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ARABULUCULUK TARİHÇESİ

 Arabuluculuk, çok eski çağlardan beri kullanılan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

 Uzak Doğu ve Afrika’da arabuluculuğun tarihçesinin eski çağlara kadar gittiği 

bilinmektedir. 

 Hatta pek çok kültürde arabuluculuk, alternatif değil, temel uyuşmazlık çözüm 

yöntemi olarak kullanılmıştır. 

 Osmanlı’da ulemanın bazı faaliyetleri, modern anlamda arabuluculuğu 

çağrıştırmakta ve Anadolu kültürü içinde bu yöntemin aslında hiç yabancı 

olmadığını göstermektedir. 

 Arabuluculuğun, Arabuluculuk, yeni bulunmuş bir barışçı çözüm yöntemi değildir. 

Yeni olan, arabuluculuğun ayrı bir kurum, usul ve meslek olarak düzenlenmesidir. 

 Modern anlamda arabuluculuk, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960’lı yılların 

sonunda sıklıkla kullanılmaya başlamıştır.



 Modern anlamda arabuluculuk, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960’lı yılların 

sonunda sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. 

 1990’lı yıllarda başta İngiltere ve Fransa olmak üzere pek çok ülke, arabuluculuk 

kurumunu ve 2002 yılında UNCITRAL Milletlerarası Ticari Arabuluculuğa ilişkin Model 

Kanunu’nu kabul etmiştir. 

 Avrupa Birliği 2002 yılında Medeni Hukukta ve Ticaret Hukukunda Uyuşmazlık 

Çözümüne ilişkin Alternatif Usuller Üzerine Yeşil Kitabı hazırlamıştır. 

 2008 yılında ise adalete daha iyi erişimi kolaylaştırmak amacıyla Hukuki ve Ticari 

Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin 21 Mayıs 2008 Tarihli Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi (2008/52/EC) kabul edilmiştir. 

 2003 yılında Avrupa Konseyi’nin 1639 sayılı Aile Arabuluculuğu ve Cinsiyetler Arası 

Eşitlik konusundaki Tavsiye Kararı, taraflar arasında güç dengesinin gerekliliğini ve 

bunu sağlamanın arabulucunun temel sorumluluğu olduğunu açıkça belirtmektedir. 



 Singapur Sözleşmesi olarak da bilinen Arabuluculuk Sonucunda Yapılan 

Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkındaki Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, 7 
Ag ̆ustos 2019’da imzalandı. 

 Türkiye dahil 46 ülke imzaladı. 



Arabuluculuk Nedir?
 Arabuluculuk:

 Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak

amacıyla tarafları bir araya getiren,

 Onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin

üretmesini sag ̆lamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını

gerçekleştiren,

 Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de

getirebilen,

 Uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üc ̧üncü kişinin katılımıyla

 İhtiyari ̂ olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanmıştır.



ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASI

TAVSİYE EDİLEN HÂLLER

 Taraflar arasındaki görünen uyuşmazlığın ötesinde daha büyük çatışma, 

menfaatveya sorunlar varsa,

● Taraflar arasında korunmaya değer uzun süreli bir (ticari, ailevi nitelikte, komşuluk 

hukuku ile ilgili, kişisel veya uzun süreli sözleşme şeklinde bir) ilişki varsa,

● Uyuşmazlığın görünen tarafları dışında başkaca tarafları da varsa,

● Taraflar arasında birden çok uyuşmazlık varsa,

● Taraflar uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözülmesini istiyorlarsa,



ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASI

TAVSİYE EDİLEN HÂLLER

● Taraflar yargılamanın uzun sürmesi sebebi ile daha hızlı çözüm elde etmek 

istiyor ise,

● Uyuşmazlığın yargısal yolla çözümü uyuşmazlığın değerine göre çok masraflı 

olacaksa,

● Uyuşmazlık konusunun yargısal yolla çözümü fazla karmaşık ise,

● Uyuşmazlığın yargı kararıyla çözümü hâlinde kararın icrası zor olacak veya 

mümkün olmayacak ise,

● Tarafların uyuşmazlığın dostane çözümünde karşılıklı çıkarları varsa,

● Taraflar, uyuşmazlık konusunda gizliliğin korunmasını istiyor ise veya

● Taraflar arasında uzun süreli kalıcı bir çözüm isteniyor ise.



Arabuluculuğun Olumlu Yönleri

 Menfaat ve İhtiyaç Odaklı Karşılıklı Kabul Edilmiş Bir Çözüm

 Zamandan Tasarruf

 Masraftan Tasarruf

 Kontrolün Taraflarda Olması

 Gizlilik

 Dava Yükünün Azaltılması



Koşulları
 En az iki taraf 

 2. Uyuşmazlık 

§Arabuluculuğa, 

§ uyuşmazlık dava aşamasına gelmeden veya

§ davanın görülmesi sırasında başvurulabilir. 

 3. Tarafsız üçüncü kişi

§ Süreçte taraflara yardımcı olan kişi.

§ Yoksa arabuluculuk yoktur; bir diğer uyuşmazlık çözüm yöntemi olan 

müzakereden bahsedilebilir. 

§ Dolayısıyla arabuluculuğa, kolaylaştırıcı veya yardımcı müzakere de 

denilmektedir.



Arabuluculuk Faaliyetine Göre Arabuluculuk 

Türleri
Kolaylaştırıcı Arabuluculuk:

 Kolaylaştırıcı arabuluculuk, tarafların uyuşmazlığın çözümünde ortak menfaatlerinin

bulunması üzerine yapılandırılmış bir arabuluculuk türüdür ve bizzat taraf katılımı

önemlidir.

 Arabulucu genellikle, tarafların uyuşmazlığın temelindeki pozisyonlarını ve

çözümündeki ihtiyaç ve menfaatlerini bulmaya odaklanır, onlara çözüm konusundaki

seçenekleri değerlendirmelerinde yardımcı olur.

 Arabulucu, kendisi çözüm üretip bu çözümü onlara empoze etmez. Bu nedenle süreç,

taraflar arasındaki iletişimi geliştirici ve aydınlatıcı bir yol izlemelidir.

 Kolaylaştırıcı arabuluculukta anlaşma, bilgiye ve tarafların birbirini anlamasına dayanır.

Arabulucu, kural olarak hukuki değerlendirme yapmaz, taraflara tavsiyelerde

bulunmaz, hukuki bilgiler sunmaz; tarafların tartışmalarına mümkün olduğunca az

müdahale eder ve daha çok bunlara yön verir.



Değerlendirici Arabuluculuk:

 Değerlendirici arabulucu, tarafların uyuşmazlıktaki zayıf yönlerini belirtip bu 
konuda hâkim veya hakemin nasıl bir karar vereceğini tahmin etmek 
yoluyla tarafların uyuşmazlıklarını çözmelerine yardımcı olur. 

 Değerlendirici arabulucu, taraflara muhtemel bir davanın sonucu hakkında 
tavsiyelerde bulunabilir, dosyanın zayıf ve güçlü yanlarından bahse debilir
ve dosyanın içeriğini değerlendirerek, teknik ve hukuki bilgi sağlayabilir. 

 Yöntem, taraflar arasındaki ilişkinin önemli olmadığı ve tarafların uyuşmazlık 
için hızlı bir çözüm elde etmek istedikleri hâllerde tercih edilmektedir. 

 Bu tür arabuluculukta tarafların menfaat ve ihtiyaçlarından çok, hakları 
üzerine yoğunlaşılır. 

 Amerika Birleşik Devletlerinde hâkimin taraflarla yaptığı sulh konferansından 
esinlenmek yoluyla ortaya çıkan değerlendirici arabuluculuk, “formüle edici 
arabuluculuk” veya “çözüm bulucu arabuluculuk” isimleriyle de 
anılmaktadır.



Dönüştürücü Arabuluculuk 

 Dönüştürücü arabuluculuk, tarafların her birinin güçlendirilmesi; ihtiyaç, menfaat, 
değer ve görüşlerinin tanınması; bu şekilde onların geliştirilmesi fikrine 
dayanmaktadır ve ilişki odaklı arabuluculuk olarak da adlandırılmaktadır. 

 Tarafın kendinden farklı durumda olanlara saygı duyması sağlanmaktadır. 
Güçlendirme ve tanıma ile taraflar kendilerini daha iyi bireye dönüştürecek; 
böylelikle, hemen sulh sağlanamasa bile, ileride ortaya çıkabilecek sorunlarla 
daha iyi mücadele edebilecektir. 

 Yanlış anlamaların belirlenmesi, başkalarına ait alternatif bakış açışlarının ve 
süreçten önce başkaları hakkında bilinmeyenlerin öğrenilmesi, bu kapsamda bir 
arabuluculukta başarı için yeterli sayılabilir. Dönüştürücü arabuluculuk, akran 
arabuluculuğunda sıklıkla kullanılmaktadır. 

 Güçlendirme, doğası itibariyle dönüşümü sağlama konusunda ayrımcılık ve 
baskıyla baş etmeyi, bunu başarmak için var olan diğer sistemlerle ilişkilenmeyi 
ve ortaklık içerisinde çalışmayı içerdiğinden bambaşka bir alt yapıyı, süreci ve 
eğitimi gerektirmektedir.

 Kanun, kolaylaştırıcı arabuluculuk esas alınmak yoluyla hazırlanmıştır; arabulucu 
sürecin sonunda çözüm önerisinde bulunabilir (madde 2/1).



ARABULUCULUĞUN UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM

YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİ YERİ



EŞİTLİĞİ GÖZETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 Madde 1- (1) Arabulucu, süreç boyunca taraflara eşit davranma ve onların 

gereksinimleri doğrultusunda adil olma ilkelerini gözetmekle yükümlüdür.

 HUAK m. 3: (2) Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç 

boyunca eşit haklara sahiptirler.

 HUAKY m. 3/2: Taraflardan biri arabuluculuk sürecinin dışında 

bırakılamayacağı gibi söz hakkı da diğerine göre kısıtlanamaz. 

 HUAK m. 9:(3) Arabulucu, taraflar arasında eşitliği gözetmekle yükümlüdür.



KENDİ KARARINI VERME HAKKI

Madde 2- (1) Kendi kararını verme hakkı, tarafların sürece başlamadan, süreç içerisinde ve 
sonuç aşamasında özgür ve aydınlanmış iradeleriyle, gönüllü ve baskı altında kalmadan 
karar vermelerini kapsar. 

(2) Arabulucu, arabulucunun seçimi, sürecin yürütülmesi, sürece katılım, süreçten çekilme 
ve süreci sonlandırma dâhil olmak üzere, arabuluculuğun her aşamasında tarafların kendi 
kararlarını verme hakkını gözetmekle yükümlüdür.

(3) Arabulucu, hazırlık aşaması veya ilk arabuluculuk toplantısında kendisinin arabuluculuk 
sürecindeki rolü hakkında taraflara bilgi vermek zorundadır. Arabulucu karar verme 
yetkisinin kendisinde değil, taraflarda olduğu hususunu vurgulamalıdır.

(4) Arabulucu, hukuki uyuşmazlıkla ilgili olarak taraflara hukuki veya mesleki tavsiyelerde 
bulunamaz. Ancak gerekli ve uygun olduğunda aydınlanmış iradeyle seçim yapmalarına 
yardımcı olmak üzere uzmanlara danışmalarının önemini taraflara hatırlatmalı ve bu 
konuda tarafları bilgilendirmelidir.

(5) Arabulucu, daha yüksek bir anlaşma bedeli veya arabuluculuk ücreti sağlamak 
amacıyla, taraflardan herhangi birinin kendi kararını verme hakkına etki etmemelidir.



TARAFSIZLIK
 Madde 3- (1) Tarafsızlık, arabulucunun taraf tutmamasını ve taraflar hakkında önyargılı 

olmamasını kapsar. 

 (2) Arabulucu, taraflardan birinin kişiliğine, geçmişine, inanç ve değerlerine ve arabuluculuk 
sürecindeki tutum ve davranışlarına veya başka bir sebebe dayanarak taraf tutmamalı ve 
önyargılı davranmamalıdır.

 (3) Arabulucu, arabuluculuk sürecini yürütürken tarafsız olmak ve tarafsızlığını şüpheli hâle 
getirecek davranışlardan kaçınmak zorundadır. Arabulucu, kendisinin davranış ve görünüşteki 
tarafsızlığından şüphe duyulmasına yol açacak şekilde, taraflara değerli bir hediye, yardım, borç 
veya değerli başka bir mal vermemeli ve onlardan da kabul etmemelidir. 

 (4) Arabulucu, arabuluculuğu tarafsız bir şekilde yönetemeyecek ise arabulucu olma teklifini 
reddetmeli ve hangi aşamada olursa olsun arabuluculuktan çekilmelidir. 

 (5) Arabulucunun tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirecek önemli hâl ve şartların varlığının 
söz konusu olması veya sonradan ortaya çıkması hâlinde, bu hususta tarafları bilgilendirmesine 
rağmen, taraflar, arabulucudan görevi üstlenmesini birlikte talep ederlerse, arabulucu bu görevi 
üstlenebilir veya üstlenmiş olduğu görevi sürdürebilir. 

 (6) Arabulucu, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk sürecini arabuluculuğa uygun 
tarafsız bir yerde yürütmelidir.



ARABULUCULUK MEVZUAT

 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

 Ücret Tarifesi Tebliği

 Etik Kurallar

 İş Mahkemeleri Kanunu (3md)

 Türk Ticaret Kanunu (5/A md)



Arabuluculuğun Kapsamı

 HUAK md. 1

 Tarafların tasarruf serbestisi olan 

 Özel hukuk uyuşmazlıkları(yabancılık unsuru taşıyabilir)

 Dava şartı arabuluculuk

a. HUAK md 18/A

b. İş Mahkemesi Kanunu  md. 3, İş Kanunu

c. TTK 4,5, 5/A maddeleri



İhtiyari Arabuluculuk

 BAŞVURU: 

(dava öncesi ihtiyari arabuluculuk)

 Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya arabulucular 

taraflarca seçilir. HUAK md. 12

 Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında 

arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler.(adliye arabuluculuk 

bürosundan başvuru da mümkün) HUAK md. 13

 Aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine 

otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmiş sayılır.



Dava Sırasında İhtiyari Arabuluculuk

 Ön inceleme sırasında hakimin teklifi ile

 Herhangi bir celse sırasında tarafların beyanı ile

 Mahkeme dışında tarafların anlaşması ve beyanlarını yazılı oarak mahkemeye 

bildirmeleri ile arabuluculuk sürecine başlanabilir. 

 Mahkeme en fazla 3 aya kadar süre verebilir. Tarafların talebi ile bu süre 3 ay 

daha arttırılabilir. 



Arabuluculuk Süreci

 En kısa sürede ilk toplantı tarihi belirlenir

 Toplantı yeri ve tarihinin belirlenmesi: taraflarla birlikte belirlenir, taraflar anlaşamazsa

arabulucunun dediği yer ve tarihte gerçekleştirilir (tarafsızlık!)

 Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre,

zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin

devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla

belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.



Toplantı Kuralları

 Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla arabuluculuk

usulünü serbestçe kararlaştırabilirler. Niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı

olarak sadece hâkim tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından

yapılamaz.

 Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, tarafların

isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için gereken usul ve

esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür.

 Arabuluculuk ücretine ilişkin adli yardım: Sulh Hukuk Mahkemesi



Toplantıya katılabilecekler

 Taraflar

 Kanuni temsilcileri

 Vekilleri

 İdare: Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından 

belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat 

ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder. 

 Tarafların onayı ve arabuluculuk faaliyetine katkı sağlayacaksa uzman



Sürecin Sona Ermesi

 Tarafların anlaşmaya varması.

 Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf 

edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi.

 Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk 

faaliyetinden çekildiğini bildirmesi.

 Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.

 (Değişik: 12/10/2017-7036/23 md.) Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli 

olmadığının tespit edilmesi



Dava Şartı Arabuluculuk

 HUAK md. 18/A

 HUAK Yön. 22 vd.

 İş Mahkemeleri Kanunu /İş Kanunu

 Türk Ticaret Kanunu



İş Mahkemeleri Kanunu md. 3

 Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren

alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya

başvurulmuş olması dava şartıdır.

 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar

Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda düzenlenen gazeteci

ile 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununda düzenlenen gemi

adamı, bu madde kapsamında işçi sayılır.



Ticari uyuşmazlıklarda Dava şartı 

Arabuluculuk

 7155 Sayılı Kanunla TTK’na 5/A maddesi eklenmiş ve anılan kanun hükmü ile ticari

davalarda arabuluculuk dava şartı olarak kabul edilmiştir.6102 sayılı TTK'nun 5/A

maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

 "(1) Bu kanunun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan,

konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava

açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

 (2) Arabulucu, yapılan başvuruyu gönderildiği tarihten itibaren 6 hafta içinde

sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 2 hafta

uzatılabilir."

 19.12.2018 tarih 30630 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.



TTK m.5/A hükmüne göre, 

 ticari davalardan, 

 Konusu; paranın ödenmesi olan 

 alacak ve

 tazminat talepleri hakkında 

dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır



Ticari Uyuşmazlıklarda Dava şartı 

Arabuluculuğun istisnası

 7155 S. K. ile 6325 sayılı HUAK’na eklenen 18/A-18. maddesi hükmünde  

dava şartı arabuluculuk kuralının istisnası öngörülmüştür:

“Özel Kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna 

başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu 

hallerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz»



Ticari Dava 
 “1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı

işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;

a) Bu Kanunda,

b) Türk Medeni Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ila 969 uncu
maddelerinde,

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile
işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,
yayın sözleşmesine dair 487 ila 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ila 519, komisyon
sözleşmesine ilişkin 532 ila 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş
bulunan 547 ila 554, havale hakkındaki 555 ila 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ila 580 inci
maddelerinde,

d) Fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

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

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

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır.
Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin
haklardan doğan davalar bundan istisnadır.”



 TTK m.4 /1 (a)-(f) düzenlenen davalar, 

• tarafların sıfatına, 

• ticari işletme ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın ticari dava sayılır.

 TTK m.4(1 son cümle)Bir ticari işletmeyi ilgilendirmek şartıyla,

• Havale (TBK 555- 560), 

• Vedia/saklama (TBK 561-580), 

• Fikir ve sanat eserlerine (FSEK) ilişkin

haklardan doğan davalar mutlak ticari dava sayılır. 



Dava Şartı Arabuluculuk (HUAK 18/A, HUAK 

Yön. 23 vd.)

BAŞVURU:

 Adliye arabuluculuk bürosuna taraflar başvurabilir. Adliye arabuluculuk

bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi

yazı işleri müdürlüğüne yapılır.

 Tarafların ve uyuşmazlık konusunun aynı olduğu durumlarda birden

fazla başvuru yapılmış ise, başvurunun hukuki sonuçları bakımından ilk

başvuru esas alınır.

 Başvuru, dilekçe ile veya bürolarda bulunan formların doldurulması

suretiyle yahut elektronik ortamda yapılabilir.

 Adliye arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın

düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede uyuşmazlık konusu hususlarda

zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.



 BAŞVURU:

 Arabuluculuk başvurusu sırasında başvurandan, uyuşmazlık konusuna ilişkin 

hususların açıklanması istenir. 

 Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her 

türlü iletişim bilgisini adliye arabuluculuk bürosuna verir. Adliye arabuluculuk 

bürosu, tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da 

yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, uyuşmazlık konusuyla sınırlı olmak üzere 

adliye arabuluculuk bürosu tarafından talep edilen iletişim bilgilerini 

vermekle yükümlüdür.



Atama:

 Arabulucu, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu

başkanlıklarına bildirilen listeden adliye arabuluculuk bürosu tarafından

puanlama yöntemiyle belirlenir.

 Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde başvuru

sırasında anlaşmaları hâlinde taraflar veya tarafların imzasını taşıyan bir

tutanakla beraber üzerinde anlaşılan arabulucu, durumu adliye

arabuluculuk bürosuna bildirdiğinde bu arabulucu görevlendirilir.

 Taraflar adliye arabuluculuk bürosuna başvurmaksızın da bir arabulucu

belirleyebilirler(ihtiyari olarak).



Atama

 Dava şartı olan arabuluculuk ile ilgili uyuşmazlıklarda liste dışında bir 

arabulucu görevlendirilemez.

 Seri uyuşmazlıklar, adliye arabuluculuk bürosu tarafından atanan aynı 

arabulucuya tevdi edilir. Seri uyuşmazlığın sayısı ve puanlama usulü Daire 

Başkanlığınca belirlenir.

 Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az onbeş

uyuşmazlık seri uyuşmazlık olarak kabul edilir.



Yetki:

 Yetkili Büro dışında bir adliye arabuluculuk bürosundan başvurunun yapılması ve yetki

kuralına göre başka bir komisyon bölgesinden arabulucu atanması mümkündür.

 İş Mahkemeleri Kanunu 3/5 md. «Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise

bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna,

arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne

yapılır. « (iş Uyuşmazlıklarında Yetki)

 HUAK md. 18/A «Başvuru, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu

yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise

görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.»(Ticari Uyuşmazlıklarda Yetki)



Yetki itirazı

 Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate
alamaz.

 Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yetkiye ilişkin belgeleri sunmak suretiyle arabuluculuk
bürosunun yetkisine itiraz edebilir.

 Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere
büroya teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme
sonunda en geç bir hafta içinde yetkili büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı
büroya iade eder.

 Mahkeme kararı büro tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri
uyarınca taraflara tebliğ edilir.

 Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir ve dokuzuncu
fıkrada belirtilen süreler yeni görevlendirme tarihinden başlar.

 Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili
büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma
tarihi olarak kabul edilir. Yetkili büro, beşinci fıkra uyarınca arabulucu görevlendirir.



Toplantıya Katılabilecekler

 Taraflar

 Kanuni temsilcileri 

 Avukatları, 

 İdareler ise oluşturacakları komisyon aracılığıyla katılabilirler. 

 Sadece İş Hukuku Uyuşmazlıklarında: İşverenin adi veya resmi yazılı 

belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil 

edebilir ve son tutanağı imzalayabilir.

 Tarafların onayı alınarak ve sürece katkı sağlayacaksa uzman da 

toplantıya katılabilir. 



Dava şartı Arabuluculukta Süreç

 Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya adliye

arabuluculuk bürosu tarafından verilir.

 Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda

kendiliğinden araştırma da yapabilir.

 Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak

görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya

tarafları ve varsa avukatlarını birlikte davet eder. Bilgilendirme ve

davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar.

 Arabulucu taraflara ulaşamaması hâlinde, ulaşmak için hangi

yolları denediğini ve hangi sebeplerle ulaşamadığını son tutanakta

belirtir.



 Arabulucu adliye arabuluculuk bürosu tarafından görevlendirildikten sonra ilk

önce başvuran taraftan başlamak üzere asiller ile ön görüşme yapar.

 Başvurucudan ve diğer taraftan uyuşmazlığın esasını öğrenir.

 Arabulucu asilleri, arabuluculuğun esasları, süreci ve sonuçları hakkında

aydınlatıp, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözümünün ekonomik, sosyal ve
psikolojik faydalarının olduğunu hatırlatarak onları bilgilendirir.

 Asilleri ilk oturuma varsa vekilleri ile birlikte davet eder.

 Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya

başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk

görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır(İş

Mahkemeleri Kanunu md. 3)



Toplantı yeri ve tarihi:

 Arabulucu ilk oturum davetini yaparken toplantı tarihi ve yerinin belirlenmesi

konusunda taraflar ile iletişim kurar.

 Taraflarla yaptığı görüşme sonucunda bir mutabakat sağlanamazsa

toplantı tarihini ve yerini kendisi belirler.

 Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu

görevlendiren adliye arabuluculuk bürosunun bağlı bulunduğu adli yargı ilk

derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür.



İlk Toplantıya Katılmamanın Yaptırımı

 Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya

katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda

toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada

kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından

sorumlu tutulur.

 Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk

toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine

açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde

bırakılır.

 Arabulucu tarafları ilk toplantıya her türlü iletişim aracıyla davet ettiğini

belgelendirir. Arabulucunun düzenlediği belgeler geçerli mazeretin

değerlendirilmesinde esas alınır



Ücret
 Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda;

arabuluculuk ücreti bu Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci

kısmına göre belirlenir.

 Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda;

arabuluculuk ücreti bu Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci

kısmına göre belirlenir.

 Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine

yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu

Tarife hükümleri uygulanır.

 Abulucu, ihtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde

bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir.

 Bu fıkra uyarınca alınan ücret arabuluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden

mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması halinde ücret iade edilmez.

 Arabulucu, dava şartı arabuluculuk sürecinde taraflardan masraf isteyemez.



Ücret

 Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık 

yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret 

talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür.

 Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir.

 Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, 

yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için 

ayrı ücrete hak kazanılır.

 Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması 

halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen 

hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki 

Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre isteyebilir. 



ÜCRET:
 Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk 

ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret 
Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde 
karşılanır. 

 Dava şartı arabuluculuk kapsamında, ücret, Tarifenin Birinci Kısmında 
belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.

 İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, 
arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması 
hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek 
ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde 
anlaşılan miktar olarak kabul edilir.

 Dava şartı arabuluculuk kapsamında, Arabuluculuk faaliyeti sonunda 
taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması 
veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları 
hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet 
Bakanlığı bütçesinden ödenir. 



Ücret:
 İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları

hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca

eşit şekilde uyuşmazlığın konusu dikkate alınarak Tarifenin Birinci Kısmına

göre karşılanır.

 Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan

arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

 Arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler;

arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma

uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride

haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden

karşılanır.



Ücretin Tümünü Hak Etme
 Tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varmış olması,

 Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin

gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi,

 Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden

çekildiğini bildirmesi

 Taraflardan birinin ölümü

 Taraflardan birinin iflası

 Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi

hallerinde,

 Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli

olmadığı hususu ortaya çıkar ve bu sebeple arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise,

sonradan ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak eğer arabulucunun herhangi bir kusuru

yoksa, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu,



Ücretin Tümünü Hak Etme

 Uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin 

 Konusuz kalması,

 Feragat

 Kabul 

 Sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse ücretin 

tamamına hak kazanılır.

 Dava şartı arabuluculuk kapsamında; Sürecin sehven kayıt, mükerrer kayıt 

veya arabuluculuğa elverişli olmama nedeniyle sona erdirilmesi hallerinde 

arabulucuya ikinci fıkra uyarınca ücret ödenmez.



ARABULUCULUK SÜRECİNİN SONA 

ERMESİ
(a)Tarafların anlaşmaya varması. 

(b)Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf 

edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi.

(c)Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk 

faaliyetinden çekildiğini bildirmesi. 

(d)Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.

(e) (Değişik: 12/10/2017-7036/23 md.) Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli 

olmadığının tespit edilmesi.

 Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi hâlinde, arabulucu, bu faaliyete ilişkin 

kendisine yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri, ikinci 

fıkraya göre düzenlenen tutanağı beş yıl süre ile saklamak zorundadır



Arabuluculuğun Sonucunda Hazırlanacak Belgeler:

Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanak:

Taraflara ulaşılamaması 

Taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması          arabuluculuk sona erdirilir

Tarafların anlaşması 

Tarafların anlaşamaması hâllerinde 



 Arabulucu taraflara ulaşamaması hâlinde, ulaşmak için hangi yolları 

denediğini ve hangi sebeplerle ulaşamadığını son tutanakta belirtir.

 Sonuç: Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren 

arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları 

yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

 Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya 

katılmaması durumunda durum son tutanakta belirtilir. Arabulucunun 

düzenlediği belgeler geçerli mazeretin değerlendirilmesinde esas alınır

 Sonuç: Bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama        

giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet 

ücretine hükmedilmez



 Tarafların arabuluculuk sürecinde ileri sürülen taleplerden bir kısmı üzerinde

anlaşmaya varmaları hâlinde, üzerinde anlaşma sağlanan ve

sağlanamayan hususlar son tutanakta açıkça belirtilir.

 Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanağa, faaliyetin

sonuçlanması dışında hangi hususların yazılacağına taraflar karar verir.

Arabulucu, bu tutanak ve sonuçları konusunda taraflara gerekli

açıklamaları yapar

 Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya

avukatları, idareler ise oluşturacakları komisyon aracılığıyla katılabilirler.

İşverenin adi veya resmi yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da

görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir. Tutanak;

taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanmazsa, sebebi

belirtilmek sureti ile sadece arabulucu tarafından imzalanır.



 Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanağa, faaliyetin 

sonuçlanması dışında hangi hususların yazılacağına taraflar karar verir. 

Arabulucu, bu tutanak ve sonuçları konusunda taraflara gerekli 

açıklamaları yapar.

 Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlediği son tutanağın birer 

örneğini taraflara verir. 

 Tutanağın bir örneğini de arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden 

itibaren bir ay içinde Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe 

gönderir.(İHTİYARİ ARABULUCULUK)

 DAVA ŞARTI ARABULUCULUK- Son tutanak derhal gönderilir. 



Son Tutanak

ANLAŞMA

KISMİ ANLAŞMA

ANLAŞAMAMA

GÖRÜŞME YAPILAMADAN

GÖRÜŞME SONUNDA

KONUSUZ KALMA 

VAZGEÇME 

HARİCEN ANLAŞMA

YETKİSİZLİK



Son Tutanak Düzenlenmesinin Sonuçları

 Arabulucuya başvurulmuş olmasının kanunla dava şartı olarak düzenlendiği 

durumlarda davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya 

varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından 

onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır.

 Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın 

bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde 

davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir.

 İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe 

çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir.

 Adliye arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın 

düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede uyuşmazlık konusu hususlarda 

zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.



Arabuluculuk Anlaşma Belgesi

 Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca 

belirlenir, anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde, bu belge taraflar ve 

arabulucu tarafından imzalanır.

 Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde 

anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.

 Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, 

icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır (HUAK 

m.18/4).  Burada 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi ile uyum 

sağlanmıştır. 



İcra Edilebilirlik Şerhi

 Arabuluculuk faaliyeti sonunda yapılan anlaşmanın icra edilebilirliğinin

sağlanması istenirse; Taraflar bu anlaşmayı Sulh Hukuk Mahkemesine sunup,

icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebilirler.

 Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa anlaşmanın icra

edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, arabulucunun görev yaptığı görev yaptığı

yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir (m. 18/II, c.2).

 Dava açıldıktan sonra arabulucuya başvuru halinde ise davanın görüldüğü

mahkeme, icra edilebilirlik şerhi verilebilmesi için görevli ve yetkili olacaktır

(m. 18/II, c.3).



İcra Edilebilirlik Şerhi

 Mahkemenin icra edilebilirlik şerhinin verilmesine ilişkin incelemesi, 

uyuşmazlık konusunun arabuluculuğa ve yapılan anlaşmanın cebri icraya 

elverişli olup olmadığı ile sınırlıdır. 

 Mahkeme incelemesi yalnızca anlaşmanın konusunun tarafların serbestçe 

tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve bunun belli bir 

edimin ifasına yönelik olup olmadığı noktasında olacaktır (Arabuluculuk 

Kanunu md. 18/III).

 Mahkeme anlaşmanın içeriğini denetleyememekle birlikte yapılan 

anlaşmanın kanunun emredici hükümlerine ve kamu düzenine aykırılık teşkil 

edip etmediği hususunu re’sen inceleyecektir. 



İcra Edilebilirlik Şerhi
 Mahkeme şerhini içeren anlaşma, İİK md.38 anlamında ilam niteliğinde

belge sayılır ve yapılan anlaşma ilamlı icra takibine konu olabilir (md. 18/II,

c.4).

 Anlaşmanın ilamlı icra takibine konu edilebilmesi için içeriğinin cebri icraya

elverişli olması gerekir.

 Arabuluculuk Kanunu m.18(5) , “arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya

varılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava

açılamaz” hükmünü içermektedir.

 Arabuluculuk Kanunu’nda icra edilebilirlik şerhi verilmesine ilişkin

mahkemeye yapılan başvuru üzerine verilecek karara karşı istinaf kanun

yoluna başvurulabileceği düzenlenmiştir.



Adliye Arabuluculuk Büroları

 Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirmek, arabulucuları görevlendirmek ve 

kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık tarafından 

uygun görülen adliyelerde, adliye arabuluculuk büroları kurulur.

 Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından, münhasıran 

bu bürolarda çalışmak üzere bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel 

görevlendirilir.

 Adliye arabuluculuk büroları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 

belirlenen sulh hukuk hâkiminin gözetim ve denetimi altında görev yapar. 

Adliye arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde bu büroların görevi, adli 

yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca görevlendirilen sulh 

hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından ilgili hâkimin gözetim ve 

denetimi altında yerine getirilir.



Sicile kayıt Şartları

 (1) Sicile kayıt, ilgilinin Daire Başkanlığına Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden başvurması ve 
şartları taşıdığının anlaşılması üzerine yapılır.

 (2) Sicile kaydedilebilmek için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak,

c) Tam ehliyetli olmak,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da 
affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve 
yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

d) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,

e) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,



Sicile Kayıt Şartları

 Başvuru tarihi itibarı ile fiilen avukatlık mesleğini veya bir kamu görevini ifa 

etmeyen başvuru sahiplerinin, arabuluculuk mesleğini yapmalarına ruhen 

ve bedenen engel bir hâllerinin bulunmadığını sağlık kuruluşlarından 

alacakları raporlarla belgelendirmeleri gerekir.

 Sicile kayıt için başvuruda bulunan kişi, ikinci fıkranın (b) bendindeki şartı 

taşıdığını ve dördüncü fıkrada bahsedilen sağlık durumunu düzenlenme 

tarihi itibarı ile altı aydan daha eski tarihli olmayan belgelerle ispatlamak 

zorundadır.



Sicile Kayıt Şartları
 Sicile kayıt şartlarını taşıdığı anlaşılan ve belgelerinde eksiklik bulunmayan 

başvuru sahiplerinin sicile kayıtlarının yapılacağı hususu ile şartları taşımadığı 
anlaşılan veya verilen bir aylık süreye rağmen eksik belgelerini sunmayan 
başvuru sahiplerinin sicile kayıtlarının yapılamayacağı hususunda Daire 
Başkanlığınca başvuru tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaren iki ay 
içinde karar verilir. 

 Bu kararlar ilgilisine de tebliğ edilir. Bu kişiler belge eksikliklerini ikmal ettiklerinde 
yeniden sicile kayıt için başvuruda bulunabilirler.

 Arabulucu, sicile kayıt tarihinden itibaren faaliyetine başlayabilir.

 Arabulucu, üçüncü fıkrada sayılan şartlarla ilgili olarak kendisine ait bilgilerde 
meydana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde varsa belgesi ile birlikte Genel 
Müdürlüğe iletir. Bu değişiklikler ile ilgili olarak Daire Başkanlığı tarafından sicilde 
ve elektronik ortamda gerekli düzeltmeler yapılır.

 Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabulucuları, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk 
derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon 
başkanlıklarına bildirir. Bir arabulucu, en fazla üç komisyon listesine kaydolabilir.



Sicilden Silinme

 Arabuluculuk için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilen veya daha 
sonra bu koşulları kaybeden arabulucunun kaydı Daire Başkanlığınca silinir. 
Arabulucunun ölümü hâlinde de aynı işlem yapılır.

 Daire Başkanlığı, Kanunun öngördüğü yükümlülükleri önemli ölçüde veya sürekli 
yerine getirmediğini tespit ettiği arabulucuyu yazılı olarak uyarır; uyarıya 
uyulmaması hâlinde arabulucunun yazılı savunmasını ister.

 Arabulucu, istemin tebliğinden itibaren on günlük süre içinde savunmasını 
vermek zorundadır. Tebliğden imtina eden veya bu süre içinde savunmada 
bulunmayan arabulucu savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

 Bu işlemlerden sonra  Daire Başkanlığı, gerekirse arabulucunun adının sicilden 
silinmesini Kuruldan talep eder. Kurul tarafından sicilden silinmeye yönelik bir 
karar verilirse Daire Başkanlığınca bu karar ilgilisine tebliğ edilir.

 (Arabulucu, sicilden kaydının silinmesini her zaman isteyebilir. Bu şekilde sicilden 
kaydı silinenler sınav şartı aranmaksızın diğer şartları haiz ise yeniden sicile kayıt 
yaptırabilirler.


