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İHTİYARİ ARABULUCULUKTA 

ARABULUCU SÖZLEŞMESi  

(“Sözleşme”) 

 

ARABULUCULUK GİZLİLİĞİNİN BAŞLATILMASI:     2020 

 

ARABULUCULUK GÜNÜ TARİHİ:     2020 
               

TARAFLAR: 

i. 

                                       ("Taraf 1") 

 

ii. 

("Taraf 2") 

 

ARABULUCU: 

(ARABULUCUNUN ADI, SİCİL NO, ADRES)                         ("Arabulucu") 

KONU: 

İşbu Sözleşme arabulucu .................... (“Arabulucu”) tarafından taraf 1 ve taraf 2'ye 

(“Taraflar”) verilecek arabuluculuk hizmetine ilişkin olup, tüm Tarafların karşılıklı hak ve 
yükümlülüklerini kapsar. 

Taraflar, anlaşmazlığı arabulucu aracılığıyla arabuluculuk yöntemi ("Arabuluculuk") ile 
işbu anlaşma ("Arabuluculuk Anlaşması") şartları kapsamında sunmayı kabul etmişlerdir. 

BU SURETLE; 

1. Arabulucu, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde işbu Sözleşmeye göre arabuluculuk faaliyetini yürütmeyi; Taraflar da onun 

ücret ve masraflarını ödemeyi kabul eder. 

2. Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak 

amacıyla tarafları bir araya getirip onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle 

çözümlerini kendilerinin üretmeleri için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını 
sağlayacaktır. 

Arabulucu;  

2.1 görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirecek; tarafların 

anlaşmazlık hususunda uzlaşmasına ve ihtilafın çözülmesine yardımcı olacaktır. 

2.2 taraflar ile istişare içinde, arabuluculukta takip edilecek prosedürü 
belirleyecektir. 
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2.3 taraflar arasında ortak mutabakata varılması halinde herhangi bir uzlaşma 

anlaşmasının hazırlanmasında yardımcı olacaktır (Taraflar talep ederse).  

2.4 bundan sonra, arabuluculuk başvurusuna konu olan uyuşmazlıkla bağlantılı 

konuda herhangi bir Taraf için hareket etmeyi, adına yetkilendirilmeyi, diğer 

Tarafın yazılı onayı olmadığı müddetçe, reddedecek/kabul etmeyecektir. 

2.5 yasaların gerektirdiği durumlar dışında, Taraflarca kendisine sağlanan tüm 

bilgilerin gizliliğini koruyacak ve varsa çalışanlarının da korumasını sağlayacaktır.  

2.6   taraflardan birinin arabuluculuk faaliyetinden önce veya arabuluculuk 

faaliyeti sırasında gizli bir bilgi paylaşması halinde; bu bilgiyi paylaşan tarafın 

rızası olmaksızın kanunun gerektirdiği haller dışında herhangi bir taraf veya kişi ile 

paylaşmayacaktır. 

3. Taraflarca Arabuluculuk ücreti ödemesi aşağıdaki şekilde olacaktır:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(NOT: Taraflar arabuluculuk ücretini ve masrafını eşit olarak ödenmesinden başka bir 

usulde kararlaştırabilecekleri için bu Sözleşmede nasıl bir usul belirlenmişse onun 

yazılması gerekir) 

4.   Tarafların, arabulucunun uyuşmazlığın niteliğine göre, Arabuluculuk ücretinden 

haricen talep edebileceği olası masrafları, sürece başlanmadan Arabulucuya ödemeyi 

kabul ve taahhüt ederler.  

5.  Taraflar; 

5.1 arabuluculuğa katılan temsilcisilerinden en az birinin arabuluculuğa konu 

anlaşmazlığı müzakere etmek, uzlaşmak ve çözmek için tam yetkiye sahip 

olduğundan emin olacaktır,  

5.2    katılımcılarında herhangi bir değişiklik olursa, Arabulucuyu ve diğer tarafları 

derhal bilgilendirecektir. 

5.3    Arabuluculuk sürecini verimli geçirmek ve çözüm odaklı ilerlenebilmesi için, 

süre katkı sağlamak ellerinden gelen yardımı yapacaklarını kabul ve taahhüt 

ederler.  

6. Arabulucuya, yukarıda sözü edilen arabuluculuk hizmeti nedeniyle ............... Lira + 

KDV arabuluculuk ücreti / ............................... Lira + KDV saat ücreti ödenecektir. 

Arabuluculuk ücreti, masraf ya da avansı arabulucunun ................. bankasındaki TR 

.......................................... IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır. Avans olarak alınan 

............................... Lira + KDV, ödenecek olan arabuluculuk ücretinden mahsup 

edilecektir. Ücret ve masraflar çıktıktan sonra avanstan arta kalan meblağ tarafların  

............................................... bankası TR............................................................ 

ve ............................ bankası TR............................................................ IBAN 

numaralı hesaplarına yatırılır. 

7.  Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin sonunda, ödeme karşılığında serbest meslek 

makbuzu düzenleyerek taraflara verecektir. 
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8.  Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflarca anlaşmaya varılması halinde arabulucu 

anlaşma belgesinin hazırlanmasına yardım edebilir. İşbu anlaşma belgesinin imza 

edilmesini takiben arabuluculuk faaliyeti sona erer. 

9.  Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapamaz veya 

belirli kişileri tavsiye edemez ya da bu tip faaliyetler için herhangi bir ücret talep edemez. 

Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür. 

10. Arabulucu veya Mediasi Arabuluculuk Tahkim ve Danışmanlık A.Ş.‘nin arabuluculuk 

sırasında veya arabuluculuk ile bağlantılı olarak ifade ettikleri herhangi bir görüşten veya 

Arabulucunun eylem veya ihmalinden dolayı, ifade edilen görüş, eylem veya ihmalin kötü 

niyetle veya bu Sözleşmeyi ihlal ettiği gösterilmedikçe, herhangi bir tarafa veya 

temsilcilerine veya danışmanlarına karşı sorumlu olmayacaktır. 

11. Arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, 

feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntemlerle uyuşmazlık sona 

ermesi halinde de, arabulucu belirlenen ücretin tamamına hak kazanır. Arabuluculuk 

faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması durumunda 

ise arabulucu her bir uyuşmazlık için ayrı  ücrete hak kazanır. Bu halde yeni uyuşmazlık 

konuları için arabuluculuk ücreti, arabulucu ve taraflarca ayrıca belirlenecektir. 

12. Arabuluculuk sonucunda Taraflar arasında varılan anlaşmaya ilişkin anlaşma tutanağı   

taraflar nezdinde yazılı olarak düzenlenene ve imzalanana kadar yasal olarak bağlayıcı 

olmayacaktır. 

13.  Taraflar ve Arabulucu aşağıdakileri içeren, Arabuluculuk için üretilen, bunlardan 

kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir bilgiyi gizli tutacak 

ve ayrıcalıklı olarak kullanacaktır: 

13.1 Arabuluculuk sırasında veya sonrasında Anlaşmazlığın çözümüne yönelik 

müzakerelere ilişkin Taraflar ve Arabulucu arasındaki her türlü iletişim; ve  

13.2  Arabuluculuk süresince dile getirilen herhangi bir çözümün şartları/teklifi; 

ve 

13.3 Arabuluculuk için veya arabuluculuk ile bağlantılı olarak üretilen tüm 

belgeler, yazışmalar veya bilgiler (her türlü formatta). 

14. Arabuluculuk süreci ve işbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti   yasalarına göre 

yürütülecek ve yorumlanacaktır ve Arabuluculuk süreci veya işbu Sözleşme’den doğan 

veya bunlara bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir iddia, anlaşmazlık veya 

ihtilaf meselesini çözmek için münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. 

15.  Tüm bu gizli bilgiler ve bu tür belgeler veya bilgiler herhangi bir durumda dinlenebilir 

veya açıklanabilir olmadıkça veya yetkili yargı organı tarafından aksi belirtilmedikçe, 

anlaşmazlığın konusu ile herhangi bir şekilde bağlantılı herhangi bir işlemde kanıt yerine 

geçemeyecek veya açıklanamayacaktır. 

Taraflar işbu Sözleşmede yazılı adreslerini tebliğe elverişli adres olarak beyan ederler. 

Yazılı olarak adres değişikliği bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli 

kabul edilir. İşbu Sözleşme üç sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenmiştir.  
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...... /...... /........ 

İMZALAR: 

Taraf 1 için            :  

Taraf 1 Vekili         :  

Taraf 2 için            :  

Taraf 2 Vekili         : 

Arabulucu              : 


