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Geçtiğimiz yılı tahminlerin üzerinde bir büyüme ile 
tamamlayan ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yakaladığı 
ihracat rakamları ile bu başarısını devam ettirecek gibi.

Dünya ekonomisinde yaşanan büyümeye bağlı olarak 
küresel ticaretin artmasını, özellikle Türkiye’nin en büyük 
ihracat pazarı Avrupa ülkelerinde yaşanan gelişmeleri, dış 
ticaretimiz üzerindeki olumlu yansımalar olarak görmekteyiz. 
Afrika, Ortadoğu, Rusya İran gibi alternatif pazar arayışları 
ile ihracat hedeflerimizi daha yukarı çekmek adına ciddi 
çalışmalar söz konusu.

2018 yılında dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 
yüzde 3,7 olarak açıklayan Uluslararası Para Fonu (IMF), 
dünya genelindeki büyümenin devam edeceği görüşü ile 
beklentilerimizi yükseltmiştir.

Dünya ticaretinden daha fazla pay almak isteyen, yüksek 
teknolojilerle üreten, ihraç eden, istihdam yaratan bir Türkiye, 
aynı zamanda sürdürülebilir bir büyüme için yeni hedeflerine 
yoğunlaşmak, küresel rekabete uyum sağlayacak stratejiler 
geliştirmek ve ekonomi piyasalarındaki kırılganlıkları ile 
yüzleşmek zorundadır.

Türkiye ekonomisinin enflasyon, cari açık ve işsizlik gibi 
kırılganlıkları, jeopolitik riskleri vardır. Döviz kurlarında 
yaşanan yükselişlerin faizler üzerindeki etkileri ve iç talepteki 
daralma ile enflasyonun artış eğilimini sürdüreceği endişeleri 
taşımaktayız. 

Cari açık devam ettiği sürece dışa bağımlılığımızın süreceğini 
söylemek, hiç de yanlış olmayacaktır. Sadece üretimle bunu 
aşamayız. Katma değerli üretim yaparak ithalatı baskılamak 
mümkün. Ekonominin daha rekabetçi, daha yenilikçi, daha 
yaratıcı hale getirilmesi ve kendi adımızı taşıyan markaların 
üretilmesi gerekiyor. Marka ve katma değeri yüksek ileri 
teknoloji ürünlerine yönelmemiz bizi bu konuda bir adım daha 
öne taşıyacaktır. 

Uluslararası standartlara uygun üretim ve yatırım yapmanın 
önemi her geçen gün artıyor. Uzun vadeli istikrar açısından 
ekonominin direncini artıracak, yatırım eğilimini yönetebilecek 
yapısal reformlara olan ihtiyaç ise önemini koruyor.

Yerli ve yabancı yatırım için güven ortamı oluşturulması 
konusunda yapılan çalışmaları göz ardı edemeyiz. 10 
Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi ve yatırımcılar açısından cazip bir yatırım 
yeri haline getirilmesini sağlayacak pek çok mevzuat ve 
idari düzenlemeyi öngören Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Kanunu bu açıdan anlamlıdır.   

Sendikamız faaliyetlerine gelince; başarı ile tamamlanan 
toplu sözleşme görüşmelerinin yanı sıra, çalışma hayatında 
meydana gelen değişiklikleri üyelerimiz ile paylaşmaya 
devam ediyoruz. Son olarak, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında,  
özellikle iş ilişkilerinde karşımıza çıkabilecek,  işe giriş 
aşamasından iş sözleşmesinin ifası ve sona erme süreçlerine 
kadar kanunun dikkate almamız gereken yönleri kapsamlı bir 
şekilde anlatılmıştır.

Sendika olarak gerek faaliyette bulunduğumuz sektörlerde, 
gerek toplumumuzun her alanında sosyal diyaloğa ve 
toplumsal refaha katkıda bulunmaya, ekonomik değer 
yaratmaya devam edeceğiz.

Atalay GÜMRAH
Yönetim Kurulu Başkanı

Başyazı
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MAKALE

Çalışma Hayatında Kadın

Giriş

Emek kavramı birçok tanıma sahip ve birçok teoriye konu olmuş bir kavramdır. 
Birçok teoride vurgulanan husus ise, emeğin değer yaratmada büyük önem arz 
ettiğidir. Emek arasındaki ayrılıkların derinleştirilmesi ve işgücü piyasasının taba-
kalaştırılması emeğin değerini azaltıcı bir rol oynamaktadır. Cinsiyet ayrımcılığı da 
bu tabakalaştırmanın bir unsuru olmaktadır(Urhan, 2009, s.83). İşgücünün cinsiyet 
vb. başka unsurlara dayanılarak tabakalaştırılması ise, emeğin ayrıştırılması ve işçi 
sınıfı arasındaki farkın arttırılarak işçi sınıfının güçsüzleşmesini ifade etmektedir. 
Oysa ki; kadınların işgücüne katılımı sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşı-
maktadır. Emeğin eksik istihdamında önemli bir yer tutan kadın emeğinin işgücüne 
katılımının artması, ülkelerin kalkınmışlık ve gelişmişlik düzeylerini arttıran itici bir 
güce sahip olmaktadır(Özdemir ve Diğerleri, 2012, ss.115-116). Türkiye’de kadın 
emeğinin önemli bir yeri bulunmakta fakat kadın emeği genel olarak görünmeyen 
emek olarak karşımıza çıkmakta ve kadınlar, kırsal kesimde ücretsiz aile işçisi ola-
rak çalışmakta, kentlerde kocasının yaptığı işe destek olma, evde çocuk bakımı ve 
ev işlerini üstlenmektedir. Eğitim düzeyi daha yüksek olan kadınlar ise, toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığıyla karşılaşmaya devam etmektedir(Koray, 2000, s.278). 

Çalışma hayatının sağladığı gelir, statü, sosyal güvence, sosyal ilişkiler bireylerin 
sosyal hayata dahil olmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan çalış-
ma hayatı, toplumsal hayatın diğer alanlarını da etkilemektedir (Çakır, 2008, s.26). 
Özellikle kadınların çalışma hayatına katılım oranlarının düşük olması kadınların 
tüm hayatlarını etkileyen bir unsur olmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada Tür-
kiye’de kadınların çalışma hayatındaki yerine ilişkin yapılan araştırma verilerine, 
kadınların çalışma hayatına girmesinde karşılaştığı engellere, kadınların çalışma 
hayatında yaşadıkları sorunlara ve kadın istihdamını destekleyici politikalara yer 
verilmiştir. 

Prof. Dr. Canan ÇETİN
Marmara Üniversitesi 

İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları
Yönetimi Ana Bilim Dalı

Nimet TUNA - BDO
Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Sosyal Güvenlik ve
İş Hukuku Uzmanı
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1. Türkiye’de Kadınların Çalışma 
Hayatına Katılımlarına İlişkin 
İstatistiki Veriler ve Değerlendirmeler

II. Dünya Savaşından sonra kadınların 
işgücüne katılım oranları artış göstermiş 
olsa da günümüzde hala tüm dünyada 
kadın ve erkeklerin işgücüne katılım 
oranlarına ilişkin önemli farklılıklar bu-
lunmaktadır (Koray, 2000, s.213). Tablo 
1’de yaş gruplarına göre kadın ve er-
keklerin temel işgücü göstergelerine yer 
verilmektedir.

Tabloda yer alan veriler doğrultusunda 
2016 ve 2017 yıllarında kadınların iş-
gücüne katılma oranlarının ve istihdam 
oranlarının erkeklere oranla önemli öl-
çüde düşük olduğu söylenebilir. Kadın-
ların işsizlik oranlarının ise erkeklere 
oranlara önemli ölçüde yüksek olduğu 
görülmektedir.

Ayrıca elde edilen veriler işgücünün, 
2017 yılı Kasım döneminde bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 9 
bin kişi artarak 31 milyon 790 bin kişi, 
işgücüne katılma oranının ise 0,7 puan 
artarak %52,8 olarak gerçekleştiği yö-

nündedir. Aynı dönemler için yapılan 
kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücü-

ne katılma oranının 0,2 puanlık artışla 
%72,1, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla 
%33,8 olarak gerçekleştiği görülmüştür. 
(TÜİK, Şubat2018). 

Tablo 2’de ülkemizde 2014, 2015 ve 
2016 kadın istihdam oranlarına yer ve-
rilmiştir. 

Tablo incelendiğinde, söz konusu yıl-
larda kadın istihdam oranlarının erkek 
istihdam oranlarına oranla oldukça dü-
şük olduğu görülmektedir. Kadınların 
istihdama katılım oranlarının erkeklere 
oranla önemli derecede düşük olması 
ülkemizde, çalışma hayatında cinsiye-
te dayalı ayrımcılığın önemli bir sorun 
olduğunu göz önüne sermektedir. Ka-
dınların istihdama katılım oranlarının, 
ülkelerin gelişmişlik düzeyine ilişkin 
önemli bir değerlendirme unsuru oldu-
ğu düşünüldüğünde tabloda yer alan 
veriler ülkemizin hala gelişmiş ülkeler 

15 ve daha yukarı yaştakiler

Mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, Kasım 2016, Kasım 2017

15-64 yaş grubu

Genç nüfus (15-24 yaş)

Tabloda rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
(1) Çalışmayan ve eğitimde (örgün ve yaygın) olmayan gençlerin, toplam genç nüfus içindeki oranıdır.

Toplam

(Bin)

(%)

2016    2017

59 069    60 223

30 781    31 790

27 067    28 515

22 013    23 218
  5 053      5 297

  3 715      3 275

29 203    29 824

21 004    21 503

18 856    19 612

16 044    16 697
  2 812      2 915

  2 148      1 892

29 866    30 399

  9 777    10 287

  8 211      8 904

  5 969      6 522

28 288    28 433   8 199      8 321 20 089    20 112

52,1    52,8

45,8    47,3

12,1    10,3
14,3    12,2

  71,9      72,1

  64,6      65,8
  10,2        8,8
  11,6      10,0

32,7    33,8

27,5    29,3
16,0    13,4
20,7    17,4

57,1    58,0   77,5      78,0 36,6    37,9

50,1    51,9   69,5      71,0 30,6    32,7
12,3    10,5   10,4        9,0 16,3    13,7
14,3    12,2   11,6      10,0 20,8    17,5

22,6    19,3   19,2      16,2 28,6    25,0
23,9    22,9   14,3      13,5 33,6    32,6

  2 242      2 382

  1 566      1 382

2016    2017 2016    2017

Erkek

Nüfus
İşgücü
İstihdam

İşsiz
İşgücüne dahil olmayanlar

İşsizlik oranı
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı�

İşgücüne katılma oranı
İstihdam oranı
İşsizlik oranı
Tarım dışı işsizlik oranı

İşgücüne katılma oranı
İstihdam oranı
İşsizlik oranı
Tarım dışı işsizlik oranı

Tarım
Tarım dışı

Kadın

Tablo 1
Temel İşgücü Göstergeleri
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Tablo 2
Yıllara Göre Kadın ve Erkek İstihdamı Oranları
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seviyesine ulaşamadığını açıkça gös-
termektedir. Ayrıca kadınların istihdama 
katılım oranlarının düşük seyretmesi, 
kadın istihdamını destekleyici politikala-
rın kadınların çalışma hayatında karşı-
laştıkları sorunların çözümünde yeteriz 
kaldığının bir göstergesi olarak değer-
lendirilebilecektir.

Eylül 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü 
Araştırması sonuçları baz alınarak oluş-
turulan Türkiye Devrimci İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu Araştırma Dairesi 
değerlendirmelerine göre; kadın işsizlik 
oranı %14,9, genç kadın işsizlik ora-
nı ise %26,7, yüksek öğrenim işsizliği 
%13,9 olarak tespit edilmiştir (Türkiye 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu Araştırma Dairesi, Aralık 2017). Ayrı-
ca 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yüksek 
öğretim düzeyindeki kadınların işsizlik 
oranlarına Tablo 3’te yer verilmiştir.

Tablo 3’te ver alan veriler, ülkemizde 
eğitim düzeyi yüksek olan kadınların 
dahi işsizlik oranlarının oldukça fazla ol-
duğunu göstermektedir. Ülkemizde üni-
versite sayısının gün geçtikçe arttığı gö-
rülürken üniversite mezunlarının önemli 
derecede işsizlik sorunu ile karşı karşı-
ya kalması eğitimli genç nüfus için yeteri 

kadar istihdam alanı yaratılmadığını ve 
söz konusu nüfusun istihdama katılımı-
nı arttırıcı politikaların yetersiz olduğunu 

göstermektedir. Özellikle yüksek öğre-
tim mezunu kadınların işsizlik oranının 
bu derece yüksek olması, ülkemizde 
yüksek eğitim düzeyinin kadınların iş-
sizlik sorununa çözüm yaratmadığını 
kanıtlamakta,  önemli derecede bilgi ve 
potansiyele sahip olan yüksek öğretim 
mezunu kadın nüfusunun istihdam edi-
lememesi ülkemiz için ekonomik açıdan 
önemli bir katma değer kaybına neden 
olmakla birlikte toplumsal sorunları da 
arttırıcı bir etki yaratmaktadır.

Tablo 4’te ülkemizde 2006, 2010 ve 
2014 dönemlerinde cinsiyet ve eğitim 
durumuna göre aylık ortalama brüt ücret 
ve yıllık ortalama brüt kazanç tutarlarına 
yer verilmiştir.

Tablo 4’te yer alan veriler kadınların 
aylık brüt ücret ve yıllık ortalama brüt 
kazanç tutarlarının erkeklere oranla 
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düşük olduğunu ortaya koymaktadır. 
Araştırma sonuçları, ülkemizde yasal 
mevzuatlarda yer veriler çalışma ha-
yatında cinsiyete dayalı ücret ve her 
türlü ayrımın yapılamayacağına ilişkin 
eşitlikçi düzenlemelerin uygulamaya ko-

nulmasında ciddi sorunlar yaşandığını 
ve yasaların uygulanması hususunda 
denetim mekanizmalarının yetersiz kal-
dığını göstermektedir. Ayrıca Tablo 5’te 
yer verilen Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 
araştırması verileri çalışma hayatında 

işlerin cinsiyetleştirildiğini gözler önüne 
sermektedir.

Söz konusu araştırmada elde edilen bir 
diğer bulgu kadınların toplam çalışma 
sürelerinin erkeklere oranla daha kısa 

Tablo 4:Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Aylık Ortalama Brüt Ücret ve Yıllık Ortalama Brüt Kazanç 
 

 

 Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist  

 

 
Monthly average gross wage and yearly average gross earnings by sex and educational attainment 
             
Eğitim durumu 
Educational attainment (ISCED) 

Aylık ortalama brüt ücret  
Monthly average gross wage (1) 

  Yıllık ortalama brüt kazanç 
 Annual average gross earnings

 

(2)

 
(TL)  (TL) 

Yıl-Year 2006 2010 2014  2006 2010 2014 
Toplam - Total    1 103   1 512   2 207  14 252   19 694   27 830 
 İlkokul ve altı 

Primary school and below  
   764   1 032   1 526  9 676   13 099   18 602 

 İlköğretim ve ortaokul 
Primary education and secondary school 

   760   1 026   1 514  9 640   13 043   18 476 

 Lise 
High school 

   922   1 280   1 707  11 802   16 414   21 222 

 Meslek lisesi  
Vocational high school 

  1 233   1 593   2 263  16 334   21 280   28 143 

 Yüksekokul ve üstü 
Higher education 

  2 088   2 663   3 952  27 310   35 383   51 405 

Erkek  -  Male     1 107   1 510   2 215  14 316 19 683 27 775 

 İlkokul ve altı 
Primary school and below  

   784   1 066   1 594  9 952 13 526 19 417 

 İlköğretim ve ortaokul 
Primary education and secondary school 

   788   1 061   1 562  9 999 13 505 19 081 

 Lise 
High school 

   943   1 317   1 755  12 042 16 907 21 758 

 Meslek lisesi 
Vocational high school 

  1 298   1 649   2 373  17 312 22 195 29 561 

 Yüksekokul ve üstü 
Higher education 

  2 231   2 842   4 296  29 258 37 878 55 633 

Kadın - Female   1 091   1 519   2 188  14 036 19 728 27 974 

 İlkokul ve altı 
Primary school and below  

   650    874   1 289  8 159 11 065 15 748 

 İlköğretim ve ortaokul 
Primary education and secondary school 

   640    870   1 318  8 064 10 949 15 981 

 Lise 
High school 

   870   1 177   1 576  11 182 15 049 19 760 

 Meslek lisesi 
Vocational high school 

   944   1 336   1 851  11 990 17 109 22 842 

 Yüksekokul ve üstü 
Higher education 

  1 837   2 380   3 470  23 899 31 437 45 483 

Tablo 4
Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Aylık Ortalama Brüt Ücret ve

Yıllık Ortalama Brüt Kazanç
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süreli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bunun sebebi ise, ülkemizde kadınla-
rın genellikle güvencesiz, geçici ve ni-
teliksiz işlerde çalıştırılmasıdır(Türkiye 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu Araştırma Dairesi, Mart 2018, s.4). 
Tablo 6’da yer alan araştırma sonuçları 
ülkemizde kadınların geçici ve niteliksiz 
işlerde çalıştırıldığını kanıtlar niteliktedir.

Tablo 6’da ülkemizde kadınların çalış-
ma hayatında 2 yıl ve daha altı sürede 
kıdeme sahip olma oranlarının erkekle-
re oranla daha fazla olduğu görülmekte-
dir. Kadınların 3 yıl ve üzerinde kıdeme 
sahip olma oranı ise erkeklere oranla 
oldukça düşük seyretmektedir. 

Bu durum çalışma hayatında cinsiyete 
dayalı ayrımın bir göstergesi olmakla 
birlikte kadınların çalışma hayatında 
yaşadıkları sorunları da kanıtlar nite-
liktedir. Kadınlara yüklenen toplumsal 
roller ve kadınların çalışma hayatında 

güvencesiz çalışma koşulları kadınların 
çalışma hayatındaki kıdem oranlarının 
düşük seyretmesine neden olmaktadır.

Yukarıda yer verilen bulgular, kadınların 
çalışma hayatına girme sürecinde ve 
çalışma hayatında bir takım sorunlar-
la karşılaştığını kanıtlar niteliktedir. Bu 
bağlamda aşağıda kadınların çalışma 
hayatına girmesinin önündeki engel-
ler ve çalışma hayatında karşılaştıkları 
sorunlara değinilmiş olup kadın istih-
damını destekleyici düzenlemelere ve 
bu düzenlemelere ilişkin eleştirel bakış 
açısı ile yapılan değerlendirmelere yer 
verilmiştir.

2. Kadınların Çalışma Hayatına 
Girmesinin Önündeki Engeller

Özellikle ülkemizde, kadınların işgücü-
ne katılmasına ilişkin yasal bir ayrım 
olmamasına rağmen kadınlara toplum 
tarafından aile içerisinde yüklenen so-
rumlulukların çok fazla olması kadınla-
rın işgücüne katılımını olumsuz yönde 
etkilemektedir (Korkmaz ve Korkut, 
2012, s.45). Devlet Planlama Teşkilatı 
ve Dünya Bankası tarafından oluşturu-
lan, Türkiye’de Kadının İşgücüne Katı-
lımı: Yönelimler, Faktörler ve Politika 
Çerçevesi raporunda; hamilelik ve ço-
cuk bakımı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar 
19

13

3,4

11

11,3

29,4

2,7

1,5

32,6
25,4

Kadın

Erkek

15,4

5

3,8

5,6

10,1
7

2

1,7

Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar

Zanaatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Nitelikli Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık
ve Su Ürünleri Çalışanları

Hizmet ve Satış Elemanları

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Profesyonel Meslek Mensupları

Yöneticiler

Teknisyen, Tekniker ve Yardımcı Profesyonel
Meslek Mensupları

Tablo 5
Cinsiyete Göre Mesleklerde İstiham Edilme Oranları

16 yıl ve üzeri
12,9

23,6

5,5

6,3

13,8

8,9

11,6

7,9

4,2

2,5

Kadın

Erkek

3 yıl

2 yıl

1 yıl

1 yıldan az

Tablo 6
Kadın ve Erkek İşçilerin Kıdem Süreleri
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Ulusal Eylem Planında ise; düşük eği-
tim düzeyi, çocuk bakım hizmetlerinin 
yetersiz olması, ailede yaşlı ve engelli 
gibi bakıma muhtaç bireylerin bulunma-
sı, kadının rol ve sorumluluklarına ilişkin 
geleneksel düşünce yapısı gibi unsurlar 
kadınların istihdama katılma oranını dü-
şüren nedenler olarak tespit edilmiştir 
(Süral, 2014, s.281).

Çoğu zaman, kadına ev içerisinde yük-
lenen çocuk ve yaşlı bakımı, ev işlerinin 
yerine getirilmesi gibi geleneksel rollerin 
başka birine ücret karşılığı yaptırılması, 
kadının işgücü piyasasına girmesi ile 
elde edeceği ücretten yüksek olmakta 
ve bu durum kadınların işgücü piya-
sasına girmesini engelleyen en büyük 
sorunlardan biri olarak karşımıza çık-
maktadır. 2016 yılında Türkiye Aile Ya-
pısı Araştırması TUİK verileri, hanelerin 
%86’sında çocukların gündüz bakım 
işini annelerin, %7,4’ünde ise babaanne 
ve anneannelerin üstlendiği sonucunu 
ortaya koymuştur (TÜİK, 2016).

3. Kadınların Çalışma Hayatında 
Karşılaştıkları Sorunlar

Türkiye’de istihdama katılan kadın nüfus 
oranının az olmasına ek olarak istihda-
ma katılan kadınların çalışma hayatında 
karşılaştıkları bir takım engeller kadınla-
rın yaşadığı bir başka sorun olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. 

Türkiye’de yapılan araştırma sonuçları 
kadınların cinsiyete dayalı mesleki ay-
rımcılığına maruz kaldığını ve bu ne-
denle çalışma hayatında bir takım so-
runların yaşadığını ortaya koymaktadır 
(Parlaktuna,  Ekim 2010, s.1223).

Çalışma hayatında kadınların en sık 
karşılaştığı sorunlardan biri; kadınların 
örgütlerin üst yönetim kademelerinde 
ilerlemelerini engelleyen ve 1970’li yıl-
larda ortaya çıkan görünmez ve yapay 
engeller olarak ifade edilen cam tavan 
sorunudur(Wirth, 2001). Araştırmalar 

sonucu elde edilen bulgular kadın is-
tihdamındaki artışa karşılık orta ve üst 
düzey kadın yönetici sayısının oransal 
olarak düştüğünü göstermektedir. Ayrı-
ca elde edilen veriler, kadın işveren ora-
nında dünyada hala son sıralarda yer 
aldığımızı göstermektedir (Karadeniz ve 
Yılmaz, 2017, ss.8-9). Araştırma sonuç-
ları; kadınların çalışma hayatında kısa 
sayılacak bir süredir yönetici durumun-
da bulunmaları, işgücüne aralıklı olarak 
katılmaları, geleneksel olarak kadınların 
çalıştıkları belli alanların bulunması gibi 
nedenlerle özel sektördeki kadın yöneti-
cilerin ancak orta kademeye kadar iler-
lediklerini ve orada durduklarını ortaya 
koymaktadır (Örücü ve diğerleri, 2007, 
ss.118-119). 

Genel olarak bakıldığında;  eğitim ve 
mesleki eğitimde, iş bulma ve yüksel-
tilmede, ücretlendirmede, sosyal hak-
lardan yararlanma konusunda kadınlar 
eşitsiz bir yaklaşımla karşı karşıya kal-
makla birlikte kadınların çalışma haya-
tında yaşadığı sorunlar cinsel taciz bo-
yutuna kadar varabilmektedir (Kocacık 
ve Gökkaya, 2005, ss.206-207).

Genellikle kadınların yaptığı iş genel 
olarak aileye destek olmak için yapı-
lan bir çalışma olarak görülmekte ve 
bu nedenle çoğunlukla kadınlar ikincil 

iş piyasalarında istihdam edilmektedir. 
Kadınların geçici ve düşük ücretli iş-
lerde çalıştırılması,  kadın istihdamının 
düşük oranlarda seyretmesine, kadın-
ların uzun süreli istihdamda kalmaları-
nın engellenmesine ve işsizliğe geçiş 
hızının artmasına yol açmaktadır(Dur-
maz, 2016, ss.47-48). Kadınların kayıt 
dışı istihdam edilme oranlarının yüksek 
oranlarda seyretmesi kadınların çalışma 
hayatına dahil olma konusunda umut-
suzluk yaşamasına neden olmaktadır. 

Ayrıca özellikle kırsal bölgelerde ya-
şayan birçok kadın ücretsiz aile işçisi 
olarak çalışmakta fakat ekonomik ba-
ğımsızlık ve sosyal güvenlikten yoksun 
kalmaktadır (Önder, Temmuz-Eylül 
2013, s.48.). 2014 yılı Kazanç Yapısı 
Araştırması TUİK verilerine göre; kadın-
ların eğitim düzeyleri arttıkça gelir dü-
zeylerinin arttığı saptansa da kadınların 
tüm düzeylerde erkeklerden daha düşük 
ücret aldığı sonucu ortaya konmuştur 
(TUİK, 2014).

4. Kadın İstihdamını Destekleyici 
Düzenlemelere İlişkin 
Değerlendirmeler

Kadın istihdamının artmasına yönelik 
düzenlenen yasalar ve yürürlüğe ko-
nan yönetmelikler, Türkiye’de kadınla-
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rın önünde bulunan mevcut engelleri 
ortadan kaldırmayı amaçlamalıdır. Bu 
süreçte eğitim düzeyinin arttırılmasına 
yönelik uzun vadeli çalışmalar yapılma-
sı önem arz etmekle birlikte kısa vadede 
sonuç alınabilecek, kadınları çalışmaya 
teşvik edici çalışmaların yapılması da 
fayda sağlayacaktır (Kılıç ve Öztürk, 
Mart 2014, s.127). Bu bağlamda aşağı-
da kadınların çalışma yaşamındaki rolü-
nü arttırıcı bir takım uygulamalara ve bu 
uygulamalara ilişkin değerlendirmelere 
yer verilmektedir.

4.1. 4857 Sayılı İş Kanunu 
Eşitlik İlkesi

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5’inci mad-
desinde; iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cin-
siyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî 
inanç, din ve mezhep ve benzeri se-
beplere dayalı ayrım yapılamayacağı 
hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu 
maddenin devamında ise;  işverenin, 
biyolojik veya işin niteliğine ilişkin se-
bepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş 
sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının 
oluşturulmasında, uygulanmasında ve 
sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik 

nedeniyle doğrudan veya dolaylı fark-
lı işlem yapamayacağı, aynı veya eşit 
değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle 
daha düşük ücret kararlaştırılamaya-
cağı ve işçinin cinsiyeti nedeniyle özel 
koruyucu hükümlerin uygulanmasının, 
daha düşük bir ücretin uygulanmasını 
haklı kılmayacağı düzenlenmiştir. (4857 
Sayılı İş Kanunu, 2003) Her ne kadar 
İş Kanunu’nda böyle bir düzenlemeye 
yer verilmiş olsa da çalışma hayatında 
aynı pozisyonda çalışan kadın ve erkek 
çalışanlar arasında cinsiyete dayalı üc-
ret farkının bulunduğu bir gerçektir. Bu 
nedenle yasal düzenlemelerin uygulan-
ması hususunda denetim mekanizmala-
rının geliştirilmesi fayda sağlayacaktır.

4.2. Sigorta Prim Teşvikleri

Kadın istihdamını arttırmaya yönelik 
yapılan önemli çalışmalardan biri sos-
yal sigorta primlerinin İŞKUR tarafın-
dan ödenmesine ilişkin yapılan düzen-
lemedir. 6111 sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 74.maddesi 
ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 
10.madde eklenmiştir. 6111 sayılı teş-
vik ile; kadınların ve gençlerin işgücüne 
katılımını ve istihdamını artırmak, yeni 
istihdam yaratılması konusunda işve-
renleri teşvik etmek, mesleki ve teknik 
eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini 
artırmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda 
teşvik 01.03.2011-31.12.2015 tarih ara-
lığında uygulanmak üzere yasalaşmış 
sonrasında Bakanlar Kurulu kararı ile 
31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Söz konusu teşvik işverenlere Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na ödemek zorunda 
oldukları %20,5’lik prim tutarının %5’lik 
Hazine Desteği düşüldükten sonra ge-
riye kalan %15,5’lik prim tutarı kadar 
kazanç sağlamaktadır. Söz konusu dü-
zenleme kadınların işveren tarafından 
tercih edilme olasılığını arttırarak ka-
dınların işgücüne katılmasında önemli 
bir etkiye sahip olmaktadır (6111 sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandı-
rılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, 2011; 4447 Sayılı Kanun, 1999).
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4.3. Gebe veya Emziren Kadınların 
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 
Odaları ve Çocuk Bakım 
Yurtlarına Dair Yönetmelik

Gebe veya Emziren Kadınların Çalış-
tırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve 
Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönet-
melik ile; yaşları ve medeni halleri ne 
olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı 
olan işyerlerinde, emziren çalışanların 
çocuklarını emzirmeleri için işveren ta-
rafından, çalışma yerlerinden ayrı ve 
işyerine en çok 250 metre uzaklıkta 
belirtilen şartları taşıyan bir emzirme 
odasının ve yaşları ve medeni halleri ne 
olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı 
olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocuk-
ların bırakılması, bakımı ve emziren 
çalışanların çocuklarını emzirmeleri için 
işveren tarafından, çalışma yerlerinden 
ayrı ve işyerine yakın belirtilen şartları 
taşıyan bir yurdun kurulması zorunlu 
hale getirilmiştir. (Gebe veya Emziren 
Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Em-
zirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları-
na Dair Yönetmelik, 2013). Söz konusu 
düzenleme kadınların çalışma hayatına 
katılmasının önünde en büyük engeller-
den biri olarak görülen çocuk bakımına 
bir çözüm olmakla birlikte bakım odaları 
ve kreşlerin kurulmasını belirli sayıda 
çalışana sahip işyerleri için zorunlu hale 
getirmesi nedeniyle hala birçok kadın 
bu haktan faydalanamamaktadır. Ayrıca 
yasal düzenleme çocuk bakımını sade-
ce kadının rolü olarak gören bir yakla-
şımla hazırlanmış olup erkeklerin çocuk 
bakımında rol sahibi olmadığı düşünce-
sini destekler niteliktedir. Belirli sayıda 
kadın çalıştıran işyerleri için getirilen bu 
zorunluluk bu zorunluluktan kaçınmak 
amacıyla kadın istihdamını caydırıcı bir 
etkiye neden olabilecektir(Dedeoğlu, 
2009, s.51).

4.4. Doğum Sonrası Yarım ve Kısmi 
Süreli Çalışma ve Ücretsiz İzin Hakkı

İşçinin doğumdan sonra yarım ve kıs-

mi çalışma yapmasına ilişkin detaylar  
“Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası 
Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hak-
kında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. 
Söz konusu düzenlemeler, kadınların 
çalışma hayatından uzaklaşmasında 
önemli bir sorun olan çocuk bakımı ile il-
gili önem arz eden ve kadınların doğum-
dan sonra çalışma hayatı içerisinde yer 
almasını destekleyici ve kolaylaştırıcı bir 
rol oynamaktadır.

4.4.1. Çalışma Süresinin Yarısı Kadar 
Ücretsiz İzin Hakkı

Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz 
izin hakkı yönetmeliğin 6’ncı maddesin-
de hüküm altına alınmıştır. Söz konusu 
madde ile; analık izninin bitiminden iti-
baren çocuğunun bakımı ve yetiştirilme-
si amacıyla ve çocuğun hayatta olması 
kaydıyla kadın işçinin ve üç yaşını dol-
durmamış çocuğu evlat edinen kadın 
veya erkek işçinin istekleri hâlinde birin-
ci doğumda altmış gün, ikinci doğumda 
yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise 
yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma 
süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kul-
lanabileceği düzenlenmiştir. Aynı mad-
dede çoğul doğum hâlinde bu sürelere 
otuzar gün ekleneceği belirtilmiştir. Ço-
cuğun engelli doğduğunun doktor rapo-
ru ile belgelendirilmesi hâlinde bu süre 
üç yüz altmış gün olarak uygulanacak-
tır. Ayrıca yarım çalışma yapan işçinin 
çalışmadığı sürelere ilişkin ücreti İşsizlik 
Fonundan karşılanmaktadır (Analık İzni 
veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak 
Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yö-
netmelik, 2016).

4.4.2. Altı Aya Kadar Ücretsiz 
İzin Hakkı

Altı aya kadar ücretsiz izin hakkı yönet-
meliğin 7’nci maddesinde hüküm altına 
alınmıştır. Bu doğrultuda analık izninin 
bitiminden itibaren kadın işçiye ve üç 
yaşını doldurmamış çocuğu evlat edin-
me hâlinde eşlerden birine veya evlat 

edinene istediği halinde altı aya kadar 
ücretsiz izin verilmektedir(Analık İzni 
veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak 
Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yö-
netmelik, 2016).

4.4.3. Kısmi Süreli Çalışma Hakkı

Kısmi süreli çalışma hakkına ilişkin de-
taylar yönetmeliğin 8’inci maddesinde 
düzenlenmiş olup; işçi yönetmeliğin 
5’inci maddesinde belirtilen analık izni-
nin, 6’ncı madde de belirtilen ücretsiz 
iznin veya 7’nci maddede belirtilen üc-
retsiz iznin bitiminden itibaren çocuğun 
mecburi ilköğretim çağının başladığı ta-
rihi takip eden ay başına kadar herhangi 
bir zamanda kısmi süreli çalışma tale-
binde bulunabilecektir(Analık İzni veya 
Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi 
Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik, 
2016).

4.5. Kadın Çalışana Evlilik Nedeniyle 
İş Sözleşmesi Feshetme Hakkı 
Tanınması

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü mad-
desinde kıdem tazminatına hak kazan-
ma koşulları hüküm altına alınmış olup; 
kadının evlendiği tarihten itibaren bir 
yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini 
sona erdirmesi halinde işe başladığı ta-
rihten itibaren iş sözleşmesinin devamı 
süresince her geçen tam yıl için kadın 
çalışana 30 günlük ücreti tutarında kı-
dem tazminatı ödeneceği düzenlenmiş-
tir(1475 sayılı İş Kanunu, 1971). Söz 
konusu düzenleme ile kadınların evlilik 
nedeni ile işten ayrılmaları halinde mah-
dur olmamasının önü açılmış ve kadın-
ların başka bir iş bulana kadar söz ko-
nusu tazminat ile bir gelir elde etmeleri 
sağlanmıştır. 

Sonuç

Türkiye’de kadınların çalışma hayatı-
na katılımlarına ilişkin istatistiki veriler, 
kadınların çalışma hayatına girmesinin 



12

önündeki engeller, kadınların çalışma 
hayatında karşılaştıkları sorunlar, kadın 
istihdamını destekleyici düzenlemelere 
ilişkin değerlendirmeler kadınların çalış-
ma hayatına girme sürecinde ve çalışma 
hayatında birçok sorunla karşılaştığını 
ortaya koymaktadır. Bu nedenle ülke-
mizde kadınların çalışma hayatına dahil 
olmasını sağlayıcı düzenlemelerde bu-
lunulması büyük önem arz etmektedir.

Kadınların çalışma hayatında karşı-
laştıkları ayrımcı uygulamaların önüne 
geçilmesi ancak yasal ve kurumsal dü-
zenlemeler ve bu konuyla ilgili sürekli 
politika ve önlemlerle mümkün olabile-
cektir(Koray, 2000, 284). Her ne kadar 
konuyla ilgili yukarıda bahsedildiği gibi 
bir takım önlemler alınmaya çalışılsa da 
bu düzenlemelerin daha ayrıntılı olması 
ihtiyacı bulunmaktadır.

Aktif işgücü politikaları ile kadınların iş-
gücü piyasasına girmesi desteklenme-
li, çalışma şartları kadınlar için uygun 
hale getirilmeli, çocuk ve yaşlı bakımı-
na ilişkin çözümler üretilmeli ve bu yük 
kadınların üzerinden alınmalıdır. Ayrıca 
kadınların işgücüne dahil edildikten son-
ra karşılaştıkları sorunların çözümü için 
çalışma hayatında kadın-erkek eşitliği 
sağlanarak kadınların yasalara uygun 
biçimde istihdam edilmesi sağlanmalı-
dır(Karabıyık, 2012, s.256; Koray, 2000, 
s.211-212). 

Bu bağlamda ilk olarak, kadın işgücü-
nün eğitim ve istihdamı desteklenmeli 
ve uluslararası düzeyde Türkiye tara-
fından da imzalanmış olan Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Hakkındaki Sözleşme, Kadınlara Kar-
şı Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) gibi 
cinsiyetçi eşitliğe ilişkin önem arz eden 
sözleşmelerde yer alan düzenlemelerin 
hayat geçirilmesi ve denetim mekaniz-
maları ile düzenlemelerin uygulanması 
için kontrolünün sağlanması gerekmek-

tedir (Durmaz, 2016, s.55; Börü, 2017, 
s.48). 
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Yapı malzemesi sektörünün öncü kuruluşu, Türk Ytong,  
Moda Rotary Kulübü tarafından düzenlenen “Kadının 
Gücü” fotoğraf sergisine destek oldu. 

Kadınların sistemin dayatmaları karşısındaki duruşlarını, 
gericiliğe ve ırkçılığa karşı, kadına çocuğa her canlıya 
uygulanan şiddete karşı verilen mücadelelerde 
gösterdikleri direnişleri desteklemek için düzenlenen 
‘Kadının Gücü’ fotoğraf sergisi 09 - 15 Mart 2018 tarihleri 
arasında Ortaköy Kethüda Hamamı’nda ziyarete açıldı. 

Moda Rotary Kulübü tarafından düzenlenecek açılış 
gecesine Neslihan Yeldan, Betül Şahin, Ayça İnci ve 
Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin yer aldı. Ayrıca gecede 

Betül Mardin’e ‘Meslekte Üstün Hizmet Ödülü’ verildi. 

8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Mor 
Çatı Kadın Sığınma Vakfı ile birlikte kadının toplumdaki 
gücünü vurgulamak adına düzenlenen ‘Kadının Gücü’ 
fotoğraf sergisinde, Türkiye Fotoğraf Müzesi Kurucusu 
Gültekin Çizgen, duayen fotoğrafçı Ersin Alok ve 
Türkiye’nin ilk kadın fotoğraf profesörü Güler Ertan’ın 
fotoğrafları ile birlikte kadının toplumdaki yeri ve 
gücünü vurgulayan 30 adet fotoğraf sergilendi. 

Sergide yer alan fotoğrafların satışından elde 
edilecek gelir ise Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na 
bağışlanacak. 

Ytong’tan ‘Kadının Gücü’
Fotoğraf Sergisine Destek
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BİR KONU

Dr. M. Ertan YARDIM
Kadir Has Üniversitesi

Hukuk Fakültesi 
Medeni Usul ve İcra İflas

Hukuku Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi 

Genel Hatlarıyla 
Bireysel İş Hukukunda 
Zorunlu Arabuluculuk

Giriş 

İşçi ve işveren arasında akdedilen hizmet sözleşmesi çerçevesinde çok farklı huku-
ki uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu uyuşmazlıkların ele alındığı iş hukuku, 
mevcut anabilim dallarından “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı” çerçe-
vesinde incelenen bir özel ihtisas alanını, farklı bir anlatımla bir hukuk disiplinini 
ifade eder. Uygulamada iş hukuku kavramı bireysel iş hukukunu, toplu iş hukukunu, 
sosyal güvenlik hukukunu ve benzeri alanları da kapsayacak şekilde geniş anlamda 
da kullanılmaktadır. 

İş davaları esas itibariyle tarafları işveren ve işçi olan ve ayrıca hizmet sözleşmesin-
den ve İş Kanunu’ndan doğan ihtilafları ifade eder. Bunun yanında, Sendikalar’ın, 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ve bazı diğer kurum ve kuruluşların taraf olduğu uyuş-
mazlıklar da iş mahkemelerinde görülen davalardır. 

Çalışmamızın temel konusu, 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile kabul edilen ve 
neredeyse tüm iş hukuku uyuşmazlıklarında, işçi ve işveren bakımından öngörülen 
zorunlu arabuluculuk usulüdür. 7036 Sayılı Kanun’un gerekçesinde yer aldığı üze-
re, zorunlu arabuluculuk usulüyle, iş uyuşmazlıklarının kısa süre içinde ve daha az 
masrafla çözülmesine yardımcı olunması; adil yargılanma hakkının bir unsuru olan 
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makul sürede yargılanma ilkesine riayet 
edilebileceği; maddi ya da şekli başka 
herhangi bir uyuşmazlığın doğmasını 
engellemek suretiyle uyuşmazlığı te-
melinden sonlandırılması ve böylece 
sosyal barışa katkı sağlanması beklen-
mektedir1. Bu beklentilerin yerindeliğini 
aşağıda yer yer değerlendireceğiz; şim-
dilik özet olarak, zorunlu arabuluculuk 
ile uyuşmazlıkların kısa sürede sona 
erdirilmesinin ve toplumsal barışa katkı 
sağlanmasının hedeflendiğini belirtelim. 

Vurgulamak gerekirse, arabuluculuk 
usulü, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Bir-
liği nezdinde birçok uluslararası düzen-
lemeye konu edilmiştir. Bu bağlamda, 
arabuluculuk usulü hakkında uluslarara-
sı prensipler bulunduğu kolaylıkla söy-
lenebilir bununla beraber arabuluculuk 
usulü düzenlendiği ülke mevzuatlarına 
göre önemli farklılıklar da içermektedir. 

Biz de çalışmamız çerçevesinde, özel-
likle İş Mahkemeleri Kanunu çerçeve-
sinde düzenlenen zorunlu arabuluculuk 
usulünü inceleyeceğiz. 

Arabuluculuk Türk hukuku açısından 
çok yeni bir müessese değildir. Ara-
buluculuk, ilk kez,  22.06.2012 tarih ve 
28331 sayılı Resmi Gazetede yayımla-

nan 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıkla-
rında Arabuluculuk Kanunu” ile düzen-
lenmiştir. Buradaki düzenleme ihtiyari 
arabuluculuğa ilişkindir. Bu çalışmada 
ise esas itibariyle iş hukuku uyuşmaz-
lıkları için kabul edilen zorunlu arabulu-
culuk üzerinde duracağız. Pek tabii ki, 
ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk özellikle 
uyuşmazlığın çözüm süreci, görüşme-
ler, anlaşma sağlanması veya sağla-
namaması, anlaşma (uzlaşma) imzala-
nırsa bu anlaşmanın etkisi gibi birçok 
yönden benzer hükümlere tabidir ve bir 
nevi işleyiş ortaktır. Bununla beraber, 
zorunlu arabuluculuk mahiyeti itibariyle, 
özellikle başvuru ve etkileri bakımından, 
ihtiyari arabuluculuktan ayrılmaktadır. 
Esas itibariyle, ikisi arasındaki fark baş-
vuru aşamasına ilişkindir; taraflar, bir 
kere arabulucu önünde bir araya geldi-
ğinde izlenen prosedür benzerdir.    

Çalışmamız kapsamında, öncelikle bazı 
temel kavramlar ve ilgili teşkilat yapısı 
üzerinde duracağız; bu bağlamda, tek-
nik anlamda arabuluculuk faaliyetini, 
arabulucu, Arabuluculuk Kurulu, Arabu-
luculuk Daire Başkanlığı, arabuluculuk 
bürosu ifadelerini ele alacağız. Ardın-
dan, hangi hallerde, kimlerin arabulu-
cuya başvurmasının zorunlu olduğunu; 
zorunlu olmasına rağmen arabuluculu-

ğa başvurulmamasının etkisini ve yap-
tırımını inceleyeceğiz. Arabuluculuğa 
başvurulması akabinde izlenecek süreci 
ve görüşmelere ilişkin esasları ayrıca 
değineceğiz. Sonrasında, arabuluculuk 
süreci sonrasında anlaşmaya varılması 
veya varılamaması hallerini ayrı ayrı ele 
alacağız. Son olarak ise taraflar arasın-
da anlaşmaya uyulmaması halinde an-
laşma hükümlerinin cebren yerine geti-
rilmesi yani icrası üzerinde duracağız.  

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanunu çerçevesinde, top-
lu menfaat uyuşmazlıklarında grev ve 
lokavt veya zorunlu tahkim öncesinde 
arabuluculuğa başvurulması zorunlulu-
ğu kabul edilmiştir. Burada öngörülen 
arabuluculuk konumuz olan arabulucu-
luk arasında hem uygulanma alanları 
hem de tabi oldukları usul hükümleri iti-
bariyle önemli farklılıklar vardır. 

2822 Sayılı Kanun çerçevesinde öngö-
rülen arabuluculuk usulünü çalışmamız 
kapsamında incelemeyeceğiz. 
 
I. Genel Olarak Arabuluculuk
A. Arabuluculuk ve Arabulucu 
Kavramları

Sadece iş hukuku alanında değil ortaya 
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çıkan tüm uyuşmazlıklarda, uyuşmaz-
lığın önce taraflar arasında, karşılıklı 
iletişim kurulması, yazışmalar ve/veya 
görüşmeler neticesinde çözülmesi bek-
lenir. Ancak birçok zaman zaten arala-
rında bir anlamda husumet doğan ta-
raflar üçüncü kişilerin yardımı olmadan 
tamamen kendi aralarında uyuşmazlığı 
çözemezler. İşte bu aşamada, uyuşmaz-
lığın kalıcı ve adil şekilde çözülebilmesi 
için tarafların hukuki dinlenilme hakkına 
riayet edilen, silahların eşitliği prensibi-
ne dayalı, tarafsız kişi veya kurumlarca 
yürütülen usuller benimsenmelidir. En 
basit usulden onlarca kanun ve yüzlerce 
ve hatta binlerce madde ile düzenlenmiş 
devlet yargılamasına kadar her usulde 
uyuşmazlık çözümüne ilişkin ortak te-
mel prensipler bulunmaktadır. Örneğin, 
iddiasını ve/veya savunmasını aynı 
süreler, şartlar çerçevesinde sunma 
imkanı verilmeyen tarafların arasındaki 
uyuşmazlığın adil ve kalıcı barışı sağla-
yacak şekilde çözülmesi mümkün değil-
dir. Arabuluculuk da bu anlamda temel 
prensipler çerçevesinde şekillenmiş bir 
uyuşmazlık çözüm usulüdür.  
 
Arabuluculuk devlet yargılamasından 
ve tahkimden çok esaslı bir şekilde ay-
rılır; zira arabuluculukta bir karar mercii 
yoktur. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın 
üçüncü bir kişi veya merciin bir kararı ile 
çözülmesi söz konusu değildir. Arabulu-
cunun temel görevi, taraflar arasındaki 
iletişimi sağlayarak çözüme ulaşmaları-
na yardım etmektir. Burada, uyuşmazlık 
ancak ve ancak taraflar arasındaki bir 
anlaşma ile çözülür; taraflar anlaşmaya 
varamazsa uyuşmazlık devam edecektir. 
Anlaşılacağı üzere, yine devlet yargısın-
dan ve kısmen tahkimden farklı olarak 
uyuşmazlığın mutlaka çözülmesi de söz 
konusu değildir; tarafların anlaşma sağ-
layamaması da olağan kabul edilmelidir. 
Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kav-
ramı genellikle uzlaştırma, ombudsman-
lık, çeşitli şikayet kurulları ve hatta tahki-
mi de kapsar2 şekilde çok farklı usulleri 
kapsayan ve birçok zaman bütün mahke-

me dışı uyuşmazlık çözüm yollarını ifade 
eder şekilde kullanılmaktadır. Birçok hu-
kuk sisteminde, arabuluculuk belki de en 
tipik ve en çok üzerinde durulan alternatif 
uyuşmazlık çözüm yoludur. 

Türk hukukunda, arabuluculuk, siste-
matik teknikler uygulayarak, görüşmek 
ve müzakerelerde bulunmak amacıyla 
tarafları bir araya getiren, onların bir-
birlerini anlamalarını ve bu suretle çö-
zümlerini kendilerinin üretmesini sağ-
lamak için aralarında iletişim sürecinin 
kurulmasını gerçekleştiren, tarafların 
çözüm üretemediklerinin ortaya çıkma-
sı hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, 
uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve 
bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla 
ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık 
çözüm yöntemi şeklinde tarif edilmiştir 
(Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulu-
culuk Kanunu -HUAK- n. 2/I b. Bendi). 
Tanımın dikkat çeken yönlerinden biri, 
yine 7036 Sayılı Kanun ile metne ekle-
nen “çözüm önerisi de getirebilen” iba-
residir. Buna göre, arabulucu öncelikle 
sadece iletişim sürecinin kurulması için 
çaba gösterecek ancak taraflar çözüm 
üretemezlerse ayrıca çözüm önerisi de 
getirebilecektir3. 

Bu aşamada, belirtmek gerekirse, 7036 
Sayılı Kanun ile sadece iş hukuku bakı-
mından zorunlu arabuluculuk kabul edil-
miş olmayıp genel/ihtiyari arabuluculuk 
usulünde de önemli değişiklikler yapıl-
mıştır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, arabu-
luculuk tanımına, çözüm önerisi getiril-
mesi eklendiği gibi; HUAK 15. maddeye 
eklenen yedinci fıkra ile tarafların çözüm 
üretmediklerinin ortaya çıkması halinde 
arabulucunun bir çözüm önerisinde bu-
lunabileceği açıkça düzenlenmiştir. Ay-
rıca, arabuluculuk usulü çerçevesinde 
uzmanlık alanları tanınması, adli yar-
dımdan yararlanılması, idarenin temsili, 
avukatlarca imzalanmış taraf anlaşma-
sının icrası, taraf anlaşmasının etkisi, 
arabuluculuk bürosu kurulması gibi 
konularda önemli değişiklikler de yine 

7036 Sayılı Kanun ile gerçekleştirilmiş-
tir. Bu değişikliklerin bazılarına yeri gel-
dikçe değineceğiz.  
  
HUAK m. 2’de arabulucunun da tanımı 
verilmiştir; buna göre, arabulucu, arabu-
luculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça 
arabulucular siciline kaydedilmiş gerçek 
kişiyi ifade eder. Ayrıca, HUAK çerçeve-
sinde, temel hususlar itibariyle, arabulu-
cu olabilmek için beş yıllık kıdeme sahip 
hukuk fakültesi mezunu olmak, izinli eği-
tim kuruluşlarından arabuluculuk eğitimi 
almış ve yapılan yazılı sınava katılarak 
başarılı bulunmak ve nihayetinde arabu-
lucular siciline kayıt olmak zorunludur. 

Bu şartları yerine getirmeyen kişiler 
arabuluculuk yapamayacaktır; diğer 
yandan, tamamen ilgililerin karşılıklı ira-
desiyle herhangi bir kişinin arabulucu 
veya benzer bir sıfatla görev alması ve 
bu üçüncü kişinin katkısıyla genel hü-
kümlere tabi bir anlaşmaya varılmasına 
(HUAK’da yazılı kanuni etkileri bulun-
mayan) bir engel de bulunmamaktadır. 
 
Tarafların anlaşarak arabulucu seçme 
imkanları vardır; tabii ki, hakkında anla-
şılan arabulucunun arabulucular siciline 
ve aşağıda belirteceğimiz listeye kayıtlı 
olması gerekir. Tarafların üzerinde an-
laştığı bir isim yoksa Arabuluculuk Büro-
su tarafından resen atama yapılır.

B. Arabuluculuk Daire Başkanlığı 
ve İlgili Teşkilat
1. Arabuluculuk Kurulu

Arabuluculuk faaliyetinin düzenlenme-
si ve yürütülmesi esas itibariyle Adalet 
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Ara-
buluculuk bakımından bir nevi üst mer-
cii, Arabuluculuk Kurulu’dur. Kurul’un 
başkanlığı Adalet Bakanlığı Hukuk İş-
leri Genel Müdürü tarafından yürütül-
mektedir. Kurul, Yükseköğretim Kurulu, 
Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler 
Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
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ği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfe-
derasyonu ve Türkiye Adalet Akademisi 
gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile 
hukuk hâkimlerinin de yer aldığı toplam 
on beş kişiden oluşmakta idi. 7036 Sa-
yılı Kanun ile HUAK m. 31’de yapılan 
değişiklikle işçi ve işveren sendikaları 
konfederasyonlarından birer temsilci de 
Kurul’a dahil edilmiş; böylece sayı on 
beşten on yediye yükselmiştir. 

Kurul’un görevleri HUAK m. 32’de te-
ker teker sayılmıştır. Genel olarak, Ku-
rul, doğrudan yürütücü ve uygulayıcı 
bir mercii olmayıp arabuluculuk eğitimi, 
hizmetleri ve arabulucuların denetimi-
ne ilişkin temel esasların belirlendiği ve 
Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na tavsi-
ye ve görüş bildiren bir yapıya sahiptir. 

2. Arabuluculuk Daire Başkanlığı

Arabuluculuk hizmetlerinin yürütülme-
sinden sorumlu temel mercii Arabulucu-
luk Daire Başkanlığı’dır. Bu Başkanlık, 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesin-
de, bir başkan, yeteri kadar tetkik haki-
mi ve diğer personelden oluşmaktadır. 
Başkanlığın temel görevi arabuluculuk 
hizmetlerinin düzenli ve verimli yürütül-
mesi sağlamaktır. HUAK m. 30 uyarınca, 
özetle, arabuluculuk hakkında yayın, bi-
limsel çalışma, tanıtım yapmak ve diğer 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; 
arabuluculuk sicilini, kayıtlarını, ilgili ista-
tistikleri, son tutanakları tutmak Başkan-
lık’ın görevleri arasında sayılmıştır. 

Mevcut durumda, Arabuluculuk Daire 
Başkanlığı, arabuluculuğun yaygınlaş-
ması için çeşitli seminerler, konferanslar 
ve benzeri organizasyonlar düzenlen-
mesi; bilimsel ve tanıtıcı yayınlar ha-
zırlaması suretiyle doğrudan veya ilgili 
kurum ve kişilere destek olmak suretiyle 
aktif olarak çalışmaktadır. Başkanlığın 
önemli görevlerinden biri arabulucular 
sicilini tutmak, koşulları sağlayan kişileri 
sicile kaydetmek, gerekli hallerde sicilden 
terkini sağlamaktır (bkz. HUAK m. 30).

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi4, Da-
ire Başkanlığı tarafından hazırlanmakla 
beraber nihai karar mercii Kurul’dur. Ku-
rul gerekli görürse Tarife’yi değiştirerek 
onaylayabilir (HUAK m. 32/I g. bendi). 
Ayrıca arabulucuların sicile kayıt ücreti-
ni (sicil aidatı olarak adlandırılmaktadır) 
ve yıllık aidatları da Kurul tarafından be-
lirlenir (HUAK m. 32/I f. bendi)5.

Arabuluculuk eğitimi vermek isteyen ku-
ruluşların başvuruları da öncelikle Daire 
Başkanlığı tarafından incelenmekte ve 
ardından Adalet Bakanlığı’nın onayına 
sunulmaktadır. Kanundaki şartları ta-
şıyan eğitim kuruluşlarına genellikle üç 
yıl için onay verilmekte; eğitimci kuruluş 
süre sonunda süre uzatım talebinde bu-
lunabilmektedir. Süre uzatım talepleri 
de öncelikle Daire Başkanlığı tarafından 
incelenmekte ve Adalet Bakanlığı’nın 
onayına sunulmaktadır (HUAK m. 30/I f. 
bendi). Buna karşılık, eğitimci kuruluşla-
rın eğitim izinleri ancak Kurul tarafından 
iptal edilebilir (HUAK m. 32/I d. bendi). 

3. Arabuluculuk Büroları 
ve Diğer Bürolar

Her ne kadar HUAK’da sadece Arabulu-
culuk Bürosu düzenlenmiş olsa da Ara-
buluculuk Daire Başkanlığı bünyesinde 
çeşitli Bürolar kurulmuştur. Daire Başkan-
lığı’nın web sitesinden anlaşıldığı üzere, 
Arabuluculuk Bürosu yanında, Sicil Büro-
su, Eğitim Bürosu, Proje Bürosu ve Dene-
tim Bürosu olmak üzere toplam beş büro 
bulunmaktadır.6 Sicil Bürosu’nun temel 
görevi adından da anlaşıldığı üzere sicil 
kayıtlarının takibi, tutulması ve düzenlen-
mesidir. Eğitim Bürosu ise eğitimci olmak 
isteyen kurum ve kuruluşlarını taleplerini 
almakta ve incelemekte; halihazırda eği-
tim veren kurumları takip etmekte ve de-
netlemektedir. Biz konumuz itibariyle yal-
nız arabuluculuk bürosu üzerinde kısaca 
duracağız. 

Arabuluculuk bürosu, arabuluculuk hiz-
metlerinin bir nevi merkezidir; taraflar 

doğrudan arabuluculuk bürosuna baş-
vurmakta ve arabulucu büro tarafından 
atanmaktadır. Kural olarak her adliyede 
birer arabuluculuk bürosu kurulmakta-
dır ancak büronun kurulmadığı hallerde 
büronun görevleri sulh hukuk mahke-
mesi yazı işleri tarafından hakimin gö-
zetimi ve denetimi altında gerçekleştirilir 
(HUAK m. 28/III ve İşMK m. 3/IV).

Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile 
kayıtlı ve arabuluculuk yapmak isteyen 
kişilerin listesini, varsa uzmanlık alan-
larını da belirterek önce her yargı çev-
resinde (bir anlamda adliyede) bulunan 
İlk Derece Adliye Mahkemesi Adalet 
Komisyonu’na iletir; Komisyon da liste-
leri varsa Arabuluculuk Bürosu’na, yok-
sa görevli sulh hukuk mahkemesi yazı 
işleri müdürlüğüne iletir (İşMK m. 3/IV). 
Arabulucular bu listeden Büro tarafın-
dan (veya sulh hukuk mahkemesi yazı 
işleri müdürlüğü tarafından) görevlen-
dirilir; tarafların üzerinde anlaştığı, lis-
teden bir arabulucu varsa resen atama 
yapılmaz ve tarafların istediği arabulucu 
görevlendirilir. 

II. Arabulucuya Başvuru 
Zorunluluğunun Kapsamı ve 
Adalete Erişim Hakkı Bakımından 
Değerlendirilmesi 
A. Arabulucuya Başvuru 
Zorunluluğunun Kapsamı 

7036 Sayılı İşMK ile bireysel veya top-
lu iş sözleşmesine yahut ilgili mevzuata 
dayanan işçi ve işveren alacağı ve taz-
minatı davalarından önce ve ayrıca işçi 
bakımından işe iade davasından önce 
arabulucuya başvurulması zorunlulu-
ğu kabul edilmiştir. Kanun, 25.10.2017 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış; 
zorunlu arabuluculuk uygulamasının 
1.1.2018 tarihi itibariyle başlaması ön-
görülmüştür. Halihazırda devam eden 
davalar arabulucuya başvurma zorun-
luluğu kapsamında değildir; bu davalar 
açıldıkları mahkemelerde görülmeye 
devam olunur (İşMK geçici m. 17/I). 
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1.1.2018 tarihi itibariyle, yukarıda sayı-
lan kişiler yine yukarıda belirtilen dava-
lardan önce yetkili Arabuluculuk Büro-
su’na giderek arabulucuya başvurmak 
zorundadır. 

Öncelikle belirtelim ki, zorunlu arabulu-
culuğun kapsamı bakımından iki temel 
kural benimsenmiştir: (i) işçi ve işveren 
arasında (bireysel veya toplu) iş akdin-
den veya ilgili mevzuattan doğan alacak 
ve tazminatı davaları ve (ii) işe iade da-
vaları. İlk kuralın istisnası olarak, zorun-
lu arabuluculuğun iş kazası veya meslek 
hastalığından kaynaklanan maddi veya 
manevi tazminat davaları ile bunlarla 
ilgili rücu davaları hakkında uygulanma-
yacağı düzenlenmiştir. (HUAK m. 3/III).

Birinci kural çerçevesinde, arabuluculuğa 
başvurunun zorunlu sayılması için bazı 
şartların bir araya gelmesi gerekmekte-
dir. Öncelikle, davanın mutlaka işçi ve iş-
veren arasında olması; farklı bir anlatım-
la, para alacağı talebinin işçi tarafından 
işverene ya da işveren tarafından işçiye 
yöneltilmiş olması gereklidir. Özellikle 
müteselsil sorumluluk hallerinde birden 
çok kişiye karşı da arabulucuya başvuru-
labilir; mesela, üst işveren ile alt işverene 
beraber dava açılması isteniyorsa, her 
ikisine de karşı arabulucuya başvurul-
malıdır (Bkz. HUAK m. 3/V, 3/XV ve İş 
Kanunu m. 2/VI). Ayrıca işveren vekiline 
karşı açılacak davaların da zorunlu ara-
buluculuk kapsamı içinde bulunduğunu 
(İş Kanunu m. 2/V) ancak tarafın Sendi-
ka, SGK olduğu davaların ise kapsama 
dahil olmadığı düşüncesindeyiz. Bunun 
yanında, talebin konusunun para alaca-
ğı olmasının da şart koşulduğu anlaşıl-
maktadır; bu bağlamda örneğin hizmet 
tespiti davalarında önce arabulucuya 
başvuru zorunluluğu olmayacaktır. Tabii 
ki para alacağı talebinin iş akdinden yani 
hizmet akdinden7 veya İş Kanunu veya 
ilgili mevzuattan doğması aranmaktadır; 
taraflar arasında bağımsız bir çalışma 
ilişkisinin bulunduğu davalarda, mesela, 
istisna akdinden veya vekalet akdinden 

doğan davalarda önce arabuluculuğa 
başvuru zorunlu olmayacaktır. 

Kuralın neleri kapsamadığını belirttikten 
sonra, işçi bakımından önce zorunlu ara-
buluculuk kapsamında bulunan taleplere 
şu örnekler verilebilir: kıdem tazmina-
tı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, 
ayrımcılık tazminatı, sendikal tazminat, 
ücret, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, 
hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel 
tatil ücreti… İşveren bakımından ise ih-
bar tazminatı, cezai şart, avansın iadesi 
ve eğitim gideri gibi alacak ve tazminat 
kalemleri için dava açmadan önce mad-
de kapsamında arabulucuya başvurul-
ması zorunlu olacaktır8. 

İkinci kural (ii) yalnız işe iade davalarını 
konu edinmiştir. Buna göre, işçilerin işe 
iade talebiyle işverene açmayı düşündük-
leri dava öncesinde, arabulucuya baş-
vurmaları zorunludur. İşe iade davaları 
için öngörülen fesih bildiriminden itibaren 
bir aylık hak düşürücü süre bakımından 
özel bir düzenleme kabul edilmiştir. Buna 
göre, aynı süre içinde arabulucuya baş-
vurulmalı; arabuluculuk faaliyeti sonunda 
anlaşmaya varılamaması hâlinde, son 
tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 

iki hafta içinde iş mahkemesinde dava 
açılmalıdır. Arabulucuya başvurmaksızın 
doğrudan dava açılması sebebiyle dava-
nın usulden reddi hâlinde, ret kararının 
da tebliğinden itibaren iki hafta içinde 
arabulucuya başvurulması zorunludur (İş 
Kanunu m. 20/I); aksi halde, işçi hak kay-
bına uğrayacaktır.

Bunların dışında, iş mahkemelerinin 
görevine ilişkin İşMK m. 5/I a. bendinin 
zorunlu arabuluculuk bakımından da 
dikkate alınması gerekecektir düşünce-
sindeyiz. Bu bağlamda, işçi ve işveren 
arasında Borçlar Kanunu’nda düzenle-
nen tüm hizmet sözleşmelerinden doğan 
para alacağı davalarında; 5953 Sayılı Ba-
sın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hak-
kında Kanuna tabi gazeteciler, 854 Sayılı 
Deniz İş Kanunu tabi gemi adamları ile 
işverenler arasında iş ilişkisinden veya 
ilgili mevzuattan doğan tüm para alacağı 
davalarında (İşMK m. 3/XX) önce arabu-
lucuya başvurulması zorunludur.  

Tasarı gerekçesinde, sadece iş akdinden 
değil, iş ilişkisinden doğan para alacakla-
rının da zorunlu arabuluculuk kapsamın-
da olduğu kabul edilmiştir. Buna göre, 
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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 başvurulması bir zo-
runluluktur. Örneğin işçi veya işverenin 
iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret 
etmekten kaynaklanan ya da işçinin iş-
yerindeki işverene ait mal ve malzeme-
lere zarar vermesinden doğan tazminat 
talepleri dava açılmadan önce bu madde 
kapsamında arabulucuya götürülecektir. 
Ancak işverenin kiracısı olan bir işçinin, 
kira borcunu ödememesinden kaynak-
lanan, bir başka ifadeyle iş ilişkisinden 
doğmayan alacak, kira alacağı olarak 
nitelendirilmeli ve görünüşte işçi ve işve-
ren arasındaki bu uyuşmazlık, bir alacak 
uyuşmazlığı olsa da madde kapsamında 
değerlendirilmemeli ve genel hükümlere 
tabi tutulmalıdır9.

B. Adalete Erişim Hakkı Bakımından 
Değerlendirilmesi 

Yukarıda belirtilen hallerde, bir anlamda 
doğrudan mahkemeye başvurulmasının 
yasaklanması ve arabulucuya başvuru-
nun zorunlu tutulması tartışmaya açık 
bir hukuki meseledir. Bu mesele farklı 
yönlerden ele alınabilir. Adil yargılan-
ma hakkına ilişkin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi m. 6’nın adalete erişim hak-
kını da kapsadığı; herkesin iddialarını 
bağımsız ve tarafsız yargı mercileri önü-
ne getirebilmesinin temel bir hak olduğu 
konusunda şüphe bulunmamaktadır. 
Bu bağlamda, zorunlu arabuluculuğun 
adalete erişim hakkını engelleyip en-
gellemediği düşünülebilir. Kanaatimize 
göre, zorunlu arabuluculuktan hemen 
sonra dava açma imkanı olması itibariy-
le adalete erişim hakkı engellenmemiştir 
ancak ötelenmiştir.

Acaba adalete erişim hakkının ötelen-
mesi adil yargılanma hakkına, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi m.6’ya aykırı 
mıdır? Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi, verdiği bazı kararlarda, akabinde 

dava açma imkanını engellemeyen dava 
öncesi zorunlu prosedürlerin tek başına 
adil yargılanma hakkına aykırılık teşkil 
etmediğine karar vermiştir10. Tam da ko-
numuzla ilgili olarak, İtalya mevzuatında 
birçok alanda arabulucuya başvuru zo-
runluluğu kabul edilmesi üzerine11, Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rosalba 
Alassini vs Telecom Italia SpA davasın-
da verdiği 18.03.2010 tarihli kararın-
da12, yerel mevzuatlarda mahkeme dışı 
uyuşmazlık çözüm yollarının bir ön şart 
olarak zorunlu tutulmasının, bazı şartlar 
altında, Avrupa Birliği Direktiflerinin ve 
genel hukuk ilkelerine aykırı olmadığı 
sonucuna varmıştır. Tabii bu aşamada 
önemli olan hangi şartların arandığıdır. 
İlgili karar çerçevesinde, mahkeme ön-
cesi zorunlu prosedürler bakımından 
aranan şartlar şöyle özetlenebilir: (1) 
öngörülen prosedür sonucu sağlanan 
kararın mahkemeye erişimi engelleye-
cek şekilde tarafları bağlayıcı olmaması 
(2) iddiaların mahkeme önünde ileri sü-
rülmesine ilişkin sürelerin durdurulması 
suretiyle dava açılmasını amacında çok 
önemli gecikmeye yol açmaması (3) yar-
gılama giderlerini hiç arttırmaması veya 
çok az arttırması (4) öngörülen prosedür 
bakımından sadece elektronik ortamda 
başvuru imkanı olmaması (diğer yollar-
la başvurunun da mümkün olması) (5) 
durumun aciliyetinin gerektirdiği istisnai 
davalarda (mahkemeye erişim bakımın-
dan) geçici hukuki koruma yollarının bu-
lunuyor olması. Burada sayılan birçok 
hususta farklı değerlendirmeler yapıla-
bilir ancak tarafların anlaşmaya varması 
halinde dava açamayacaklarını öngören 
HUAK m. 18/V bakımından Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi’nin aradığı ilk 
şartın yerine gelmediği görülmektedir. 
Açıkçası bu hüküm başlı başına temel 
usul hukuku ilkelerine aykırıdır13.

Arabulucuya başvuru zorunluluğunun 
temel haklara aykırı olmadığı sonucuna 
varılması halinde karşılaşılan bir diğer 
önemli mesele bu zorunluluğun iş huku-
ku uyuşmazlıklarında kabul edilmesinin 

yerinde olup olmadığıdır. Başka bir an-
latımla, iş uyuşmazlıklarının arabulucu-
luk faaliyetine elverişli olup olmadığıdır.

Adalet Komisyonu ve TBMM görüşme-
lerinde en çok tartışılan meselelerden 
biri bu olmuştur. Gerçekten de her iki 
görüşü destekleyen argümanlar bulun-
maktadır14. İş hukukunun çıkış nokta-
sının işçiyi korumak olduğu; genellikle 
kabul edilen ilkelerden birinin işçi lehine 
yorum ilkesi olduğu gibi hususlar dikkate 
alındığında bu hukuk dalının tamamen 
tarafların eşitliği üzerine kurulmadığı 
görülmektedir. Özellikle iş hukuku uyuş-
mazlıklarının başka bir mahkeme dışı 
uyuşmazlık çözüm yolu olan tahkime el-
verişli olup olmadığı sıkça tartışılmıştır. 
Doktrinde ileri sürülen görüşler ve Yar-
gıtay’ın birçok kararı çerçevesinde, ge-
nellikle, iş hukuku uyuşmazlıklarının ni-
teliği itibariyle tahkime elverişli olmadığı 
ancak aksine hüküm bulunan hallerde 
(özellikle İş Kanunu m. 20/I çerçevesin-
de) iş akdinin sona ermesinden sonra 
taraflar arasında tahkim sözleşmesi ak-
dedilebileceği kabul edilmektedir15.

Görüldüğü üzere, iş hukuku, kamu dü-
zenini ilgilendiren hükümleri, güçlü ve 
güçsüz taraf ayrımı yapılması ve taraf-
lardan birinin diğerine bağlı çalışması, 
işçi lehine yorum ilkesi gibi özellikleri 
itibariyle birçok hukuk alanından ayrıl-
maktadır. Buna karşılık, birçok talep 
ve düzenleme bakımından tarafların 
serbestçe tasarruf edebileceği de kabul 
edilmektedir. İş hukukunun birbirinden 
çok farklı nitelikteki uyuşmazlıkları itiba-
riyle, iş uyuşmazlıklarının arabuluculuğa 
elverişli olup olmadığı konusunda ge-
nelleme yapılmasının yerinde olmadığı 
kanaatindeyiz. İş hukuku alanında da 
tarafların serbestçe tasarruf edebile-
cekleri ve edemeyecekleri ayrımı somut 
uyuşmazlıklara göre belirlenmeli ve bu 
belirlemeye göre belirli alanlarda arabu-
lucuya başvuru zorunluluğu öngörülme-
si mümkün olmalıdır. Belirtilen hususlar 
çerçevesinde, zorunlu arabuluculuğun 
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iş hukukunda yaygın şekilde kabulünün 
yerinde olmadığı ancak belirli ihtilaflar 
için zorunlu arabuluculuk uygulaması-
nın iş hukukunda da kabul edilebileceği 
görüşündeyiz.   

III. Arabuluculuk Süreci, Başvuru 
ve Görüşmeler 
A. Başvuru 

Arabulucuya başvurunun zorunlu ol-
duğu hallerde, taraf doğrudan yetkili 
arabuluculuk bürosuna (kurulmamışsa 
görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi 
yazı işleri müdürlüğüne) başvuracaktır. 
Yetkili büro, karşı tarafın yerleşim yeri, 
karşı taraf birden fazla ise bunlardan 
(başvuranın seçtiği) birinin yerleşim 
yeri veya başvuru konusu işin yapıldığı 
yer yargı çevresinde faaliyet gösteren 
arabuluculuk bürosudur (İşMK m. 3/V). 
Başvuru sırasında, başvuranın herhangi 
bir harç veya ücret ödemesi öngörülme-
miştir ancak her türlü iletişim bilgisini bü-
roya vermelidir (İşMK m. 3/VII).

Kanunda açıklık olmamakla beraber, 
arabuluculuk bürosunun yetkili olup ol-
madığını resen gözetemeyeceği anla-
şılmaktadır; zira dosyanın gönderildiği 
arabulucu da görevlendirmeyi yapan 
büronun yetkili olup olmadığını resen 
dikkate alamayacaktır. Bu bağlamda, 
arabuluculuk bakımından başvuru ko-
nusu ne olursa olsun kesin yetki kabul 
edilmemiştir. Ancak karşı taraf en geç ilk 
toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı 
yere ilişkin belgelerini sunmak suretiy-
le yetkiye itiraz edebilir. Bu halde, yetki 
uyuşmazlığı sulh hukuk mahkemesi ta-
rafından dosya üzerinden incelenecektir 
ve karara bağlanacaktır. Yetki uyuşmaz-
lığı hakkında verilen karar kesindir ve 
mahkeme kararı büro tarafından ilgililere 
tebliğe çıkartılır. Yetki itirazı reddedilmiş-
se, aynı arabulucu yeniden görevlendi-
rilir ve üç haftalık inceleme süresi yeni 
görevlendirme tarihinden başlar; yetki iti-
razı kabul edilmişse, kararın tebliğinden 
bir hafta içinde yetkili büroya başvurula-

bilir. Bu halde, başvuru tarihi olarak yetki-
siz büroya başvuru tarihi esas alınır; dos-
yanın önüne geldiği yetkili büro yeni bir 
arabulucu görevlendirir (İşMK m. 3/IX).  

Başvurudan önce karşı tarafa bir bildi-
rimde bulunulmuş olması ve arabulucu 
seçimi konusunda bir girişimde bulu-
nulmuş olması gibi herhangi bir şart 
bulunmamaktadır. İlgili kişi, doğrudan 
Arabuluculuk Bürosu’na başvuruda bu-
lunabilir. Bu halde, karşı taraf ilk kez 
arabulucudan gelen davet yazısı ile 
başvurudan haberdar olacaktır.

Başvuru yapılmasının Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi tarafından da dikkat 
çekilen ve önemli yerinde sonuçlarından 
biri zamanaşımı sürelerinin durması ve 
hak düşürücü sürelerin işlememesidir 
(İşMK m. 3/XVII). Bu madde, UAK m. 
16/II ile karşılaştırıldığında bir özel dü-
zenleme mahiyetindedir ve özellikle 
sona erme bakımından arabulucu ta-
rafından düzenlenen son tutanak esas 
alınmıştır. Zamanaşımı ve hak düşürü-
cü süreler son tutanağın (tebliğ edildiği 
değil) düzenlendiği tarih itibariyle yine 
kaldıkları yerden işlemeye devam ede-
ceklerdir. Başka bir anlatımla, arabulu-
culuğa başvurulması ile son tutanağın 
düzenlenmesi arasında geçen süre ka-
dar zamanaşımı ve hak düşürücü süre-
ler uzayacaktır. 

B. Başvuru Zorunluluğuna Rağmen 
Önce Dava Açılması

Zorunlu arabuluculuk kapsamında bu-
lunan bir uyuşmazlıkta, arabuluculuk 
ofisine başvurmadan doğrudan dava 
açılması halinde nasıl bir prosedür iz-
leneceği üzerinde durmak gerekebilir. 
İşMK uyarınca, zorunlu arabuluculuğa 
tabii uyuşmazlıklarda, bu başvurunun 
yapılmış olması ve ilgili prosedür so-
nunda tarafların anlaşmaya varamamış 
olması bir dava şartıdır. Bu sebeple, il-
gili uyuşmazlıklarda dava açarken ara-
buluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya 

varılmadığına dair son tutanağın aslının 
veya onaylı örneğinin dava dilekçesine 
eklenmesi zorunludur. Dava şartı nok-
sanlığı halinde davanın esasına girile-
mez ve haklı haksız tespiti yapılmaksı-
zın dava usulden reddedilir. Bu halde, 
davacının bu kez önce arabuluculuğa 
başvurması ve anlaşma sağlanamama-
sı halinde ikinci kez dava açması gere-
kecektir. 

Bu aşamada ikili bir ayrım yapılabilir (1) 
Hiç arabulucuya başvurmadan dava 
açılması hali (2) Arabulucuya başvu-
rulmuş ancak son tutanak beklenme-
den dava açılması hali. Birinci halde, 
herhangi bir işlem yapılmaksızın dava 
usulden reddedilir (İşMK m. 3/II). Mad-
dede her ne kadar herhangi bir işlem 
yapılmaksızın ibaresi kullanılmış ise de 
mahkemenin dava dilekçesine ekli bir 
son tutanak görmediğinde son tutana-
ğın olup olmadığını sormadan varsa ib-
razını istemeden dahi (bir anlamda son 
tutanağın bulunup bulunmadığı konu-
sunda emin olmadan) davayı reddetme-
si yerinde olmayacaktır16. Düşüncemize 
göre, her halükarda, mahkeme son tu-
tanağın bulunup bulunmadığını sormalı 
varsa ibrazını istemelidir. Son tutanağın 
halihazırda düzenlenmiş olduğu ancak 
ibraz edilmemiş olduğu hallerde kısa 
ancak makul bir süre verilerek ibraz 
sağlanmalıdır. Buna karşılık, arabulu-
culuğa hiç başvurulmadığı anlaşılıyorsa 
doğrudan dava usulden reddedilmelidir.   
Buna karşılık, arabuluculuğa hiç başvu-
rulmadığı anlaşılıyorsa doğrudan dava 
usulden reddedilmelidir. 

Dava şartlarına ilişkin genel hüküm nite-
liğinde bulunan HMK m. 115/II’de  (İşMK 
m. 3/II son cümlenin aksine) dava şartı 
eksikliğinin giderilmesinin mümkün ol-
duğu hallerde mahkemenin kesin süre 
vermesi öngörülmüştür. Tasarı gerekçe-
sinden anlaşıldığı üzere, kanun koyucu 
burada bilinçli olarak genel hükümlerden 
ayrılmayı tercih etmiş; davanın derdest 
kalmasını ve bir nevi zaman kaybına 
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yol açılmasını istememiştir17. Yukarıdaki 
paragrafta belirttiğimiz üzere, işin niteliği 
gereği en azından son tutanağın bulu-
nup bulunmadığı konusunda bir tespit 
yapılması ve dolayısıyla ibraz için kısa 
ancak makul bir süre verilmesi gereke-
cektir. Diğer yandan, arabuluculuk pro-
sedürünün azami süresi üç veya uza-
tılan hallerde dört hafta olduğu  (İşMK 
m. 3/X) dikkate alındığında arabulucuya 
başvuru için bir hafta; anlaşamama ha-
linde son tutanağın ibrazı için makul bir 
süre verilmesinin ciddi bir zaman kay-
bına yol açmayacağı düşüncesindeyiz. 
Aksi halde, yani İşMK m. 3/III uyarınca 
davanın doğrudan usulden reddi halin-
de, gerekçeli kararın yazılması dahi ve-
rilecek sürelerden uzun sürebilecektir. 
Ayrıca, davanın usulden reddi davacı-
nın önemli bir tutarda yargılama gideri 
ödemesine de sebep olacaktır. Toplam-
da harcanan süre, emek ve yargılama 
giderleri dikkate alındığında doğrudan 
davanın usulden reddine karar verilme-
sine ilişkin hükmün yerinde olmadığı dü-
şüncesindeyiz18.   

İkinci halde, arabulucuya başvurulmuş 
ancak son tutanak ibraz edilmeden dava 
açılmıştır. Bu halde, mahkeme son tuta-
nağın ibrazı için bir hafta kesin süre verir 
ve süresinde son tutanak ibraz edilmez-
se davayı usulden reddeder (İşMK m. 
3/II 2.c.). Son tutanak düzenlenmiş ol-
masına rağmen bir unutma veya ihmal 
neticesinde dava dilekçesine eklenme-
mişse bu düzenleme yerinde görüle-
bilir. Buna karşılık, son tutanağın ibraz 
edilmemesi, sürecin sonuçlanmaması 
veya başka bir sebebe dayanıyorsa son 
tutanağın düzenlenerek bir haftada ibra-
zı muhtemelen mümkün olmayacaktır. 
Bu bağlamda, mahkemenin sadece bir 
haftalık süre verebileceğine dair düzen-
leme yerinde değildir düşüncesindeyiz.
 
C. Görüşmeler (İlk Toplantı, 
Sonraki Toplantılar, Son Tutanak)

Usulüne uygun arabuluculuk bürosuna 

başvurulması üzerine büronun kendi-
sine verilen listeye göre arabulucu gö-
revlendirir ve tarafların iletişim bilgileri 
ile başvuruyu bir dosya numarası ile gö-
revli arabulucuya gönderir. Bu aşama-
da, arabulucu, ilk olarak elindeki iletişim 
bilgileri veya eksikse kendi de araştırma 
sonucu edindiği iletişim bilgileri çerçeve-
sinde, tarafları ilk toplantıya davet eder. 
Bu davette arabulucunun kısaca prose-
dür hakkında bilgi vermesi, toplantı yeri 
ve saatini açıkça belirtmesi, toplantıya 
katılamamanın sonuçları ve gerekli gö-
rülebilecek bazı temel bilgileri açıkla-
ması yerinde olacaktır. Davetin nasıl 
yapılacağı hakkında özel bir usul hükmü 
bulunmamaktadır. Telefon, sms, mail, 
faks yoluyla davet gerçekleştirilebilir 
ancak her halükarda kimin nasıl davet 
edildiği ve davetin içeriği gibi hususlar 
şüpheye yer vermeyecek şekilde mutla-
ka belgelendirilmelidir (İşMK m. 3/VIII). 

Uygulamada başvuran tarafın ilk toplan-
tıya davet edilmesinde en azından ileti-
şim bilgileri itibariyle sorun yaşanmaya-
cağı düşüncesindeyiz ancak karşı tarafa 
ulaşılması (arabulucunun kendisinin dahi 
araştırma yapmasına rağmen) mümkün 
olmayabilir. Düşüncemize göre, taraflara 
ve hatta taraflardan birine hiç ulaşılmaz-
sa arabulucu (son) tutanağı düzenler ve 
arabuluculuk faaliyeti sona erer.

Taraflara ulaşılır ve taraflardan ikisi de 
geçerli bir mazeret olmaksızın toplantıya 
gelmezse yine arabulucu (son) tutanağı 
düzenler ve arabuluculuk sona erer; bu 
halde, tarafların gelmemesinin ileride 
açılacak davaya herhangi bir etkisi olma-
yacaktır. 

Taraflardan biri ilk toplantıya gelir ancak 
diğeri geçerli bir mazereti olmaksızın ilk 
toplantıya gelmezse yine arabuluculuk 
faaliyeti sona erer ancak bu halde top-
lantıya gelmeyen taraf ileride açılacak 
davada kısmen veya tamamen haklı 
çıksa dahi yargılama giderlerinden ta-
mamen sorumlu tutulur (İşMK m. 3/XII). 

Öncelikle belirtmek gerekirse, bu yap-
tırımın şartlarının gerçekleşip gerçek-
leşmediği, arabulucu tarafından değil 
mahkeme tarafından belirlenecektir. Bu 
çerçevede, arabulucunun ileride mah-
keme tarafından uygulanacak yaptırım 
hakkında gerekli bilgileri ve belgeleri ek-
siksiz şekilde düzenlemesi ancak görüş 
bildirmemesi yerinde olur. Mahkeme, bu 
yaptırım bakımından taraflara gerçekten 
ulaşılarak ilk toplantıya davet edilip edil-
mediğini, davetin yeterli açıklık ile gerekli 
bilgileri içerip içermediğini; düşüncemize 
göre, meşruhatlı olup olmadığını yani 
gelmemenin sonuçları hakkında uyarı 
içerip içermediğini; karşı tarafın bir ma-
zeret sunup sunmadığını ve sunduysa 
(arabulucunun nitelemesinden bağımsız 
olarak) bu mazeretin geçerli olup olma-
dığını incelemeli ve sonucuna göre karar 
vermelidir19. Ancak bu şartlar varsa ilk 
toplantıya katılmayan taraf her halükarda 
yargılama giderlerinin tamamından so-
rumlu tutulacaktır.  

Açıkçası arabuluculuk faaliyetini des-
teklemeye yönelik bu müeyyide oldukça 
ağır sonuçlar doğurabilir. Karşı tarafın ilk 
toplantıya katılmaması ardından açıla-
cak davada, davacı, yargılama giderle-
rine ilişkin hiçbir endişesi olmadan nis-
peten keyfi olarak belirlediği meblağlar 
üzerinden taleplerini ileri sürülebilecek 
ve taleplerinin büyük bölümü reddedilse 
dahi ne harç, ne yargılama masrafı ne de 
karşı taraf vekalet ücreti ödemeyecek-
tir. Ayrıca, yaptırımın vekalet ücretini de 
kapsaması hiçbir şekilde bu yaptırımın 
muhatabı olmayan avukatın yaptırımın-
dan doğrudan etkilenmesine sebep ol-
maktadır. Bu noktada, vekalet ücretinin 
yaptırımın konusu dışında bırakılması 
ve yaptırımın uygulanıp uygulanmaya-
cağı konusunda hakime kısmen veya ta-
mamen takdir yetkisi tanınması yerinde 
olurdu düşüncesindeyiz20.   

Belirttiğimiz hususları kısaca toparlar-
sak, taraflara ulaşılamaması, tarafların 
geçerli mazeretleri olmaksızın ilk top-
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lantıya katılmaması, taraflardan birinin 
geçerli mazereti olmaksızın toplantıya 
katılmaması hallerinde arabulucu son 
tutanağı düzenleyerek arabuluculuk 
faaliyetine son verecektir. Bu halde, 
Arabuluculuk Ücret Tarifesi’ne göre be-
lirlenen iki saatlik ücret karşılığı Adalet 
Bakanlığı bütçesinden ödenir. Adalet 
Bakanlığı tarafından karşılanan ücret de 
ileride açılacak davada yargılama gider-
lerinden sayılır (İşMK m. 3/XIV).

Taraflar ilk toplantıda sonuca vara-
maz ancak zamana veya daha fazla 
görüşmeye ihtiyaç duyarsa arabulucu 
tarafından yeni toplantılar (görüşme-
ler) sağlanacaktır. Sonraki toplantılara 
katılmamanın yukarıda sayılan yaptırı-
mı olmayacaktır. Bununla beraber, her 
halükarda görüşmelerin üç haftada veya 
bir hafta uzatılmak suretiyle en geç dört 
haftada sonlandırılması gerekir; en geç 
bu süre zarfında anlaşma sağlananmış-
sa bu şekilde son tutanak düzenlenir ve 
arabuluculuk faaliyeti sona erer. Anlaş-
ma sağlanamayacağı konusunda taraf-
ların veya taraflardan birinin beyanda 
bulunması veyahut taraflara danışıldık-
tan sonra daha fazla çaba sarf edilme-
sinin gereksiz olduğunun arabulucu ta-
rafından anlaşılması halinde (HUAK m. 
17/I b.bendi) sürenin bitimi beklenme-
den arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir.

Taraflar toplantılara bizzat katılabileceği 
gibi avukatları aracılığı ile de arabulu-
culuk sürecini takip edebilirler21. Arabu-
luculuk sürecinin ciddi etkileri ve olası 
hukuki sonuçları dikkate alındığında bu 
sürecin avukat aracılığıyla takip edilmesi 
uygundur. HMK m. 74 uyarınca alterna-
tif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuru 
bakımından özel yetki arandığından ara-
buluculuk faaliyeti bakımından da veka-
letname de özel yetki bulunmalıdır. İşMK 
m. 3/XVIII’de işverenin yazılı belgeyle 
yetkilendirdiği herhangi bir çalışanının 
da görüşmelere katılabileceği ve son 
tutanağı imzalayabileceği22 düzenlen-
miştir. Düzenlemenin altında yatan fikrin 

arabuluculuk nezdinde temsil kolaylığı 
sağlamak olduğu tahmin edilebilir ancak 
hüküm birçok yönden mevcut temsil hü-
kümleriyle çelişmektedir. Gerçek ve tüzel 
kişilerin temsiline ilişkin genel hükümleri 
bertaraf eder nitelikteki bu düzenlemenin 
yerinde olmadığı düşüncesindeyiz. Tem-
sil yetkisi Kanuna dayanan avukat için 
(noterde düzenlenen) vekaletnamede 
özel yetki aranmasına; şirketlerin temsili 
bakımından mevzuat çerçevesinde tem-
sil yetkisi tanınması ve temsil yetkisinin 
(noterde düzenlenen) imza sirküleri ile 
ispatı gerekmesine karşılık arabuluculuk 
gibi (anlaşmanın tamamen bağlayıcı ol-
duğu) bir süreçte herhangi bir çalışanın 
herhangi bir yazı ile yetkilendirilmesi ve 
akabinde arabuluculuk görüşmelerini yü-
rütmesi ve yeri geldiğinde anlaşma imza-
layabilmesi yerinde değildir. 

IV. Taraflar Arasında Anlaşma 
Sağlanması ve Anlaşmanın 
Hukuki Sonuçları
A. Anlaşma Akdi 

Taraflar arabuluculuk prosedürü sıra-
sında anlaşmaya varırlarsa anlaşma 
metni arabulucu ve taraflarca imzalanır. 
Anlaşmanın içeriği hakkında özel bir 
düzenleme bulunmamaktır. Kanaatimi-
ze göre, tarafların üzerinde serbestçe 
tasarruf edemeyecekleri hususlarda 
anlaşma da yapamaması gerekir. Bir 
şekilde anlaşmaya varılmışsa dahi, an-
laşma konusunun arabuluculuğa elve-
rişli olmadığı ve anlaşmanın geçersiz 
bulunduğu ileri sürülerek menfi tespit 
davası açılabilmesi gerekir. Bunun gibi, 
mevcut sistem çerçevesinde belirlenmiş 
değil de tamamen farklı bir kişinin ara-
buluculuk yaptığı bir süreçte anlaşmaya 
varılmışsa bu anlaşmaya karşı menfi 
tespit davası açma imkanı verilmelidir 
düşüncesindeyiz. Vurgulamak gerekir-
se, saydığımız haller, menfi tespit da-
vası açılması bakımından birer örnek 
olabilir; farklı durumlar veya ihtimallerde 
de menfi tespit davası açılabileceği sa-
vunulabilir. 

Yukarı belirttiğimiz hususlara karşılık, 
HUAK m. 18/V’de, arabuluculuk faaliyeti 
sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, 
üzerinde anlaşılan hususlar hakkında 
taraflarca dava açılamayacağı düzen-
lenmiştir. HUAK m. 18/V yukarıda be-
lirttiğimiz üzere Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararları bakımından sıkın-
tılı olduğu gibi temel hukuk kaideleri 
bakımından da oldukça sorunlu bir dü-
zenlemedir23. Aşağıda bu hükme kısaca 
değineceğiz.

Tarafların anlaşmaya varması halinde 
de arabulucu tarafından son tutanak 
düzenlenecek ve genel olarak tarafların 
anlaştıkları, anlaşamadıkları veya ara-
buluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı 
belirtilecektir. Her halükarda, arabulucu-
luk faaliyeti sonunda tutanak düzenlen-
mesiyle arabuluculuk faaliyetinin sona 
erme tarihi konusunda şüpheye yer ve-
rilmemiş olacaktır24.  Son tutanağın da 
taraflar ve arabulucu tarafından imza-
lanması gerekir; tutanak, taraflar veya 
avukatlarınca imzalanmazsa, sebebi 
belirtilmek suretiyle sadece arabulucu 
tarafından imzalanır (HUAK m. 17/II). 
 
Tarafların arabulucu önünde anlaşması 
halinde, arabulucu, Arabuluculuk Ücret 
Tarifesinin İkinci Kısmına göre nispi ola-
rak belirlenen ücrete hak kazanacaktır. 
Taraflar arasında aksine bir düzenleme 
yoksa taraflar ücretten eşit olarak so-
rumludur (İşMK m. 3/XIII). 

B. Anlaşmanın Hukuki Etkileri 

Arabuluculuk faaliyeti neticesinde varı-
lan anlaşmanın taraflar bakımından sulh 
sözleşmesi gibi bağlayıcı olduğu rahat-
lıkla söylenebilir. Yukarıda eleştirdiğimiz 
gibi, kanun koyucu bu bağlayıcılık ile ye-
tinmemiş; HUAK m. 18/V’de, anlaşılan 
hususlar hakkında dava açılamayacağı 
düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin kabu-
lünde, “anlaşmadan sonra taraflardan 
biri vazgeçerse” korkusu etki etmiş ola-
bilir ancak nasıl sözleşmenin haksız fes-
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hi halinde yaptırımlar varsa bu anlaşma 
için de aynı yaptırımlar geçerli olacaktır. 
Dolayısıyla, HUAK m. 18/V olmasa dahi 
taraflar tamamen keyfi olarak sözleşme-
yi feshetmeyecek veya sözleşmeden 
dönmeyecektir. Bu sebeple, bağlayıcı-
lığın kuvvetlendirilmesine gerek yoktur.

Arabuluculuğun yararları arasında sıkça 
toplumsal barışa katkı sağlanması belir-
tilmektedir. Buna karşılık, sözleşmenin 
geçersizliğinin tespiti bakımından haklı 
sebepleri olan tarafın dahi sözleşme ile 
sonsuza kadar bağlanacağı ve sözleş-
me hakkında dava açamayacağı sonu-
cuna varılması, tam ters yönde kaosa 
ve huzursuzluğa yol açacaktır. Tüm bu 
hususlar bir yana, gerçekten etkili ve 
adil bir arabuluculuk faaliyeti yürütül-
müşse tarafların anlaşmaya varmasına 
rağmen sonradan tatmin olmaması ihti-
mali de oldukça düşüktür. 

Düşüncemize göre, kesin hükme karşı 
dahi yargılamanın iadesi yoluna başvur-
ma imkanı bulunmasına karşılık arabu-
luculuk anlaşması neticesinde varılan 
anlaşmaya karşı dava açılamayacağına 
dair HUAK m. 18/V hükmü birçok yön-
den talihsiz bir düzenlemedir.

Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda 
bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma 
belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh 
verilmesini talep edebilirler. Bu şerhi 
içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge 
sayılır; yani bu anlaşma takip talebine 
eklenerek ilamlı icra yoluna başvuru-
labilir. Mahkeme, icra edilebilirlik şerhi 
talebine ilişkin incelemeyi kural olarak 
dosya üzerinden yapar ancak arabu-
luculuğa elverişli olan aile hukukuna 
ilişkin uyuşmazlıklarda inceleme duruş-
malı olarak yapmalıdır. İcra edilebilirlik 
şerhi talebi üzerine yapılacak inceleme 
çekişmesiz yargı işidir ve anlaşmanın 
içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya 
elverişli olup olmadığı ile sınırlı olduğu 
belirtilmiştir (HUAK m. 18/III). Düşünce-
mize göre, işin mahiyetinden kaynakla-
nan sebeplerle inceleme konusunun bi-
raz daha geniş olması gerekir. Örneğin, 
arabulucunun gerekli eğitimleri almış, 
sicile kayıtlı bir arabulucu olup olmadığı 
da resen incelenmelidir zira teknik an-
lamda arabuluculuk faaliyeti sonunda 
yapılmayan bir sözleşme için icra edile-
bilirlik şerhi verilemeyecektir düşünce-
sindeyiz. 

7036 Sayılı Kanun ile genel (ihtiyari) 

arabuluculuk usulü bakımından getirilen 
önemli değişikliklerden biri de HUAK m. 
18/IV’dür; buna göre, taraflar ve avukat-
ları ile arabulucunun birlikte imzaladıkla-
rı anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi 
aranmaksızın ilam niteliğinde belge sa-
yılır. Tasarı gerekçesinde25 de belirtildiği 
gibi, Avukatlık Kanunu m. 35/A maddesi 
uyarınca, varılan uzlaşma metni (anlaş-
ma) taraflar ve avukatlarınca imzalanır 
ve diğer şartlarda sağlanırsa, bu anlaş-
ma metni ilam niteliğinde sayılmaktadır. 
HUAK m. 18/IV’de yapılan değişiklik 
ile Avukatlık Kanunun. 35/A hükmü ile 
uyumlu bir sonuca varılmıştır. Belirtmek 
gerekirse, ister icra edilebilirlik şerhi bu-
lunsun ister bulunmasın, arabuluculuk 
faaliyeti neticesinde varılan anlaşmanın 
maddi ve şekli anlamda kesin hüküm 
teşkil etmediği ve aksine menfi tespit 
davası açılabilmesi gerektiği düşünce-
sindeyiz. 

Sonuç 

7036 Sayılı Kanun ile İş Mahkemeleri 
Kanunu tamamen değiştiği gibi; İş Ka-
nunu’nda ve konumuz bakımından Hu-
kuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu’nda da çok önemli değişiklik-
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ler yapılmıştır. Bu anlamda, bireysel iş 
hukuku alanında zorunlu arabuluculuk 
kabul edilmekle kalmamış genel/ihti-
yari arabuluculuk usulünde de esaslı 
değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik-
lerden biri de, değerlendirici ve/veya 
yönlendirici arabuluculuk olarak nitelen-
direbileceğimiz arabuluculuk usulünün 
benimsenmesidir. Buna göre, arabulu-
cu, sadece tarafların çözüm üretmesini 
sağlamak için çaba sarf etmeyecek ta-
rafların çözüm üretemediklerinin ortaya 
çıkması hâlinde çözüm önerisi de geti-
rebilecektir.

Arabuluculuk teşkilatı çerçevesinde, 
genel olarak düzenleyici görevleri bulu-
nan Kurul’a işçi ve işveren temsilcileri 
eklenmiştir. Genellikle yürütücü ve uy-
gulayıcı görevleri bulunan Arabuluculuk 
Daire Başkanlığı bakımından da bazı 
değişikliler öngörülmüştür. Ancak teşki-
lat bakımından belki de en önemli yeni-
lik arabuluculuk bürolarını kurulmasıdır. 
Arabuluculuk büroları başvuruları almak-
ta ve tarafların üzerinde anlaştığı bir ara-
bulucu yoksa kendisine verilen listeden 
resen arabulucu görevlendirmektedir. 

Zorunlu arabuluculuğun kapsamı bakı-
mından iki temel kural benimsenmiştir: 
(i) işçi ve işveren arasında (bireysel veya 
toplu) iş akdinden veya ilgili mevzuattan 
doğan alacak ve tazminatı davaları ve 
(ii) işe iade davaları. İlk kuralın istisnası 
olarak, zorunlu arabuluculuğun iş kazası 
veya meslek hastalığından kaynaklanan 
maddi veya manevi tazminat davaları ile 
bunlarla ilgili rücu davaları hakkında uy-
gulanmayacağı düzenlenmiştir (HUAK 
m. 3/III).

Bir alternatif uyuşmazlık çözüm usulü-
nün dava bakımından bir ön şart olarak 
zorunlu tutulması tek başına adalete eri-
şim hakkının yani adil yargılanma hak-
kının ihlali sayılmamaktadır. Ancak zo-
runlu tutulan prosedür bakımından bazı 
kriterlerin yerine gelmesi aranmaktadır. 
Bu yönde, özellikle HUAK m. 18/V itiba-

riyle mevcut prosedürün adil yargılanma 
hakkını ihlal edip etmediği tartışmaya 
açıktır. Diğer yandan, iş hukuku uyuş-
mazlıklarının arabuluculuğa elverişli 
olup olmadığı konusunda çok farklı fikir-
ler ileri sürülmüştür. Kanaatimize göre, 
tüm bireysel iş hukuku itibariyle değil; 
tamamen tarafların serbestçe anlaşma 
yapabileceği hallerde ve belirli uyuş-
mazlıklara özgü olarak zorunlu arabulu-
culuğun kabul edilmesi yerinde olurdu. 

Zorunlu arabuluculuk kapsamında bu-
lunan hallerde, hiç arabulucuya başvur-
madan dava açılması halinde, arabu-
lucuya başvurulmadığının anlaşılması 
üzerine dava usulden reddedilecektir. 
Arabulucuya başvurulmuş ancak son tu-
tanak ibraz edilmeden dava açılmış ise, 
bu kez mahkeme son tutanağın ibrazı 
için bir haftalık kesin süre verecektir. 

Arabulucu davet etmek için taraflara 
veya taraflardan birine ulaşamazsa; ta-
raflara ulaşır taraflar gelmezse tutanak 
düzenler ve faaliyeti sona erdirir. Taraf-
lara ulaşılır ve sadece taraflardan biri 
geçerli bir mazereti olmaksızın gelmez-
se yine arabuluculuk faaliyeti sona erer 
ancak bu kez toplantıya gelmeyen taraf 
ileride açılacak davada kısmen veya 
tamamen haklı çıksa dahi yargılama 
giderlerinden tamamen sorumlu tutulur. 
Yargılama giderlerinden sorumlu tutul-
manın şartlarının gerçekleşip gerçek-
leşmediği hakim inceler; ancak şartları 
varsa takdir hakkı olmaksızın öngörülen 
yaptırımı uygulamalıdır. Düşüncemize 
göre, bu yaptırım özellikle karşı taraf 
vekalet ücretini içermesi bakımından 
ağır; karşı taraf avukatı bakımından ise 
haksız bir düzenlemedir. Ayrıca hakime 
kısmen dahi olsa takdir hakkı tanınması 
yerinde olurdu kanaatindeyiz. 

Arabuluculuk faaliyeti neticesinde varı-
lacak anlaşma sulh sözleşmesi gibi ta-
rafları bağlayıcı olacaktır. Ayrıca HUAK 
m. 18/V’de yer verilen, anlaşılan husus-
lar hakkında dava açılamayacağı dair 

düzenlemenin birçok yönden yerinde 
olmadığı düşüncesindeyiz.

Dipnot:

1 Tasarı Gerekçesi, Genel Gerekçe, s. 5.
2 Belirtmek gerekirse, tahkimin alternatif uyuş-
mazlık çözüm yollar arasında sayılıp sayılma-
ması bir terminoloji meselesidir; hem Anglo 
Sakson hukukunda hem de kıta Avrupası hu-
kuk mevzuatlarında, tahkimin alternatif uyuş-

mazlık yolları arasında sayıldığı veya sayıl-

madığı mevzuatlara rastlamak mümkündür. 
3 Arabuluculuğa ilişkin en çok kullanılan ay-
rımlardan biri kolaylaştırıcı (facilitative) ve de-
ğerlendirici (evaluative) arabuluculuk ayrımı-
dır. Bu ayrımın temeli, gelişen arabuluculuk 
metotlarını kategorize etmek isteyen Riskin 
tarafından yazılan 1996 tarihli bir çalışmaya 
dayanmaktadır. Bu çalışmada, arabuluculuk 
faaliyeti temel olarak dörde ayrılmıştır: dar 
kolaylaştırıcı, geniş kolaylaştırıcı, dar değer-
lendirici ve geniş değerlendirici arabuluculuk, 
bkz. Leonard L. Riskin, Understanding Me-
diator’s Orientations, Strategies and Tech-
niques : A Grid for The Perplexed, Harvard 
Negotiation Law Review, 1996, Vol.7, (çev-
rimiçi), https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/
viewcontent.cgi?referer=https://www.google.
com.tr/&httpsredir=1&article=1684&con-
text=facultypub.
Bu ayrım çok büyük ilgi uyandırmış, birçok 
yazar ve eğitimci tarafından kabul görmüş 
aynı zamanda ciddi eleştirilere de konu ol-
muştur. Bkz. Kimberlee K. Kovach, Lela P. 
Love, Mapping Mediation: The Risks of Ris-
kin’s Grid, Harvard Negotiation Law Review, 
Vol. 3, No. 71, 1998, s. 71-110, (çevrimiçi),  
Lela P. Love, The Top Ten Reasons Why 
Mediators Should Not Evaluative, Florida 
State University Law Review, 1997, Vo.24, 
(çevrimiçi), https://ir.law.fsu.edu/cgi/viewcon-
tent.cgi?article=1448&context=lr; Joseph B. 
Stulberg, Facilitative Versus Evaluative Me-
diator Orientations: Piercing the “Grid” Lock, 
24, Florida State University Law Review. 985 
(1997), (çevrimiçi), https://ir.law.fsu.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1450&context=lr 
Riskin, 2003 tarihli makalesinde, öz eleştiri 
yaparak ve diğer eleştirileri dikkate alarak, 
bu kez yönlendirici (directive) ve aydınlatıcı 
(elicitive) terimlerini önermiş ve bunların dı-
şında, arabulucuların süreç içinde aldıkları 
çok sayıda kararı ve etkilerini gösteren, taraf-
lar ve avukatları da dikkate alan bir tablolar 
serisi geliştirmiştir Leonard L. Riskin, Decisi-
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onmaking mediation, The New Old Grid and 
The New New Grid System, 2003,Vol.79, 
(s.1-53), (çevrimiçi), https://scholarship.law.

nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https:// 
www.google.com.tr/&httpsredir=1&artic-
le=1416&context=ndlr
Arabuluculuk faaliyetini tanımlamak için kul-

lanılan kavramlardan biri de dönüştürücü 
(transformative) arabulucuktur. Bu kavram 
ilk 1994 yılında Bush ve Folger isimli yazarlar 
tarafından kullanılmıştır. Yazarlara göre, dö-
nüştürücü arabulucu, tarafların karşı tarafın 
ihtiyaçlarını, değerlerini, ilgisini, bakış açısını 
tanınmasına yardımcı olur; arabulucu, çözü-
me değil taraflar arasındaki ilişkinin düzeltil-
mesine odaklanır. Robert A. Baruch Bush,  
Joseph P. Folger, The Promise of Mediation: 
Responding to Conflict Through Empower-
ment and Recognition, Jossey-Bass Pub-
lishers, San Francisco 1994, bu çalışmanın 
kısa bir özeti için bkz. Heidi Burgess and Ma-
riya Yevsyukova, (çevrimiçi), https://www.co-
lorado.edu/conflict/transform/bushbook.htm
Arabuluculukta temel modeller ve değerlen-

dirici arabuluculuk hakkında bkz. Seda Öz-
mumcu, Arabulucunun Rolü Kolaylaştırıcı Ve 
Değerlendirici Arabuluculuk, İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2013, 
C. 71, S.1, s. 1369-1389, (çevrimiçi), http://
www.journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/article/
view/ 1023021535/1023020313; Elif Kısmet 
Kekeç, Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık 
Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, 
İstanbul, Adalet Yayınevi, 2016, s. 235-255. 
4 Bkz. Adalet Bakanlığı 2018 Yılı Arabulucu-
luk Asgari Ücret Tarifesi, R.G. 30.12.2017 T. 
ve 30286 S
5 2018 itibariyle, giriş aidatı 143,60 TL, yıllık 
aidat ise 172,33 TL olarak belirlenmiştir. Bkz. 

http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/yillik_
aidat/2018aidat.pdf
6 http://www.adb.adalet.gov.tr/
7 İş akdi ile hizmet akdinin aynı anlamda ol-

duğu yönünde bkz. Sarper Süzek, İş Huku-
ku, 11.Baskı,2015, Beta Yayınları, Ankara, 
s. 254.
8 Tasarı Gerekçesi, Madde Gerekçeleri 
(madde 3), s. 7.
9 Tasarı Gerekçesi, Madde Gerekçeleri 
(madde 3), s. 7-8.
10 Bkz. Lorna McGregor, Alternative Dispute 
Resolution and Human Rights: Developing a 
Rights-Based Approach through the ECHR, 
The European Journal of International Law 
Vol. 26 no. 3, s. 607-634 (çevrimiçi) http://
ejil.org/pdfs/26/3/2596.pdf.

11 İtalya ve diğer bazı ülkelerde kabul edilen 
zorunlu arabuluculuk uygulamaları hakkında 
bkz. Seda Özmumcu, Karşılaştırmalı Hukuk 
ve Türk Hukuku Açısından Zorunlu Arabu-
luculuk Sistemine Genel Bir Bakış, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 
LXXIV,, S.2, s. 807-842.
12 Bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/ALL/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2010:146
13 Bu hükmün eleştirisi için bkz. Özmumcu, 
Zorunlu Arabuluculuk, s. 836-837. 
14 İş hukuku uyuşmazlıklarının arabulucu-
luğa elverişi olduğu yönünde Mustafa Ser-
dar Özbek, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 
2. Cilt, 4. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 
2016, s. 889-890; Orhan Dür, Arabuluculuk 
Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yüküm-
lülükleri, İstanbul, Seçkin Yayınları, 2017, s. 
295-297; Özgür Oğuz, Türk İş Hukuku’nda 
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, İstan-
bul, Legal Yayınevi, 2016, s. 83; bazı davalar 
ve talepler bakımından bkz. Melis Taşpolat 
Tuğsavul, Türk Hukukunda Arabuluculuk, 
Ankara, Yetkin Yayınları, 2012, s. 117-118; 
aksi yönde, bkz. Zeynep Şişli, Bireysel İş 
Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm, Ankara 
Barosu Dergisi, Yıl: 2012, Sayı-2 s. 45-67; 
Kürşat Karacabey,  “Zorunlu Arabuluculuğun 
Hukukun Temel İlkelerine Aykırılığı ve Uygu-
lanabilirliğine Dair Sorunlar”, Türkiye Barolar 
Birliği Dergisi, S. 123, 2016, s. 451-488; Eda 
Manav Özdemir, “İş Mahkemelerinin İşleyi-
şi ve Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Alterna-
tif Çözüm Yöntemleri”, Çalışma ve Toplum 
Dergisi, S. 4, 2015, s. 185-222. 
Konu hakkında farklı görüşler de ileri sürül-
müştür; bir görüşe göre, arabulucunun gö-
rüşmeler öncesinde işçinin maddi hukuktan 
doğan haklarını işçiye hatırlatmakla yükümlü 
olduğu ve böylece iradilik konusunda tar-
tışmaya gerek kalmayacağı;  işçinin iradesi 
de dikkate alındığında iş uyuşmazlıklarının 
alternatif çözüm yöntemlerine uygun oldu-
ğunun kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir 
(Olgu Özdemir, Bireysel İş Uyuşmazlıkla-
rında Arabuluculuk, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXIV, S. 1, 
601-615, s. 611). Arabulucunun bilgilendir-
me yükümlülüğü arabuluculuk faaliyeti hak-
kındadır (HUAK m. 11); arabulucunun maddi 
hukuktan doğan hakları bakımından işçiyi 
bilgilendirme yükümlülüğü olmadığı gibi böy-
le bir hatırlatma yapma yetkisi de olmadığı 
kanaatindeyiz.
15 İş hukuku uyuşmazlıklarının tahkime elve-
rişliliği bakımından bkz. Hakan Pekcanıtez, 

Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15. 
Bası, İstanbul, Oniki Levha Yayıncılık, 2017, 
s. 2640-2641; Ali Yeşilırmak, Doğrudan Gö-
rüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve 
Tahkim, İstanbul, Onilki Levha Yayınları, s. 
85; Fatih Aydemir, Türk Hukukunda Tahkim 
Sözleşmesi, İstanbul, Oniki Levha Yayınla-
rı, 2017, s. 244-245; Taşpolat Tuğsavul, s. 
116-117.
16 Nitekim Tasarı Gerekçesinde son tutana-
ğın eklenmemesi halinde mahkeme tarafın-
dan ihtarat yapılacağı belirtilmiştir  [Tasarı 
Gerekçesi, Madde Gerekçeleri (madde 3), 
s. 8].
17 Tasarı Gerekçesi, Madde Gerekçeleri 
(madde 3), s. 8. 
18 Bu konu hakkında bkz. Özmumcu, Zorunlu 
Arabuluculuk, s. 834.
19 Bkz. Tasarı Gerekçesi, Madde Gerekçeleri 
(madde 3), s. 10.
20 Özmumcu, bizim de katıldığımız yönde, 
yasal düzenlemenin bu hali ile arabulucu-
luk usulünün altında yatan temel anlayışla 
örtüşür nitelikte olmadığını belirtmiştir (Öz-
mumcu, Zorunlu Arabuluculuk, s. 835); karş. 
Oğuz, s. 86.
21 HUAK m. 15/VI’da ve İşMK m. 3/XVIII’de 
benzer yönde, tarafların arabuluculuk gö-
rüşmelerine bizzat, kanuni temsilcileri veya 
vekilleri aracılığıyla katılabileceği düzenlen-
miştir. Kanuni temsilcilerin kim olduğu ve 
görev, yetki, sorumlulukları kişiler hukuku ve 
ilgili Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçe-
vesinde belli olup burada hatırlatmaya ma-
hal yoktur ancak hemen belirtmek gerekirse 
kanuni temsilcisi bulunan kişilerin fiil ehliyeti 
kısıtlıdır ve görüşmeleri bizzat yürütemezler. 
Bu bağlamda, madde lafzinin yanlış anlaşıl-
maya müsait olduğunu belirtmekle yetinelim.   
22 Hükümet Tasarısı’nda ve Adalet Komis-
yon’undan geçerek TBMM Genel Kuruluna 
sunulan tasarı metninde, “ ve son tutanağı 
imzalayabilir” ibaresi bulunmamakta idi. Bu 
ibare, TBMM’nin 05.10.2017 tarihli 26. Dö-
nem 3. Yasama Yılı 4. Birleşiminde önerge 
sunulmak suretiyle eklenmiştir. Önergenin 
gerekçesinde, tereddütlerin önüne geçil-
mesinin amaçlandığı belirtilmiştir (TBMM 
Tutanakları, https://www.tbmm.gov.tr/deve-
lop/owa/ tutanak_g_sd.birlesim_baslangi-
c?P4=22964&P5=H&page1=32&page2=32). 
23 Katıldığımız eleştiriler için bkz. Özmumcu, 
Zorunlu Arabuluculuk, s. 836. 
24 Özbek, s. 1256.
25 Tasarı Gerekçesi, Madde Gerekçeleri 
(madde 18), s. 20
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İNCELEME

Av. Buğra AYDIN
Av. Melikşah DUMAN

İşçi – İşveren 
Uyuşmazlıklarının 
Arabuluculuk Yöntemiyle 
Çözüme Kavuşturulması

İlk defa 2012 yılında 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu (“Arabuluculuk Kanunu”) ile alternatif bir uyuşmazlık çözümü olarak 
hayatımıza giren arabuluculuk çözüm yolu, 2017 senesinde yayımlanan ve 
2018 yılından itibaren yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 
(“İş Mahkemeleri Kanunu”) ile İşçi – İşveren uyuşmazlıklarında yargı süreci 
öncesinde zorunlu kılınmıştır. 

Yapılan bu değişiklik ile birlikte oluşan yeni düzen, hem işçilerin hem de 
işverenlerin kafasında bir çok soru işaretini yaratmıştır. Bu yazımızda, 
arabuluculuk çözüm yolu ile ilgili olarak kafalara takılan sorulara yanıt 
vermeye çalışacağız.
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1- Arabuluculuk Çözüm Yolu Nedir?

Arabuluculuk çözüm yolu, görüşmek 
ve müzakerelerde bulunmak amacıyla 
uyuşmazlık taraflarını bir araya getiren, 
onların birbirlerini anlamalarını ve bu su-
retle çözümlerini kendilerinin üretmesini 
sağlamak için aralarında iletişim süreci-
nin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların 
çözüm üretememeleri halinde çözüm 
önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi 
almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçün-
cü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak 
yürütülen alternatif bir uyuşmazlık çözüm 
yöntemidir. 

Günümüzde en basit bir alacak davası-
nın bile yıllarca sürebildiği bir yargı orta-
mında, arabuluculuk çözüm yolu taraflara 
hızlı, eşit ve adil bir alternatif sunmakta-
dır. Tamamen tarafların iradelerine bağlı 
olarak gerçekleşen görüşmeler sonucun-
da varılan uzlaşma ile tarafların üzerinde 
mutabık kaldıkları bir çözümle masadan 
kalkmalarını sağlamaktadır. Bunun öte-
sinde, aşağıda ayrıntılı olarak açıklaya-
cağımız üzere, arabuluculuk çözüm yolu 
sonunda imzalanan anlaşmanın bir mah-
keme kararı gibi ilam niteliği taşıması ve 
uzlaşılan konu hakkında daha sonradan 

dava açılamaması, taraflara çok ciddi bir 
hukuki güvenlik sağlamaktadır.

2- Hangi Uyuşmazlıklarda 
Arabuluculuk Çözüm Yoluna 
Başvurulabilir?

Arabuluculuk Kanunu’na göre arabulu-
culuk çözüm yolu “tarafların üzerinde 
serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya 
işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmaz-
lıklarının çözümlenmesinde” uygulanabi-
lecektir. 

İşçi – işveren uyuşmazlıkları da bu tür 
uyuşmazlıklardan olmaları itibariyle ara-
buluculuk çözüm yoluna elverişli ve 2018 
yılında yürürlüğe giren İş Mahkemeleri 
Kanunu ile birlikte bu uyuşmazlıklarda 
zorunlu olarak uygulanması gereken bir 
yoldur. Neredeyse her türlü işçi – işve-
ren uyuşmazlığı ile ilgili olarak, hukuk 
mahkemelerinde dava açılmadan önce 
arabuluculuk yolunun denenmesi gerek-
mektedir. Yalnızca iş kazası veya mes-
lek hastalığından kaynaklanan maddi ve 
manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, 
itiraz ve rücu davaları söz konusu uy-
gulamanın dışında tutulmuştur. Bunun 
nedeni de, bu tür uyuşmazlıkların “kamu 

düzeni” ile ilgili olması ve tarafın haricin-
de kamunun menfaati de gözetildiğin-
den, tam anlamıyla tarafların üzerinde 
serbestçe tasarruf edememesidir.

Bu sayılanlar haricinde, bireysel veya 
toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya 
işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade 
talebiyle dava açılmadan önce arabulu-
culuk çözüm yoluna başvurmak zorunlu 
hale gelmiştir. Örneğin, iş sözleşmesi 
feshedilen bir işçi, işçilik alacaklarının 
tam olarak ödenmediği gerekçesiyle 
dava açmadan önce arabulucuya başvu-
rarak bu ihtilafı “barışçıl yolla” anlaşarak 
çözmeye çalışmalıdır. 

Zorunlu olarak arabulucuya başvuru 
şartı getirilmesi ilk bakışta dava sürecini 
gereksiz yere uzatan bir yöntem olduğu 
izlenimini oluştursa da, arabuluculuk çö-
züm yolu her iki tarafın da menfaatine 
olan bir çok faydayı içeriğinde barındır-
maktadır. Ancak bu faydaların ortaya çı-
karılabilmesi için tarafların yıkıcı değil ya-
pıcı, çatışmacı değil uzlaşmacı bir tutum 
sergilemeleri gerekmektedir. Nitekim bu 
yazımızın amacı da hem işçilere hem de 
işverenlere arabuluculuk çözüm yolunun 
faydalarını anlatabilmektir.
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3- Dava Yolu ile Arabuluculuk Çözüm 
Yolunun Karşılaştırılması 

Ülkemizde açılan davaların çözümlen-
mesi oldukça uzun zaman almaktadır. 
Basit yargılama usulüne tabi olan işçi 
– işveren uyuşmazlıklarının bile, temyiz 
incelemesi ile birlikte, yıllarca sürdüğü 
herkes tarafından bilinen bir gerçektir. 
Bu tür davalar sonucunda da her iki ta-
rafı memnun edecek bir sonuç genelde 
çıkmamaktadır. Özellikle işverenler açı-
sından bakıldığında, yıllarca süren dava-
lar sonunda genelde yüksek miktarlarda 
tazminatlara hükmedilmekte, yargılama 
giderleri, karşı vekalet ücretleri ve avukat 
masrafları ile birlikte bu rakamlar giderek 
artmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ara-
buluculuk çözüm yolu özellikle işverenler 
açısından son derece önem taşımakta-
dır. Şöyle ki;

• Arabuluculuk, dava yoluna kıyasla çok 
daha kısa süren ve etkin bir uyuşmazlık 
çözüm yoludur. 
• Arabuluculuk, davaya oranla masraf-
sız bir yoldur. Arabuluculuk asgari ücret 
tarifesi üzerinden arabulucuya ödenen 
miktarlar, yıllarca süren davalar sonunda 
ödenen yargılama giderleri, karşı vekalet 
ücretleri ve avukat masraflarının yanında 
oldukça düşük kalmaktadır. Mahkeme 
kararlarının icraya konulması ile ortaya 
çıkan çift vekalet ücretleriyle arabulucu-
lukta karşılaşılmamaktadır.
• Arabuluculuk, dava yolu ile karşılaştı-
ğında, hukuki anlamda belirsizlik içer-
meyen bir çözüm yoludur. Uzun süren 
davalar sonunda mahkemelerin nasıl bir 
karara ve hangi miktarda tazminata hük-
medeceği son ana kadar belirsizliğini ko-
rumaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatları, 
yıllık ücretli izin alacakları, fazla mesai 
alacakları ve diğer işçilik alacakları çoğu 
zaman hatalı bir biçimde hesaplanmak-
tadır. Bu açıdan bakıldığında, işverenler 
ne zaman ve ne şekilde sonuçlanacağı 
belli olmayan riskleri kimi zaman yıllarca 
taşıyabilmektedir. Arabuluculuk yolu ile 
uzlaşıldığında ise hesaplamalar güvenilir 

kişilerce iki tarafın da mutabık kalaca-
ğı bir biçimde yapılmaktadır. İşverenin 
uyuşmazlık ile ilgili tüm riski arabuluculuk 
anlaşma belgesinde bellidir. 
• Oldukça kısa süren uzlaşma süreci 
sonucunda ortaya çıkan anlaşma bel-
gesi ilam niteliğinde olduğundan, aynı 
anlaşma konusu üzerinden yeni bir dava 
açılmasına imkan bulunmamaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında da, arabuluculuk 
çözüm yolu, işverenler tarafından sıklık-
la uygulanan ikale anlaşmalarından da 
daha güvenilir bir çözüm sunmaktadır.
• İkale anlaşmalarının zaman zaman kar-
şılaşabileceği fazla mesai alacağını kap-
samama, tazminat üzerinden gelir vergisi 
kesintisi yapılma ihtimali ve işsizlik öde-
neğine başvuramama gibi olumsuzluk-
lar, arabuluculuk sürecinde söz konusu 
değildir. 
• İşyerinde yaşanan ihtilafların yıllarca 
süren davalar yerine arabuluculuk çözüm 
yolu ile kısa sürede çözüme bağlanması, 
işyerindeki huzurun tesisi açısından da 
büyük fayda sağlamaktadır.
• İşçi – işveren arasındaki ilişkinin gergin 
olduğu fesih senaryolarında (örneğin; 
toplu işten çıkarmalar, çalışma düzeninin 
değişmesine bağlı fesihler, vb.), bağım-
sız bir üçüncü kişinin mevcudiyeti taraflar 
arasındaki gerginliği azaltmakta ve sulh 
olma ihtimalini güçlendirmektedir.
• Bağımsız bir üçüncü kişinin görüşmede 
bulunması, işçiyi rahatlatmakta ve işveren 
tarafından iletilen teklifin ön yargısız ola-
rak dinlenmesine olanak sağlamaktadır. 
• İhtilafların arabuluculuk çözüm yolu ile 
kısa sürede sonuca bağlanması sayesin-
de işçiler de haklarını yıllarca beklemeden 
kazanabilmektedir.
• Tarafların arabuluculuk sürecinde anlaş-
maya varamamaları halinde herhangi bir 
hak kaybı yaşanmamakta ve ihtilafın dava 
yoluyla çözülmesinin önünde herhangi bir 
engel bulunmamaktadır. 

Arabuluculuk çözüm yolunun İş Mahke-
meleri Kanunu ile birlikte dava açılma-
dan önce başvurulması zorunlu olması 
nedeniyle 2018 yılından itibaren tüm işçi 

– işveren uyuşmazlıklarında (iş kazası 
veya meslek hastalığından kaynaklanan-
lar hariç) işçi ve işveren arabulucu hima-
yesinde en az bir görüşme yapacaktır. 
Tarafların birbirine hiç hak vermediği 
uyuşmazlıklarda bile yukarıda yer verdi-
ğimiz faydaların gözden geçirilmesi ve 
arabulucu himayesinde yapılacak görüş-
meye bu açıdan bakarak önyargılardan 
arınmış bir biçimde katılmanın hem iş-
verenler hem de işçiler açısından büyük 
kazançlar doğuracağını düşünüyoruz.

4- Arabuluculuk Çözüm Yolu ile ilgili 
Yargıtay Kararları

Mevcut haliyle yeni bir uyuşmazlık çözüm 
yolu olması nedeniyle arabuluculuk hak-
kında henüz çok fazla yargı içtihadı bu-
lunmamaktadır. Buna rağmen, Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi tarafından 08.12.2016 
tarih ve 2016/21744 karar numarası ile 
verilen karar, içerdiği hatalı değerlen-
dirmeler nedeniyle arabuluculuk yoluyla 
varılan anlaşmalarının niteliği hakkında 
sorulara neden olmaktadır. Bu nedenle 
yazımızın bu bölümünde söz konusu ka-
rar ile ilgili olarak kısa bir değerlendirme 
yapmak istedik.

Kararda özetle 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun 420. maddesinin ikinci fık-
rasında “…ibra tarihi itibarıyla sözleşme-
nin sona ermesinden başlayarak en az 
bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra 
konusu alacağın türünün ve miktarının 
açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarı-
na nazaran noksansız ve banka aracılı-
ğıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşı-
mayan ibra sözleşmeleri veya ibraname 
kesin olarak hükümsüzdür.” düzenle-
mesine yer verilmiş, bu düzenlemenin 
emredici nitelikte olduğu belirtilmiş ve bu 
nedenle işveren ve işçi arasında, işçilik 
alacakları konusundaki uyuşmazlığa iliş-
kin arabuluculuk tutanağının işten çıkış 
tarihinde düzenlenmesi ve ibra beyanı-
nın içeriği dikkate alınarak tarafların üze-
rinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri 
bir zamanda uyuşmazlık konusu olma-
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dan ve işçinin başvurusu bulunmadan 
ibra niteliğinde arabuluculuk tutanağı 
düzenlendiğine hükmetmiştir. Karardaki 
temel nokta, işten çıkış tarihinden itiba-
ren bir ay geçmeden tarafların arabulu-
culuk yoluyla birbirini ibra edemeyeceği 
yönündeki görüştür. Bilindiği üzere, Yar-
gıtay’ın arabuluculuk öncesi dönemde 
işçiden alınan ibranamelerin, işten çıkış 
tarihinden itibaren bir aylık sürenin geç-
mesinden önce düzenlenmesi halinde 
söz konusu ibranamelerin geçerlilik ka-
zanmayacağına dair yerleşik birçok kara-
rı bulunmaktaydı. Yukarıda bahsi geçen 
kararda da Yargıtay benzer bir yorum 
yaparak işten çıkış tarihinde imzalanan 
arabuluculuk anlaşmasını ibraname nite-
liğinde saymış ve geçerli olmayacağına 
dair karar vermiştir. 

Yayınlandığı tarihte söz konusu kararın 
hem arabuluculuk kurumunun mantığına 
hem de Arabuluculuk Kanunu’na aykırı 
olduğunu düşünüyoruz. Zira, amacı ih-
tilafların yargıya taşınmaksızın en hızlı 
ve etkin bir biçimde çözülmesi olan bir 
uyuşmazlık çözüm yolunun kullanılabil-
mesi için bir ay beklemenin söz konusu 
uyuşmazlığın çözümünü daha da zorlaş-
tıracağı gün gibi ortadadır. Öte yandan, 
bu karardan sonra 2018 yılında yürürlü-
ğe giren İş Mahkemeleri Kanunu ile yargı 
yoluna başvuru öncesinde arabulucuya 
başvurmanın zorunlu hale getirilmesi de 
Yargıtay’ın söz konusu kararında hatalı 
olduğunu gözler önüne sermektedir. 

5- İşçi – İşveren Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Çözüm Yoluna 
Başvuru Usulü

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, bireysel 
veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi 
veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe 
iade talebiyle açılan davalarda arabulu-
culuk kurumunun uygulanması zorunlu 
kılınmıştır. İstisna olarak, iş kazası veya 
meslek hastalığından kaynaklanan mad-
di ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili 
tespit, itiraz ve rücu davaları söz konusu 

uygulamanın dışında tutulmuştur. Yazı-
mızın bu bölümünde ana hatlarıyla ara-
bulucuya başvuru usulünü ve arabulucu-
luk aşamalarını anlatacağız.

Arabulucuya başvuru, kanunda öngörül-
düğü usule tabi olarak Adalet Bakanlı-
ğı’nca adliyelerde kurulan arabuluculuk 
bürolarına başvuru ile yapılabileceği gibi, 
tarafların üzerinde anlaşmasına bağlı 
olarak sicile kayıtlı herhangi bir arabulu-
cuya doğrudan başvuru şeklinde de ya-
pılabilir. 

Başvuru üzerine arabulucu tarafından ta-
raflar bilgilendirir ve ilk toplantıya davet 
edilir. İlk toplantı her iki taraf için de cid-
di önem taşımaktadır. Zira, taraflardan 
birinin geçerli bir mazeret göstermeksi-
zin 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 sorum-
lu tutulur. Ayrıca, bu taraf lehine vekalet 
ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da 
ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona 
eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açıla-
cak davalarda tarafların yaptıkları yargı-
lama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır. 

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlen-
dirildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde 
sonuçlandırmak zorundadır. Bu süre zo-
runlu hallerde arabulucu tarafından en 
fazla 1 hafta uzatılabilir. Burada önemli 
bir nokta, arabuluculuk bürosuna başvu-
rulmasından son tutanağın düzenlendiği 
tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı 
durur ve hak düşürücü süre işlemez. 
Diğer bir deyişle, arabulucuya başvur-
mak, tarafların dava açma haklarını kay-
betmesine neden olmaz. Arabuluculuk 
görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni 
temsilcileri veya avukatları aracılığıyla 
katılabilirler. İşverenin yazılı belgeyle 
yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde 
işvereni temsil edebilir ve son tutanağı 
imzalayabilir.

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda 
anlaşmaları halinde, arabuluculuk ücre-
ti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine 
göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca 
eşit şekilde karşılanır. 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara 
ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için 
görüşme yapılamaması veya 2 saatten 
az süren görüşmeler sonunda tarafların 
anlaşamamaları hallerinde, ücret Adalet 
Bakanlığı bütçesinden ödenir. Görüş-
melerin iki saatten fazla sürmesi halinde 
iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi ka-
rarlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde 
ödenir. 

Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin varlı-
ğı halinde işe iade talebiyle arabulucuya 
başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekle-
şebilmesi için hem asıl işverenin hem de 
alt işverenin arabuluculuk görüşmelerine 
birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine 
uygun olması aranır. Zira, asıl işveren ve 
alt işveren, alt işverenin işçilerine karşı 
müteselsilen sorumludur. Taraflardan 
herhangi birinin arabulucuya başvur-
maksızın doğrudan dava açması halinde 
dava usulden reddedilir. Bu şekilde açı-
lan davanın usulden reddi halinde kesin-
leşen ret kararının tebliğinden itibaren 2 
hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

Tarafların arabuluculuk süreci sonunda 
anlaşması halinde ise bir anlaşma belge-
si düzenlenir. Bu belgede her iki tarafın 
da uyuşmazlığın giderilmesi ile ilgili ola-
rak üstlendikleri haklar ve yükümlülükler 
detaylı bir şekilde belirtilir. Anlaşma bel-
gesi arabulucu ve taraflarca imzalanır. 
Tarafların anlaşma belgesini avukatları 
ile birlikte imzalaması halinde anlaşma 
belgesi ilam niteliğinde bir belge olarak 
kabul edilir. Aksi taktirde, anlaşma bel-
gesinin ilam niteliğini taşıması için mah-
kemeye başvurulması gereklidir. Her 
halükarda, arabuluculuk çözüm yoluyla 
anlaşma sağlanması halinde üzerinde 
anlaşılan hususlar hakkında taraflarca 
dava açılamaz.
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Kumru RENDE
Ece Gizem ÇAKMAK

Tuğba DOĞAN
Şeyma KARAHAN

TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi,

Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

İmalat Sanayiinde 
Atıkların Alternatif Yakıt 
ve Hammadde Olarak 
Kullanımı: Diğer Metalik 
Olmayan Mineral Ürünlerin 
İmalatı Sektörü

Özet: Günümüzde oldukça önemli bir konu haline gelen kaynak verimliliği, daha yüksek 
karlılık sağlamasının yanı sıra, yeni teknolojilerin gelişmesini teşvik ederken istihdamı 
da artırarak üretimde yenilik ve büyüme potansiyelini açığa çıkarmaktadır. Çeşitli sana-
yi sektörlerinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ekoverimli ürünlerin 
tasarımı, atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanımı sağlanarak ekonomik ve çevre-
sel kazanımlar elde edilmekte ve sektörlerin rekabetçi konumu korunmaktadır. İmalat 
sanayi ana sektörlerinden biri olan “Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı” 
sektörü hayatımızın birçok alanında kullanılan cam, çimento, beton, seramik gibi ürünleri 
üretmekte olup, imalat sanayi katma değeri içindeki %8’e yakın payı ile Türkiye eko-
nomisinde değerli bir konumda bulunmaktadır. Sektör, artan çevre sorunlarına çeşitli 
çözümler üretme konusunda da lider sektörlerdendir. Bu çalışma kapsamında “Diğer 
metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı” sektörünün mevcut durumu ve sürdürülebilir 
üretim göstergeleri hakkında bilgiler verilerek, çeşitli alt sektörlerde atıkların alternatif 
yakıt veya ham madde olarak değerlendirilme durumları irdelenmiş, örnekler verilerek 
ülkemizdeki mevcut durum ortaya konulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Atık, Cam, Çimento, Seramik, Diğer metalik olmayan mineral ürün-
lerin imalatı 
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Giriş

Kaynak verimliliği, Birleşmiş Milletler Çev-
re Programı (UNEP) tarafından doğal 
kaynakların sürdürülebilir olarak üretilme-
si, işlenmesi ve tüketilmesinin yanı sıra, 
ürünlerin üretimleri ve tüketimleri esna-
sında oluşan olumsuz çevresel etkilerinin 
tüm yaşam döngüleri boyunca azaltılması 
olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda, 
geleneksel kirlilik kontrolü yöntemlerinin 
aksine atık oluşumunu kaynağında önle-
yerek veya azaltarak üretimden kaynakla-
nan çevresel etkileri en aza indirmeyi de 
amaçlamaktadır.

Benzer şekilde, kaynak verimliliği; “aynı 
miktarda girdi ile daha fazla çıktı (sabit 
girdi ile çıktı maksimizasyonu)”, “daha az 
miktarda girdi ile aynı miktarda çıktı (sabit 
çıktı ile girdi minimizasyonu)” veya “üretim 
sürecinde kayıp ve atıkların azaltılması 
(atık optimizasyonu)” şeklinde de ifade 
edilmektedir. Kaynak verimliliği, daha yük-
sek karlılığın yanı sıra, yeni teknolojilerin 
gelişmesini de teşvik etmektedir. Kaynak 
verimliliği ile üretimde yeni proseslerin ge-
liştirilmesi ve uygulanması ile ekoverimli 

ürünlerin tasarımı, atıkların geri dönüşü-
mü ve yeniden kullanımı sağlanmaktadır 
(Europe EEIG, 2012).

Ülkemizde AB Çevre Mevzuatına uyum 
programı çerçevesinde yapılan çalışmalar 
ile daha etkili olarak gelişen çevre koruma 
bilinci ve yasal yaptırımlar, temiz teknoloji-
lerin kullanılmasına, atık oluşumunu önle-
me veya azaltmaya, atıkların tekrar kulla-
nımı, geri dönüşümü ve geri kazanımına 
yönelik Ar-Ge araştırmalarını kaçınılmaz 
hale getirmiştir. Bu kapsamda, önemli 
bir araç olan ve tüm dünyada yaygınlaş-
makta olan endüstriyel simbiyoz kavramı, 
“tercihen birbirine fiziksel olarak yakın 
olup, normalde birbirlerinden bağımsız 
çalışan iki veya daha fazla endüstriyel 
işletmenin bir araya gelerek hem çevre-
sel performansı hem de rekabet gücünü 
artıracak uzun süreli ortaklıklar kurmaları 
ve dayanışma içinde çalışmaları” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, işletmeler 
arasında madde (atık, yan ürün, vb.) ve 
enerji değişimi başta olmak üzere olası 
her türlü kaynağın (hammadde, enerji, su, 
atık, altyapı, üretim araçları, insan kaynak-
ları, arazi, vb.) ortak kullanımı ile kaynak 

kullanımının optimize edilmesine yönelik 
her türlü yönetsel ve ticari işbirliğinin ha-
yata geçirilmesini içermektedir. Endüstri-
yel simbiyozun en temel uygulama şekli 
bir işletmenin atığının, yan ürün ya da atık 
ısısının başka bir işletme tarafından girdi 
olarak kullanılmasıdır. Bu şekilde oluş-
turulan “simbiyotik ilişki” ile ekonomik ve 
çevresel kazanımlar elde edilmektedir. Bu 
yaklaşımın uygulanması ile atık bertaraf 
maliyetlerinde azalma sağlanırken, atığın 
depolanma ihtiyacı ortadan kalkmakta, 
hammadde ve enerji ikamesi sağlanırken, 
katma değerli ürünlerin üretilmesi müm-
kün olmaktadır (Cementurk, 2013).

Türkiye, bu kapsamda sürdürülebilirlik 
ilkelerinin büyük ölçüde ulusal kalkınma 
politikalarına yansıtıldığı bir ülkedir. 10. 
Kalkınma Planı’nda sanayide çevre dos-
tu tekniklerin kullanılması vurgulanmış, 
üretimin daha verimli bir şekilde gerçek-
leştirilmesi ve atıkların azaltılması hedef-
lenmiştir. Ülkemizin kaynaklarının verimli 
kullanılması, imalat sanayinin rekabet 
gücünün artırılması ve buna bağlı olarak 
çevresel etkilerin azaltılması amacıyla 
üretim süreçlerinde minimum kaynak tü-
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ketimi ve minimum atık oluşumu prensi-
bine dayalı temiz üretim çalışmalarının 
yaygınlaştırılması öncelikli hedefler olarak 
ele alınmaktadır.

İmalat sanayinde her sektör kaynak kulla-
nımı açısından farklılıklar gösterdiğinden 
ve ülkemiz kaynakları sınırlı olduğundan 
Türkiye gibi endüstrileşmekte olan ülkeler-
de kaynak verimliliği çalışmalarının sektö-
rel bazda yapılması önem arz etmektedir 
(Böğürcü, 2012). Diğer metalik olmayan 
mineral ürünlerin imalatı sektörü, atıkların 
değerlendirilmesi alanında öncü bir sektör 
olup, sektörde hali hazırda uygulanmakta 
olan birçok çalışma mevcuttur. 

2. Diğer Metalik Olmayan Mineral 
Ürünlerin İmalatı Sektörü

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 
imalatı sektörü, birçok alanda kullandığı-
mız cam, çimento, beton, seramik, gra-
nit, tuğla ve taş kaynaklı ürünleri, araç ve 
gereçleri üreten önemli bir imalat sanayi 
dalıdır. Bu ürünler, ağırlıklı olarak inşaat 
ve yapı malzemeleri sektörüne girdi oldu-
ğundan, mineral ürünlerin önemli bir kısmı 
inşaat veya yapı malzemeleri olarak da 
nitelendirilmektedir. Özellikle inşaat sek-
töründeki çeşitli yatırımlar sektöre yöne-
lik talebin belirleyicisi olmaktadır. Sektör, 
3 bin civarındaki işletme sayısı 200 bine 
yaklaşan istihdamı ve Türkiye imalat sa-
nayi katma değeri içindeki %8’e yakın payı 
ile Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oy-
namaktadır. Mineral ürünler genellikle ağır 
tonajlı olduğu için ve buna bağlı olarak bu 
ürünlerin uzak pazarlara sevkiyatları ma-
liyetli olduğundan, sektörde ihracat daha 
çok Irak, Rusya, Azerbaycan ve Bulgaris-
tan gibi sınır komşularımıza ve Almanya, 
İngiltere, Fransa ve İtalya ile S. Arabistan 
ve Libya gibi diğer yakın ülkelere yapıl-
maktadır. NACE Rev.2 sınıflandırmasına 
göre, 23 numaralı Diğer metalik olmayan 
mineral ürünlerin imalatı sektörü sekiz alt 
sektörden oluşmaktadır (Çizelge 1).

Türkiye, dünyada en fazla çimento ve 

klinker ihracatı yapan ülke olup çimento 
üretiminde oldukça güçlü bir konumdadır. 
Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde 
artmakta olan cam talebi sektör için önem-
li bir pazar potansiyeli yaratmaktadır. Se-
ramik karo ve kaldırım taşları imalatı alt 
sektöründe de Türkiye çok hızlı gelişen bir 
ihracat potansiyeline sahiptir (İSO, 2014). 
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 
imalatı sektörü, 2012 yılında dünya mi-

neral ürünleri ihracatında %2,3’lük pay ile 
dokuzuncu sırada yer almıştır.

Türkiye, mineral kaynaklar açısından zen-
gin ve kaliteli rezervlere sahip bir ülkedir. 
Rezervlerin varlığı sayesinde sektör ham-
madde ihtiyacının önemli bir bölümünü 
yurt içinden temin etmekte ve rekabet gü-
cünü artırmaktadır. Sektörün rekabet gü-
cünü olumsuz yönde etkileyen en önemli 
faktör ise enerji fiyatlarının (elektrik, doğal-
gaz ve akaryakıt gibi) rakip ülkelere göre 
yüksek olmasıdır (İSO, 2014). 

2.1. Atık Miktarı

Üretim sürecinde oluşan atıkların çevresel 
etkilerinin azaltılması, doğal kaynakların 
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve eko-
nomik fayda elde edilmesi gibi sebeplerle 
diğer sanayi kollarında olduğu gibi Diğer 
metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 
sektöründe de atık yönetimi konusu bü-
yük önem arz etmektedir. TÜİK verilerine 
göre 2014 yılında imalat sanayi kaynaklı, 
1 milyon ton tehlikeli ve 14,7 milyon ton 
tehlikesiz olmak üzere toplam 15,7 milyon 
ton atık üretilmiş olup, toplam atığın %6’sı 
Diğer metalik olmayan mineral ürünle-

Diğer metalik olmayan mineral
ürünlerin imalatı
Cam ve cam ürünleri imalatı

Ateşe dayanıklı (refrakter) 
ürünlerin imalatı

Kilden inşaat malzemeleri imalatı

Diğer porselen ve seramik
ürünlerin imalatı

Çimento, kireç ve alçı imalatı

Beton, çimento ve alçıdan yapılmış
eşyaların imalatı

Taş ve mermerin kesilmesi,
şekil verilmesi ve bitirilmesi

Aşındırıcı ürünlerin ve başka 
yerde sınıflandırılmış metalik
olmayan mineral ürünlerin imalatı

23

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.9

Çizelge 1. Diğer metalik olmayan mineral 

ürünlerin imalatı sektörü NACE Rev.2 kodları 

(İSO, 2014). 

Şekil 1: 2014 Yılı İmalat Sanayi Atık Miktarlarının
Dağılımı (TÜİK; 2016b).
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Şekil 1. 2014 Yılı İmalat Sanayi Atık Miktarlarının Dağılımı (TÜİK; 2016b).
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rin imalatı sektörüne aittir. (TÜİK, 2016a; 
TÜİK, 2016b). İmalat sanayi kaynaklı atık 
oluşumunun sektörel bazda dağılımı Şekil 
1’de verilmiştir. 

Öte yandan Avrupa İstatistik Ofisi verileri-
ne göre, sektörde 2014 yılında oluşan teh-
likeli ve tehlikesiz atık miktarları sırasıyla 
12,4 bin ton ve 606,2 bin ton olup, üretilen 
atık miktarının yıllar itibariyle değişimi Şe-
kil 2’de verilmiştir (EUROSTAT, 2017). 

 2.2. Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri

İmalat sanayi ve alt sektörleri için hesap-
lanan Sürdürülebilir Üretim Göstergele-
ri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 
yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, Diğer 
metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 
sektörüne ilişkin yıllara göre atık yoğunlu-
ğu, atık geri kazanım oranları ve sera gazı 
yoğunluğunu içeren sürdürülebilir üretim 
göstergeleri Şekil 3’te verilmiştir. Atık yo-
ğunluğu verilerine göre üretilen bir lira kat-
ma değer başına oluşan tehlikeli atık ve 
toplam atık miktarı 2014 yılı için sırasıyla 
2 ve 118 gram olarak gerçekleşmiş, 2012 
yılına göre tehlikeli atık yoğunluğu %43, 
toplam atık yoğunluğu ise %40 oranında 
azalmıştır (Şekil 3a) (BSTB, 2017). 

Özellikle son yıllara ait veriler incelendi-
ğinde, toplam atık miktarının %1,5-2,5 
arasında tehlikeli atık içerdiği görülmek-
tedir. 

2014 yılında sektörde üretilen toplam atı-
ğın %8’i tesis içinde, %38’i tesis dışında 
olmak üzere toplam %46’sı geri kazanıl-
mıştır (Şekil 3b). Tesis içi ve tesis dışı geri 
kazanım oranları 2010 ve 2012 yıllarında 
birbirine yakın oranlarda gerçekleşmiş 
olup, 2014 yılında ise 2008 yılına benzer 
şekilde tesis dışı geri kazanım oranının 
tesis içi geri kazanım oranından oldukça 
yüksek olduğu görülmektedir. 2014 yılın-
da gerçekleşen toplam atık geri kazanımı 
2012 yılına göre yaklaşık %2 oranında 
azalmıştır (BSTB, 2017).

Üretilen bir lira katma değer başına at-
mosfere salınan sera gazı miktarı verile-
rine göre, 2013 yılında 8,1 kg CO2e/TL 
olan sera gazı yoğunluğunun bir önceki 
yıla göre %12 azaldığı görülmüştür (Şe-
kil 3c). Sektör 2013 yılında, katma değer 
başına en fazla sera gazı üreten sektör 
olmuştur (BSTB, 2017).

3. Diğer Metalik Olmayan Mineral 
Ürünlerin İmalatı’nda Atıkların 
Değerlendirilmesi
3.1. Çimento İmalatı Alt Sektörü

23.51 NACE kodlu “Çimento imalatı” alt 
sektörü; yarattığı katma değer ve sağla-
dığı istihdam açısından sanayimizin en 
önemli yapıtaşlarından biri olarak nite-
lendirilmektedir. Uluslararası standartlara 
uyum açısından kendisini sürekli yenile-
mekte olan sektör, hammadde konusunda 
tamamen kendi kaynaklarını kullanmakta 
olup, üretimiyle ülke ihtiyacını karşılayabil-
mekte, sahip olduğu bilgi birikimi ve tec-
rübe sayesinde küresel ölçekte de önemli 
bir konumda bulunmaktadır.

Türkiye çimento sektörü, 1911 yılında 
20.000 ton/yıl kapasiteli bir fırınla Darı-

ca’da üretime başlamış olup, 2016 yılı iti-
bariyle 80 milyon ton klinker ve yaklaşık 
133 milyon ton çimento üretim kapasite-
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sine ulaşmıştır. 2017 yılı itibariyle ülke-
mizde 54’ü entegre, 18’i öğütme olmak 
üzere toplam 72 adet tesis bulunmaktadır 
(TÇMB, 2017a). 

Dünya çimento üretimi 2015 yılında 4,6 
milyar tona ulaşmış olup, Çin 2,35 milyar 
ton üretim ile dünya çimento üretimindeki 
lider konumunu sürdürmektedir. Türkiye 
ise 72,8 milyon ton çimento üretimi ile Av-
rupa’nın en büyük, dünyanın ise Çin, Hin-
distan, AB ülkeleri, ABD ve Brezilya’dan 
sonra en büyük altıncı üreticisi konumun-
dadır (CEMBUREAU, 2016).

Sektör, ihracattaki payını her geçen gün ar-
tırmakta ve dünyanın yaklaşık 90 ülkesine 
satış yapmaktadır. 2016 yılında yaklaşık 
7,5 milyon ton çimento ve 3,7 milyon ton 
klinker ihracatı gerçekleştirilmiştir. Mevcut 
durumda, yurtiçi talebi karşılamakta sıkıntı 
çekmeyen, bunun yanı sıra ihracat mik-
tarını sürekli artıran sektör Avrupa’nın en 
büyük çimento ihracatçısı konumundadır.

Çimento sektörü endüstriyel simbiyoz 
uygulamaları için en önemli sektörlerden 
biridir. Uzun yıllardan beri çeşitli atıklar 
çimento üretiminde hammadde ve enerji 
kaynağı olarak kullanılmakta, buna paralel 
olarak çimento fırınları, sorun teşkil eden 
pek çok atığın bertarafı için çözüm olanağı 
sunmaktadır (Cementurk, 2013).

3.1.1. Çimento Sektöründe Alternatif 
Yakıt Kullanımı

Gelişmekte olan ülkelerde atık miktarı 
hızla artmakta olduğundan atıkların arı-
tılması, depolanması veya işlenmesi çev-
re açısından giderek daha önemli hale 
gelmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın 2014 yılında yayınladığı Çi-
mento Sektörü Raporuna göre, önümüz-
deki 10 yıl içinde, sektörün iç pazar ve 
ihracatta daha da büyümesi beklenirken 
100 milyon ton üretim hacmine ulaşaca-
ğı öngörülmektedir. Bu nedenle sektörde 
kullanılacak yakıt miktarı da bağlantılı ola-
rak artacaktır.

Yeterli kalorifik değere ve uygun özellikle-
re sahip olan farklı türdeki atıkların, fosil 
yakıtlar ve/veya ham maddelerin yerine 
çimento fırınlarında kullanılması ile doğal 
kaynak tasarrufu sağlanmaktadır. Bunun-
la birlikte sürekli artmakta olan fosil yakıt 
fiyatları çimento fabrikalarını alternatif 
yakıt kullanmaya teşvik etmektedir. Yakıt 
tüketimi tipik olarak çimento üretim ma-
liyetlerinin yaklaşık %30’unu oluşturdu-
ğundan, fiyat, yakıt seçiminde önemli bir 
parametre olmaktadır. Yerel koşullarına 
ve türlerine göre değişmelerine rağmen 
atık yakıtlar konvansiyonel yakıtlardan ge-
nellikle daha ucuz olmaktadır. Ancak, atık 
yakıtların homojen hale getirilmesi için ön 
işlemlere tabi tutulması ilave masraflara 
yol açabilmektedir.

Küresel çimento üretim hacmi göz önün-
de bulundurulduğunda, konvansiyonel ya-
kıtların alternatif yakıtlarla değiştirilmesi, 
doğal kaynaklarda yüksek miktarlarda ta-
sarrufun yanında CO2 emisyonlarında da 

belirgin bir azaltım sağlamaktadır. Birçok 
tesiste, enerjinin %50’ye kadarı alternatif 
yakıtlardan sağlanmaktadır (WWF, 2008).

Çimento fırınlarının doğası gereği fırın içi 
sıcaklık 2000°C’nin üzerine çıktığından 
atıktan türetilmiş yakıt (ATY) veya diğer 
alternatif yakıtlar atık kül veya zararlı 
emisyonlar üretmeksizin tamamen yok 
edilebilmektedir. 

Çizelge 2’de bazı AB ülkelerinde yakıt ola-
rak kullanılan farklı türde atıkların kalorifik 
değerleri verilmektedir.

Çimento fırınlarında klasik fosil yakıtların 
yerini alabilecek alternatif yakıtların kulla-
nım potansiyeli dünya genelinde ortalama 
%12 olarak hesaplanmıştır (WWF, 2008). 
2006-2050 yılları arasında tahmini alter-
natif yakıt kullanımı Şekil 4’te verilmekte-
dir (IEA/WBCSD, 2009). 

Avrupa çimento sanayinde önemli miktar-
da atık geri kazanımı sağlanmaktadır. Ör-
neğin, 2007 yılında Hollanda’da bulunan 
bir çimento tesisinde yakıt içerisinde %44 
civarında biyokütle kullanılarak CO2 emis-
yonlarında 1990 yılına göre %28 azaltım 
sağlanmıştır (Zhu, 2011). Avrupa’da bazı 
fabrikalarda %80’i aşan oranlarda fosil 
yakıt ikamesi yapılmaktadır (IPPC, 2013).

Türkiye’de ise atık geri kazanımı çalışma-
ları 2004 yılında başlamıştır. 2017 yılı iti-
bariyle “Beraber Yakma Lisansı”na sahip 
35 tesis bulunmaktadır.

Alt sektörde 2012 yılı için ortalama ısıl 
enerji yer değiştirme oranı yaklaşık %2,4 
iken bu değer 2015 yılında %3,8’e ulaş-
mıştır. Lisanslı fabrikalarda ise ısıl ener-
ji yer değiştirme oranı yaklaşık %6’dır. 
Özellikle endüstriyel atık kaynaklarına 
yakın sınırlı sayıda entegre fabrikada ısıl 
enerji yer değiştirme oranı %25 civarında-
dır (TÇMB, 2017b).

Türkiye’de, atık lastikler, atık yağ ve çözü-
cüler, plastik, tekstil kalıntıları ve ATY yay-

Çizelge 2. Bazı AB ülkelerinde yakıt olarak 

kullanılan farklı atıkların kalorifik değerleri 

(IPPC, 2013). 

Odun

Kağıt/karton

Tekstil

Plastik

~16

3-16

<40

17-40

Kauçuk/lastik

Endüstriyel çamur

Kentsel kanalizasyon çamuru

Katı yağlar

Kömür/karbon atığı

Zirai atıklar

Katı atıklar

Solventler ve ilgili atıklar

Sıvı yağlar ve yağlı atıklar

Kanalizasyon çamuru 
nem oranı >%10

Kanalizasyon çamuru 
nem oranı >%0-10

İşlenmiş atıklar
(Örn; atıktan türetilmiş yakıt)

Atık yakıt türleri Kalorifik değer
(MJ/kg)

14-25

~26

8-14

12-16

27-32

20-30

12-16

14-28

20-36

25-36

3-8

8-13
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gın olarak kullanılmaktadır. 2005 yılında 
çimento sektöründe alternatif yakıt kulla-
nımı yaklaşık 9000 ton iken 2011 yılında 
330 bin tona ulaşmıştır (Şenyurt, 2012). 
Atıkların ortalama kalorifik değerinin 3500 
kcal/kg olduğu kabul edildiğinde, kalori-
fik değeri 7000 kcal/kg olan fosil yakıttan 
165.000 ton tasarruf edildiği ifade edilebilir 
(Şenyurt, 2012). 2011 yılı alternatif ya-
kıt kullanımı oranları Şekil 5’te verilmiştir 
(Şenyurt, 2012). 

Avrupa Birliği ülkeleri ise (AB28) 2010 
yılında yaklaşık %30,5 oranında alterna-
tif yakıt tüketmişlerdir (GNR, 2013). Bu 
oranlar değerlendirildiğinde alternatif ya-
kıt kullanımında Avrupa’nın çok gerisinde 
olduğumuz görülmektedir. Türkiye bu de-
ğere ulaştığında, ciddi miktarda fosil yakıt 
tasarrufu ve sera gazı emisyonu azaltımı 
sağlanmış olacaktır. Sektör bu konuyu 
önemsemekte ve çeşitli yatırımlar gerçek-
leştirmektedir. Fakat bu konuda sosyal 
kabullenebilirlik açısından toplumun da 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Çimento fabrikaları bünyelerinde ATY te-
sislerinin kurulması fabrikaların ATY kul-
lanımını ciddi oranda arttırmakta, termal 

enerji tüketiminin ise azaltılmasına katkı 
sağlamaktadır.

Türkiye çimento sektörü 2025 yılına ka-
dar, sektörün ısıl enerjisinin %40’ının 
evsel atıklardan karşılanmasını hedefle-
mektedir. Bu sayede; yaklaşık 7 milyon 
ton evsel ATY geri kazanımı, 3 milyon 
tona yakın kömür veya benzeri fosil ya-
kıt tasarrufu, bununla birlikte yaklaşık 1,7 
milyon ton CO2 tasarrufu sağlanması he-

deflenmektedir. Ayrıca, düzenli depolama 
alanlarındaki çöp miktarı azalacağından 
CO2’ten 25 kat daha etkili bir sera gazı 
olan CH4 gazında da azaltım sağlanmış 
olacaktır (TÇMB, 2017b).

3.1.2. Çimento Sektöründe Alternatif 
Hammadde Kullanımı

Çimento üretiminde gerekli olan hammad-
deler kalker, kil ve demir cevheri ile alçıta-
şı, tras gibi katkılardır. Tüm bu maddelerin 
üretimleri ve nakliyeleri esnasında enerji 
ve yakıt tüketilmektedir. Aynı zamanda, 
bu doğal kaynaklar hızla yok olmaktadır.

Son yıllarda çimento sektöründe alternatif 
hammadde kullanımı giderek artmaktadır. 
En çok kullanılan alternatif hammaddeler; 
tersanelerde raspalama sonucu açığa çı-
kan grit malzemesi, döküm kumu, kazan 
dibi çamuru, kalsiyum karbit cürufu, cüruf 
atıkları, mermer tozu, beton atıkları, fos-
fojips, sentetik alçı, çimento fırın tozu, kö-
mür külü, kalsit bitümlü şist ve benzeri Si, 
Ca, Fe ve Al kaynağı malzemelerdir.

Klinker üretiminde alternatif malzemelerin 
kullanılmasına yönelik örneklerin başında, 
çeşitli atıkların yakılması sonucu açığa çı-
kan uçucu kül ve taban külünün kullanımı 
gelmektedir. 

Şekil 4. Tahmini alternatif yakıt kullanımı 2006-2050 (IEA/WBCSD, 2009).

Diğer atıklar
3,0%

Diğer solventler
ve boya çamurları

2,2%

Kontamine atıklar
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Sıvı yakıt atıkları
3,4%

Ambalaj atıkları
1,5%

Arıtma çamurları
ve ağartma

toprağı
13,1%

Atık yağlar
23,6%

Katı yanabilir
atıklar ve ATY

21,7%

Kullanılmış
lastikler
20,3%

Rafinasyon
atıkları
3,2%

Şekil 5: Alnetnatif yakıt kullanım oranları
% Gjoule, 2011 (Şenyurt, 2012)

Şekil 5. Alternatif yakıt kullanım oranları %Gjoule, 2011 (Şenyurt, 2012).
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Yurt dışında özellikle belediye çöpleri-
nin ya da evsel atık su arıtma çamurla-
rının yakılması sonucu oluşan küller bu 
amaçla kullanılmaktadır. Düşük oran-
larda demir oksit ve silika ilavesi ile bu 
tür küllerin klinker üretiminde kullanımı 
mümkün olmaktadır. Diğer taraftan, ürün 
geliştirme kapsamında klinker ile birlikte 
farklı malzemelerin kullanıldığı çimento 
türlerine yönelik çalışmalar da yapılmak-
tadır. Tamamlayıcı nitelikte çimentomsu 
malzemeler olarak tanımlanabilecek bu 
tür malzemeler klinkere belirli oranlarda 
karıştırılarak kullanılabilmektedir. 

Bu şekilde daha mukavemetli çimentola-
rın üretimi de söz konusu olabilmektedir. 
Klinker ile karıştırılarak kullanılabilecek 
alternatif malzemeler arasında granüle 
edilmiş yüksek fırın cürufu ve kömür yak-
ma sonucu oluşan uçucu kül örnek olarak 
verilebilir (Cementurk, 2013).

Ayrıca, endüstriyel simbiyoz çalışmaları 
kapsamda, Seramik Araştırma Merkezi 
(SAM)’nin, yürüttüğü ve bu alanda örnek 
teşkil eden bir proje tamamlanmıştır. Bur-
sa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BE-
BKA) desteği ile yürütülen projede Bilecik 
ve Eskişehir illeri civarında yoğunlaşmış 
durumdaki seramik tesislerinin arıtma 
keklerinin çimento sektöründe alternatif 
hammadde olarak değerlendirilmesi için 
mevcut durum analizi, firmalardan temin 
edilen atıkların karakterizasyonu ve çi-
mento sektöründe kullanıma uygunlukları-
nın tespiti, uygun kurutma tipinin belirlen-
mesi ve belirlenen kurutma sistemine ait 
fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Projede, 
Eskişehir’de faaliyet gösteren bir çimento 
fabrikası da aktif olarak yer almıştır.

Türkiye’de bir çimento üreticisi tarafından 
inşaat kazılarından ortaya çıkan hafriyat 
kayaçları da artık alternatif hammadde 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu uy-
gulama dünya çapında bir “iyi uygulama 
örneği” olarak gösterilebilir. Aynı zaman-
da, Türkiye’de deprem açısından riskli gö-
rülen yapıların yenilenmesi amacıyla kent-

sel dönüşüm süreci devam etmektedir. 

Kentsel dönüşümle birlikte hem hafriyat 
kayaçları hem de inşaat atıklarının uygun 
fraksiyonları (tuğla vb.) çimento üretimin-
de önemli bir hammadde kaynağı olabi-
lecektir. Özellikle inşaat atıklarının geri 
dönüşümden geçirilmesi sonucu demir, 
agrega ve kum tasnif edilerek uygun fizik-
sel ve kimyasal özeliklere sahip olmaları 
halinde beton ve çimento sektöründe kul-
lanılabilecektir (Engin vd., 2013).

Türkiye’de çimento sektöründe alternatif 
hammadde kullanımı AB’deki uygulama-
lara kıyasla arzu edilen seviyenin olduk-
ça altındadır. Bunun en önemli nedenleri 
nakliye mesafesi, atıkların nem içeriği ve 
henüz “kirleten öder” prensibinin oturmuş 
olmaması olarak ifade edilebilir.

3.1.3. Çimento Sektöründe Atık Isının 
Geri Kazanımı

Çimento üretiminde kuru proses fırınların-
da, sisteme giren toplam ısının yaklaşık 
%40’ı atık ısı olarak egzoz gazları ile bir-
likte atmosfere atılmaktadır (EMT, 2006). 
Atık ısı, hammadde ve yakıtın kurutulma-
sı, fırında yakıt tüketimi için gerekli hava-
nın ön ısıtılması ve atık ısı geri kazanım 
buhar jeneratörleri vasıtasıyla elektrik 
enerjisi üretimi gibi çeşitli uygulamalar için 
tekrar kullanılabilmektedir. Atık ısı geri ka-
zanımı, günümüzde çimento sektörü için, 
enerji verimliliği ve çevre bilincinin artması 
açısından oldukça ilgi duyulan bir alandır. 
Geri kazanılan atık ısı miktarını etkileyen 
faktörler; tesis kapasitesi, termal tüketim, 
ön ısıtıcısının kademe sayısı ve klinker 
soğutucusunun türü ve verimidir. Isı geri 
kazanım sistemine ve fırın teknolojisine 
bağlı olarak, klinker soğutucudan 7-8 kWh/
ton çimento, fırın egzoz gazlarından 8-10 
kWh/ton çimento elektrik üretimi gerçek-
leştirilebilmektedir (EPA, 2010). Toplam 
üretim 7-20 kWh/ton çimento arasında de-
ğişim göstermektedir (EPA, 2010). Çizelge 
3’te 2500-4500 ton klinker/gün kapasiteli 
bir çimento fırın sisteminden çıkan egzoz 

gazları sıcaklıkları ve geri kazanılabilecek 
enerji potansiyeli sunulmuştur (Zhu, 2011).

Türkiye’de ilk WHR sistemi 2010 yılında 
devreye alınmıştır. 2014 yılı itibariyle WHR 
sistemi kullanan tesis sayısı 9’a ulaşmış-
tır. Çimento sektörü, rekabetin yoğun ola-
rak yaşandığı bir sektör olduğundan bu tip 
iyi uygulamalara ve ilgili yatırımlara önem 
verilmektedir. Bu kapsamda yatırımların 
artacağı ve yeni tesislerin kurulacağı ön-
görülmektedir.

2014 yılı itibariyle sektörde atık ısıdan 
elektrik üretim kapasitesi 84 MW olup, 
toplam potansiyel 270 MW olarak hesap-
lanmıştır (Alpan, 2013).

2012 yılı verileri ışığında, çimento üreti-
minde kullanılan elektrik enerjisi miktarı 
6.982.682 MWh/yıl olmuştur. Bu miktarın 
3.733.845 MWh/yıl’lık kısmı klinker üre-
tim sürecinde tüketilmiştir. Yine aynı yıl 
için, WHR sistemlerinden üretilen elekt-
rik enerjisi miktarı ise 141.402 MWh/yıl 
olmuştur. WHR sistemlerinden üretilen 
elektrik enerjisinin çimento üretiminde kul-
lanılan toplam elektrik enerjisi içerisindeki 
payı %2, klinker üretim sürecinde kulla-
nılan elektrik enerjisi içerisindeki payı ise 
%4 olarak gerçekleşmiştir. Devam etmek-
te olan yatırımların da devreye girmesiyle 
önümüzdeki yıllarda bu payların artması 
beklenmektedir (Alpan, 2013)

3.2. Kireç İmalatı Alt Sektörü

Kireç; inşaat sektörü başta olmak üzere, 
kağıt, demir çelik, şeker, metal, cam, ta-
rım, boya, plastik ve kimya sektörü gibi 

Atık Isının
Kaynağı

SıcaklıkC
Potansiyel
Elektrik
Üretimi, MW

Ön ısıtıcılar

Klinker
Soğutucuları

280-415
3,0-5,5

220-290

Çizelge 3. 2500-4500 ton klinker/gün kapa-

siteli bir döner fırından geri kazanılanilecek 

enerji potansiyeli. 
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çeşitli sektörlerde kullanılan önemli bir 
mineraldir. Gelişen üretim teknolojileri ve 
kireç fiyatının diğer kimyasallara oranla 
ucuz olmasından dolayı kireç üretimi son 
yıllarda artmaktadır.

Kireç üretimi, büyük şirketlerin yanı sıra 
küçük ölçekli birçok yerel şirket tarafın-
dan da yapılabilmektedir. Ülkemizde kireç 
tüketiminin büyük miktarlarda olduğu de-
mir-çelik, şeker, soda ve kağıt sektörleri-
nin büyük kısmı üretim prosesleri içinde, 
kendi kireç üretimlerini gerçekleştirmek-
tedir. Bununla birlikte küçük ölçekli kireç 
üretim tesisleri de ülkemizde faaliyet gös-
termektedir. 

3.2.1. Kireç Sektöründe Alternatif Yakıt 
Kullanımı

Kireç fırınlarında da çeşitli atıklar yakıt ola-
rak kullanılabilmektedir. Bu atıklar sıvı ve 
katı atıklar olarak 2 grupta toplanabilir.

Sıvı Atıklar: I ve II. sınıf atık yağlar kireç fı-
rınlarında kullanılabilmektedir. Atık yağlar 
(yağlı boya, tiner, sintine yağlar, atık yağ-
lar vb.), uygun şekilde stoklanıp filtreleme 
yapılarak fırın içerisine dozajlı bir şekilde 
pulvarize olarak verilmektedir.

Katı Atıklar: Uygun şekilde stoklanan öm-
rünü tamamlamış lastikler (ÖTL), talaş, 
mobilya atıkları, plastik atıklar, kontami-
ne atıklar, zeytin çekirdeği, ağaç kabuğu, 
pamuk çekirdeği, tekstil atıkları, tarımsal 
atıklar, orman atıkları vb. katı atıklar ya-
kıt hazırlama tesisinde kurutulup, belirli 
boyutlara kadar (0-5 mm) öğütüldükten 
sonra yakıt silolarına alınarak ve belirli 
oranlarda karışımlar yapılarak fırın içe-
risine dozajlı bir şekilde pulvarize olarak 
beslenmektedir.

Paralel akışlı çift şaftlı kireç fırınlarında 
beraber yanma sonucu oluşan gazların 
en az 2 saniye süre ile 850ºC sıcaklıkta 
kaldığı yapılan ölçümlerle doğrulanmıştır. 
Bu kapsamda gerekli izin ve lisansların 
alınması ile ÖTL’ler kireç fırınlarında ek 

yakıt olarak kullanılarak hem doğal kay-
nak tasarrufu hem de CO2 salımlarında 
azaltım sağlanmaktadır.

Özet olarak; ekonomik değeri olmayan fa-
kat kalorifik değeri uygun ve külü az olan 
atıkların hepsi yakıt olarak kullanılabil-
mektedir (Nur Kireç, 2014).

2011–2014 yılları arasında TTGV tara-
fından yürütülen İskenderun Körfezi’nde 
Endüstriyel Simbiyoz Projesi (Uygulama 
Aşaması) kapsamında atık alış verişi ve 
atıkların sanayide kullanımı ile ilgili çalış-
malar yapılmıştır. Bunlardan biri, çeşitli 
atıkların kireç fırınlarında yakıt olarak de-
ğerlendirilmesidir. Söz konusu uygulama 
kapsamındaki simbiyotik ilişki; bir kireç 
fabrikasında kireç üretim prosesinde ener-
ji kaynağı olarak kullanılan petrokokun bir 
kısmının çevredeki firmalar tarafından 
sağlanacak çeşitli atkılarla ikame edilmesi 
olarak ifade edilebilir.

Proje kapsamında bölgede bulunan atık 
potansiyeli dikkate alınarak; fabrikanın 
enerji ihtiyacının yaklaşık %20’sinin yılda 
2.250 tona ulaşan, kalorifik değeri yüksek 
ve kül içeriği düşük olan ağaç/orman atık-
ları, tekstil atıkları, atık yağlar, zeytin çekir-
deği vb. atıklardan karşılanarak yaklaşık 
1.700 ton petrokok tasarrufu sağlanması 
hedeflenmiştir (TTGV, 2014).

3.3. Cam Ürünleri İmalatı Alt Sektörü
23.1 NACE Kodlu “Cam ve Cam 
Ürünleri İmalatı” Sektörü Altında;

• 23.11 Düz cam imalatı
• 23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve iş-
lenmesi
• 23.13 Çukur cam imalatı
• 23.14 Cam elyaf imalatı
• 23.19 Diğer camların imalatı ve işlen-
mesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) alt 
sektörleri faaliyet göstermektedir.

Türkiye cam ve cam ürünleri imalatı sek-
törü, öz kaynak kullanımı ve ekonomi-
ye sağladığı katma değer ile önemli bir 

sektördür. Ülkemiz, sektörün kurulduğu 
dönemden bugüne kadar yaptığı çalışma-
lar ve yeni yatırımları sebebiyle dünyada 
önde gelen cam üreticisi ülkeler arasına 
girmiş olup, her geçen yıl rekabet gücü-
nü artırmaktadır. Söz konusu sektör, ül-
kemizde özellikle otomotiv, inşaat, gıda, 
içecek, elektrik ve elektronik, ilaç, mobilya 
vb. gibi birçok sektöre girdi sağlamaktadır. 
Son yüzyıl içerisinde cam ve cam ürünleri 
imalatı sektöründe bilimsel çalışmalar ve 
bunların teknolojiye uygulanması büyük 
gelişim göstermiştir (TOBB,2012).

Türkiye cam sektörü 1935 yılında 3 Kton 
kapasite ile üretime başlarken bu değer 
2014 yılında 3,12 Mton ve 2015 yılında 
3,08 Mton seviyelerine ulaşmıştır (TÜİK, 
2015). Sektördeki en büyük üretici olan 
Şişecam’ın yurtiçi ve yurtdışı toplam üre-
tim kapasitesi 4,7 Mton civarında olup 150 
ülkeye ihracat yapmaktadır. Yurtiçi üretim 
kapasitesinin %50’si düzcam, %32’si cam 
ambalaj, %16’sı cam ev eşyası, kalan 
yaklaşık %2’lik kesim de cam elyafı kapa-
sitesinden oluşmaktadır. (BSTB, 2014).

Şişecam kurulu 6 üretim tesisi ile Türki-
ye’deki en büyük cam ev eşyası üreten 
işletme durumundadır. Şişecam, cam 
ev eşyasında Avrupa’da ikinci, dünyada 
üçüncü; düz camda Avrupa’da ikinci dün-
yada beşinci (5 üretim tesisi); cam am-
balaj alanında ise dünyada ve Avrupa’da 
dördüncü durumdadır (4 üretim tesisi). 
Şişecam yurtdışında yaptığı girişimler ile 
de bölgede önemli bir güç haline gelmiştir 
(Şişecam, 2015). Ayrıca, ülkemizde sek-
törde farklı ölçeklerde birçok işletme de 
faaliyet göstermektedir.

2016 yılı cam ve cam ürünleri ihracatı 954 
milyon ABD Doları, ithalatı ise yaklaşık 
milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir 
(ITC, 2016).

3.3.1. Cam Sektöründe Alternatif 
Hammadde Kullanımı 

Cam üretim prosesinde harman hazırlan-
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masında temelde silika kumu, soda, kalsit, 
dolomit (kalsiyum karbonat, magnezyum 
karbonat) ve feldspat kullanılmaktadır. 

Alüminyum trihidrat, sodium sülfat, krom, 
kömür vb. ise yardımcı maddeler olarak 
kullanılmaktadır. Cam ambalaj üretiminde 
kullanılan ham madde oranları Şekil 6’da 
sunulmuştur.

Ancak cam üretiminde ham madde olarak 
hurda cam da kullanılabilmektedir. Avrupa 
Cam Ambalaj Federasyonu (FEVE) 2014 
yılı verilerine göre AB28 ülkelerinde atık 
camların geri dönüşüm oranı %74 civa-
rındadır. 2014 yılında Avrupa Birliği’nde 
11,6 milyon ton üzerinde atık camın geri 
dönüşümü sağlanmış olup, toplanan atık 
camların büyük bir bölümü proseste geri 
kullanılmıştır. Böylece 12 milyon ton ham 
madde tasarrufu sağlanmış olup CO2 
emisyonlarında 7 milyon ton azaltım ger-
çekleştirilmiştir. 

Ülkemizde ise 2014 yılında atık camla-
rın geri dönüşüm oranı %14 civarındadır 
(FEVE, 2017). 24.08.2011 tarih ve 2805 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Am-
balaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”n-
de ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
toplanması konusunda; tüm kurumların 
yükümlülükleri açıkça ifade edilmektedir. 
Atık camların yıllık geri dönüşüm oranı 
her yıl artış göstermekte olup 2016 yılın-
da %52 olan bu oran 2017 yılında %54, 

2020 yılında ise %60 olarak hedeflenmiş-
tir (AAKY, 2011).

Camın %100 olarak geri dönüşümü sağ-
lanabildiğinden teorik olarak üretim prose-
sinde %100 hurda cam kullanımı mümkün-
dür. Ancak pratikte; bu değerler üretilmesi 
istenilen cam ambalajın rengine, kalitesine 
ve fırın tasarımına göre daha düşük ol-
maktadır (Kovacec vd., 2011). Harmana 
eklenen hurda cam, fabrika içi döngüden 
veya fabrika dışındaki geri dönüşüm pro-
seslerinden temin edilebilmektedir.

Harmanda hurda cam kullanımı ile, çevre 

kirliliğinin engellenmesinin yanı sıra, ergit-
me fırınında yakıt kullanım oranı düşürü-
lerek enerji tasarrufu da sağlanmaktadır. 
Genel olarak fırın beslemesinde kullanılan 
her %10’luk ilave hurda cam, fırın enerji 
tüketimini %2,5-3,3 oranında düşürmekte-
dir (Şekil 7) (Kovacec vd., 2011).

Hurda camın ergitilmesi için gerekli enerji 
miktarı; hurda camın kimyasal reaksiyon-
larının tamamlanmış olması ve eşdeğer 
hammaddelere oranla daha düşük kütle-
ye (%20) sahip olması sebepleriyle daha 
azdır (GLS, 2013; BGMC, 2004; Kovacec 
vd.,2011 FEVE, 2017). Çizelge 4’te 1 kg 
cam üretimi için gerekli enerji değerleri su-
nulmaktadır.

Çevresel etkiler açısından değerlendiril-
diğinde; yakıt kullanım oranın düşmesi ile 
birlikte, CO2, SOx ve NOx ve PM emis-
yonlarında da azaltım sağlanmaktadır. 
Bununla birlikte karbonat ve sülfit içeren 
ham maddelerin tüketimi de azaldığından 
cam oluşum reaksiyonu sırasında açığa 
çıkan CO2 ve SOx emisyonları da azaltıl-
mış olur (BGMC, 2004; GLS, 2013).

3.3.2. Cam Sektöründe Atık Isının Geri 
Kazanımı

Şekil 6: Cam ambalaj üretiminde kullanılan ham
maddeler (Kovacec vd., 2011).
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Şekil 6. Cam ambalaj üretiminde kullanılan ham maddeler (Kovacec vd., 2011).
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Şekil 7: Harmanda hurda cam kullanımında
enerji tüketimi (Kovacec vd., 2011).

Şekil 7. Harmanda hurda cam kullanımında enerji tüketimi (Kovacec vd., 2011).
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Atık ısının geri kazanımı tüm sektörlerde 
olduğu gibi cam sektöründe de önemli 
miktarda yakıt tasarrufu ve emisyon azal-
tımı sağlamaktadır.

Rejeneratif Fırınlar

Ülkemizde sektörde atık gazlardaki ısı 
enerjisinin, tutuşma öncesi havayı ön 
ısıtmak için rejeneratif fırınlar yaygın ola-
rak kullanılmaktadır. Rejeneratif fırınlar 2 
farklı odaya sahiptir. Bir oda tutuşturma 
işleminden çıkan atık gazlarla ısıtılırken 
diğerinde gelen tutuşturma havasına 
ön ısıtma yapılır. Genellikle hava ön 

ısıtma sıcaklığı (port sayısına bağlıdır) 
1200°C-1350°C aralığında olup bazen 
1400°C’ye kadar çıkabilmektedir (GLS, 
2013).

Reküperatif Fırın

Ülkemizde cam elyaf üretiminde reküpe-
ratif fırınlar kullanılmaktadır. Reküperatif 
fırınlar daha çok düşük kapasiteli üretimler 
için uygun olmasına rağmen 400 ton/gün’e 
kadar büyük kapasiteli fırınlar da kullanıl-
maktadır. Reküperatörler benzer şekilde 
genellikle daha küçük kapasiteli fırınlarda 
ısı geri kazanımı için kullanılır (GLS, 2013).

Kojenerasyon Sistemi

Atık ısıdan kojenerasyon sistemi ile elekt-
rik veya sıcak su elde edilebilmektedir. 
Ülkemizde 1997-1998 yıllarında Şişecam 
A.Ş tarafından 55 MW kurulu gücünde 3 
adet santral devreye alınmıştır. Söz ko-
nusu santraller ile yılda 400 milyon kWh 
elektrik ve 80 bin ton buhar üretimi sağ-
lanmaktadır. Ayrıca 2009 yılı sonuna ka-
dar 244 MW gücünde 2 adet kojeneras-
yon tesisi de devreye alınmıştır (Şişecam, 
2017). 

3.4. Seramik Ürünlerin İmalatı 
Alt Sektörü

Seramik ürünlerin imalatı alt sektörü genel 
olarak; “23.2 Ateşe dayanıklı (refrakter) 
ürünlerin imalatı”, “23.3 Kilden inşaat mal-
zemeleri imalatı” ve “23.4 Diğer porselen 
ve seramik ürünlerin imalatı” sektörlerinin 
bir bütününü oluşturmakta olup, bu sınıf-
landırmaların ötesinde seramik ürünlerin 
üretiminin;

• Seramik kaplama malzemeleri (duvar 
karosu, yer karosu vb.)
• Seramik sağlık gereçleri (eviye, lavabo 
vb.)
• Seramik sofra ve süs eşyaları
• Tuğla, kiremit ve refrakter malzemeler
• Teknik seramikler
olmak üzere 5 gruba ayrılması mümkün-

Harman ayrışma gazlarının enerji içeriği

%100 atık cam kullanımında sağlanan tasarruf miktarı

Termal duvar ve baca gazı kayıpları

Termal duvar ve baca gazı kayıpları

Normal harmanda soda-kireç- silika camının ergitilmesi
için gerekli teorik ergitme enerjisi

Cam ambalaj fırınında normal harman kullanımında
toplam enerji tüketimi

Cam ambalaj fırınında atık cam kullanımında toplam
enerji tüketimi

%100 atık cam kullanımında soda-kireç-silika camının
ergitilmesi için gerekli teorik ergitme enerjisi

2.550

176

2.074

4.800

1.750

1.850

3.600

1.200

Çizelge 4. Cam ambalaj üretiminde atık cam kullanımında gerekli enerji değerleri (kJ/kg cam) 

(Kovacec vd; 2011).

Alt Sektör

Seramik kaplama malzemeleri 53 4.464.961 4.337.477

1.166.923Seramik sağlık gereçleri

Seramik sofra ve süs eşyaları

Teknik seramikler

Türkiye Toplamı

Tuğla, kiremit ve refrakter
malzemeler

Girişim
Sayısı

Üretim Değeri
(Bin TL)

Satış Değeri
(Bin TL)

43

54

409

48

31.346

1.199.475

576.306

2.204.247

81.949

1.067.577.986

572.901

2.068.727

78.278

956.496.601

Çizelge 5. Seramik ürünlerin imalatı alt sektörleri bazında 2015 yılı istatistikleri (TÜİK, 2016c).
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dür. 2015 yılı sanayi ürünleri üretim ve 
satış istatistiklerine göre seramik ürünlerin 
imalatı toplam 8,52 milyar TL üretim değe-
ri ve 8,22 milyar TL satış değeri ile Türkiye 
sanayi ürünleri toplam üretim ve satış de-
ğerinin yaklaşık olarak %1’ini oluşturmak-
tadır (Çizelge 5) (TÜİK, 2016c). 

Türkiye, 400 milyon m2’nin üzerinde kuru-
lu kapasiteye sahip olduğumuz ve seramik 
sektörümüzün üretim ve satış değerleri 
açısından yarısından fazlasını temsil eden 
seramik kaplama malzemeleri alt sektörü 
ile dünya sıralamasında %2,6 oranında 
pay ile sekizinci sırada yer almaktadır. 

Büyüklük açısından bu sektörü takip eden 
seramik sağlık gereçleri sektörü ise 345 bin 
ton’un üzerinde kurulu kapasite ile dünya 
genelinde üretim açısından dördüncü sıra-
da yer almaktadır. Türkiye seramik üretimi 
açısından üçüncü sırada yer alan tuğla, ki-
remit, refrakter malzemeleri alt sektöründe 
ise üretim genellikle küçük kapasiteli tesis-
lerde yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda 
beton blok, gaz beton gibi alternatif ürün-
lerin piyasaya çıkması ile tuğla üretiminde, 
toplu konut yatırımları ve yüksek katlı bina-
ların yapılması nedeniyle ise kiremit üreti-
minde düşüşler meydana gelmiştir (CWR, 
2016; CWR, 2015; YEM, 2016).

3.3.1. Seramik Sektöründe Alternatif 
Hammadde Kullanımı

Seramik üretiminin çeşitli aşamalarında 
ortaya çıkan atıklar; kalite dışı pişmiş ve 
pişmemiş seramik yarı ürünler, kullanılmış 
alçı ve plastik kalıplar, ambalaj atıkları 
(kağıt, karton, plastik, ahşap), ekipman 
değişimi kaynaklı atıklar (tuğla kırıkları, 
metal atıklar), toz toplama vb. sistemlerde 
biriken tozlar, atıksu arıtma tesisi kaynak-
lı arıtma çamurları, tehlikeli atıklar, atık 
yağlar ve evsel atıklar olarak sıralanmak-
tadır. Bu atıklar arasında özellikle üretim 
esnasında oluşan seramik çamuru ve 
pişmemiş yarı ürünler hammadde reçete-
sinde kolaylıkla tekrar kullanılabilmektedir. 
Pişmiş ürünlerin tekrar kullanımı önünde; 
ürün özelliklerini ve kalitesini etkileme, 
öğütme, depolama, tesisler arası transfer, 
renkli bünyeye sahip ürünlerin tekrar kul-
lanımındaki estetik kaygılar gibi çeşitli ko-
nulara bağlı olarak bazı kısıtlar bulunmak-
la birlikte bu yönde ulusal ve uluslararası 
bazda çalışmalar da gerçekleştirilmekte-
dir. Sektör atıklarının yine seramik sektö-
ründe kullanılmasının yanı sıra çimento, 
beton, asfalt gibi çeşitli ürünlerin üretimin-
de de kullanıldığı çalışmalar mevcuttur. 
Bu kapsamda yapılan bazı çalışmalar 
Çizelge 6’da özetlenmiş olup, ülkemizde 

de gerek tuğla-kiremit sektöründe pişmiş 
ürünlerin öğütülerek, gerekse pişmiş karo 
ve seramik sağlık gereçleri atıklarının yine 
öğütülerek hammadde reçetesinde belirli 
oranda kullanıldığı uygulamalar mevcuttur.  

Demir-çelik ve cam üretimi gibi çeşitli sa-
nayi dallarında oluşan cüruf ve atık cam 
gibi çeşitli atıkların, kömür madenciliği 
atıklarının, şeker kamışı küspesi, zeytin 
çekirdeği unu, buğday samanı, odun ke-
restesi gibi çeşitli tarımsal atıkların kul-
lanılması ile seramik ürünlerin üretildiği 
çalışmalar da mevcuttur (Sani ve Nzihou, 
2017; Kizinievic ve Kizinievic, 2016; Stol-
boushkin vd., 2016; Teo vd., 2016; Kim 
vd., 2016; Schettino ve Holanda, 2015). 
Bu uygulamalar ile bir yandan atıkların 
ekonomik olarak değer kazanması ve 
doğal hammaddelerin ikamesi ile kaynak 
verimliliği sağlanırken, bir yandan da se-
ramik üretimi esnasında enerji verimliliği 
sağlanması, ürün kalitesinin ve özellikleri-
nin iyileştirilmesi gibi faydalar da sağlana-
bilmektedir.

Buna ilaveten tesislerde kurulu bulunan 
atıksu arıtma ve/veya toz toplama ünitele-
rinde biriken katı atıkların (arıtma çamuru, 
filtre tozu vb.) da ham madde reçetesinde 
kullanılması ile önemli oranda katı atığın 

Uygulama Örneği

%30’a varan oranda seramik karo atığı kullanımı ile asfalt üretiminde kullanılan
doğal agrega hammaddelerinin ikamesi ve standartlara uygun asfalt eldesi

Kara ve Karacasu,
2017

Tarhan vd.,
2017

Tarhan vd.,
2016

Sentmarai, R.M.,
2011

Coletti vd.,
2016

Sağlık gereçleri atıklarının pegmatit ve feldspat yerine kullanılması ile uygun
özellikte porselen karoların üretilmesi

Parlatma ve ebatlama esnasında oluşan seramik atıklarının uygun mekanik,
fiziksel ve estetik özelliklerde eko-tuğla üretimi

Sağlık gereçleri atıklarının reçetede kaolin yerine %15’e varan oranda
kullanılması ile uygun özellikte duvar karolarının üretilmesi

Beton üretiminde doğla kaynak olarak kullanılan granitin, teknik seramik
atıkları ile ikame edilmesi

Kaynak

Çizelge 6. Seramik atıklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar.
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değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir. 
Ülkemizde de tesislerin içinde bulunan 
atıksu arıtma tesislerinden temin edilen 
arıtma çamurlarının kullanıldığı uygula-
ma örnekleri görülmekte olup, uluslara-
rası çalışmalarda kentsel atıksu arıtma 
tesisinden elde edilen çamurların da kul-
lanıldığı uygulamalar mevcuttur. Bu kap-
samda örnek bir uygulamada hammadde 
reçetesinde %10’a kadar arıtma çamuru 
kullanılarak elde edilen karoların ilgili ISO 
standartlarına uygun olduğu tespit edilir-
ken, tuğla üretimine yönelik bir başka ça-
lışmada %1,25’e varan oranda arıtma ça-
muru ile uygun su absorplama özelliğine 
sahip tuğlaların üretilebildiği belirtilmiştir 
(Amin vd., 2017; Rodrigues ve Holanda, 
2015). Bir yandan hem kil ve toprak gibi 
doğal hammaddelerin ikame edilmesi ile 
önemli oranda kaynak verimliliği sağlan-
ması ile hem de tehlikeli bir atığın bertaraf 
edilmesi ile önemli çevresel ve ekonomik 
faydalar sağlayan bu uygulamalar, bir 
yandan da arıtma çamurunun kurutulma-
sı ve depolanmasına bağlı teknik kısıtlar 
içermektedir.

3.3.2. Seramik Sektöründe Atık Isının 
Geri Kazanımı

Enerji yoğun sektörler arasında sınıflandı-
rılan seramik sektöründe, fırın ve kurutucu 
bacalarında oluşan atık ısının geri kaza-
nılarak tesisin çeşitli noktalarında kullanıl-
ması oldukça yaygın bir enerji verimliliği 
uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Seramik kaplama malzemeleri üretimin-
de sürekli fırınlarda kullanılan enerjinin 
%50’sinden fazlası kirli ve temiz hava 
bacaları vasıtasıyla atmosfere salınmak-
tadır. Bu atık ısının doğrudan kullanılma-
sı ya da ısı değiştiriciler vasıtasıyla ikincil 
akışkanlara aktarılması ile tesis genelinde 
%5 ile %35 oranında enerji tasarrufu sağ-
lanabilmektedir. Atık ısı geri kazanımın-
dan elde edilecek fayda atık ısının geri 
kazanıldığı fırın/kurutucu bölümü, iletildiği 
mesafe, iletildiği birim, iletimde kullanılan 
boru hattının yalıtımı gibi pek çok faktöre 
bağlıdır (Mezquita vd., 2014; Türevmak, 

2015). Sektörde faaliyet gösteren bir fir-
mada dört fırından atılan sıcak hava iki 
sprey kurutucuya bağlanarak yıllık doğal 
gaz tüketiminde 1.484.000 m³ (%14 daha 
az) ve karbon salımında 3.000 ton azaltım 
sağlanmıştır (SK, 2012).

Öte yandan seramik sağlık gereçleri ve 
sofra ve süs eşyaları üretiminde kullanılan 
tünel fırınların orta bölümünde bulunan 
deşarj bacalarından atık ısı geri kazanımı 
yapılabilmektedir. Özellikle bu sektörlerde 
geri kazanılan atık ısının tesisin döküm-
hane bölümünde ortam ısının arttırılması 
veya kalıp kurutma işlemlerinde kullanıl-
ması ile bu kısımlarda yakıt tüketiminin 
tamamen terk edilmesi mümkün olabil-
mektedir. Bu kapsamda ülkemizde ger-
çekleştirilen bir çalışmada tesiste bulunan 
3 adet tünel fırının bacalarından 300°C’de 
toplanan atık ısının tesis içinde sıcak su 
üretiminde kullanılması ile tesis genelinde 
yıllık %5,1 oranında enerji tasarrufu ve 
buna bağlı olarak 2,7 bin karbon emisyo-
nu azaltımı sağlanabilmiştir (Eczacıbaşı, 
2012). Yine seramik üretiminde kullanılan 
kesikli üretim yapısına sahip bir fırın tipi 
olan kamara fırınlarda da, fırının soğutul-
ması esnasında oluşan atık ısının tesisin 
çeşitli bölümlerinde kullanılması mümkün 
olmaktadır.

Tüm bunlarla birlikte seramik üretiminde 
kullanılan hammaddelere ve yakıtlara bağlı 
olarak fırın bacalarından atılan atık gazla-
rın içerisinde bulunan kirleticiler asidik ya-
pıları nedeniyle, atık ısı geri kazanımı sü-
recinde kullanılan ekipmanlarda aşınmaya 
sebep olabilmektedir. Bu bacalardaki atık 
gazların çeşitli baca gazı temizleme ünite-
lerinden geçirilerek (örn; kireçli temizleme 
üniteleri) ya da ısı değiştiriciler vasıtasıyla 
kullanılması mümkün olabilmektedir (Şekil 
8) (Sindram vd., 2008). 

4. Sonuç ve Değerlendirme

Avrupa’da ve dünyanın pek çok bölgesin-
de klasik çevre politikalarından bütüncül 
kaynak verimliliği politikalarına geçiş baş-

lamıştır. Ülkemizde daha önceki yıllarda 
sanayileşme öncelikli hedefler arasınday-
ken günümüzde “rekabet gücünü” artırıcı 
politikalar izlenir hale gelmiştir. Çin ve Hin-
distan gibi ucuz işgücü maliyetlerine sahip 
olan ülkelerin yarattığı rekabet baskısıyla 
karşı karşıya kalan Türkiye imalat sanayi-
nin küresel sanayiye entegrasyonu ancak; 
kaynakların verimli kullanımı ile maliyetle-
rin düşürülmesi, ulaştırma altyapısının ge-
liştirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilme-
si, nitelikli işgücünün sağlanması, işletme 
kapasitelerinin artırılması ve çevre dostu 
üretim politikalarının geliştirilmesi gibi stra-
tejilerin benimsenmesiyle gerçekleşebilir.

Ülkemizde AB Çevre Mevzuatına uyum 
programı çerçevesinde gelişen çevre ko-
ruma bilinci, yasal yaptırımlar, atık berta-
rafında karşılaşılan güçlükler ve temiz tek-
nolojilerin yaygınlaşması; atık oluşumunun 
önlenmesi veya azaltımı, atığın tekrar kul-
lanımı, geri dönüşümü ve geri kazanıma 
yönelik çalışmaları teşvik etmektedir. Bu 
çerçevede tüm atıkların yönetiminin etkin 
şekilde sağlanması için, çevresel öncelik-
ler, AB mevzuatı ve mevcut yönetmelikler 
ile ekonomik koşullar dikkate alındığında 
nihai bertaraf yöntemlerinin yerini geri ka-
zanım/geri dönüşüm yöntemlerinin alması 
gerektiği açıktır.

İşletmeler arasındaki işbirliği kültürünün 
gelişmesinin yolunu açan, özellikle de 
işletmeler arasındaki atık, atık ısı, yan 
ürün ve diğer kaynakların değişimini ya 
da ortak kullanımını öngören endüstriyel 
simbiyoz yaklaşımının yaygınlaşması da 
oldukça önemlidir. Bu çerçevede, şimdiye 
dek yapılan çalışmalar bu açıdan gelişme 
sağlanabilecek önemli bir potansiyelin ol-
duğunun da altını çizmek gerekmektedir.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin 
kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim 
stratejilerinde başarıya ulaşmak için ima-
lat sanayinde sektörel odaklı yaklaşımları 
benimsemesi gerekmektedir. İmalat sana-
yinde her sektör kaynak kullanımı ve atık 
oluşumu açısından farklılıklar gösterece-
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ğinden kaynak verimliliği uygulamaları 
için sektörel bazda çalışma yapılmasının 
daha doğru bir yaklaşım olacağı değer-
lendirilmektedir. Bununla birlikte sektörler 
arasındaki simbiyotik ilişkiler de ortaya 
konularak atıkların daha etkin şekilde de-
ğerlendirilmesi sağlanmalıdır.

Türkiye’de Diğer metalik olmayan mine-
ral ürünlerin imalatı sektörü uzun yıllardır 
gerçekleştirdiği üretim faaliyetleri saye-
sinde önemli bilgi ve tecrübe birikimine 
sahiptir. Bu çalışma kapsamında da gö-
rüldüğü gibi atıkların değerlendirilmesi 
kapsamında hali hazırda yapılan birçok 
uygulama mevcuttur. Ancak sektör geneli 
için araştırma-geliştirme ve ürün geliştir-
me harcamaları halen yeterli seviyede 
değildir. Ülkemizde bahsi geçen uygula-
maların oranını yükseltmek ve henüz var 
olmayan yöntemleri uygulanabilir kılmak 
için çeşitli yatırım teşvikleri (vergi ve/veya 
KDV indirimi vb.), kredi faiz desteği im-
kanları, ithalat kolaylıkları ile ruhsat, izin, 
lisans, temdit kolaylıkları sağlanmasının 
imalat sanayine önemli ölçüde destek 
sağlayacağı düşünülmektedir.

Sektörler bazında gerçekleştirilen uygula-
malar incelendiğinde pek çok farklı atık ti-
pinin halihazırda kullanılan hammaddeler 
ile ikame edilebildiği görülmektedir. Ar-Ge 

faaliyetlerine ayrılan desteklerin artırılma-
sı ile birlikte sektörlerdeki atık kullanım 
yelpazesinin de genişleyeceği öngörül-
mekle birlikte gelecekte önemli bir meta 

olması beklenen atığın sektörel ve sektör-
ler arası kullanımı konusunda daha fazla 
çalışma gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Bu çerçevede önümüzdeki dönemde çe-
şitli sektörlerde kullanılacak atıkların ya-
rattığı tüm çevresel ve ekonomik etkilerin 
bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi ile 
atık yönetiminin etkin bir şekilde gerçek-
leştirilebileceği öngörülmektedir. 
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BIM – Yapı Bilgi Modellemesi

Teknolojik gelişmeler her alanda ol-
duğu gibi yapı sektöründe de süreç-
leri kolaylaştıracak imkânlar sunuyor. 
Son yıllarda bu gelişmelerin en dikkat 
çekicisi, bir yapının yaşam döngüsü 
boyunca tüm süreçlerini kapsayan 
BIM (Building Information Modeling) 
teknolojisidir. 

Yapı sektörü, tasarım ve uygulama 
açısından, farklı disiplinlerin aynı anda 
ve etkileşim içerisinde çalışması gere-
ken bir sektördür. Dolayısıyla iletişim 
problemlerinin olacağı açıktır. Disip-
linler arası iletişim ve koordinasyon 
eksikliğinden kaynaklanacak her tür-
lü aksama, proje üzerinde ekonomik 
olarak ve zaman açısından olumsuz 
etkiler yaratacaktır. BIM bu sorunların 
aşılması için disiplinler arası iletişimi 

kolaylaştıracak bir teknolojidir.

Yapı sektöründeki bu yeni akım, pro-
jede yer alan bütün birimlerin iş birliği-
ni gerektirir. İnşaat projelerindeki artış 
ve teknolojideki gelişmeler birlikte dü-
şünüldüğünde BIM sistemi gelecekte 
inşaat sektörü için yeni bir standart 
haline gelecektir. Dolayısıyla BIM 
güncel bir yazılımdan veya projeyi an-
latmak için kullanılan bir araçtan çok 
daha fazlasıdır. BIM ile ortak bir mo-
del üzerinden optimum bilgi paylaşımı 
sağlanmaktadır.

BIM Nedir?

BIM, bir yapının fiziksel ve fonksiyo-
nel özelliklerinin temsil edildiği dijital 
bir modelin oluşturulma ve yönetilme 
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sürecidir. Bunun için üç boyutlu bir mo-
del tasarlanır ve bu üç boyutlu modele 
gerekli tüm bilgiler işlenir. BIM nesne 
tabanlı bir programlama olup, prog-
ramda kullanılan nesnelerin gerçek 
hayattaki işlevleri ve teknik özellikleri 
aynen yansıtılır. Örneğin; ürünün ge-
ometrik özelliklerinin yanında, ısıl ilet-
kenlik hesap değeri, yanıcılık sınıfı, 
yangın dayanımı, ses yalıtım değeri, 
birim fiyatı, işçilik ile ilgili bilgiler gibi 
ürüne ait bilgiler BIM objeleri üzerine 
işlenebilir. Dolayısı ile üreticiye özgü 
BIM objeleri kullanmak, o ürün ile ilgili 
en uygun bilgileri sağlayacaktır. 

BIM görsel olarak temsil edilmeyen bil-
gileri de içerir. Örneğin takvim bilgisi; 
projenin iş programını, gereken iş gü-
cünü ve iş programını etkileyebilecek 
her şeyi görmemizi sağlar. Ayrıca ma-
liyet de BIM’in önemli bir parçası olup 
projenin herhangi bir anında projenin 
bütçesini veya tahmini maliyetin ne 
olabileceğini görmemizi sağlar.

Bu şekilde BIM sisteminde oluşturulan 
model, yapı hakkında güvenilir bilgi 
kaynağı olarak kullanılır ve bu model 
üzerinden farklı disiplinler arası doğru 
iletişim ve bilgi paylaşımı sağlanır. 

BIM sistemi binayı iki defa inşa etme-
mizi sağlar. Birincisi sanal olarak ikin-
cisi de sahada fiziksel olarak. Birçok 
problem sanal model üzerinde tespit 
edilebilir ve çözümlenir. Daha sonra 
inşaat aşamasına geçildiğinde, prob-
lemlerin çoğu sanal model üzerinde 
çözüldüğü için birçok uygulamada ko-
laylık sağlanır. 

Dünyada BIM kullanımı son 10 yılda 
yangınlaşmış olup, İngiltere gibi bazı 
ülkelerde kamu projelerinde zorunlu 
hale gelmiştir. Amerika ve Avrupa ül-
kelerinde de benzer uygulamalar olup 
bu konuda öncülük etmektedirler. Tür-
kiye’de son 1-2 yılda BIM sistemi kul-
lanılmaya başlanmış olup giderek yay-

gınlaşmaktadır. Örneğin İstanbul’da 
raylı sistem projelerinde BIM sistemi ile 
çalışılması zorunlu hale gelmiştir.

YTONG’da BIM

Ytong, yapıda farkı kullanım alanları 
için yüksek kalite standartlarına uygun 
malzemeler üretmektedir. Sektörde bir 
ilki gerçekleştirerek, üretmiş olduğu-
muz bu malzemelerin BIM objelerini 
müşterilerimizin kullanımına sunmaya 
başladık. BIM sistemi ile çalışan müş-
terilerimiz bu objeleri ücretsiz olarak 
kolaylıkla indirebilir ve BIM uyumlu bir 
yazılımla tasarım aşamasından itiba-
ren projelerine işleyebilirler.

Ytong BIM objeleri, ürünlerimizin bire-
bir dijital kopyalarıdır ve bu dijital kop-
yalar geometrik bir objeden çok daha 
fazlasıdır. Bu objeler, malzeme ile ilgili 
bütün teknik özellikleri üzerinde bulun-
durmaktadır. Daha da önemlisi, bu ob-
jeler en uygun uygulama çözümlerini 
de içerecek biçimde oluşturulmuştur. 
Objelere işlenen bu bilgiler, doğru uy-
gulamaların projenizin tasarım aşa-
masında tariflenmesine olanak sağlar. 
Böylelikle ürünle ilgili olası planlama 
ve uygulama hataları minimuma indi-
rilerek, maddi açıdan ve zamandan 
tasarruf sağlanır, verimlilik artar. Bu 

açıdan BIM’i, müşterilerimize kaliteli bir 
ürün beraberinde çok yönlü ve verimli-
lik odaklı çözümler sunmak için iyi ve 
yaratıcı bir platform olarak görüyoruz.

Şu anda BIM sistem çözümlerimizi, 
Ytong Duvar Blokları uygulamaları 
ve Multipor Isı Yalıtım Sistemleri için 
sunmaktayız. Yakın bir tarihte donatılı 
yapı elemanlarımızın BIM objelerini de 
müşterilerimizin kullanıma sunacağız. 

Ytong BIM objeleri bimobject.com in-
ternet sitesi üzerinden ücretsiz olarak 
indirilebilir. Örneğin, Multipor Isı Yalı-
tım Sistemleri ile ilgili olarak; dış cephe 
mantolama, içeriden tavan yalıtımı ve 
duvarların içeriden yalıtımı gibi çeşit-
li BIM objeleri şu an yayında. İhtiyaç 
duyulan uygulama seçildikten sonra, 
ilgili objeyi bilgisayarınıza indirip, ko-
laylıkla projenize entegre edilebilirsi-
niz. Eğer yalıtım kalınlığınız önceden 
belirlenmişse, BIMobject sayfasındaki  
(http://bimobject.com/en/product) ara-
ma fonksiyonunu kullanarak, ürünün 
uygulama bilgisine hızlıca ulaşabilir-
siniz. Bunun için arama bölümüne, 
yapacağınız uygulamanın çeşidini ve 
yalıtım levhası kalınlığını, aralarında 
boşluk bırakmadan yazmanız ve gelen 
Multipor ısı yalıtımı sistem çözümlerin-
den birini seçmeniz yeterli. 
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Burada;
WAP –Mantolama (Dış cephe yalıtımını)
DI – İçeriden tavan yalıtımını
WI – Duvarların içeriden yalıtımını ifa-
de etmektedir. Bimobject sayfasının 

arama kısmına WAP60 yazıp arattığı-
nızda, karşınıza 60 mm kalınlığındaki 
Multipor Isı Yalıtım Levhası ile manto-
lama uygulaması çıkacaktır. Resim1.
Multipor BIM objeleri bir kaç katman-

dan oluşmaktadır. Buradaki objelerin 
pozisyonuna göre, görüntülenen kat-
manların, gerçekteki uygulama ile eş-
leşmediği görülebilir. Bu durumda, BIM 
objesi döndürülerek (flip komutu ile) 
katmanların ters çevrilmesi gerekir. Ör-
neğin, yapıştırıcı katmanın her zaman 
bina strüktürü tarafında olduğundan 
emin olunuz.

İndirdiğiniz objeler Revit ve ArchiCAD 
gibi önemli yazılımlarla uyumludur.

Aynı şekilde projenizin Ytong duvarla-
rını, BIM’de önceden yapılandırılmış 
duvar çözümleri ile kolayca oluştu-
rabilirsiniz. Burada da yine farklı du-
var tipleri için BIM objeleri mevcuttur. 
Seçeceğiniz duvarla ilgili bütün teknik 
bilgiler ve duvar üzerine uygulanacak 
olan katmanlar “specification text” sek-
mesinde bulunmaktadır. Resim 2.

BIM objeleri ile oluşturulan duvarlar, en 
yaygın uygulanan Ytong duvar çözüm-
lerine ve pratikteki tecrübelere dayanı-
larak tasarlanmıştır. 

Yine de duvarın statik ve fiziksel ge-
reklilikleri karşılayıp karşılamadığı, 
uygulamadan önce her zaman kontrol 
edilmelidir. 

Bu bağlamda Ytong yetkilileri teknik 
destek veya diğer konularda size her 
zaman yardımcı olacaktır. Bunun için 
bizlerle her zaman iletişime geçebilir 
ve randevu talep edebilirsiniz.

Kaynak

• https://www.xella.com/de/bim.php
• Durmuş Akkaya, Yıldız Teknik Üni-
versitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 
İstanbul, Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) 
Kapsamında, Bilgi Sistemi Oluşturma-
ya Yönelik Modelleme Çalışması
• https://www.youtube.com/watch?v= 
n4hNfC90iBI
• https://bimsoft.com.tr/bim-nedir/Resim 2

Resim 1
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TİSK Mikrocerrahi Vakfı,
Yeni Yönetimini Belirledi

HABER

Rıza Kutlu IŞIK

Necmettin ÖZTEMİR

Vakfın yeni Mütevelli Heyet Başkanı TİSK İcra 
Kurulu Üyesi ve Kağıt İşveren Sendikası Başkanı 
Rıza Kutlu Işık, Yönetim Kurulu Başkanı ise 
Necmettin Öztemir oldu.„

“

İş kazası geçiren işçilere ve Türkiye’de mikrocerrahinin gelişimine destek olmak 
amacıyla 1985 yılında kurulan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, her 
yıl mikrocerrahi müdahale gerektiren yüzlerce işçiye umut ışığı oluyor. Geçtiğimiz 
yıl içinde işçi-işveren tarafında ve tıp dünyasında birçok destekte bulunan vakfın 
mütevelli heyet üyeleri, yaptığı olağan toplantıyla yeni yönetimini belirledi.

Yapılan toplantıda, vakfın yeni Mütevelli Heyet Başkanı TİSK İcra Kurulu Üyesi ve 
Kağıt İşveren Sendikası Başkanı Rıza Kutlu Işık olurken, Yönetim Kurulu Başkanı 
ise Necmettin Öztemir oldu. 

Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Mücahit Atmanoğlu,  
Metin Emiroğlu, Prof. Dr. Türker Özkan, Hakan Yıldırımoğlu, M. Sinan Abeş (TİSK),  
M. Feridun Uzunyol (KİPLAS), Başar Ay (Tekstil İşverenleri Sendikası), Özgür Barut 
(MESS), Barış Haşemoğlu(İNTES), H. Serdar Şardan (ÇEİS).

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine ise; Necati Kurmel ile birlikte Sendikamız Genel 
Sekreteri Av. Püren Kunt Tulpar ve KİPLAS Genel Sekreteri Av. Saadet Ceylan 
seçildiler.  

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan vakfın yeni Mütevelli Heyeti Başkanı 
Rıza Kutlu Işık ve Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Öztemir, yeni dönemde hem 
işçilere hem de doktorlara desteklerini sürdüreceklerini ve yeni dönemde iş kazası 
geçiren işçilere tıbbi yardımın yanı sıra, ailelerine ve başarılı çocuklarına da destek 
olacaklarını aktardı.

Geçtiğimiz yıl kamu hastanelerine yaptıkları cihaz yardımlarını hatırlatan Işık, bu 
tür tıbbi cihaz yardımlarının yeni dönemde de süreceğini ifade etti. Son yıllarda 
25 uzman doktorun yurt dışında mikrocerrahi eğitimi almak üzere gönderildiğini 
belirten Işık, bu yıl daha fazla doktora eğitim desteği sunmayı hedeflediklerini 
sözlerine ekledi. 
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“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 
Bilgilendirme Toplantısı

HABER

İşveren Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor…

Sendikamız “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında 
6 Mart 2018 Salı günü, sendika merkezinde Bilgilendirme 
Toplantısı düzenledi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Erdem Özdemir’in konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda, 
başta insan kaynakları süreçleri olmak üzere, ticari kayıtların 
yönetimi konularında işverenlerimizin yükümlülüklerinin neler 
olduğu ve bu kapsamda işverenin aydınlatma yükümlülüğü, 

kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konularına yer verildi.
Prof. Dr. Erdem Özdemir, konuşmasında, kişisel verilerin 
işlenmesinde çalışanın açık rızasının şart olduğuna dikkat 
çekerek, Kanuna göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi 
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, 
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, 
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti, biometrik ve genetik verilerinin 
ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesinin  yasak söyledi.

Özdemir, 6698 Sayılı kanun ve madde 4’e göre kişisel verilerin 
işlenmesinde uyulması gereken ilkeleri ise şu şekilde sıraladı:
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a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli 
olan süre kadar muhafaza edilme.

Bu ilkeler doğrultusunda bir değerlendirme yapan Prof. Dr. 
Özdemir;” İşyerinde gizli kamera ile çekim yapamazsınız.  
Ancak, belirli, açık ve meşru amaç için kamera uygulamasını 
yapacaksanız, bunu meşrulaştırmanız gerekli. Örneğin, iş 
sağlığı ve güvenliği veya genel güvenlik meşru gerekçeler olarak 
kabul edilebilir. Ancak, iş güvenliği amacı ile kullanıyorsanız, 
bununla sınırlı kalmalı ve ölçülü olmalısınız” dedi.

Prof. Dr. Özdemir, İşverenin, işçiye ait kişisel verileri, ancak 
işçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya hizmet sözleşmesinin ifası için 
zorunlu olduğu ölçüde kullanabileceğini belirtti. 

İşletmelerde, bir KVK kurulunun zorunluluğuna ve veri 
envanterinin hızlı bir şekilde hazırlanması gerektiğine işaret 
eden Prof. Dr. Özdemir, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
düzenlenmesi durumunda cezai yaptırımları bulunduğunu 
sözlerine ekledi. 



7099 sayılı ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 10 Mart 2018 ta-
rihinde, 30356 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. 
 
Yeni Kanun ile süre, maliyet ve prosedür sayısı anlamında yatı-
rımcıların karşılaştığı idari ve bürokratik süreçlerin iyileştirilmesi 
yoluyla uluslararası yatırımların artırılması ve yatırımlar için ül-
kemizin cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Birçok alanda 
sağlayacağı kolaylıklarla yatırım ortamını iyileştireceği öngörü-
len Kanun ile dış ticaretin de ivme kazanacağı bekleniyor.

Yeni Kanun ile Neler Değişiyor?

• Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Tarım Kredi 
Kooperatiflerince açılan veya açılacak tüm borç ve kredilere kar-
şılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların 
istemi halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleş-
mesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacak.
• Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşama-
sında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdikleri, ticaret sicili 
müdürlüklerince yaptırılacak.
• Yapı kullanma izin belgesine bağlanan binaların cins değişik-
liğine ilişkin tescil bildirimi ve eki belgeleri, bu belgeleri düzen-
lemeye yetkili idareler tarafından kadastro müdürlüklerine gön-

derilecek, gerekli teknik işlemler tapu ve kadastro idarelerince 
tamamlanacak.
• Müellifi mimar tarafından hazırlanan proje, yetkili idarelerce 
maliklerin imzaları tamamlanıp Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğünce belirlenen standartlarda taranarak güvenli elektronik 
ortamda tapu müdürlüklerine gönderilecek.
• Kooperatif kurulurken ana sözleşmedeki imzaların noterce 
onaylanması zorunluluğu kaldırılıyor. Ana sözleşme, ticaret 
sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imza-
lanacak. Kooperatif Yönetim Kurulu, kooperatifi temsile yetkili 
kılınanların adlarını, imzalarını da artık noterde onaylatmasına 
gerek kalmadan ticaret siciline bildirecek.
• Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet 
alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek 
altyapı kazı izni harca tabi olacak.
• Altyapı kazı izni harcının matrahı, öncelikle Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlar olmak üzere Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya bunların ilgili birimle-
rince yayımlanan birim fiyatlarının, bu idarelerde kazı alanı türü 
itibarıyla birim fiyatının olmaması halinde diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlarının, kazı alanıyla çarpıl-
ması sonucu bulunan tutar olacak.
• Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 ora-
nında alınacak. Bakanlar Kurulu, belediye grupları itibarıyla bu 
oranı yarısına kadar indirmeye, on katına kadar artırmaya yetkili 
olacak.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Yürürlüğe Girdi

HABER
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• Elektronik haberleşme altyapısı oluş-
turulurken, özellikle kırsal bölgelerde, 
mera vasfında olan yerlere de baz is-
tasyonu ve diğer elektronik haberleşme 
altyapıları ve sisteminin kurulması ama-
cıyla düzenleme yapılıyor.
• Kanunla geçici depolama maliyetlerinin 
azaltılması ve dış ticaret erbabının reka-
bet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.
• Buna göre, Türkiye ile diğer ülkeler ara-
sında deniz ve havayoluyla yapılan eşya 
ve yolcu taşımalarında yararlanılan de-
niz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar 
ile geçici depolama yeri işleticileri; güm-
rüklü sahalarda bulunan eşya ile ilgili 
tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma 
ücretleri ve benzeri masrafların Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirle-
nen azami bedellerine uymakla yükümlü 
olacak.
• Bakanlık tarafından azami bedeller 
belirlenirken özelleştirme uygulamaları 
çerçevesinde yapılan sözleşmelerde yer 
alan düzenlemeler dikkate alınacak.
• Bakanlıkça belirlenen azami bedellere 
uyulmaması halinde, her bir işlem için 5 
bin lira usulsüzlük cezası uygulanacak.
• Bürokrasinin azaltılması ve yapı ruh-
satı işlemlerinin basitleştirilmesinin sağ-
lanması amacıyla, “yapı ruhsatının im-
zalanması yükümlülüğü”, yapı denetim 
kuruluşlarının görevleri arasından kaldı-
rılıyor.
• Yapı denetim kuruluşları öncelikle risk 
bazlı denetim yapacak.
• Kanuna göre, belediyeler “e-Belediye” 
bilgi sistemini kullanacak; e-Belediye 

bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, veri 
saklama, veri iletimi ve veri paylaşımıy-
la ilgili politikaları tespit etmeye ve bu 
sistemle ilgili merkezi hizmet standardi-
zasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığı 
yetkili olacak.
• Bu sistemin hayata geçmesiyle, vatan-
daşların belediye hizmetlerinden elektro-
nik veya mobil imza ile yararlanmasına 
imkân sağlayacak altyapı oluşturularak 
kesintisiz yerel hizmet sunumu sağla-
nacak. Bankalar ile anlık veri transferi 
sağlanarak, vatandaşların vergi ve fatu-
ra gibi ödemelerini bu sistem üzerinden 
yapabilmesi mümkün olacak.
• Belediyeler, e-belediye bilgi sisteminin 
kurulduğuna dair bildirimin İçişleri Ba-
kanlığı tarafından yapılmasından itiba-
ren e-Belediye sistemiyle ilgili çalışmala-
rını bir yıl içinde tamamlayacak.
• Benzer sistemi kullanan belediyeler, 
verilerini, sistemi kullanmaya başladık-
tan itibaren bir yıl içinde e-Belediye bilgi 
sistemine aktaracak. İçişleri Bakanlığı 
bu süreyi bir katına kadar artırabilecek.
• Kanunla, şirket kuruluşlarının ticaret 
sicil memurluklarına bildirilmesi, SGK’ya 
da bildirilmesi anlamına gelecek ve işye-
ri SGK tarafından tescil edilmiş olacak.
• SGK her türlü bilgi ve belgeyi bilgi iş-
lem ortamında oluşturmaya, bu şekilde 
hazırlanacak bilgi ve belgeleri sadece 
internet ve benzeri iletişim ortamından 
ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya 
yetkili olacak.
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuru-

luşlarca talep edilen şerh ve beyan tesisi 
niteliğindeki haciz, satış şerhi gibi işlem-
leri elektronik ortamda yapacak.
• Tacirler, kullanacağı ticaret unvanını ve 
bunun altına atacağı imzayı, ticaret sicili 
müdürlüğünde yetkilendirilmiş persone-
lin huzurunda yazılı beyanda bulunmak 
suretiyle verecek. Tüccar tüzel kişi ise 
unvanla birlikte onun adına imzaya yet-
kili kimselerin imzaları da sicil müdürlü-
ğüne verilecek.
• KOBİ’lerin sahip olduğu her türlü taşınır 
ve hak üzerinde rehin hakkı kurulabile-
cek. Rehin edilen taşınır varlığın gele-
cekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki 
getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, 
taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehin 
kapsamına girecek.
• Bir taşınırın rehinli olduğunu bilme-
yen veya bilmesi gerekmeyen iyi niyetli 
üçüncü kişinin iyi niyeti korunacak.
• Şirket türlerine kuruluşta sağlanan ko-
laylıklar, kooperatifler için de getirildi.
• Limited şirket kurucularının sözleşme-
deki imzalarının noterce onaylanması 
uygulaması kaldırılıyor. Limited şirket 
kurucuları veya temsilcileri, herhangi bir 
ticaret sicili müdürlüğünde, bu işle yetki-
lendirilmiş personelin huzurunda şirket 
sözleşmesini imzalayabilecek.
• Rehin kaldırma süreleri de artırıldı. 
Yabancı hukuka tabi rehin alacaklısı 
30, Türk hukukuna tabi rehin alacaklısı 
15 işgünü içinde rehin kaydını sicilden 
terkin için başvuruda bulunacak. Bu yü-
kümlülüğü yerine getirmeyenlere idari 
para cezası uygulanacak.
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YARGITAY
 KARARLARI

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2015/23727
Karar No : 2017/28545
Tarih  : 13.12.2017

• İŞÇİLİK ALACAKLARI
(Fesih Tarihine Kadar İş Kanunu 26. Md. Öngörülen Altı 
Günlük Hak Düşürücü Süre Geçtiği - Davacının Lakayt 
Tavırlar Sergilediği Yönündeki Davranışlarına Dayalı Bu 
Eyleminin Fesih İçin Haklı Sebep Oluşturmayacağı)

• EŞİT İŞLEM BORCU
(Tutanağa Konu Olayın İlk Kez Davacının Sataşması İle 
Gerçekleştiğinin Açık Olmadığı/Fesih Konusunda Eşit 
İşlem Borcuna Uygun Davranıldığı da Ortaya Koyulama-
dığı/İş Sözleşmesinin Davalılarca Haklı Sebep Olmadan 
Feshedildiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacaklarının 
Hüküm Altına Alınacağı)

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT
(Tutanağa Konu Olayın İlk Kez Davacının Sözlü veya 
Eylemli Davranışı İle (Sataşması) Gerçekleştiğinin Açık 
Olmadığı/Fesih Konusunda Eşit İşlem Borcuna Uygun 
Davranıldığı da Ortaya Koyulamadığı/Sözleşmenin Da-
valılarca Haklı Sebep Olmadan Feshedildiği - İstemlerin 
Kabulü Gerektiği)

4857/m.26
1475/m.14

ÖZET: Dava; işçilik alacakları istemine ilişkindir. Dava-
cının, davalı işyerinde yaklaşık altı yıllık kıdemi bulun-
maktadır. Belirtilen tarih öncesinde hakkında tutulan bir 
tutanak, uyarı veya disipin cezası yoktur. Anılan tarihte, 
anons üzerine görev yerine geç intikal etmişse de, da-
vacıya yeterli süre tanındıktan sonra yeni bir eyleminin 
gerçekleştiği ortaya koyulamadığı gibi anılan tarihten 
sonra, fesih tarihine kadar İş Kanunu 26. maddesinde 
öngörülen altı günlük hak düşürücü süre de geçmiştir. 

Davacının lakayt tavırlar sergilediği yönündeki davra-
nışlarına dayalı bu eyleminin fesih için haklı sebep oluş-
turmayacağı dairemizce kabul edilmiştir. Yine bir diğer 
tarihli tutanağa konu olayın ilk kez davacının sözlü veya 
eylemli davranışı ile (sataşması) gerçekleştiği dosya 
kapsamına göre açık değildir. Zira davalı tanıklarının bu 
konuda görgüye dayalı bilgileri bulunmadığı gibi davacı 
tanığı da davacı ile olan konuşmalarına temizlik perso-
nelinin gülmesi üzerine davacının uyardığını, tartışmaya 
başlayınca kavga edecekken ayırdıklarını belirtmiştir. 
Fesih konusunda eşit işlem borcuna uygun davranıldığı 
da ortaya koyulamamıştır.

Tüm bu hususlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde iş 
sözleşmesinin davalılar tarafından haklı sebep olmadan 
feshedildiğinin kabulüyle kıdem ve ihbar tazminatı ala-
caklarının hüküm altına alınması gerekirken yazılı gerek-
çe ile reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
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DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda veri-
len kararın, temyizen incelenmesi davacı ve davalı Sağ-
lık Bakanlığı vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz ta-
leplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için 
Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin 
davalılar tarafından haklı sebep olmadan feshedildiğini 
belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, 
ücret ve asgari geçim indirimi alacaklarının hüküm altına 
alınmasını istemiştir.

Davalı Sağlık Bakanlığı vekili, davacının iş sözleşme-
sinin yapmakla ödevli olduğu görevi hatırlatıldığı halde 
yapmamakta ısrar etmesi nedeni ile haklı sebeple feshe-
dildiğini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 
Davalı şirket vekili, davanın reddi gerektiğini istemiştir. 
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultu-
sunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar, 
süresi içerisinde davacı ve davalı Sağlık Bakanlığı vekil-
leri tarafından temyiz edilmiştir.

1-) Davalı Sağlık Bakanlığı’nın temyiz istemi yönünden;
Miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır 
mal ve alacak davalarına dair nihai kararlar 6100 Sayı-
lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi 
uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 Sa-
yılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427. mad-
desi uyarınca temyiz edilemez. Kesinlik sınırı kamu dü-
zeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız 

davaya konu edilen taşınır malın veya alacağın değeri 
dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti 
ve yargılama giderleri hesaba katılmaz.

Dosya içeriğine göre temyize konu edilen miktar 1584,43 
TL olup, karar tarihi itibari ile 2.080,00 kesinlik sınırı kap-
samında kaldığından davalı Sağlık Bakanlığı vekilinin 
temyiz isteminin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına de-
vam olunan mülga 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakeme-
leri Kanunu’nun 427, 432. maddeleri uyarınca REDDİNE,

2-) Davacı temyizi yönünden;

3-) İş sözleşmesinin, işveren tarafından hatırlatıldığı hal-
de işçinin görevlerini yapmamakta ısrar etmesi ve işçinin 
işverenin başka işçisine sataşması sebebiyle haklı ola-
rak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasın-
da uyuşmazlık söz konusudur.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25inci maddesinin 2 numaralı 
bendinin (h) alt bendinde, işçinin hatırlatıldığı halde gö-
revlerini yapmamakta ısrar etmesi durumunda işverenin 
haklı fesih imkânının bulunduğu hükme bağlanmıştır.

İş görme edimi işçi tarafından işverenin verdiği talimat-
lara uygun olarak yerine getirilmelidir. İşveren tarafın-
dan fesih öncesinde, işçinin yapmakla yükümlü olduğu 
görevleri hatırlatılmalıdır. Bu hatırlatmanın sözlü ya da 
yazılı biçimde yapılması mümkündür. Bu konuda ispat 
yükü de işverendedir.
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İşçiye yapılacak hatırlatmada/uyarıda, işçiye yapması 
istenen görev açık biçimde bildirilmeli ve işin tamamlan-
masına yetecek bir süre öngörülmelidir. Bildirimde, göre-
vin hatırlatılması yeterlidir. 

Görevin gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda iş 
sözleşmesinin feshedileceği hususunun ayrıca bildirilme-
si gerekmez. Ancak, işveren tarafından işçiye bu yönde 
bir bildirim yapılmış ise, işçinin yeni bir eylemi gerçekleş-
medikçe, önceki eylemlerine dayanılarak iş akdi feshedi-
lemez.

Anılan kanunun 25/2-d maddesinde, işçinin işverene ya-
hut ailesi üyelerinden birine yahut başka işçisine sataş-
ması, haklı fesih gerekçesi olarak açıklanmıştır.

Dosya içeriğine göre, davalılar bünyesinde Yunus Emre 
Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 
davacı hakkında 06.04.2014 tarihinde, vardiya amiri ta-
rafından ambulas yolunun kapatılması konusunda telsiz-
le talimat verildiği, davacının talimat sonrasında görev 
yerine geç geldiği, tekrar eski yerine dönmesi istendiğin-
de lakayt tavırlar sergilediği gerekçesi ile tutanak tutul-
muştur. 

Bu olay yapmakla ödevli olduğu görevi hatırlatıldığı hal-
de yapmamakta ısrar ettiği gerekçesi ile 17.04.2014 
tarihinde yapılan fesih için gerekçe yapılmıştır. Davacı 
olaya dair savunmasında, balkonda sigara içen bir müş-
teriyi uyardığı için aşağıya geç indiğini beyan etmiştir.

12.04.2014 tarihli tutanakta ise, davacının yemekhane 
görevlisi... ile arka ambulans girişinde konuştukları sıra-
da, orada bulunun temizlik personeli...’in gülümsemesi 
üzerine aralarında önce sözlü tartışma yaşandığı, ardın-
dan birbirlerine tekme tokat attıkları ve olayın büyüdüğü 
belirtilmiştir. 

Davacı olaya dair savunmasında, temizlik personeli...’in 
konuşmalarına gülmesi üzerine sözlü olarak uyardığını 
ve temizlik personeli birden bire ayağa kalkıp bardakla 
kendisine vurmaya başlayınca kendisini savunduğunu 
belirtmiştir.

Davacının, davalı işyerinde yaklaşık altı yıllık kıdemi 
bulunmaktadır. 06.04.2014 tarihi öncesinde hakkın-
da tutulan bir tutanak, uyarı veya disipin cezası yoktur. 
06.04.2014 tarihinde, anons üzerine görev yerine geç in-

tikal etmişse de, davacıya yeterli süre tanındıktan sonra 
yeni bir eyleminin gerçekleştiği ortaya koyulamadığı gibi 
anılan tarihten sonra, fesih tarihine kadar İş Kanunu 26. 
maddesinde öngörülen altı günlük hak düşürüçü süre 
de geçmiştir. Davacının lakayt tavırlar sergilediği yönün-
deki davranışlarına dayalı bu eyleminin fesih için haklı 
sebep oluşturmayacağı dairemizce kabul edilmiştir. Yine 
12.04.2014 tarihli tutanağa konu olayın ilk kez davacının 
sözlü veya eylemli davranışı ile (sataşması) gerçekleşti-
ği dosya kapsamına göre açık değildir. 

Zira davalı tanıklarının bu konuda görgüye dayalı bilgi-
leri bulunmadığı gibi davacı tanığı...’da davacı ile olan 
konuşmalarına temizlik personelinin gülmesi üzerine da-
vacının uyardığını, tartışmaya başlayınca kavga edecek-
ken ayırdıklarını belirtmiştir. Fesih konusunda eşit işlem 
borcuna uygun davranıldığı da ortaya koyulamamıştır.

Tüm bu hususlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde iş 
sözleşmesinin davalılar tarafından haklı sebep olmadan 
feshedildiğinin kabulüyle kıdem ve ihbar tazminatı ala-
caklarının hüküm altına alınması gerekirken yazılı gerek-
çe ile reddedilmesi hatalı oluhp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Hükmün yukarda açıklanan sebepten BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde 
davacıya iadesine, 13.12.2017 tarihinde oybirliği ile ka-
rar verildi.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2016/32850
Karar No : 2017/21915
Tarih  : 21.12.2017

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ 
(Davacının Özel ve Ailevi Nedenlerinden Dolayı Toplu 
Miktarda Nakit Paraya İhtiyacı Bulunduğundan İhbar 
Tazminatı ve Diğer Hak Edişlerinin Ödenerek İş Sözleş-
mesinin Sona Erdirilmesini Talep Ettiği - Ardından İkale 
Sözleşme Yapıldığı ve Davacıya Kıdem ve İhbar Tazmi-
natlarının Ödeneceği Belirtildiği/Davacının Dilekçesinin 
İrade Fesadıyla Alındığı Somut ve İnandırıcı Delillerle 
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Kanıtlanamadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi 
Gerektiği)

• İKALE SÖZLEŞMESİ YAPILMASI 
(Davacının Özel ve Ailevi Nedenlerinden Dolayı Toplu 
Miktarda Nakit Paraya İhtiyacı Bulunduğundan İhbar 
Tazminatı ve Diğer Hak Edişlerinin Ödenerek İş Söz-
leşmesinin Sona Erdirilmesini Talep Ettiği - Ardından 
Davacıya Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Ödeneceği 
Belirtildiği/Davacının Dilekçesinin İrade Fesadıyla Alın-
dığı Somut ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanamadığından 
Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)

• DİLEKÇENİN İRADE FESADIYLA 
(Davacının Özel ve Ailevi Nedenlerinden Dolayı Toplu 
Miktarda Nakit Paraya İhtiyacı Bulunduğundan İhbar 
Tazminatı ve Diğer Hak Edişlerinin Ödenerek İş Söz-
leşmesinin Sona Erdirilmesini Talep Ettiği - Ardından 
İkale Sözleşme Yapıldığı ve Davacıya Kıdem ve İhbar 
Tazminatlarının Ödeneceği Belirtildiği/Davacının İddiası 
Somut ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanamadığından Da-
vanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
4857/m.20/3

ÖZET: Uyuşmazlıkta; davacının özel ve ailevi neden-
lerinden dolayı toplu miktarda nakit paraya ihtiyacı bu-
lunduğundan ihbar tazminatı ve diğer hak edişlerinin 
ödenerek iş sözleşmesinin sona erdirilmesini talep etti-
ği, bunun üzerine ikale sözleşme yapıldığı ve davacıya 
kıdem ve ihbar tazminatlarının ödeneceğini belirtildiği, 
davacının dilekçesinin irade fesadıyla alındığının somut 
ve inandırıcı delillerle kanıtlanmadığı, anlaşıldığından, 
davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve 
yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini is-
temiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz 
edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafın-
dan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelen-
di, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: A-) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, dava-
cının davalı şirkette işçi sıfatı ile çalıştığını, geçersiz ve 
haksız olarak iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek 
müvekkilinin işe iadesini istemiştir.

B-) Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davacının di-
lekçesi ile kendisinin işten ayrılmayı talep etmesi üzeri-
ne davacıyla karşılıklı anlaşılarak ikale sözleşmesi ile iş 
sözleşmesinin sonlandığını, baskı iddiasını kabul etme-
diklerini beyan ederek davanın reddini istemiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece da-
vacının kendi istemi üzerine işten çıkarıldığı iddiasının 
hayatın olağan akışına aykırı olduğu, iş sözleşmesi fes-
hinin İş Hukuku mevzuatına işten çıkarma usul ve prose-
dürüne çalışanlar arasında eşit davranılması ve feshin 
son çare olması ilkesine uygun olmadığı gerekçesiyle 
davanın kabulüne karar verilmiştir.

D-) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E-) Gerekçe:
Somut uyuşmazlıkta; davacının 12.01.2016 tarihli dilek-
çesinde özel ve ailevi nedenlerinden dolayı toplu miktar-
da nakit paraya ihtiyacı bulunduğundan ihbar tazminatı 
ve diğer hak edişlerinin ödenerek iş sözleşmesinin sona 
erdirilmesini talep ettiği, bunun üzerine ikale sözleşme 
yapıldığı ve davacıya kıdem ve ihbar tazminatlarının 
ödeneceğini belirtildiği, davacının söz konusu dilekçe-
sinin irade fesadıyla alındığının somut ve inandırıcı de-
lillerle kanıtlanmadığı, anlaşıldığından, davanın reddine 
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır. 

4857 Sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Daire-
mizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN 
KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer ol-
madığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakıl-
masına, davalının yaptığı 120,00 TL. yargılama giderinin 
davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belir-
lenen 1.980,00 TL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak 
davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının istemi halinde davalıya 
iadesine,
Kesin olarak, 21.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar  
verildi.
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T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2015/18509
Karar No : 2017/21606
Tarih  : 18.12.2017

• İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ 
(Kanunda Öngörülen İstisnalar Dışında Hâkimin İki Ta-
raftan Birinin Söylemediği Şeyi veya Vakıaları Kendili-
ğinden Dikkate Alamayacağı - Delil Durumu ve Kanun 
Karşısında Davacının Dava Dilekçesinde Belirttiği Yo-
ğun Dönemlerde Haftada 3 Gün Süre ile Belirtilen Sa-
atler Arasında Diğer Zamanlarda ise Sadece Haftada 1 
Gün Belirtilen Saatler Arasında Çalıştığı Kabul Edilerek 
Hesaplama Yapılması Gerektiği/Alacağın Davacının Ta-
lebi Dikkate Alınmadan Belirlenmesinin Hatalı Olduğu)

• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 
(Kanunda Öngörülen İstisnalar Dışında Hâkimin İki Ta-
raftan Birinin Söylemediği Şeyi veya Vakıaları Kendili-
ğinden Dikkate Alamayacağı - Delil Durumu ve Kanun 
Karşısında Davacının Dava Dilekçesinde Belirttiği Yo-
ğun Dönemlerde Haftada 3 Gün Süre ile Belirtilen Sa-
atler Arasında Diğer Zamanlarda ise Sadece Haftada 1 
Gün Belirtilen Saatler Arasında Çalıştığı Kabul Edilerek 
Hesaplama Yapılması Gerektiği/Alacağın Davacının Ta-
lebi Dikkate Alınmadan Belirlenmesinin Hatalı Olduğu)

• HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI 
(Kanunda Öngörülen İstisnalar Dışında Hâkimin İki Ta-
raftan Birinin Söylemediği Şeyi veya Vakıaları Kendili-
ğinden Dikkate Alamayacağı - Delil Durumu ve Kanun 
Karşısında Davacının Dava Dilekçesinde Belirttiği Yo-
ğun Dönemlerde Haftada 3 Gün Süre ile Belirtilen Sa-
atler Arasında Diğer Zamanlarda ise Sadece Haftada 1 
Gün Belirtilen Saatler Arasında Çalıştığı Kabul Edilerek 
Hesaplama Yapılması Gerektiği/İşçilik Alacaklarının 
Tahsili İstemi)

• ÜCRETİN HESAPLANMASI 
(Delil Durumu ve Kanun Karşısında Davacının Dava Di-
lekçesinde Belirttiği Yoğun Dönemlerde Haftada 3 Gün 
Süre ile Belirtilen Saatler Arasında Diğer Zamanlarda ise 
Sadece Haftada 1 Gün Belirtilen Saatler Arasında Çalış-

tığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gerektiği - Ala-
cağın Davacının Talebi Dikkate Alınmadan Belirlenmesi-
nin Hatalı Olduğu/İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi)

4857/m.41
6100/m.25

ÖZET: Kanunda öngörülen istisnalar dışında, hâkim, iki 
taraftan birinin söylemediği şeyi veya vakıaları kendili-
ğinden dikkate alamaz. Delil durumu ve Kanundaki dü-
zenleme karşısında davacının dava dilekçesinde belirt-
tiği yoğun dönemlerde haftada 3 gün süre ile belirtilen 
saatler arasında diğer zamanlarda ise sadece haftada 1 
gün belirtilen saatler arasında çalıştığı kabul edilerek he-
saplama yapılmalıdır. Mahkemece alacağın davacının 
talebi dikkate alınmadan belirlenmesi hatalıdır.

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti, 
ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetil-
mesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar ve-
rilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz 
edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafın-
dan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelen-
di, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: A-) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalıya ait işyerinde müşteri temsilcisi olarak 
çalışırken kendisine uygulanan psikolojik baskı sebebiy-
le iş sözleşmesini haklı olarak fesh ettiğini ileri sürerek 
kıdem tazminatı ile fazla çalışma, ulusal bayram ve ge-
nel tatil alacaklarının tahsilini, istemiştir.

B-) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının yeni iş bulduğundan bahisle istifa etti-
ğini, rakip firmada bulduğu yeni işini kaçırmamak için ih-
bar önelini beklemediğini, tazminata hak kazanmadığını, 
kendisine mobbing uygulandığı iddiasının doğru olmadı-
ğını, istifa beyanını kendi el yazısı ile yazdığını, iki ayrı 
ibraname imzaladığını, kendi rızası ile arada fazla mesai 
yaptığını savunarak davanın reddini istemiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna daya-
nılarak, mobbinge yönelik iddianın kanıtlanamadığı an-
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cak iş sözleşmesinin ücretlerin gerektiği gibi ödenmeme-
si üzerine davacı tarafça haklı olarak fesh edildiği buna 
göre davacının kıdem tazminatına hak kazandığı gibi 
fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacakları da olduğu 
gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.

D-) Temyiz:
Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.

E-) Gerekçe:
1-) Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayan-
dığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağı-
daki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları ye-
rinde değildir.

2-) Davacı davalı işyerinde fazla çalışma yaptığını ileri 
sürerek alacak talep etmiş, davalı ise davacının yasal sı-
nırlar dahilinde ve çoğunlukla kendi istemi ile arada fazla 
çalışma yaptığını, savunmuştur.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda giriş 
çıkış kaydı olmayan dönem için tanık beyanlarına göre 
davacının haftada 2 gün süre ile 08.30-18.30 saattleri 
arasında 3 gün ise 08.30-21.00 saatleri arasında çalış-
ma yaptığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır.

Davacı taraf dava dilekçesinde, söz konusu alacakla ilgili 
açıklama yaparken, normal mesainin 08.30-18.00 saat-
leri arasında olduğunu, her yıl Eylül-Ekim ile Mart-Nisan 
aylarında yoğunluk nedeni ile 2-3 saat fazla çalışma yap-
tığını bazen 24.00’ e kadar çalıştığını, bunun haricinde 
yoğunluk olmadığı dönemde her hafta Cuma günü 2-3 
saatlik fazla çalışma yaptığını açıklamıştır.

Mahkemece dinlenen taraf tanıkları da ortak beyanla-
rında işlerin yoğun olduğu zamanlarda haftada 2-3 gün 
fazla çalışma yaptıklarını açıklamışlardır.

6100 Sayılı HKM’nın 25. maddesine göre Kanunda ön-
görülen istisnalar dışında, hâkim, iki taraftan birinin söy-
lemediği şeyi veya vakıaları kendiliğinden dikkate ala-
maz.

Açıklanan delil durumu ve Kanundaki düzenleme karşı-
sında Mahkemece davacının dava dilekçesinde belirttiği 
yoğun dönemlerde haftada 3 gün süre ile 08.30-21.00 
saatleri arasında diğer zamanlarda ise sadece haftada 
1 gün 08.30-21.00 saatleri arasında çalıştığı kabul edile-
rek hesaplama yapılmalıdır.

Mahkemece alacağın davacının talebi dikkate alınma-
dan yazılı şekilde belirlenmesi hatalı olup bozmayı ge-
rektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebep-
den dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının 
istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 18.12.2017 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.



Karbosan Katıldığı Fuarlarla Yurtiçinde ve 
Yurtdışında Yeni Ürünlerini Tanıttı

ÜYELERİMİZDEN
HABERLER

    Karbosan 4-7 Mart 2018 tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde yapılan 
Uluslararası Hırdavat Fuarı’nda (International Hardware Fair) ve 15-18 Mart 2018 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen İstanbul Hırdavat Fuarı’nda yeni ve 
inovatif ürünlerini tanıttı.„

“
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Kesme diskleri, taşlama diskleri, fiber diskler, özel taş serisi, 
bant ve rulo zımparalarının yanında özellikle ZA İnce Kesme 
Diski, Yeni Seri Cırtlı Diskleri ve yenilenen kategorisiyle Flap 
Disk Serisi fuarlarda ön plana çıkan ve sergilenen ürünlerdi.

Karbosan’ın ön plana çıkan ürünlerinden Yeni Seri Cırtlı 
Diskler tüm sektörel uygulamaların farklı kullanım ihtiyaçlarını 
karşılamak için çeşitli özelliklerde, Silisyum Karbür, Alüminyum 
Oksit ve Zirkonyum aşındırıcıdan oluşan toplam 5 farklı 
seçenek ile sunulmaktadır. Genellikle 24 kumdan 400 kuma 
kadar ve 100mm çaptan 230mm çapa kadar, 8 farklı delik 
yapısına sahip disk seçenekleri bulunmaktadır.

Yeni Seri Flap Diskler ise Alüminyum Oksit, Zirkonyum ve 
Seramik aşındırıcıdan oluşan toplam 4 farklı seçenek ile 36 
kumdan 120 kuma kadar ve 100mm çaptan 180mm çapa 
kadar sunulmaktadır. 

Karbosan flap diskler, yeni kategorisi Comfort Line ve Premium 
Line olmak üzere iki ana gruptan, standart (Standard Density) 
ve yüksek (High Density) olmak üzere 2 farklı yoğunluk 
çeşidinden toplam 6 farklı üründen oluşmaktadır. 

Yenilenen kategorizasyonu ve yüzüyle flap disk etiketler her 
zamanki kalitesi ve performansıyla yakında raflarda yerini 
alacak. Fuarın bir diğer dikkat çeken ürünü ZA İnce Kesme 
Diski, üstün performansı ve kesme kalitesiyle ön plana 
çıkmaktadır. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya 
sahip olan ürün, ince et kalınlığına sahip bütün yapı çeliklerinin 
hassas kesim işlemlerinde en az seviyede malzeme kaybı ile 
kesim yapma avantajıyla kullanıcıların ilgisini çekmektedir.

Fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Karbosan, 
kullanıcıların taleplerine en uygun ürünü geniş ürün portföyünün 
sayesinde karşılamış ve müşteri memnuniyetini ön planda 

tutmuştur. Özellikle Karbosan’ın Zımpara Ürünleri portföyü 
ziyaretçilerin dikkatini çekmiştir. 

Siz de Karbosan’ın yeni ürün portföyünü görmek ve detaylı 
bilgi almak istiyorsanız www.karbosan.com.tr adresini ziyaret 
edebilir, 0212 698 90 90 numaralı telefonla bilgi alabilir, 
info@karbosan.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz.



Türk Ytong Ekibinin 2018 Sloganı:
“Büyük Düşün”

ÜYELERİMİZDEN
HABERLER

    Yapı malzemesi sektörünün öncü kuruluşu, üretimde dünya lideri Türk Ytong, 
Yetkili Satıcıları ile KKTC’de düzenlenen 47. Ytong Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda 
bir araya geldi. “Büyük Düşün” sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda Türk Ytong 
Yetkili Satıcıları ve Ytong Satış Ekibi hedefleri büyüterek 2018 yılına coşkulu bir 
başlangıç yaptı.„

“
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Türk Ytong Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri, Yetkili 
Satıcıları ve Satış-Pazarlama yöneticilerinin katıldığı 47. Ytong 
Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda 2017 yılı değerlendirmesinin 
yanı sıra 2018 yılı hedefleri paylaşıldı.

Dünya Liderliğini Elinde Tutmaya Devam Edecek

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı 
Fethi Hinginar, 2017 yılını değerlendirdiği konuşmasında 
şunları söyledi: “2017 yılı Türk Ytong için yine oldukça verimli 
bir yıl oldu. Üretim kapasitemiz ve satışlarımızla sektör 
liderliğini sürdürürken, yepyeni bir ürün ile ısı yalıtım sektörüne 
giriş yaptık. Bu yıl içerisinde açmayı hedeflediğimiz 50 milyon 
Euro yatırım tutarına sahip Dilovası tesislerinin temelini attık. 

Özellikle son çeyrekte ekonomide kendini gösteren belirsizlik 
ve hareketliliğe rağmen, Türk Ytong büyüme trendini devam 
ettirdi. Bu noktada siz değerli yetkili satıcılarımızı ayrıca tebrik 
etmek isterim. Sizlerin varlığı, Türk Ytong’a olan inancınız ve 
bağlılığınız, sektördeki gücümüzün en önemli güvencesi…” 

Türk Ytong Genel Müdürü ve aynı zamanda sendikamız 
Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Erel ise konuşmasında Türk 
Ytong’un gazbeton sektörüne önderlik etmeye devam 
edeceğini belirtti: “Sektörümüz, yarattığı iş hacmi, katma 
değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomisi için kaldıraç 

görevini üstleniyor. Bu bilinçten hareketle hem ülkemiz hem 
de sektörümüz adına başarılı işler yapmaya devam edeceğiz. 
2018 yılında devreye alacağımız istihdam ve enerji tasarrufu 
açısından ülkemize ve bölgeye önemli katkılar sağlayacak 
Dilovası Tesisimiz, teknolojisi ve kapasitesiyle, bünyesinde 
yer alacak Ytong Akademi Eğitim Merkezi ve Ar-Ge Merkezi 
ile Türk inşaat ve gazbeton endüstrisinin çıtasını üst seviyelere 
taşıyacak modern bir donanıma sahip olacak.” dedi.

2018 yılı satış hedefleri için bir değerlendirme yapan Genel 
Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak ise yeni ürünler ve gelişmeler 
hakkında bilgi verdi. 

Düzenlenen gala yemeğinde, Ytong ile uzun yıllar işbirliği 
yapan Yetkili Satıcılara Kıdem plaketleri verildi, 2017 yılının 
başarılı Yetkili Satıcıları ödüllendirildi. Program Özgür Ozan’ın 
sunduğu “Ytong Ailesi Yarışıyor” etkinliği ile son buldu. 
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VitrA, mimar ve iç mimarlara ilham veren 
VitrA porselen karo koleksiyonlarındaki 
yenilikleri UNICERA İstanbul Seramik, 
Banyo, Mutfak Fuarı’nda tanıttı. Renklerden 
desenlere, yüzeylerden boyutlara, VitrA’nın 
en yeni endüstriyel tasarım trendlerini 
karşılayan porselen karo serileri ilk kez 
UNICERA’da sergilendi. VitrA’nın yeni 
serilerinde grej tonları, altıgen ve tuğla 
ebatları, modüler ölçüler, yeni kaydırmaz 
ve yumuşak yüzey seçeneği dikkat çekiyor.

VitrA bu yıl, 3 yeni beton görünümlü karo 
serisi tasarladı. Clay-Cement, betonun 
zamansız güzelliğini kilin doğal sıcaklığıyla 
birleştiriyor. Newcon, yeni kaydırmaz 
ve yumuşak yüzeyinin yanı sıra, hem 
kaydırmaz hem de lappato görünümlü 
yüzeyiyle farklılaşıyor. 

Ash&Burn ise sıcak beton trendine 
öncülük ediyor ve altıgen formlarıyla öne 
çıkıyor. VitrA’nın en yeni karo serilerden 
Bricx, loft havasını evin içine taşıyan 
çizgisiyle, modern tasarım trendlerinin 
yeni gündemini yansıtıyor. Alman Tasarım 
Konseyi tarafıdan verilen Iconic Awards 
2018’de Best of the Best (En İyilerin en 
İyisi) ödülünü alan Urban Blue, tasarım 
dünyasının yükselen trendi blue stone 
doğal taşının çarpıcı güzelliğini, antrasit ve 
gri tonlarıyla yeniden yorumluyor. 

Taş dokulu Slatemix serisi, zamana karşı 
koyan mekanlar tasarlıyor. Colorado’daki 
dağların renk zenginliğini, ahşabın doğal 
dokusuyla bir araya getiren Aspenwood, 
sofistike bir şıklık sunarken, modern 
geometrik çizgilere sahip City Rug, altıgen 
formu ve iki farklı renk paletiyle, sınırsız 
kombinasyona olanak tanıyor. Siyah ve 
beyazın zıtlıklardan beslenen mermer 
görünümlü Marmori serisi ise klasiğin 
modası geçmeyecek sadeliğini mekanlara 
taşıyor.

Vitra, En Yeni Tasarım Trendlerini Karşılayan 
Porselen Karo Serilerini UNICERA’da Sergiledi



Ürün ve tasarım kalitesi açısından dünya 
çapında mükemmelliğinin sembolü olarak 
kabul edilen iF’ten VitrA’ya 8 yeni ödül geldi. 
Modası hiç geçmeyecek yaşam alanları 
yaratan doğal taş görünümlü seramik 
serisi Stix, iF’in altın ödülünü almaya hak 
kazandı. VitrA Tasarım Ekibi’nin imzasını 
taşıyan banyo serisi Sento, armatür serisi 
Suit, oturma alanlı duş teknesi Seat ile 
Frame yarı monoblok lavabo ödüle layık 
görüldü. VitrA’nın karo serilerinden Black 
Swan ve Tech-slate de iF’ten ödülle 
döndü. Markanın, sürdürülebilirliğe vurgu 

yapmak üzere konteynerler kullanılarak 
tasarlanan Unicera fuar standı da ödül 
aldı. VitrA, ocak ayında da dünyanın en 
eski ve en saygın tasarım yarışmalarından 
Good Design kapsamında 11 ödülün 
sahibi olmuştu.

1953’ten bu yana düzenlenen iF Design 
Award’a bu yıl 54 ülkeden 6.400’ün 
üzerinde başvuru yapıldı. Ürünler; tasarım, 
endüstri ve mimari alanlarında uzman 
63 kişilik uluslararası jüri tarafından, 
yenilikçilik, fonksiyonellik, estetik ve çevre 
sorumluluğu gibi kriterlerle değerlendirildi. 
Bugüne kadar 22 iF ödülü almaya hak 
kazanan VitrA’nın ürünleri ayrıca; EDIDA, 
Design Innovation, Design Plus, Iconic 
Awards, Interior Innovation, iF, Plus X, 
Red Dot, Wallpaper gibi dünyaca ünlü 
tasarım ve inovasyon ödüllerine sahip.

Vitra’ya Ödül Yağmuru

   Ocak ayında Good Design’dan 11 ödül alan VitrA, 
iF’ten de biri “gold” toplam 8 ödülle döndü.„“
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SEREL
Ödüllü, Çevre Dostu ve 
Teknolojik Tasarımlarını 
Unicera Fuarı’nda Sergiledi

Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı UNICERA 2018 İstanbul-Seramik Banyo 
Mutfak Fuarı, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, Türkiye Seramik 
Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği 
ile CNR EXPO Yeşilköy’de seramik, banyo ve mutfak sektörü temsilcilerini 27 
Şubat-3 Mart tarihleri arasında bir araya getirdi.

SEREL vitrifiye ürünlerinin çalışır durumda tüketiciye sunulduğu fuarda yenilikçi 
olgusu yanında, ödüllü tasarımlar teknolojik buluşlarla bir arada sunuldu. 

SEREL ürünleri son 5 yılda 20 adet tasarım ödülü ile taçlandırıldı. Yenilikçi 
tavrını, modülerlik ve çeşitliliğe olanak sağlayan vitrifiye modelleriyle gündeme 
getiren SEREL fuarda banyo mekanları için inovatif çözümlerini kapsamlı bir 
şekilde sergiledi.

SEREL EasyWash yıkama teknolojisine sahip Poseidon serisi asma klozet 
ve lavabolar fuarda ziyaretçilerin ilgisini çeken ürünlerdi. SEREL’in klozetlere 
yönelik geliştirdiği EasyWash yıkama sistemi, ürünün iç yüzeyini su sıçratmadan 
yıkama özelliği ile öne çıkıyor ve klozet yüzeyinde 360 derece %100 temizlik 
sağlıyor. SEREL Easywash lavabolarda ise kendi kendine devreye giren 
yıkama sistemi sayesinde temizlik sağlayan yeni teknolojisi, fonksiyonellik ve 
hijyen konularına farklı bir boyut getiriyor.

Farklı kullanım senaryoları ile yeni nesil modülerlik sunan SEREL Helios Lavabo 
Seti, keskin hatlara sahip ve çift renk opsiyonu sunan SEREL 4life serisinin yeni 
üyesi SEREL 4life monoblok asma lavabo, SEREL PureWash (rimless) yıkama 
teknolojisine sahip klozetler SEREL için fuarda dikkat çeken ürünler oldu.

“SEREL Hygiene+” yüzey teknolojisi 
fuarda dikkat çeken konulardan 
biri olarak yer aldı. SEREL vitrifiye 
ürünleri sahip oldukları yüzey 
teknolojisi sayesinde kir tutmuyor, 
bakteri oluşumunu engelliyor, kolay 
temizleniyor ve maksimum hijyen 
sağlıyor.






