
 
 

2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 

2018 yılında uygulanacak Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tebliği (“Tebliğ”) 30286 sayılı ve 

30.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

6328 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun madde 7 hükmüne göre, “Aksi 

kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan 

Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca eşit olarak 

karşılanır.”. Dolayısıyla, tarafların farklı şekilde anlaşma sağlamaları halinde, masraflar ve 

arabuluculuk ücreti, bu anlaşmaya göre ödenecektir. 

Benzer şekilde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında ücret miktarı konusunda ihtilaf bulunan 

durumlarda da arabuluculuk ücreti Tebliğ hükümlerine göre belirlenecektir.  

Bununla birlikte, Tebliğ’in 1. maddesinin 2. fıkrasında, tarifede belirlenen ücretlerin altında 

arabuluculuk ücreti kararlaştırılamayacağı, aksine yapılan sözleşmelerin ise ücrete ilişkin hükümleri 

geçersiz olacağı ve ücrete ilişkin olarak tarife hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir. 

Arabuluculuk kurumu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun  (“Kanun”) yürürlüğe girmesiyle 

birlikte belirli iş davaları bakımından da önem kazanmıştır. Söz konusu Kanun ile bireysel veya toplu 

iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü 

niyet tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti vb.) ile işe iade talebiyle açılan 

davalarda arabulucuya başvuru dava şartı olarak getirilmiş olup; belirtilen davaların açılmasından 

önce arabulucuya başvuru zorunlu olmuştur. Dolayısıyla, sayılan taleplerden kaynaklanan zorunlu 

arabuluculuk ücretinin belirlenmesinde de tarifede öngörülmüş ücretler göz önünde tutulacaktır. 

Kanun’un 3.maddesi uyarınca, dava şartı olarak arabulucuya başvurulması halinde: 

 Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle 

arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf davada kısmen 

veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.  

 Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, 

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına 

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

Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.  

 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. 

 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.  

 Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama 

giderlerinden sayılır. 



 
 
Tebliğ uyarınca arabuluculuk ücretinin belirlenmesinde, uyuşmazlığın konusunun para veya para ile 

değerlendirilebilen bir değer olup olmaması dikkate alınmıştır:  

i. Uyuşmazlık konusunun para veya para ile değerlendirilebilen bir değer olmaması halinde, 

uyuşmazlık türü, taraf sayısı ve taraf nitelikleri; 

ii. Uyuşmazlık konusunun para veya para ile değerlendirilebilir olması halinde ise,                          

üzerinde anlaşılmış miktar ve arabulucu sayısı 

göz önünde bulundurularak arabuluculuk asgari ücreti belirlenmiştir. 

2018 yılı itibariyle uygulanacak Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi aşağıda bilgilerinize 

sunulmaktadır: 

I. KONUSU PARA OLMAYAN VEYA PARA İLE DEĞERLENDİRİLEMEYEN 

UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCUYA ÖDENECEK ÜCRET 

UYUŞMAZLIK TÜRÜ 
TARAF SAYISI       / 

TARAF NİTELİKLERİ 
ÜCRET 

Ticari Uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlığın iki tarafı varsa 

Bir saati (ilk üç saate kadar) taraf 

başına 270,00 TL 

Takip eden her saat için taraf başına 

100,00 TL 

Uyuşmazlığın üç veya daha 

fazla tarafı bulunursa 

Bir saati  (ilk üç saate kadar), taraf 

başına 210,00 TL 

Takip eden her saat için taraf başına 

140,00 TL 

Taraflarının tümü sermaye 

şirketi ise 

 

Bir saati  (ilk üç saate kadar), taraf 

başına 330,00 TL 

Takip eden her saat için, taraf başına 

250,00 TL 

Tarafların tümü sermaye 

şirketi ve uyuşmazlığın üç 

veya daha fazla tarafı 

bulunursa 

 

Bir saati  (ilk üç saate kadar), taraf 

başına 250,00 TL 

 

Takip eden her saat için, taraf başına 

170,00 TL 

 



 
 

İşçi – İşveren 

Uyuşmazlıkları 
Taraf sayısı gözetilmez 

Bir saati (ilk üç saate kadar) 140,00 TL 

 

Takip eden her saat için 100,00 TL 

 

Tüketici Uyuşmazlıkları 

Uyuşmazlığın iki tarafı varsa 

Bir saati (ilk üç saate kadar), taraf 

başına 140,00 TL 

Takip eden her saat için taraf başına 

100,00 TL 

Uyuşmazlığın üç veya daha 

fazla tarafı bulunursa 

 

Bir saati (ilk üç saate kadar), taraf 

başına 100,00 TL 

Takip eden her saat için, taraf başına 

70,00 TL 

Diğer tür uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculuk ücret tarifesine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230-9-1.pdf 

 

II. KONUSU PARA OLAN VEYA PARA İLE DEĞERLENDİRİLEBİLEN 

UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCUYA ÖDENECEK ÜCRET 

ÜZERİNDE 

ANLAŞILAN MİKTAR 
ARABULUCU SAYISI ORAN 

İlk 30.000 TL’si için 

Bir arabulucu görev yaparsa %6 

Birden fazla arabulucu görev yaparsa %9 

Sonra gelen 40.000 

TL’si için 

Bir arabulucu görev yaparsa %5 

Birden fazla arabulucu görev yaparsa %7,5 

Sonra gelen 80.000 

TL’si için 

Bir arabulucu görev yaparsa %4 

Birden fazla arabulucu görev yaparsa %6 

Sonra gelen 250.000 Bir arabulucu görev yaparsa %3 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230-9-1.pdf


 
 

TL’si için Birden fazla arabulucu görev yaparsa %2 

Sonra gelen 600.000 

TL’si için 

Bir arabulucu görev yaparsa %3 

Birden fazla arabulucu görev yaparsa %6 

Sonra gelen 750.000 

TL’si için 

Bir arabulucu görev yaparsa %1,5 

Birden fazla arabulucu görev yaparsa %2,5 

Sonra gelen 1.250.000 

TL’si için 

Bir arabulucu görev yaparsa %1 

Birden fazla arabulucu görev yaparsa %1,5 

3.000.000 TL’den 

yukarısı için 

Bir arabulucu görev yaparsa %0,5 

Birden fazla arabulucu görev yaparsa %1 

 

Bilginize sunarız.  

Saygılarımızla,  

Koyuncuoğlu & Köksal Hukuk Bürosu 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 


