
r)LucArabulucuya Bagvurmakla Dava Aqmaktan
Vazge(mit Olur Muyum ?

Hayrr. Taraflar arabulucuya bagvurmak, sUreci

devam ettirmek, sonuglandrrmak ve bu saireeten

vazgeqmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi
isteginiz ile ba5lattrgrnrz bu siireci yine kendi
isteginizle sona erdirip mahkemeye
balvu rabilirsiniz.

Arabuluculuk Yoluyla Anlaltrgrmda Avantajrm
Nedir?

. Taraflar higbir baskr veya h i..ik m altrnda
olmaksrzrn uzlagmaya veya uzlaSmamaya ve hangi
gartlara uyacaklarrna kendileri kararverirler.

. Dava boyunca yapmak zorunda kalaca!rnrzt0m
masraflardan ve zamandan tasarruf etmit
olursunuz.

. Mahkemeye gdre gok hrzhdrr, birkaC saatte dahi
sonuca ula$abilmektedir.

. SonuS taraflann kontroliindedir.

. Giivenilirlik ve gizlilik iinemlidir. Taraflar
mahkeme 6ntnde konugamayacaklarr konulart
burada rahathkla konugabilirler.

. Psikoloiik ve sosyolojik riski azdrr. Yeni sorunlar
do{urmaz.

. Taraflarrn anlattrklan y6ntem ve gdzi.im tarzr

esastrr. Kendi verecekleri kararlar dogrultusunda
esnektir.
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Arabuluculuk, taraflarrn arasrndaki hukuki
uyugmazlr! r n mahkemeye bagvurmadan iince
veya mahkeme srrasrnda, tarafsrz, bagrmsrz ve
eqitimli bir iigiincii ki$i desteii ile giiziilmesi
yiintemidir.

Arabulucu,sistematik teknikler uygulayarak,
giiriilmek ve miizakerelerde bulunmak amacryla
taraflan bir araya getirerek onlarrn birbirlerini
anlamalarrnr ve bu suretle giizUmlerini kendilerinin
i.iretmesini ve aralarrnda ileti5im si.irecinin kurulmasrnr
saglamaya gahgan tarafsrz, mesle!inde en az 5 yrlhk
te(riibeye sahip h*uk fakiilteri mezunu iigiinci.i
kigidir. i

Arabulucu. bq$fte k6. teren kigi degildir.
Hatta taraflara S$*igi t$,$im de iinermez.
Tarafl ar uyugma$N*qdi!&\Nklagarak giizerler.
Arabulucu, tarafl NalarrrNsrl uyugmazhlr ve
menfaatlerini sEPit e QNR[- bu konularda
tartrtmalannr gii{pulmalQ$ saglamaya gah;r.
Burada tarafl ar kerQi$iziimlerQi$endileri iiretirler ve
bunu yaparken birQr$rini anla$fia gahgrrlar.

Arabulucu ile iulugmazhR qiiziimii tamamen
giin0ll0 ve iradenize baShdrr.

DUnya gaprnda yaprlan istatistikler,
arabuluculugun bazen 1 saat, bazen 1 gun bazen de 1

haftada sonuglanabildigini g6stermektedir.

Taraflar aksini kararlagtrrmadrkfa, arabuluculuk
siirecindeki masrafl arr egit olarak kargtlayacaklardtr.

Bagkaca bir usul kararlagtrrrlmadrkga, arabulucu
veya arabulucular taraflarca birlikte segilecektir
http://www.ad b.a da let.g ov.trla ra bu lucu/ adresinde

bulunan gtincel arabulucular listesinde yer alan

arabulucular arasrndan segim yaprlabilecektir.

Mahkeme igi arabuluculuk ve mahkeme drtr

arabuluculukolmak iizere iki gekilde uygulanabilir:

'l - Mahkeme igi Arabuluculuk: Uyugmazlrgrn

mahkemeye g<itUriilmesinden, yani dava
aqrlmasrndan sonra tarafla rrn arabulucuya ba;vu rmasr

halidir. B<iyle bir durumda arabulucu uyugmazhgr

qiizerken aqrlmrg olan dava bekletilir. Taraflar

uyugmazlrgr uzlagarak giizerlerse mahkemenin
uyu;mazhk hakktnda bir karar vermesine gerek

kalmayacaktrr. Buna karlhk uzlafarak qcizemezlerse,

diledikleri zaman davaya kaldtgr yereden devam

edebilirler. Ancak, davanrn durdu!u srrada
zamanaSrmr ve hak dtigiiri.icii s0reler iSlemez.

2- Mahkeme Drgr Arabuluculuk ise; Heniiz dava

agrlmadan 6nce taraflann bir arabulucuya gidip

uyu;mazklr qiizmek istemeleridir. Bu durumda da

taraflar uzla5rrlarsa zaten dava aqrlmasrna gerek

kalmayacaktrr. Ancak, taraflar arabuluculuk siireci

iginde bir anlaqmaya varamazlarsa, dava
agabileceklerdir.

S ii reg sonuglanrncaya kadar arabuluculuk
s0recince taraflar, davadan farkh olarak herhangi bir
harg yatrrmak zorunda olmayrp, tebligat, bilirkigi, tanrk

ve kegif gibi giderler de iidemezler. Sadece, faaliyet

siiresine gtire arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ucret

Tarifesi uyarrnca iicret iidenir.

Evet baglayrcrdrr. Hatta arabuluculuk si..irecinin

sonunda bir anlaSmaya varrrlarsa, taraflar anlatmaya

uymadrklarr takdi$.$ bu anlq$pyr, asrl uyugmazlk
hakkrndaki yetklye g6re$ kurallarrna gtire
belirlenecek olar$ mat$!1ine iUraz edip, icra

edilebilirligine Q$$f-bir NNerilmesini talep
edebileceklerdir. N y;i,N+vurmak sureti ile
anla$manrn yerinlDDilmesiNayacaklardrr.

Arabuluculuk, taraflann serbest iradeleriyle karar

verebilecekleri hukuki uyugmazhklarda miimktindIr.
Ornegin; Uyu5mazhk bulunan bir alacak davasr, i;ci -

iSveren uyu;mazhklarr, ticari uyuSmazhklar, tazminat
davalarr vs...


