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BİRİNCİ BÖLÜM

Amıç
MADDE

Amsç, Kap§ım, Dıyenak ve Tantmlar

l - (l) Bu Yönetmeliğin amacı, hukuk u},ıışmazltklannın aıabuluculuk yoluyla çöziimlenmesine
ilişkin her tiir!ü aıabuluculuk faaliyeti ile arabulucutuğa ilişkin usul ve osaslan düzenlemektir.
Kıpsım
MADDE

2 -(l) Bu Yönetnelik; hukuk uyuŞmazlıklannın aıabuluculuk yoluyla
çğziiır enmesine ilişkin he.
türlü aiabuluculuk faaliyeti, idaıenin taraf olduğu özel hukuk uyışmazl*larında idarenin tcmsili, dava
şaıt otarak
diizcnlenen arabuluculuk sürecinin usu| v€ esaslaıı ile arabulucutaıın eğitimi, aıabuluculuk sınavının yapılması,

arabuluÇular sicilinin düzenlenmesi, aiabulucularün ve eğitim kuruluşlannln denetıenmssi ile Arabuluculuk Daire
Başkanllğ ve Aİabuluculuk Kunılunun çaltşma usut vç esaslannl kapsaİ.

Dayınık
MADDE 3 -(l) Bu Yöıetmelik, 'll6D0l2 laIlhli ve 6325 saytlı Hukuk Uyuşmaz|ıklaıında Arabuluculuk

Kanununun ı5 inci maddesinin onuncu fikrası, 19 uncu maddosinin ikinci fıkrası,22 nci maddesi,3l inci maddesinin
sekizinÇi fıkrası,36 ncl maddesi ile
lai,hli ve 7036 sayılt İş Mahkemeleri Kanununun 3 iincü maddesinin
yiımi ikinci fıkrasına dayaıılarak hazlrlaımtştt..

l2ll\nln

Tanımlar

MADDE 4- (l) Bu Yönetmeliktğ
a)

goçcn;

Adliye aıabuluculuk btlrosu: Arabuluculuğa başvuranları bilgitendirme|q aıabulucuIaıı görevtendirmek ve

kanunla veril€n

diğer görevleri yerine geti.mğk tizere Bakanlıkça adliyelerde ku.utan birimi.
b) AIabulucu: Arabuluculuk faatiyetini },iirllten ve Bakanlıkça olu$urutan aıabulucular sici|ine kaydedilmiş

gerçek kişiyi,
c) Arabuluculuk Sistemalik teknikler uygu|ayarah görilşmek ve m0zakerelerde bulunmak amacıyla taraflan
bir anya getiren, onlann birbirlerini anlaınalannı ve bu suretle
kcndilerinin tıretmesini sağlamak için

çözümlerini

aralannda ilctiŞim sürecinin kurulmastn! gerçekleştiren, taraflann çözüm oretemediklerinin ortaya
çıkması halinde
Çözüm önerisi de getirebilen, uananlık eğitimi almış olan taIafsız ve b4ğusız bir uçüncü kişinin katılımlyla ve kamu
hizlıeti olarak yürütülen ihtiyari bir uyuşmazltk çözüm yönıemini,
Ç) Arabulucu Bilgi Sistemi: Arabuluculukla ilgili tiirn iş ve işlemlerin elektronik onamda yapılmasını sağlayan
bilişim sistemini,
d) Arabuluculuk bürosu: Arabulucunun işlerini yüırüttüğü yeri,
e) Bakanltk: Adalet Bakan!lğınl.
0 Daire BaŞkanlığı: Adaleı Bakanlüğt Hukuk işleri Genel Müdürlüğü bürıyesinde kurulan Arabuluculuk Daire

Başkan Iığın ı,

g) Eğitim kuruluŞlan sicili: Arabuluculuk cğitimi verme iani alan eğitim kuruluşlarının kaydedildiği siciıi,
ğ) Eğitim modulü: Daire Başkanlığl tarafindan haztrlanan vc eğitim kuruluşlanna aıabuluculuk eğidminde
kullanılmak üzere verilen eğitim ve öğİetim materyallerini,

Bilişilı sistemi ve bilişim ağından oluşan aoplam ortamı,
l) oğncl Müdürlük: Adalet Bakanllğl Hukuk lşteri Gcnel Mudü.lüğünt!
i) İdarc: l0/l2l2003 tarihli ve 5018 sayıh Kamu Mali Yönetimi vo Kontrol Kanurıuna ekli (l), (tl), (rıI) ve
h) E|ektronik onam:

(tv)

sayllı cetvellerde yer a|an idare ve kurumlaf ile 5018 sayılı Kanunda tğımlanan maha|li idaretcr ve bu idaıeler

tarafından kurulan iŞletrneleri, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kururr! kurul, ü§ı kurut ve kuruluşla.l, kamu iktisadi
teŞebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıklan, müessese ve işletmelerini, sermayesinin yüzde ellisinden fazIasl kamuya ait
diğer ortaklüklaİı,

j) Kanun: Hukuk Uyuşmazlıklaıında Arabuluculuk Kanununq
k) Komisyon: Aıabulucu|uk müzakerelerinde idaİeyi temsil eden komisyonu,
l) Kurul: Arabuluculuk Kurulunır,
m) Sicil: Arabulucular sicilini,
n) Tarif€: A.abuluculuk DaiıE Başkanlığt raıafindan ytlhk olarak hazırlanan ve Kurul taıafından onaylanan
Aİabuluculuk Asgaİi Ücrel Taıifesini,

o) Üst yönetici: Bakanlıkl8rda müsteşan, il özel idaıelerinde valiyi, belediyelerde btlediy€

başkanlnt, diğer

kamu idarelerinde kendi mevzuatına göre tanımlanan en üst yöneticiyi veya kurulu,
ö) Yazılt sınav: Tem€l

ambuluculuk €ğitimini

ifade eder.

tamamlayanlard Bakanhkça yapılacak yazılı stnavı,

iKiNci BöLüM
Arabuluculuğurt Tcmel İlkeleri

İradi olma ve eşitlik

MADDE 5 -(l) Taraflar, arabulucuya başvurmak süreci devam etti.melq sonuçlandırmak veya bu süreçten
vazgeçmek konusunda tamamen serbest olup, öncelikIe uyuşmazhği arabuluculuk yoluyla sonuçlandırma konusunda
anlaşürlar. Taraİlar, bu süreciı içine zoıla dahil €dilemeyecekleri gibi her aşamada uluşmazlığı arabuluculuk yoluyla
çözİnekten de vazgeçebilirler. Ancak dava şaıtı olaıak arabuluculuğa ilişkin özel hükümler saklldır.
(2) TaIaflar, g€rek arabulucuya başvururken gerekse süreç bopnca eşit haklara sahiptirler. TaüflaIdan biri
aıabuluculuk sürecinin dlşlnda blrakılamayacağl gibi söz hakkı da diğerine göİe klsltlanamaz.

Gizlilik
MADDE

6

- (l)

Taraflarca aksi kaıaIlaşttnlmadıkça arabuluçu, afabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine

sunulan veya herhangi bir şekilde eld9 ettiği bilgi ve belgeler ile diğe. kayıtlan gizli tuünakla yükümlüdür.
(2) Aksi kaİaİlaşhnlmaükça taIaflal, kanuni temsilcileri, avukatlan vt görüşmelere katılan diğer kişilel de bu

konudaki gizliliğe uymak zorundadır.
(3) Gizlilik kuraltna uyma yükiimlülüğü aIabulucunun yanında çalışan kişiler, denetim Ye göz€timi
ilgili mevzuat çerçovesinde staj yapanlar, Bakanhk ve Kurul göıevlileri yönünden de geçertidir.

aItlnda

(4) Gizlilik kuralına aykın hareket eden arabulucunun; hukuki ve cezai sorumluluğu saklı olup,sicilden
silinmesine kaıaı verilebilir.
Beyan veya belgelerin kullantlamama§ı
MADDE 7 -(l) Talaflar, arabulucu veya arabuluculuğa katllanlaI da dahil oımak üzere üçüncü bir kişi,
ulırşmazlıkla ilgili olaıak hukuk davası açıldığııda yahut tahkim yoluna başvurulduğunda aşağıdaki beyan veya
belgeleri deliI olarak il9ri siıIemez ve bunlal hakkında tanıkllİ yapamaz:
a) Taraflarca yapılan arabuluculuk daveti vtya biI tarafın anbuluculuk faaliyetino kattlma isteği.
b) Uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için taIaIlarca ileri sürülen gö.üşle. ve teklifler.
c) Aıabuluculuk faaliyeti esna§nd4 taraİlalca ile.i süriılen önerile. veya herhangi bir vakıa veya iddiaıın
kabulii.
ç) Sadec€

aJabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeler.

Birinci fika hükmü, beyan veya belgenin şekline bakılmaksızın uygulanır.
(3) Birinci ftkrada belinilen bilgilerin aç*tanmasl mahkome, hakem veya heıhangi bir idari makam tarafindan
istenemez. Bu beyan veya belgeleı, birinci fikrada öngöıülenin aksine, delil olarak sunuImuş olsa dahi hükme esas
alnaınaz. AnQIq söz konusu bilgiler biı kaııun htikmü taIaftndan effedildiği veya ambuluculuk süreci sonunda
(2)

vanlaıı anlaşmanın uygulanması ve icrası için gerekli olduğu ö|çüde açıklanabilir.
(4) Birinci, ikinci ve üçüncü flkalaf, arabuluculuğun konusuyla ilgili olup olmadığına bakılmaksızm, hukuk
dava$ ve tükimde uygulanlr.
(5)

Birinci fıkrada belirtilen smlrlamalal saklı kalmak koşuluy|4 hukuk davası ve tahkimde ileİi sü.ülebilen

deliller, sadece arabuluculukta sunulmala.ı sebebiyle kabul edilemeyecek deliller hAline gelmez.

üÇüNcü BöLüM

Arabulucularln Hak ve yükümlülükleri
unvanın kullanllmasl
MADDE 8 -(l) Arabulucu unvantnl ve bu unvanm sağladtğı yetkileri sadece sicile kayltlı anbulüculaİ
kullanabilir. Hukuk uyuşmazllklarında arabulucular haİicinde, her ne nam altında olursa olsun taİaflar arasmda
iletişim ve müzakerc sürecini yürütmek üzğe bir üçüntü kişi gö.evlendirilemez.
(2) Arabulucu. arabulutuluk faaliyetine başlamadan önce bu unvanınl kıaJlara bildirmek zorundadır.
(3) Dairt Başkanhğı, alabuluçuların uzmanllk alanlannı ve uzmanlığa ilişkin usul ve esaslan belirleI.

ücret ve masrafların istenmesi

MADDE 9 _(l) ArabuluÇu yapmlş olduğu faaliyet ka§ıIığı ücret ve masraİlan isteme hakklna

sahiptir.

Arabulucu, ücret ve masraİlaı için avans da talep edebili..
(2) Arabulucu, arabuluculuk sür€ci başlamadarı önce de at"abuluculuk teklifinde bulunan tarafveya taraflaİdan
üclet ve mas.aflal için avans isteyebilir. Bu fıka uyannca alınan ücteı arabuluculuk sü.eçi sonunda almacak

arabuluculuk tcretinden mahsup edilir. Arabuluçuluk sürccinin başlamamasl halinde bu üçret iade edilmez. Masralian
kullanılmayan kısım arabuluculuk sü.eci sonunda iade edilir.
(3) Aksi kararlaşttnlmadlkça aİabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Tarifeye
göre belirlenir ve ücret ile masraf, taJaflarça eşit olarak ka$llantr.

(4) A.abulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olaıak belirli kişiler için aracıhk yapma veya belirli kiŞileri

tavsiye ctmenin ka§tl!ğı olarak herhangi bi. üc.eİ talep edemez. Bu yasağa aykın olarak tesis edilen işlemler batlldr.
görüşmc ve iletişim kurulmı§ı

Tıııflırlı

MADDE ı0 -(l) Arabulucu, taraflarün her biri ile ayn ayn veya biİlikte gö şcbilir. Bu amaçla hcr turıü
ilğtişim aracınl kullaİıabilir.
(2) Arabuıutu, aİabulucuıuk faaliyetine ilişkin işlem ve eylemlerin doğu uygulandığna daiı başlangıclndan
sona erm€sin€
kadaİ sürece ilişkin önemli hususlaİ belgeıcndirir. Belgq arabulucu, taraflal ile va.sa ı8raİlann kanuni
temsilcileri veya avukallannca imzrlanlr. Bclge, taraİlaİ, kaıuni temsilcileri veya alukatlannca inızalanmaz ise sebebi
b€li.tilmek sureti ile sadece a!-abuıucu t8rafından imzalanır.
Göfevin ğzcnle ve tarafsız biçimdc y€rinc gotirilmcsi
MADDE ll -(l) Aıabulucu görevini özenle ve bizzat kçndisi yerine getirmğk zorunda olup, bu görevini
ktsmen dahi olsa bir başkasına devredemez.

(2) Aİabuluttl, arabu|ucüluk faaliyetini yürütürken tarafsız davranmak zorunda olup, tarafs|zllğt hakktnda
şüpheye yol açacak tutum ve davranışta bulunamaz

(3) Arabulucu olafdk görevlendirileı kimse, taİafsızltğrndan şOphe edilmesini gerelİirccek ğnemli haı ve
şadların varltğı veya bu h6l ve şaltlafın son adan ortaya çıkması halinde tarafları bilgilendirmeklc yükümıttdür. Bu
açıklamaya rağmen taraİlaI, aİdbulucudan görevi üstlenmesini birlikte taıep eder|erse, arabuIucu bu görevi tlstlenebilir
yahut ustlenmiş olduğu görevi sürdiırebili..
(4) Aİabulucu, taraflal aİasında eşitliği gözetmekle yükümlüdür.
(5) Arabulucu, bu sıfatla görev yaptığ| uyuşmaz lık il€ ilgili olarak açılan davada, daha sonra taIaflardan birinin
avukah olaİak görev üstlenemez.

Reklım yı§ığl

MADDE ı2 -(l) Aİabulucuıann iş elde €tmck için reklam sayılabilecek her tlırlü teşebbüs ve harekeıte
bulunmalan ve özellikle tabelalannda ve basllt keğıtlannda arabulucu, avukaı ve akademik unvan ile sicil numa.ası
haİicinde ba§ka sıfat kullanmalan yasallır.
Tsrıİlarln ıydlnlıtılına§t
MADDE t3 - (I) Ambulucu,

arabuIuculuk faaliyetinin başınd4 tarafları arabuluculuğun esaslan, süreci ve
hukuki sonuç|an hakkınd4 şahsen vc gcrektiği gibi aydtnlaımakla ylıkümlodür.
(2) Ardbuluçu, arabuluculuk yoluyla çöziımlenen huloki uyuşmazlıklar ve arabuluculuk faaliyeti sonucuıda
taraflafln anl§maya varması durumunda düzenlenecek olan anlaşma bcIgesi ile icıa edilebilirliğin niıelik vç hukuki
sonuçlan hakktnda taİafl an bilgiıendirir.

Aidat ödenmesı

MADDE 14 -(ı) Arabuluculatdan siciıe kayttlannda giriş aidatl ve her yıl için yıllık aidat alınır. Aidatlar
Maliye Bakanl!ğına ödenir.
(2) Aidatlar, her yıl için Kurul tarafindan belirlenir.
(3) Giriş aidatı ve yllık aidatlar genel bütçeye gelir kaydedilir.
(4)

Ytlltk aidat her yılın Haziran ayı sonuna kadaİ ödcnir.

İKiNci KISIM
özd Htkımıcr

BiRİNCİ BÖLÜM
Arıbuluculu k Fsaliyetı

Arabulucuyı b.şvuru
MADDE t5 -(l) Taraflar dava açtımadan önce veya davanın görüımesi sııaslnda arabulucuya başl,urma
konusunda aıl§abilirler. Mahkeme de taıaflan aıabulucuya başvurmak konusund4 arabuluculuğun e§aslan, siireci ve
hukuki soıuçlan hakkında aydınlaııp, arabuluculuk yoluyla uyuşmazllğln çözillmesinin §osyal, ekonomik ve
psikolojik açıdaı faydalaıının olabileceğini hatırlatarak onlan teşvik edebilir. l2ll/20l l tarihli ve 6100 saytlt Hukuk
Muhakemeleri Kanunundaki ön incelemeye ilişkiı dozenlemeler sakhdır.
(2) Aksi kaİaİlaşlnlmadlkç4 taraflaİdan birinin arabulucuya başvu.u teklifine otuz gün içindc olumlu cevap
vcri!mez ise bu tek!ifreddedilmiş sayılır.
(3) Ambuluculuk ücretini ka§ılamak için adli yaİdtma ihtiyaç duyan tarai adıiye aİabuluculuk bürosunun
bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkğmesinin kaıanyla adli yardımdan yararlanabilir. Bu konuda 6100 sayılı Kanunun
334 ilİ 340 ıncı maddeleri ktyasen uygulantr.

(4) Üçünçü fıkra kapsamında arabuluculuk hizneti verilmesi

h6,1inde

anbu|ucunun ücreti Taİif9ye gö.e

belirlenir.

(5) Arabuluculuk sürecinde taraflann avukatlık hizmeıi bakımından adli yaldımdan

hususunda 19/3/1969 tarihli ve l 136 sayılı Avukatllk Kanununun 176 ila

yararlanabilme§i

18ı inci maddeleri uygulanır.

Arıbulucunun seçilmcsi

MADDE ı6 -

( l )

Başkaca bir usul kaİaİlaştlnlmadıkça aıabu!ucu veya arabulucular taraİlaİca sğçilir.

Arabulucutuk frrliyetinin yOrütülmc!i

MADDE ı7 - ( ı ) Arabu|uçu, seçildihen sonra tarafları en kısa s0rede ilk toplantıya davet €dcr.
(2) Taİaflar, emredici hukuk kuraIlanna aykın olmamak kaydı ile arabuluculuk usulünü

serbestçe

kararlaşınbilir.

(3) Tardflaİça kararlaşırılmamlşsa arabulucu; uyuşmadığm niteliğini, taraflann islekle.ini ve uyuşmazlığın
hlzh bir Şekilde çözümlenmesi için gereken usul vc esaslafl göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürtıtür.
(4) Niteliği gereği yalgısal bir yetkinin kullantmt olarak §adece hakim talafından yapılabilecek iŞlemler

anbulucu tarafından yapılamaz.
(5) Arabu|ucu, süreçin y0rümlmesi sırasınd4 taraflara hukuki tavsiyelerd9 bulunamaL
(6) Arabulucu, arabuluculuk sü.eçini yürütüİircn tanflann temel çıkar vt gereksiniml9rini onaya koymalan ve
bu doğrulfuda menfaaı temelli anlaşma sağtamalan için çaba gösterir. Aİabulucu bu aşamada çözüm önerisinde
bulunamız Ancak taraflann çnz{ım üretemcdik|erinin ortaya çıkmasl halinde a.abulucu menfaaı temelli bir çöziim
önerisinde bulunabilir. Bununla beraber taraflan biİ çöziım öncrisi ya da öneriler dizisini kabulc zorlayamaz. Ancal
taraflardan birinin uyuşm^zlığın çözümü bağlamında sunmuş olduğu bir önerinin arabulucu tarafından, diğ€r taİafa

iletilmesi ve onun bu konudaki b€yanının alınması bu kapsamda değerlendirilemez.
(7) Dava açıldıktan sonra taraflann birtikte arabuıucuya başvuracaklannl beyan etmeleri halinde yaıgılam4
mükemece üç ay geçmemek üzere eİtelenir. Bu süre, aratlann birliİıe başwrusu üzerine bir defaya müsus olmak
üzere üç aya kada, uzanlabilir.
(8) Arabuluculuk müzakerelerinğ ta.raflaI

bizza! kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığı ile katılabilirler.
Taraflann açık nzasıyla uyuşmazllğın çözttmtıne katkı sağlayabilecek uzrııan kişileı de milzak9reltrde hazır
bulundurulabilir.
(9) Arabulucutar, Arabulucu Bilgi §istemi üzerinden faaliyetlerini ytırtıtebiliİler.
(l0) Arabulucu|aı, yaıgl orga.lan ve elekİronik altyaplsınl tamamlamış kamu kurum ve kuruluŞlaı ile bi|gi ve
belge aIışverişini elektronik ortanda yapabiIirl€r.

id8rsnin temsili
MADDE 18 - (t) Arabuluculuk müzakerelcrinde idareyi, iı§t yönetiçi taİafından belirlenen iki üye ile hukuk
birimi amiri veya onun belirlcyeceği biİ avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon tcmsil eder. Hukuk
biriminin veya kurum avukatının olmadığt hatlerde komi§yon üyclcrinin tamaınl üsı yönetici tarafindan be|irlenir.

Yedek komisyon üyeltri de aynı usulle seçilir. Komisyon kcndisini vekil ile temsil ettiremez.
,€) idare, arabu|uculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayltlt elektronik posta adrçsi ve telefon numaıaslnl, bu
yonetmi]iğin yıiıurıuğe girdiği tarihten itibaİen bir ay içerisinde intemet sitesinde yayınlar. Arabulucular gö.iıŞmeler
kapsamtnda yapacak|arı davetlerde öncelikle bu bilğleri esas alır.
(3) Komisyonda 2lıl süreyle görev yapmak üzere astl ve yedek üyeler be|i.lenir. idare merkezde veya ıa§ra
tcşkilatlarında komisyonIar kurabiIir.

(4) süresi dolan üye yeniden se4ilebilir. Asıl üyenin kahtamadığı toplanttya yedek tiye katllır. Komisyon
karallannt oy birliği i|e alır.
(5) Belirlenen komisyon üyeleri arabuluculuk süreçinde karaİ alma konusunda taln yetkilidir,
(6) Komisyon, arabuluculuk müzakereleri sonunda gerekçeti bir rdpor düzenlcr ve beş yıl boyınca saklaı.
Komisyonun sekeıarya hiznetlerini yürüten birim tarafından gerekçcli raporların saklanmasına iliŞkin ger€kli
tedbirler altnlr.

(7)Komisyonüyele.i,bumadd€kapsammdakigörevleriuyarıncaaldıklankararlaIveyaptıklanişlemler

nçdçniyle gö.evinin gereklerine aykın davrandıklannln mükeme kaıalıyla tespit edilmesi dlşlnd4 mali ve idaıi
yönden sorufrılu fu fu lamaraI.
(8) Komisyon üyeleıinin arabuluculuk faaliyeti kapsaİnnda yaptıklan işler ve aldıklan kararlar s€bebiyle
gcrcklerine
açılacak tazminat davalaıı, ancak Devıet aleyhine açtlabilir. Devlet ödediği tazninattan dolayı görevinin
yıl
rlicu
eder.
içinde
bir
aykırı hareket etmek suretiyle gö.evini kötüye kullanan üyelere ödeme tarihinden itibaren
ihbaf
re'sen
üyelerin€
davayı
komisyon
(9) Devlet aleyhine tazminat davası açllmasl halinde mahkem€ ilgili
eder.

(l0) Komisyonun ve sekJğtaİyasının çalışma usul ve csasları idaİeler tarafından belirlenir,
(l l) Komisyon üyeleri bu madde kapsamındaki görevleİi uyannca ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluŞla.ı ile
seketaıya aracitığtyla yazrşma yeıkisine sahiptir. kurum ve kuruluşlaf taraflndarı komisyona ivedi olarak cevap
veıilir.
(l2) idarclcrin taraf olduğu özel hukuk uy§mazlıktannd4 arabuluculuk sürecinde idaıcnin temsili, anlaŞma
belgesinin diizenlenmesi ve diğ€r hususlalda 7o36 sayıh Kanun ile bu Yönetrııelik hükümleri uygulaır,

Arıbulucuıuk §iırecinin bışlımı§l

ve sürelerc etki§ı
dava açllmadan önce a.abulucuya başvuru halinde, taraflaıın ilk
süreci,
Arabuluculuk
-(l)
toplanhya davet edilmtleri ve taraflarla arab!lucu arasında sürecin devam ettiri|mesi konusunda anlaŞmaya valthp bu
durumun bir tutanakla belgelendirildiği ıaİihten itibarğn işlemeye başlaf. Dava açılmasından sonra anbulucuya
başvuru halinde ise bu süreç, mükemenin taraflaı arabulucutuğa davetinin taraflaıça kabul edilme§i veya ıaraflann

MADDE ı9

ya
arabulucuya b§vu.ma konusunda anl§maya vard*lannı duruşma dışında mükemeye yazılı olarak beyan ettiklçri
işlemeye
başlar,
da duruşmada bu beyanlannln tutanağa geçirildiği taİihttn itiba,en
(2) Arabuluculuk siırecinin başlama§ından sona €rmesine kadaı geçirilen siire, znmanaşım| ve hak düşürücü
sürelerin hesaplaımasında dikkate alınmaz.

Arabuluculuğun son! ermesi

MADDE

20

- (l)

Aşağlda belirtilçn halcrde arabuluculuk faaliyeti sona erer:

Talaflann uyuşmazltk konusu üz.erinde anlaşmaya varmasl.
b) Tarailaıdan birinin ka§ı taıafa veya arabutucuy4 arabüluculuk faatiyetinden çekildiğini bildirmesi.
c) Tararlann anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.
ge.eksiz olduğunun
ç) Taraılafa danlşıldtktan sonra anbuluçuluk için daha faz|a çaba sarf edilmesinin
a)

arabulucu tarafından tespit edi|mesi.

d) Uyuşmazllğın arabuluculuğa elverişli olmadığlnın t9spit edilmesi,

(2) Arabutuculuk faaliyeti sonuıda taraflann anlaştıklan, anlaşamadıklan veya aıabuluculuk faaliy€tinin nasıl
taraflaı, kanuni
sonuçlandlğı son futanak ile belgelendirilir. Arabulucu taıafından düzenlcnecek bu futanak; aıabulucu,

temsilcileri veya avukatı,nnca imzalanır. Tuıanak; taraflar, kanuni temsilcile.i veya avukatlannca imzalanmazsa,
sebebi b€lirtilmek sureti ile sadece arabulucu ıaıafindan imzal8nf.

(3)Arabuluculukfaaliyetisonundadiızenlenen§onfutanağ4faaliyetinsonuçlanmasıdışındahangihususlarln

yapar.
yazılaçağtna taraflar karar verir. Ar-abulucu, bu futanak vc sonuçlan konusunda ıaıaflanı gerekli açıklamalan
ya9llan
bildirimi,
(4) Arabuluculuk faatiyeıinin sona erm9si hAlinde, aıabulucu, bu faaliyete iıişkin kcndisine
zorundadır.
tevdi edi|en ve elinde bulunan b€lgeleri, ikinci fikraya göıe diizenlçnen tuıanağı beş yıl süre ile saklamak
bir
Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlediği son tutanağın birer ömçğini taraflaıa vcri.. Tutanağın
Genel
üzorinden
örneğini de arabuluculuk faatiyetinin sona ermesindcn itibareıı bir ay içinde Anbulucu Bilgi sistcmi

Müdürlüğe gönderir.

(5)Arabulucu,arabutucutuksü.ecindehukukivcfiilis€beplerlcgöreviniya9amayacakh6legelirse,raraflaıın

üzerinde anlaştığ yeni bir arabulucu ile süıeç kaldığı yerdcn devam etlirilebilir. Önceki

yçılan

işlemler geç.€rliliğini

korur.

Tıratların ınIaşmısı
MADDE21.(l)Ambuluçulukfaaliyeıisonundavanlananlaşmaıınkapsamııaraflarcabeliİleniİ,anlaşma

düzenıenmesi halinde, bu belge tar-aflaı ve aıabulucu tarafindan imzalanıı,
(2) Taıaflaı, aıabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya vann4 bu anlşma betgcsinin icra edilebilirliğine
itişkin şerh verilnesini talep edebilirler. Bu prhi içeren aılaşm4 iıam nit€liğinde belge saylıır,
verilmesi,
(3) Dava açılmadan önce ardbuluculuğa başvurulmuş§a, anlaşmantn ic.a edilebilirtiğine ilişkin ş€ü
talep
yer
mahkemesinden
yapttğ
sulh
hukuk
görev
yanında
aıabulucunun
çekişmesiz yargıya ilişkin yetki hükümleri
ediIebilir.

b€lgesi

(4)Davantngörülmesisıraslndaarabuluculuğaba§vu.ulmasıdurumundaanlaşmanınicraedilebilirliğine
ilişkin prh verilmesi. davanln görüldüğü mahkemeden talep edilebilir,
(5) icra edilebilirlik şerhinin veıilmesi, çekişmesiz yaıgı işidir ve buıa ilişkin inceleme do§ya tızerindcn
olarak yapılır,
yaptlır. Ancak aıabuluculuğa elverişli olan aile hukukuna ilişkin ulışmazlıklaıda inceleme duruşına.lı

Buincelemeninkapsamıanlaşmanıniçeriğininarabuluculuğavecebriicrayaelverişliolupolmad€ıhususlanile
yapılacak olan başvuru ile bunun
§ınırltdır. Anl§ma belgesine icra editebilirlik şerhi verikn€si için mahkemeye
haıç alınır. Tanflar anlaşma
maktu
gidilmesi
hdlinde,
üzçrine verilecak karaIlala ka§t ilgili tat-dfindan istinafyoluna
b€lgesiniicrdedilebilirlikşerhiverdirmedenbaşkabirre§miişlemdekutlanmakiserlerse'damgavergisidemaktu
olarak alıntr.

(6)Taİaflaveavukattanilearabulucununbi.likteimzaladıklaİıanlaşmab€lgesi,icnedilebilirlikşerhi
aranmaklztn ilam niteliğinde belge sayılıı.
(7) Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya vanlması halinde, üzçrinde anlaşılan hususlaı hakkında
taIaflaıca dava açılamaz.

Dıvı

şartı olarık !rıbulucu|uk
MADDE 22 -(l) AJabulucuya

iKİNci BöLüM
olır.k Arabuluculuk

Dsva Şırh

başvurulmuş olmasının kanunla dava şartı olaİak düzcnlendiği durumlalda
tutanağtn asttnl veya aıabulucu taraflndan
davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anl§maya varılamadığma ilişkin son
onaylanmış bir ömeğini dava dile§esine eklemek zorundadır,

(2)Buzorunluluğauyulmamasıhilindemahkemeccdavacıya.sonfutanağınbirhaflalıkkcsinsürciçinde

ihtaını içer€n davetiye gönderilir,
mahkemeye §unulması gerelliği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği
davanln usulden reddine kardr
ihtann gerçği yerine g9tiritmez ise dava dilekç€si ka§ı tarafa rebliğc çıkanlmakslzın
verilir.

halinde dcrhal
(3) Dava dilekçesi içeriğinden açtkça anbulucuya başvurulmadan dava açlldığıntn aılaşllmasü

herhangi bir usuli iş|em yapllmadan ve duruşma yaptlmaksızın dosya ozerinden davanın, dava şanı yokluğu sebebiyle
usulden r€ddine karaı verilir.

Dava şsrtt olsİık ırrbuluculuğa b8şvüru

MADDE 23 -(ı) Başwru ka§ı taraftİL karşı taİaf birden fazla ise bunlaİdan birinin yerleŞim yerindeki veya
işin yaplldtğı yerdeki adliye arabuluculuk burosun4 adtiye arabuluculuk bürosu kunılmayan ycrleıde ise
görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yaplItr. Adliye ambuluculuk bürosu kurulmayan

yaa işleri müdürlüğtı yerine getirir.
(2) Taİaflaİın ve uyuşmazlık konusunun a}İıl olduğu durumlarda birden fazla başvwu yapılmış ise,

yerterde, büronun görevini, görevlendirilen su|h hukuk mahkemesi
başvurunun hukuki sonuçlafl baktmtndan ilk başvuru csas alınır.

(3) Başvuru, dilekçe ile veya biİolarda bulunan formtann doldurulması su.etiyle yahüı elektronik ortamda

yapılabilir.

(4) Arabuluculuk başvurusu sırasında başvurandan, uyuşmazlık konusuna ilişkin hususlaıın açıklanması

istenir.

Dıvı şırtl olsrak arıbuluculukta ırabulucunun

gorevlendirilme§i

MADDE24-(t)Arabulucu'adliyargıilkderççemahkçmesiadaletkomisyonub§kanlıklaflnabildirilcn

Ancak taraflann lisıede yer alan
listeden ad|iye arabuluculuk bü.osu taıaftndan puaJılama yönıemiyle b€lirleni..
imzssmı ta§iyan bir
herhangi bil- aıabuluçu uzerinde başvuru sırasında anlaşmaları haIinde ıaraflar veya taraflann
bu arabulucu
futanakıa beraber üzerinde aılaşılan arabulucu, durumu adliye arabuluculuk bürosuna bildirdiğinde
gör§vlendirilemez,
görevlendiıilir. Dava şanı olan a.abu|uculuk ile ilgili ulışmazlıklaıda liste dışında bir arabulucu

(2)Başvurantaraf,kendisineveelindebuıunmasıhelindeka§ıtarafaaithcrtiirlüiletişimbilgisiniadliye
kayıtlarda yer alaı iletişim bilgilerini
arabuluculuk bürosuna verir. Adliye arabuluculuk bürosu taraflaın re§mi

ozeıc adliye arabuluculuk
da yetkilidir. ilgiüi kurum ve kuruluşlaı, uyuşmazlık konusuyla slnırlı olmak
bürosu tarafindaı talep edilen ilçtişim bitgilerini vermekle yükümlüdür,
tarafindan verilir,
(3) Taraoala ait iletişim bilgileri. görevlendirilen ajabulucuya adliye arabuluculuk bürosu
araştırma da yapabilir, Elindeki bilgiler
A,abulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden
kullanarak görevlendirme konusunda tardflan bilgilendirir ve ilk toplantıya

u-ş,rr"r"

itibanyla her türlü iletişim vasıtasını

işlemlerini belgeye bağlar. Arabulucu
tarafları !e varsa avukatlannı birlikte davet eder. Bilgilendirme ve davet€ ilişkin
ulaşamadiğını son tutanakta
sebeplerle
vc
hangi
yollaıı
denediğini
haıgi
için
taİafıara ulaşamaması hAtinde, u|aşmak
belinir.

Dsvı şartı olrrık ırıbuluculuktı ırıbuIuculuk fııliyeti
veya avukatlan, idareler
MADDE 25 - (l) AIabuluculuk görüşmelerint ıaraflal bizza! kanuni temsilcileri

ise

yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanl da
oluştufacaklaı komisyon aracılıgıyla katılabilirler. İşverenin adi veya resmi
görilşmelerde işvereni temsil edebilir ve §on tutanağı imzalayabilir,

(2)Arabulucuadliyeaıabuluculukbırosutarafindangörevlendirildiktensonrailkönceb§vurantaraftan

u,uşmazlığın esaslnı öğ,enir, Arabulucu
b§lamak üzere asiller ilc ön görttşme yapaI, başvurucüdan ve diğer taİdftan
arabuluculuk yoluyla uyuşmazltğln
aydınlatıp,
hakkında
son,çıa,,
asilıeri, arabulucuıugun esasları, süreci

""

çözümününekonomilçsosyalvepsikolojikfaydalannınolduğunuhatrlatar-akonlanbilgilendiİir.Asilleriilkoturuma
vaısa vekilleri ilc birlikte davet ed€r.

konusunda taftflar ile
(3) fuabulucu ilk oturum davetini yapaİken toplantı tarihi vc yerinin belirlenmesi

iletişimkural.Taİaflaİlayaphğlgo,uş,",on,",ndubirmutabakatsağtanamazsatoplantltarihiniveyerinikendisi
belirleı.

(4)Arabulucu.görevlendirmeyiyapanadliyearabuluculukbürosununyetkiliolupolmadığlnıkendiliğinden

g"ç iİt topı-t,ou, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak
dikkate alamaz. Karşı talaf
"nbürosunun yeüisinç itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhal ilgili sulh
sureliyle adliye arabuluculuk
eder. Mahkemo, h8ıç alınmaksızln dosya
hukuk mahkçmesine gönderilmek üzere ajliye aıabuluculuk bürosuna teslim
bürosunu belirleyip kesirü olarak karara
üze.inden ivedilikle yapacağl inceleme §on;nda yetkili adliye anbuluculuk
jliye
inc€leme yaptlırken mahkemec§
itişkin
araUuluculul< bürosuna iade eder, Yetki itirazma
bağIal ve dosyayt
ata-mayıyapaıbü.odeğilgörevlendirilenarabuluçununlistesindekayltııbulunduğukomisyondikkatealınır.
ve 720l saylı Tebligat Kanunu hokümleri
kaİan adliye aİabuluculuk bürosu taraflndan lıDll959 ta hli
Mahkeme

uyanncatamİlaİamasrafisuçüstüğdeneğindenkarşılanmakiizeretebliğedilir.Yetkisizadliyeaıabuluculukbürosu
görevlendirmeyi Arabutucu Bilgi Sistemi üzçrinden
uİr,"u ku-r, görevlendirdiği aıabulucuy-a bitdiıir, Arabulucu
sonlandırrr.Arabulucubundanöncetiyapngıhizmetlersebebiyle26ncımaddeninikinciflkrasıuyanncaücretehak

kazantr.Yetkiiıirazlnlnreddiou.,,nauaynıarabulucuyenidcngörevlendirilirve27ncimaddeninbirinci
fikrasındabelinilensüreleryenigörevlendirmetarihindenbaşlaİ.Yctkiitirazlnınkabulüdurumundaisekarann

başvurulabili.. Bu takdirde yetkisiz ad|iye
tebliğinden itibaıen bir hafıa içinde yetkili adliye arabuluculuk bürosuna
başvurma taıihi o|arak kabul ediIi..
bürosuna
aıabuluculuk bürosuna başvurma t;ihi yetkili adliye aıabulucuIuk
görevlendirir,
anbulucu
Yeİkili adliyc arabuluçuluk bürosu, 24 üncü maddenin birinci fikrası uyannca
sonuçlandlnr, Bu sü,e
içinde
hafla
üç
itibaİcn
(5) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten

zorurılu hallerde arabulucu taİaftndan en fazla bir hafta uzatılabilir. sürenin sonucunda arabulucu anlaşamama
yönünde.e'scn son tutanağl dtızenler.
(6) Tarafların uYrŞmazlık konusunda anlaşmaları veya kısmen anlaşmalafl haIinde süreç antaşma son futanağt

ile sonuÇlandınlır. Bunlann haricindeki her durumda taraflaı anlaşmamış sayılır ve anlaşmama son

futanağı

düzenlenir.
(7) Taraflann aıabulucuiuk sürecinde il€ri sürtllen taleplerden bir krsmı üzerinde an|aşmaya vamalan ha|inde,
ilzerinde anlşma sağlanan ve sağlanamayan hususıar son tutanakta açıkça belinilir ve ücıet taraJlaIdaı aksi
kaİaİlaştınlmadIkça eşitçe allnır.
(8) Anbulucu, taİaflara ulaştlamamast, taraflü katılmadl& için görilşmc yapııamaması, yapılan göriışmeler
sonucunda veya kaıunda boliItilen sure içerisinde anlaşmaya varılamaması yahut varılmast hallerinde arabuluculuk

faaliyetini sona erdirir ve son futanağl düzenleyerek durumu derhaı adliye arabuluculuk b0rosuna bildiıir.
(9) Taraflaldan bi.inin geçerli bir mazeret göstcrmeksizin ilk ıoplanttya katıtmaması sebebiyle aıabuluculuk
faaliyetinin sona crmesi durumunda toplantlya katllmayan taİaf, son tutanakta belinilir ve bu ıa..afdavada klsmen veya
tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu futulür. Aynca bu taraf lehine veketet ticretiıe
hükmedilmez. Her iki tarafin da ilk toplantıya katllınaması sebebiyle sona ercn aİabülucutuk faaliyeti lızcrine açt|acak
davalalda t rafıann yapüklan yargılama giderl€ri kendi üzçrlçrinde bırakıhr. Alabuluçu taİaflan ilk toplannya her

tiiİlü iletişim aracıyla davet ettiğini belgelendirir. A.abulucunun diizenıeiiği belg€le. geçerli

mazeretin

değerlendirilmesinde esa§ alınır.

Davı şarü oıarak ırabu|uculuktı arabuluculuk llcrcti

MADDE 26

ve

gidcrlcr

-(l) Taraflann arabuluculuk faa|iyeti sonunda tamarnen veya kısmen anlaşmaları h6linde,
aİabulucuIuk ücrçıi, Arabuıuculuk Asgari Ücreı Taİifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci Kısmına göre
aksi karaİlaştırtImadtkça talaflaıca eşit şekilde kaşılanır. Bu durumda ücre! TaIifenin Birinci Krsmında belirlenen iki
saatlik ücret tutarından az olamaz. lşe iade talebiyle yapllan görüşmele.de tarafla!ın anlaşmalan durumund4
arabulucuya ödeneçek ücreıin belirlenmesinde işçiye işc başlatılmamast helinde öden9çek tazminat miktan ile
çah$ınlmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklannın toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyannca üzerinde
anlaşılan miktar olarak kabul edilir.
(2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşamamaları halindc iki saatlik ücret futan Taıifenin Birinçi
Ktsmlna göre Bakanlık bütçe§indçn ödenir. iki saanen fazla süren göriişmeler sonunda tanrJlann anlaşamamalan
halinde ise iki saaıi a§an klsma ilişkin oç.et aksi karaİlaştınlmadıkça taraflaİca eşit şğkilde, Tafifenin Birinci Ktsmına
göre karşılanlr. Bakanlık bütçesinden ödenen ve İa.aflarca karşılanan aİabulucu|uk ucreti, yargılama giderlerinden
sayıltr. Dava açılması hAlinde mahkeme tarafindan dava öncesi ödenen arabulucu|uk ücretlerine ilişkin makbuz
dosyaya eklenir. YaIgılama giderlcri olaıak hükmedilen futa, 6163 sayılı Kanuna görc tüsil edilir.
(3) siırecin sehven kayıt, müker.er kayt veya arabulucuıuğa elv€rişli olmama nedeniy]e şona e.dirilmesi
halle.inde ardbulucuya ikinci fikra uyannca ücret ödenmez
(4) Bu madde uyaınca adliye aıabuluculuk büıo§u tarafındaı yapllmast gereken zaİuri giderler; arabulucutuk
faaliyeti sonunda aılaşmaya vaıılması h6linde anlaşma uyannta ıaraflarca ödenmck, anlaşmaya vanlamaması h6linde
ise ilffide haksız çıkacak tanftan tahsil olunmak üzere Bakanlık bütçesinden ka§tlanır. Dava açtlmast halinde
mahkeme taıaflndan, yapılaıı zorunlu giderlere ilişkin makbuz dosyaya eklenir. Yaıgılama giderleri olarak hükmedilen
futaİ6l83 saylll Kanuna göre tahsiledilir,
(5) Adliye alabuluculuk bllrosu ta.aflndan, adliye arabuluculuk borosu bulunmayan y€rde sulh hukuk
mahkemesi yazı işleri müdürlüğü taraflndan Bakanhk tarafından ardenen arabuluculuk ücretine ilişkin liste, ödenmek
üzere cumhuriyet başsavçllığlna gönderilir.
(6) Kamu görevlileri taİafindan yürütülen aıabuluculuk faaliyctleri sonucıında taraflarca anlaşılan ya da
Tarifeye göre tahakkuk ed€cek afabuluculuk ücreti, arabulucunun list€sinde yer aıdığı komisyona bağlı adliye
arabuluçuluk bürosu veya adliye arabuluculuk bürosu bulunmayan yerde sulh hukuk mahkemesi yaz| işleri
müdürIüğüne aİabulucu taratndan bildirilir. Ta.aflar, arabulucu ucretini belirl€nen tarihte adliye ambuluculuk bürosu
vemesinc yaıtnr. Adliye arabuluculuk biırosu yasal kesintileri yaptıktan sonra arabu|ucunun bildirmiş olduğu banka
hçsablna havale eder. Dava şanı olan arabuluculukta aılaşamama halinde düzenlenen sarf karan g€reğinçe ocret
cumhuriyet savctltğlnca aıabulucunun banka hesabna yatırılır.
Davı şırtı olrrık arıbuluculuğun §iirclcre Ğtki§i

MADDE

27

- (l) Adliye aıabuluculuk

bürosuna başvurulmasırıdan, son tutanağın düzenlendiği taİihe kadaİ

geçen sürede uyuşmazhk konusu hususlarda zamanaşımü durur ve hak düşürücü süre işlemez.

Dıvı

şarfu ol.rık
28

arabulllculuktı yetki

Ye

.tım.

u§ulİ

-(l) Anbulucu|uk görüşmelori, taraflarca aksi kaİarl§tlnlmadıkç4 aİabulucu}! gör Iendiren
adliye arabuluçuluk bü.osunun bağlı bulunduğu adli yaıgı ilk derece mükemesi adalet komisyonunun yetki alan!
MADDE

içinde yürtltit|ür.

(2) scri uyuşmazltklaI, adliye arabuluculuk borosu taİafindan atanan aynt aİabulucuya tevdi edilir. seri
uyuşmazltğln sayıst ve puanlaİna usuIü Daire Başkanlığnca belirlenir.

(3) Adliyc arabuluculuk bürosunca yaptlan aıamalaIda her dosya için aıabulucuya puan vcrilir, puanlama ve
kiterleri Daire Başkanltğı taİafindan beIi enir.

atama usu!ü ile performans

üçüNcüBöLüM

Arıbuluculır sicili

sicilin tntülm.st

MADDE 29 - (l) Özel hukuk uyuşmazIıklaİında aıabuluculuk yapma yetkisini kazanmtş kişiıerin sicilleri,
sicil numarası veri|mek suretiyle, Daire Başkanlığınca tutulur.
(2) sicilde kişinin ad ve soyadı, uzİnanltk alanı, va§a diğer mesleği, iş adre§i ve akademik unvanı gibi ş8hsi
bilgileri yer alr. Bu bilgileı, Daire Başkanhğı intemet sitesindc du}urulur.
(3) Arabulucu, sicilde yer alan kendisine ait bilgilcrde meydaİüa gelen her tlırlü değişikliği biİ ay içinde va§a
belgesi ile birlikte Genel MOdürlOğc bildirm€k zorundadır. Bu değişiklikler ile ilgili oıarak Daiİe Başkanltğı tar8fından
el€kt onik ortamda gerckıi dilzcltrneler yapıllr.
(4) Daire Başkanlığı, arabulucuıal hakktnda elektronik ortamda şüsi sicil dosyası futff. Şahsi sicil dosyasına
arabulucunun kimliği, öğrenim ve meslek durumu, bildiği yabancl dil, mesleki esçrleri ve yazılan, disiplin ve ceza
§Oİuşfulmi§t ve sonuçlaıı, başka görevlerde geçen hianct gibi husu§lara ilişkin be|geler konulur.
sicile kayt olms şartlarl
MADDE 30 - (l) Sicile kayı! ilgilinin Daire Başkanlığına Arabulucu Bilgi sistemi üzerinden başvurmasü ve

şaİt|an ta§tdüğnırı an|aş|lmast üzcrine yapllır.
(2) sici|e kaydçdilebilmek için;

olmalq

a) Türk vatandaşı

b) Mesleğinde ğn az beş
c) Tam ehliy€tli

yıllık kıdeme

sahip hukuk fakült€si

mezunu olmalq

olmak

ç\ 2619120o4 ıatih|i ve 5237 sayılı Türk ceza Kanununun 53 oncü maddesinde belirtil€n süreler geçmiş olsa
kasten
işlencn bir suçtan dolayl bir yıldan fazla sürcyle hapis çezaslna ya da affa uFamış olsa bile Devletin
bile;

güvenliğine k8§ı suçtal, Anayasal diızene ve bu düzenin işleyişine kaİşı suçlaİ, zimme! irtikep, rüŞv€t, hırstzlılÇ
dolandınçılık, sahtecililq güvcni kötüye kullanma hileli iflas, ihaleye fesat kan$ırm4 edimin ifasına fesaı kanştırma,
suçta. kaynaklanan malvarlığı dcğcrlerini aklama veya kaçakçılılq gcrçiğc aykın bilirkişilik ya9m4 yalan tantkhk ve
yalan yerğ yemin suçlanndaı mahküm olmamak
d) Teröİ örgütleriyle iltisaklt veya irtibatlı olmamak,
e) Aİabuluculuk eğitimini tamanıtamak ve Bakanlıkça yapılan yazllt srnavda başanlı o|maIq
gçrekir.
(3) İlgili, başvuru sırdsında 29 uncu maddenin ikinci fıkia§ında belinilen şahsi bilgilerini içeren belgelcr ile bu

maddçnin ikinci fıkrasındaki şartlan ıaşldlğlna dair belgeleri eletİronik onamda iletir.

(4) Başvuru taİihi itibaİı ite fiilen avukathk mesleğini veya biı kamu göıevini ifa etmçyen baŞvuru
sahiplerinin, arabuluculuk mcsleğini yapmalanna ruhen vğ bedenen engel bir hillerinin bulunmadığını sağhk
kurutuşlanndan alacak|an ıaporlaıla belge|ğndirmeleri gerekir.
(5) sicile kaytt için başı,ııruda buluıan kişi, ikinci fıkİanın (b) b€ndindeki şaru taşıdığlnı ve döditncü fıkada
bahsedi|en sağhk durumunu düzenlenme tarihi itiban ile a|ıı aydan düa eski tarihıi olmayan belgelerle ispatlamak
zorundadır.
(6)

ikinçi fikrada sayılan sicile kaylt Prtlaİınü taşldlğı anlaşılan vc belgelerinde eksiklik bulunmayan başvuru

sahiplcrinin §icile kayıtlannın yapt|acağı hususu ile şartlaıı taştmadtğl anlaşılan veya verilen bir ayİık süreye rağmen
9kik belgelerini sunmayan başvuru sahiplerinin sicile kayıtlannın yagtlamayacağl hususunda Daire Başkanlığınca
başvuru tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaıen iki ay içinde karar veıilir. Bu kararlar ilgilisine de tebliğ
edilir. Bu kişiler be|gğ ekiktiklerini ikmal ettiklerinde yeniden sicile kaytt için başvuruda bulunabilirler.
(?) Arabulucu, sicile kaytt taİihinden itibarçn faaliyetinc başlayabilir.
(8) Arabulucu, liçüncü fikrada sayılan şanlalta itgili olarak kendisine ait bilgilerde meydana gelen he. tiırlü
değişikıiği bir ay içinde vaısa belgesi ile birıikte cenel Müdirlüğe iletir. Bu değişiklikler ile ilgili olarak Daire
Başkanlığt taIafından sicilde ve elektronik ortamda gğekli dttze|tmeleı yapılır.
(9) Daire Başkanlığı, sicile kayltlı arabulucuları, gö.ev yapmak istedikleri ad|i yaİgı ilk derece mahkemesi
adalet komisyontanna göre listeler ve listel€.i iıgili komisyon başkanllklanna bildirir. Bir arabulucu, en fazla üÇ
komisyon listesine kaydolabilir.

sicilden silinmc

aIanan koşulları taşmadığı hatde sicile kaydedilen veya daha sonra bu
koşullan kaybeden arabutucunun kaydü Daire Başkanlığnca siliniİ. Arabulucunun ölomü helinde de aynı iŞlem yapılı..

MADDE 3ı - (l) Arabutuculuk için

(2) Daire Başkanlığı, Kanunun öDgördüğü yükiımlülükleri önemli öIçüde veya sürekli yerine getirmediğini
tespit ettiği arabuluçu},tl yazıl! olarak uyan( uyanya uyulmaması halinde aıabulucunun yaal! savuİmastnı iste..
Arabuluçu, istemin tebliğinden itibaren on günlük sürc içinde sawnmasını vermek zorundadtr. Tebliğden imtina eden
veya bu süre içinde savunmada bulunmayan aıabulucu savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu iŞlemıcrden sonra

Daire Başkanlığl, gerekirse aİabulucunun admm sicilden silinmesini Kuruldan taıep cder. Kurul tarafından sicildcn
silinm€ye yönelik bir kardİ verilirse Daire B§kanltğınca bu karaİ ilgilisine tebtiğ edilir,
(3) Ar-abulucu, §icilden kaydlntn silinmçsini h€r zaman isleyebiIir. Bu şeki|dc sicild«ı kaydı silincnler stnav
yeniden sicile kayıt yaPtrabilirl€r.
şartt alanmaksızın diğer şartlafl haiz ise

üçüNcü KIsIM

Eğitim, sıosv ve Dcnctİm

BİRlNci BöLüM

Arıbulücüluk Eğitimi vc Eğitim Kuruluşıırl
Afıbulttculuk €ğitimi
MADDE 32 - (l) Aİabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesi mezunu

ve beş

yıllık mcsleki ktdem kazanmış kiŞilcr

için gerckli olan bilgi ve
tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetiniı yürüttilrn€si
becçrilerin kaz2nılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.
(2) Arabutucu olacak kişilcre altmtşsekiz saati teorik ve onaltt saati uygulamalı olnak itzere asgari toplam
sekondört saat aİabuluculuk eğitimi verilir.
(3) Teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesinde, eğitim modulü esas alınır,
(4) Eğitime katılanlann, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlannca kabul edilen haklı biı mazerct|eri olmadlkça
arabuluculuk eğitimi §üresinc.€ verilen de.s ve çalışmalara kaıılümlart zorunluduı. Eğitim kuuluşıannca, adaylann
prograrnıyla
deİsler9 devam durumunu gö§teren çizelge diizenlerıir vc derslerin l/l2'sine dçvam ctmeyenleİin çğitim
ile anbuluçuluğun yerine gdirilm€si

ilişiğikesilir.

(5) Daire Başkanlığl, aıabuluculann uzmanlık alarılarını ve uzmanhğa ilişkin usul ve csaslan belirlemeyc

yetkilidir.

(6)Aİabulucuıar4arabuluculukeğitimiaiverilenkuruluşlarcateo.ikveuygulamalı,toplam§ekizssaııenaz
kaydedildiği tarihten
olmamak üzere 0ç yllda biı defa yenileme eğitimi verilir. Arabuluculaı yçnileme eğitimine sicile
zorundadır.
yllln
kaıılmak
içinde
itibaİen üçüncü
(7) Yenilcme eğitiminde; arabuluculuğa ilişkin mevzuat vo içtihat değişiklikıeri ile ambuluculuk bcÇerilerinin
geliştirilmesine yönelik eğitim verili..

Arıbuluculuk eğıtimi kıtıllm belgc§i

MADDE33-(ı)Eğilimkuruluşlaıınc4cğiıimlerinibaşaflileİamamlaya,ıkişilereengççbirayiçinde

arabuluculuk eğitimini tamamladlklaıına daiı kanlım belgesi verilir-

Eğitim kuruluşl8nnı izin verilmcsi
MADDE 34 -(l) Arabuluculuk eğitimi üniversitelerin hukuk fakilteleri, Turkiye Barolü Birliğ veya
İzin verilen
Türkiye Adaleı Akademisi tarafından verilir_ Bu kuruluşlaİ Bakanhktan izin aıarak eğitim verebilirler.
eğitim kuruluştafl ntn li§ıesi olektronik ortamda yaytnlanır.
programı,
(2\ izin için yazlh ol8rak başvuruIur. Başvuruda eğitimin içeriğini vo süresini kapsaİ şekildc eğiıim

eğiticilerinsayısı,unvanlaİı,uzmanlıklan,yeterliklcriveeğiıimprogramtntnfina.smankaynaklanilecğitimv9rilecek

mckanlar hakkında gğrekçeli v€ yeterli bilgilere ye. verilir.
(3) Başvuruda sunulan belgelere dayalı olaıa! eğitimin amacına ul§acağı, eğitimin yapllacağı mekanlann
kuruluşlannda eğitim faaliyetinin devamlıhğtnın sağlanacağ! tcspir edilirse, ilgili eğitim

uygunluğu ve eğitim

eğtim kuruluşlan siciline
kuruluşuna en çok Uç yıl için geçcrli olmak üzere izin v€filir. İzin verilen eğitim kuruluşu,
kaydedilir.
başvuru
(4) ikinci ve iiçtınctı fikıalarda belirtilen nitelikIeri taşımadığı anlaşılan eğitim kuruluşunun başvuru§u,
edilir,
tebliğ
karar
ilğlisine
ve
rcddedilir
talebinin Bakanltğa ulaştığı taİihten itibaİen iki ay içinde incelenerek
sayıIır,
Bakanhkça iki ay içinde karar vcrilemediği takdi.de blep r€ddedilmiş
(5) izin süresi uzztllmayan veya ia|i iptaı ediIen eğitim kuruluşu, eğitim kuruluşlan sicilinden ve elektronik
onamdaki listeden silinir. Bu eğitim kuruluşuna ait belgcle, dosya§ında saklanır,
ızin süresinin uzatılmı§l

MADDE35_(l)sicilekayıtlıoIanbireğitimkuruluşukayıtsttresininbitimindenene*enbiryılveengeç
üçayönc,,eğitimkuruluşlansicilindckikaydınıngeçrliliksüresininuzatılmasınlyazıl!olafaktalepedebilir.Eğitim
kuruluşunun36nçlmaddeyegöresunduğuraporlaıdaı!arabuluçulukcğitimininbaşanlış€kitdedevamettiğive37nci
geçerlilik süresi her defasında üç yll
maddede belinilen s€bepter bulunmadlğı takdi.de, verilmiş bulunan imin
uzaİlabilir.Eğitimkuruluşu,süresiiçindeyapİğıbaşvuruhakkündakaraıverilinceyekadaIlistedekayıtlıkalır.
(2) izin suresinin uzattImaslna ilişkin talepler, ıalebin Bakanlığa ulaştığt tarihten itibaren iki ay içinde
incelen€rek

kaıdıa bağtanır ve karaı ilgilisine tebliğ edilir,

Dai.c Bgşkıolığına bil8i veİme yiikİmıOlüğü

MADDE36-(l)Eğitimkuıuluşlan,heryılocnkayndabiröncekiyıliçindege.çekleştirdiklçİieğilim

faaliyetinin kapsaml içeriği ve başansı konusunda Daire B§kanlığına bir rapor sunaİ,
verilen
(2) Rapor sunmayan cğirim kuruluşuna yazltt ihtaIda bulunularak bir aylık süre verilir. lhtaıda, raporun
belirtilir,
hususu
stıreye rağmen sunulmamasü halinde eğitim verme iainin iptal edilcceği

Eğitim kuruluşunı vcrilcn iznin iptıli

MADDE

37

-(l)

Aşağıdaki halterde €ğitim kuruluşuna verilmiş olan izin, Bakanlığın talebi ozerine Kurul

tarafından iptal edilir:

izin verilebilmesi için aİan8n şanlardan birinin onadan kalkmrş olduğunuı vcya meYcut olmadığının tespiti.
te§piti.
b) Eğitimin yeterli şekilde v€riıemediğinin
a)

c) Arabutuculuk eğitimi başan bğlgcsi dğzenlenmesindc sahteçitik veya önem|i hatalaİ yapılm8sl.
getirilmcmesi.
ç) 36 nct maddedeki rapor vermc },ılkümlüloğtınon yapllan ihtara rağmen yerine
d) Eğitim faaliyetinin devamltlığtntn sağlaDmadığının tespiti.

(2) Eğitim kuruluşunun yazılı talebi üzerine Daire Başkan|ığınca hcr zaman cğitim izninin iptaline karaI
verilebilir.

iKİNct BöLüM

srnıv İlkc vc kurıtları

Sınıv
MADDE 38 _(l) Aİabulucutuk eğitimini

tamamlayanlann sicile kaytt olabilmeleri için bu Yöneün€liğe
uygun olarak yapılacak yazllı sünavda baş8nll olrnalan zorunludur.
(2) Başaıılı olanlann sınav sonuçIaİl, sicile kayıt işleml€ri tamamlanıncaya kada, geçerliliğini korur.

slnıyın yeri ve günil
MADDE 39 -(l) Sınav Bakanlık tarafından belirlenen arabulucu ihiiyaç saylsına göre yapllır. sınavtn

yapılacağt yer, taİih ve saat Dairc B§k8nhğnca b€lirlenir.
(2) sınavın yeri, tadhi ve saati Genel Müdodnğın .esmi intemet §afaslnda yayımlanmak suretiyle duyuİulur.

§ınavın konusu

MADDE

40 _

(l) sınav,

32 nci madde uyannca a.abuluculuk cğitimi sırasında verilen konulan kapsaİ.

slnıv işlemlcrinin yilrütlılm.si

MADDE 4l

-(l)

Daire Başkanlığl sınavla ilgili sorulaıın hazırlattırıIması, sınavın ilanı, suresi,

stnav

tutanaklaİıntn düzğnlçnmesi ile sınavlara ilişkin diğer işlemleriı yüriitiılmesini sağlar.

§ınıvı başvuru
MADDE 42 -(l) smava girmek isteyanlerin 30 uncu

maddenin ikinci fikrasınm (a), (b), (c), (ç) ve (d)
bentlerinde belirtilen şartlaf! t§lması ve arabuluculuk eğitimini tamamlamas! gerekir.
(2) stnava başı.üırulaİ, Aİabuluçu Bilgi sistemi üzerinden elektronik imza ya da e-Devlet Şifie§i kullanmak
surctiyle, T.c. kimlik numaİaslnl gösleren belge, adli siciI beyanı vcya belgesi, arabuluculuk eğitimini tam8mladtğını
gösteren katıtlm belgesi, hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az beş yıllık ktdeme sahip olduğunu gösterir
belgenin son başvuru günü bitimine kadal sisteme yüklenm€si suretiyle yapıh..

ilişkin diğer usul ve €sa§lar sınav ilanında belinilir.
inceleımc§i
Bışvuruıun
MADDE ıı3 _ (l) Başvuru, ilgilinin sınava girebiıme şantannı taşyıp taşımadığının tespiti açısından incelenir.
(2) B§vuru sırasııda istcnen belgeleri sistemc cksik veya hatah yüklemiŞ olanlann ya da sınava girebilme

(3) Başvuruya

şarilann! taşımadıF tospit edilenterin başvuruları reddedilip, bu durum kendilerine bildiıilir.
(3) sınava gi.ebilme şartlannı taştyanlara ilişkin gerekli bilgiler, şnavı yapacak kuruma iletilir,

slnıvlılln yaptıışl
MADDE 44 - (l) smav,

klasik veya test u§ulü şeklinde yapllır.
(2) Bu sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mcrkezi Başkanhğl, Türkiye ve ona Doğu Amme idaıesi
Enstitüsü veya yük§cköğetim kurumlaıı arasında[ Bakanlıkça belirlenecek bir ku.uluşa yaptnlabilir.
slnıvdı bışar! koşulu
MADDE 45 -(l) Sınavda yüz tam puan üzerindcn en az yctİniş puan alması koşuluyla en yükek puan alan
adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen üabulucu ihtiyaç sayısı kadaı aday, sınavda başanlı s8yılır. Başanlt
sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alaı adaylaı da bapnlı sayılır.
stnıv §onuçlartlln ıç!k|ınmısl ve itiraz

MADDE 46 _(l) Daire Başkanlığt, §ınav sonuçlaftnı, sınav sonuçlannın kendisine intikal ettiği

tarihtcn

itibaİen bir ay içinde ilan eder.

(2) ilgililer, smav sonuçlannn ilanından itibaıen yedi gon içindc Daire BaşkaJıltğına yazılt olarak itiraz

edebilir!er.
(3) Daire Başkanlığı tarafından sınav ile ilgili itiraztar sınavı yapan kuruma yedi gün içinde bildiriıir. Itiraz
sonuçlafl da ilgililere aynı süre zarfında Daire Başkanlığınca yazıh olarak bildirilir,
(4) Sınava yapllan itirazlaI, sınav! yagan kurum taraftndan kardr-a bağlanlr.
(5) sınavda hatalı sorulara tekabüt eden puaııtaı cşiı şekildc diğer sorulala dağııılır. Ancak, sorulaİın yı]zde
ve ol
beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fikrada belirtilen sure içinde te§pit edilmesi halindq smav iptal edilir
kısa sü.ede ycni slnav yapllır.
Sınavlırın geçersiz sıyılmısı

MADDE

47

- (l)

slnava girenlerden;

a) İzin almadan sınav salonu vcya yerini terk edenler,

b) Sınavda kopya çeken|er veya kopya çekmcye tcşebbüs cdcnler,
c) slnavda kopya verenler veya kopya vermeyğ teşebbus edenler,
ç) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlaı,
d) Sınav dozenine ayklrı davranışta bulunanlaİ
futanak llzerine bunlann smavlan geç€rsiz sayılır.
(2) stııavı kazaıanlardan başvuruda gerçeğe aykın beyaıda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı da geçersiz
§ayıllr. Bu durumda olanlaİ hiçbir hak talebindc bulunamazlal. Aynca gcrçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit
edilenler hakkında idari ve yasal işlemler yapılır.
hakktnda diizenlen€n

sınsvlsrds bışıİıslz kıbul cdilme
MADDE 48 - ( ı) sınava başvuranlardan;

a) 45 inci maddedeki sınav başaİı koşuluou sağamayanlaİ,

b) s|navı geçersiz sayllanlaİ,
c) sınava katılmayanlaİ,

başansız kabul edilirl€r.

yeni srıav hıkkı

MADDE 49 -(l) 47 nci maddenin bfuinci fıkasının (a) bendi gereğince sınavları geçersiz sayılanlar ilc 48
inci maddenin birinci fikmşnın (a) ve (c) bentleri gereğince sınavlarda başaıısız kabul edilenler, sınavlara yeniden
girebilme hakklna sahiprirler.

üÇüNcü BöLüM
Dcnetim

Denctim y€ıkisi

MADDf, 50 - (l) Arabuluculaı, arabulucuıuk bürolan ve arabuluçuluk eğitim iani verilen kuruluşlaİ, Daire
Başkanliğının denetimi aıİndadır.
Dcnetimin krpsımt
MADDE 5ı -(l) Eğitim kuruluşlan, arabulucuıaİ vc aıabuluculuk btırolaİı, Kalıun, Yönetİnçlik ve ilgili
mevzuat uyannca çıkanlan diğer düzenleyici işlemleıc uygun hareket edip etİnediği yönondeı dcrıetlenir.
(2) Denetim sonucunda t6pit edilen eksiklikler duruma göre Daire Başkan|tğınca ilgili kişi ve kuruluŞlara
yazılı bir şekilde bildirilerek bu eksiklikleriı gideritm€si için eksikliğin niteliğine göre uygun bir süre verilir. Velilen
süre sonunda eksiktikler giderilmğdiği takdirde veya denetim sonucu, konusu suç tcşkil eden uygulaİnalar tespit
edildiğinde arabulucu veya eğitim kuruluşlaİ hakkında Kanun, Yönetmelik ve bu mevzuaİ uyannca çıkanlan diğer
düzenleyici işlemler uyannca işlcm yapılır ve gerekirse adli mercilere bildirimdğ bulunulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Tcşkilıt

BıRiNci BöLüM
Dıirc BaşkıDhğl

Dıire Başksnhğı
MADDE 52 - (l ) Daire Başkanlığı, bir daire b§kaıl, yçteri kadar tetkik hekimi vc diğer personelden oluŞur.
(2) Daire B§kanlığ nezdinde, Kanun ve bu Yönctrnelikle veriten aİabu|uculuk faaıiyetleri ile ilgili göıevleri

yerine getirmek üzerğ; Arabuluculuk Hizmetlçri Bürosu, sicil Biırosu ve Eğitim Bürosu gibi bürolar başta olmak uzere
hizmetin gereklerine uygun olarak yeterli saylda büro oluşfurulur.

Dıirc Bışkrnllğln!n gö]Gvlc.i
MADDE 53 - (t) Daire Başkanlığının

görevleri genel olaİak şunlaIdır:

Arabuluculuk hizmederinin diızenli vc vc.imli olaİak )orüttllmesini sağlamak.
b) Aıabuluculukla ilgili yayın yapma! bu konudaki bilimsel çalışmalan teşvik etmek ve dcstekl€mck.
ç) Kurulun çalışması ile ilgili her mrlü kaıar ve iş|emi yürtltmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu
kurum ve kuruluşlan, üniversiıeler, kamu kuİumu nitetiğindeki meslck kuruluşlan, kamu yaranna çalıŞaıı vakıf ve
demekler ile uygun göriılen 8önüllü gerçek ve tğzel kişilerle işbirliği yapmak.
ve uluslaİaİast
ç) Aübuluculuk kurumunun tanltımtnı yapmak bu konuda kamüoyunu bilgilendirmek, ulusal
kongrc, sempozyum ve semincr gibi bilimsel organizasyonlan diizenlemck vçya desteklcmtk.
a)

ilgili istatistikleri futmak ve yayımlamak,
e) Arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşıaİ tarafından bu amaçla yapılan başvuru ile eğitim kuruluŞİan
sicilindeki kaydın geç.erlilik süresinin uzalllması talebinin karara bağlanmaslnı Bakanlığln onaylna sunmatq
d) Ülke genelinde aıabuluculuk uygulamalannı izleme|q

arabuluculuk eğitimi verecek eğitim kuruluşlannt listelemek ve elckıİonik ortamda yaylmlamak.
0 Aİabulucu siçilini tutmak, sicile kayıt taleplerini karaıa bağlamalq 3l inci maddenin birinci ve ikinci
ftkralan kapsaıntnda arabulucunun sicilden silinmçsine kaıaı vermek ve bu sicilde yer alan kiŞilcrc iliŞkin bilgileri

elckİonik onaİnda du},rıİmak.

g) Arabulucul8r tarafindan arabu|uculuk faaliyeti sonunda düz€nlenen
birer ömçklerini saklamak.

ğ) Görev alantna

gir

Müdürlüğe öneride bulunmak.

son tutanaklartn kayıtlaflnt tutmak ve

kanun ve dilzenleyici işlemler hakkında inceleme vc araştırma yaparak Genel

h)

Yıllık

!)

Yıllık Arabuluculuk Asgari Ücra Taıifesini hazırlamak.

faaliyet ıaporunu ve ideyen yıl faaliyet plaııını hazIlayarak Kurutun bilgisine sunmak

İKiNCİ BÖLÜM
Kurul
MADDE

Arıbuluculuk Kurulu
54

- (l) Kurul

vc

Gdrevleri

aşağıdaki üyelerden oluşur:

Gencl Müdüro.
b) Arabuıuculuk Daire Başkanı.
c) Hikimler ve Savcılaf Kurulu tarafindan hul$k mahkcmelerinde gö.ev yapm8kla olaı birinci §infa aynlm!ş
hakimlcr arasından seçilecok iki h6kim.
ç) Türkiye Barolar Birliğndcn üç temsilci.
d) Tlırkiye Noterler Bir|iğinden bir temsilci.
e) Yüks€köğTetim Kurulu taraftndan seçilen özel hukuk alanından bir öğTetim 0yesi.
a) Hukuk İşleri

0 Adal€t Bakanı taraftndan seçileçek üç arabu|ucu.
g)

Türkiye odalar ve Borsalaİ Birliğinden bir tcmsilci.

ğ) Kendisine mensup işi sayısı en çok olan üç işi sendikalan konfedeİasyonunc8 §eçilecek bircr temsilci.
h) En çok işvefğn menzubu olan işvereıı sendikalan konfedemsyonunca soçilecek birtemsilci.

Türkiyğ Esnafve saİıatk6İ|8n Konfederasyonundan bir temsilci.
Torkiye Adalet Akademisi Eğitim Me.ktzi Başkant.
(2) Kuruı Başkan, ihtiyaça gö.e Kuul toplantılanna uzmaı kişileri çağırabilir.
(3) Kurul Başkanı Hukuk işleri Genel Müdürüdür. cenel Müdüriiı bulunmadığt topİantılarda Başkan|tk görevi
Arabuluculuk Daire BaşkaD tafdflndan yerine gedrilir.
(4) Kurul, man ve cylül aylannda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Aynca, Başkantn vcya en az beş
üyeıin talebiy|e Kurul he. zarnan toplantıya çağnlabilir.
(5) Kurul en az on kişi ile toplaıır.
(6) Kurul üye tam §ıyısının salt çoğunluğu ile karar alır. Kaİara muhalif kalan üyelerin görlışleıini yazılı
olarak sünma haklan vardır. Karara muhalif üyeler, muhalefet gerekçelerini en geç on gün içinde Kurul başkanIlğına
l)
i)

ibraz edcrler.
(7) Mazer€tsiz

olaİak art alda iki toplantıya katılmayan ğyenirı üyeliği düşer. Üyeliği düş€n kişinin yerine,
ka|an siıreyi tamamlamak üzere kurum veya ku.uluşunca yeni bir liye görcvlendirilir. Üyenin istifası veya ölümi
halinde de a),ııt hoküm g9çeİlidi.(8) Kurulun Bakanl* dışından görevlcndirilen oyelerinin görev siircsi üç ytld[. Görev süresi dolan uyğler
yeniden görevlendirilebilif. Eski Kurulun görevi yeni Kurul oluşuncaya kadaı devam eder.
(9) Kurulun gündemi Daire Başkanlığnca belirl€nip, Kurul toplanttstndan beş gün öııce Kurul üyeleıinin
iıetişim adreslerine elektronik posta yoIuyla gönderilir. cündem dışl konulaı da Kurulda görttşülebilil.
( | 0) Kurulun s€kretaryası
Daire BaşkaJılığınca ytırtıtltltır.
(l l) fuabuluculuk Kuruluna başka yerden katılan Kurul 0yele.inin gündclilq yo| gideri, konaklama ve diğer
zorunlu giderleri l0/2/l954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümle.inc göre Bakaılıkça karşılanır.

Kurulun gğrevleri
55 - (l) Kurulun görğvleri şunlardür:

MADDE

Arabuluculuk hizmetlerine ilişkiı temel iİkeler ilc aİabulucu|uk mesl€k kurallannü beliİlemek.
b) Arabuluculuk eğitimin€ ve eğitim kuuıuşlannın nitelikleri ile çalışma usul ve csaslanna yönelik ilke ve
standartlar ile arabuluculuk eğitimi sonunda yapılacak ol8n sınava ilişkin temel ilke ve standardan tespit etmek.
c) Arabuluçulann denetimine iİişkin kuralıan belirlemek.
ç) Kanuna gö.e ç*anIması gereken ve Genel Müdürlük ıarafından hazırlanan yönetmelik taslaklanna,
gerekiıse değişiklik yaparak son şklini vermek.
a)

d) Eğitim kuruluşlanntn cğiıim izinlerini ipıal çtmek.

3ı inci maddenin üçtlnc0 flkrası kapsamında arabulucunun sicild€n silinmesine karaı vermek.
Arabuluculann odeyecekleri giriş aidatlnı ve yıl|* aidatlatt tespit etrnek.
g) Arabuluculuk Asgaıi Ücret Tarifesini gerekiyoısa değişiklik yapmak suretiyle onaylamak.
ğ) Dair€ Başkanhğ taİaflndan yürütülecek faaliyctlcrin ctkinıiğini anırmak lızere tavsiyelerde bulunmak.
h) Daire BaşkanIığrnln yılhk faaliyct raporu ve plant hakkında görtİş bildirmek.
!) Daire Başkanhğlnın faaliyct pıanında yer alan konula.la ilgili kurum ve kuruıuşlann uygulıımaya
s8ğlayabileceği katkılan beliİlemek.
e)
f)

i) Aıabuluculuk hizınetlerinin yürtltll|mesiyle ilgili olaıak gerek Daire Başkanlığıncn bildirilen ve geıekse
rc'sen öğİenilen gonel ve önemli sorunlan gödşOp, çözum önğil€rinde butunmak.

üÇüNcü BöLüM

Adliyc.rabuıuculuk b{ırosu

Adlİy. Arıbuluculuk Bİro§u

MADDE 56 -(l) Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirmek, arabulucutalı görevlendi.mek ve kaıunla
verilen diğer görevleri yerine getirmek tızere BakanIık tarafindan uygun gö.iııen adliyeıerde, adliye arabuluculuk
bürolafl kurulur.

Adliye arabuluculuk büro per§onelı
MADDE 57 -(l) Adli yaigı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu taı8fından, münhasıran bu büıolaıda

çaltşmak uzere bir yazl işleri müdürü ile yeteri kadar personet görevlendirili..

Adliye ırabuluculuk bürolarının dcnctimi
MADDf, 58 - (l) Adliy€ aiabuluculuk btlrolan, H6kimIer ve Savcılar Kurulu taıafından beliienen sulh hukuk
hakiminin gözetim ve d9n9timi a|tlnda gö.ev yapaı. Adliye arabu|uculuk bürosu ku.utmayan yerlerde bu bürolarm
görevi, adti yaıgı i|k derece mahkemesi adalet komisyonunca görevlendirilçn sulh hukuk mahkemesi yazı işleri
müdiırltlğü taraftndaı ilgili hakimin gözeıim vc d€netimi alhıda yerine getirilir.

BEŞİNCİ KrSIM
Çcşİtli ve son Hükümler
YürürlİıkteD kıldırılsn J,önctmç|ik
MADDE 59 -(l) 261112013 tarihli 28540 sayılı Resmi Gazete'de yayım|anan Hukuk Uyuşmazlıklannda

Arabuluculuk Kaıunu Yöncffi eliği yürtırlükten kaldırılmışıır.
Ycnileme cğitimine esa§ kıytt tarihi

GEÇİci MADDE r
l/ı/2o|8 taİihindcn önce sicile kaydolaıılaı bakımından bu Yönetmeliğin Resmi
Gazete'de yayımlandığı tarih 32 nci maddcnin aIttncı fıkrası uyannca, si€ile kayıt ıarihi sayılır.

-(l)

Yürürlük
MADDE 60 -

Yürİıtme

MADDE

61

( l

)

Bu Yönetmelik yaytmı tarihinde yüriıİlüğe girer.

- (l) Bu

Yönetme|ik hükümlerini Adalet Bakanı yüriitiir.

