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ARABULUCULUK SINAVI İLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER 

 

*Dr. Öğr. Üyesi Sezercan Bektaş 

[Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi] 

 

Sınav hazırlık dönemi içerisinde tarafıma yöneltilen ve adayların kafasını karıştıran bazı 

konulara ilişkin şu hususlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aşağıda vermiş 

olduğumuz tavsiyeler hazırlanırken Temel Arabuluculuk Kitabı[Nisan 2019 basım] ve 

mer’i mevzuat alınarak dikkate alınmıştır.  

 Arabuluculuk sürecine dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra 

başvuru yapılabilir. Dava şartı arabuluculuğa ise davadan önce 

başvurulması zaruridir. Arabuluculuğa başvuru için taraflarca daha önce 

bir anlaşma yapılmamış olsa da, bir taraf diğerine uyuşmazlıklarını 

arabuluculuk yoluyla çözmeyi teklif edebilir. (Temel Eğitim Kitabı, s.204).  

 Dava kesinleştikten sonra da taraflar isterlerse arabulucuya 

başvurabilirler. Kesin hüküm yasağı usul hukukumuza göre 

tekrardan aynı taraf, aynı konu ve aynı sebep ile dava açılmasını 

engeller. Ancak arabuluculuk yolu ile çözüm mahkeme çözümü 

olmadığında, kesin hüküm yasağına tabi değildir. [Temel Eğitim 

Kitabında ve arabuluculuk mevzuatında bu konuda bilgi 

bulunmamakla birlikte bu husus hakkında tarafımca hukuken konu 

yorumlanmıştır.]  

 Bu hususun tersinin de incelenmesi mümkündür. Arabuluculuk yolu 

ile anlaşan taraflar aynı konuda tekrar dava açabilirler mi? Bu 

husus HUAK m.18/5’te yasaklanmıştır. Buna göre, Arabuluculuk 

faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan 

hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz. 

 Arabuluculuğa elverişlilikle ilgili olarak şu sorular sıklıkla gelmektedir:  
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 İştirak nafakası arabuluculuğa elverişli midir?  “Nişanın bozulması 

sonucunda hediyelerin iadesi ve maddi tazminat istemleri, evliliğin 

devamı boyunca malların yönetimi, evliliğin devamı boyunca mallar 

üzerinde tasarruf, evliliğin sona ermesi hâlinde mal paylaşımı, 

evliliğin sona ermesi hâlinde tazminat ve nafaka, aile hukukuna ait 

arabuluculuğa elverişli alanlar arasında yer alır.” [Temel Eğitim 

Kitabı, s.31]. Nafakanın alt türlerinin elverişliliği hususunda Temel 

Eğitim Kitabında açıklama yoktur. Özellikle iştirak nafakasında, 

doktrinde üç görüşe rastlanmaktadır. İştirak nafakasının elverişli 

olmadığını ifade eden görüş, nafakanın konusu olan çocuğun üstün 

menfaati nedeniyle tarafların bu hususta anlaşma 

yapamayacaklarını ifade etmektedir. Diğer görüş ise iştirak 

nafakası üzerinde değişikliğe gidilebileceğini ve yoksulluk nafakası 

gibi aynı usullere tabi olduğu kanaatinde olup tasarruf 

edilebileceğini; eğer çocuğun üstün menfaati zedeleniyorsa, ilgili 

anlaşma belgesinin geçersizliğinin her zaman mahkemeden talep 

edilebileceğini ifade eder. Üçüncü görüş ise nafaka taleplerinin 

tamamen arabuluculuğa elverişli olmadığını, her halükarda taraflar 

anlaşsa da hâkimin bununla bağlı kalmayacağından tarafların 

tasarruf edemeyeceğini ileri sürmektedir. Bu bilgiler kapsamında 

iştirak nafakası tartışmalı bir husustur. Ancak sınav için temel 

eğitim kitabının verdiği bilginin [nafakanın elverişli olduğu 

bilgisinin] nazarı dikkate alınması gerektiğini ifade etmek 

istemekteyim.  

 HUAK m.1/2’ye göre aile içi şiddet iddiası içeren uyuşmazlıklar 

arabuluculuğa elverişli değildir. Arabulucu, arabuluculuk 

faaliyetine konu uyuşmazlıkta aile içi şiddet veya suistimal 

olduğunu sezerse, durumu netleştirmek için gerektiğinde 

arabuluculuğu ertelemek, arabuluculuktan çekilmek veya 

arabuluculuğu bitirmek de dâhil olmak üzere uygun tüm tedbirleri 

derhâl almak zorundadır. [Temel Eğitim Kitabı, s.231] Ayrıca, 

HUAK m.17/1-d uyarınca Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli 

olmadığının tespit edilmesi arabuluculuğu sona erdirme sebebi 

olarak ifade edilmiştir. Ancak Temel Eğitim Kitabımızda ve 

arabuluculuk mevzuatımızda burada kast edilen aile ve şiddet 

kavramının niteliği belirtilmemiştir. Kanunumuza da dayanak olan 

ve Türkiye’nin taraf olduğu Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi 

Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) [Sözleşme metni için bkz. 

https://rm.coe.int/1680462545] madde 3/a’ya göre, ““aile içi şiddet”, 

eylemi gerçekleştiren, mağdurla aynı ikametgâhı paylaşmakta olsun 

veya olmasın veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile 

içinde veya aile biriminde veya mevcut veya daha önceki eşler veya 

birlikte yaşayan bireyler arasında meydana gelen fiziksel, cinsel, 

psikolojik veya ekonomik şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır;” 

şeklinde tanımlanmıştır. 
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 Arabuluculuk Sözleşmesi ve Arabulucu Sözleşmesi arasındaki farklar 

sıklıkla sorulan sorular içerisindedir. Bu hususta yapacağımız 

açıklamalara temel olarak esas alacağımız kaynağımız yine Temel Eğitim 

Kitabımızdır.  

 Kitabımızda,”ArabuluculuK Sözleşmesi”ne ilişkin şu açıklamalar 

bulunmaktadır:  

Arabuluculuk Sözleşmesinin Tanımı Taraflardan biri yönteme başvurmaya 

karar verdikten sonra yapılacak olan, 

diğer tarafın bu karara katılımının 

sağlanması, yani ikna edilip uyuşmazlığın 

çözümü konusunda arabuluculuğa 

gidileceğine ilişkin onunla sözleşme 

yapılmasıdır. [ Temel Eğitim Kitabı, s.99] 

 

Arabuluculuk Sözleşmesinin Hukuki 

Niteliği  

Bu sözleşme, asıl sözleşmeden bağımsız, 

gerek sözleşmenin kurulması gerek 

geçerliliği bakımından borçlar hukukuna 

tabi, etkilerini hem maddi hukuk hem usul 

hukukunda gösteren bir sözleşmedir. [ 

Temel Eğitim Kitabı, s.99] 

 

Arabuluculuk Sözleşmesinin Şekli Şekil geçerlilik şartına sahip olmayan bu 

sözleşme, yazılı olabileceği gibi sözlü de 

olabilir. [ Temel Eğitim Kitabı, s.99] 

 

Arabuluculuk Sözleşmesinin Tarafları Arabuluculukta taraflar arasında 

uyuşmazlık konusunda arabuluculuğa 

başvuru yapılmasına ilişkin bir 

sözleşmenin bulunması gerekir. [Temel 

Eğitim Kitabı, s.38]  

 

Arabuluculuk Sözleşmesinin Muhteviyatı (1) Arabuluculuk sözleşmesi; gizlilik, 

anlaşma yetkisi, uyuşmazlık hakkında 

daha sonra açılabilecek hukuk davasında 

veya tahkimde tanıklık yapılamayacağı 

(HUAK madde 5) konuları da dâhil olmak 

üzere, arabuluculuğun gerçekleşeceği 

koşulları belirler. [Temel Eğitim Kitabı, 

s.99] 

(2) Taraflar, arabulucunun nasıl 

seçileceğini, sözleşmeye konulacak bir 

arabuluculuk şartı veya yapılacak 

müstakil / bağımsız bir arabuluculuk 

sözleşmesi ile önceden kararlaştırabilirler. 

[Temel Eğitim Kitabı, s.205] 

Arabuluculuk Sözleşmesinin 

Yapılabileceği Zaman 

 

 

(1) Bu sözleşme, uyuşmazlık ortaya 

çıkmadan önce yapılabileceği gibi 

uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra da 

yapılabilir. Arabuluculuğa başvuru 
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konusunda kanuni bir zorunluluğun 

olması durumunda böyle bir sözleşmenin 

yapılması gerekli olmayacaktır. [Temel 

Eğitim Kitabı, s.38] 

(2) Bazı görüşmelerde taraflar, sürece 

ilişkin bilgilendirildikten sonra 

arabuluculuk sözleşmesini hazırlık 

aşamasının sonraki süreci olarak 

tanımlanan ‘başlangıç’ aşamasında da 

imzalayabilmektedirler. 

Hazırlanan sözleşmenin imzalanması 

‘başlangıç’ aşamasına bırakılmış olsa da, 

içerik ve koşulların belirlenmesi ve 

sözleşmenin imzalanacak hâle getirilmesi 

hazırlık aşamasında gerçekleşmektedir. 

[Temel Eğitim Kitabı, s.99] 

 

 

  “Arabulucu Sözleşmesi”ne ilişkin ise şu açıklamalar Temel Eğitim 

Kitabında bulunmaktadır.   

 

Arabulucu Sözleşmesinin Tanımı ve 

Hukuki Niteliği  

Arabulucu sözleşmesi, arabulucu veya 

varsa eş arabulucular ile uyuşmazlık 

içindeki tarafların ve avukatları dâhil tüm 

katılımcıların hak ve yükümlülüklerini 

düzenleyen bir sözleşmedir. [Temel Eğitim 

Kitabı, s.122] 

 

Arabulucu Sözleşmesinin Şekli Geçerlilik şekli temel eğitim kitabında 

yazmamasına karşın, Kanunda bir 

geçerlilik şartı getirilmediği için 

Arabulucu sözleşmesi de geçerlilik şekil 

şartına tabi değildir. 

 

Arabulucu Sözleşmesinin Tarafları Arabulucu sözleşmesi, arabulucu ve 

uyuşmazlığın tarafları arasında yapılır ve 

tarafların hak ve yükümlülüklerini 

düzenler. [Temel Eğitim Kitabı, s.38]  

 

Arabulucu Sözleşmesinin Muhteviyatı Genel olarak, arabuluculukta 

uygulanacak kurallara, arabuluculuğun 

temel ilkelerine, özellikle sürecin 

gizliliğine, arabulucunun tarafsızlığına ve 

arabuluculuk yoluna başvurmanın ileride 

hak aramaya engel olmayacağına dair 

hükümler içerir. 

Arabulucu sözleşmesi, Arabuluculuk 

Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT)’nin üzerinde 

bir ücret uygulanacağı veya ücretin Kanun 
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ve AAÜT’de düzenlendiği gibi taraflarca 

eşit ödenmeyeceği durumlarda ücret, 

masraf ve avansın nasıl ve kim tarafından 

ödeneceğini belirler. Taraflar bu tür bir 

sözleşme hazırlamaz ve imzalamazlarsa 

arabuluculuk süreci Kanuna ve 

Yönetmeliğe, Etik Kurallara ve AAÜT’ye 

göre yürütülür. [Temel Eğitim Kitabı, 

s.122] 

 

Arabulucu Sözleşmesinin Yapılabileceği 

Zaman 

 

 

Bu sözleşme, genellikle hazırlık 

aşamasında gündeme gelir ve imzalanır. 

Eğer bu aşamada imzalanmadıysa 

başlangıç aşamasında hazırlanarak 

taraflar, vekilleri ve sürece katılanlarca 

imzalanabilir. [Temel Eğitim Kitabı, 

s.122] 

 

 

 

 HUAK m.5 kapsamında “Beyan, Bilgi ve Belgelere Delil Olarak 

Dayanılamaması” ilkesi tarafların yapacakları sözleşme ile kaldırılabilir 

veya sınırlanabilir mi?  

 

 Temel Eğitim Kitabımızda, “2.1. Gizliliğin Kapsamı” [s.48] başlığı 

altında “2.1.3. Beyan, Bilgi ve Belgelere Delil Olarak 

Dayanılmaması” bir alt başlık olarak düzenlenmiştir [s.49]. Bu 

başlık içerisinde, arabuluculuk müzakereleri esnasında edinilen 

bilgilerin yargılamada delil olarak kullanılamaması ilkesinin 

gizliliğin bir diğer yönü olduğu ifade edilmiştir. Temel Eğitim 

Kitabımızda “2.2.Arabuluculukta Gizliliğin Bertaraf Edilebileceği 

Hâller” başlığı altında gizliliği kaldıran sebepler düzenlenmiştir. Bu 

başlık altında tarafların rızası ile gizliliği kaldırabilecekleri özellikle 

belirtilmiştir. [Temel Eğitim Kitabı, s.50] Netice olarak Temel 

Eğitim Kitabında tarafların rızası ile Beyan, Bilgi ve Belgelere Delil 

Olarak Dayanılamaması ilkesini kaldırabilecekleri açıkça 

belirtilmiştir.  

 

 HUAK m.5/3’te ise bu ilkenin istisnaları şu şekilde ifade edilmiştir: 

“(…)Ancak, söz konusu bilgiler bir kanun hükmü tarafından 

emredildiği veya arabuluculuk süreci sonunda varılan anlaşmanın 

uygulanması ve icrası için gerekli olduğu ölçüde açıklanabilir.” Her 

ne kadar bu hükümde tarafların rızası ile kaldırılamayacağı 

düzenlenmiş olsa dahi Temel Eğitim Kitabı, HUAK m.5’in gizlilik 

ilkesinin türevi olduğunu kabul etmiş ve tarafların rızası ile bu 

ilkenin de kaldırılabileceğini ifade etmiştir. 
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 Arabuluculuk Sicilinden Silinme Halleri ile ilgili hangi sicilden silinme 

hallerine ilişkin kararı Daire Başkanlığı verecek ve elektronik ortamda 

hangi haller ilan edilecek? Sorusu sıklıkla sorulmaktadır.  

 HUAK m.30/1-f’ye göre arabuluculuk için aranan koşulları 

taşımadığı hâlde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koşulları 

kaybeden arabulucunun kaydını silme yetkisi (HUAK m.21/1) ve 

Arabulucunun, arabulucular sicilinden kaydının silinmesini talep 

etmesi halinde (HUAK m.21/3) arabulucunun sicilden silinmesine 

karar vermek ve bu sicilde yer alan kişilere ilişkin bilgileri 

elektronik ortamda duyurmak görevi Daire Başkanlığına aittir.  

 Taraflardan birinin ölümü arabuluculuk sürecini sona erdirir mi?  

 Arabuluculuğun sona ereceği haller HUAK m.17’de belirtilmiş ancak 

arasında taraflardan birinin ölümü sayılmamıştır. Keza HUAK 

Yönetmeliğinde de ilgili düzenleme yoktur. Fakat, Temel 

Arabuluculuk Eğitim Kitabında taraflardan birinin ölümü sona 

erme hali olarak düzenlenmiştir. [Temel Eğitim Kitabı, s.173] 

 Taraflardan birinin ölümü her halde arabuluculuk sürecini sona 

erdirmez. Ölüm halinde tarafların bazı talepleri mirasçılara intikal 

edebileceği gibi bazı edimler mirasçılara intikal etmez(örn. manevi 

tazminat talebi). Mirasçılara intikal etmeyen haller varsa 

arabuluculuk süreci sona erecektir. Ancak mirasçılara intikal eden 

bir hal varsa arabuluculuğun sona erdiğin söylemek doğru 

olmayacaktır.  

 

Değerli adaylar son olarak 24 Kasım 2019 sınavında hepinize başarılar diliyorum. 

Umarım başarılı bir sınav geçirirsiniz. En içten saygı ve selamlarımla(22.11.2019).  

 

Dr. Öğr. Üyesi Sezercan Bektaş 
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