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TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
2021 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Amaç, konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmes nde, arabulucu le
uyuşmazlığın tarafları arasında geçerl b r ücret sözleşmes yapılmamış olan veya ücret m ktarı konusunda arabulucu
le taraflar arasında ht laf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tar hl ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tar hl ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu Yönetmel ğ ve bu Tar fe hükümler uygulanır.
(2) Bu Tar fede bel rlenen ücretler n altında arabuluculuk ücret kararlaştırılamaz. Aks ne yapılan
sözleşmeler n ücrete l şk n hükümler geçers z olup, ücrete l şk n olarak bu Tar fe hükümler uygulanır.
Arabuluculuk ücret n n kapsadığı şler
MADDE 2 – (1) Bu Tar fede yazılı arabuluculuk ücret , uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme
kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faal yet n yürüten arabulucular s c l ne kayıtlı k ş ye, sarf ett ğ
emek ve mesa n n karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemen n karşılığıdır.
(2) Arabuluculuk faal yet süres nce arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan d ğer şlemler ayrı
ücret gerekt rmez.
(3) Arabulucu, ht yar arabuluculuk sürec başlamadan önce arabuluculuk tekl f nde bulunan taraf veya
taraflardan ücret ve masraf steyeb l r. Bu fıkra uyarınca alınan ücret arabuluculuk sürec sonunda arabuluculuk
ücret nden mahsup ed l r. Arabuluculuk sürec n n başlamaması hâl nde bu ücret ade ed lmez. Masraftan
kullanılmayan kısım arabuluculuk sürec sonunda ade ed l r.
(4) Arabulucu, dava şartı arabuluculuk sürec nde taraflardan masraf steyemez.
(5) Arabulucu, arabuluculuk sürec ne l şk n olarak bel rl k ş ler ç n aracılık yapma veya bel rl k ş ler
tavs ye etmen n karşılığı olarak herhang b r ücret talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tes s ed len şlemler
hükümsüzdür.
Arabuluculuk ücret n n sınırları
MADDE 3 – (1) Aks kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücret taraflarca eş t öden r.
(2) Aynı uyuşmazlığın çözümüne l şk n bu Tar fen n ek Arabuluculuk Ücret Tar fes n n b r nc kısmında
bel rt len hallerde arabuluculuk faal yet n n b rden çok arabulucu tarafından yürütülmes durumunda, her b r
arabulucuya bu Tar fede bel rt len ücret ayrı ayrı öden r.
(3) Aynı uyuşmazlığın çözümüne l şk n bu Tar fen n ek Arabuluculuk Ücret Tar fes n n k nc kısmında
bel rt len hallerde arabuluculuk faal yet n n b rden çok arabulucu tarafından yürütülmes durumunda, bu Tar fede
b rden fazla arabulucu ç n bel rt len orandak ücret her b r arabulucuya eş t bölünerek öden r.
Ücret n tümünü hak etme
MADDE 4 – (1) Arabuluculuk faal yet n n, gerek tarafların uyuşmazlık konusu üzer nde anlaşmaya varmış
olması, gerek taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk ç n daha fazla çaba sarf ed lmes n n gereks z olduğunun
arabulucu tarafından tesp t ed lmes , gerekse taraflardan b r n n karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk
faal yet nden çek ld ğ n b ld rmes veya taraflardan b r n n ölümü ya da flası hal nde veya tarafların anlaşarak
arabuluculuk faal yet n sona erd rmes sebepler yle sona ermes haller nde, arabuluculuk faal yet n yürütme görev n
kabul eden arabulucu, bu Tar fe hükümler le bel rlenen ücret n tamamına hak kazanır.
(2) Arabuluculuk faal yet ne başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elver şl olmadığı hususu ortaya
çıkar ve bu sebeple arabuluculuk faal yet sona erd r l r se, sonradan ortaya çıkan bu durumla lg l olarak eğer
arabulucunun herhang b r kusuru yoksa, arabuluculuk faal yet n yürütme görev n kabul eden arabulucu, bu Tar fe
hükümler le bel rlenen ücret n tamamına hak kazanır.
Arabuluculuk faal yet n n konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 5 – (1) İht yar Arabuluculuk sürec nde uyuşmazlık, arabuluculuk faal yet devam ederken,
arabuluculuk faal yet n n konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh g b arabuluculuk yolu dışındak yöntem ve
nedenlerle g der l rse ücret n tamamına hak kazanılır.
(2) Dava şartı arabuluculuk sürec nde, sehven kayıt, mükerrer kayıt veya arabuluculuğa elver şl olmama
neden yle sona erd r lmes haller nde arabulucuya ücret ödenmez.
Yen b r uyuşmazlık konusunun ortaya çıkmasında ücret
MADDE 6 – (1) Somut b r uyuşmazlıkla lg l arabuluculuk faal yet n n yürütülmes sırasında, yen
uyuşmazlık konularının ortaya çıkması hal nde, her b r uyuşmazlık ç n ayrı ücrete hak kazanılır.
Arabuluculuk Ücret Tar fes ne göre ücret
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MADDE 7 – (1) Konusu para olmayan veya para le değerlend r lemeyen hukuk uyuşmazlıklarda;
arabuluculuk ücret bu Tar fen n ek Arabuluculuk Ücret Tar fes n n b r nc kısmına göre bel rlen r.
(2) Konusu para olan veya para le değerlend r leb len hukuk uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücret bu
Tar fen n ek Arabuluculuk Ücret Tar fes n n k nc kısmına göre bel rlen r.
(3) Arabuluculuk sürec n n sonunda anlaşma sağlanamaması hal nde, arabuluculuğun konusu para olan veya
para le değerlend r leb len hukuk uyuşmazlık olsa b le arabulucu, arabuluculuk ücret n bu Tar fen n ek
Arabuluculuk Ücret Tar fes n n b r nc kısmına göre steyeb l r.
(4) Arabuluculuk sürec n n sonunda ser uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması hal nde, arabuluculuğun konusu
para olan veya para le değerlend r leb len hukuk uyuşmazlık olsa b le arabulucu, arabuluculuk ücret n bu Tar fen n
ek Arabuluculuk Ücret Tar fes n n b r nc kısmına göre steyeb l r. Taraflardan b r n n aynı olduğu ve b r ay ç nde
başvurulan en az onbeş uyuşmazlık ser uyuşmazlık olarak kabul ed l r.
Arabuluculuk Ücret Tar fes nde yazılı olmayan hallerde ücret
MADDE 8 – (1) Arabuluculuk Ücret Tar fes nde yazılı olmayan haller ç n, söz konusu Tar fen n b r nc
kısmındak d ğer tür uyuşmazlıklar ç n bel rlenen ücret öden r.
Uyuşmazlığın Arabuluculuk-Tahk m Yoluyla Çözülmes n n Öner lmes nde Ücret
MADDE 9 – (1) Arabuluculuk sürec n n sonunda anlaşma sağlanamaması hal nde, anlaşamama son
tutanağının düzenlenmes nden sonra, arabulucu, tarafları arabuluculuk-tahk m yoluna devam etmeler konusunda;
arabuluculuk-tahk m n esasları, sürec ve hukuk sonuçları hakkında aydınlatıp, arabuluculuk-tahk m yoluyla
uyuşmazlığın çözülmes n n sosyal, ekonom k ve ps koloj k açıdan faydalarının olab leceğ n hatırlatarak teşv k
edeb l r. Bu teşv k üzer ne tarafların, arabuluculuk-tahk m yoluna devam etmey ve b r tahk m merkez n n
arabuluculuk-tahk m kurallarını veya tahk m kurallarını uygulamayı kabul etmeler hal nde, lg l tahk m merkez
tarafından arabulucuya, b lg lend rme ücret öden r.
Uygulanacak tar fe
MADDE 10 – (1) Arabuluculuk ücret n n takd r nde, arabuluculuk faal yet n n sona erd ğ tar hte yürürlükte
olan tar fe esas alınır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tar fe 1/1/2021 tar h nde yürürlüğe g rer.
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Tebliğ
2021 Yılı Arabuluculuk
Disketten Ekleri Film
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