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başvurmak, süreci yürütmek ve sonuçlandırmak bakımından gö-

nüllü olmak, bu yöntemin başarılı olmasını sağlamaktadır. Ay-

rıca, taraflar bu yola başvururken ve süreci yürütürken, eşit ol-

dukları ve bunu hissettikleri ölçüde sürecin başarılı olması müm-

kündür. Ayrıca, “bizzat hazır bulunma”, “taraf hakimiyeti” ve 

“gizlilik” de diğer ilkeler olarak sayılabilir27. 

 

2. 6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA  

ARBULUCULUK KANUNU VE UYGULAMASI 

A. KAPSAM 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ka-

nunu (HUAK), yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak 

üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri 

iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözüm-

lenmesinde uygulanır. Şu kadar ki aile içi şiddet iddiasını içeren 

uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir (HUAK m. 1/2). 

Yabancılık unsuru, herhangi bir hukukî olay veya ilişkiyi 

arabulucunun mensup olduğu devletin hukuk düzeni dışında, 

en az bir veya daha fazla hukuk düzeni ile bağlantılı hâle getiren 

unsurdur. Bu tanımdan hareketle, hukukî olay veya ilişkinin ya-

bancı unsur taşıdığının kabul edilebilmesi için, o olay veya ilişki-

nin yabancı ülkeyle illaki yer bakımından bağlantının bulunması 

şart değildir. Olay veya ilişkinin yabancı hukuk düzeni ile her-

hangi bir şekilde bağlantılı hale gelmesi gerekli ve yeterlidir. Ör-

neğin, taraflardan birinin yabancı uyruklu olması, taraflar ara-

sındaki sözleşmenin konusunun, yapıldığı yerin veya ifa yerinin 

yabancı ülkede bulunması, sözleşmeye uygulanacak hukuk ku-

rallarının yabancı ülke hukuk kurulları olması; haksız fiilde, hak-

sız fiilin yabancı bir ülkede meydana gelmesi gibi hususlar 

                                                            
27 Subaşı, s. 761; Yıldırım, s. 349. 
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yabancılık unsurunun varlığını ortaya çıkarmaktadır. 

HUAK bağlamında ve tarafların üzerinde serbestçe tasar-

ruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuş-

mazlıkları çerçevesinde arabuluculuğun uygulanma alanı değer-

lendirilirken, şu basit kıstastan hareket etmekte yarar vardır: “ta-

raflar bir uyuşmazlık ile ilgili olarak kendi özgür iradeleri ile ha-

reket ederek ve mahkemenin kararına gerek olmadan hukuken 

bir sonuç elde edebiliyorlar ise o konu arabuluculuğa elverişli-

dir.” Arabulucu da zaten böyle bir sonuca müzakere ile ulaşama-

yan ya da ulaşamayacaklarını düşünen taraflara bağımsız ve ta-

rafsız bir üçüncü kişi olarak yardımcı olmaktadır. 

İdarenin taraf olduğu özel hukuk uyuşmazlıkları da ara 

buluculuğa elverişlidir. İdare, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve 

(IV) sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumlar ile 5018 sayılı 

Kanunda tanımlanan mahalli idareler ve bu idareler tarafından 

kurulan işletmeleri, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, 

kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ile 

bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmelerini, sermayesi-

nin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları ifade 

eder (HUAK Yönetmeliği m. 4/1, b. i). 

Bununla birlikte; ceza yargısının ve idari yargının görev 

alanına giren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir. Yine 

tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği ve mutlaka 

bir hâkim kararı gereken, velayet, boşanma kararı ve iflâs kararı 

gibi uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir.  
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B.  ARABULUCULUĞA İLİŞKİN TEMEL İLKELER 

1. İradi Olma 

Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, 

sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda ser-

besttirler. Şu kadar ki dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 18/A 

maddesi hükmü saklıdır. (HUAK m. 3/1). 

Taraflar, sürecin iradî olması çerçevesinde, arabuluculuk 

faaliyetinin başlangıcında da sürecin hangi kapsamda ve nasıl yü-

rütüleceğini belirleyebilirler. Arabuluculuk faaliyetinin iradî ol-

masının gereği olarak, tarafların başladıkları bu süreci devam et-

tirip ettirmemek konusunda da serbestileri söz konusudur. Ta-

raflar istedikleri zaman bu süreçten çekilebilirler, onların artık 

bu yolla uyuşmazlığı çözmek istememelerini de kabul etmek ge-

rekir. Bununla birlikte, dava şartı arabuluculuk sürecinde, ara-

bulucu tarafından kanun koyucunun öngördüğü sürelerin özel-

likle soğuma süresi olarak etkin kullanılması, taraflara uyuşmaz-

lık ile ilgili risk analizi yapabilme olanağı tanınması son derece 

önemli ve gereklidir. 

Arabuluculuk sürecinin nasıl sonuçlandırılacağı taraflara 

bağlıdır. Uyuşmazlığı tamamen çözen bir anlaşmaya varılabile-

ceği gibi, kısmen çözüme varılabilir veya farklı bir çözümle de 

arabuluculuk faaliyeti sonuçlandırılabilir. Yani, süreç her zaman 

uzlaşma ve anlaşmayla sonuçlandırılmak zorunda değildir. Bu 

durum, arabuluculuğun esnek yapısının da bir gereğidir. 

2. Eşitlik 

Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm sü-

reç boyunca eşit haklara sahiptirler (HUAK m. 3/1). Arabulucu, 

taraflar arasında eşitliği gözetmekle yükümlüdür HUAK m. 9/3). 

Arabulucu, süreç boyunca taraflara eşit davranma ve on-

ların gereksinimleri doğrultusunda adil olma ilkelerini 
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gözetmekle yükümlüdür (TAEK m. 1). Arabulucu, görevini şah-

sen, özenle, makul sürede, güven içinde, tarafların etkin katılı-

mıyla, hakkaniyete uygun, taraflara yeterli söz hakkı vererek ve 

katılımcılar arasında karşılıklı saygı gösterilmesini sağlayacak bi-

çimde yerine getirmelidir (TAEK m. 5/1). Taraflardan biri ara-

buluculuk sürecini, uyuşmazlık konularını ve uzlaşma seçenek-

lerini kavramakta güçlük çekerse veya arabuluculuğa etkin bir 

biçimde katılmakta zorlanırsa; arabulucu, böyle bir durumdaki 

tarafın katılma, anlama ve kendi kararını verme hakkına uygun 

olacak şekilde, hukuki yardım almasını önermek de dahil olmak 

üzere gerekli değişiklik önerilerini getirmeli, hatta gerekiyorsa 

arabuluculuğu bitirmelidir (TAEK m. 5/8). 

Taraflar, arabuluculuk yoluna başvururken ve süreç bo-

yunca eşit haklara sahiptir. Eşitlik, hemen her konuda, özellikle 

de uyuşmazlığın çözümünde öncelikle göz önünde tutulması ge-

reken Anayasal bir ilkedir. Eşitlik hem yargılama yapılarak varı-

lan çözüm yöntemlerinde hem de yargılama yapılmadan varılan 

çözüm yöntemlerinde ortak bir ilkedir. Ancak, her iki çözüm yön-

teminde uygulanması ve alanı belirli farklılıklar taşımaktadır. Bu 

farklılıklar, uyuşmazlık çözüm yönteminin niteliği ve tarafların 

bu yöntem içindeki konumlarından kaynaklanmaktadır. Kendi-

sini diğer tarafla tam olarak eşit hissetmeyen veya kanunen böyle 

muamele görmeyen bir tarafın, uzlaşmasından değil, mecburen 

bir sonuca katlanmasından söz edilebilir. Kanun önünde eşit 

olma ve uyuşmazlık çözüm sürecinde eşit haklara sahip olma, bir 

uyuşmazlık hangi yolla çözülürse çözülsün gözetilmesi gereken 

bir ilkedir. Bu ilke, yargı organları önünde de uyuşmazlıklar çö-

zülürken, adil yargılanma ve hukukî dinlenilme hakkının bir ge-

reğidir28. Aynı şekilde, silahların eşitliği ilkesi olarak da ifade 

                                                            
28 Hukukî dinlenilme hakkının yargısal bir temel hak olması sebebiyle, sadece davayla 

ilgili olamayıp kişinin hukukî durumunu etkileyen her türlü yargılama faaliyetinde 
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edilen, yargılamada tarafların eşit hak ve imkânlara sahip olması, 

her zaman göz önünde tutulmalıdır. Benzer bir durum arabulu-

culuk yoluyla uyuşmazlığın çözümünde de söz konusudur. Ta-

raflardan birini dışlayarak veya ona daha az söz hakkı vererek va-

rılan sonuçta, gerçek bir uzlaşmadan ya da anlaşmadan söz edi-

lemez. Devlet yargısı önünde eşit olan tarafların, iradî olarak baş-

latıp yürüttükleri arabuluculuk sürecinde de eşit olmamaları dü-

şünülemez. Bu ilke ile bu durum çok açık ve tüm süreci kapsa-

yacak şekilde vurgulanmıştır. 

3. Gizlilik 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabulu-

culuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şe-

kilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla 

yükümlüdür (HUAK m. 4/1). 

Arabulucu, kural olarak kendisine sunulan veya başka 

türlü elde ettiği bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. An-

cak, taraflar, isterlerse bunun aksini kararlaştırabilirler; aksini 

kararlaştırma açık şekilde olmalı, arabulucu açık bir irade yoksa, 

yorumla bu sonuca varamamalıdır. Arabulucu, bir yönüyle ken-

disine başvurulan uyuşmazlık konusunda tarafların sırdaşıdır. 

Tarafların kendisi ile paylaştığı bu sırları saklamak durumunda-

dır. Bu yönüyle arabulucu, sır saklama yükümlülüğü altında bu-

lunan kişilerden biri sayılacaktır ve kanunların öngördüğü çer-

çevede bir yargılamada tanıklıktan çekinme ya da kanunî bir zo-

runluluk olmadıkça sır saklama yükümlülüğü altında olacaktır. 

Arabulucunun bu yükümlülüğe uymaması durumunda, 

HUAK’da belirtilen sicilden silinme veya cezaî yaptırımlara mu-

hatap olma sonucu ile karşılaşması söz konusu olabileceği gibi, 

tarafların ayrıca arabulucunun hukukî sorumluluğu yoluna 

                                                            
göz önünde bulundurulması gerektiği ile ilgili olarak bkz. Özekes, M.: Medeni Usul 

Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003, s. 62-63. 
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gitmesi de mümkündür. 

Aksi kararlaştırılmadıkça taraflar ve görüşmelere katılan 

diğer kişiler de bu konudaki gizliliğe uymak zorundadırlar 

(HUAK m. 4/2). 

Arabulucu, tarafların arabuluculuk sürecinde nasıl hare-

ket ettiği hakkında, sürece katılmayan üçüncü kişilere bilgi ver-

memelidir (TAEK m. 6/2). Arabuluculuk sürecinde taraflardan 

biriyle özel oturumda bir araya gelen arabulucu, bu özel otu-

rumda edindiği hiçbir bilgiyi, bilgiyi veren tarafın rızası olmadan, 

doğrudan veya dolaylı olarak diğer tarafa aktarmamalıdır (TAEK 

m. 6/3). 

Gizlilik kuralına uyma yükümlülüğü, arabulucunun ya-

nında çalışan kişiler, denetim ve gözetimi altında ilgili mevzuat 

çerçevesinde staj yapanlar, Bakanlık ve Kurul görevlileri yönün-

den de geçerlidir (HUAK Yönetmeliği m. 6/3). Gizlilik kuralına 

aykırı hareket eden arabulucunun; hukuki ve cezai sorumluluğu 

saklı olup, sicilden silinmesine karar verilebilir (HUAK Yönetme-

liği m. 6/4). 

Tarafların devlet yargısı dışında, arabuluculuk yoluyla 

uyuşmazlığı çözmek istemelerinin en önemli sebeplerinden biri, 

aralarındaki uyuşmazlığın üçüncü kişilerce bilinmesini isteme-

meleridir. Mahkeme önünde yapılan yargılamada, özellikle du-

ruşmaların alenî olması, temelini Anayasada bulan bir kuraldır, 

gizlilik istisnadır. Gizlilik, bazen tarafların mahkeme dışındaki 

uyuşmazlık çözüm yoluna başvurmalarındaki en önemli etken 

olabilir. Önemli ticarî ilişkileri olan iki tarafın, yüksek meblağlara 

varan bir konuda uyuşmazlık içinde olduklarını üçüncü kişilerin 

bilmesi, onların piyasadaki itibarlarını ve iş ilişkilerini etkileyebi-

lir ya da iki taraf arasında sır niteliğindeki birtakım hususların 

kamuoyu önüne çıkması istenmeyebilir. Karşılıklı suçlamalarla 

yürütülen bir yargılamadan sonra, tarafların tekrar eski 
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ilişkilerini sürdürmeleri mümkün değildir. Bununla birlikte, gizli 

ve sadece taraflar arasında kalan bir uyuşmazlık çözüm süre-

cinde, tarafların daha dikkatli davranması, birbirlerine zarar ver-

mek yerine uyuşmazlığı çözmeye odaklanmaları mümkün ola-

caktır. Bu ise, çözümün daha kolay bulunmasına yardımcı ola-

cağı gibi, duygusal tepkiler yerine, tarafların kendi kontrollerinde 

mantıkî çözüm arayışlarını mümkün kılacak, bundan sonra da 

ilişkilerin sürdürülmesine katkı sağlayacaktır29. Gizlilik, tarafla-

rın kendi aralarında söz konusu olduğu gibi, arabulucu bakımın-

dan da dikkat edilmesi gereken bir ilkedir. Ancak, her iki yönüyle 

de gizlilik, tarafların iradelerine bağlıdır. Gizliliğe aykırı davran-

manın yaptırımı da ayrıca düzenlenmiştir. 

4. Beyan veya Belgelerin Kullanılamaması 

Taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil 

üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldı-

ğında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, aşağıdaki beyan 

veya belgeleri şekline bakılmaksızın (HUAK m. 5/2) delil olarak 

ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık yapamaz (HUAK m. 

5/1): 

a) Taraflarca yapılan arabuluculuk daveti veya bir tarafın 

arabuluculuk faaliyetine katılma isteği. 

Tarafların arabuluculukla ilgili daveti veya bir tarafın ara-

buluculuk faaliyetine katılma isteği gizlilik kapsamındadır. 

Çünkü, taraflar, aralarındaki uyuşmazlığın daha sonra da olsa 

alenileşmesini ya da böyle bir yolla çözüm arayışı içinde oldukla-

rının öğrenilmesini istemeyebilirler. 

b) Uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi 

için taraflarca ileri sürülen görüşler ve teklifler. 

                                                            
29 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Madde Gerekçeleri m. 4. 
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Uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için 

taraflarca ileri sürülen görüşler ve teklifler de yasak kapsamında-

dır. Çünkü, taraflar daha sonra bu görüş ve tekliflerle bağlı olma-

yacaklarını bilmenin rahatlığıyla, özgür ve samimi bir ortamda 

uyuşmazlığı müzakere edip sonuçlandırmaya çalışacaklardır. 

c) Arabuluculuk faaliyeti esnasında, taraflarca ileri sürü-

len öneriler veya herhangi bir vakıa veya iddianın kabulü. 

Bu konudaki diğer bir yasak, arabuluculuk faaliyeti esna-

sında, taraflarca ileri sürülen öneriler veya herhangi bir vakıa 

veya iddianın kabulüdür. Yukarıda açıklanan gerekçe yanında, 

diğer bir gerekçe de, tarafların arabuluculuk görüşmeleri sıra-

sında kabul ettikleri vakıa ve iddialarla bağlı olmama yönündeki 

istekleridir. Yargılama dışında, özgür bir müzakere ortamında 

kabul edilen vakıa ve iddialarla bağlı olacağını düşünen taraflar, 

çok dikkatli davranacaklar, tartışma ve görüşmede istenen sami-

miyet sağlanamayacaktır. Söylediklerinin daha sonra aleyhlerine 

kullanılma ihtimali, tarafların açık olmaması sonucunu doğura-

caktır. Bu ise, arabuluculukta sağlıklı sonuç almaya engeldir. 

ç) Sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan 

belgeler. 

Sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan bel-

geler de gizliliğe dahildir. Bu bent, niteliği gereği özel bir öneme 

sahiptir. Bu bentle, tarafların uyuşmazlık sebebiyle sahip olduk-

ları ve delil olarak kullanılacak tüm belgeler değil, sadece arabu-

luculuk dolayısıyla hazırladıkları belgeler yasak kapsamında tu-

tulmuştur. Aksi halde, arabuluculuk faaliyeti sonuçsuz kalıp 

yargı yoluna başvurulduğunda, delil kullanmak, bir sonuca var-

mak mümkün olamaz. Eğer taraflar arabulucuya başvurmadan 

önce bazı belge ve bilgilere sahiplerse, arabuluculuk faaliyeti söz 

konusu olmasa da bu tür belge ve bilgileri kullanabilecek durum-

daysalar, sırf arabulucuya başvurmuş ve bu belgeleri orada da 
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kullanmış olmaları, daha sonra yargılamada bu belgelere dayan-

malarına engel teşkil etmez. Ancak, bazı belgeler daha önce mev-

cut olmayıp, sadece arabuluculuk sebebiyle hazırlanmışsa (örne-

ğin, arabuluculuğun başında, tarafların birtakım ikrarları, müza-

kere sırasında ara sonuç olarak hazırlanan belge ya da tutanak-

taki borç ikrarı ya da kusur oranını kabul gibi), bu belgeler daha 

sonra yargılama aşamasında kullanılamayacaktır. 

Söz konusu bilgilerin açıklanması mahkeme, hakem veya 

herhangi bir idari makam tarafından istenemez. Bu beyan veya 

belgeler, birinci fıkrada öngörülenin aksine, delil olarak sunul-

muş olsa dahi hükme esas alınamaz. Ancak, söz konusu bilgiler 

bir kanun hükmü tarafından emredildiği veya arabuluculuk sü-

reci sonunda varılan anlaşmanın uygulanması ve icrası için ge-

rekli olduğu ölçüde açıklanabilir (HUAK m. 5/3). 

Beyan ve belgelerin kullanılamaması, arabuluculuğun ko-

nusuyla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın, hukuk davası ve 

tahkimde uygulanır (HUAK m. 5/4). Yasağın geçerli olması için, 

arabuluculukta söz konusu olan uyuşmazlıkla, daha sonra ortaya 

çıkan hukuk davaları ve tahkimdeki uyuşmazlık konusunun aynı 

olması, örtüşmesi şart değildir. Böylece, yasağı dolaylı olarak 

delme yönünde kötü niyetli davranışların önüne geçilmesi amaç-

lanmıştır. 

Bununla birlikte, hukuk davası ve tahkimde ileri sürülebi-

len deliller, sadece arabuluculukta sunulmaları sebebiyle kabul 

edilemeyecek deliller hâline gelmez (HUAK m. 5/5). Arabulucu-

luk faaliyeti söz konusu olmasaydı dahi, taraflar bir delili elle-

rinde bulunduruyor veya elde edebiliyor ve aynı zamanda mah-

keme veya tahkimdeki yargılamada o uyuşmazlık için caiz delil 

olarak kullanabiliyorsa, sırf daha önce bir arabuluculuk faaliye-

tinde kullanılması, delilin geçerliliğini etkilemeyecektir. 

Beyan ve belgelerin kullanılamaması ilkesi, gizlilikle ilgili 
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ilkenin devamı niteliğinde olup, daha özel ve sık karşılaşılabile-

cek bir durumu açıklığa kavuşturmaktadır. Çözümü için arabu-

luculuk yoluna başvurulan bir uyuşmazlık hakkında, daha sonra 

doğrudan veya dolaylı bir yargılama yapılabilir. Bu durum, taraf-

ların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşamamalarından kay-

naklanabileceği gibi, kısmî bir anlaşma sebebiyle de ortaya çıka-

bilir veya taraflar bu uyuşmazlık konusunda anlaşmış olabilirler, 

ancak bu uyuşmazlıkla bağlantılı başka uyuşmazlıklar ortaya çı-

kabilir.  

 Arabuluculuk konusundaki temel ilke olan gizlilik, taraf-

ların aralarındaki uyuşmazlığın kendisinin, içeriğinin ve uyuş-

mazlık içinde kullanılan bilgi ve belgelerin de gizli kalmasını ge-

rektirir. Bu gizliliğin korunacağına olan güven, tarafları arabulu-

cuya başvurma konusunda daha fazla teşvik edecektir. Bu se-

beple, ilkede, gizlilik ilkesine ilişkin olarak arabuluculuk faaliyeti 

sırasındaki beyan, bilgi ve belgelerin kullanılamayacağı haller, 

kapsamı çizilerek belirtilmiş, böylece uygulamada ortaya çıkabi-

lecek tereddütler engellenmek istenmiştir. Bu ilke, gizlilikle ilgili 

genel hükümden daha özel bir düzenlemeyi içermekte olup, ta-

rafların gizlilik konusunu özel olarak kararlaştırmamış olmaları 

hâlinde dahi, ilkede belirtilen beyan ve belgelere delil olarak da-

yanmanın ve delil olarak dikkate alınmasının önüne geçmekte-

dir. Şüphesiz tarafların karşılıklı açık iradeleri ile bu beyan ve 

belgeler delil olarak kullanılabilir. 

HUAK m. 5 hükmü uyarınca ihtiyari arabuluculuk süre-

cindeki belgeler (ilk oturum tutanağı (HUAK m.16) ve son tuta-

nak (anlaşma/anlaşamama) (HUAK m. 17) uyuşmazlıkla ilgili 

hukuk davası açıldığında, gizlilik kapsamında, delil olarak ileri 

sürülemeyen (kullanılamayan) belgelerdir. Dava şartı arabulu-

culuk sürecindeki anlaşamama son tutanağı (7036 sayılı K. m. 

3/2) HUAK m. 5/3, c. 3 hükmü uyarınca dava şartını sağlayan 
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aleni bir belgedir. Bununla birlikte, gerek ihtiyari gerekse dava 

şartı arabuluculuk sürecinde hazırlanan anlaşma belgesi (HUAK 

m. 18) bir özel hukuk sözleşmesidir ve aleni bir belgedir; madde 

gerekçesinde de bu husus açıkça belirtilmiştir "İkinci fıkrada, an-

laşma belgesinin etkisi düzenlenmiştir. Taraflar varılan anlaş-

mayı mevcut haliyle uygulamak isterlerse arabuluculuk sonunda 

düzenlenen belge genel hükümlere tâbi olacaktır.". 

 

C. ARABULUCULARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1. Unvanın Kullanılması 

Sicile kayıtlı olan arabulucular, arabulucu unvanını ve bu 

unvanın sağladığı yetkileri kullanma hakkına sahiptirler (HUAK 

m. 6/1). Arabulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı yetkileri sa-

dece sicile kayıtlı arabulucular kullanabilir. Hukuk uyuşmazlık-

larında arabulucular haricinde, her ne nam altında olursa olsun 

taraflar arasında iletişim ve müzakere sürecini yürütmek üzere 

bir üçüncü kişi görevlendirilemez (HUAK Yönetmeliği m. 8/1). 

Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sırasında bu unvanını 

belirtmek zorundadır (HUAK m. 6/2). Arabuluculuk Daire Baş-

kanlığı, arabulucuların uzmanlık alanlarını ve uzmanlığa ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye yetkilidir (HUAK m. 6/3). 

Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı çözmek için üzerinde 

anlaştıkları bir üçüncü kişiyi arabulucu olarak görevlendirebilir-

ler. Bir kimsenin arabulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı 

hak ve yetkileri kullanabilmesi için, sicile kayıtlı olması gerekir. 

Ayrıca, arabulucunun sicile kayıtlı arabulucu olduğunun anlaşı-

labilmesi için, arabuluculuk faaliyeti sırasında bu unvanını da 

açıkça belirtmesi aranmıştır. Zira, bu sayede arabulucunun faa-

liyeti takip ve kontrol edilebilecektir. Bu düzenleme ile arabulu-

culuk faaliyetinin bir güven ve düzen içinde yürütülmesi, karar 



40 
 

verici konumda olmasa da çözüme ulaşmada önemli rol oynayan, 

kendi başlarına çözüm üretemeyen taraflara yardımcı olan ve 

arabuluculuk kurumunun gelişmesi ve sağlıklı işlemesi bakımın-

dan çok önemli olan arabulucuların niteliğinin artırılması sağla-

nacaktır. 

2. Ücret ve Masrafların İstenmesi 

Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığı ücret ve mas-

rafları isteme hakkına sahiptir. Arabulucu, ücret ve masraflar 

için avans da talep edebilir (HUAK m. 7/1). Arabulucu, arabulu-

culuk ücreti ve arabuluculuk süreciyle ilgili olarak ortaya çıkabi-

lecek diğer masraflar hakkında, arabulucu olarak atanmasını 

müteakip mümkün olan en kısa sürede tarafları bilgilendirmeli-

dir (TAEK m. 9/2). Bununla birlikte, arabulucu, dava şartı ara-

buluculuk sürecinde taraflardan masraf isteyemez (AAÜT m. 

2/4). 

Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce de ara-

buluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve 

masraflar için avans isteyebilir. Bu kapsamda alınan ücret ara-

buluculuk süreci sonunda alınacak arabuluculuk ücretinden 

mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması hâlinde bu 

ücret iade edilmez. Masraftan kullanılmayan kısım arabuluculuk 

süreci sonunda iade edilir (HUAK Yönetmeliği m. 9/2). 

Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin 

sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret 

Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca eşit olarak 

karşılanır (HUAK m. 7/2). 

Taraflar, ücret ve avanstan hangi ölçüde sorumlu olacak-

larını kendileri de kararlaştırabilirler. Ancak, böyle bir kararlaş-

tırma söz konusu değilse, ücret ve masraflara taraflar eşit şekilde 

katlanacaktır. Taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa, ücret ve 
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masrafa eşit katlanmaları arabuluculuğun amacına da uygundur. 

Zira, bu uyuşmazlık çözüm yolunda, bir tarafın kazanıp diğer ta-

rafın kaybetmesi değil, her iki tarafın kazançlı çıkması ve ortak 

menfaatlerini korumaları amaçlanmaktadır. 

Arabulucu, tarafların kendi aralarında eşit olmayan mik-

tarda ücret ödemesini kabul ettiği hâllerde; tarafsızlığından ödün 

vermemeli, fazla ücret vereni diğerine göre üstün tutacak tutum 

ve davranışlarda bulunmamalıdır (TAEK m. 9/5). 

Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli ki-

şiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin kar-

şılığı olarak ücret alamaz. Bu yasağa aykırı işlemler batıldır 

(HUAK m. 7/3). Bunun yanında, açıkça ifade etmek gerekir ki 

arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için 

aracılık yapamayacağı gibi, belirli kişileri tavsiye de edemez. Ara-

buluculuk süreci bireyin gücüne dayanan ve taraf egemenliğinde 

yürütülen bir sistemdir. Eğer taraflar süreç içerisinde bir uzman 

görüşüne ihtiyaç duyarlarsa arabulucu sahip olması gereken en 

önemli beceri olan soru sorma becerisini kullanarak taraflara ih-

tiyaç duydukları uzmanı belirlemeleri konusunda yardımcı olur. 

Arabuluculuk faaliyetinin, gerek tarafların uyuşmazlık ko-

nusu üzerinde anlaşmaya varmış olması, gerek taraflara danışıl-

dıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin 

gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, ge-

rekse taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabulu-

culuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi veya taraflardan birinin 

ölümü ya da iflâsı halinde veya tarafların anlaşarak arabuluculuk 

faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi hallerinde, 

arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, 

Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır 

(AAÜT m. 4/1). 

Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, 
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uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığı hususu ortaya çı-

kar ve bu sebeple arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise, sonra-

dan ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak eğer arabulucunun her-

hangi bir kusuru yoksa, arabuluculuk faaliyetini yürütme göre-

vini kabul eden arabulucu, aksi kararlaştırılmadıkça, Tarife hü-

kümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır (AAÜT m. 

4/2). 

Uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, ara-

buluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh 

gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse 

ücretin tamamına hak kazanılır (AAÜT m. 5/1). 

Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yü-

rütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması 

halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanılır (AAÜT 

m. 6/1). 

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen 

hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti Tarifenin eki Ara-

buluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına (saatlik ücrete) göre 

belirlenir (AAÜT m. 7/1). Konusu para olan veya para ile değer-

lendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti Ta-

rifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına (yüz-

delik ücrete) göre belirlenir (AAÜT m. 7/2). 

Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması 

halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değer-

lendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabulucu-

luk ücretini Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci 

kısmına (saatlik ücrete) göre isteyebilir (AAÜT m. 7/3). 

Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda an-

laşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan 

veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile 
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arabulucu, arabuluculuk ücretini Tarifenin eki Arabuluculuk 

Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına (saatlik ücrete) göre isteyebi-

lir. Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan 

en az on beş uyuşmazlık seri uyuşmazlık olarak kabul edilir 

(AAÜT m. 7/4). 

3. Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurulması 

Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte gö-

rüşebilir ve iletişim kurabilir (m. 8/1). Bu görüşme ve iletişimin 

birlikte mi, ayrı ayrı mı gerçekleşeceği, yürütülen faaliyetin özel-

liği ve tarafların durumu ile ilgili olacaktır. Sadece görüşme değil, 

ondan daha geniş olan iletişim kurma ifadesine özellikle yer ve-

rilmiştir. Çünkü, sağlıklı iletişim, arabuluculuk yönteminin te-

melinde yatan anlayışı ifade etmektedir. Arabulucu bu amaçla 

her türlü iletişim aracını kullanabilir (HUAK Yönetmelik m. 

10/1). Özellikle tarafların bir araya gelmesinde fiili imkânsızlık 

bulunduğu ya da tarafların menfaatlerinin gerektirdiği hâllerde 

tarafların arabuluculuk görüşmelerini telekonferans yöntemiyle 

yürütmeleri mümkündür. Bununla birlikte, telekonferans yön-

temi arabuluculuk sürecini bir formaliteye dönüştürmek ama-

cıyla kullanılmamalı ve süreç yönetiminden sorumlu olan arabu-

lucu da tarafların bu yöndeki taleplerini kabul etmemelidir. 

Arabulucu, tarafların her biri ile özel oturum olarak da 

ifade edilen ayrı ayrı görüşmeyi genellikle üç durumda ve onların 

masada kalmasını sağlamak amacıyla kullanır. Bu durumlardan 

birincisi, tarafların yaşanan olaya eşlik eden duygularını ortaya 

koyarken öfkelerini kontrol edememeleri ve aralarındaki tansiyo-

nun yükselmesi durumunda, tansiyonu düşürmek ve tarafları 

arabuluculuk konusunda bilgilendirip cesaretlendirmek; ikin-

cisi, tarafların mahkemedeki yargılama sürecinden beklentileri-

nin yeterli hukuki dayanak olmaksızın artması durumunda taraf-

ları arabuluculuk konusunda bilgilendirip cesaretlendirmek; 
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üçüncüsü,  normal koşullarda tarafların birlikte görüşmelerde 

rahatsız olabilecekleri çıkarlarına odaklanmalarını sağlayan so-

ruları sormak ve risk analizi yapabilmelerine yardımcı olmaktır. 

Arabuluculuk sürecinde taraflardan biriyle özel oturumda 

bir araya gelen arabulucu, bu özel oturumda edindiği hiçbir bil-

giyi, bilgiyi veren tarafın rızası olmadan, doğrudan veya dolaylı 

olarak diğer tarafa aktarmamalıdır (TAEK m. 6/3).  Bu bağlamda, 

arabulucu, özel oturumun sonunda hangi konu başlıklarının or-

tak oturumda paylaşılabileceğini sormalı bu konuda tarafın açık 

rızasını almalıdır. 

Arabulucu, arabuluculuk faaliyetine ilişkin işlem ve ey-

lemlerin doğru uygulandığına dair başlangıcından sona ermesine 

kadar sürece ilişkin önemli hususları belgelendirir. Belge, arabu-

lucu, taraflar ile varsa tarafların kanuni temsilcileri veya avukat-

larınca imzalanır. Belge, taraflar, kanuni temsilcileri veya avu-

katlarınca imzalanmaz ise sebebi belirtilmek sureti ile sadece 

arabulucu tarafından imzalanır (HUAK Yönetmelik m. 10/2). 

4. Görevin Özenle ve Tarafsız Biçimde Yerine  

Getirilmesi 

Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen 

yerine getirir (HUAK m. 9/1). Arabulucu görevini kısmen dahi 

olsa bir başkasına devredemez (HUAK Yönetmeliği m. 11/1). 

Arabulucu, görevini makul sürede, güven içinde, tarafların etkin 

katılımıyla, hakkaniyete uygun, taraflara yeterli söz hakkı vererek 

ve katılımcılar arasında karşılıklı saygı gösterilmesini sağlayacak 

biçimde yerine getirmelidir (TAEK m. 5/1). 

Arabuluculuk faaliyeti her iki tarafın güvenini korumayı 

gerekli kılmaktadır. Bu da ancak, arabulucunun iki tarafa eşit 

mesafede ve tarafsız kalması ile mümkündür; aksi hâlde, sürecin 

sağlıklı işlemesi söz konusu olamaz. Ayrıca, uyuşmazlık 
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çözümünde arabulucu görevini özenle yürütmek durumundadır. 

Taraflar arasındaki iletişimin korunması, uyuşmazlığı çözecek 

ortamın yaratılması arabulucuya bağlıdır. Bu sebeple, arabulucu, 

bu özen yükümlülüğünü zedeleyecek, süreci zorlaştıracak tutum 

ve davranışlardan kaçınmak durumundadır. 

Arabuluculuk, kişilik özellikleri ve güvenin ön plana çıktığı 

bir görev olduğu için bizzat yerine getirilmek zorundadır; bu gö-

revin yerine getirilmesi kısmen ya da tamamen bir başka kimseye 

bırakılamaz. Bununla birlikte, dava şartı arabuluculuk süre-

cinde, arabulucu görevini hukuki veya fiili sebeplerle yerine ge-

tiremeyecek duruma gelirse, tarafların bilgisi ve onayı dâhilinde 

eş arabuluculuk yönteminden yararlanılarak süreç eş arabulucu 

ile yürütülüp tamamlanır. 

Başarılı bir arabuluculuk sürecinde, taraflar öncelikle sü-

reci yönetecek ve yürütecek olan arabulucuya güvenirler, sonra 

arabuluculuk kurumundan fayda sağlayabileceklerini düşünerek 

bir beklenti içine girerler, daha sonrasında ise taraflar arasındaki 

iş birliği tutumu yavaş yavaş oluşur; bu durum, sürecin barışçıl 

bir şekilde ve her iki tarafın da tatmin edilmesini sağlayan bir 

anlaşma ile sonuçlanmasına katkı sağlar. 

Arabulucu, arabuluculuk görevini, arabuluculuk süreci ile 

ilgili tüm ön hazırlıkları tamamladıktan sonra ve arabuluculuk 

sürecini yürütmek için gerekli zamana sahip olduğunda kabul 

etmelidir (TAEK m. 5/2). Arabulucu, arabuluculuk süreci bo-

yunca mesleğin gerekliliklerine uygun biçimde davranmak zo-

rundadır. Arabulucu, kendisine ya da arabuluculuk sistemine 

duyulacak güven ve itibarına zarar verebilecek bir davranış içeri-

sinde bulunamaz. Arabulucu, toplumsal cinsiyet rollerinin taraf-

lara ve özellikle arabuluculuk sürecine etkisi yanında; taraflar ve 

taraflarla kendisi arasındaki sosyo-ekonomik ve kültürel farklılık-

lara karşı da duyarlı olmalıdır (TAEK m. 5/3). 
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Arabulucu, arabuluculuk süreci boyunca taraflar arasında 

dürüstlüğü, saygıyı, samimiyeti ve nezaketi teşvik etmeli ve ken-

disi de arabuluculuk sürecinde taraflara herhangi bir belge, olay 

veya durum hakkında bilerek ve isteyerek yanlış bilgi vermeme-

lidir (TAEK m. 5/4). 

Arabuluculuk bir suç işlemek amacıyla kullanılırsa, arabu-

lucu uygun adımları derhâl atmalı ve hangi aşamada olursa olsun 

arabuluculuktan çekilmelidir (TAEK m. 5/7). Aile içi şiddet, ço-

cuk ihmal ve istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve terör 

suçları gibi suçlar buna örnek olarak verilebilir. 

Arabulucu, kendisi de dâhil olmak üzere bir katılımcının 

davranışının, arabuluculuk sürecinin yürütülmesine zarar vere-

bileceğini düşünürse, gerektiğinde arabuluculuğu ertelemek, 

arabuluculuktan çekilmek veya arabuluculuğu bitirmek de dâhil 

olmak üzere gerekli tedbirleri derhâl almalıdır (TAEK m. 5/9). 

Arabulucu olarak görevlendirilen kimse, tarafsızlığından 

şüphe edilmesini gerektirecek önemli hâl ve şartların varlığı 

hâlinde, bu hususta tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu 

açıklamaya rağmen taraflar, arabulucudan birlikte talep eder-

lerse, arabulucu bu görevi üstlenebilir yahut üstlenmiş olduğu 

görevi sürdürebilir (HUAK m. 9/2). 

Tarafsızlık, arabulucunun taraf tutmamasını ve taraflar 

hakkında önyargılı olmamasını kapsar (TAEK m. 3/1). Arabu-

lucu, taraflardan birinin kişiliğine, geçmişine, inanç ve değerle-

rine ve arabuluculuk sürecindeki tutum ve davranışlarına veya 

başka bir sebebe dayanarak taraf tutmamalı ve önyargılı davran-

mamalıdır (TAEK m. 3/2). 

Arabulucu, arabuluculuk sürecini yürütürken tarafsız ol-

mak ve tarafsızlığını şüpheli hâle getirecek davranışlardan kaçın-

mak zorundadır. Arabulucu, kendisinin davranış ve görünüşteki 
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tarafsızlığından şüphe duyulmasına yol açacak şekilde, taraflara 

değerli bir hediye, yardım, borç veya değerli başka bir mal ver-

memeli ve onlardan da kabul etmemelidir (TAEK m. 3/3). Ara-

bulucu, arabuluculuğu tarafsız bir şekilde yönetemeyecek ise 

arabulucu olma teklifini reddetmeli ve hangi aşamada olursa ol-

sun arabuluculuktan çekilmelidir (TAEK m. 3/4). Arabulucu, ta-

raflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk sürecini arabu-

luculuğa uygun tarafsız bir yerde yürütmelidir (TAEK m. 3/6). 

Arabulucu ile taraflar arasında herhangi bir menfaat iliş-

kisi veya çatışması bulunmamalıdır. Arabulucu, taraflar ile ara-

sında menfaat ilişkisi veya çatışması bulunduğu görünümü ver-

mekten kaçınmalıdır (TAEK m. 4/1). Arabulucu ile taraflar ara-

sındaki menfaat ilişkisi veya çatışması, tarafların arabuluculuğa 

başvurmasından sonra ortaya çıkabileceği gibi; arabulucu ile ta-

raflar arasındaki mevcut veya geçmişteki, kişisel ya da mesleki 

herhangi bir ilişkiden dolayı önceden de var olabilir (TAEK m. 

4/2). Arabulucu, kendisi tarafından makul koşullarda bilinebile-

cek ve tarafsızlığı hakkında şüphe uyandırabilecek, doğmuş veya 

doğabilecek menfaat ilişkisi veya çatışmaları hakkında, mümkün 

olan en kısa sürede tarafları bilgilendirmelidir (TAEK m. 4/4). 

Arabulucu ile taraflar arasındaki doğmuş veya doğabilecek men-

faat ilişkisi veya çatışması, arabulucunun tarafsızlığına ve arabu-

luculuk sürecine açıkça zarar verecek nitelikteyse; arabulucu, ta-

rafların aksi yöndeki talepleri ve anlaşmasına bakılmaksızın, ara-

buluculuk teklifini reddetmeli ve hangi aşamada olursa olsun 

arabuluculuktan çekilmelidir (TAEK m. 4/5). 

Arabulucu, taraflar arasında eşitliği gözetmekle yükümlü-

dür (HUAK m. 9/3). Arabulucu, süreç boyunca taraflara eşit dav-

ranma ve onların gereksinimleri doğrultusunda adil olma ilkele-

rini gözetmekle yükümlüdür (TAEK m. 1). Arabulucu, görevini 

şahsen, özenle, makul sürede, güven içinde, tarafların etkin 
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katılımıyla, hakkaniyete uygun, taraflara yeterli söz hakkı vererek 

ve katılımcılar arasında karşılıklı saygı gösterilmesini sağlayacak 

biçimde yerine getirmelidir (TAEK m. 5/1). Taraflardan biri ara-

buluculuk sürecini, uyuşmazlık konularını ve uzlaşma seçenek-

lerini kavramakta güçlük çekerse veya arabuluculuğa etkin bir 

biçimde katılmakta zorlanırsa; arabulucu, böyle bir durumdaki 

tarafın katılma, anlama ve kendi kararını verme hakkına uygun 

olacak şekilde, hukuki yardım almasını önermek de dahil olmak 

üzere gerekli değişiklik önerilerini getirmeli, hatta gerekiyorsa 

arabuluculuğu bitirmelidir (TAEK m. 5/8). Bu durumda, arabu-

lucu, hukuki bilgi bakımından yetersiz ve ekonomik bakımdan 

zayıf olan tarafa Barodan adli yardım talebinde bulunabileceğini 

hatırlatabilir. 

Arabuluculuk süreciyle ilgili sıklıkla yanlış kullanılan ifa-

delerden biri, “arabuluculuk hak temelli değil, menfaat temelli 

bir uyuşmazlık çözüm sürecidir.” ifadesidir. Doğrusu, “arabulu-

culuk hak temelliden ziyade menfaat temelli bir uyuşmazlık çö-

züm sürecidir.” ifadesidir. Zira inceleme konumuz olan 6325 sa-

yılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun konu-

sunu oluşturan uyuşmazlık “hak” olarak hukuk düzenince koru-

nan mevcut bir menfaatin ihlâli veya menfaat dengesinin bozul-

ması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Arabuluculuk sürecinde hak 

tamamen göz ardı edilmez. Taraflar önce haklarını tam olarak 

bilecekler, ondan sonra menfaat temelli bir yaklaşımla uyuşmaz-

lıklarına çözüm arayacaklardır. 

Arabulucu, bu sıfatla görev yaptığı uyuşmazlıkla ilgili ola-

rak açılan davada, daha sonra taraflardan birinin avukatı olarak 

görev üstlenemez (HUAK m.9/4). Ancak, taraflar açık ve yazılı 

onayları ile birlikte talep ederlerse, açılan tahkim yargılamasında 

hakemlik yapabilir (TAEK m. 4/6, c. 2). Bununla birlikte, arabu-

luculuk sürecinde taraflar hak temelli olmaktan ziyade menfaat 
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temelli bir yaklaşım sergiledikleri ve arabulucu ile aralarında bu 

çerçevede bir güven ilişkisi oluştuğu için; tarafların arabuluculuk 

sürecinin sonunda bir anlaşamaya varamamaları durumunda, 

eğer taraflar tahkim yargılamasını tercih edecek olurlarsa, ara-

buluculuk sürecinde yer alan arabulucu yerine tamamen farklı 

kişi veya kişilerden oluşan bir hakem veya hakem kurulu oluş-

turmaları daha doğru olacaktır. 

5. Reklam Yasağı 

Arabulucuların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her 

türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelala-

rında ve basılı kâğıtlarında arabulucu, avukat ve akademik un-

vanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır (HUAK m. 10). 

Bununla birlikte, arabulucuların dürüstlük kuralına aykırı 

olmamak ve haksız rekabet oluşturmamak koşuluyla tanıtım yap-

masında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

Arabuluculuk, bağımsız bir meslek olarak düzenlenmiştir. 

Bu doğrultuda, bağımsız bir kanunu, yönetmeliği, etik kuralları, 

asgari ücret tarifesi olan arabuluculuk mesleği, avukatlık mesle-

ğinden tamamen ayrı bir meslektir. Arabulucuların “tabelala-

rında ve basılı kâğıtlarında arabulucu ve avukat unvanlarını” aynı 

anda kullanabiliyor olmaları, kendilerinin tanıtımı çerçevesinde 

mekândan ve zamandan tasarruf bakımından önem taşımakta-

dır. 

6. Tarafların Aydınlatılması 

Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin başında, tarafları 

arabuluculuğun esasları, süreci ve sonuçları hakkında gerektiği 

gibi aydınlatmakla yükümlüdür (HUAK m. 11). 

Arabulucu, arabuluculuk yoluyla çözümlenen hukuki 

uyuşmazlıklar ve arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların an-

laşmaya varması durumunda düzenlenecek olan anlaşma belgesi 
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ile icra edilebilirliğin nitelik ve hukuki sonuçları hakkında taraf-

ları bilgilendirir (HUAK Yönetmeliği m. 13/2). 

Sicile kayıtlı olarak arabuluculuk faaliyetini yürüten ve bu 

unvanı kullanan arabulucu, yürüttüğü faaliyet konusunda 

önemli bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu sebeple arabulucu, taraf-

ları faaliyetin başında aydınlatmakla yükümlüdür. Bu yükümlü-

lük, arabuluculuğun esasları, sürecin işlemesi ve sonuçlarını 

kapsamaktadır. Faaliyet hakkında yeterince bilgi sahibi olan ta-

raflar, bu süreci daha iyi kavrayacak ve bu faaliyet daha sağlıklı 

bir şekilde yürütülebilecektir. Arabulucunun, aydınlatma yü-

kümlülüğü, başlangıçta mutlaktır, ayrıca süreç içinde de gerekli 

durumlarda, bilgilendirme ve aydınlatma faaliyetinde bulunma-

lıdır. Özellikle, sürecin aksamaya başladığı anlarda ve durum-

larda, bu daha da önemlidir. Zira, arabulucunun en önemli gö-

revi, anlaşma zeminini korumak, tarafları masada tutmaktır. 

Taraflar, arabulucunun eğitimi, tecrübesi ve arabulucu-

luk sürecini yürütmedeki mesleki yeterliliği ile ilgili bilgilere ra-

hatça erişebilmelidir (TAK m. 7/4). 

7. Aidat Ödenmesi 

Arabuluculardan sicile kayıtlarında giriş aidatı ve her yıl 

için yıllık aidat alınır (HUAK m. 12/1). Aidatlar Maliye Bakanlı-

ğına ödenir (HUAK Yönetmeliği m. 14/1, c. 2).  Giriş aidatı ve 

yıllık aidatlar genel bütçeye gelir kaydedilir (HUAK m. 12/2). Ai-

datlar, her yıl için Kurul tarafından belirlenir (HUAK Yönetme-

liği m. 14/2). Yıllık aidat her yılın Haziran ayı sonuna kadar öde-

nir (HUAK Yönetmeliği m. 14/4). 

2019 yılı için giriş aidatı 177,68 TL ve yıllık aidat 213,22 

TL olarak belirlenmiştir. Aidat yatıracak arabulucuların, 

‘’03.2.1.28 – Arabuluculuk sicili Gelirleri’’ gelir ekonomik ko-

duna kaydedilmek üzere, İllerde Defterdarlık Muhasebe 
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Müdürlüğünün, ilçelerde ise mal müdürlüğünün veznesine veya 

Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR 0500 

0010 0100 0003 5012 1001 IBAN nolu tahsilât hesabına (Alıcı 

Adı: T.C. Adalet Bakanlığı, Açıklama kısmına; Ad, Soyad, Sicil No 

(sicile kayıtlı arabulucular için) girilmek suretiyle) yatırmaları; 

yatırılan aidat tutarlarının tahsil edildiğine dair dekontun bir ör-

neğini, aidatın ait olduğu yılın Haziran ayı sonuna kadar Arabu-

lucu Portal üzerinden “Başkanlıkla Yazışma Yap/Aidat Makbuzu 

Gönder” seçeneğini kullanılarak göndermeleri gerekmektedir. 

Yatırılan aidat tutarlarının tahsil edildiğine dair dekontun bir ör-

neği ayrıca fiziki olarak gönderilmez. 

D. ARABULUCULUK FAALİYETİ 

1. Arabulucuya Başvuru 

Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sı-

rasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mah-

keme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda; arabulu-

culuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatıp, 

arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözülmesinin sosyal, ekono-

mik ve psikolojik açıdan faydalarının olabileceğini hatırlatarak 

onları teşvik edebilir (HUAK m. 13/1). 12/1/2011 tarihli ve 6100 

sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki ön incelemeye ilişkin 

düzenlemeler saklıdır (HUAK Yönetmeliği m. 15/1). Bir davanın 

başında veya yargılamanın ilerleyen aşamalarında, taraflar ara-

sındaki uyuşmazlık konuları iyice belirlendikten sonra, özellikle 

tarafların çok az konuda uyuşmazlık içinde oldukları ya da belirli 

bir anlaşma zemini bulunduğu tespit edilirse, mahkemenin, ta-

rafları bu yola teşviki yararlı olacaktır. Hâkimlerin, yargılamanın 

değişik aşamalarında, uzlaşabilecekleri kanaatine varmaları 

hâlinde, taraflara bu şansı vermeleri ve teşvik etmeleri doğrudur. 

Aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin arabulucuya 
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başvuru teklifine otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu 

teklif reddedilmiş sayılır (HUAK m. 13/2). İki taraf ortak bir şe-

kilde süreci başlatmamış olabilir; sadece taraflardan birinin tek-

lifte bulunması söz konusu ise, diğer tarafın bu teklife cevabı bek-

lenecektir. Taraflar anlaşarak cevap süresini kısaltabilecekleri 

gibi daha da uzatabilirler. Diğer taraf bu teklife olumsuz cevap 

vermiş veya teklif reddedilmiş sayılmış olsa dahi bu durum taraf-

ların daha sonra arabuluculuk yoluna başvurmalarına engel de-

ğildir. Ayrıca belirtmek gerekir ki taraflardan birinin diğere tarafa 

yapacağı arabuluculuk teklifinin, maddi hukukta düzenlenmiş 

olan hak düşürücü sürelerin ve zamanaşımı sürelerinin işleme-

sine bir etkisi bulunmamaktadır. 

Taraflardan birisinin doğrudan arabulucuya başvurması 

üzerine arabulucu diğer taraf ile uyuşmazlığın arabuluculuk yo-

luyla çözümü konusunda iletişime geçebilir, diğer tarafı arabulu-

culuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatıp, 

arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözülmesinin sosyal, ekono-

mik ve psikolojik açıdan faydalarının olabileceği konusunda bil-

gilendirebilir, cesaretlendirebilir ve uyuşmazlığın çözümü konu-

sunda arabuluculuk yöntemine başvurmak isteyip istemediğini 

sorabilir. Arabulucu diğer tarafa cevabını iletmesi için makul bir 

süre de verebilir. 

Arabuluculuk ücretini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç 

duyan taraf, adliye arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki 

sulh hukuk mahkemesinin kararıyla adli yardımdan yararlanabi-

lir. Bu konuda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhake-

meleri Kanununun 334 ila 340 ıncı maddeleri kıyasen uygulanır 

(HUAK m.13/3). Bu kapsamda arabuluculuk hizmeti verilmesi 

hâlinde arabulucunun ücreti Tarifeye göre belirlenir (HUAK m. 

15/4). 

Arabuluculuk sürecinde tarafların avukatlık hizmeti 
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bakımından adli yardımdan yararlanabilmesi hususunda 

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 176 ilâ 

181 inci maddeleri uygulanır (HUAK Yönetmelik m. 15/5).  

Taraflardan biri arabuluculuk sürecini, uyuşmazlık konu-

larını ve uzlaşma seçeneklerini kavramakta güçlük çekerse veya 

arabuluculuğa etkin bir biçimde katılmakta zorlanırsa; arabu-

lucu, böyle bir durumdaki tarafın katılma, anlama ve kendi kara-

rını verme hakkına uygun olacak şekilde, hukuki yardım almasını 

önermek de dahil olmak üzere gerekli değişiklik önerilerini getir-

meli, hatta gerekiyorsa arabuluculuğu bitirmelidir (TAEK m. 

5/8). Bu durumda, arabulucu, hukuki bilgi bakımından yetersiz 

ve ekonomik bakımdan zayıf olan tarafa Barodan adli yardım ta-

lebinde bulunabileceğini hatırlatabilir. 

2. Arabulucunun Seçilmesi 

Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya ara-

bulucular taraflarca seçilir (HUAK m. 14). Taraflar, arabulucu-

nun bir üçüncü kişi ya da kurum tarafından seçimi gibi başka bir 

usul belirtmemişlerse, arabulucu veya arabulucuları birlikte se-

çeceklerdir30. 

Arabuluculuk faaliyeti, “amaca özel, geçici ya da bireysel 

(ad-hoc)” diyebileceğimiz usul veya “kurumsal (institutional)” 

usul ile yürütülebilen bir faaliyettir. Arabuluculuk kurumunun 

uygulandığı tüm ülkelerde sistem iki usul ile de yürütülmektedir. 

Bu konuda örneğin, 1990 yılında kurulan Londra İngiltere mer-

kezli Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)31, Roma 

İtalya merkezli ADR Center32, Nijmegen Hollanda merkezli ACB 

Mediation33 ve Paris Fransa merkezli Center for Mediation and 

                                                            
30 Güncel arabulucular listesine erişmek için bkz. http://www.adb.adalet.gov.tr/ 
31 Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.cedr.com/ 
32 Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.adrcenter.com/ 
33 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.mediationbedrijfsleven.nl/ 
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Arbitration of Paris34 siteleri incelenebilir. Söz konusu ülkelerde 

kurumsal arabuluculuk sistemi, arabuluculuk kurumunun uygu-

lanabilir olması, yerleşmesi ve gelişmesi için getirilmiştir. 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ka-

nunu kurumsal arabuluculuğu, bir çerçeve kanun olması dolayı-

sıyla, özel olarak ayrıntılı bir şekilde düzenlememiştir; ancak, ya-

saklamadığı da kesindir. HUAK m. 14 hükmünde yer alan “Baş-

kaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya arabulucular 

taraflarca seçilir.” ifadesindeki “başkaca bir usul” ile anlatılmak 

istenen usullerden birisi de kurumsal arabuluculuktur. 

Kurumsal arabuluculuk hizmeti veren merkezler, hukuki 

uyuşmazlıklarını arabuluculuk yolu çözmek isteyen taraflar ken-

dilerine başvurduklarında en basit anlatımla onlara rehberlik ya-

parlar. Öncelikle bir sekreterya hizmeti verirler, daha sonra on-

lara uyuşmazlığın niteliğine göre yeterliklerini ve uzmanlıklarını 

akredite ettikleri bir arabulucu tavsiye ederler ve gerekiyorsa on-

lara görüşme standartlarına uygun bir fiziki toplantı imkânı su-

narlar. Bu hizmetleri karşılığında merkezlerinde görev alan ara-

buluculardan da kendisine başvuran taraflardan da belirli bir ai-

dat ve/veya ücret alabilirler. Tüm bunları çok katı olmayan “mer-

kez arabuluculuk kuralları” çerçevesinde yürütürler, ayrıca var 

ise iç hukuk düzenlemeleri de her zaman geçerlidir. 

Kurumsal arabuluculuk uygulamaları sayesinde hukuki 

uyuşmazlık yaşayan tarafların bir arabulucu üzerinde anlaşabil-

melerinin kolaylaştırılması, arabuluculuk kurumunun Tür-

kiye’de yerleşmesine ve daha çok arabuluculuk uygulaması yapıl-

masına imkân sağlayacaktır. Adliyelerde kurulan arabuluculuk 

büroları da bu kapsamda kurulmuştur. Bununla birlikte, arabu-

lucuların kendi aralarında birleşerek kurdukları arabuluculuk 

                                                            
34 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.cmap.fr/ 
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merkezleri de vardır ve bu merkezler adliye arabuluculuk büro-

larından farklı olarak daha kaliteli hizmet sunulması bakımından 

hep bir yarışın içinde olacaklardır. Bu durum da özellikle ticari 

uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemiyle çözülmesinde önem 

arz edecektir. 

3. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi 

Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk 

toplantıya davet eder (HUAK m 15/1). 

Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kay-

dıyla arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilirler (HUAK 

m. 15/2). Arabuluculuk, niteliği gereği esnek bir yapıya sahiptir. 

Bu sebeple katı ve sıkı kurallara bağlı değildir. Bunun sonucu 

olarak da taraflar, arabuluculuk faaliyetinin nasıl yürütüleceğini 

ve izlenecek usulü serbestçe kararlaştırabilirler. Taraflarca ka-

rarlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, tarafların 

isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için 

gereken usul ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliye-

tini yürütür (HUAK m. 15/3). Taraflar, bu faaliyetin nasıl yürü-

tüleceğini önceden veya bu faaliyetin başında kararlaştırmamış 

olabilirler. Bu durumda arabulucu, öncelikle uyuşmazlığın nite-

liği ve tarafların bu konudaki isteklerini dikkate alacak, ayrıca, 

uyuşmazlığın kolay ve çabuk çözümünü sağlayacak bir yol izleye-

cektir. 

Niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece 

hâkim tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından ya-

pılamaz (HUAK m. 15/4). Arabuluculuk yargısal bir faaliyet ol-

mayıp alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Uyuşmazlık 

yargısal bir faaliyetle ve hâkim tarafından çözüldüğünde kullanı-

lacak yetki ile arabuluculukta arabulucunun kullanacağı yetkiler 

aynı değildir. Arabulucu, uyuşmazlığın çözümünde taraflara yar-

dımcı olan, çözüm ortamını hazırlayan kişi konumundadır; 
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ancak karar veren kişi değildir. Bu çerçevede, hâkimin yargılama 

faaliyeti ile ilgili yaptığı işlemler, özellikle tahkikat işlemleri, ör-

neğin keşif, bilirkişiye başvurma gibi işlemler arabulucu tarafın-

dan yapılamaz. Buna bağlı olarak yargısal yetki kullanılması ve 

zorlayıcı birtakım işlemler, arabuluculuk faaliyetinde söz konusu 

olamaz. 

Bununla birlikte, arabuluculuk sürecinde taraflar uyuş-

mazlık konusu (taşınır veya taşınmaz) üzerinde inceleme ve de-

ğerlendirme yapabilirler, ayrı ayrı uzman görüşlerini müzakere 

amacıyla masaya getirebilirler veya ortak uzman görüşü alınması 

konusunda anlaşabilirler. Arabulucu da taraflara sorduğu soru-

larla alınacak bir uzman görüşünün müzakere sürecine katkısı 

olacağının taraflarca görülmesini sağlayabilir. Her iki tarafın otu-

rum tutanaklarına yazılmış açık rızası ile üçüncü kişiler sürece 

dâhil olup uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayacak birtakım 

açıklamalarda bulunabilir. 

Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya baş-

vuracaklarını beyan etmeleri hâlinde yargılama, mahkemece üç 

ayı geçmemek üzere ertelenir. Bu süre, tarafların birlikte başvu-

rusu üzerine üç aya kadar uzatılabilir (HUAK m. 15/5). Arabulu-

cuya başvurunun belirtilen sürelerle yargılamayı erteleyici bir et-

kisi olacaktır. 

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni tem-

silcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. Uyuşmazlığın 

çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde 

hazır bulundurulabilir (HUAK m. 15/6). Arabuluculuk müzake-

relerine tarafların bizzat katılması esastır. Çünkü arabuluculukta 

tarafların uyuşmazlığı çözmek konusunda birlikte hareket etme-

leri arabulucunun taraflarla diyalog kurması önem taşımaktadır. 

Kendi uyuşmazlıklarını çözen tarafların bu çözümde yer almaları 

hem çözümü kolaylaştıracak hem de kalıcı olmasını 
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sağlayacaktır. Ancak, tarafların bunun aksini kararlaştırabilme-

leri de mümkün kılınmıştır. Özellikle tarafların uyuşmazlığı ara-

bulucu ile çözmek istemelerine rağmen bir araya gelmelerine 

psikolojik engeller varsa ya da taraflardan birinin veya ikisinin 

farklı yerlerde bulunması söz konusu ise kendileri yerine avukat-

ları da arabuluculuk faaliyetinde yer alabilir. Arabuluculuk süre-

cinde yer alacak avukatların 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 74 üncü maddesi uyarınca vekâletnamesinde özel 

yetki bulunması gerekmektedir. 

Arabulucu, sürecin yürütülmesi sırasında, taraflara hu-

kuki tavsiyelerde bulunamaz (HUAK Yönetmeliği m. 17/5). Ta-

raflara hukuki tavsiyelerde bulunmak avukatlarının görevidir. 

Arabulucunun görev ve işlevi, diğer mesleklerden önemli ölçüde 

farklıdır. Arabulucunun işleviyle diğer bir mesleğin işlevi birbi-

rine karıştırılmamalıdır. Arabulucu, mesleklerinin işlevlerini bir-

birinden ayırmalıdır. Arabulucu, ancak arabuluculuk ile bağdaş-

ması şartıyla taraflara eğitim ve tecrübesine dayanarak bilgi ve-

rebilir (TAEK m. 5/5). Örneğin, arabulucu tarafları arabuluculuk 

anlaşma belgesinin nitelik ve hukuki sonuçları hakkında bilgilen-

dirirken, varılan anlaşmanın hukuki değeri ve etkisi bakımından 

anlaşma belgesinin niteliğine göre bir değerlendirme ve bilgilen-

dirme yapabilir. Zira, varılan anlaşmanın ne tür bir belgeye bağ-

landığı, özellikle ileride bu konuyla ilgili uyuşmazlık çıkması du-

rumunda, belgenin delil olarak kullanılmasında veya anlaşmaya 

aykırı davranılması sonucu cebri icra aşamasına geçildiğinde 

önem kazanacaktır. 

Dünyadaki hiçbir arabuluculuk uygulamasında arabu-

lucu, taraflar arasında haklı haksız ayrımı yapmaz veya taraflar 

adına karar vermez ya da taraflara hukuki tavsiyelerde bulun-

maz. Arabulucunun bunun aksine davranabileceğini düşünen 

taraflar, arabulucuya menfaat temelli değil hak temelli bir 
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yaklaşımda bulunurlar. Böyle bir durumda da arabulucu mesleki 

performansını tam olarak sergileyemez. Arabuluculuk sürecinde 

taraflar arabulucuya ancak menfaat temelli bir yaklaşımda bulu-

nurlarsa arabulucu sahip olması gereken en önemli beceri olan 

soru sorma becerisini kullanarak tarafların gerçek çıkar ve gerek-

sinimlerinin ortaya çıkmasına ve her iki tarafın da tatmin olabi-

leceği bir anlaşma sağlanmasına yardımcı olabilir. 

Arabulucu görevini yerine getirirken, aldığı eğitimlerin, 

sahip olduğu mesleki becerisi ve tecrübesinin yardımıyla, özenle 

hareket etmeli ve yoğun çaba sarf etmelidir. Zira, uyuşmazlığa 

düşmüş olan tarafları arabuluculuk yoluyla uzlaştırmak, onları 

ortak bir noktada ve her iki taraf için de optimum fayda sağlaya-

cak bir sonuç etrafında birleştirmek, bir maharet, zaman ve sabır 

işidir. Arabulucu sahip olduğu becerileri hem taraflarla olan ile-

tişiminde kullanacak hem de tarafların birbirleriyle olan iletişi-

minde onları bu beceriler konusunda eğitecektir, belirtmek ge-

rekir ki arabulucunun tarafların iletişim becerilerinin geliştiril-

mesi konusunda eğitici rolü de bulunmaktadır. 

Arabulucu, arabuluculuk sürecini yürütürken tarafların 

temel çıkar ve gereksinimlerini ortaya koymaları ve bu doğrul-

tuda menfaat temelli anlaşma sağlamaları için çaba gösterir. Ara-

bulucu bu aşamada çözüm önerisinde bulunamaz. Ancak taraf-

ların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde arabulucu 

menfaat temelli bir çözüm önerisinde bulunabilir (HUAK m. 

15/7). Bununla beraber tarafları bir çözüm önerisi ya da öneriler 

dizisini kabule zorlayamaz. Arabulucu, her iki taraf için de opti-

mum fayda sağlayacak bir çözüm önerisi getirirken bunu son aşa-

mada yapmalıdır; zira bu konuda aceleci davranırsa tarafların 

uyuşmazlığın çözümü konusundaki gerçek gereksinimlerinin, çı-

karlarının ve ihtiyaçlarının masaya yatırılmasını engelleyecektir 

ki bu durum arabuluculuk kurumunun ruhuna aykırı olur. 
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Ancak, taraflardan birinin uyuşmazlığın çözümü bağlamında 

sunmuş olduğu bir önerinin arabulucu tarafından, diğer tarafa 

iletilmesi ve onun bu konudaki beyanının alınması bu kapsamda 

değerlendirilemez. (HUAK Yönetmeliği m. 17/6). 

Arabulucular, Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden faaliyet-

lerini yürütebilirler (HUAK Yönetmeliği m. 17/9). Arabulucular, 

yargı organları ve elektronik altyapısını tamamlamış kamu ku-

rum ve kuruluşları ile bilgi ve belge alışverişini elektronik or-

tamda yapabilirler (HUAK Yönetmeliği m. 17/10). 

4. Arabuluculuk Sürecinde İdarenin Temsili 

Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tara-

fından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belir-

leyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon 

temsil eder (HUAK m. 15/8, c. 1). Hukuk biriminin veya kurum 

avukatının olmadığı hallerde komisyon üyelerinin tamamı üst yö-

netici tarafından belirlenir. Yedek komisyon üyeleri de aynı 

usulle seçilir. Komisyon kendisini vekil ile temsil ettiremez 

(HUAK Yönetmeliği m. 18/1). 

İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı 

elektronik posta adresi ve telefon numarasını internet sitesinde 

yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları da-

vetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır (HUAK Yönetmeliği m. 

18/2). 

Komisyonda 2 yıl süreyle görev yapmak üzere asıl ve yedek 

üyeler belirlenir. İdare merkezde veya taşra teşkilatlarında ko-

misyonlar kurabilir (HUAK Yönetmeliği m. 18/3). Süresi dolan 

üye yeniden seçilebilir. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya yedek 

üye katılır. Komisyon kararlarını oy birliği ile alır (HUAK Yönet-

meliği m. 18/4). Belirlenen komisyon üyeleri arabuluculuk süre-

cinde karar alma konusunda tam yetkilidir (HUAK Yönetmeliği 
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m. 18/5). 

Komisyon, arabuluculuk müzakereleri sonunda gerekçeli 

bir rapor düzenler ve beş yıl boyunca saklar (HUAK m. 15/8, c. 

2). Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürüten birim tarafın-

dan gerekçeli raporların saklanmasına ilişkin gerekli tedbirler alı-

nır (HUAK Yönetmeliği m. 18/6). 

Komisyon üyeleri, bu madde kapsamındaki görevleri uya-

rınca aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemler nedeniyle görevinin 

gereklerine aykırı davrandıklarının mahkeme kararıyla tespit 

edilmesi dışında, mali ve idari yönden sorumlu tutulamazlar 

(HUAK Yönetmeliği m. 18/7). 

Komisyon üyelerinin arabuluculuk faaliyeti kapsamında 

yaptıkları işler ve aldıkları kararlar sebebiyle açılacak tazminat 

davaları, ancak Devlet aleyhine açılabilir. Devlet ödediği tazmi-

nattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek sure-

tiyle görevini kötüye kullanan üyelere ödeme tarihinden itibaren 

bir yıl içinde rücu eder (HUAK m. 15/9). Devlet aleyhine tazmi-

nat davası açılması hâlinde mahkeme ilgili komisyon üyelerine 

davayı re’sen ihbar eder. (HUAK Yönetmeliği m. 18/9). 

Komisyonun ve sekretaryasının çalışma usul ve esasları 

idareler tarafından belirlenir (HUAK Yönetmeliği m. 18/10). Ko-

misyon üyeleri bu madde kapsamındaki görevleri uyarınca ilgili 

özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile sekretarya aracılığıyla ya-

zışma yetkisine sahiptir. Kurum ve kuruluşlar tarafından komis-

yona ivedi olarak cevap verilir (HUAK Yönetmeliği m. 18/11). 

İdarelerin taraf olduğu özel hukuk uyuşmazlıklarında, 

arabuluculuk sürecinde idarenin temsili, anlaşma belgesinin dü-

zenlenmesi ve diğer hususlarda 7036 sayılı Kanun ile Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği hüküm-

leri uygulanır (HUAK Yönetmeliği m. 18/12). 
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5. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Sürelere Etkisi 

Bir uyuşmazlığın çözümü için ister yargı yoluna ister yargı 

dışında bir yola başvurulmuş olsun, bir hak kaybının doğmaması 

açısından, bunun sürelere etkisi önem taşımaktadır. Bu konu-

daki tereddüt ve yanlışlıkların önüne geçmek için, arabuluculuk 

faaliyetinin başlamasının sürelere etkisi ayrıca düzenlenmiştir. 

Bu çerçevede dava açılmadan önce veya sonra arabulucuya baş-

vuru konusunda bir ayrım yapılmıştır. Böylece arabuluculuk fa-

aliyeti sebebiyle geçirilen sürelerin taraflar açısından hak kay-

bına neden olması önlenmek istenmiştir. 

Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya 

başvuru hâlinde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve ta-

raflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda 

anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği ta-

rihten itibaren işlemeye başlar. Dava açılmasından sonra arabu-

lucuya başvuru hâlinde ise bu süreç, mahkemenin tarafları ara-

buluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların 

arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını du-

ruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri ya da du-

ruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren iş-

lemeye başlar (HUAK m. 16/1). 

Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine ka-

dar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesap-

lanmasında dikkate alınmaz (HUAK m. 16/2). 

Dava şartı arabuluculuk sürecinde ise ihtiyari arabulucu-

luk sürecinden farklı olarak, arabuluculuk bürosuna başvurul-

masından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede 

zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez (HUAK m. 

18A/15). 
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6. Arabuluculuğun Sona Ermesi 

Aşağıda belirtilen hâllerde arabuluculuk faaliyeti sona 

erer (HUAK m. 17/1): 

➢ 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. 

➢ Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının 

tespit edilmesi. 

 Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, an-

laşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı 

bir tutanak ile belgelendirilir. Arabulucu tarafından düzenlene-

cek bu belge, arabulucu, taraflar, kanuni temsilcileri veya avu-

katlarınca imzalanır. Belge taraflar, kanuni temsilcileri veya avu-

katlarınca imzalanmazsa, sebebi belirtilmek suretiyle sadece ara-

bulucu tarafından imzalanır (HUAK m. 17/2). Böylece, arabulu-

culuk faaliyetinin sona erip ermediği veya ne zaman sona erdiği 

konusunda bir tereddüt doğmayacaktır. Bu tutanağın asıl fonksi-

yonu, sürecin sona erdiğini belgelendirmesidir. 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanağa, fa-

aliyetin sonuçlanması dışında hangi hususların yazılacağına ta-

raflar karar verir (HUAK m. 17/3, c. 1). Zira, taraflar, fazla bir 

ayrıntıya yer vermek istemeyebilirler, faaliyetin gizli kalmasını 

arzu edebilirler. Ancak taraflar, eğer isterlerse daha ayrıntılı ve 

içeriğini kendilerinin belirlediği bir tutanak düzenleyebilirler. 

Arabulucu, bu tutanak ve sonuçları konusunda taraflara gerekli 

açıklamaları yapar (HUAK m. 17/3, c. 2). Bu sayede, tutanağı 
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nasıl düzenleyecekleri konusunda taraflar daha sağlıklı karar ve-

rebileceklerdir. 

Özellikle daha sonra ortaya çıkacak tereddütlerin gideril-

mesi ve arabuluculuk faaliyetinin belgelendirilebilmesi için, ara-

bulucuya belge saklama yükümlülüğü yüklenmiştir. Arabulucu-

luk faaliyetinin sona ermesi hâlinde, arabulucu, bu faaliyete iliş-

kin kendisine yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan 

belgeleri, son tutanağı beş yıl süre ile saklamak zorundadır. Bu 

süre, faaliyet sonunda tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 

işlemeye başlayacaktır. Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti so-

nunda düzenlediği son tutanağın bir örneğini arabuluculuk faa-

liyetinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde Arabulucu Bilgi 

Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe gönderir (HUAK m. 17/4; 

HUAK Yönetmeliği m. 20/4). 

Arabulucu, arabuluculuk sürecinde hukuki ve fiili sebep-

lerle görevini yapamayacak hâle gelirse, tarafların üzerinde an-

laştığı yeni bir arabulucu ile süreç kaldığı yerden devam ettirile-

bilir. Önceki yapılan işlemler geçerliliğini korur (HUAK Yönet-

meliği m. 20/5). Bu durumda arabuluculuk süreci hukuken ve 

fiilen sona erer. Bu durumda, yeni arabulucu ile yürütülecek 

arabuluculuk süreci yeni bir tutanakla belgelendirilerek başlatıl-

malıdır (HUAK m. 16). 

7. Tarafların Anlaşması 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kap-

samı taraflarca belirlenir; anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde 

bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır (HUAK m. 

18/1). Arabuluculuk faaliyetinin niteliği gereği, anlaşmaya varıl-

ması hâlinde de sıkı kurallar konulmamıştır. Anlaşmanın kap-

samı ve şekli, taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir. Taraflar va-

rılan anlaşmayı mevcut hâliyle uygulamak isterlerse arabulucu-

luk sonunda düzenlenen belge genel hükümlere tâbi olacaktır. 
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HUAK m. 5 hükmü uyarınca ihtiyari arabuluculuk süre-

cindeki belgeler (ilk oturum tutanağı (HUAK m.16) ve son tuta-

nak (anlaşma/anlaşamama) (HUAK m. 17) uyuşmazlıkla ilgili 

hukuk davası açıldığında, gizlilik kapsamında, delil olarak ileri 

sürülemeyen (kullanılamayan) belgelerdir. Dava şartı arabulu-

culuk sürecindeki anlaşamama son tutanağı (7036 sayılı K. m. 

3/2) HUAK m. 5/3, c. 3 hükmü uyarınca dava şartını sağlayan 

aleni bir belgedir. Bununla birlikte, gerek ihtiyari gerekse dava 

şartı arabuluculuk sürecinde hazırlanan anlaşma belgesi (HUAK 

m. 18) bir özel hukuk sözleşmesidir ve aleni bir belgedir; madde 

gerekçesinde de bu husus açıkça belirtilmiştir "İkinci fıkrada, an-

laşma belgesinin etkisi düzenlenmiştir. Taraflar varılan anlaş-

mayı mevcut haliyle uygulamak isterlerse arabuluculuk sonunda 

düzenlenen belge genel hükümlere tâbi olacaktır.". 

Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya va-

rırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh ve-

rilmesini talep edebilirler. Dava açılmadan önce arabuluculuğa 

başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh veril-

mesi, çekişmesiz yargıya ilişkin yetki hükümleri yanında arabu-

lucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edi-

lebilir. Anlaşma belgesinden arabuluculuk görüşmelerinin farklı 

yerlerde yapıldığının anlaşıldığı durumlarda görev yapılan bütün 

yerlerdeki sulh hukuk mahkemelerinin yetkili olduğunda kuşku 

bulunmamaktadır. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa 

başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine 

ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edi-

lebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır 

(HUAK m. 18/2; HUAK Yönetmeliği m. 21/3). 

İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir 

ve buna ilişkin inceleme dosya üzerinden yapılır. Ancak arabulu-

culuğa elverişli olan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda 
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inceleme duruşmalı olarak yapılır. Bu incelemenin kapsamı an-

laşmanın içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup 

olmadığı hususlarıyla sınırlıdır. Anlaşma belgesine icra edilebilir-

lik şerhi verilmesi için mahkemeye yapılacak olan başvuru ile bu-

nun üzerine verilecek kararlara karşı ilgili tarafından istinaf yo-

luna gidilmesi hâlinde, maktu harç alınır. Taraflar anlaşma bel-

gesini icra edilebilirlik şerhi verdirmeden başka bir resmî işlemde 

kullanmak isterlerse, damga vergisi de maktu olarak alınır 

(HUAK m. 18/3). 

Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladık-

ları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilâm ni-

teliğinde belge sayılır (HUAK m. 18/4). Burada, 1136 sayılı Avu-

katlık Kanunu’nun “Uzlaşma sağlama” başlıklı 35/A maddesi ile 

eşgüdüm sağlanmıştır. Bu sayede, tarafların arabuluculuk süre-

cine avukatları ile katılımı teşvik edilmiştir. 

Arabuluculuk sonunda varılan her anlaşmanın cebri ic-

raya elverişli olması zorunlu olmadığı gibi (örneğin, taşınmazın 

devri ve tescili), bu konuda mahkemeden anlaşmanın icra edile-

bilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep etmek de zorunlu değil-

dir. Cebri icraya elverişli olma kıstası, sadece arabuluculuk so-

nunda varılan anlaşma için mahkemeden icra edilebilirliğine 

ilişkin şerh verilmesi talep edildiğinde mahkemece yapılacak in-

celemenin kapsamıyla ilgilidir. 

Taraflar, aralarındaki uyuşmazlık konusu hakkında, mah-

keme dışında bir anlaşmaya varmışlarsa, bu çözümü herhangi bir 

metne dökmeyebilirler. Zira, sorun çözülmüştür ve amaç gerçek-

leşmiştir. Taraflar istemedikçe çözümün alenileşmesi mümkün 

değildir. Bununla birlikte, ileride bu konuda bir sorun çıkmasını 

istemiyorlarsa, anlaşmaya varılan hususları metin hâline getire-

bilirler. Eğer taraflar anlaşmayı bir belgeye bağlamışlarsa, varılan 

anlaşmanın hukuki değeri ve etkisi bakımından, belgenin 
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niteliğine göre bir değerlendirme yapmak gerekir. Varılan anlaş-

manın ne tür bir belgeye bağlandığı, özellikle ileride bu konuyla 

ilgili uyuşmazlık çıkması durumunda, belgenin delil olarak kul-

lanılmasında veya anlaşmaya aykırı davranılması sonucu cebri 

icra aşamasına geçildiğinde önem kazanacaktır. Taraflar ara-

sında varılan anlaşma bir adi belgeye bağlanmışsa, duruma göre 

kesin delil veya cebri icra aşamasında kullanılacak bir belge (ör-

neğin, şartları taşıyorsa İİK m. 68 anlamında bir belge); noter 

senedine bağlanmışsa, resmi bir belge veya duruma göre (kayıtsız 

şartsız tek taraflı para borcu ikrarını içeren düzenleme biçimin-

deki noter senedi ise) İİK m. 38 anlamında ilâm niteliğinde bir 

belge olarak değerlendirilebilir. 

Burada, bir “mahkeme ilâmı” ile HUAK uyarınca hazırla-

nan ve icra edilebilirlik şerhi almış veya taraflar ve avukatları ile 

arabulucunun birlikte imzalamasıyla oluşmuş bir “anlaşma bel-

gesinin ilâm niteliğinde belge olması” arasındaki farkı iyi belirle-

mek gerekmektedir. İcra edilebilirlik şerhi almış bir anlaşma bel-

gesi, bütün yönleriyle değil, sadece icra edilebilirlik bakımından 

ilâmlarla aynı hukuki rejime tâbi tutulmuştur. Bu bağlamda, 

elinde ilâm niteliğinde belge olan bir alacaklı, Türkiye’deki her-

hangi bir yer icra dairesinden takip başlatabilir ve borçlunun, icra 

emrine itiraz ederek takibi durdurma hak ve yetkisi yoktur. Bu-

nunla birlikte, mahkeme ilâmları maddi anlamda kesin hüküm 

oluştururken, ilâm niteliğinde belgeler kural olarak bu nitelikten 

yoksundurlar ve maddi anlamda kesin hüküm oluşturmazlar. Ay-

rıca, mahkeme ilâmlarının irade bozukluğu (hata, hile, tehdit) 

sebepleri ile iptali istenemez; ancak, kanun yoluna başvurulabi-

lir; ilâm niteliğinde belgelere karşı kanun yoluna gidilemez; an-

cak, koşulları varsa irade bozukluğu (hata, hile, tehdit) sebepleri 

ile iptali istenebilir. 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması 
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hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava 

açılamaz (HUAK m. 18/5). Burada üzerinde anlaşılan hususlar 

hakkında daha sonra dava açılamayacağı dikkate alındığında, 

arabulucu tarafından veya taraflarca düzenlenecek ve taraflar 

veya avukatları tarafından imzalanacak anlaşma belgesinde “an-

laşılan hususların” net bir şekilde ortaya konulmasında zorunlu-

luk bulunmaktadır. Örneğin işçi ve işveren uyuşmazlıklarında, 

üzerinde anlaşılmış olunan ve buna rağmen daha sonra dava yı-

ğılması olarak ileri sürülebilecek ücret, fazla çalışma, kıdem ve 

ihbar tazminatı kalemlerinin, arabulucu veya taraflarca ayrıca ve 

açıkça anlaşma belgesine geçirilmesi gerekmektedir. Anlaşma 

belgesinin içeriğinden “anlaşılan hususlar” net bir şekilde anla-

şılabilmeli ve daha sonra dava açma yasağına tâbi olacak bu hu-

suslar tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça tespit edilebil-

melidir. 

Arabuluculuk sürecinin sonunda yapılan anlaşma maddi 

hukuk ilişkisi bakımından taraflar arasındaki uyuşmazlığı tama-

men sona erdiren bir anlaşmadır. Böyle bir anlaşmaya rağmen 

anlaşılan hususlar ile ilgili dava açıldığında, açılan dava hukuki 

yarar yokluğundan usulden reddedilecektir. 

3. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK 

A. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK 

Dava şartı olarak arabuluculuk kurumu hukukumuza ilk 

defa 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla girmiştir. 7036 sayılı 

İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası 

uyarınca, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan 

işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan 

davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır35. 7036 

                                                            
35 İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bun-

larla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında dava şartı olarak arabuluculuğa 


