ödenen kıdem ve ihbar gibi feshe 

                                                 
659 Narmanlıoğlu, Yeni Çerçeve, 14 

660 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 164 

661 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 165-166 

662 Mutlay, İşe İade, 2137. Astarlı, 41 
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bağlı hakların işverene iadesi gerekmektedir. 663 Zira işveren iş akdinin feshederken 

işçiye bildirim sürelerine ait ücretini ve kıdem tazminatını ödemiş olabilir. 664 

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya 

başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk 

görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır. (İMK 

md. 3/15)  7036 sayılı Kanun gerekçesinde söz konusu düzenleme665 ile hem işçi hem 

de işveren tarafının haklarının ve çıkarlarının daha iyi bir şekilde korunmasının 

amaçlandığı belirtilmiştir. Gerekçede, uygulamada alt işverenin çalıştırdığı işçi 

tarafından işe iade talebiyle açılan davalarda, davalının gerçek işveren olmadığının 

belirlenmesi halinde taraf sıfatı sorunu ortaya çıktığı, davanın sıfat yokluğu sebebiyle 

reddinde ise gerçek işverene karşı dava açması gerektiğinden işçinin işe iade davaları 

için öngörülen bir aylık dava açma süresini kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, 

bu durumun işçiyi mağdur ettiği ve bir aylık süre geçmemişse yeni bir dava açılması 

zorunluluğunun da usul ekonomisine aykırı olduğu belirtilmiş, bu durumunun işçi için 

risk oluşturduğu vurgulanmıştır. 

Yine gerekçede, 4857 sayılı Kanunun 2. maddesinin altıncı ve yedinci 

fıkralarına göre asıl işveren-alt işveren ilişkisinin geçerli olup olmadığı veya muvazaaya 

dayanıp dayanmadığı konusunda yapılması gereken yargısal denetimde, ilişkinin 

taraflarının, yani asıl işveren ve alt işverenin davada yer almalarının, kendi haklarını 

koruyacak açıklamaları yapmalarını ve iddialarıyla ilgili olarak ispat haklarını 

kullanmalarını zorunlu kıldığı, aksi durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. 

                                                 
663 Çil, 22 

664 Süzek İş Hukuku, 617 

665 Bu düzenlemede Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin işe iade davalarında asıl işveren ve alt işveren 

arasında şekli mecburi dava arkadaşlığının bulunduğu, dolayısıyla da davanın her iki işverene karşı da 

açılması gerektiği yönündeki kararlarının etkisinin olduğu hakkında bkz. Astarlı, 43 
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maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı ile 6100 sayılı Kanunun 27 nci 

maddesinde öngörülen hukuki dinlenilme hakkına aykırılık oluşabileceği, dolayısıyla 

asıl işveren-alt işveren ilişkisinin söz konusu olduğu durumlarda, işe iade davalarına 

özgü olarak, davalı taraf yönünden mecburi dava arkadaşlığının var olduğunun 

kabulünün gerektiği belirtilmiş, düzenleme ile alt işveren ve asıl işverenin arabuluculuk 

görüşmelerine birlikte katılmaları sağlanarak bu risklerin önlendiği belirtilmiştir.   666 

Kanunda açıkça işe iade talebiyle ilgili olarak birlikte hareket zorunluluğu 

getirildiği göz önüne alındığında alt işveren ilişkisi var olsa da diğer işçilik alacakları 

hakkında bu şekilde bir zorunluluk söz konusu olmayacaktır. 667 

Arabuluculuk sürecine davet edilen asıl işveren ve alt işverenler aralarında bu 

ilişkinin var olmadığını ileri sürebilir ancak bu durumda arabulucunun konu hakkında 

karar verme yetkisi bulunmadığından ve bu durumda işverenlerce birlikte karar verme 

durumu söz konusu olamayacağından sürecin sona ermesi ihtimali doğabilecektir. 668 669  

Düzenlemede hem işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları 

hem de iradelerinin birbirine uygun olması gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Dolayısıyla 

işverenlerin toplantıya birlikte katılmalarına rağmen uyuşmazlık hakkında ortak bir 

irade ortaya koyamadıkları halde arabuluculuk görüşmesi anlaşmama ile sona erecektir.  

                                                 
666 Yargılama esnasında iş ilişkisinin muvazaalı olduğu tespit edildiğinde, mahkemece HMK md. 124 

uyarınca muvazaanın tarafı olan ve arabuluculuk aşamasında dâhil edilmeyen diğer işverenin davaya 

dâhil edilerek taraf değişikliği yapılabilmesi gerektiği bu durumda dava şartı noksanlığı nedeniyle 

davanın reddine karar verilmemesi gerektiği hakkında bkz. Çil, 24 

667 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 74. Odaman/ Karaaçöp, Arabuluculuğun Bugünü ve Geleceği, 51  

668 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 149 

669 Alt işveren işçisinin açtığı işe iade davalarında Yargıtay’ca muvazaa olgusunun resen araştırılması 

gereken bir husus olduğunun belirtilmesi karşısında arabuluculuk görüşmelerinde muvazaa olgusunun 

tespiti yapılmayacağından muvazaa olgusunun bertaraf edilebilmesi riskinin bulunduğunu hakkında bkz.. 

Alpagut, 214 
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d. İcra Hukukundan Kaynaklı Davalar   

İş uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı olsa da tarafların aralarındaki 

uyuşmazlık hakkında arabuluculuğa başvurmadan ilamsız icra takibi yapmalarına bir 

engel bulunmadığı belirtilmektedir.670 Ancak takip alacaklısı tarafından takibe itiraz 

edildiğinde, itirazın kaldırılması için açılacak olan itirazın iptali veya borçlu 

olunmadığının tespiti için açılacak  menfi tespit davalarında arabuluculuğun dava şartı 

olup olmadığı hakkında öğretide görüş birliği bulunmamaktadır 

Bir görüşe göre, arabuluculuk kapsamındaki alacaklar hakkında doğrudan icra 

takibi yapılmasına engel olmasa da başlatılan takipte ileri sürülen alacağa itiraz üzerine 

açılacak itirazın iptali davası ya da kesinleşen takip hakkında açılacak menfi tespit 

davasında arabuluculuk dava şartıdır.671 Ayrıca söz konusu davalar hakkındaki hak 

düşürücü süreler de arabuluculuğa başvuru ile son tutanağın tanzim tarihi arasında 

Kanunun 18/A maddesinin (15) numaralı bendi gereğince duracaktır. 672 

İtirazın iptali davaları hakkında ileri sürülen bir görüşe göre, itirazın iptali 

davasının sonucu itibariyle tespit hükmü niteliğinde olduğu, takip alacaklısının takibe 

devam etmek için açacağı itirazın iptali davasından önce arabuluculuğa başvurmasının 

itirazın iptali davasını engelleyen bir durum oluşturmayacağı,  bu durum yalnızca 

itirazın iptali davasını açma süresini uzatmaya yarayan bir süreç olacağı belirtilmiştir.  

673 Yine bu gerekçeyle itirazın iptali davası açmak için uyuşmazlık çözümünde 

arabuluculuğun denenmesine gerek olmadığı ileri sürülmektedir. 674  

                                                 
670 Ekmekçi/Özekes/Atalı,152. Kar, İş Yargılaması 395. Mutlay, 125  

671 Çil, 38  

672 Çil, 20 

673 Mutlay, 128 

674 Kar, İş Yargılaması, 396 
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Başka bir görüşe göre ise, İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinin birinci 

fıkrası uyarınca, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren 

alacağına ve tazminatına ilişkin genel haciz yoluyla takiplerde, arabuluculuğa 

başvurulmuş olmasına ilişkin dava şartı, takibe yapılan itiraz üzerine iş mahkemelerinde 

açılacak itirazın iptali davası hakkında da dava şartıdır. 675 

Konu hakkında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin 2018/1564 

Esas, 2018/1516 Karar sayılı ilamında davanın açıldığı tarihte dava şartı olan 

arabuluculuk uygulamasının yürürlükte olduğu bir davaya ilişkin olayda, İş 

Mahkemeleri Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrası işaret edilerek bireysel veya toplu 

iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle 

açılacak davalarda, davanın açılmasından önce arabulucuya başvurulmuş ve 

arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın 

düzenlenmiş olmasının zorunlu hale geldiği, bu nedenle 7036 sayılı yasanın yürürlüğe 

girdiği 01.01.2018 tarihinde veya sonrasında açılan davada, 7036 sayılı yasanın 

yürürlüğünden önce kesinleşmiş bir alacak davasının eki mahiyetinde ek dava veya 

yargılamaya konu davada olduğu gibi 7036 sayılı yasanın yürürlüğünden önce 

kesinleşmiş bir tespit davasına dayanarak açılmış bir dava olsa dahi, 7036 sayılı yasanın 

3. maddesindeki davanın açılmasından önce arabulucuya başvurulmuş ve arabuluculuk 

faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın düzenlenmiş olmasına 

yönelik dava şartının yerine getirilerek dava açılmasının zorunlu olacağı şeklinde karar 

verilmiş böylece itirazın iptali davalarının arabuluculuğa elverişli olduğu ve dava şartı 

arabuluculuk kapsamında kaldığı kabul etmiştir.676 

                                                 
675 Ocak/Oğuz/Karaca/Bulur/Koç, 17 

676  http://www.akinyakan.av.tr/2019/02/hakan-oztatarin-menfi-tespit-ve-itirazin-iptali-davalarinin-ticari-

uyusmazliklarda-zorunlu-arabuluculuk-kapsamina-dahil-olmasi-ile-ilgili-aciklamasi/ 

(E.T 01.09.2019) 

http://www.akinyakan.av.tr/2019/02/hakan-oztatarin-menfi-tespit-ve-itirazin-iptali-davalarinin-ticari-uyusmazliklarda-zorunlu-arabuluculuk-kapsamina-dahil-olmasi-ile-ilgili-aciklamasi/
http://www.akinyakan.av.tr/2019/02/hakan-oztatarin-menfi-tespit-ve-itirazin-iptali-davalarinin-ticari-uyusmazliklarda-zorunlu-arabuluculuk-kapsamina-dahil-olmasi-ile-ilgili-aciklamasi/
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Bir diğer tartışma da yine başlatılan takibe itiraz edildiğinde menfi tespit davası 

açılıp açılamayacağına ilişkindir. İleri sürülen bir görüşe göre, takip borçlusunun takip 

konusu alacak hakkında arabuluculuk görüşmeleri yürütüp borçlu olmadığı hakkında bir 

anlaşma tutanağı düzenlense dahi yine de süren takibi durdurmak için ve borçlu 

olunmadığının tespiti için takip borçlusunun menfi tespit davası açmakta hukuki yararı 

vardır. 677 Yine bu görüşe paralel başka bir görüşe göre başlatılan icra takibinde takip 

alacaklısına karşı menfi tespit davası açmak yerine arabuluculuğa başvurmasının 

uygulama açısından bir fayda sağlamayacağı gibi, takip borçlusunun gerçekte borçlu 

olmadığı iddiasıyla arabuluculuk sürecini başlatmasının kanun koyucunun 

arabuluculuğu yasalaştırma amacına da uzak olup, bu nedenle menfi tespit davaları 

bakımından arabuluculuğun dava şartı olmaması gerektiği ileri sürülmüştür. 678  

Konuya ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin 32. Hukuk Dairesinin 

2018/3186 Esas, 2018/2131 Karar sayılı ilamında menfi tespit talebi ile ilgili bir 

uyuşmazlıkta, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları ile dayandıkları belgeler ve celp 

edilen cevabi yazıya göre hukuki ilişkinin nitelendirmesinin, işe girerken davacı işçiden 

boş olarak alınan teminat senetleri nedeniyle davalı işverene karşı davacı işçi tarafından 

açılan menfi tespit davası olduğu, davada uyuşmazlığın temeli olan senetlerin işçi veya 

işveren alacağına dayandığı, 7036 sayılı yasanın 3.maddesi gereği davanın arabuluculuk 

şartına tabi olduğu belirtilerek menfi tespit davalarının arabuluculuğa elverişli olduğu 

ve dava şartı arabuluculuk kapsamına girdiğini kabul etmiştir.679680 Ancak İstanbul 14. 

                                                 
677 Kar, İş Yargılaması, 396 

678 Mutlay, 133 

679  http://www.akinyakan.av.tr/2019/02/hakan-oztatarin-menfi-tespit-ve-itirazin-iptali-davalarinin-ticari-

uyusmazliklarda-zorunlu-arabuluculuk-kapsamina-dahil-olmasi-ile-ilgili-aciklamasi/   

(E.T 01.09.2019) 

680 Menfi tespit davasında arabuluculuğun dava şartı olması gerektiği aksinin kabulü halinde hem kanun 

koyucunun amacına aykırı yorum yapılmış olacağı hem de uygulamada büyük bir kargaşa 

http://www.akinyakan.av.tr/2019/02/hakan-oztatarin-menfi-tespit-ve-itirazin-iptali-davalarinin-ticari-uyusmazliklarda-zorunlu-arabuluculuk-kapsamina-dahil-olmasi-ile-ilgili-aciklamasi/
http://www.akinyakan.av.tr/2019/02/hakan-oztatarin-menfi-tespit-ve-itirazin-iptali-davalarinin-ticari-uyusmazliklarda-zorunlu-arabuluculuk-kapsamina-dahil-olmasi-ile-ilgili-aciklamasi/
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Bölge Adliye Mahkemesi ticari davalarda dava şartı olan bir uyuşmazlıkta verdiği aksi 

yönde bir kararda, neticei talebin bir para alacağının tahsili veya tazminat olduğu 

durumlarda, arabulucuya başvuru yapılmış olmasının dava şartı olduğu, ancak menfi 

tespit davalarının dava şartı olan arabuluculuk bu kapsamında değerlendirilemeyeceği, 

çünkü, menfi tespit davalarında, bir miktar alacağın tahsili talebi olmadığı, bu nedenle 

ticari dava niteliğindeki menfi tespit davalarının açılabilmesi için arabulucuya başvuru 

zorunluluğunun bulunmadığı belirtilmiştir. 681 

C. İş Uyuşmazlıklarında İhtiyari Arabuluculuğa Tabi Olan Uyuşmazlıklar  

7036 sayılı Kanunun 3. maddesinin (3) numaralı bendinde, özel olarak dava şartı 

olan arabuluculuk kapsamında olmayan uyuşmazlıklar hakkında düzenleme yapılmış 

ve, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile 

bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında dava şartı olarak arabuluculuğa 

ilişkin hükümler uygulanmayacağı belirtilmiştir.682  

Genel olarak özel hukuk düzeni ve arabuluculuğun genel çerçevesi içinde kamu 

düzeninden sayılmayan ve taraflarca üzerinde serbestçe tasarruf edilebilen 

                                                                                                                                               
yaşanacağından mahkemece taraflar arasındaki davanın zorunlu dava şartı arabuluculuk kapsamında 

kabul edilerek dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesinin usul ve yasaya uygun 

bulunduğu başka bir karar için bkz. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi 2019/1734 E. 

2019/1521 K.  (www.corpus.com.tr)  (E.T. 01.10.2019)  

681 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi  21.03.2019 T.  2019/521 E. 2019/423 K. 

(www.corpus.com.tr) Menfi tespit davlarında arabuluculuğun dava şartı olmadı yönünde ayrıca bknz. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi , 09.05.2019 T. 2019/1086 E. 2019/1021 K. 

(www.corpus.com.tr) (E.T. 01.10.2019) 

682 Kanun koyucunun özellikle iş kazası meslek hastalığından kaynaklı davaları, dava şartı olan 

arabuluculuk kapsamı dışında düzenlemesinin arkasında işçinin veya desteğinden yoksun kalanları bu 

konularda anlaşmaya yönlendirmenin ağır sonuçlar doğurabilme ihtimali olduğunu hakkında bkz. 

Ekmekçi/Özekes/Atalı, 144 

http://www.corpus.com.tr/
http://www.corpus.com.tr/
http://www.corpus.com.tr/
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uyuşmazlıklardan olmak kaydıyla, dava şartı olan arabuluculuk kapsamında kabul 

edilmeyen uyuşmazlıkların ihtiyari arabuluculuk yolu çözümlenebileceğinin kabulü 

gerekir. 683 Bu doğrultuda öğretide düzenlemede yer alan iş kazası ve meslek 

hastalığından kaynaklı davalardan rücu davaları dışındakilerin ihtiyari arabuluculuğa 

uygun olduğu belirtilmektedir. 684  Benzer şekilde iş kazası ve meslek hastalığından 

kaynaklı davalarda yalnızca işçinin açacağı davalar değil, işçinin desteğinden yoksun 

kalan kişilerin açacağı sorumluluk esasına dayalı davalarda da arabuluculuk dava şartı 

olmayıp ihtiyari olarak arabuluculuğa götürülmesinde de bir engel bulunmamaktadır, 

zira kanun koyucu bu tür davalarda arabuluculuğu yasaklamamıştır.685  

Toplu iş sözleşmesinin yorumu ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre verilen 

disiplin cezalarının iptali davaları iş ilişkisine dayanan bir alacak niteliğinde 

olmadığından, bu uyuşmazlıklarda doğrudan dava açılabilmeli hatta disiplin cezası 

sonucu işçiye ücret kesintisi uygulanması halinde bile uyuşmazlığın özünü iş ilişkisi 

değil de disiplin cezası oluşturduğundan bu uyuşmazlıklar doğrudan dava yoluyla ileri 

sürülebilmedir. 686 Yine sendikanın doğrudan kendi adına açacağı davalardan olan,  

6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca açılacak aidat davalarında ve 

profesyonel sendika yöneticileri ile sendika arasındaki uyuşmazlıklarda arabuluculuğun 

dava şartı olmayacağı belirtilmektedir. 687  

Benzer şekilde işyerindeki işyeri uygulaması kapsamında oluşturulan disiplin 

kurulunca verilen disiplin cezalarının iptali davaları da zorunlu arabuluculuğa tabi 

                                                 
683 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 1171-1172 

684 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,  73 

685 Mutlay, 118  

686 Çil, 24 

687 Kar, İş Yargılaması, 394 
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olmayacaktır. 688 İşveren tarafından uygulanan disiplin cezaları yargısal denetime tabidir 

ve işçi cezaların iptali için iş mahkemesinde dava açabilir.689 Ancak Yüksek 

mahkemenin bir kararına göre işverenin işçi hakkında uyguladığı cezai işlemler 

hakkında, işverenin düzenleyici işlemlerde bulunmasını zorlayıcı nitelikte karar 

verilmesinin olanağı yoktur, bu nedenle de işverenin yönetim hak ve yetkisinin 

kısıtlanması veya ortadan kaldırılması, iş hukukunun ilkeleri ile bağdaşmaz.690  Yüksek 

mahkeme bu tarz davalarda eğer hatalı bir ceza uygulama işlemi varsa bunun tespiti ile 

yetinilmesi gerektiği, başka bir ceza takdir edilmesinin işverenin yönetim hakkını 

kısıtlaması anlamına gelebileceğine karar vermektedir. 691  Kanaatimize göre, işverenin 

işçi adına uyguladığı disiplin cezalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olmadığı 

belirtilse de bu uyuşmazlıkların ihtiyari arabuluculuğa konu edilmesine bir engel 

olmamalıdır. Hatta bu uyuşmazlık arabuluculuğa taşındığında anlaşma tutanağında 

işvereninin uyguladığı ceza yerine başka bir cezanın işçiye uygulanmasının 

kararlaştırılabileceği, zira arabuluculuk sürecinde verilecek kararda taraf hâkimiyetinin 

korunduğu bu nedenle de işverenin yönetim hakkına zarar gelmeyeceği kanaatindeyiz. 

Asıl işveren ile alt işveren arasında görülecek rücu davalarında görevli mahkeme 

iş mahkemesi olmayacağı 692 gibi zorunlu arabuluculuğa tabi olan alacaklarda talep işçi 

ve işveren arasında karşılıklı olarak ileri sürülmüş olması gerektiği için bu 

uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı olmayacaktır.693 Ancak asıl işveren ile alt 

işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlığın, ticari uyuşmazlıklar hakkındaki dava şartı 

                                                 
688 Çil, 24 

689 Süzek,  İş Hukuku,  130 

690 Yargıtay 9. HD 14.05.2016 T.  2016/1014 E.  2016/100093 K. (www.kazancı.com) (E.T .05.09.2019)  

691 Yargıtay 22. HD 15.10.2015 T. 2014/16023 E. 2015/28845 K.  (www.corpus.com.tr) (E.T. 

05.09.2019)  

692 Kar, Konferans, 30 

693 Çil, İş Mahkemeleri Kanunu, 38 

http://www.kazancı.com/
http://www.corpus.com.tr/
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olan arabuluculuk kapsamında olmadığı müddetçe ihtiyari arabuluculuk ile çözümüne 

bir engel bulunmamaktadır.  Yine işveren ile özel istihdam büroları arasındaki 

uyuşmazlıklar da benzer şekilde iş mahkemelerinin görev alanına girmediğinden 

arabuluculuk uygulaması ihtiyari olmalıdır. 694 

İş akdinin kurulmasından önceki dönemde tarafların yapacağı görüşmelerde 

edim yükümlülüklerinden bağımsız koruma yükümlülüklerini kusurlu bir biçimde ihlal 

etmeleri sözleşme öncesi sorumluluk durumunu ortaya çıkarır ve olayın özelliğine göre 

tazminat veya iş akdinin feshi gibi durumları doğurabilir.695 Ancak taraflar arasında iş 

ilişkisinin henüz doğmadığı bir döneme ilişkin taleplerde uyuşmazlığın tarafları işçi ve 

işveren olarak nitelendirilemeyeceğinden, bu uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı 

olmamalıdır. 696 

İş hukukunda güçlü yaptırım gücüyle desteklenmiş bir iş denetim mekanizması 

ülkede var olan iş hukuku kurallarının hayata geçirilmesi ve hukukun etkinliğinin 

sağlanması için oldukça önemlidir, zira yasalar ileri düzeyde olsalar da 

denetlenmedikleri takdirde kağıt üzerindeki düzenlemeler olarak kalırlar.697 Ülkemizde 

bu durumun temini açısından 4857 sayılı Kanunun 91. maddesinde devlet, çalışma 

hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izleyeceği denetleyeceği ve teftiş edeceği bu 

ödevin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı) bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş 

müfettişlerince yapılacağı belirtilmiştir. Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında ise, 

işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin 

başvuruları üzerine, iş sözleşmesinin devam etmesi kaydıyla birinci fıkra hükmü 

                                                 
694 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 121 

695 Süzek,  İş Hukuku,  298 

696 Kar, İş Yargılaması 395. Mutlay 98 

697 Süzek,  İş Hukuku, 918 
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uyarınca işlem yapılabilir. 4857 sayılı Kanunun 92. maddesinin 3. fıkrasına göre 

çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından tutulan 

tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olup, bu raporların ve tutulan tutanakların 

işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş 

mahkemesine itiraz edilebilecektir.  İş Kanununda bulunan bu düzenleme sayesinde iş 

akdi devam ederken yaşanan bir uyuşmazlığa ilişkin işçi alacağı hakkında iş teftiş 

raporunda bir tespit var ise bu alacak hakkında artık arabuluculuğa gidilmesine gerek 

olmayacağı belirtilmektedir. 698 Zira buradaki uyuşmazlık hali hazırda çözülmüş 

olacaktır. 699 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, 6325 sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci 

fıkrasına göre taraflar esas itibariyle arabuluculuğa dava açılmadan önce ya da dava 

açıldıktan sonra başvurabilir. Dava şartı olan arabuluculuk uygulamasında dava 

açılmadan önce arabuluculuğa başvuru bir muhakeme şartı olduğundan, iş hukukuna 

ilişkin davalarda dava açıldıktan sonra arabuluculuk uygulaması yalnızca ihtiyari 

arabuluculuk kapsamındaki uyuşmazlıklar için söz konusu olabilecektir.  

D. İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa Elverişli Olmayan Uyuşmazlıklar  

 6325 sayılı Kanunun 1. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kapsam her türlü 

arabuluculuk uygulaması için temel kıstastır. Dolayısıyla en genel ifadeyle yabancılık 

unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 

edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıkları arabuluculuk ile 

çözülmeye uygun uyuşmazlıklardır.  Bu niteliği taşımayan uyuşmazlıklar ne ihtiyari ne 

                                                 
698 Kar, Konferans, 34 

699 Kar, İş Yargılaması  394 
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de dava şartı olan arabuluculuk ile çözüme uygun olmayacaktır. 700 Zira 6325 sayılı 

Kanun ile getirilmiş olan bu temel kıstas tüm arabuluculuk süreçleri için belirlenmiş 

genel çerçevedir.  

Sosyal güvenliği sağlama ve bu konuda gerekli örgütü kurma görevi Anayasanın 

60. maddesinin 2. fıkrası ile devlete yüklenmiş bir görev niteliğinde olup sosyal 

güvenlik devletin yerine getirmesi gereken bir kamu hizmetidir bu nedenle de Sosyal 

Güvenlik Kurumu ile sigortalı ve işveren arasında bir eşitlilikten söz edilemez.701 Bu 

doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumunun taraf olduğu sosyal güvenlik hukukundan 

kaynaklı uyuşmazlıkların arabuluculuğa uygun olmadığının kabulü gerekir.702 Bu 

nedenle işçi ücretlerinden kesilen vergi, sigorta primleri gibi tarafların üzerinde 

serbestçe tasarruf edemeyecekleri uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.703 

Aynı şekilde hizmet tespiti davaları da ne ihtiyari ne de zorunlu arabuluculuğa elverişli 

değildir.704 Zira Yargıtay 705 tarafından sigortalının hizmet tespiti amacıyla açtığı 

davalar, kamu düzenine ilişkin ve hâkim tarafından re’sen araştırılma ilkesinin geçerli 

olduğu davalar olarak kabul edilmektedir.  Yine benzer şekilde ücret ihtilafı hakkındaki 

konularda, işçinin ücretinin korunmasında devletin taraf olması nedeniyle arabulucunun 

işçi ücretini tespitte yetkisiz olacağı ileri sürülmektedir. 706 

                                                 
700 Çalışmanın “Hukuk Uyuşmazlıklarında Uygulanacak Arabuluculuk Düzenlemesinin Uygulama 

Alanı”  başlığında hangi uyuşmazlıkların arabuluculuk yolu ile çözüme uygun olmadığı hakkında bilgi 

verildiği için burada yeniden bu hususa değinilmeyecektir.  

701 Süzek,  İş Hukuku, 5 

702 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 122. Odaman/Karaçöp, 61 

703 Ocak/Oğuz/Karaca/Bulur/Koç, 10 

704 Kar, İş Yargılaması, 397 

705 Konu hakkında emsal bir kararlar için bkz. YHGK 16.06.1999, 21-508/525, YHGK 27.01.2010 10-

578/37, YHGK 23.11.2011 21-575/697  (www.corpus.com.tr)  (E.T 10.8.2019)  

706 Kar, Konferans, 262 
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İş uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk kapsamı dışında kalan 

uyuşmazlıkların 7036 sayılı Kanunun 3. maddesinin (3) numaralı bendinde, iş kazası 

veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili 

tespit, itiraz ve rücu davaları olarak belirtildiği, burada sayılan dava türlerinden iş kazası 

ve meslek hastalığından kaynaklı davaların ihtiyari arabuluculuk kapsamında 

çözümlenebileceği belirtilmişti. Ancak düzenlemede belirtilen rücu davalarının sosyal 

güvenlik hukukuna ilişkin olması ve bu davalarda tarafların dava konusu üzerinde 

tasarruf etme imkânlarının bulunmaması nedeniyle bu dava türünün hiç bir şekilde 

arabuluculuğa uygun olmadığının kabulü gerekir. 707   

Ayrıca 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 

Kanununun 30. maddesinin 4. fıkrasında, MİT’in tarafı olduğu hukuk 

uyuşmazlıklarında, dava şartı olarak öngörülen arabuluculuk dâhil, arabuluculuk 

usulünün uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla Milli İstihbarat 

Teşkilatının taraf olduğu bir uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümü mümkün 

olmayacaktır.  

II. DAVA ŞARTI OLAN ARABULUCULUKTA SÜJELER  

Arabuluculuk görüşmelerinde süreçte yer alan süjeler708 uyuşmazlığın tarafları 

ve arabulucu olup, iş uyuşmazlıklarında doğal olarak uyuşmazlığın taraflarını işçi ve 

işveren oluşturacaktır.709  İş ilişkisinden kaynaklı bir uyuşmazlıkta arabulucuya 

                                                 
707 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,  73 

708 Çalışmanın daha önceki “Arabuluculuk Faaliyetinin Süjeleri “ başlığında ayrıntılı olarak 

arabuluculuğun süjelerine değinildiği için bu kısımda yalnızca iş uyuşmazlıkları bakımından özel 

durumlara yer verilecektir.  

709 Ekmekçi/Özekes/Atalı,154 
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başvurulmasının dava şartı olduğuna ilişkin uygulama hem işçi hem de işveren için söz 

konusudur. 710  

İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasına göre, bir iş 

sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel 

kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren 

arasında kurulan ilişkiye ise iş ilişkisi denir.   

İş hukuku başkasına bağımlı olarak yapılan işten doğan hukuki ilişkileri 

düzenlemesi nedeniyle, kapsamına bağımsız çalışanlar girmezken, bağımlı çalışan işçi 

ve memurlardan,711  “iş akdine” ya da “hizmet sözleşmesine” tabi çalışanlar ve bunları 

çalıştıran işverenler iş hukuku kapsamına girer. 712  

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun tanımlar başlıklı 2. 

maddesinin 4 numaralı bendine göre, iş sözleşmesi dışında ücret karşılığı iş görmeyi 

taşıma, eser, vekâlet, yayın, komisyon ve adi şirket sözleşmesine göre bağımsız olarak 

meslekî faaliyet olarak yürüten gerçek kişiler de bu Kanunun ikinci ila altıncı bölümleri 

bakımından işçi sayılır. 

İş Kanununda, Borçlar Kanununda, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanununda işçi 

niteliği kazanmak iş sözleşmesi ile çalışmaya bağlı tutulmasıyla işçi kavramı dar 

belirlenmiş Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunda ise taşıma, komisyon, eser, 

vekalet ile çalışanlar da işçi sayılarak işçi kavramı geniş tutulmuştur.713 

                                                 
710 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 74 

711 Öğretide 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında olan işçiler ile TRT TÜİK TOBB gibi kamu 

kurumlarında çalışan personelin zorunlu arabuluculuk kapsamında olmayacakları  belirtilmiştir. Çil, 23 

712 Süzek,  İş Hukuku, 1 

713 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 84. Süzek, İş Hukuku, 137 
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Arabuluculuğun dava şartı olduğu uyuşmazlıklar genel olarak 7036 sayılı 

yasada, “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı 

ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalar” olarak belirtilmiştir. Öte yandan 7036 

sayılı Kanunun 3. maddesinin 20 numaralı bendinde Basın İş Kanunu ile Deniz İş 

Kanunu kapsamındaki işçilerin kapsamda oldukları özel olarak ayrıca düzenlenmiştir. 

Borçlar Kanuna tabi işçiler bu düzenlemede zikredilmese de çalışmada daha öncede 

bahsedildiği üzere, Kanun gerekçesinde Borçlar Kanuna tabi işçilerin kapsamda 

olduğunun belirtilmesi ile öğretide ki genel görüş Borçlar Kanunu kapsamındaki iş 

ilişkilerinde de arabuluculuğun dava şartı olması gerektiği yönündedir. Ancak ne kanun 

gerekçesinde ne de söz konusu 20 numaralı bent düzenlemesinde, Sendikalar ve Toplu 

İş Sözleşmesi Kanuna tabi işçiler ifadesi kullanılmamıştır. Dava şartı olan arabuluculuk 

uygulamasının kapsamını belirleyen maddede “toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya 

işveren alacağı” ifadesi kullanıldığı ancak Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 

kapsamındaki işçilerin özel olarak uygulama kapsamında belirtilmemesi karşısında, 

kanaatimizce uyuşmazlığın kaynağı toplu iş sözleşmesine dayanıyorsa o uyuşmazlıkta 

arabuluculuk dava şartı olmalıdır. Başka bir ifadeyle Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu dolayısıyla işçi olarak kabul edilen ve vekâlet akdine tabi olarak çalışan bir 

işçinin işçilik alacağı dava şartı olan arabuluculuk kapsamında olmayacak, fakat İş 

Kanunu, Borçlar Kanunda, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanununa tabi bir işçinin toplu 

iş sözleşmesinden kaynaklanan alacağı dava şartı olan arabuluculuk kapsamında 

olacaktır.  

İş mahkemesinde açılması gereken bir davanın işçinin halefleri tarafından 

açılması halinde de davada görevli mahkeme yine iş mahkemesi olması gerekir.714  

İşçinin hayattayken hak ettiği ücret kıdem tazminatı gibi hakların işçinin vefatı halinde 

halen nitelik olarak işçi alacağı olması nedeniyle, kanuni mirasçılarca bu hakların talebi 

                                                 
714 Süzek,  İş Hukuku, 104 
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halinde kanuni halefiyet ilkesi gereği arabuluculuğa başvurmak dava şartı olmalıdır.715 

Bu doğrultuda işçinin hayatta iken hak kazandığı işçi alacakları ve tazminat 

niteliğindeki alacaklar mirasçılar tarafından ileri sürüldüğünde bu taleplerin yine dava 

şartı olan arabuluculuk kapsamında olacağından şüphe yoktur.716   

Yine işe iade talepli bir uyuşmazlıkta, kanun koyucu herhangi bir ayrım 

yapmadan işçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması halinde feshin geçerli hale 

geleceğini ve işverenin sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olacağını 

düzenlediğinden, işçinin anlaşma yapıldıktan sonra fakat işe başlamadan önce vefatı 

halinde fesih geçerli hale gelecek ve işçinin mirasçıları tarafından feshe bağlı işçilik 

alacakları kanuni halefiyet gereği istenebilecek ancak bu alacaklar bakımından ayrı bir 

arabuluculuk sürecinin de işletilmesi gerekecektir. 717 

Ancak vefat eden işçinin yasal mirasçılarının 1475 sayılı İş kanunun 14. 

maddesinin 14. bendinde belirtilen tazminat ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 440. 

maddesi uyarınca ödenecek ölüm tazminatı gibi doğrudan hak kazanacakları alacaklar 

bakımından arabuluculuğun dava şartı olup olmayacağı konusunda doktrinde fikir 

birliği bulunmamaktadır. Bir görüşe göre, ölüm tazminatı işçinin hayattayken hak 

kazandığı bir alacak niteliğinde olmadığından ve kanuni halefiyet ilkesi ile mirasçılara 

geçmediğinden uyuşmazlığın tarafları işçi ve işveren olamayacak ve uyuşmazlık işçi 

alacağı olarak nitelendirilemeyecek, bu durumda da arabuluculuk dava şartı 

olmayacaktır. 718 Başka bir görüşe göre ise 7036 sayılı Kanunda kapsam işçi ve işveren 

alacağı olarak belirtilse de, burada hakkın dayandığı Kanun esas alınmalı ve uygulama 

                                                 
715 Mutlay, 111  

716 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 120 

717 Mutlay, İşe İade, 2144 

718 Mutlay, 111 
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bütünlüğü gözetilerek bu haklardan doğan uyuşmazlıklarda da arabuluculuğun dava 

şartı olarak kabul edilmelidir.719 

Öte yandan, haksız fiilinden sorumlu kişinin ölmesi halinde tazminat 

yükümlülüğünün mirasçılarına geçtiği kabul edilmektedir.720 Konu hakkındaki bir 

Yargıtay kararına göre; haksız fiilden kaynaklanan borç, haksız eylemin vuku tarihinden 

itibaren doğar ve haksız eylemi gerçekleştiren bu borçtan tüm malvarlığıyla sorumludur, 

ölenin malvarlığı tüm hak ve borçlarıyla mirasçılarına geçeceğinden borçtan mirası 

reddetmeyen mirasçılar da sorumlu olacaktır.721 Bu durumda kanaatimize göre, vefat 

eden işçi aleyhine işveren tarafından haksız fiilden kaynaklı tazminat davası açılmak 

istenildiğinde, bu dava zorunlu arabuluculuğa tabi olacağından işçinin mirasçılarının 

arabuluculuk görüşmelerine katılması söz konusu olabilir.  

Arabuluculuk görüşmelerinde iş hukukundan kaynaklı ilişkinin diğer tarafı doğal 

olarak işveren olacaktır. Bir gerçek kişi işveren iş ilişkisinden kaynaklı olan hukuki ve 

cezai sorumluluk altında olup, bir işçinin birden fazla işvereni varsa bu durumda tüm 

gerçek kişi işverenler hukuki ve cezai sorumlulukta müteselsil sorumlu olacaklardır.722  

İş hukukunda birde soyut işveren somut işveren kavramı bulunmaktadır.  Bir iş 

ilişkisinde işverenin sahip olduğu talimatlara uyulmasını ve işin görülmesini isteme 

hakkı değişik kişilerde bulunması mümkün olup, bu durumda bu yetkilerle donatılmış 

tüm kişiler işveren olarak kabul edilmekte, ancak iş görme ediminin asıl alacaklısı olan 

işveren “soyut işveren” olarak nitelendirilirken en üst düzeyde işçiye emir ve talimat 

verme yetkisi olan kişiler “somut işveren” olarak nitelendirilmektedir. 723 Böyle bir iş 

                                                 
719 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 120  

720 Savaş, 124  

721 Yargıtay 4. HD. 11.11.2015 T.  2014/16776 E. 2015/12848 K. (www.kazancı.com) ( E.T. 08.10.2019)  

722 Süzek,  İş Hukuku,  154 

723 Süzek, 18  
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ilişkisinin varlığı halinde hukuki sorumluluk iş görme ediminin asıl alacaklısı olan soyut 

işverene ait olacaktır. 724 

Bu durumun sonucu olarak zorunlu arabuluculuk sürecinde hukuken sorumlu 

kabul edilen soyut işverenin arabuluculuk görüşmelerinde yer alması gerekmektedir. 

Ancak bu durumun genellikle işletme sahibinin yaş küçüklüğü nedeniyle hukuki işlem 

ehliyetine sahip olmadığı halde emir ve talimat yetkisinin yasal temsilci vasıtasıyla 

kullanılmasında görüldüğü belirtilmektedir.725 Bu durumda soyut işverenin 

arabuluculuk görüşmelerine yasal temsilcisi vasıtasıyla ya da birlikte katlılmasının 

gerektiği söylenebilir. 

İş Kanununun 7. maddesinde birinci fıkrasına göre, özel istihdam bürosu 

aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir 

işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle geçici iş ilişkisi kurulabilir. Bu iki halden 

farklı bir durumda geçici iş ilişkisinin kurulması mümkün değildir. 726 Ancak belirtmek 

gerekir ki geçici (ödünç) iş ilişkisinde işveren değişmediği gibi iş akdi başkasına 

devredilmez bu durumda işveren, iş akdinin tarafı olarak kalmaya devam ederken 

yalnızca iş görme edimini talep hakkı geçici bir süre ile başka bir işverene devredilir. 727 

Bu şekilde bir ilişkinin varlığı halinde geçici işverenle asıl işverenin müteselsil sorumlu 

olduğu kabul edilmektedir. 728 Fakat söz konusu 7. maddenin 14. fıkrasında geçici 

işçinin işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru ile neden olduğu zarardan, geçici 

işçinin çalıştıran işverene karşı sorumlu olduğu açıkça düzenlenmiştir. Bu durumda, iş 

ilişkisinin işvereni değişmediğinden, işçinin ileri süreceği bir uyuşmazlıkta ödünç veren 

                                                 
724 Süzek,  İş Hukuku,  154 

725 Süzek, 18 

726 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 226  

727 Süzek, 23  

728 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat 238 
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işverenin arabuluculuk sürecinin tarafı olması gerektiği,  işçinin verdiği zarardan dolayı 

geçici işveren tarafından ileri sürülen bir uyuşmazlıkta ise arabuluculuk sürecinin 

doğrudan işçi adına başlatılabileceği söylenebilir.  

Ayrıca İş Kanununun 6. maddesinde işyerinin devrine ilişkin düzenleme 

bulunmaktadır. Söz konusu maddenin 1. fıkrasına göre işyeri veya işyerinin bir bölümü 

hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde 

veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçları ile birlikte 

devralana geçeceği düzenlenmiştir. Aynı maddenin 3. fıkrasında ise devir halinde, 

devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden 

ve devralan işverenin birlikte sorumlu olacağı, ancak bu yükümlülüklerden devreden 

işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlı olacağı 

düzenlenmiştir. Bu nedenle kanuna karşı hile söz konusu olmadıkça işçinin iş akdi devir 

tarihinden önce sona ermiş ise, devralan işverenin devreden işveren döneminden 

kaynaklı işçi alacaklarından sorumluluğu söz konusu olamayacaktır. 729  

Bu doğrultuda iş sözleşmesinin devrinde, devreden ve devralan işveren zorunlu 

arabuluculuğun tarafı olabilecektir. 730 İş akdi, devralan işveren tarafından sona 

erdirildiğinde işe iade talebinin devralan işverene yöneltilmesi gerektiğinden 

arabuluculuk süreci bu işverene karşı başlatılmalıdır.731 Ancak işçilik alacakları ile 

tazminatlar bakımından izin ücreti ve ihbar tazminatının iş akdini sona erdiren devralan 

işverenden istenebileceği, devirden önce doğmuş diğer alacaklar bakımından ise her iki 

işveren hakkında arabuluculuğa gidilebileceği belirtilmiştir.732 Belirtmek gerekir ki  iş 

akdi işyerinin devri ile sona ermediğinden işçi kıdem tazminatını devreden işverende 

                                                 
729 Süzek,  İş Hukuku, 197 

730 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat 23 

731 Mutlay 122 

732 Kar İş Yargılaması, 392 
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çalıştığı sürelerinde dahil edilmesiyle hak kazanır ve bu tazminatını devralan işverenden 

talep edebilir fakat devralan işveren bu ödediği tazminatı, devirden önce çalışılan 

süreler ve devri esnasındaki ücreti karşılığında devredene rücu edebilir.733 Ancak alt 

işverene iş verilmesi aynı zamanda bir işyeri bölümünün devri olarak nitelendirilebilir 

ki bu durumun hukuki olarak sonucu asıl işveren işçilerinin iş akitlerinin aynı 

koşullarda devam etmesi olup, böyle bir durumda, iş akitleri bütün hak ve borçlarıyla 

birlikte alt işverene (devralana) geçeceğinden bu durumda bir alt işveren ilişkisi söz 

konusu olacaktır.734 Böyle bir devir söz konusu ise uyuşmazlık konusu işe iade 

olduğunda devreden ve devralan işveren arabuluculuk görüşmelerine İMK md. 3/15 

gereği birlikte katılım zorunluluğu altında olacaktır.  

Esasında işçinin müteselsil sorumlu olarak kabul edilen kişilere karşı süreci 

birlikte başlatma gibi bir yükümlülüğü bulunmadığı gibi, anlaşma tutanağını birlikte 

düzenlenmesini sağlamak açısından da bir sorumluluğu olmasa da bu durumda 

müteselsil sorunlulardan sürece dahil edilmeyen taraf açısından anlaşma hükmü bir şey 

ifade etmediğinden, ileride dava açılmak istenildiğinde bu müteselsil borçlu açısından 

arabuluculuğun ikmali gerekecektir.735 Bu durumda arabuluculuk görüşmelerine 

Kanunda müteselsil sorumlu olarak kabul edilen işverenlerin birlikte daveti 

uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilir.  

İhtiyari dava arkadaşlığının söz konusu olduğu müteselsil sorumluluk hallerinde 

işçi müteselsil kabul edilen işverenlerden yalnızca birine ya da bir çoğuna karşı 

arabuluculuk süreci başlatabilir.736 Ancak maddi hukuk bakımından mecburi dava 

arkadaşı olduğu öngörülen kişilerin mutlaka sürece birlikte dahil olmaları gerektiği 

                                                 
733 Süzek,  İş Hukuku,  198 

734 Süzek, İşyeri Devri, 324 

735 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 147 

736 Mutlay,  91  
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belirtilmektedir.737 Zira arabuluculuk görüşmelerine katılması için çağrılan mecburi 

dava arkadaşlarından biri sürece katılmadığında sürece katılan diğer dava arkadaşının 

tasarruflarına onay verdiği anlamı çıkarılamaz.738  

Yasa koyucu asıl işveren alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle 

arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin 

arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmalarını ve iradelerinin birbirine uygun olması 

gerekliliğini özel olarak düzenlemiştir. (İMK md. 3/15) Birlikte katılım zorunluluğu 

yalnızca işe iade talepli alt işveren ilişkilerinde öngörülmüş olup diğer işçilik alacakları 

ile tazminatlar için böyle bir zorunluluk öngörülmemiştir.Bu durumda işçi uyuşmazlıkta 

asıl işveren alt işveren ilişkisinin varlığını ileri sürüyorsa arabuluculuk bürosuna 

yapacağı başvuruda her iki işverene ait iletişim bilgilerini büroya vermeli arabulucu da 

bu işverenlerin toplantıya katılımını sağlamalıdır. 739  

Konu hakkında dikkat çekilen bir hususda işçinin arasında iş ilişkisi bulunan 

işverenin kim olduğu hakkında yanılgıya düşebileceğidir. İşçi ile işveren arasındaki 

hukuki ilişkinin tespiti hakkında arabuluculuk bürosunun bir yetkisi yoktur.740 Bu 

durumda bir görüşe göre arabulucu, görüşmeler esnasında gerçek işverenin toplantıya 

davet edilen işveren olmadığını tespit ederse işçinin de onayını alarak ilgili kişiyi 

toplantıya davet etmelidir.741 Zira arabuluculuk sürecinin taleple bağlılık ya da taraf 

değiştirme yasağına tabi olmaması nedeniyle müzakereler esnasında taraflarca 

başvuruda yer verilmeyen diğer işverenin katılımın sağlamasına engel bir durum 

bulunmaması gerektiği bu şekilde düzenlenen anlaşma tutanağının geçerli sayılması 

                                                 
737 Mutlay, 87 

738 Kar,  İş Yargılaması 391 
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gerektiği belirtilmektedir.742  Benzer şekilde işçilerin iş yargılamasında da çoğu zaman 

işverenleri hakkında yanılgıya düştüklerinin görüldüğü, bu durumda mahkemelerce 

HMK md. 124 kapsamında taraf sıfatında yanılma olarak kabul edilip düzeltildiği, 

yargılama esnasında zorunlu arabuluculuk sürecinden geçmiş bir uyuşmazlıkta bu 

şekilde işverenin mahiyeti hakkında hataya düşüldüyse mahkemece dava şartı 

yokluğunda esastan ret kararı verilmesine gerek olmadığı dava şartının gerçekleşmiş 

olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir.  743  

Bununla birlikte asıl işveren alt işveren ilişkisinin mevcut olduğu bir uyuşmazlık 

hakkında 01.01.2018’den önce derdest olan bir davada, eğer müteselsil borçlulardan biri 

henüz davaya dahil edilmediyse, dava şartı olan arabuluculuğun yürürlüğünden sonra 

dahil edilmek istenen diğer müteselsil borçlu için önce dava şartı olan arabuluculuğa 

başvurulması gerektiği belirtilmektedir. 744  

6356 sayılı Kanunun 26. maddesinin 2. fıkrasına göre, sendikalar, yazılı 

başvuruları üzerine iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan hakları ile sosyal 

güvenlik haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava açmak ve bu nedenle 

açılmış davada davayı takip yetkisine sahiptir. Sendikanın üyelerinin ya da üyelerin 

mirasçılarının haklarını temsil edebilmeleri için temsil edilecek kişinin sendikaya yazılı 

başvuru yapmış olması gereklidir. 745 Bu hak istisna olmaksızın tüm sendikalara 

tanınmış bir haktır, burada temsil yetkisini kullanacak sendikanın toplu iş sözleşmesi 

yapma yetkisine sahip olması gibi bir durum aranmaz, kanuna uygun olarak kurulmuş 

bir sendika olması yeterlidir. 746 Düzenleme uyarınca sendika nasıl dava açabilmek için 

                                                 
742 Çil, 35 

743 Çil, 23 

744 Çil, 18  

745 Narmanlıoğlu, 255  

746 Narmanlıoğlu, 255  
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işçinin yazılı başvurusuna ihtiyaç duyuyorsa ve bu yetki sendikaya işçiyi temsil yetkisi 

verme niteliğindeyse, dava şartı olan arabuluculuk kapsamındaki uyuşmazlıkta da 

sendika özel olarak yetkilendirildiyse süreçte işçiyi temsil yetkisine sahip 

olabilmelidir.747 

III. DAVA ŞARTI OLAN ARABULUCULUK FAALİYETİNİN 

AŞAMALARI  

Dava şartı olan arabuluculuk süreci genel arabuluculuk sürecinden başvuru ve 

arabulucunun görevlendirilmesi ve sürecin başlaması, sona ermesi gibi noktalarda 

farklılaşmaktadır. Ancak  İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinin 21. fıkrasında özel 

düzenleme bulunmayan hallerde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 

Kanunun uygulanacağı belirtilmesi nedeniyle Kanunda belirtilen arabuluculuğun temel 

aşamalarına ilişkin kurallar dava şartı olan arabuluculuk faaliyeti için de geçerlidir. 748 

Arabuluculuk yoluyla bir uyuşmazlığın çözümünde Hukuk Muhakemeleri 

Kanununda olduğu gibi katı şekil kuralları mevcut değildir. 749 Bu doğrultuda aslında 

arabuluculuk sürecinin işleyişi hakkında kesin safhaların bulunduğunu söylemek 

mümkün olmasa da sürecin başlangıç, bitiş, bilgi toplama, menfaatlerin açıklaması, 

çözüm önerilerinin getirilmesi ve sonuç aşamalarını barındırdığı söylenebilir.750    

1. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Arabulucunun Görevlendirilmesi 

Arabuluculuğa başvuracak işveren ya da işçinin başvurusunun içeriği, sürecin 

sağlıklı işlemesi adına önem arz eden bir durumdur. Zorunlu arabuluculuğa başvuru, 

dilekçe ile veya bürolarda bulunan formların doldurulması suretiyle yahut elektronik 

                                                 
747 Mutlay,103  

748 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 168 

749Ulukapı/ Kıyak, 1670 

750 Taşpolat Tuğsavul, 177 
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ortamda yapılabilir 751(HUAKY md. 23/3) Mevzuatımızda arabuluculuğa yapılacak 

başvuru için bir ücret veya harç öngörülmemiştir. 

Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü 

iletişim bilgisini adliye arabuluculuk bürosuna verir. Adliye arabuluculuk bürosu, 

tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili 

kurum ve kuruluşlar, uyuşmazlık konusuyla sınırlı olmak üzere adliye arabuluculuk 

bürosu tarafından talep edilen iletişim bilgilerini vermekle yükümlüdür. (HUAKY. md 

24/2) 

Başvuruda uyuşmazlık konularının ve taleplerin net bir şekilde belirtilmesi, 

özellikle bu talepler hakkındaki zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin durması 

açısından oldukça önemlidir.752 Zira arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son 

tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü 

süre işlemez. (İMK md.3/17) Hak kayıplarının oluşmasını önlemek adına süreler 

uyuşmazlıklarda büyük önem taşıyan faktörler olup, bu nedenle arabuluculuk 

faaliyetinin süreler üzerindeki etkileri hakkında Kanunda özellikle düzenlemeye yer 

verilmiştir. 753  

Yönetmelikte, arabuluculuk başvurusu sırasında başvurandan, uyuşmazlık 

konusuna ilişkin hususların açıklanması isteneceği belirtilmiştir. (HUAKY md. 23/4) 

Tarafların anlaşmaya vardıkları hususları açık bir şekilde belirtmeleri oldukça 

                                                 
751 Tarafların dilekçe ile başvurması halinde, 6100 sayılı Kanunun 119. maddesinde yer alan dava 

dilekçesinde bulunması gereken unsurları içeren bir başvurunun faydalı olacağı bu doğrultuda; başvuruda 

başvuranın kimlik ve adres bilgilerinin, kaşı tarafın unvan adres ve iletişim bilgililerinin, hangi hakların 

talep edildiğinin ve bu istemlerin yasal dayanağı ile delillerinin yer alması gerektiği  hakkında bkz. Kar, 

İş Yargılaması, 400 

752 Çil, 28 

753 Akın, Yeni Düzenlemeler, 26 
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önemlidir, zira anlaşmaya varılan hususlar açıkça belirtilmezse, ilerde kötüniyetli olarak 

müzakere edilmeyen bir uyuşmazlık hakkında dava açılamayacağına ilişkin itirazın ileri 

sürülme ihtimali doğabilir. 754  

Dolayısıyla örneğin kıdem tazminatına ilişkin bir uyuşmazlıkta, başvuruda 

uyuşmazlık konusunun ne olduğu açıkça belirtilmez ya da belirtilirken “işçi alacağı” 

gibi genel bir ifade kullanılırsa ileride açılacak kıdem tazminatı davası açısından dava 

şartının gerçekleşmesi için başvurunun yeterli olmayacağı belirtilmektedir.755  

Ancak başka bir görüşe göre arabuluculuk başvurusu dava dilekçesi niteliğinde 

olmadığından taleple bağlılık kuralının işlemeyeceği, bu doğrultuda görüşmelerde 

tarafların başvuruda yer verilmeyen alacaklar hakkında müzakere edebileceği ve bu 

hususlar üzerinde anlaşılır ve anlaşma tutanağında yer verilirse bu alacaklar bakımından 

zorunlu arabuluculuğa başvuru şartının gerçekleşmiş sayılacağı belirtilmektedir.756  

Ancak bu şekilde başvuruda yer almayan bir uyuşmazlığın görüşmelerde 

anlaşmaya bağlanabilmesi ancak tarafların onayı ile söz konusu olabilecektir.757 Bu 

konu hakkındaki bir Yargıtay kararında758 öğretide konu hakkında ileri sürülen bu 

görüşe paralel olarak, arabuluculuk ile ilgili gerek 7036 sayılı Kanun gerekse de 6325 

Sayılı Kanunda başvurunun kapsamı ve başvurunun şekline dair bir düzenleme 

bulunmadığı bu sebeple başvuru esnasında dile getirilmeyen bir alacak kaleminin 

görüşmeler kapsamında talebe konu edilmesinin her zaman mümkün olduğu gibi 

müphem durumlar olması halinde ise uyuşmazlığın kapsamının arabulucu tarafından 

belirlenebileceği, zira arabuluculuk faaliyetinin bir yargılama faaliyeti olmadığı, bu 

                                                 
754 Akkan, 18 

755 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 75 

756 Çil, 29  

757 Kar İş Yargılaması 399 

758 Yargıtay 9. HD. 07.05.2019 T. ,2019/3610 E, 2019/10073 K, (www.kazancı.com) (E.T. 16.10.2019)  

http://www.kazancı.com/
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nedenle de görüşmeler sırasında taleplerin artırılabileceği ya da değiştirilebileceği 

belirtilmiştir. 

Konu hakkındaki başka bir Yargıtay kararında, Bölge Adliye Mahkemesinin son 

tutanakta arabuluculuk konusu uyuşmazlığın "işçi-işveren uyuşmazlığı" olarak yer 

aldığı, bir uyuşmazlıkta zorunlu arabuluculuk dava şartının yerine getirilmiş 

sayılabilmesi için taraflar arasında hangi işçilik alacakları için görüşme yapıldığı, hangi 

alacaklar hususunda anlaşma sağlandığı, hangileri için sağlanamadığının net bir şekilde 

tespit edilmesi gerektiği, bu haliyle arabuluculuk dava şartının yerine getirildiğinin 

kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddedildiği karar 

bozulmuştur. Yargıtay yaptığı inceleme sonucu bozma gerekçesinde;759 bu tür 

anlaşmazlıklara ve tereddütlere meydan verilmemesi için arabuluculuk tutanağında 

tarafların anlaştıkları ya da anlaşamadıkları alacak kalemlerinin tek tek belirtilmesi 

gerektiğinin ancak dava şartı olan zorunlu arabuluculuk uygulamalarında başlangıçta 

hem talepte bulunanlar ve hem de arabulucular tarafından yapılan bu tür hataların 

tarafların mağduriyetlerine sebebiyet verdiği gibi arabuluculuk uygulamasının 

amaçlandığı gibi uygulanmasına da engel olduğunu belirtilmiştir.  Bu gerekçeyle yaptığı 

incelmesinde yüksek mahkeme, bu tip uyuşmazlıklarda, 6325 sayılı Kanuna dayanılarak 

çıkartılan ve 02.06.2018 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin aksaklıkları gidermek 

amacı ile uygulamaya sokulduğu, arabuluculuğa hangi konularda başvurulduğuna 

ilişkin söz konusu yönetmelik ile “başvuru formu” uygulamasının başladığı 02.08.2018 

tarihine kadar arabuluculuk anlaşamama tutanağında, arabuluculuğa konu alacakların 

tek tek belirtilmeden “işçilik alacakları” veya “işçi-işveren uyuşmazlığı” gibi soyut 

                                                 
759 Yargıtay 22. HD 09.05.2019 T. 2019/3584 E. 2019/10279K. (www.kazancı.com), aynı yönde başka 

kararlar  için ayrıca bkz. Yargıtay 9. HD. 07.05.2019 T. 2019/3610 E. 2019/10073 K. 

(www.kazancı.com), Yargıtay 9. HD 11.02.2019 T. 2019/510 E. 2019/3277 K. (www.kazancı.com) 

(E.T.16.10.2019) 

http://www.kazancı.com/
http://www.kazancı.com/
http://www.kazancı.com/
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ifadeler kullanılmış ise taraflar arasındaki işçilik alacaklarının tamamının arabuluculuğa 

konu edildiğinin kabul edilmesi gerektiği, başka bir deyişle “ başvuru formu” 

uygulamasının başladığı 02.08.2018 tarihinden önceki dönem için taraflardan 

kaynaklanmayan bu tür uygulama hataları aşılarak arabuluculuk müessesinin amaca 

uygun yürütülmesinin sağlanması gerektiğini belirtilmiş, başvuru formu uygulamasının 

başladığı 02.08.2018 tarihinden sonraki başvurularda ise hangi alacak veya tazminat 

kalemleri konusunda anlaşma sağlandığı veya sağlanamadığını açıkça belirtmeyen son 

tutanağa göre dava şartının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğini belirtilmiştir.  

Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe 

kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.(İMK md. 3/17) 

Arabuluculuk sürecinin başlaması ile zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerinin 

hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtilen hüküm ile arabuluculuk faaliyeti 

esnasında geçirilen sürelerin taraflarca hak kayıplarına neden olması önlenmek 

istenilmiştir.760 Bu sayede arabuluculuğa başvurulması nedeniyle harcanan zamanda 

tarafların hakları korunmuş olur. 761 

Tarafların ve uyuşmazlık konusunun aynı olduğu durumlarda birden fazla 

başvuru yapılmış ise, başvurunun hukuki sonuçları bakımından ilk başvuru esas alınır 

(HUAKY. Md.23/2) Bu düzenlemenin arabuluculuk sürecinin başlamasının süreleri 

koruyucu etkisi bakımından tarafların lehine getirilmiş olan bir düzenleme olduğu 

kanaatindeyiz.  

A. Başvuru Yapılacak Yetkili Arabuluculuk Bürosu  

Kanuna göre başvuru, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin 

bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise 

                                                 
760 Yılmaz, Arabuluculuk Düzenlemesi, 1291 

761 Akın, Uyuşmazlık Çözümünde Arabuluculuk, 13 
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görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır. (HUAK md. 18/A-4)  İş Mahkemeleri 

Kanununa göre ise başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin 

yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki762 arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk 

bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.(İMK 

md. 3/5) Burada söylenebilir ki başvurunun yapılacağı yer açısından İş Mahkemeleri 

Kanununda iş uyuşmazlıklarında yetkili mahkemeyi belirleyen 6. madde hükmüne 

paralel bir düzenleme yapılmıştır.763 

İş Mahkemeleri Kanununda başvuruda görevlendirilen yazı işleri müdürlüğünün 

neresi olacağına dair bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak Yönetmeliğin “dava şartı 

olan arabuluculuğa başvuru” başlıklı 23. maddesine göre, adliye arabuluculuk bürosu 

kurulmayan yerlerde, büronun görevini, görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı 

işleri müdürlüğü yerine getirilecektir. Söz konusu hüküm dolayısıyla arabuluculuk 

bürosu bulunmayan yerlerde görevlendirilecek yazı işleri müdürlüğü, Adalet 

Komisyonlarınca görevlendirilecek sulh hukuk mahkemesi yazı müdürlüğü olacaktır. 

İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinin (9) numaralı bendinde yapılan 

başvuruda büronun yetkili olmaması halini düzenlemiştir. Söz konusu bende göre 

arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden 

dikkate alamayacak ancak karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin 

yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine 

itiraz edebilecektir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk 

                                                 
762 Düzenlemedeki işin yapıldığı yer ifadesinden, başvurunun yapıldığı anda işçinin çalıştığı yer değil 

başvurunun temelindeki uyuşmazlığın bağlantılı olduğu işyerinin anlaşılması gerektiği hakkında bkz. 

Mutlay,138  

763 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 157 
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mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder.764 Mahkeme, harç alınmaksızın 

dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda yetkili büroyu 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 arabulucu yeniden görevlendirilir ve sürecin sonlandırılması için 

belirtilen süreler yeni görevlendirme 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 ve bu durumda yetkili büro arabulucu görevlendirir.  

İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinin 5. fıkrasına göre karşı taraf birden 

fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki büro yetkili sayılacağından birden fazla 

kişinin arabuluculuk görüşmesine davet edildiği durumda, taraflardan herhangi birinin 

yerleşim yerindeki büronun yetkili olduğunun kabulü gerekecek bu nedenle, taraflardan 

bir tanesi için o yer yetkili değilse yetki itirazında bulunamayacaktır. 765 

Yetkili büroya başvuru için öngörülen 1 haftalık sürede başvuru yapılmazsa 

sürecin başlaması ile duran hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri işlemeye devam 

edecektir.766 Doğal olarak söz konusu kanuni düzenlemede bahsedilen yetkili büro, İş 

Mahkemeleri Kanunun 3. maddesinin (5) numaralı bendinde belirlenen yetkili bürodur. 

İş Mahkemeleri Kanunun yetkiye ilişkin 6. maddesinde Kanunda belirtilen yerlerden 

farklı bir yerde uyuşmazlığın çözüleceğine ilişkin yapılan yetki sözleşmelerinin geçersiz 

olduğu belirtmiştir. Çalışmanın önceki bölümlerinde ifade edildiği üzere taraflar 

                                                 
764 Düzenlemede yapılacak yetki itirazı hakkında karşı tarafın görüşünün alınmamasının yerinde olmadığı 

yetkili büroya gönderilmeden önce başvuran tarafın görüşünün alınmasının gerektiği yöndeki 

değerlendirme için bkz. Ekmekçi/Özekes/Atalı, 158 

765 Mutlay, 137  

766 Çil 31 
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uyuşmazlık meydana gelmeden önce aralarında ileride meydana gelebilecek bir 

uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözümleneceğine dair arabuluculuk sözleşmesi 

yapabilir. Bu durumda yapılacak sözleşme uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözümü 

için bir anlam ifade etmeyecektir. Zira dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru 

Kanun gereği zorunludur. Fakat taraflar bu sözleşmede yetkiye ilişkin bir düzenleme 

yaptılar ise bunun geçerli olup olmayacağı tartışması doğabilir. Bir görüşe göre 

Kanunda belirlenen yetki kamu düzeninden değildir. 767 Bu yetkinin kamu düzeninden 

olmadığının kabulü halinde, tarafların önceden yapacakları arabuluculuk sözleşmesinde 

ya da sözleşme eki niteliğindeki arabuluculuk şartında yetkili büroyu da önceden 

belirleyebileceklerinin kabulü gerekir.  

Belirtmek gerekir ki, burada belirtilenler dışında yetkili büronun şekli hususlar 

dışında kendisinin yetkisi, uyuşmazlığın niteliği, ya da uyuşmazlığın dava şartı olan 

arabuluculuk kapsamında olup olmadı gibi konulara ilişkin herhangi bir inceleme 

yetkisi bulunmamaktadır.768  

B. Sürecin Başlaması ve Arabulucunun Görevlendirilmesi   

6325 sayılı Kanuna göre arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya 

başvuru hâlinde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu 

arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir 

tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. (HUAK md. 16/1)  Ancak 

dava şartı olan arabuluculuk uygulamasında sürecin başlangıcı ihtiyari arabuluculuktan 

farklı olarak arabuluculuk bürosuna başvuru anıdır.769  

                                                 
767 Çil, 31.  Ekmekçi/Özekes/Atalı,158 

768 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 161 

769 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 162 
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Arabuluculuk sürecinin başlamasının tarafları temerrüde düşürmesi sonucunu 

kendiliğinden doğurması mümkün olmamakla beraber, sürecin başlamasının aynı 

şekilde kendiliğinden tarafların iyi niyetinin kötü niyete dönüşmesine neden olacağını 

söylemek de mümkün değildir. 770 Bu gibi sonuçların doğabilmesi için tek başına 

büroya başvuru yeterli olmamalı uyuşmazlığın diğer tarafının bu durumdan haberdar 

olması sağlanmalıdır. 771 

Kanunun 14. maddesine göre başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu 

veya arabulucular taraflarca seçilir. Ancak dava şartı olan arabuluculuk kapsamında bir 

başvuru geldiğinde arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro 

tarafından belirlenecek olup tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde 

anlaşmaları hâlinde bu arabulucu da görevlendirilebilecektir. (İMK md.3/9) Dolayısıyla 

arabulucunun taraflarca belirlenmesi dava şartı arabuluculuk uygulaması içinde 

geçerlidir ancak dava şartı olan arabuluculuk uygulamasını yürütecek arabulucular İş 

Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinin (4) numaralı bendine göre taraflarca belirlense 

de ancak Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından belirlenen listelerden772 

seçilebilecektir. Dava şartı olan arabuluculuk ile ilgili uyuşmazlıklarda liste dışında bir 

arabulucu görevlendirilemez. (HUAKY md.24/1) 

Tarafların aralarındaki uyuşmazlığı çözmek için listeden bir arabulucu 

belirledikleri halde, taraflardan biri bu anlaşmaya uymaksızın arabuluculuk bürosuna 

                                                 
770 Ulukapı / Kıyak, 1680 

771 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 163 

772 Adalet Bakanlığının 16.11.2017 tarihli ''Olur''u ile belirlenen İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa 

İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, sicile kayıtlı 9490 arabulucudan 6019’u iş hukukunda uzmanlık 

eğitimini tamamlayarak, uzman arabulucu olarak görev yapmaya hak kazandığı hakkında bkz. Adalet 

Bakanlığı 2018 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu, (Şubat 2019) 

http://www.sgb.adalet.gov.tr/raporlar/rapor2018.pdf 

http://www.sgb.adalet.gov.tr/raporlar/rapor2018.pdf
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başvurursa artık önceden belirlenen arabulucunun süreci yürütmek üzere atanması söz 

konusu olamayacak, zira bu durumda taraflarca seçilen arabulucuda diğer tarafın rızası 

olmadığı, önceden seçilen arabulucunun süreci yönetmesi hakkında rızanın bulunmadığı 

sonucu çıkacaktır.773 

Öte yandan taraflara aralarındaki uyuşmazlıkta yetkili olacak arabulucuyu seçme 

hakkı tanımış olsa da, birbirlerine karşı güvensizlik duygusu taşıyan kişilerin birlikte 

karar alarak bir arabulucu belirleyebilmelerinin oldukça zor olacağı belirtilmektedir.774 

Yine daha önce mahkemelerde yaşanan bilirkişilerin seçimlerine ilişkin uygulamadan 

hareketle tarafların karşı tarafça seçilen arabulucuyu kabul etmesinin oldukça zor 

olabileceği de belirtilmiştir. 775 

Kanunda yer alan ve “başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya 

arabulucular taraflarca seçilir” hükmünden hareketle arabuluculuk sürecini tek bir 

arabulucu yürütebileceği gibi birden fazla arabulucu da yürütebilir, zira düzenleme bu 

duruma cevaz vermektedir.776  Ancak gerek 7036 sayılı Kanunun 3. maddesinde gerekse 

Kanunun dava şartı arabuluculuk uygulamalarına ilişkin beşinci bölümünde “arabulucu” 

ifadesi kullanılmıştır. Dolayısıyla ihtiyari arabuluculuk uygulamasında görüşmelerin 

birden fazla arabulucu tarafından yürütülebileceği belirtilse de dava şartı olarak 

arabuluculuk uygulamasında kanuni düzenlemelerde “arabulucu” ifadesi kullanılması 

nedeniyle büro tarafından tek arabulucunun görevlendirilebileceği söylenebilir.777 

                                                 
773 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 160 

774 Karacabey, 485 

775 Doğan Yenisey, 187  

776 Kaplan, 141 

777 İşçi açısından avukatla temsilin zorunlu kılınması veya “co-mediation”  gibi birden fazla arabulucunun 

ortak çalışacağı bir modelin benimsenmesinin işçinin haklarını korumak adına yerinde olacağından bu 

yönde düzenlemenin gerekliliği yönünde eleştiri için bkz. Namlı, 160 
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Ancak bir görüşe göre müzakereleri yürütecek arabulucunun taraflarca seçilmesi 

halinde sayı sınırlanması olmayacaktır.778  

Ayrıca belirtmek gerekir ki mevzuata göre arabulucunun görevinin bizzat yerine 

getirme ve bu görevi başkasına devredememe yükümlülüğü bulunmakta olup, 

arabulucu, arabuluculuk sürecinde hukuki ve fiili sebeplerle görevini yapamayacak hâle 

gelirse, tarafların üzerinde anlaştığı yeni bir arabulucu ile süreç kaldığı yerden devam 

ettirilebilir ve önceki yapılan işlemler geçerliliğini korur. (HUAKY md.20/5)  

2. Arabuluculuk Görüşmelerinin Yürütülmesi  

Görevlendirilmiş arabulucunun süreçte yapacağı ilk işlem tarafları ilk 

görüşmeye davet etmektir. Yönetmeliği göre arabulucu adliye arabuluculuk bürosu 

tarafından görevlendirildikten 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 

vekilleri ile birlikte davet eder. (HUAKY md.25/ 2) Öğretide, uygulamada taraf 

vekillerinin asillerin iradelerine önem vermeksizin kendi iradeleri doğrultusunda süreci 

yönlendirdiklerinin görüldüğü, Yönetmelikte yer alan düzenleme uyarınca önce asillerle 

ön görüşme yapılmasının vekillerin temsil ettikleri kişiler adına farklı işlem 

yapmalarının önüne geçmeyi amaçladığı ve yine düzenleme uyarınca arabulucunun 

yapacağı bilgilendirmenin de süreçte ortaya çıkabilecek hukuki aksaklıkların ve irade 

sakatlığı iddialarının önlenmesine hizmet edeceği belirtilmektedir. 779 

                                                 
778 Çil, 33 

779 Odaman/Karaçöp, Arabuluculuğun Bugünü ve Geleceği, 56 
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Arabulucu ilk oturum davetini yaparken taraflarla etkileşim halinde olmalı, 

öncelikle toplantı tarihi ve yerinin belirlenmesi konusunda taraflar ile iletişim 

kurmalıdır. Ancak taraflarla yaptığı görüşme sonucunda bir mutabakat sağlanamazsa 

toplantı tarihini ve yerini kendisi belirleyebilir.  ( HUAKY md. 25/3)  

Adliye arabuluculuk bürosu, tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim 

bilgilerini araştırmaya da yetkili olup, ilgili kurum ve kuruluşlar, uyuşmazlık konusuyla 

sınırlı olmak üzere adliye arabuluculuk bürosu tarafından talep edilen iletişim bilgilerini 

vermekle yükümlüdür. (HUAKY md. 24/2)   

Bu aşamada arabulucunun taraflara yapacağı ilk toplantı davetinin usulüne 

uygun olması ve davetin taraflara ulaşmasının sağlaması oldukça önemlidir zira ilk 

toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda 

toplantıya katılmayan tarafın ileride açılacak davada kısmen veya tamamen haklı çıksa 

bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulması söz konusu olacaktır. 780 

Kanunda taraflara ait iletişim bilgilerinin görevlendirilen arabulucuya büro 

tarafından verileceği belirtilmiştir. Ancak bilgiler yetersiz kalırsa ihtiyaç duyduğunda 

arabulucunun kendiliğinden araştırma da yapabileceği, elindeki bilgiler itibarıyla her 

türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendireceği 

ve ilk toplantıya davet edeceği belirtilmiştir. (HUAK md. 18/A-7) Dolayısıyla başvuran 

taraf uyuşmazlığın diğer tarafına ait bilgileri eksik verdiği halde hem büronun hem de 

arabulucunun iletişim bilgilerini tespit etmek için geniş kapsamlı bir araştırma yetkisi 

bulunmaktadır. 

Ancak düzenlemede yer alan ve iletişimin “her türlü” iletişim aracıyla yapılacak 

ilk toplantı hakkında bilgi verilmesi hususunun, ilk toplantıya katılamamaya bağlanan 

sorumluluktan ötürü, toplantıya katılmayan tarafın itirazını bertaraf edecek nitelikte 

                                                 
780 Çil, 33 
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olmadığı 781 bunun yerine iletişimin resmi olarak kayıtlı e-posta uygulamaları ile 782 

yapılmasının ya da iadeli taahhütlü bir iletişim aracı ile yapılmasının 783 daha uygun 

olacağı belirtilmektedir.  

A. Arabuluculuk Sürecinin Yürütülmesi  

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları 

aracılığıyla katılabilirler.(HUAK md. 15/6)  Dava şartı olan arabuluculuk uygulaması 

için de Kanunda yer alan maddeye paralel bir düzenleme yapılmış, ancak ayrıca 

işverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanın da görüşmelerde işvereni temsil 

edebileceği ve son tutanağı imzalayabileceği de belirtilmiştir. (İMK md. 3/18)  

Yönetmeliğe göre işveren işçisini adi veya resmi yazılı belgeyle yetkilendirebilecektir. 

(HUAKY md.25/1) Bu düzenleme özellikle çok sayıda işçi çalıştıran işverenlerin aynı 

anda birden fazla arabuluculuk görüşmesine katılabilmesi için getirilen bir imkân 

niteliğindedir. 784 785  

Kanunda arabuluculuk görüşmelerine işveren yerine katılabilecek olan kişi 

yalnızca işverenin çalışanı olarak nitelendirildiğinden bu kişinin işveren vekili olması 

gerekmediği gibi herhangi bir çalışan olması yeterlidir. 786 Ancak bu çalışanın işverenin 

sigortalı olarak çalışan işçisi olması gerektiğinden mali müşaviri gibi serbest çalışma 

                                                 
781 Mutlay, 145  

782 Çil, 57 

783 Oğuz, 123 

784 Çil, 34 

785 İşverenin bu şekilde çalışanını yetkilendirmesinin avukatın tekel hakkına aykırı olduğu yönündeki 

değerlendirme için bkz. Ekmekçi/Özekes/Atalı 155 

786 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 76 
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makbuzu karşılığı işverene hizmet veren bir çalışanın görüşmelere işveren yerine 

katılması mümkün değildir.787 

Kanuni düzenleme nedeniyle uyuşmazlığın tarafları görüşmelere bizzat 

katılabileceği gibi kanuni temsilcileri ile de katılabilir. Ancak uyuşmazlığın taraflarının 

sürecin takibinin kanuni temsilcilerine bıraktıkları halde, kanuni temsilciler tarafından 

taraflar adına inisiyatif alma yetkisi sınırlı olabileceğinden sürecin temsilciyle birlikte 

takibinin daha sağlıklı olacağı ileri sürülmektedir.788 

 İş uyuşmazlıkları hakkında yürüyen bir arabuluculuk görüşmesine katılacak 

vekilin uyuşmazlıkta işçi ve işverenin konumları ve güç farklılıkları açısından bilgi 

sahibi olması, sürecin sonunda anlaşma belgesinin infazında sıkıntı yaratmayacak 

şekilde düzenlenmesine katkıda bulunması önemlidir.789 Ayrıca tekrar belirtmekte fayda 

var ki arabuluculuk görüşmelerine katılacak vekilin vekâletnamesinde konuya ilişkin 

HMK md. 74 gereği özel yetki bulunması gerekmektedir. Ancak öğretide bir görüşe 

göre görüşmelere katılacak avukat işverenin sigortalı çalışanı ise bu durumda 

vekâletnamesinde özel yetki aranmaksızın işverenin kendisini yetkilendirdiğine ilişkin 

bir belgenin ibrazı ile görüşmelere katılma ve son tutanağı imzalamaya yetkili 

olmalıdır.790  

Yönetmelikte Kamu Kurumu adına arabuluculuk görüşmelerine katılacak 

komisyon üyelerinin arabuluculuk sürecinde karar alma konusunda tam yetkili olduğu 

belirtilmiştir. (HUAKY md. 18/5) Ayrıca komisyon üyelerinin görevleri uyarınca 

aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemler nedeniyle görevinin gereklerine aykırı 

davrandıklarının mahkeme kararıyla tespit edilmesi dışında, mali ve idari yönden 

                                                 
787 Odaman/Karaçöp, Arabuluculuğun Bugünü ve Geleceği, 51 

788 Oğuz, 135 

789 Kar İş Yargılaması 427 

790 Odaman/Karaçöp, Arabuluculuğun Bugünü ve Geleceği, 56  
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sorumlu tutulamayacağı da belirtilmiştir. (HUAY md. 18/7) Ancak burada komisyon 

üyelerinin gözettikleri kamu menfaati nedeniyle mutlaka en düşük miktarlı anlaşmayı 

sağlaması gerektiği ya da aynı durumda olan birden fazla işçi ile farklı anlaşmalar 

düzenlemelerinin görevlerini kötüye kullandıkları şekilde yorumlanması komisyon 

üyeleri için bir risk teşkil etse de, bu yönde bir yorum oldukça yanlış olacak zira 

arabuluculuk süreci kendine özel olup her işçi için farklı sonuçlar doğurabilecektir. 791 

Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu 

görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet 

komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür. ( İMK md.3/19)  Söz konusu düzenleme ile 

arabuluculuğun hukuken yetki alanı belirlenmiş olsa da fiilen yürütülecek faaliyet 

açısından bir sınırlama getirilmediğinden, görüşmeler faaliyetin yürütülmesine uygun 

her ortam ve zaman diliminde gerçekleştirilebilmelidir.792  

Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla arabuluculuk 

usulünü serbestçe kararlaştırabilirler. (HUAK md 15/2) Madde metninde bahsedilen 

emredici hukuk kuralları ifadesi eşitlik ilkesi ve hukuki dinlenme hakkı çerçevesinde 

değerlendirilebilir.793 Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, 

tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için gereken usul 

ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür. (HUAK md. 15/3)  

 İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında güç dengesi eşit olmadığı için, arabulucuların 

bu durumu gözeterek tarafsızlık ilkesini zedelemeden, tarafların arsındaki eşitliği ortaya 

çıkarmaya ve adil hakkaniyete uygun bir şekilde tarafların ortak bir sonuç üzerinde 

anlaşmalarına yardımcı olmaları oldukça önemlidir. 794 İş hukukunda genel olarak kabul 

                                                 
791 Çil, 37 

792Ekmekçi/Özekes/Atalı, 167  

793 Ulukapı/Kıyak, 1670 

794 Özmumcu, Tarafsızlık İlkesi ve Etik Kurallar, 274 
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edilen işçinin işverene nazaran daha zayıf olması ve bilgi düzeyinin yeteri düzeyde 

olamama ihtimalinden dolayı, iş uyuşmazlıklarında arabulucunun normal bir 

arabuluculuk sürecine göre daha aktif rol alması gerektiği belirtilmekte hatta bu 

durumun temini açısından iş uyuşmazlıklarında görev yapacak arabulucularda  temel 

arabuluculuk eğitiminin yanı sıra iş hukukunda uzmanlık eğitimini de  tamamlaması 

şartı getirildiği belirtilmektedir.795 

Adalet Bakanlığının 16.11.2017 tarihli ''Olur''u ile belirlenen İş Hukukunda 

Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslarda, teorik eğitim ve uygulama eğitimi 

sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk 

sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini 

değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da 

süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmalarının amaçlandığı 

belirtilmiştir.  Söz konusu düzenleme ile arabulucuların süreci aktif bir şekilde 

yürütmesinin sağlandığı belirtilmektedir.796  

Niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hâkim tarafından 

yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından yapılamaz. (HUAK md 15/4)  Arabuluculuk 

sürecinde tarafların haklılık durumu, hukuk kuralları, deliller ve delil değerlendirmesi 

geri planda olduğu için arabulucu tanık dinleme taraf sorgulama bilirkişi incelemesi 

yaptırma ve keşif  gibi tahkikat işlemleri gerçekleştiremez zaten arabuluculukta haklılık 

ya da haksızlığa ilişkin bir tespit yapılmadığından buna gerek de yoktur.797 Zira 

arabulucu uyuşmazlığın çözülebilmesi adına taraflara yardımcı olan uygun ortamı 

                                                 
795 Albayrak, Eşitlik ve Tarafsızlığın Değerlendirilmesi, 23 

796 Kar,  İş Yargılaması, 419 

797 Tanrıver, Tasarı Değerlendirmesi, 651 
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yaratan kişidir karar verici konumunda değildir bu nedenle de zorlayıcı bir yargısal 

yetkinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaz.798  

Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasına göre taraflar, gerek arabulucuya 

başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahiptirler. Arabuluculuk 

faaliyetinde sürecin başlangıcından sona ermesine kadar olan süreçte tarafların 

kendilerini eşit hissetmeleri oldukça önemlidir. 799 Bu nedenle maddi iş hukukunda 

geçerli “işçi lehine yorum” ilkesi gibi koruyucu ilkelerin arabuluculuk faaliyetinde esas 

alınmasına imkân yoktur. 800  

İlk toplantı yapıldıktan sonra sürecin yürütüldüğü esnada gerçekleşecek bilgi 

toplama aşaması tarafların uyuşmazlığı tüm yönleriyle aydınlatılmaya çalışıldığı bir 

aşamadır.801  Tarafların müzakereler esnasında birbirlerine daha açık olmalarını 

sağlamak ve bu süreçte ileri sürülen belgelerin daha sonra açılacak bir davada delil 

olarak kullanılmasını engellemek amacıyla Kanunda yer alan gizlilik maddesi 

düzenlemesi getirilmiştir. 802 

Kanunun 15. maddesinin (7) numaralı bendi gereğince tarafların çözüm 

üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde arabulucu bir çözüm önerisinde bulunabilir. İş 

hukukunda arabuluculuk yapabilmek için arabulucunun temel eğitimin yanı sıra iş 

hukukunda uzman arabuluculuk eğitimini de tamamlaması gerektiği belirtilmişti. Bu 

konuda alınacak ek eğitimin önemi özellikle çözüm üretme noktasında önem arz 

edecektir. Zira arabulucunun çözüm üretirken iş hukukundaki işçilik alacaklarına hak 

kazanma ve hesap yöntemleri konusunda bilgili sahibi olması çözüm üretebilmesi için 

                                                 
798 Akın, Yeni Düzenlemeler 26 

799 Özmumcu, 304 

800 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 168 

801 Ulukapı/Kıyak 1670 

802 Yazıcı Tıktık, 245-252 
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oldukça önemli bir etkendir.803 Ancak burada arabulucunun çözüm üretebilme yetkisi 

sınırlıdır. Zira arabuluculuk sürecinin tarafların çözüm üretmesi üzerine kurulmuş olup 

bu nedenle de arabulucunun durumu gözlemleyerek çözümün taraflar arasında 

gerçekten sağlanmayacağını anladığı noktada bu yetkisinin kullanması gerekmektedir, 

aksi durumda süreç arabuluculuk olarak nitelendirilemez. 804 Yönetmeliğe göre de 

arabulucu çözüm önerisi sunduğunda tarafları çözüm önerisi ya da öneriler dizisini 

kabule zorlayamaz ve taraflardan birinin uyuşmazlığın çözümü bağlamında sunmuş 

olduğu bir önerinin arabulucu tarafından, diğer tarafa iletilmesi ve onun bu konudaki 

beyanının alınması bu kapsamda değerlendirilemez. (HUAKY md. 17/6) 

Görüşmeler sırasında taraflardan birinin hayatını kaybetmesinin sürece etkisinin 

ne olacağı yürürlükten kaldırılan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 

Yönetmeliğinin 21. maddesinin 6. fıkrasında düzenlenmiş, bu durumda sürecin sona 

ereceği kanuni mirasçılarının dava açmadan önce arabulucuya başvurmalarının zorunlu 

olmadığı belirtilmişti.805 Şu an için bu duruma ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 

B. Arabuluculuk Faaliyetinin Tamamlanması İçin Gereken Süre  

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 2002 yılında yayınladığı medeni hukuk 

meselelerinde arabuluculuk konusundaki tavsiye kararında, Devletlerin arabuluculuk 

sistemini kurarken, gereksiz gecikmelere ve arabuluculuğun bir geciktirme taktiği 

olarak kullanılmasına yol açmaması için dikkat etmeleri gerektiğini belirtilmiştir. 806 İş 

uyuşmazlıklarının bir tarafının ekonomik olarak daha zayıf konumda olan ve geçinimi 

aldığı ücretle sağlayan işçi olması ise faaliyetin kısa sürede sonlandırılmasının önemi 

                                                 
803 Çil, 38 

804 Akın, Yeni Düzenlemeler 26 

805 Mutlay, 113  

806 Değinilen tavsiye kararı için bknz. 

 http://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/601b164a-1876-4ded-84a8-1171d1543564.pdf 

http://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/601b164a-1876-4ded-84a8-1171d1543564.pdf
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ise arttıran bir husustur. Bu nedenle iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk faaliyetinin 

sonlandırılması için oldukça kısa bir süre öngörülmüştür. Kanuni düzenlemeye göre 

arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde 

sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta 

uzatılabilir.807(İMK md. 3/10) Uygulamada ise arabuluculuk süreci başladıktan sonra 

tarafların genellikle 1 gün içinde aralarındaki uyuşmazlığı çözdükleri görülmektedir. 808  

Madde gerekçesinde üç haftalık sürenin, arabulucunun büro tarafından 

görevlendirildiği tarihte başlatılacağı belirtilmiştir. Arabuluculuk bürosunun yetkisi 

hakkında itiraz olması halinde ise; yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu 

yeniden görevlendirilir ve Kanunda belirtilen süre yeni görevlendirme 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. (HUAk 18/A-8)  

Arabuluculuk sürecinin belirlenen zaman aralığında yürümesi ve gerekli 

işlemlerin zamanında yapılması hakkında sorumluluk arabulucuda olup arabulucu bu 

konuda tarafları aydınlatmalıdır. 809   

Sürenin 1 hafta daha uzatılması için gerekli olan “zorunlu hal” den ne 

anlaşılması gerektiğine ilişkin bir açıklama kanunda ya da gerekçede bulunmamaktadır. 

Taraflardan birinin hastalığı, yurt dışında olması gibi tarafların müzakerelere katılımını 

engelleyen bir sebebin ya da benzer nedenlerle taraflara ulaşılmasını engelleyen 

                                                 
807 Sürenin uzatılması söz konusu olduğunda, uzatma gerektiren durumun tutanak altına alınmasının 

ileride doğacak itirazları önlemek açısından önemli olabileceği belirtilmiştir. Odaman/Karaçöp, 62 

808 Akın, Uyuşmazlık Çözümünde Arabuluculuk, 13 

809 Ekmekçi/Özekes/Atalı,167 
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nedenlerin bulunması hallerinin söz konusu hükmün kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiği belirtilmektedir. 810  

3. İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa Başvurulmadan Dava Açılmış 

Olması    

İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak kabul edilen arabuluculuğa 

başvurulmadan dava açılması hali, İş Mahkemeleri Kanunun 3. maddesinin (2) numaralı 

alt bendinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, davacı, arabuluculuk 

faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına 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 sunulması 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. Arabulucuya 

başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde ise herhangi bir işlem 

yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir. 

Dava şartları bir davanın esası hakkında inceleme yapılması için gereken şart 

niteliğinde olup, dava şartlarının belirlenmiş olması davaların daha çabuk basit ve 

ekonomik bir şekilde sonlandırılmasına yardımcı olur.811 Hukuk Muhakemeleri 

Kanunun 114. maddesinin birinci fıkrasında dava şartlarının neler olduğu sıralanmış 

ikinci fıkrasında diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümlerin saklı 

olduğu belirtilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114. maddesinin birinci 

fıkrasında açıkça dava şartı olarak belirtilmeyen iş uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk 

                                                 
810 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 76 

811 Kuru/Arslan/Yılmaz, 248 
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düzenlemesi ikinci fıkra kapsamında özel kanunlarla belirlenmiş bir dava şartı 

niteliğindedir.  

Mahkemeye intikal eden bir dava dilekçesinde Yargıtay’a 812 göre arabuluculuğa 

başvurunun gerçekleşip gerçekleşmediğini incelenmeden mahkemenin öncelikle 

yapacağı iş İş Mahkemeleri Kanuna göre yetkili olup olmadığıdır, zira bir mahkemenin 

açılan davada yargılama yapıp, dava şartlarını inceleyebilmesi için öncelikle görevli 

olması görevli ise ayrıca yetkili de olması gerekir. Mahkeme bu incelemenin ardından 

belge üzerinden, uyuşmazlığın arabuluculuğa başvurmanın dava şartı olduğu 

uyuşmazlıklardan olup olmadığı ve arabuluculuğa başvurunun gerçekleşip 

gerçeklemediği hakkındaki incelemesini yapacaktır.813  

Mahkeme bu incelemesini tamamladıktan sonra arabuluculuğa başvurulduğu 

halde dava dilekçesinin son tutanak eklenmeden verildiğini fark eder ise son tutanağın 

dava dilekçesine eklenmesi için kesin süre vermesi gerekmektedir. Nitekim, Hukuk 

Muhakemeleri Kanununun 115. maddesinin ikinci fıkrasında mahkemenin, dava şartı 

noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar vereceği, ancak, dava şartı 

noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre vereceği, bu 

süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davanın dava şartı yokluğu sebebiyle 

usulden reddedeceği belirtilmiştir.  

Ancak iş hukukunda dava şartı olan arabuluculuk uygulamasında arabuluculuk 

yoluna başvurulmadan dava açıldığında HMK md. 115 kapsamında arabuluculuğa 

başvurmak için süre verilmesine gerek olmamalıdır zira düzenleme ile amaçlanan 

uyuşmazlıkların mahkeme dışında çözümü olduğundan başvuru şartı tamamlanmadığı 

halde verilecek kesin süre içinde bu yolu tüketmelerini istemek kurumun amacına 

                                                 
812 Yargıtay 9. HD 04.03.2019 T.  2019/520 E. 2019/5144 K. (www.kazancı.com) (E.T. 10.10.2019) 

813 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 152 

http://www.kazancı.com/
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uymaz. 814  Bu nedenle mahkemece arabuluculuğa başvurulmaksızın dava açıldığının 

tespiti halinde arabuluculuk yolunun tüketilmesi hakkındaki eksikliğin giderilmesi için 

bir süre verilmesine gerek olmaksızın davanın usulden reddedilmesi gerekir. 815 

Başka bir ifadeyle, verilen süre yalnızca son tutanağın eklenmesi içindir yoksa 

bu sürenin hâkim tarafından tarafların arabulucuya başvurmak için verilen bir süre 

olduğu kabul edilemez hatta bu sürede taraflar arabuluculuğa ilk defa başvurursa 

davanın dava şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından reddi gerekir. 816 

Madde düzenlemesinde de “İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi 

karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir” ifadesine yer 

verilmiştir. Bu düzenlemeden anlaşılan, mahkemece davacıya önce son tutanağın 

eklenmesi hakkında bir ihtar gönderileceği eğer tutanak sunulmazsa davanın, dava şartı 

yokluğundan reddedileceğidir. Söz konusu 1 haftalık süre kesin süre niteliğindedir.817 

Bu konudaki bir görüşe eğer hâkim arabuluculuğa başvurulmadığını dava dilekçesinden 

anlıyorsa, madde metninde yer verilen “başka bir işlem yapmaksızın” ifadesinden 

dolayı dava dilekçesini karşı tarafa tebliğe çıkarmasına gerek yoktur bu nedenle de dava 

dilekçesinin davalıyı temerrüde düşürücü etkisinden de bahsedilemeyecektir.818 819  

İş Mahkemeleri Kanunundaki arabuluculuğa başvurulmadan dava açılması 

halinde mahkemenin yapacağı iş ve işlemler hakkındaki düzelmeye paralel bir 

                                                 
814 Oğuz, 110 

815 Mutlay İşe İade, 2133. Kar, İş Yargılaması, 387 

816 Çil, 26 

817 Kar, İş Yargılaması, 427 

818 Çil, 27 

819 Dava dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edilmeksizin davanın usulden reddedilmesinin yerinde olmadığı 

bu noktada mahkemenin kararını vermeden önce dilekçeler teatisinin tamamlanmasını beklemesi 

gerektiği aksi durumun hukuki dinlenme hakkının ihlalini doğurabileceği yönünde bkz. 

Ekmekçi/Özekes/Atalı, 153 
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düzenleme İş Kanununun 20. maddesinde işe iade talepli açılan davalar hakkında da 

düzenlenmiştir.  İş Kanununun 20. maddesinin birinci fıkrasına göre arabulucuya 

başvurmaksızın doğrudan işe iade davası açılması sebebiyle davanın usulden reddi 

hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir ve kesinleşen ret kararının resen 

tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir. Buna göre İş Kanunun 

20. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen 1 aylık hak düşürücü süre,  arabuluculuğa 

başvurulması gereken sürede işçi doğrudan dava açtığında mahkemenin dava şartı 

eksikliği nedeniyle ret kararın kesinleşmesine kadar geçen evrede korunacaktır.820   

Mahkeme kararının tebliğinin ardından işçinin yeni bir arabulucuya k için iki 

haftalık süresi başlayacaktır. Dava açmak için belirlenen söz konusu iki haftalık sürenin 

başlangıcı “son tutanağın düzenlendiği tarih” olarak belirlense de bu sürenin 

başlangıcının son tutanağın işçiye tebliğ tarihi olarak kabul etmek gerektiği, 821 yine 

işçinin yokluğunda son tutanağın düzenlenmesi durumunda ise iki haftalık başvuru 

süresinin işçinin öğrendiği tarihte başlaması gerektiğini ileri sürülmektedir.822 

Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi 

hâlinde ise ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Tebliğden itibaren buradaki iki haftalık 

hak düşürücü süre içerisinde de arabulucuya başvurmayan işçinin işe iade davası açma 

hakkı kaybolur.823   

 Tekrar belirtmekte fayda var ki bahsedilen Kanuni düzenlemelerle tarafların 

aralarındaki uyuşmazlık hakkında arabuluculuğa başvurmadan dava açamayacakların 

ilişkin düzenleme yapılmış ise de tarafların birbirlerinden olan alacakları için 

arabuluculuğa başvurmadan icra takibi yapamayacaklarına ilişkin bir düzenleme 

                                                 
820 Çil, 28 

821 Narmanlıoğlu, Yeni Çerçeve, 17  

822 Kar, Konferans, 33 

823 Astarlı, 41 
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bulunmamaktadır. Konu hakkında öğretide ileri sürülen görüşe göre tarafların talepleri 

hakkında arabuluculuğa başvurmadan ilamsız icra takibi yapmalarına bir engel 

yoktur.824  Zira icra takibi bir dava değildir ve dava açılmadan önce tüketilmesi gereken 

bir yolun icra takibi içinde mecburi tutulması yönündeki bir yorum isabetli 

olmayacaktır.825   

4. Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi ve Sonuçları  

A. Arabuluculuk Faaliyetinin Sonunda Düzenlenen Son Tutanak  

Dava şartı olan arabuluculuk görüşmelerini arabulucu, taraflara ulaşılamaması, 

taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması yahut yapılan görüşmeler sonucunda 

anlaşmaya varılması veya varılamaması hâllerinde sona erdirir ve son tutanağı 

düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir. (İMK md. 3/11)  6325 

sayılı Kanunun 17. maddesinde ihtiyari arabuluculuk sürecinin sona erme halleri 

düzenlenmiş, tarafların anlaşmaya varması, taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk 

için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit 

edilmesi, taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden 

çekildiğini bildirmesi, tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi ve 

uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi söz konusu maddeye 

göre uyuşmazlığın sona erdiği hallerdir.  Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, dava şartı 

olan arabuluculuğun sona erme halleriyle ihtiyari arabuluculuğun sona erme halleri 

birbirlerinden farklı düzenlenmiştir.  

6325 sayılı Kanunda arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, 

anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığının bir tutanak ile 

belgelendirileceği ve arabulucu tarafından düzenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar, 

                                                 
824 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 152, Kar, İş Yargılaması, 395 

825 Mutlay, 125 
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kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanacağı belirtilmiştir. (HUAK md.17/2) 

Öğretide bir görüşe göre, İş Mahkemeleri Kanunun 3. maddesinin (11) numaralı 

bendine göre faaliyetin sona ermesi halinde arabuluculuk bürosuna gönderilecek evrak 

son tutanaktır, bu nedenle arabulucunun anlaşma metninin arabuluculuk bürosuna 

göndermesine gerek olmadığı gibi anlaşma belgesinin büroya gönderilmesinin doğru 

olmayacağı da belirtilmiştir.826  

Tarafların sürecin sonunda düzenledikleri anlaşma belgesinin niteliği hakkında 

öğretide bir görüş birliği yoktur. Ağırlıkta olan görüşe göre tarafların arabuluculuk 

süreci sonunda düzenledikleri anlaşma belgesi borçlar hukuku anlamında bir sözleşme 

olup nitelik olarak maddi hukuk sözleşmesidir.827 828 Söz konusu belgede taraflar 

dışındaki bir üçüncü kişini imzasının bulunması ve hatta bu belgenin mahkemece şerh 

verilebilir nitelikte olması belgenin maddi hukuk sözleşmesi olmasını 

değiştirmeyecektir.829 Anlaşma belgesinin sözleşme niteliği taşıması nedeniyle de 

arabuluculuk görüşmeleri sonunda yapılacak anlaşmaya uyulmaması sözleşmeye 

aykırılık teşkil edecektir. 830  

                                                 
826 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 172 

827 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 79.  Kar, İş Yargılaması, 414-415 

828 Anlaşma belgesinin temelinde sulh kurumu olması ve Alman Hukuku ile İsviçre Cenevre ve Glarus 

Ulusal Kanunları uyarınca yapılan anlaşmanın sulh sözleşmesi hükümlerine göre icra edileceğinin 

belirtilmesi karşısında yapılan anlaşmanın hukuki niteliğinin “sulh benzeri sözleşme” olarak 

nitelendirilebileceği hakkında değerlendirme için bkz. Taşpolat Tuğsavul,185-190 

829 Mutlay, 43 

830Özbek, Arabuluculuk,138 
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Başka bir görüşe göre ise arabuluculuk tarafların anlaşması üzerine kurulu bir 

süreç olsa da sürecin sonunda düzenlenen belgenin borçlar hukuku anlamında bir 

sözleşme olarak kabul edilmesine imkân bulunmamaktadır.831 832 

Arabulucunun arabuluculuk faaliyetini sona erdirerek hazırladığı son tutanağın 

arabuluculuk bürosuna bildiriminin ardından dava açılabileceği ya da işe iade 

davalarındaki hak düşürücü sürelerin başlaması söz konusu olacağı için tutanağın 

düzenlenmesinde arabulucunun özenle davranması gerektiği belirtilmektedir.833 

Yargıtay da son tutanağın tarafların beyanına göre oluşturulması asıl olduğunu, ancak 

arabulucunun tutanağın içeriği ve düzenlenme şekli konusunda tarafları bilgilendirmesi 

gerektiğini belirtmektedir.834 Ayrıca yine yüksek mahkeme bir uyuşmazlıkta 

anlaşmazlık tutanağında her bir tazminat ve alacak kaleminin açıkça 

gösterilmemesinin arabulucunun hatasından kaynaklandığı kabul edilmesi gerektiği, bu 

eksikliğin de dava şartının sağlanmadığı şeklinde yorumlanmasının, hak arama 

özgürlüğünü aşırı şekilde zorlaştıran bir hâl olarak değerlendirilebileceğini, dava şartı 

olarak arabuluculuğun ağır koşullara bağlanmasının ve birkaç defa bu yola 

başvurulmasının gerekliliğine dair uygulamanın, işe iade davalarında hak düşürücü süre 

sorunlarının yaşanmasına, tazminat ve alacaklar yönünden alacağın kısmen 

zamanaşımına uğramasına, birden fazla arabuluculuk ücretlerinin yargılama giderlerine 

eklenmesiyle bu yöndeki sorumluluğun taraflara paylaştırılmasında tereddütlere ve en 

nihayet arabulucunun sorumluluğuna neden olabileceğini belirtmiştir.835  

                                                 
831 Çil, 47 

832 Anlaşma belgesinin belirli bir sözleşme kalıbına sokmanın oldukça zor olduğu, bu nedenle de belgenin 

kendine özgü bir hukuki niteliği sahip olduğu hakkındaki değerlendirme için bkz. Kıyak 545,  

833 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 77 

834 Yargıtay 9. HD, 11.02.2019 T. 2019/510 E. 2019/3277 K. (www.kazancı.com) (E.T. 10.10.2019) 

835 Yargıtay 22. HD, 23.05.2019 T. 2019/4419 E. 2019/11594 K. (www.corpus.com.tr) (E.T. 16.10.2019) 

http://www.kazancı.com/
http://www.corpus.com.tr/
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Öğretide ileri sürülen bir görüşe göre, üzerinde anlaşılan hususların sağlıklı 

olması açısından arabuluculuk sürecinin sonunda yapılan anlaşmalara iş hukukun hassas 

yapısından dolayı ayrı bir denetim mekanizması getirilmesi gerekmektedir.836  Zira iş 

hukukun emredici yapısının arabuluculuk sürecinde ve süreç sonunda imzalanan 

anlaşma metninde sağlandığının garanti altına alınması gerekli olup bu durumun temini 

için ise geçersizlik denetimleri yapılabilmelidir.  837  

Tarafların uyuşmazlık konusunda anlaşmaları veya kısmen anlaşmaları hâlinde 

süreç anlaşma son tutanağı ile sonuçlandırılır. Bunların haricindeki her durumda taraflar 

anlaşmamış sayılır ve anlaşmama son tutanağı düzenlenir.(HUAKY md.25/6) 

Yönetmelikte yer alan ifadenden hareketle arabuluculuk faaliyeti sonunda imzalanan 

son tutanağın sonucu itibariyle anlaşma tutanağı ve anlaşmama son tutanağı olmak 

üzere iki şekilde olacağı söylenebilir. 

Burada ayrı olarak belirtmek gerekir ki işe iade talepli uyuşmazlıklar için 

arabuluculuğun sona ermesinin bir sonuca da 2 haftalık dava açma süresinin 

başlamasıdır. Dava şartı olan arabuluculuk görüşmelerinin işçilik alacakları ve 

tazminatlar hakkında yürümesi halinde sürecin sonlanmasının ardından dava açmak için 

belirli bir süre öngörülmemiş olsa da işe iade hakkında yürüyen bir arabuluculuk 

faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği 

tarihten838 itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir (İK md.20/1)  

                                                 
836 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 145 

837 Mutlay, 41 

838 Dava açılması için öngörülen iki haftalık sürenin son tutanağın düzenlendiği tarihten başlayacağını 

düzenleyen hükmün tutanağın düzenlendiği toplantıya katılmamış işçi açısından hak kayıplarına neden 

olabileceği, bu nedenle dava açma süresinin tutanağın tebliği tarihinde başlaması gerektiği yönündeki 

değerlendirme için bkz. Çil, 57 
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a. Sürecin Anlaşma ile Sonuçlanması Halinde Düzenlenen Tutanak  

Tarafların uyuşmazlık konusunda anlaşmaları veya kısmen anlaşmaları hâlinde 

süreç anlaşma son tutanağı ile sonuçlandırılır. Bunların haricindeki her durumda taraflar 

anlaşmamış sayılır ve anlaşmama son tutanağı düzenlenir. (HUAKY md.25/6) 

Tarafların arabuluculuk sürecinde ileri sürülen taleplerden bir kısmı üzerinde anlaşmaya 

varmaları hâlinde, üzerinde anlaşma sağlanan ve sağlanamayan hususlar son tutanakta 

açıkça belirtilmelidir. (HUAKY md. 25/7) 

İşçi alacakları bakımından anlaşma tutanağında hangi alacak ya da tazminatlar 

bakımından anlaşma sağlanıldığı, ödenecek miktar ve uygulanacak ise faizin türü ve 

başlangıç tarihine yer verilmeli ayrıca ödenecek tutarın brüt tutar mı net tutar mı olduğu 

da açıkça belirtilmelidir.839 Anlaşma tutanağında ödenecek tutar net olarak 

kararlaştırıldıysa ödenecek tutara ait yasal kesintiler borçlu tarafından yapılmalı ancak 

eğer anlaşma tutanağında belirlenen tutarın brüt mü net mi olduğu belirlenmemiş ise 

tutarın brüt olduğu kabul edilmeli ve gelir vergisi ya da damga vergisi gibi yasal 

kesintiler ödeme anında yapıldıktan sonra işçiye ödeme yapılmalıdır. 840 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun prime esas 

kazançlar başlıklı 80. maddesinde hangi ödemelerin işçinin sosyal güvenlik primi 

hesabında dikkate alınacağı belirlenmiştir. Buna göre işçinin prime esas kazancında 

dikkate alınması gereken fazla mesai, yıllık izin ya da hafta tatili ücreti hakkında 

arabuluculuk tutanağı düzenlendiğinde Sosyal Güvenlik Kurumunca arabuluculuk 

tutanağının nasıl dikkate alınması gerektiği de ayrıca incelenmelidir. Zira sosyal 

güvenlik hakkı işçi tarafından vazgeçilmez bir hak niteliğinde olup, anlaşma belgesinde 

yer alan ve prime tabi esas olan alacakların primsiz olarak ödenmesi gibi bir durum söz 

                                                 
839 Çil, 41 

840 Çil, 42  
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konusu olmamalı, anlaşmada kararlaştırılan tutarın brüt mü net mi olduğuna göre bu 

tutarların Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi sağlanmalıdır.841  

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

tarafından 21/11/2107 tarihinde yayımlanan Arabuluculuk Sözleşmesi konulu genel 

yazıda842 6325 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa istinaden işveren-

işçi ilişkisinden kaynaklanan, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya 

işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebine ilişkin bir uyuşmazlığın arabuluculuk 

süreci sonucunda anlaşma ile sona ermesi durumunda, taraflar ve avukatları ile 

arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesinin icra edilebilirlik şerhi 

aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılması gerektiğinden, imzalanan arabuluculuk 

anlaşma tutanağının mahkeme kararı niteliğinde sayılması, Kurum iş ve işlemlerinde 

mahkeme ilamı vasfında kabul edilerek işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Kurumun genel yazısında dikkate alınacak belge “taraflar ve avukatları ile arabulucunun 

birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi” olarak kabul edilmiş ise de genel yazıda bu 

belgenin ilam niteliğinde belge sayılması durumuna dikkat çekildiğinden taraflarca sulh 

hukuk mahkemesinde icrailik şerhi alınmış anlaşma belgesinin evleviyetle dikkate 

alınacağı kabul edilmelidir. 

Öte yandan 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer 

alan düzenleme ile, idare ve yargı makamlarının kararları nedeniyle yapılacak 

ödemelerin, ödemenin yapıldığı ayın prime esas kazancına ekleneceği açıkça hüküm 

altına alınmıştır. 843 Adı geçen düzenleme şu şekildedir; “Ücretler hak edildikleri aya 

mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın 

kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın 

                                                 
841 Çil, 55-56 

842 https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/137640 

843 Akın, 39  

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/137640
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aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden 

aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime 

esas kazançlarına ilâve edilir. “ 

Ücretlerin hak edildikleri aya mal edilmesi ve geriye dönük prime esas kazanç 

elde edilmesine imkan vermeyen yasa koyucu 5510 sayılı Kanunun ile mahkeme 

kararıyla hak kazanılan ödemelerin ödendiği aya ilişkin azami prim tutarını aşması 

halinde takip eden iki ayın aylık prime esas kazancına eklenerek eritilebilmesine imkan 

tanımaktadır. 844 

Bu durumda arabuluculuk görüşmeleri sonunda prime esas kazanca esas 

alınacak bir işçi alacağına, son tutanakta yer verilmesi halinde belirlenen tutarın benzer 

şekilde prime esas kazanca yansıtılacağı söylenebilir. Ayrıca yine 5510 sayılı Kanunun 

80/I.d hükmü mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar 

ödenmesi halinde, ödenecek tutaralar hakkında gecikme cezası ve gecikme zammının 

alınmayacağını ve 102. madde hükümlerinin uygulanmayacağını belirtmiştir. 

Dolayısıyla işverence son anlaşma tutanağının imzalandığı tarihten itibaren 1 ay içinde 

ek pirim belgesi ile ödeme yapılırsa Kurumca gecikme cezası, gecikme zammı ve idari 

para cezası da uygulanmamalıdır.  

Gerek genel arabuluculuk sürecinde gerekse dava şartı olan arabuluculuk 

sürecinde tarafların mutlaka belli bir şekle tabi anlaşma belgesi düzenlemek gibi bir 

zorunluluğu olmasa da bu konuda işe iade hakkındaki uyuşmazlıklarda bir istisna 

bulunmakta olup, İş Kanununda işe iade hakkındaki anlaşma belgesinin hangi hususları 

içermesi gerektiği düzenlenmiştir.845  

                                                 
844 Akın, 39 

845 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 175 
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Söz konusu düzenlemeye göre, Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların işçinin 

işe başlatılması konusunda anlaşmaları hâlinde;  

 İşe başlatma tarihini,  

 Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal miktarını,  

 İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen tazminatın 

parasal miktarını,  

belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son 

tutanak buna göre düzenlenir. İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde 

fesih geçerli hâle gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.(İK 

md.21/7)  

Tarafların işe iade üzerinde anlaştıklarında işe başlama tarihini de belirlemesi 

gerektiğini öngören düzenlemede işçinin işe başlatılması için bir süre sınırının 

olmaması doktrinde tartışma konusu olmuştur. Bir görüşe göre sürenin belirlenmesi 

konusunda bir sınır bulunmasa da söz konusu hüküm kendinden önceki hükümlerle 

birlikte değerlendirilmeli ve İş Kanunu’nun 21. maddesinin birinci fıkrası hükmü göz 

önüne alındığında tarafların belirleyeceği işe başlatma tarihi arabuluculuk anlaşmasının 

düzenlenmesinden itibaren geçecek bir aylık süre içerisinde olmalıdır.846 Ancak başka 

bir görüşe göre taraflar bir aydan daha uzun bir süre de belirleyebilirler. 847 

İşe iade hakkında yürütülen bir arabuluculuk sürecinin sonunda işe başlatma 

konusunda anlaşan tarafların arabuluculuk anlaşmasında, İş Kanununun 21. maddesinin 

üçüncü fıkrasında düzenlenen boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer hakların parasal 

                                                 
846 Astarlı, 49 

847 Çil, 22 
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miktarı ve işçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen işe 

başlatmama tazminatının parasal miktarını da belirlemelidir.848 

İş Kanununun 21. maddesinin 3. fıkrası “Kararın kesinleşmesine kadar 

çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer 

hakları ödenir.” hükmünü amirdir. Doktrinde yer alan bir görüşe göre arabuluculuk 

görüşmelerinde bir karardan değil, ancak tarafların üzerinde anlaştıkları anlaşma 

belgesinden söz edilebileceğinden, düzenlemede yer alan “kararın kesinleşmesine 

kadar” ifadesi “anlaşmanın yapılmasına kadar” şeklinde kabul edilmeli ve anlaşma 

belgesi buna göre düzenlenmelidir.849 

İş kanunun 21. maddesinin 8. fıkrasında, aynı düzenlemenin 2. fıkrasında yer 

alan işe başlatamama tazminatı ile 3. fıkrasında yer alan boşta geçen sürelere ilişkin 

ücret alacağının hiçbir suretle değiştirilemeyeceği ve aksi yönde sözleşme hükümlerinin 

geçersiz olduğuna dair mutlak emredici bir hüküm bulunmaktadır. 850 Öğretide, 

yasadaki bu emredici hükmün arabuluculuk görüşmeleri sonunda düzenlenen anlaşma 

metni geçerli olduğu buna aykırı anlaşmanın düzenlenemeyeceği851 tarafların bu 

hükümleri aşan talepleri olduğunda anlaşmanın sağlanmamış olduğuna ilişkin tutanağın 

düzenlenmesi gerektiği 852 belirtilmektedir.  

Yine düzenlemede yer alan işçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde 

feshin geçerli hâle geleceğine dair hüküm nedeniyle işçi işveren tarafından işe 

başlatılmaz ise işverenin oluşmuşsa uygunsa kıdem ve ihbar tazminatını ödemesi 

                                                 
848 Astarlı, 49 

849 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 177 

850 Süzek,  İş Hukuku,  625 

851 Çil, 54 

852 Kar, İş Yargılaması, 405 
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gerekecek ancak işçinin bu haklarını almak için yine İMK md. 3 gereği ayrıca 

arabuluculuğa başvurması gerekecektir. 853 

Düzenlemede işçinin işe iade talebinin kabul edildiği bir anlaşma tutanağının 

nasıl olması gerektiğine ilişkin hususlara yer verilmiştir. Oysa uyuşmazlık nedeniyle 

başlayan arabuluculuk sürecinde taraflar mutabık kalırsa işe iade kabul edilmeyip başka 

konularda anlaşabilirler.  Tarafların işçinin işe başlatılmaması konusunda anlaşmaları 

farklı şekillerde olabilir. Bir ihtimalde, feshin geçerli olduğu kabul edilir ve işverenin 

işçiye feshe bağlı tazminatları veya işçilik alacaklarını ödeyeceği kararlaştırılabilir ya 

da, işveren feshi kaldırır ve iş sözleşmesi tarafların anlaşması ile sona erdirildiği kabul 

edilebilir ki bu ihtimalde yapılan anlaşma “sulh niteliğinde bir ikale” olarak nitelenir, 

zira artık bu durumda sözleşme ikale ile sona ermiş olacaktır. 854 

Arabuluculuk sürecinin taraflara sunduğu özgür karar ortamı nedeniyle tarafların 

anlaştıkları hususlarda kanunda belirtilen hususlarla bağlı olmadıkları, kendi 

çözümlerini kendilerinin üretebilecekleri çalışmada daha önce belirtilmişti. Ancak 

öğretide işçi alacakları ya da işçinin tazminatı için yürütülen bir arabuluculuk 

görüşmesinde işçinin alacak talebi yerine işçiye referans mektubu verilmesi şekilde ki 

bir anlaşma tutanağının anlaşma tutanağı niteliği taşımayacağı ileride bu alacakların 

dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.855 Yine benzer şekilde işçinin çocuğunun işe 

alınması veya işçiye belirli tesislerden yararlanma imkanı verilmesi gibi anlaşmaların da 

iş hukukunda kabul edilebilir olmayacağı belirtilmektedir.856 

                                                 
853 Mutlay, İşe İade, 2143 

854 Astarlı, 50 

855Çil, 39  

856 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 144 
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b. Sürecin Anlaşmama İle Sonuçlanması Halinde Düzenlenen Tutanak  

İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinin (11) numaralı bendinde belirtilen 

taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması yahut yapılan 

görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması veya anlaşmaya varılamaması hâllerinden 

anlaşmaya varılması hali dışındaki her hal sürecin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının farklı 

bir halidir.857  Yönetmelikte de bu durum düzenlenmiş, dava şartı olan arabuluculuk 

uygulamasında tarafların uyuşmazlık konusunda anlaşmaları veya kısmen anlaşmaları 

hâlinde sürecin anlaşma son tutanağı ile sonuçlandırılacağı, bunların haricindeki her 

durumda taraflar anlaşmamış sayılıp ve anlaşmama son tutanağı düzenleneceği 

belirtilmiştir. (HUAKY md. 25/6) 

Dava şartı olan arabuluculuk sürecinin sona erdiği haller ile ihtiyarı 

arabuluculuğun sona erdiği hallerin farklı düzenlendiğinden bahsedilmişti. 6325 sayılı 

Kanunun “arabuluculuğun sona ermesi” başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendinde uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi halinde 

faaliyetin sona ereceği belirtilmiş ise de dava şartı olan arabuluculukta bu hal faaliyeti 

sona erdiren haller arasında düzenlenmemiştir. Ancak öğretide yer alan bir görüşe göre 

İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrası ile 3. fıkrasında dava şartı olan 

arabuluculuğun kapsamının belirtilmiş olması nedeniyle, süreç esnasında uyuşmazlığın 

bu kapsamda olmadığının belirlenmesi halinde de süreç sona erdirilmelidir. 858 Yine 

benzer şekilde görüşmeler esnasında taraflar arasındaki ilişkinin iş ilişkisi olup olmadığı 

ya da uyuşmazlığın kanun ya da sözleşme kapsamında kalıp kalmadığına ilişkin bir 

                                                 
857 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 145 

858 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 171 
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uyuşmazlık yaşandığında arabulucunun bu konuda tespitte bulunma yetkisi 

olmadığından süreci sona erdirmesi gerektiği ileri sürülmektedir.  859 

Konu hakkında başka bir görüşe göre ise taraflar anlaşma belgesinde, emredici 

hukuk kuralları ve ahlaka aykırı edimlere karar veremeyeceğinden taraflarca bu şekilde 

bir talebin olması halinde arabulucunun 6325 sayılı Kanunun 17/1-b’ de yer alan 

“Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin 

gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi” düzenlemesine göre süreci 

sona erdirmesi gerekebilecektir.860  

İşe iade talebiyle başlatılmış bir arabuluculuk görüşmesinde işçinin işe iade 

talebinin kabulü yerine kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi üzerinde anlaşmaya 

varılması halinde, bu anlaşma sonunda işçinin yine de işe iade davası açabileceği zira 

işçinin işine iade talebinin her türlü parasal menfaatin üzerinde olacağı aynı şekilde 

işçinin işe başlatılması yerine işe başlatmamanın sonuçları üzerinde anlaşılması halinde 

yine işçinin dava açma hakkının bulunduğu aksi yorumun işçinin dava açma hakkından 

feragati anlamına geleceği öne sürülmektedir.861  

Tarafların işçinin işe başlatılamaması üzerine anlaştıkları ihtimalde, sigortalının 

iş akdinin fesih tarihinin arabuluculuk sözleşmesinin imzalandığı tarih mi olacağı yoksa 

işçinin işten çıkartıldığı tarih mi olacağı konusunda, Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından “Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih 

Tarihinin Belirlenmesi” konulu 28/02/2019 tarihli Genel Yazı862 çıkarılmıştır.  

                                                 
859 Kar, İş Yargılaması, 398 

 860 Kar, İş Yargılaması, 416 

861 Çil, 39 

862 https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/150455 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/150455
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Söz konusu Genel Yazıda İş kanunun 21. maddesinde anlaşma tutanağının nasıl 

düzenlemesi gerektiğinin belirtildiği, işçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması 

hâlinde feshin geçerli hâle geleceği ve işverenin sadece bunun hukuki sonuçları ile 

sorumlu olacağının belirtildiği düzenlemeden hareketle yapılan değerlendirmede; 

“Arabuluculuk faaliyeti sonunda işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların 

anlaşmaya varması halinde fesih geçerli hale gelecek ve işveren sadece bunun hukuki 

sonuçlarıyla sorumlu olacaktır. Dolayısıyla, işçinin iş sözleşmesinin fesih tarihi 

işverence işçinin işten çıkartıldığı tarih olduğundan ve işçiye 4857 sayılı İş Kanununun 

21 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan iş güvencesi tazminatı ile en 

çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesi söz konusu 

olmayacağından, iş akdinin feshinden sonraki süre için işverenin Kurumumuza aylık 

prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. Ancak 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre, işçilerle 

işverenler arasında hizmet akdinden, toplu iş sözleşmesinden veya İş Kanununa 

dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının kesin olarak 

çözüme bağlanması görev ve yetkisi iş mahkemelerinde olduğundan, arabuluculuk 

belgesinin imzalandığı tarihten sonra iş akdinin feshinin geçersiz olduğuna dair 

mahkeme tarafından karar verilmesi halinde, her ne kadar arabuluculuk sözleşmesinde 

farklı bir karar alınmış olsa bile 4857 sayılı Kanunun “Geçersiz sebeple yapılan feshin 

sonuçları” başlıklı 21 nci maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.” 

ifadelerine yer verilmiştir. Dolayısıyla işçinin işe iade edilmeyeceği konusunda 

anlaşıldığında, Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış tarihini ilk fesih tarihi olarak 

kabul etmiş aksi durum mahkeme kararıyla ispat edilinceye kadar sigortalının işten 

ayrılış tarihinin bu şekilde sisteme kaydedileceğini belirtmiştir.  
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B. İlk Toplantıya Katılmama Nedeniyle Arabuluculuk Faaliyetinin Sona 

Ermesinden Doğan Sorumluluk  

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması 

sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, 

son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile 

yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine 

hükmedilmez.863 Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren 

arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama 

giderleri kendi üzerlerinde bırakılır. Arabulucu tarafları ilk toplantıya her türlü iletişim 

aracıyla davet ettiğini belgelendirir. Arabulucunun düzenlediği belgeler geçerli 

mazeretin değerlendirilmesinde esas alınır (İMK 3/12)  

Öğretide bu düzenlemenin tarafları arabuluculuk görüşmelerine katılmaya 

zorlamak amacıyla konulduğu belirtenler olduğu gibi,864 tarafların usule uygun 

davranmalarını sağlamak amacıyla alınan bir tedbir olarak kabul eden yazarda 865 vardır. 

866 

                                                 
863 Avukatın vekâlet ücretine hak kazanmayacağına ilişkin düzenlemenin toplantıya katılmayan taraf 

yerine avukatı cezalandırıcı nitelikte olduğu, bu nedenle ileride ilk toplantıya katılmayan tarafın 

temsilinde avukatların imtina edeceği bu durumun ise savunma hakkının kısıtlanması sonucu 

doğurabileceği yönünde bkz. Mutlay ,148 

864 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 77 

865 Akın, Uyuşmazlık Çözümünde Arabuluculuk, 13  

866 Bu düzenlemenin, uyuşmazlık taraflarını bir araya getirmek amacıyla konulduğu, ve  kurulmaya 

çalışılan zorunlu arabuluculuk düzenlemesinde “emniyet supabı” görevi görmesi amacıyla getirildiği 

ayrıca, ayrıca benzer şekilde İngiltere uygulamasında kendisini haklı gördüğü için görüşmelere gitmeyen 

tarafın yargılama sonucunda  haklı çıksa bile yönlendirilmiş olmasına karşın bu yolu hiç tüketmeksizin 

yargı organlarını uğraştırdığı için yargılama ücretini üzerinde bıraktığına dair bir uygulamanın yansıma 

olduğu da hakkında bkz. Acar, 25 
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Madde gerekçesinde bu düzenleme ile amaçlananın işçi ve işveren tarafın bir 

masa etrafında bir araya gelmesi, aralarındaki uyuşmazlığı müzakere etmesi ve ortak bir 

karara varmaları için gerekli ortamın hazırlanması olduğu, davet edilen tarafın kendisini 

haklı görerek ve uyuşmazlık mahkemeye intikal ettiğinde haklı çıkacağını hesap ederek 

masaya ve görüşmelere gelmekten kaçınmasının bu müessesenin işlerliğini azaltacağı 

ve umulan sosyal menfaatin elde edilememesine sebep olacağından bu şekilde bir 

düzenleme yapıldığı, kaldı ki arabuluculuk kurumunun geliştiği ülkelerde kendini haklı 

görerek müzakere masasına gelmeyen tarafa bazı müeyyideler getirilerek arabuluculuk 

kurumu teşvik edildiği ve desteklendiği belirtilmiştir.  

Öğretide düzenleme, taraflardan birinin uyuşmazlıkta kendini haklı gördüğü ya 

da arabuluculuğa karşı tarafça hakkın ödenmesinden kaçınmak için başvurulduğu 

düşüncesiyle sürece katılmaktan imtina edebileceği, böyle bir durumda sürece 

katılmayan tarafın bu şekilde bir yaptırıma tabi tutulmasının makul olmadığı gibi hak 

arama özgürlüğüne ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir.867 

Öğretide ileri sürülen görüşe paralel gerekçelerle, 7036 sayılı Kanunun bazı 

maddelerinin iptali için açılan iptal davasında madde metninde yer alan  “yargılama 

giderinin tamamından sorumlu tutulur” ifadesinin, mahkemeye erişim hakkına ölçüsüz 

bir müdahale olduğu, dava işçinin lehine sonuçlanmış olsa bile işçi lehine hükmedilen 

ücret veya tazminatın önemli bir kısmının veya tamamının yargılama gideri olarak 

ödenmesi sonucunu doğuracağı bu nedenle kuralın işçinin aşırı dava masrafları ile karşı 

karşıya bırakılmasına ve hakkını aramaktan vazgeçmesine sebebiyet vereceği, dava 

açmayı neredeyse imkânsız hâle getiren kuralın hak arama özgürlüğünün özüne 

dokunduğu ve ölçülü olmadığı gerekçeleriyle iptali istenilmiştir. Anayasa 

                                                 
867 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 180 
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Mahkemesi868, “Kuralın gerekçesi dikkate alındığında tarafların arabuluculuk daveti 

üzerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ilk toplantıya katılarak bir araya gelmeleriyle 

ve aralarındaki uyuşmazlığı müzakere etmeleriyle amaçlananın ortak bir sonuç ve 

karara varmaları için gerekli ortamın hazırlanması olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 

kural mazeret nedeniyle ilk toplantıya katılmama durumunu kapsam dışında 

tuttuğundan, sadece keyfi bir şekilde arabuluculuk sürecini sekteye uğratacak 

davranışları engellemeyi hedeflemektedir. İptali istenen kuralın da bu nedenle 

arabuluculuğun ilk toplantısına katılım yönünde gösterilen iyi niyetli çabayı esas alarak 

yargılama giderlerinin kime yükletileceğini belirlediği görülmektedir. Bu yönüyle 

kuralla uzun ve maliyetli yargılama süreçlerine maruz kalınmaksızın arabuluculuk 

yoluyla çözülebilecek bir meseleyi baştan reddederek uyuşmazlığın çözümünün 

gecikmesine ve gereksiz giderler yapılmasına neden olan tarafın bu davranışına 

yargılama giderlerinden sorumlu tutulma sonucunun bağlanarak arabuluculuk 

kurumuna işlerlik kazandırılmak istendiği anlaşılmaktadır. Anılan amaç 

uyuşmazlıkların en kısa sürede ve en az masrafla sonuçlandırılması biçimindeki 

anayasal ilkeyle uyumlu olup kuralın bu amaca ulaşma yönünden gerekli, elverişli ve 

orantılı olmadığı söylenemez. Öte yandan geçerli bir mazeret göstermeksizin 

arabuluculuğun ilk toplantısına katılmama hâli yalnızca açılacak davada arabuluculuk 

ücreti de dâhil tüm yargılama giderlerinden sorumluluk sonucunu doğurmakta olup ilk 

toplantıya mazeretsiz katılmayan tarafın yargı yoluna başvurmasına engel bir durum 

bulunmamaktadır. Bu yönleriyle dava şartı olarak arabuluculuk kurumunun işlerliğini 

sağlamayı amaçlayan iptal istemine konu kuralın hak arama hürriyetinin özüne 

dokunan bir nitelik taşımadığı ve ölçüsüz bir sınırlama olmadığı açıktır.” gerekçeleriyle 

söz konusu düzenlemeyi Anayasaya aykırı bulmamıştır.  

                                                 
868 AYM 11.07.2018 T. 2017/178 E. 2018/82 K. (11.12.2018 tarihli ve 30622 sayılı Resmi Gazete) 
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Öte yandan madde de yer alan “geçerli mazeret” ifadesi doktrinde eleştirilmiş, 

mazeretin geçerli olup olmadığının nasıl ve kim tarafından belirleneceğinin belirsizlik 

taşıdığı örneğin iş yerinden izin alamadığı için görüşmelere katılmayan işçinin 

mazeretinin geçerli olup olmayacağının belirsizliği karşısında uygulamada ciddi 

sorunlarla karşılaşılabileceği belirtilmiştir.869  

Madde metninde geçen geçerli bir mazeretin kim tarafından değerlendirileceği 

hususunda gerekçede bazı ifadeler yer verilmiştir. Gerekçeye göre hangi mazeretin 

geçerli olduğu ilk etapta arabulucu tarafından her somut olayda tespit edilecek, son 

tutanakta taraflara ulaşılma şekli ile toplantı gününün bildirilişi, toplantının yapılması 

konusunda mutabık kalındığı, buna ilişkin belgelerle ortaya konulacaktır. Madde 

gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere burada ilk inceleme arabulucu tarafından 

yapılacaktır zira arabuluculuğun doğası gereği de bu incelemeyi arabulucu 

yapabilmelidir.870 Uyuşmazlığın mahkemeye intikali halinde ise ilk etapta arabulucu 

tarafından ortaya konan durumun mahkemece denetleneceği, ileri sürülmüşse mazeretin 

geçerliliği konusunda nihai kararın mahkeme tarafından verileceği belirtilmiştir. Bu 

ifadeden hareketle mevzuatta bu şekilde bir yükümlülüğe yer verilmemiş ise de 

mahkemeye intikal eden uyuşmazlıkta eğer taraflarca ileri sürülürse “geçerli mazeretin” 

yerindeliğinin mahkeme tarafından inceleneceği buna göre yargılama giderlerine 

hükmedileceği sonucuna varmak mümkündür.  Ancak yine madde gerekçesinde 

yapılacak inceleme sonucunda arabulucu tarafından geçersiz görülen mazeretin 

mahkeme tarafından geçerli görülmesi halinde uyuşmazlığın yeniden arabulucuya 

gönderilmemesi gerektiği ve mahkeme tarafından sonuçlandırılması gerektiği ancak bu 

durumda on ikinci fıkrada öngörülen yaptırım uygulanmayacağı, bu düzenlemeye 

benzer düzenlemenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Dürüstlük 

                                                 
869 Doğan Yenisey, 188 

870 Mutlay, 150  
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kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk” başlıklı 327 nci 

maddesinde de yer aldığı belirtilmiştir.  

C. Arabuluculuk Faaliyetinin Sonunda Düzenlenen Tutanağa İcra 

Edilebilirlik Şerhi Verilmesi 

Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma 

belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini de talep edebilirler. Dava 

açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin 

şerh verilmesi, arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep 

edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise 

anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden 

talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır. (HUAK md. 

18/2)     

Dava şartı olan arabuluculuk görüşmeleri dava açılmadan gerçekleşeceği için 

faaliyetin sonunda düzenlenen tutanağa icra edilebilirlik şerhi verilmesi arabulucunun 

görev yaptığı sulh hukuk mahkemesinden istenebilecektir. Öte yandan dava şartı olan 

arabuluculuk görüşmelerinde anlaşmaya varılması nedeiyle bu nedenle uyuşmazlık 

hakkında dava açıldığı bir ihtimalde, taraflar yargı süreci devam ederken yeniden 

arabuluculuğa başvurur ve anlaşırsa bu halde icrailik şerhi iş mahkemesinden 

istenmelidir.871  

Ayrıca taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma 

belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır. (HUAK 

md.14/4) İdarenin dahil olacağı arabuluculuk görüşmelerinde idarenin üst yönetici 

tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat 

ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil edileceğine değinilmişti. Bu noktada 

                                                 
871 Mutlay,157  
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amaçsal yorumla madde değerlendirildiğinde komisyonda görevlendirilmiş avukatın 

varlığının belgenin ilam niteliğinde sayılabilmesi için yeterli olduğu son tutanağa ilam 

niteliği kazandırılması için idarece ayrıca bir avukatın görevlendirilmesinin gerekmediği 

ifade edilmektedir. 872 

Kanun koyucunun icra edilebilirlik şerhi almış belgeyi ilam niteliğinde belge 

sayarak bu belgeye ilamların icrası yoluyla icra takibi yapılabilme özelliği sağladığı 

ancak ilam olarak kabul etmediği için bağlanan sonucun kesin hüküm niteliğinden 

yoksun kaldığı belirtilmektedir.873 Ancak anlaşma belgesinin kesin hüküm niteliği 

taşımaması nedeniyle doğacak riskleri ortadan kaldırmak için ayrıca Kanunun 18. 

maddesinin (5) numaralı bendine arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılan 

hususlar hakkında ileride dava açılamayacağına dair düzenleme yapılmıştır. 874 

Kanunun 18. maddesinin üçüncü fıkrasına göre mahkemece icrailik şerhi 

verilirken yapılacak incelemenin genel hatları belirlenmiştir. Söz konusu düzenlenmeye 

göre, icra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir ve buna ilişkin 

inceleme dosya üzerinden yapılır. Bu incelemenin kapsamı anlaşmanın içeriğinin 

arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı hususlarıyla sınırlıdır. 

Düzenlemede belirtilen hususlar ile arabuluculuğa elverişli olmayan konularda karar 

verilmesinin önüne geçilerek icrası olanaksız bir belgeye ilam niteliği kazandırılması 

engellenmek istenmiştir. 875  

Kanuni düzenlemede, dosya üzerinden inceleme yapılması halinde talep 

dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edilip, edilmeyeceği hakkında Yargıtay tarafından 

yapılan değerlendirmede, icra edilebilirlik şerhi verilmesinin, çekişmesiz yargı işi 

                                                 
872 Çil, 46 

873 Namlı,165 

874 Doğan Yenisey, 191 

875 Akın Yeni Düzenlemeler, 27 
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olduğu buna ilişkin incelemenin dosya üzerinden de yapılabileceği ancak Arabuluculuk 

Kanununun 18. maddesi ile HMK’nun hukuki dinlenilme hakkına ilişkin 27 ve basit 

yargılamaya ilişkin 385 vd. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde “icra edilebilirlik 

şerhi verilmesi” istemi halinde, ister dosya üzerinden, ister duruşma yapılarak karar 

verilsin talep dilekçesinin karşı tarafa tebliğinin şart olduğu, bu durumun hukuki 

dinlenilme hakkının gereği olduğunu belirtmiştir. 876 

Öğretide icrailik şerhi için anlaşma metni mahkemeye sunulduğunda yapılacak 

araştırmanın kapsamı hakkında belirli bir görüş bulunmamaktadır. Kanunda yapılacak 

araştırmanın sınırı anlaşma içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya elverişliliği olarak 

belirlenmiş olsa da, icrailik şerhi verilmesi işinin çekişmesiz yargı işi olduğunun 

belirtilmesi ve çekişmesiz yargıda resen araştırma ilkesinin geçerli olması, hâkimin tüm 

vakaları kendisinin araştırması anlamına gelebileceği hatta bu durumda kamu 

düzeninden kabul edilen ve emredici nitelikteki kuralların incelenmesi gerekip 

gerekmediği tartışmasının ortaya çıkabileceği belirtilmiştir.877  

 Araştırmanın çekişmesiz yargı işi olduğu ve bu nedenle resen araştırma ilkesinin 

geçerli olduğunu belirten başka bir görüşe göre, mahkemeden icra edilebilirlik şerhi 

istenildiğinde yapılacak inceleme çekişmesiz yargı işi olduğundan, taraflarca ileri 

sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın mahkemece anlaşma metninin kanunun emredici 

hükümlerine aykırılığı ve irade fesadı halleri bakımından da denetlemesi 

gerekecektir.878 879  Konu hakkındaki aksi yöndeki başka bir görüşe göre ise mevzuatta 

                                                 
876 Yargıtay 9. HD, 01.12.2016 T. 2016/31376 E. 2016/21368 K. (www.corpus.com.tr) (E.T. 10.10.2019) 

877 Namlı, 164 

878 Kar, İş Yargılaması Usulü, 408 

879 Anlaşma belgesinde işçinin ücretinin asgari ücretin altında hesaplanmış olması nedeniyle icrailik şerhi 

verilmemesi gerektiği yönünde bkz. Demir, 308. Yine benzer şekilde asgari ücretin altında belirlenen 

ücretin tutanağı geçersiz kılacağı yönünde bknz. Kar, İş Yargılaması Usulü, 421 

http://www.corpus.com.tr/
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bu işin çekişmesiz yargı işi olduğunun ve incelemenin dosya üzerinden yapılacağının 

düzenlenmesinin karşısında sulh hukuk mahkemesinin emredici hukuk kuralları ve 

kamu düzeni kapsamında bir inceleme yetkisi bulunmamaktadır. 880 

6325 sayılı Kanunun bazı maddelerinin iptali amacıyla açılan davada Anayasa 

Mahkemesi881, mahkemece yapılacak inceleme hakkında,  “Kanun’un 18. maddesinin 

(3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde, icra edilebilirlik şerhinin verilmesi işleminin 

çekişmesiz yargı işi olduğu ifade edilmiştir. 6100 sayılı Kanun’un 382 ilâ 388. 

maddeleri arasında düzenlenen çekişmesiz yargının temel özelliklerinden birisi de resen 

araştırma ilkesinin geçerli olmasıdır. Resen araştırma ilkesinin gereği olarak, hâkim 

emredici hukuk kuralları ve kamu düzenine ilişkin hususları resen inceleyebilecektir. 

Esasen anlaşmanın arabuluculuğa elverişli olup olmadığını inceleme yetkisi, 

arabuluculuğa konu anlaşmanın tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş 

veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıkları olup olmadığının araştırılmasını 

içerir. Kamu düzenine ilişkin hususlar ise tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 

edemeyecekleri alan kapsamındadır. Bir başka ifadeyle, hâkim anlaşmayı 

arabuluculuğa elverişli olup olmadığını değerlendirirken kamu düzenine aykırılık 

hususunu resen inceleyecektir. Yine, icra edilebilirlik şerhi verilmesi sürecinde hata, 

hile ve ikrah gibi irade fesadı halleri taraflarca ileri sürülebilecektir. Aynı şekilde, icra 

edilebilirlik şerhi verilen anlaşmanın ilam niteliğini taşımaması, bir başka ifadeyle 

maddi anlamda kesin hüküm niteliğine sahip olmaması gibi hususların da genel 

hükümler çerçevesinde ileri sürülmesi her zaman mümkündür.” değerlendirmesini 

yapmıştır. Söz konusu Anayasa Mahkemesi kararı ile mahkemelerce yapılacak 

denetimin genel çerçevesini çizilmiştir. Bahsedilen karardan hareketle, öğretide ileri 

sürülen görüşlere paralel olarak, hakimin icrailik incelemesinde, emredici hukuk 

                                                 
880 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 145 

881 AYM, 10.07.2013 T. 2012/94E.  2013/89K.  (25.01.2014 tarihli ve  28893 sayılı Resmi Gazete)  
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kurallarının ve kamu düzeninden olan hususları kendiliğinden inceleyeceği ayrıca 

uyuşmazlığın tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıklardan 

olup olmadığı ve ileri sürülürse hata, hile, ikrah gibi durumları inceleyebileceği 

söylenebilir.  

Ayrıca öğretide hakim tarafından yapılan incelemede üzerinde anlaşılan konular 

icra edilebilir olsa bile, maddi hukuktan kaynaklanan nedenlerle anlaşma cebri icraya 

uygun olmaz ise yine talebin reddedilmesi gerektiği ileri sürülmüş, örneğin mecburi 

dava arkadaşlığının bulunduğu bir hak üzerinde yapılan arabuluculuk anlaşmasına tüm 

tarafların teşkili sağlanmadıysa şerh verilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. 882 

Benzer şekilde anlaşma belgesinin taraflara karşılıklı edimler yüklemesi halinde 

mahkemenin yapılan anlaşmaya Kanunda belirtilen diğer koşulları taşısa dahi icra 

edilebilirlik şerhi vermemesi gerektiği de belirtilmektedir. 883 Zira bu şekilde hükümler 

ihtiva eden bir anlaşma metninin icrasında taraflardan birinin karşı tarafın edimini 

yerine getirmesini istemesi halinde diğer tarafın ediminin ifasının gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin denetimi ayrı bir yargılamayı gerektirebilecektir. 884 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 7036 sayılı Kanun ile iş uyuşmazlıklarında 

arabuluculuğun dava şartı olduğuna ilişkin düzenleme yapılmadan önce işçilik 

alacakları konusunda arabuluculuk tutanağına icra edilebilirlik şerhi verilmesi hakkında 

açılan bir davada verdiği bir kararda885;  arabuluculuk belgesine icra edilebilirlik şerhi 

verilmesini uygun bulmayan yerel mahkeme kararının onanma gerekçesinde 6098 sayılı 

Türk Borçlar Kanununun 420. maddesine dayanmıştır. Gerekçede 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanunu'nun 420. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenlemenin emredici 

                                                 
882 Demir, 309 

883 Kar, İş Yargılaması, 408 

884Kıyak, 532 

885 Yargıtay 9. H.D 8.12.2016T 2016/25300E. 2016/21744K.  (www.kazancı.com) (E.T 29.04.2019) 

http://www.kazancı.com/
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nitelikte olduğu, bu düzenleme nedeni ile işveren ve işçi arasında, işçilik alacakları 

konusundaki uyuşmazlığa ilişkin arabuluculuk tutanağının düzenlendiği tarih ve ibra 

beyanının içeriği dikkate alındığında, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 

edemeyecekleri bir zamanda uyuşmazlık konusu olmadan ve işçinin başvurusu 

bulunmadan ibra niteliğinde arabuluculuk tutanağı düzenledikleri, alınan bu ibra 

niteliğindeki tutanağın tarih ve içeriği itibari ile arabuluculuğa ve niteliği itibari ile de 

cebri icraya elverişli olmadığı belirtilmiştir. 

Bu kararı öğretide, arabuluculuk tutanağının geçerliliği bakımından TBK md. 

420 de yer alan koşullarının incelenmesinin doğru olmadığı, bunun yerine somut olayda 

TBK md.30-39 arasındaki irade bozukluğu hallerinin incelenmesin daha doğru olacağı 

yönünde eleştiren bir görüş bulunduğu gibi, 886 aynı karar hakkındaki başka bir görüşe 

göre ise, mevzuatta arabuluculuk anlaşmasında arabuluculuğa kimin hangi tarihte 

başvurduğunun, anlaşmanın nerede ve ne şekilde sağlandığının ve anlaşma konularının 

belirtilmesinin mecburi olmadığı, tarafların son tutanağa faaliyetin sonuçlanması 

dışında nelerin yazılacağına karar vermekte serbest olduğu bu nedenle de  “ibra 

niteliğindeki tutanağın tarih ve içeriği itibari ile arabuluculuğa ve niteliği itibari ile de 

cebri icraya elverişli olmadığı” hakkındaki değerlendirmenin de geçerli de olamayacağı 

da belirttirilmektedir. 887 888 

Borçlar Kanununun 420. maddesinin ikinci fıkrasına göre, işçinin işverenden 

alacağına ilişkin düzenlenen ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla 

sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra 

konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına 

                                                 
886 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 81 

887 Odaman, 1764-1765 

888 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 8.12.2016 tarihli kararını yerinde bulan başka bir görüş için bkz. 

Ekmekçi/Özekes/Atalı, 132 
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nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması gerekmekte olup, bu unsurları 

taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. 6098 sayılı 

Kanunun 420. maddesinde düzenlenen bu emredici kuralın arabuluculuk 

görüşmelerinde düzenlenen son tutanağın incelemesinde dikkate alınması hakkındaki 

bir görüşe göre ise, arabuluculuk görüşmeleri sonunda imzalanan anlaşma tutanağı ibra 

sözleşmesi niteliği taşımadığından TBK md. 420’de yer alan hükümlerin arabuluculuk 

görüşmeleri sonunda imzalanan tutanak için uygulanmasına imkân bulunmamaktadır.889  

Ancak öğretideki başka bir görüşe göre TBK 420. maddede işçi ile işveren arasında 

düzenlenen ibra sözleşmelerinin genel olarak yasaklandığı, bu durumun temelinde 

işçinin sahip olduğu alacak haklarından hukuki işlemle vazgeçmesini korumak olduğu, 

benzer şekilde İK md. 32’de iş sözleşmesinin sona ermesi halinde ücretlerin tam olarak 

ödenmesine dair koruyucu bir düzenlemenin bulunduğu, Kanundaki bu düzenleme ile 

işçinin işçilik hakların vazgeçmesi sonucunu doğuracak bir anlaşmanın söz konusu 

olamayacağı yönündedir.890  

Belirtmek gerekir ki mahkemece verilecek icra edilebilirlik şerhine ilişkin 

kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.891892Ancak Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu'nun 362/1-ç maddesi uyarınca çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar temyiz 

kanun yoluna başvurulamayan kararlar arasında sayılmıştır. Bu nedenle icra edilebilirlik 

                                                 
889 Çil, 52 

890 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 130-131.  Eserde bu çıkarımdan hareketle arabuluculuk görüşmeleri sonunda 

varılacak anlaşmada karar verilen hususlar hakkında dava açılamayacağına ilişkin hükmün 

uygulanamayacağı da belirtilmektedir. Ekmekçi/Özekes/Atalı, 132 

891 Kar, İş Yargılaması, 408 

892 Öğretide Yargıtay içtihatlarının iş hukuku açısından büyük önem taşıdığı, Yargıtay içtihatlarının yasa 

koyucuya öncülük ettiği, yol gösterdiği, yargı kararlarında benimsenen çözümlerin, daha sonra pozitif 

düzenlemelere konu yapıldığı, bu nedenle yargı yolu olarak yalnızca istinafın öngörülmesini yerin 

olmadığı savunulmaktadır. Konu hakkında bkz. Güzel, 1140 
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ile ilgili verilen kararların temyizi mümkün olmayan kararlardan olduğu kabul 

edilmektedir.893 Anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi için mahkemeye 

yapılacak olan başvuru ile bunun üzerine verilecek kararlara karşı ilgili tarafından 

istinaf yoluna gidilmesi hâlinde, maktu harç alınır. Taraflar anlaşma belgesini icra 

edilebilirlik şerhi verdirmeden başka bir resmî işlemde kullanmak isterlerse, damga 

vergisi de maktu olarak alınır. (HUAKY. Md 21/5) 

D. Arabuluculuk Faaliyeti Tamamlandıktan Sonra Dava Açılamayacağına 

İlişkin Düzenleme  

Arabuluculuk faaliyetinin tarafların anlaşması ile sona ermesi haline Kanunda 

bağlanan en önemli sonuç anlaşılan hususlar hakkında ileride dava açılamayacak 

olmasıdır. Arabuluculuk faaliyetinin tarafların anlaşması ile sona ermesi halinde 

taraflarca anlaşma belgesi imzalanır ve bu belgenin tekrar aynı uyuşmazlık hakkında 

dava açılamaması gibi bazı bağlayıcı sonuçları olur. (HUAK md.18/5) Dolayısıyla 

arabuluculuk sürecinde bağlayıcı karar oluşturabilmesi sürecin ancak tarafların 

anlaşması ile sona ermesine bağlı olup, sürecin başarısız sonuçlanmış olmasına rağmen 

yine de arabulucu bağlayıcı bir karar verebiliyorsa bu durumda artık arabuluculuktan 

değil başka bir alternatif çözüm yolu olan arabuluculuk-tahkimden söz 

edilebilecektir.894 

7036 sayılı Kanunla 6325 sayılı kanunun 18. maddesinin 5 numaralı bendine 

eklenen bu düzenlemenin gerekçesinde şu hususlar ifade edilmiştir; “6325 sayılı 

Kanunun 18 inci maddesine eklenen beşinci fıkra ile, arabulucu huzurunda anlaşılması 

halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacağı hüküm 

altına alınmaktadır. Anlaşılan hususların bilahare dava edilemeyeceği dikkate 

                                                 
893 Yargıtay 9. HD 19.03.2019 T. 2019/2564 E. 2019/6061 K. (www.kazancı.com) (E.T. 10.10.2019) 

894 Özekes, Pekcanıtez Usul, .2818 

http://www.kazancı.com/
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alındığında arabulucu tarafından düzenlenecek ve taraflar ve varsa temsilcileri veya 

avukatları tarafından imzalanacak anlaşma tutanağında “anlaşılan hususların” net bir 

şekilde ortaya konulmasında zorunluluk bulunmaktadır. Örneğin işçi ve işveren tarafı 

kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti konusunda anlaştıklarında arabulucunun 

bu kalemleri ayrıca ve açıkça tutanağa bağlamasında fayda görülmektedir. Anlaşma 

tutanağının içeriğinden “anlaşılan hususlar” net bir şekilde görülebilmeli ve bilahare 

dava açma yasağına tabi olan bu hususlar tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça 

tespit edilebilmelidir.” 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan 

hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacağına dair düzenleme 7036 sayılı Kanunda 

yer almasa da, İş Mahkemeleri Kanununda hüküm olmayan hallerde niteliğe uygun 

düşen 6325 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağına dair düzenleme nedeniyle dava 

şartı olan arabuluculuk sürecinin anlaşmayla sonuçlanması halinde anlaşılan hususlar 

hakkında dava açılamayacaktır. 895   

Öğretide yer alan bir görüş, arabuluculuk süreci sonunda uyuşmazlık hakkında 

düzenlenen anlaşma tutanağında belirtilen hususlar hakkında dava açılamayacağına dair 

hükmü, mevzuattaki işçinin haklarından vazgeçmesi şeklinde yorumlanacak 

anlaşmaların geçerli olmayacağı yönündeki hükümler çerçevesinde yerinde bulmayarak 

geçerli olamayacağını ve bu şekilde bir anlaşma var olsa dahi işçinin emredici 

hükümlere aykırı yapılan anlaşmalar dolayısıyla iş mahkemelerinde dava açabileceğini 

belirtmiştir.896 Bu görüşü benimseyen başka bir görüşe göre, iş ilişkilerinde tarafların 

kendi aralarında yaptıkları sözleşmeler ile bir hak sulh, ibra ya da feragate ile sona 

                                                 
895 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 79 

896 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 146 
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erdirildiğinde yapılan anlaşma TBK md.420 gereği denetime tabi tutulabiliyorsa 

anlaşma belgesi de bu şekilde yargı denetimine tabi tutulmalıdır.897   

Ancak aksi yöndeki başka bir görüşe göre arabuluculuk süreci sonunda 

uyuşmazlık hakkında düzenlenen anlaşma tutanağı bir ibra ya da makbuz niteliği 

taşımayacağı gibi yalnızca taraflar arasındaki uyuşmazlığı sona erdiren bir anlaşma 

niteliğinde olup anlaşmanın varlığına rağmen açılan davanın hukuki yarar yokluğundan 

usulden reddi gerekecektir.898   

Bahsedilen dava açma yasağının geçerli olamayacağı görüşünün savunucuları 

anlaşılan hususlarda dava açılaması yasağını İş hukukunda kabul edilen ilkeler 

çerçevesinde değerlendirmektedir. Öğretide yine bu yasağın mutlak olarak 

yorumlanamayacağına dair farklı değerlendirmeler de mevcuttur. Bunlardan bir tanesine 

göre, kanuni düzenlemede yer verilen dava açılamaz hükmünün hak arama özgürlüğünü 

engelleyen bir yasak olarak algılamanın yanlış olduğu, bu düzenlemenin tarafların 

anlaştıkları hususlar hakkında mahkemece esasa girerek inceleme yapılmasına engel 

olduğu, dolaysıyla dava açılabileceği ancak her durumda değil bazı istisnai durumlarda 

mahkemenin anlaşma belgesi hakkında incelemeyi yapabileceği yönündedir. 899  

Öğretide ileri sürülen bir görüşe göre, taraflarca anlaşılan hususlar hakkında 

dava açıldığında mahkemece ileri sürülürse inceleme yapılabilecek haller, faaliyetin 

sonunda düzenlenen anlaşma metninde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan 

aşırı yararlanma, yanılma, korkutma ve aldatma durumlarının mevcudiyetidir.900 Başka 

bir ifadeyle anlaşma sağlanarak sonuçlanmış bir arabuluculuk süreci sonunda tarafların 

irade bozukluğu halleri söz konusu olmadıkça ve tarafların özgür iradeleriyle 

                                                 
897 Mutlay, 45  

898 Ocak/ Oğuz/Karaca/Bulur/Koç, 11. Çil, 52. Akkan, 10 

899 Akkan, 3  

900 Kar, İş Yargılaması, 423 
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imzaladıkları bir anlaşma belgesinin varlığı halinde daha sonra alacaklarının tam olarak 

karşılanmadığı veya kanun gereği daha fazla alacakları olduğundan bahisle eksik 

alacakları için dava açma hakkı olamayacaktır. 901 Bu doğrultuda yine TBK md. 27’ de 

yer alan emredici hüküm gereği ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya 

konusu imkânsız olan sözleşmelerin kesin hükümsüzlüğüne dayanılarak dava 

açılabilmelidir.902 

Yine öğretide anlaşma belgesinin varlığına rağmen dava açmak isteyen tarafın 

ayrıca Türk Medeni Kanununun 2. maddesi kapsamında iyi niyetinin de sorgulanması 

gerektiği zira arabuluculuk sürecinin temelinde yatan iradilik prensibinin sürecin 

başlangıcında olduğu gibi devamında da sürdüğü bu nedenle de süreci sonlandırmak 

yerine devam eden ve anlaşma tutanağını imzalayan kişinin iyi niyetinin açılan davada 

tartışılması gerektiği de belirtilmektedir.903  

Bir görüşe bu noktada denetlenmesi gerekenin gerçekte ödenmesi gereken tutar 

ile anlaşma metninde yer verilen tutarlar arasındaki aşırı dengesizliktir ve bu 

dengesizliğin sınırı yargı uygulamasıyla belirlenebilecektir, orantısızlık yargısal 

kararlarla belirlenmiş sınırları ulaştığında anlaşma tutanağının varlığına rağmen dava 

açılabilmelidir.904    

Faaliyetin sonunda üzerinde anlaşılan hususlarda dava açılmayacağına ilişkin 

kuralın bir istisnasını da düzenlenen anlaşma tutanağında anlaşamaya bağlanan 

hükümlerin dava şartı olan arabuluculuk kapsamında olmadığı halde söz konusu olacağı 

                                                 
901 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 79 

902 Akkan, 22 

903 Kıyak, 542 

904 Çil, 49 
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belirtilmekte zira aksi halde bu durum hukuka aykırı bir anlaşama belgesine “tarafları 

mahkum etmek”  anlamına gelebileceği belirtilmektedir. 905  

Kanun koyucu bu şekilde bir düzenleme yaparken, esasında etik ilklere,  

dürüstlük kuralına ve kanunda belirtilen koşullara uygun bir arabuluculuk süreci 

sonunda tarafların anlaşmasına bu sonucu bağlamış, hatta faaliyetin sonunda tarafların 

kendi hür iradeleriyle düzenledikleri anlaşmaya, tarafların kendi aralarında yapacağı 

sıradan bir anlaşmadan farklı olarak ilam niteliğinde belge olma özelliği vermiştir, 

dolaysıyla bahsedilen bu yasağı kanuna aykırı işlem yapan kötü niyetli uygulayıcıların 

yararlanabileceği bir şekilde kabul etmemek gerekir. 906 

Bu nedenle, kanuna aykırı şekilde yürütülen bir arabuluculuk faaliyetinde 

düzenlenen bir anlaşma belgesinde yer verilen bir uyuşmazlığın daha sonra dava 

yoluyla ileri sürülmesi halinde doğru bir karara erişmek için mahkemece konu 

hakkındaki taraf dilekçelerinin incelenmesi, delillerin toplanması gerektirdiği böylece 

en azından davada ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra usule uygun bir 

arabuluculuk faaliyeti varsa uyuşmazlık hakkında dava açılamayacağına karar verilmesi 

gerektiği belirtilmektedir. 907  

Taraflarca yapılan arabuluculuk görüşmesi ardından düzenlenen anlaşma 

tutanağının geçersiz sayılması için işçi tarafından açılan bir davada Yargıtay’ın kararı 

dikkat çekicidir.908 Somut olayda davacı vekili, arabuluculuk tutanağının geçersizliği 

sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının tahsiline karar 

verilmesini talep etmiştir. Dava yerel mahkeme tarafından reddedilmiş bunun üzerine 

yapılan istinaf başvurusu da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından; davacının yaşı, hayat 

                                                 
905 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 181 

906 Akkan, 7 

907 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 182 

908 Yargıtay 9. HD 11.06.2019 T. 2019/3694 E. 2019/13040 K. (www.kazancı.com) (E.T.10.10.2019)  
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tecrübesi, kıdem süresi ve eğitim durumu itibariyle imzaladığı sözleşmenin sonuçlarını 

bilebilecek konumda olduğu, arabuluculuk son tutanağının sahteliği ispatlanıncaya 

kadar geçerli ilam niteliğindeki belgelerden olması ve sahteliği konusunda bir iddianın 

olmaması, ayrıca fiil ehliyetsizliği, kısıtlılık halleri dışında irade fesadına dayalı 

iddiaların somut ve kesin delillerle ortaya konulması gerektiği, bu kapsamda 

arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşılan konularda dava açılamayacağı gerekçesiyle 

başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.   

Davacı vekilince yapılan temyiz başvurusu üzerine Yargıtay tarafından yapılan 

incelemede, olay tarihinde dava şartı olan arabuluculuğa ilişkin hükümler yürürlükte 

olmadığından uyuşmazlık ihtiyarı arabuluculuk kapsamında değerlendirilmiştir. Yapılan 

değerlendirmede Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozulmuştur. Bozma kararında 

“dosya içindeki bilgi ve belgeler ile aynı mahiyette olan ve aynı gün temyiz incelemesine 

tabi tutulan dört dosya kapsamından, davacının arabulucuya usulüne uygun bir 

başvurusunun olmadığı, yapıldığı belirtilen görüşmelerin tutanakta geçen adresten 

farklı yerde gerçekleştiği, üç yüz kadar işçiye aynı şekilde sırayla işyerinde belgelerin 

imzalatıldığı, anlaşma metninde yer aldığı halde davacı işçinin istifasına dair belgenin 

bulunmadığı, anlaşma belgesinin içeriğinin işçinin istifa ettiği kıdem ihbar tazminatına 

hak kazanmadığı kıdem tazminatının ödeneceği şeklinde çelişkiler içerdiği, sadece 

kıdem tazminatı ödenmesi öngörüldüğü halde diğer tazminat ve işçilik alacakları 

bakımından hakkın gerçekleşmediği veya karşılığının zamanında tam olarak ödendiği 

şeklinde sözcüklere yer verilerek Türk Borçlar Kanunu'nun 420. maddesinde aykırı 

şekilde ibra etkisi kazandırılmaya çalışıldığı, kıdem tazminatı dışındaki tazminat ve 

alacaklarla ilgili olarak delil oluşturma ve dava açma yasağı oluşturma yönünde çaba 

içine girildiği anlaşılmaktadır. Bütün bu işlemlerin davalı şirketin kayden avukatının 

arabuluculuğunda gerçekleştiği, arabulucunun davacı tarafı diğer tarafın avukatı 

olduğu konusunda bilgilendirdiğinin tespit edilemediği, emsal dosyalarda dinlenen 
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tanık anlatımlarına göre, arabuluculuk görüşmelerinin hiç yapılmadığı, hatta 

arabulucunun da işçilerin imzaladığı aşamada işyerinde olmadığının beyan edilmesi 

karşısında; usulüne uygun bir arabuluculuk başvurusunun ve görüşmesinin yapılmadığı 

gibi mevzuat hükümleri çerçevesinde arabuluculuk anlaşma belgesinin düzenlenmediği 

sonucuna varılmaktadır. Tüm bu tespitler karşısında; dava tarihi itibariyle taraflar 

arasında 6325 Sayılı Kanun hükümleri dikkate alındığında, yapılan işlemler geçerli 

ihtiyari arabuluculuk faaliyeti olarak nitelendirilemez. Kanun hükümlerine göre 

usulüne uygun bir başvuru olmadığı, arabuluculuk görüşmelerinin hiç yapılmadığı ve 

mevzuat hükümleri çerçevesinde usulüne uygun, geçerli bir tutanak düzenlenmediği ve 

dava tarihi itibari ile zorunlu arabuluculuk şartının henüz yürürlüğe girmediği de 

dikkate alınarak, davaya konu ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti yönünden 

işin esasına girilerek sonuca gidilmesi gerekirken, hukuken geçerli bir anlaşmanın 

varlığı kabul edilerek arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılan konularda 

dava açılamayacağı yönündeki gerekçeyle davanın usulden reddi hatalı olup, bu yönde 

ilk derece mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının bozulmasına karar 

vermek gerekmiştir.” hususlarına değinilmiştir.  

Yargı kararına konu somut olayda sürecin başlangıcından sonuna kadar 

arabuluculuğa ilişkin kurallar ihlal edilmiş Yargıtay da bu hususta “anlaşmaya varılan 

hususlar üzerinde dava açılamaz” kuralına rağmen somut olayı incelemiştir. Ancak 

dikkat edilirse söz konusu olayda inceleme ve bozma konusu, anlaşmaya varılan 

hususlardan ziyade sürecin işleyişindeki Kanuna aykırılıklar üzerinedir. Başka bir 

ifadeyle Yargıtay kararında inceleme yapılan olayın temelinde aslında Kanuna uygun 

olmayan arabuluculuk anlaşması vardır ve bu anlaşma tabiri caiz ise “yok” hükmünde 

kabul edilmiştir. 

Kanuni düzenlemede üzerinde anlaşılan hususlarda dava açılamayacağının 

belirtilmesi karşısında icra takibi yapılıp yapılamayacağı belirtilmemiştir. Bu noktada 
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bir görüşe göre “çoğun içinde azda vardır kuralı” gereği icra takibi yapılamayacağı 

kabul edilebileceği gibi icra takibi yapılabildiğinin kabul edildiği halde itiraz söz 

konusu olursa itirazın iptali davası açılmasının mümkün olamayacağı 

belirtilmektedir.909 Başka bir görüşe göre ise, faaliyetin sonunda taraflarca düzenlenen 

anlaşma belgesine mevzuatta öngörülen şartlar dâhilinde icra edilebilirlik vasfı 

kazandırıldıysa bu belge ilamlı icraya konu edilebilmeli yine anlaşma belgesi icra 

edilebilirlik vasfı kazandırılmaksızın yalnızca adi bir belge niteliğinde hazırlanmışsa bu 

durumda da ilamsız icra takibine konu olabilmedir.910  

Ayrıca arabuluculuk süreci tamamlandıktan sonra tarafların icra takibine 

başvurdukları halde icra takibine itiraz edilirse itiraz üzerine açılacak itirazın iptali 

davası için yeniden arabuluculuğa başvurmaya da gerek olmamalıdır. 911 İcra takibine 

başlanıldığında ileri sürülen itiraz uyuşmazlığın esasına ilişkin değil de takip hukukuna 

ilişkin ise bu durumda yeniden bir arabuluculuk süreci işletmeye gerek olmamalıdır.912  

İşe iade konulu bir arabuluculuk süreci sonunda düzenlenen anlaşma belgesi İş 

Kanunun 21. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen hususları içerse dahi, işçinin işe 

başlamak işverene başvurup başvurmayacağı ya da başvuru sonucu işverence işe 

başlatılıp başlatılmayacağı belirli olmadığından işe iade konulu anlaşma belgesinin 

ilamlı icraya konu olamayacağı da ileri sürülmüştür. 913 Ancak bu görüşün aksi yönünde 

                                                 
909 Çil, 38 

910 Ekmekçi/Özekes/Atalı,  172 

911 Kar, İş Yargılaması, 397 

912 Kar, İş Yargılaması, 397. Söz konusu eserde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 

22.05.2018 Tarih 2018/2030 E. 2018/1414 K. sayılı ilamında arabuluculuk aşamasında karara 

bağlanmamış olan bir alacak için icra inkar tazminatı isteminde ayrıca bir arabuluculuk sürecinin 

yürütülmesine gerek olmadığına karar verildiği gerekçe olarak da icra takibinin kötü niyetli yapılmış 

olması sonucu ödenecek bu tazminatın ayrı bir alacak niteliği taşımadığı belirtilmiştir. 

913 Kar, İş Yargılaması, 415. Mutlay, İşe iade, 2141   
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başka bir görüşe göre, işe iade konulu anlaşma metninin işçi tarafından doğrudan ilamlı 

icraya konu edilmesi işverene başvuru yerine geçebileceği gibi, işçinin işe başlama 

talebi reddedildiğinde anlaşma metni yalnızca parasal haklar açısından da ilamlı icra 

takibine konu edilebilir.914  Yine işçi, ilamlı icra takibi yapmadan önce de, süresi içinde 

işverene başvurarak işe başlatılmasını talep ettiğinde işveren işçiyi işe başlatmazsa 

işçinin sadece parasal hakları için ilamlı icra takibi yapması mümkün olacaktır. 915 916 

E. Arabuluculuk Ücreti ve Masraflardan Sorumluluk  

Arabuluculuğa başvuru için mevzuatımızda bir başvuru ücreti belirlenmemiş 

olsa da arabuluculara yürüttükleri faaliyet nedeniyle arabuluculuk ücreti ödenmesi 

öngörülmüştür. Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği 

tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır. (AAÜT md. 9)  

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde arabuluculuk 

ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci 

kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır.917 Bu durumda 

                                                 
914 Özekes, İşe İade Davasının Niteliği, 71. Ekmekçi/Özekes/Atalı, 183 

915 Özekes, İşe İade Davasının Niteliği, 72 

916 Ancak işe iade taleplerine ilişkin ilâmlı icrada, bir işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin diğer 

ilâmların icrasından farklı olarak, işe iade gerçekleşmediğinde, işveren işçiyi işe başlatmadığında hapisle 

tazyike ilişkin yaptırımın uygulanmayacağını zira işverenin mutlaka işe iade zorunluluğu olmadığı 

hakkında bkz. Özekes, İşe İade Davasının Niteliği, 73 

917 Örneğin kıdem tazminatı alacağı hakkında yürüyen bir arabuluculuk görüşmesinde, 70.000 TL olarak 

anlaşılan kıdem tazminatı alacağı için, uyuşmazlık çözümünde bir arabulucu görevlendirildi ise; Ücret 

Tarifesinin 2. kısmında yer alan tabloya göre ilk 35.000 TL için %6 tutarında arabuluculuk ücreti 

belirlenecek olup bu tutar, 2.100 TL’dir. Kalan 35.000 TL’nin  için ise bir arabulucu görev yaptığı için 

%5’i tutarında ücret belirlenecek bu tutar ise  1.750 TL olacaktır. Dolayısıyla toplamda bir arabulucu ile 

yürütülen ve 70.000 TL üzerinde anlaşılan kıdem tazminat ilişkin arabuluculuk sürecinde taraflarca 

arabulucuya ödenecek ücret 3.850 TL olacaktır.  
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ücret, Tarifenin birinci kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz. 918 İşe 

iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya 

ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat 

miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, 

Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir. (İMK md. 

3/13) İşe iade konulu arabuluculuk görüşmelerinde işe iade üzerinde anlaşılması hali 

parasal bir değer ifade etmediği için kanun koyucu bu durumu ayrıca düzenlemiştir. 919 

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesinin (4) numaralı bendinde 

özellikle iş uyuşmazlıklarında sıklıkla karşılaşılan seri uyuşmazlıklarda ücretin nasıl 

belirleneceğine dair bir hüküm bulunmaktadır.  Arabuluculuk sürecinin sonunda seri 

uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması 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.920 

                                                 
918 Kısmen anlaşmaya ilişkin bir düzenleme bulunmadığı için böyle bir durumda arabulucuya ödenecek 

ücretin anlaşılan tutar üzerinden hesaplanarak ödenmesi hakkında bkz,  Mutlay, 162 

919 Ekmekçi/Özekes/Atalı, 177 

920  Söz konusu hüküm nedeniyle örneğin 5 farklı işçinin çeşitli işçilik alacakları hakkında tek bir işveren 

hakkında yürüttükleri arabuluculuk süreçlerinde görev alan arabulucunun ücreti her işçi alacağı üzerinden 

ayrıca hesaplanarak toplanması suretiyle hesaplanmayacak, işçilerin arabuluculuk süresinin kaç saat 

sürdüğüne göre tarifenin birinci kısmındaki ücretler üzerinden hesaplanacak ve bu miktarların toplanması 

suretiyle belirlenecektir. Duruma örnek vermek gerekirse 5 farklı işçinin 70.000,00TL tutarındaki kıdem 

tazminatı alacağı hakkında yürüyen arabuluculuk görüşmelerinde görevli bir arabulucu tarifenin ikinci 

kısmına göre 5 kişi üzerinden ayrı ayrı 3.850,00 TL arabuluculuk ücretine hak kazanmalı ve kendisine 

19.350,00 TL ödenmelidir. Ancak söz konusu hüküm dolayısıyla arabulucu artık tarifenin birinci 

kısmındaki tabloya göre arabuluculuk ücretine hak kazanacak bu durumda her işçi için yürüyen sürecin 3 
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Bir görüşe göre madde metninde yer alan arabuluculuk ücretini “aksi 

kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır” ifadesi arabuluculuk ücretinin 

belirlenmesine değil paylaşımına ilişkindir bu nedenle de zorunlu arabuluculukta 

arabulucuya tarifede belirtilen ücretten başkası ödenemez.921 

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 görüşmeler sonunda tarafların 

anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça 

taraflarca eşit şekilde Tarifenin birinci kısmına göre karşılanır.922 Adalet Bakanlığı 

bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama 

giderlerinden sayılır. (İMK md. 3/14) Yapılan Kanuni düzenleme nedeniyle 

anlaşmazlıkla sonuçlanan sürece ilişkin tutarın ilerde dava açıldığında davada haksız 

çıkan tarafça ödenmesi durumu söz konusu olacağından kanuni düzenlemenin tarafları 

anlaşmaya teşvik edici nitelikte olduğu belirtilmiştir. 923 

Birden fazla arabulucunun süreçte görev alması halinde, Arabuluculuk Asgari 

Ücret Tarifesinin 3. maddesinin (3) numaralı bendinde göre tarifede birden fazla 

arabulucu için belirtilen orandaki ücret her bir arabulucuya eşit bölünerek ödenir. 

                                                                                                                                               
saati aşmadan tamamlanması halinde işçi başına 170,00 TL ücrete hak kazanan arabulucuya 850,00TL 

ödenecektir. Dolayısıyla 5 farklı işçinin ayrı ayrı 70.000,00 TL tutarındaki kıdem tazminatı alacağı 

hakkında arabulucuya 19.350,00 TL ödenecek iken söz konusu hüküm nedeniyle 850,00TL ödenmiştir.  

921Çil, 50 

922 Dolayısıyla bu durumda artık uyuşmazlık konusu yapılmayan ücret üzerinden ikini bölümdeki 

kademeli şekilde bir hesaplama söz konusu olmayacak maktu ücret üzerinden arabuluculuk ücreti tayin 

edilecektir.  

923 Odaman/Karaçöp, 63  
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Arabuluculuk ücreti dışında, 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 bütçesinden karşılanır.(İMKmd.3/16) 

Arabulucu bürosunun taraflara ait iletişim bilgilerinin araştırma yetkisi dahilinde yaptığı 

masraflar ile yetki itirazı üzerine sulh hukuk mahkemesi kararının 7201 sayılı Kanun 

hükümlerine göre tebliğ etmesi halinde yapılacak tebligat masrafları gibi büro 

tarafından yapılacak giderleri karşılamak amacıyla söz konusu madde ihdas edilmiştir. 

924 

Belirtmek gerekir ki, büronun yetkisi hakkında yapılan itiraz sulh hukuk 

mahkemesi tarafından haklı görülürse, Yönetmeliğin 25. maddesinin (4) numaralı 

bendinde arabulucu, yetkisizlik kararından önce yaptığı işlemler açısından da ücrete hak 

kazanacaktır.925 Ancak Yönetmeliğin 26. maddesinin (3) numaralı bendine göre, sürecin 

sehven kayıt, mükerrer kayıt veya arabuluculuğa elverişli olmama nedeniyle sona 

erdirilmesi hallerinde arabulucuya ücret ödenmez. 

Arabulucu süreci sonunda arabulucuya ödenen ücretin yanı sıra kendini avukatla 

temsil ettiren tarafların ayrıca avukatlara da bir ücret ödemeleri gerekecektir. Bu ücretin 

en olacağı konusunda ise 2019 Avukatlık Ücret Tarifesinin 16. maddesinde dava şartı 

arabuluculukta avukat ile takip edilen işlerde avukatlık ücretinin nasıl olacağına ilişkin 

ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır.  

Söz konusu düzenlemeye göre; konusu para olan veya para ile 

değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk 

anlaşma belgesinin imzalanması halinde, tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanacaktır. 

                                                 
924 Mutlay, 164 

925 Düzenlemenin Anayasada yer alan angarya yasağı gereği yerinde olduğu hakkında bkz. 

Odaman/Karaçöp, Arabuluculuğun Bugünü ve Geleceği, 57  
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Bu durumda anlaşma tutanağında yer alan bedel üzerinden üçüncü kısımda yer alan 

kademelere belirtilen değerlere avukata ödenecek ücret belirlenecektir. Ancak miktarı 

6.250,00 TL'ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık ücreti, 750,00 TL 

maktu ücrettir ve yine avukatın hak edeceği ücret asıl alacağı geçemeyecektir. Konusu 

para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk 

sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, tarifenin ikinci 

kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu 

ücrettir. Bu durumda tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde yer alan ve yapılan işlemin 

yürütüldüğü birim bakımında belirlenen maktu ücretin ödenmesi söz konusu olacaktır. 

Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde ise avukat, 750,00 TL 

maktu ücrete hak kazanacak ancak yine bu ücret asıl alacağı geçemeyecektir. 

Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille 

dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret aynı 

maddenin (c) bendine göre  ödediği maktu ücret mahsup edilerek, tarifeye göre 

belirlenecektir. 926 

Arabuluculuk sürecinde avukatla temsil halinde ödenecek vekâlet ücretinin 

tarifeye göre hesaplanmasının arabuluculuğu yargılamaya göre ucuz bir yöntem olarak 

nitelendirilmesini zorlaştırdığı, ayrıca sürecin anlaşılma ile sonuçlanmaması halinde 

taraflarca karşılanan arabuluculuk ücretinin yargılama giderlerinden sayılmasının 

nedeniyle anlaşmaya yanaşmayan tarafın dava sonucunda üzerinde bırakılacak 

yargılama giderinin artması riskinin de arttığı belirtilmektedir. 927 

 Kanunun 13. maddesinin (3) numaralı bendinde arabuluculuk ücretini 

karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan tarafın arabuluculuk bürosunun bulunduğu 

                                                 
926 Belirtilen tutaralar 2019 yılı tarifesinde belirtilen tutarlar olup Avukatlık Ücret Tarifesinde yer alan 

miktarlar her yıl güncellenmektedir.  

927 Doğan Yenisey, 188 
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yerdeki sulh hukuk mahkemesinin kararıyla adli yardımdan yararlanabileceği, bu 

konuda ise 12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 334 ila 

340 ıncı maddelerinin kıyasen uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin 15. 

maddesinin (5) numaralı bendinde ise arabuluculuk sürecinde tarafların avukatlık 

hizmeti bakımından adli yardımdan yararlanabilmesi hususunda 19/3/1969 tarihli ve 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176 ilâ 181 inci maddeleri uygulanacağı belirtilmiştir. 

Hukuk Muhakemeleri Kanununu md. 334’de kendisi ve ailesinin geçimini 

önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini 

kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, 

geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan 

yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabileceği belirtilmiştir.  

Yine HMK md. 399 ‘da devletçe adli yardım dolayısıyla karşılanan yargılama 

giderlerinin nasıl tahsil edileceği belirtilmiştir. Talepte bulanan kişinin arabuluculuk 

ücreti için adli yardım alması halinde eğer süreç anlaşmazlık ile sonuçlanır ise HMK 

md.339/1’den kıyasen uyuşmazlık yargı mercilerine taşındığında adli yardım 

kapsamında ödenen arabuluculuk ücreti davada haksız çıkan tarafa yüklenecekse de,  

tarafların arabuluculuk süreci sonunda anlaşmaya vardığı halde adli yardım ile ödenen 

arabuluculuk ücretinin hangi taraftan karşılanması gerektiğine dair bir hüküm mevzuatta 

bulunmamakta olup, öğretide bu yönde bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu 

belirtilmektedir. 928 

  

                                                 
928 Korkmaz/ Kıyak, 49 
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SONUÇ 

İnsanlar aralarında bir menfaat çatışması meydana geldiğinde kendi aralarında 

görüşerek bu durumu çözümleyebilirler. Ancak bunun gerçekleşmesi her zaman 

mümkün olmaz. Hukuk düzeni tarafından korunan bir menfaate ilişkin anlaşmazlığın 

taraflar arasında çözümü mümkün olmadığında bu durumun çözümü için başka bir 

merciye başvurulur ki bu durumda artık çatışma uyuşmazlığa dönüşür. Bir hakkın ihlal 

edilmesi veya hukuk düzeni tarafından korunan menfaatin ihlalinde uyuşmazlığın 

çözümü toplumsal barışın sağlanması açısından da büyük önem arz eder. Zira 

uyuşmazlıkların etkin bir şekilde çözümünün sağlanmaması halinde toplumda daha 

büyük sorunların ortaya çıkması söz konusu olabilir. 

Uyuşmazlıkların çözümü için ilk akla gelen merci genellikle mahkemelerdir. 

Anayasanın 9. maddesinde yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız 

mahkemelerce kullanılacağı belirtilmiştir. Mahkemelerin bireylerin hukuk düzeni 

tarafından tanınan haklarını korumaları aynı zamanda kişilerin sahip oldukları hak 

arama hürriyetleri ile de doğrudan ilgilidir.  Hak arama özgürlüğü Anayasa Mahkemesi 

kararlarında tartışılmış, bu kararların birçoğunda hak arama özgürlüğünün önemine 

dikkat çekilmiş, bireylerin mahkemeye erişim hakkının hak arama hürriyetinin doğal bir 

sonucu olduğu vurgulanmıştır. Mahkemelerin, bireylerin kanunlar gereği sahip 

oldukları hakları korumaları aynı zamanda hukuk devleti olmanın da bir gereğidir.  

Ancak mahkemeler üzerinde artan iş yükü nedeniyle yargı sisteminde bazı 

aksaklıkların meydana gelmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durum ülkemize has bir 

problem olmayıp tüm dünyada karşılaşılan bir problemdir. Her gün gelişen ve değişen 

toplumsal ilişkiler karşısında artan uyuşmazlıklarda mahkeme organlarının yetersiz 

kalması ve uzun süren yargı süreçleri toplumlarda huzursuzluğa neden olmuştur. Bu 

nedenle dünyada ortaya çıkan adalete ulaşma hareketi ile devletler yargısal düzlemde 

yaşanan sorunlara çareler bulmaya çalışmıştır. Bu durum en önemli sonucu ise 
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uyuşmazlıkların mahkemeler dışında çözülmesine imkan veren alternatif yollarının 

ortaya çıkması ve devletler tarafın bu yolların teşvik edilmesidir.  

Bu doğrultuda önce Amerika Birleşik Devletlerinde başlayıp sonra Avrupa 

Birliği ülkelerine yayılan bu alternatif çözüm yolları arayışları devletlerin bu yönde 

çalışmalar yapmasına neden olmuş ve yapılan çalışmalar neticesinde de birçok ülkenin 

uyuşmazlık çözümünde tercih ettikleri yöntemler haline gelmiştir.  

En genel ifadeyle mahkemeler dışında uyuşmazlıkların çözümüne hizmet eden 

bu yöntemlerin aynı zamanda taraflar arasında ilişkilerin korunması açısından da 

faydaları vardır.  Zira bu yöntemlerle aslında amaçlanan uyuşmazlığın bir otorite 

aracılığı değil tarafların kendi aralarında çözmelerini sağlamaktır. Bu durum ise 

özellikle uyuşmazlıkları barışçıl bir çözüme kavuşturulmasında fayda göstermektedir. 

Ayrıca uzun süren yargı süreçleri yerine kısa sürede çözüme kavuşmanın sağlanması da 

bu yöntemlerin tercih edilmesinde sebep teşkil etmektedir.  

Dünyada uygulanmakta olan bu yöntemlere ülkemiz kayıtsız kalmamış bu 

yönetimlerin hayata geçirilmesi adına bazı girişimlerde bulunulmuştur.  Alternatif 

çözüm yöntemleri adına gerçekleştirilen en önemli kanuni düzenleme 6325 sayılı 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun yürürlüğe girmesiyle gerçeklemiş 

olsa da, bu düzenlemeden önce uygulanan Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer alan 

tahkim, Avukatlık Kanununda yer alan avukatın uzlaştırma yetkisi ve Ceza 

Muhakemeleri Kanunda yer alan uzlaştırma en dikkat çekici örneklerden bir kaçıdır. 

Ayrıca kanun koyucunun tarafların mahkeme dışında uyuşmazlıkları kendi aralarında 

çözmelerine verdiği önem doğrultusunda yine Hukuk Muhakemeleri Kanunda hâkimin 

tarafları ön inceleme aşamasında sulha teşvik edeceği düzenlenmiş hatta sulha teşvik bir 

derecede hâkim için bir ödev olarak addedilmiştir.  
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Bahsedilen kanuni düzenlemeler ile yargı dışı alternatif çözümler aslında Türk 

yargı sisteminde bir derecede uygulanmakta ise de dünyada en çok tercih edilen 

alternatif çözüm yollarından biri olan arabuluculuğun kanuni düzenlemeye 

kavuşturulması ülkemiz açısından bu konudaki en önemli adımlardan biri olmuştur.  

Ancak 6325 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle bu kurum birçok yönden 

eleştirilmiş hatta iptali amacıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davasına konu edilmiştir.  

Düzenleme hakkında getirilen eleştirilerin odak noktası ise devlete ait olan yargı 

yetkisine zarar vereceği yönünde olmuştur. Ancak Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da 

ifade edildiği üzere, alternatif uyuşmazlık çözümleri, Devlete ait yargı yetkisinin mutlak 

egemenliğine zarar vermeden işlerlik kazanan ve uygulama alanı bulan ek yöntemler 

bütünüdür. Arabuluculuk da bu noktada uyuşmazlıkların hızlı ve dostane yollarla 

çözülmesine yardımcı bir uygulama olarak Türk hukuk sistemine dahil edilmiş ancak 

uyuşmazlık çözümünde mahkemelerin yerine geçmesi değil, mahkemelere alternatif 

olması amaçlanmıştır.  

6325 sayılı Kanunun Türk mevzuatına kazandırdığı arabuluculuk alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının birçok özelliğini bünyesinde barındıran bir alternatif 

çözüm yoludur.  Genel olarak arabuluculuk, uyuşmazlığın tarafları dışındaki bir üçüncü 

kişinin katılımıyla yürüyen bir çözüm yöntemidir. Ancak bu üçüncü kişinin 

yargılamanın süjesi olan hakim gibi karar verici bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu 

yöntemde arabulucu bazı teknikler kullanarak uyuşmazlığın taraflarının bir masa 

etrafında kalmalarını sağlar ve aralarındaki uyuşmazlık hakkında çözümü tarafların 

bulmasına yardım eder. Bu sayede arabulucu bir çözüm bulmaz ya da haklılık haksızlık 

tespiti yapmaz. Ancak Kanunun verdiği yetkiyle tarafların kendi aralarında bir çözüme 

ulaşmadıklarını gördüğünde çözüm önerisinde bulunabilir. Arabulucunun süreçte aldığı 

role ve süreç üzerindeki etkilerine göre bir takım arabuluculuk uygulamaları 

bulunmaktadır. Bu noktada ülkemizde arabulucunun süreçte çözüm önerisinde 
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bulanabilme imkanı, Türk arabuluculuk sisteminde değerlendirici arabuluculuğun 

uygulandığına işaret etmektedir.  

Arabuluculuk sisteminde sürecin tarafların menfaatlerine zarar vermeden 

işlemesi adına bazı ilkeler benimsenmiştir. Bu ilkelerden özellikle gizlilik tarafların 

süreçte kendileri güvende hissetmelerine hizmet ederken, iradilik ilkesi sürecin 

tarafların istek ve beklentilerine göre devam etmesini sağlar. Bu ilkelerin temininde en 

önemli görev ise arabulucuya düşer. Bu noktada belirtmek gerekir ki, arabulucunun 

süreçte sahip olduğu bir takım hakları ve yükümlülükler vardır. Bu hak ve yükümlükler 

gerek Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunda gerekse Hukuk 

Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde yer almaktadır. Arabulucuların 

yükümlülüklerine uygun davranması sürecin sağlıklı işlemesi adına büyük önem arz 

eder. Bu durumun temini için arabulucuların uymakla yükümlü oldukları Türkiye 

Arabulucular Etik Kuralları yayımlanmıştır. Yine arabulucuların eğitim alma ve sicile 

kayıt zorunluluğunun bulunması da alanında uzman arabulucuların süreçte görev 

almalarına katkı sağlar.  

Her ne kadar bu yeni uygulamaya şüpheyle yaklaşılmış olsa da, 6325 sayılı 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 2016 yılına kadar ki süreçte arabuluculuğa intikal 

eden uyuşmazlıklarda başarı oranlarının oldukça yüksek olduğu, başarı sağlanan 

uyuşmazlıkların büyük bölümünün ise iş uyuşmazlıkları hakkında olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca ülkemiz açısından iş uyuşmazlıklarının yargıda oluşturduğu iş yükü 

ve işçinin hassas konumu gereği bu uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözüme 

kavuşturulma ihtiyacı iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı olmasına ilişkin 

düzenleme yapılması fikrini doğurmuştur. Bu durumun temini ve güncel gelişmelerin 

gerisinde kalan 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun revize edilmesi amacıyla, 7036 

sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hazırlanmış, 12.10.2017 tarihinde TBMM Genel 
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Kurulunda görüşülerek kabul edilmiş,  25.10.2017 gün ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır.   

7036 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 01.01.2018 tarihinden itibaren Kanunun 

belirlediği iş uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması 

zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu düzenleme öğretide bir çok açıdan tartışılmış, 

özellikle de iş hukukunda işçi işveren ilişkilerinde tarafların eşit düzeyde olmamasının 

ve bu nedenden doğan işçinin korunması ihtiyacının arabuluculuğun dava şartı olarak 

uygulanması esnasında işçi açısından olumsuz etkiler doğurabileceğinden 

bahsedilmiştir. Yine iş hukukuna hakim olan işçinin korunması ilkesinin yargısal 

faaliyet ile sağlanabileceği, işçi ile işverenin işçinin hakları üzerinde müzakere etmesi 

halinde işçinin masadan kaybeden olarak ayrılacağı da belirtilen hususlardandır. 

Aslında her ilişkide güçlü ve güçsüz taraf bulanabilir fakat pek tabi ki iş 

ilişkisinde bu durum çok daha belirgindir. Bu noktada tarafların menfaatlerini süreçte 

gözetme yetkisi arabulucuya düşmektedir. Kaldı ki Kanunda arabulucuya belli hallerde 

süreci sonlandırabilme yetkisi de verilmiştir. İş uyuşmazlıklarında var olan bu hassas 

dengeyi göz etme gerekliliğinden ötürü iş hukukunda arabuluculuk yapacaklar için iş 

hukukunda uzmanlık eğitimi alma zorunluluğu getirilmiştir. İş Hukukunda Uzman 

Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslarda, teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda 

arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini 

yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini 

değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da 

süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmalarının amaçlandığı 

belirtilmiştir. Dolayısıyla iş hukukunda uzmanlık eğitimini tamamlamış bir arabulucu 

görüşmeler esnasında meydana gelebilecek bir dengesizliği fark etme yetisine sahip 

olacaktır. Ayrıca 7036 sayılı Kanunun dava şartı olan arabuluculuğa ilişkin 

hükümlerinin iptali talebiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi de, arabuluculuk ile 
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eşitliğin ön planda tutulduğu bir ortamda, işçi ve işverenin eşit düzeyde ve kendilerini 

rahatça ifade edebilecekleri şekilde karşılıklı olarak uyuşmazlığa çözüm bulmalarının 

sağlandığında, işveren karşısında zayıf konumda olduğu değerlendirilen işçinin baskı 

altına alınacağının söylenemeyeceğini belirtilmiştir. Bu noktada sürece hakim olan 

iradilik prensibi işçinin korunması amacına hizmet edecektir. Kanun gerekçesinde de 

ifade edildiği gibi amaç tarafları bir masada toplamaktır. Yoksa tarafları anlaşmaya 

zorlamak değildir. Eğer her hal ve şartta anlaşma amaçlansaydı bu durumda ileri sürülen 

görüşler çerçevesinde işçilerin zarar göreceği ya da arabuluculuk sürecinde iradiliğin 

gölgelendiği için amacından saptığı söylenebilirdi. Oysa süreçten hoşnut olamayan işçi, 

her hal ve şartta masada kalmama ve süreci devam ettirmeme özgürlüğüne sahiptir. 

6325 sayılı Kanunun 1. maddesine göre arabuluculuk,  hukuk 

uyuşmazlıklarından yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların 

üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk 

uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanacak bir yöntemdir. 7036 sayılı İş 

Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrası ile iş uyuşmazlıklarında dava 

şartı olan arabuluculuğun kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya 

işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda uygulanacağı 

belirtilmiştir. Belirtilen uyuşmazlıkların dava şartı olan arabuluculuk kapsamında 

değerlendirebilmesi için doğal olarak uyuşmazlığın taraflarının işçi ve işveren olması 

gerekmektedir. Ayrıca İş Kanunun 20. maddesine eklenen hükümle işe iade talepli 

uyuşmazlıklar bakımından da dava şartı arabuluculuk ayrıca düzenlenmiştir. Söz 

konusu hüküm uyarınca iş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildiriminde sebep 

gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih 

bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri 

Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurması zorunludur.  
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Bu noktada öğretide dile getirilen eleştirilen biri de işçinin bir uyuşmazlığı 

arabulucuya taşırken işvereni hakkında yanılgıya düşebileceği ya da başvurusunda 

haklarını eksik ya da yanlış belirtebileceği noktasında olmaktadır. Uyuşmazlıkların net 

bir şekilde belirlenmesi ileride açılacak davada dava şartının gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin denetlenmesinde önem arz edecektir. Zira arabuluculuk şartının 

gerçekleşmediği anlaşıldığında mahkemece usulden ret kararı verilir. Ayrıca 

arabuluculuk sürecinde bağlayıcılık sonucu doğuran belge anlaşma sağlanan son 

tutanaktır. Son tutanakta yer verilecek hususların ise başvuruya göre şekilleneceği 

tartışmasızdır.   

  İş uyuşmazlıklarında uzmanlık eğitimini tamamlanmış bir arabulucunun böyle 

bir durumda süreci iyi yönlendirmesi gerekecektir. Kaldı ki arabuluculuk süreci yargısal 

faaliyetteki gibi katı şekil kurallarına sahip değildir. Dolayısıyla gerektiğinde taraf 

değişikliğine gidilebilmeli işçinin belirttiği işveren yerine asıl olması gereken işverenin 

sürece dahil olması sağlanabilmelidir. Başvuruda arabuluculuk sürecinde görüşülmesi 

istenen alacakların tek tek belirtilmiş olması da yine sürecin sonunda düzenlenecek 

anlaşma tutanağı açısından büyük önem arz eder. Ancak işçinin bu aşamada yapacağı 

hatalar hakkında Yargıtay’ın verdiği birkaç kararda işçilerin mağduriyetlerine mahal 

vermeyecek bir yorum yapılmıştır. Bu konuda Yargıtay uyuşmazlık konularının tek tek 

açık bir şekilde belirtilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulamakta ancak 

02.06.2018 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin aksaklıkları gidermek amacı ile 

uygulamaya sokulduğu, söz konusu yönetmelik ile arabuluculuğa hangi konularda 

başvurulduğuna ilişkin “başvuru formu” uygulamasının başladığı belirtilmektedir. 

Yüksek mahkeme konuya ilişkin intikal eden uyuşmazlıkları bu tarihi baz alarak 

çözümlemiş, vardığı sonuçta 02.06.2018 tarihinden önce yapılan başvurularda “işçilik 

alacakları” veya “işçi-işveren uyuşmazlığı” gibi soyut ifadeler kullanılmış ise taraflar 

arasındaki işçilik alacaklarının tamamının arabuluculuğa konu edildiğinin kabul 
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edilmesi gerektiği 02.06.2018 tarihinden sonra yapılan uyuşmazlıklarda ise başvuru 

formuna göre hareket edilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

İş Mahkemeleri Kanuna göre ise başvuru, karşı tarafın, karşı taraf birden fazla 

ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk 

bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri 

müdürlüğüne yapılır. Adliye arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde, büronun 

görevini, görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü yerine 

getirilecektir. Arabuluculuk bürosu bulunmayan yerlerde görevlendirilecek yazı işleri 

müdürlüğü, Adalet Komisyonlarınca görevlendirilecek sulh hukuk mahkemesi yazı 

müdürlüğü olacaktır. Ayrıca arabuluculuk görüşmeleri taraflarca aksi 

kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk 

derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür.  

Başvurunun yapılmasının ardından arabuluculuk bürosu süreçte görev alacak 

arabulucuyu belirler, taraflar dilerse arabulucuyu kendileri de seçebilecektir. Bu 

görevlendirmenin yapılmasının ardından arabulucu taraflarla görüşür ve tarafları 

toplantıya davet eder. İlk toplantıya katılmayan tarafın ileride açılacak davada kısmen 

veya tamamen haklı çıkması halinde bile yargılama giderinin tamamından sorumlu 

tutulması söz konusu olur. Bu nedenle bu davet önem arz eden bir husustur. Öğretide bu 

hususta eleştiriler getirilmiş kendini haklı gördüğü için toplantıya katılmayan tarafın 

özellikle de işçinin ileride bu şekilde bir yük altında bırakılması yerinde bulunmamıştır. 

Oysa düzenlemenin getirilme amacı olarak da gerekçede tam olarak bu hususa işaret 

edilmiştir. Aslında bu düzenleme ile amaçlanan tarafların arabuluculuk görüşmelerinden 

kaçınmaları ya da gereksiz görmeleri halinde toplantı davetine kayıtsız kalmalarını 

önlemektir. Arabuluculuk sürecinin amacı uyuşmazlığı çözümlemektir. Aslında bu 

düzenlemede işçi yararınadır. Zira sürece katılmaktan imtina edecek olan genellikle 

işçinin hak arama talebine kayıtsız kalma eğilimde olan işveren olacaktır.  
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Görevlendirilen arabulucu süreci 3 hafta içinde sonuçlandırır zorunlu hallerde 

süre en fazla 1 hafta daha uzatılabilir. Sürecin kısa olması dava şartı olan 

arabuluculuğun ve iş uyuşmazlıklarının kısa süre içinde çözülmesine yardımcı olacak ve 

böylece adil yargılanma hakkının bir unsuru olan makul sürede yargılanma ilkesine 

riayet edilebilecek niteliktedir. 

Sürecin sonunda imzalanan anlaşma belgesine taraflar sulh hukuk 

mahkemesinden icra edilebilirlik şerhi alabilirler, bu durumda anlaşma tutanağı ilam 

niteliğinde belge hükmü kazanacaktır. Ayrıca tarafların vekilleri ile birlikte 

imzaladıkları anlaşma belgesi ilam niteliğinde belge sayılmıştır. Anlaşma belgesine 

bağlanan en önemli sonuç, sürecin sonunda tarafların düzenleyecekleri belgede 

anlaşılan hususlar hakkında ileride dava açılamayacak olmasıdır.  

Anlaşma belgesinin işçinin haklarından vazgeçme sonucu doğurması halinde 

uygulanabilir olmadığı, bu doğrultuda üzerinde anlaşılan hususlarda ileride dava 

açılamayacağına dair düzenlemenin özellikle işçi açısından hak kayıplarına neden 

olacağı belirtilmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki arabuluculuk özü itibariyle 

taraflara uyuşmazlıklarına özgür çözümler bulma imkânı sağlayan bir süreçtir. 

Dolayısıyla tarafların uyuşmazlığı çözerken üzerinde anlaşacakları hususlar hakkında 

temelde bağlayıcı kurallar yoktur. Kaldı ki arabuluculuğun uyuşmazlık çözümlerinde 

tercih edilme nedenlerinin başında da taraflarının sonuç üzerinde kontrole sahip 

olmaları gelmektedir. Bu noktada yine süreç sonunda imzalanacak anlaşma tutanağının 

içeriğinin sağlıklı olmasında arabulucunun etkisi yadsınamaz. Yargıtay’a göre de son 

tutanağın tarafların beyanına göre oluşturulması asıl ise de, arabulucunun tutanağın 

içeriği ve düzenlenme şekli konusunda tarafları bilgilendirmesi gerektiğini 

belirtmektedir.  

Anlaşılan hususlarda ileride dava açılamayacağı hakkındaki hükmü tarafları 

anlaşmaya zorlamak olarak anlaşılmaması gerekir. Zira taraflar yalnızca anlaştıkları 
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hususlar hakkında ileride dava açamayacaklardır. Sırf arabuluculuğa başvuru dava 

açmayı engelleyen bir hal değildir. Burada bir nevi tarafların vardıkları anlaşmaya 

kanunen bir bağlayıcılık kazandırılmıştır. Medeni Kanunun 2. maddesinde yer alan iyi 

niyet kuralı da bunu gerektirmektedir. Bir kişinin hür iradesiyle imzaladığı bir 

anlaşmadan sorumlu olmaması kabul edilemez. Kaldı ki davadan feragat halinde de 

ileride dava açılamamaktadır. Bu durum yıllardır uygulana gelen bir uygulama olduğu 

için yadırganmamaktadır. Nasıl ki kanun kişinin feragat iradesine bir sonuç bağladıysa 

arabulucu görüşmeleri sonunca imzalanacak anlaşma belgesine de bu şekilde bir sonuç 

bağlanmıştır. Ancak tabidir ki emredici hukuk kurallarına aykırı hususlar hakkında ya 

da kamu düzeninden olan bir husus hakkında anlaşma belgesi düzenlendiğinde bunun 

korunması söz konusu olmayacaktır.  

Yapılan değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere, genelde tartışmaların odağını 

arabuluculuk kurumunun iyi anlaşılamamış olması oluşturmaktadır. Sürecin sağlıklı 

işlemesi her şeyden önce bilinçli, bilgili ve iyi seçilmiş arabulucuların süreci 

yönetmesiyle söz konusu olabilecektir. Arabulucuların süreci yönetirken tamamıyla 

bağımsız olduğundan söz edilemez. Zira sürecin sağlıklı işlemesi için bazı kontrol 

mekanizmaları vardır. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Arabulucular Etik Kurallarıdır. 

Bu kapsamda arabulucuların süreci gerek kanuni düzenlemeler ile getirilen işleyişe 

gerekse tutum ve davranışları açıdan etik kurallara bağlı yürütmeleri oldukça önemlidir. 

Toplumda bu konudaki denetim mekanizmalarının iyi işlediği bilinci oluşursa dava şartı 

olan arabuluculuğun mutlaka işçi aleyhine sonuçlanacak bir süreç olacağı algısı da 

kırılacaktır.  

Ayrıca öğretide de dile getirildiği üzere iş hukuku yaşayan bir hukuk dalıdır. İş 

hukuku kuralları kendi içinde zaman içinde evrilmiş içtihatlarla şekillenmiştir. Oldukça 

yeni olan bu düzenlemede de aksayan yönlerle karşılaşılması söz konusu olabilir.  
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Uygulamanın aksayan yönlerinin zaman içinde düzeleeceği ya da müphem olan 

konuların açıklığa kavuşturulacağı şüphesizdir.  
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ÖZET 

 

İnsan emeğini konu alan iş hukukunda uyuşmazlıkların çeşitleri gelişen 

teknolojiyle birlikte oluşan yeni istihdam alanları ile her geçen gün büyümekte ve yeni 

iş ilişkileri doğmaktadır. İş hukukunda istihdam şekillerinin değişmesi ve genişlemesi 

aynı zamanda yargı üzerindeki iş hacminin büyümesine de neden olmaktadır. Artan iş 

hacmi ise yargısal faaliyetin yetersiz kalması sonucunu doğurmakta bu durumdan en 

fazla bireyler etkilenmektedir.  

Bu durum ülkemize has bir sorun değil aksine tüm dünyada yaşanan bir 

problemdir. Bu problemi çözmek amacıyla uzun yıllardır diğer ülkelerde alternatif 

çözüm yolları kullanılmaktadır. Alternatif çözüm yollarının yargısal faaliyet üzerindeki 

iş yükünü hafifletme etkisi bulunsa da aslında en önemli özelliği bireyler arasındaki 

uyuşmazlıkların hızlı ve  dostane çözüm yollarıyla hallolmasına yardımcı olmasıdır. Bu 

alternatif çözüm yollarından uyuşmazlığın çözümünde taraflar dışında bağımsız ve 

tarafsız üçüncü bir kişinin katılımıyla yürüyen arabuluculuk tüm dünyada en çok tercih 

edilen yöntemlerin başında gelmektedir.  

Diğer ülkelerde yıllardır başarıyla uygulanan ve hem bireyler üzerindeki hem de 

yargı faaliyeti üzerinde olumlu etkileri bulunan arabuluculuğun ülkemiz mevzuatına 

dahil olması 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun yürürlüğe 

girmesiyle gerçekleşmiştir. Söz konusu Kanunun yürürlüğü ve taraflar arasındaki 

uyuşmazlıklarda kullanılması esnasında bu yöntemin iş uyuşmazlıklarında büyük başarı 

gösterdiği gözlemlenmiş bunun üzerine iş uyuşmazlıklarında bu yöntemin dava şartı 

olmasına ilişkin çalışmalar yapılmıştır. 

Gerek iş hukukunda arabuluculuğun dava şartı olarak düzenlenmesi amacı 

gerekse güncel durumun gerisinde kalan 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun revize 

edilme ihtiyacı sonucunda, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlüğe konulmuş söz 

konusu Kanunun 3. maddesinde arabuluculuğun iş uyuşmazlıklarında dava şartı 

olmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.  Mevzuatımıza dahil olan arabuluculuk 

düzenlemesinin ve iş hukukunda dava şartı olan arabuluculuk düzenlemesinin oldukça 

yeni düzenlemeler olması bu uygulamaların öğretide bir çok açıdan tartışılmalarına 

neden olmuştur.  
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ABSTRACT 

 

The types of disputes in labor law in relation with human labor are growing day 

by day with new employment areas formed with developing technology and new 

business relations are emerging. The changes and expantions in the forms of 

employment in labor law also leads to an increase in the volume of work on the 

judiciary. The increasing volume of work results in insufficient judicial activities and 

the individuals are affected most by this situation. 

This situation is not a specific problem for our country but a problem that is 

experienced all over the world. Alternative dispute resolutions have been used by other 

countries in order to solve this problem for many years. Although alternative dispute 

resolutions have the effect of reducing the workload on judicial activities, its most 

important feature is to help resolving disputes between individuals through fast and 

friendly remedies. is one of the most preferred methods in the world for the resolution 

of the dispute with the participation of an independent and impartial third party. Among 

other alternative dispute resolutions, mediation is the most preffered one all over the 

World with the participation of an independent and impartial third party. 

Mediation, that has been successfully implemented in other countries for years 

and has positive effects both on individuals and judicial activities, has been included in 

our national legislation within the entry into force of Law No. 6325 on Mediation in 

Civil Disputes. During the enforcement of the aforesaid Law and its use in disputes 

between the parties, it has been observed that this method was a great success in 

disputes concerning labor law and on the basis of work disputes. Thereafter, studies 

have been made to make the use of this method as a mandatory condition of litigation in 

disputes concerning labor law.  

The purpose of making mediation a mandatory condition of litigation in labor 

law and the need to revise the Law No. 5521 on Labor Courts, which lags behind the 

current situation. As a result, the Law No. 7036 on Labor Courts has been enacted and it 

has been provided at article 3 of the aforesaid Law that mediation should be a 

mandatory condition of litigation in disputes concerning labor law. Both the mediation 

regulation which is included in our national legislation and the mediation regulation 

which is a mandatory condition of litigation in the labor law are quite new regulations 

caused discussions of these practices in many aspects in the doctrine. 




