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(AŞAMALARI)



ARABULUCUĞUN AŞAMALARI 

Arabuluculuğun esnekliği güçlü yanlarından biridir. 
Arabuluculuğun karmaşıklarını iyi değerlendirebilmek için 
süreci unsurlarına ayırmak fayda sağlar.

Uygulamada arabuluculuk sürecinin aşamaları 
konusunda genel kabul bir sıralama bulunmamaktadır.

Bağlayıcı olmamakla beraber ana hatlarıyla 
arabuluculuk sürecinin aşamalarını şu şekilde belirtebiliriz:  



ARABULUCUĞUN AŞAMALARI

Ön Hazırlıklar

Arabulucunun Takdimi

Açılış Konuşmaları/Tarafların Açıklamaları

Sorunu Detaylandırma (isteğe bağlı)

Bilgi Toplama

Konu ve Menfaatin Belirlenmesi

Gündemin Oluşturulması (isteğe bağlı)

Özel Toplantı (isteğe bağlı)

Seçeneklerin Oluşturulması

Gerçeklik Testi (isteğe bağlı)

Görüşme ve Müzakere

Anlaşma

Kapanış



ARABULUCUĞUN AŞAMALARI

Biz, buradaki açıklamalarımızda Arabuluculuk 

Sürecini beş aşama olarak ele alacağız. Bunlar:

*Hazırlık Aşaması

*Giriş Aşaması

*Öykü Anlatma Aşaması

*Sorun Çözme Aşaması

*Anlaşma ve Sonraki Adımlar Aşaması. 



ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ Hazırlık Aşaması

1. HAZIRLIK AŞAMASI 

(Arabuluculuk Öncesi Aşama)

Hazırlık aşaması, fiili arabuluculuk toplantısından önce 
yapılabilecek her şeyi kapsamaktadır. Bu aşamada; 

*uyuşmazlığın (dava dosyasının) arabuluculuğa gönderilmesi, 

*arabulucunun seçimi, 

*arabuluculuğa kimin katılacağının belirlenmesi,

*ücretler,

*uzlaşma yetkisinin verilmesiyle ilgili konular

yer alır.

Bu başlangıç aşamasında taraflar ve arabulucu, sürecin 
parametreleri hakkında genellikle önemli kararlar alırlar.



ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ Hazırlık Aşaması

Hazırlık aşaması şu evreleri kapsar:

*Arabuluculuğun başlatılması ve tarafların 

karşılıklı rızaları

*Arabuluculuğun önündeki engellerin 

aşılması

*Arabuluculuk toplantısına hazırlanılması



ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ HAZIRLIK AŞAMASI

Bu, arabulucunun taraflar veya onların hukuk 
danışmanları ile ilişki kurmaya, süreci açıklamaya ve 
isteksiz tarafları ikna etmeye başladığı başlangıç 
sorgusunu kapsar. Bu aşama boyunca, taraflar 
normalde, arabuluculuğun kural, rol ve sürecini ana 
hatlarıyla belirten arabuluculuk anlaşması kabul 
eder ve imzalar. Mekân ve diğer lojistik düzenlemeler 
yapılır ve arabulucu, arabuluculuk gününden önce 
teslim edilecek bilgilendirme kâğıtlarını ve belgelerini 
düzenler.



Arabulucunun seçimi önemlidir. Taraflar, yazılı 
bir profilden veya hatta mülakat yoluyla seçim 
yapmak isteyebilir. Arabulucular, genellikle, konu 
uzmanlığına dayanarak seçilir çünkü bu, endüstri 
jargonu ve usullerine aşina olma avantajı ve taraflar 
için rahatlık sağlayabilir. 

Alternatif olarak, taraflar, uyuşmazlığın 
ayrıntılarından geri duyabilen, zorlu tarafları idare 
edebilen, ticari bir bakış açısı getirebilen ve kanaate 
varmayan veya görüş ifade etmesi istenmeyen, 
kapsamlı deneyim sahibi bir arabulucu tercih 
edebilir.



Bir arabuluculuk gerçekleşmeden önce 

genellikle yapılması gereken çok iş vardır.

Bazen, taraflardan biri veya her ikisi 

belirsiz veya isteksiz olabilir ve beceri sahibi 

ve deneyimli bir arabulucu güvence, teşvik ve 

ikna sağlayabilir.



İlk temas

Arabulucu ile ilk temas sonunda taraflar ve 
danışmanları kendilerini güvenli ellerde

hissetmelidir. Emniyetli ve güven verici bir tavır esastır.

Tarafların hukuk danışmanları tarafından temsil edilip 
edilmeyeceği belirlenmelidir.

Benzer şekilde, yasal işlemlerin başlayıp 
başlamadığının ve başlamışsa, bu işlemlerin durdurulup 
durdurulmayacağının veya bağlı kalınacak resmi bir zaman 
çizelgesi olup olmadığının belirlenmesi önemli olacaktır. 
Taraflar genellikle öyle olmasını istese de arabuluculuğun 
gerçekleşmesi için işlemlerin durdurulması gerekli değildir.



Arabuluculuğun zaman çizelgesi, 

arabuluculuk için kaç gün tahsis edileceği, 

mekân, arabuluculuk ücretleri ve ödeme 

şartlarının onaylanması ve genellikle 

arabulucunun bir davranış kuralı gözetme 

taahhüdü gibi hususlar hakkında da tartışmalar 

olacaktır.



Arabuluculuk anlaşması

Arabuluculuk anlaşması, gizlilik, uzlaşma yetkisi, 
arabulucunun dokunulmazlığı ve ayrıcalık dâhil olmak 
üzere arabuluculuğun gerçekleşeceği koşulları belirler. Bu 
ilk aşamada genellikle bir arabuluculuk anlaşması taslağı 
gönderilir ve böylece taraflar bu taslağı değerlendirerek, 
standart formda ihtiyaç duyulan her türlü değişikliği 
müzakere edebilir.

İdeal olarak, arabuluculuk anlaşması veya başka bir 
gizlilik anlaşması şekli, başlangıçta imzalanmalıdır; 
böylece, taraflar ve arabulucu arasında, arabuluculuk ile 
aynı koşullar altında arabuluculuk öncesi bir görüşme 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirlenir.



Arabuluculuk anlaşması imzalanmamış olsa 

bile, arabulucu, taraflar veya danışmanları ile ilk 

temastan itibaren kesin bir gizlilik temelinde 

çalışacaktır ve bu temas her zaman, “haklara 

halel getirmez” ve ifşaya karşı korunmuş kabul 

edilecektir.



Mekân ve pratik düzenlemeler

Arabuluculuk mekânı olarak genellikle bağsız bir yer 
tercih edilir. Bununla birlikte, hukuk firmaları genellikle 
uygun bir yer sağlar ve taraflar arabuluculuk günü için bu 
yerleri kullanmaya karar verebilir. 

Odalar rahat olmalı ve tercihen gün ışığı ile 
aydınlanmalıdır.

Taraflardan her biri, kendi üssü olarak 
kullanabileceği ve arabulucunun özel toplantılar için

ziyaret edeceği benzer bir özel odaya sahip olmalıdır. İdeal 
olarak, arabulucunun her türlü ortak oturum için ve gün 
boyunca düşünmek için bir üs olarak kullanabileceği 
üçüncü bir oda mevcut olmalıdır.



Mekân, günün ilerleyen saatlerinde çıktı alma veya 
başka ihtiyaçlar için ofis desteği sağlamalıdır. 

Özellikle, odaların, arabuluculuğun çalışma saatleri 
sonrasına uzaması durumunda geç saatlerde kullanılabilir 
olması önemlidir.

Küçük ikramlar ve yemek düzenlemeleri 
bakımından, tercihen, her odada, yüksek enerji 
seviyelerinin korunabilmesini sağlayacak içecek ve 
atıştırmalıklar bulunmalıdır. Bazı arabulucular yiyeceklerin 
her odada ayrı servis edilmesini tercih eder. Diğerleri ise 
tarafların küçük ikramları alırken gayri resmi olarak 
görüşmesini teşvik eden merkezi büfe tarzını seçer.



Birlikte yemek bazen engelleri kaldırabilir ve 

hatta ilişkileri onarabilir. Ancak, genellikle resmi 

bir yemek molası bulunmaz ve çalışma gün 

boyunca şu veya bu şekilde devam eder.



ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ Hazırlık aşaması

Bilgilendirme ve tarafların hazırlanmasına 

yardım etme

Arabulucu, atandıktan sonra taraflar veya 

onların avukatları ile temasa geçmelidir. 

Arabulucu, bu şekilde, en baştan itibaren bir 

güven ve emniyet ilişkisi kurmaya başlar.

Önemli bir şekilde, ele alınacak süreç 

düzenlemeleri ve belki de açıklığa kavuşturulacak 

bazı içerik yönleri de olacaktır.



Bu nedenle, arabulucular genellikle taraflar 

veya onların avukatları ile önceden telefonda 

görüşecektir. Avukatlar dahil olsa bile taraflar ile 

doğrudan konuşmak genellikle faydalı 

olabilmektedir; avukata bunu önermek faydalıdır. 

Bazı taraflar veya arabulucular, arabuluculuk 

öncesi toplantılar veya saha ziyaretleri 

isteyecektir.



Arabuluculuk öncesi temas, aşağıdakilerin bir 
kısmını veya tamamını kapsama fırsatları sağlar:

*Tanışma

*Taraflar veya avukatları ile ilk yakınlığı kurma

*Tarafların arabuluculuk yaşayıp yaşamadığını 
öğrenme ve beklentilerini anlama

*Süreci ve arabulucunun yaklaşım ve tarzını 
açıklama; günün ana hatlarını verme ve her türlü 
endişeyi bastırma

*Yetki konusu, yeterince üst düzeyde kimlerin 
katılacağı ve karar vericilerin rolünü tartışma



*Hem ekipler içinde hem de diğer taraf ile ilişkilere 
dair bir fikir edinme

*Bu arabuluculuğun arka planı ve koşullarını; her 
türlü önceki uzlaşma tartışmaları ve önerilerini, uyuşmazlık 
ile ilgili her türlü şeyi ve belki de tarafların uzlaşmasını 
engelleyenin ne olduğunu anlama

*Taraflardan maliyet bilgilerini hazırlamalarını ve bir 
risk analizi yapmalarını isteme

*Belgelere karar verme

*Taraflara, arabulucunun rolünün bir parçası olarak 
pozisyonları ve seçenekleri test ediyor olabileceğini 
söyleme



*Tarafların arabuluculuğa hazırlanması için 

danışmanlık ve koçluk yapma; dava özeti, ilk 

ortak toplantıyı en etkili nasıl kullanabilecekleri; 

açılış beyanını kimin ve ne süreyle sunacağını 

tartışma

*Taraflara, gün boyunca üzerinde 

çalışılacak uygun formatta bir uzlaşma anlaşması 

taslağı getirmelerini veya hatta birbirleriyle 

değişmelerini önerme



Belgeler

Taraflar genellikle kısa (bir kılavuz olarak 5-10 

sayfa) bir dava özeti hazırlayacak ve arabuluculuktan 

önce kararlaştırılan bir tarihe kadar bunu 

arabulucuya ve birbirlerine gönderecektir. 

Bu belgenin hazırlanması, genellikle, tarafların 

gerçek uyuşmazlık konularına odaklanması için 

değerli bir alıştırma olabilmektedir. Bazı taraflar 

yalnız arabulucunun görebileceği gizli bir belge sunar 

ve bazı arabulucular da bunu istemeyi seçer.



İlaveten ve neredeyse her zaman, bu 
özetlere destekleyici belgeler eşlik eder.

Arabulucular, uyuşmazlığı anlamak için 
yeterince ayrıntılı olarak hazırlanma ile ayrıntılara

gömülmekten kaçınarak iyi bilgilenmiş görünmek 
arasındaki doğru dengeyi bulmalıdır.

Okuma ve hazırlanma miktarı her arabulucu 
ve her davanın taraflarının kişisel seçimine

bağlıdır.



Bazı arabulucular, bir zihin haritası veya 

başka teknik kullanarak uyuşmazlığı bir sayfa

kağıt üzerine özetlemeyi faydalı bulur. 

Diğerleri ise taraflardan, birkaç belge 

dosyası arasından sekiz veya on belge 

içerebilecek bir zorunlu okuma listesi ister. 

Hazırlanma için başka bir fikir, kâğıtları 

okuma, yaptığınız varsayımları belirleme, böylece 

bunları tanıma ve bir kenara bırakma için zaman 

harcamaktır.



Arabuluculuk zor bir iştir ve buna hazırlık 
önemlidir. Arabulucu ve tarafların hazırlanmaya 
harcadığı zaman sürecin daha düzgün işlemesini 
sağlar ve uzlaşmaya giden yolu muhtemelen 
hızlandırır. Ancak, aşırı hazırlanma bir arabulucu 
olarak etkili bir şekilde çalışmayı engelleyebilir; aklı 
karıştırabilir, varsayımların anlayışı engellemesine 
izin verebilir ve arabulucunun o anda olanlara 
dikkatini tam olarak vermesini önleyebilir. İyi 
hazırlanma, arabulucunun rahatlamasını ve sürece 
enerji ve bağlılık getirmesini sağlayacak ve tarafların

da bunu yapmasına yardım edecektir.



Arabuluculuk gününde hazırlık

Arabuluculuk toplantısının yapılacağı günde, 

çoğu arabulucu erken varmak, yeni bir binada 

yolunu bulmak ve oturma düzeni ve diğer 

özellikleri ayarlayarak ana salonu düzenlemek 

isteyecektir. 

Özellikle, arabulucular, aşağıdakileri kontrol 

etmeli ve güne başlamak için hazır hissetmelidir:



*Kabul düzenlemeleri – taraflara ayrı odalar 

gösterilmelidir

*Odalar – yer, mahremiyet, sıcaklık, oturma 

düzeni, telefon, kâğıt yazı tahtası ve kalemler

*Gün boyunca küçük ikramlar için 

düzenlemeler

*Tuvaletler ve sigara içme alanlarının yeri.



2. GİRİŞ AŞAMASI

Taraflar arabuluculuğa ilk geldiklerinde 

genellikle kaygılı ve gergin olur, diğer taraftan ve 

onun motivasyonlarından şüphe duyar, manipüle 

edilmekten veya faydalanılmaktan korkar, bir 

arabuluculuk oturumunda ne olduğundan ve 

arabuluculardan ne bekleyeceğinden emin 

değildir ve hatta işlerin kontrolden çıkacağından 

korkar.



Tanıtım Aşamasının amacı, insanları sürece 

katılma ve güvenme konusunda rahat 

hissetmesini sağlayacak şekilde bu korkuların 

üstesinden gelmek ve bunları dindirmektir.

Arabuluculuk oturumunun başlangıcı, tüm 

tartışmanın havasını etkiler. İnsanlar 

arabuluculuğu genellikle konuşmanın bir şeyleri 

geliştirmesini umdukları için kabul eder.



Olumsuz duygular içeren bir atmosferde iyi bir 
başlangıç yapmak, arabuluculuk sürecinde kritik bir 
ilk adımdır. İnsanları toplanmaya ve konuşmaya ikna 
etmek zaten kendi başına büyük bir zorlu görevdir.

Taraflarla buluşma

Arabulucunun, ilk özel toplantılar için tarafların 
her biri ile kendi odalarında toplanması önerilebilir. 
Arabuluculuk gününden önce danışmanlarla 
temaslar dışında hiçbir temas gerçekleşmemiş 
olması halinde, tanışmalar özellikle önemli olacaktır 
ve isimlerin kullanımına karar verilmesi gerekecektir.



Arabulucu bu aşamada genellikle günden 
ne bekleneceğine ilişkin bilgi sağlamanın yanında 
tarafların uygulamalı ve konfor ihtiyaçlarını

kontrol edecektir. Taraflara güvenli ellerde 
oldukları hissinin verilmesi esastır; tarafların, 
kaçınılmaz olarak gün ile ilgili bazı endişeleri 
olacaktır. Profesyonel, sakin ve kendinden emin 
ve aynı zamanda sıcak ve samimi biri tarafından 
karşılanmaları halinde, tarafların tereddütleri ve 
endişeleri nispeten daha hızlı hafifleyecektir.



Arabulucu, bu ilk özel toplantılarda, 

muhtemelen arabuluculuk anlaşmasının 

imzalanması, yetki teyidi, insanların kendilerine 

nasıl hitap edilmesini istediği ve her türlü zaman 

sınırını ele alır. Ortak ve özel olmak üzere farklı 

toplantı kombinasyonlarını işaret etmek ve 

tarafların ortaya ileri sürdüğü her türlü özel 

konuyu ele almak da faydalıdır.



Arabulucu, eğer yapılacaksa ilk ortak 

toplantı için tarafları hazırlamalı ve hangi tarafın 

açılış beyanını yapacağını ve her biri ekip için 

kimin açılışı yapacağını teyit etmelidir.

Bu ilk özel toplantılar bazı durumlarda kısa 

olurken, bazı durumlarda ise taraflar ortak bir 

oturumda bir araya gelmeden önce daha uzun 

başlangıç toplantıları veya bir dizi özel toplantı 

gerçekleştirilebilir.



İlk ortak toplantı

Arabulucu, hazırlığın bir parçası olarak, 

tarafların ilk ortak oturumda nerede oturacağını 

düşünmelidir. Yan yana mı yoksa yüz yüze mi 

oturmalılar? Birbirlerinin karşısına mı yoksa 

arabulucunun yanına mı? Arabulucu, bunu 

yaparak, iletişimi teşvik etmek için en iyi yerleşim 

düzenini düşünür. İdare edilecek çok sayıda kişi 

veya birkaç taraf bulunabilir ve herkesin nereye 

oturacağına arabulucu karar verir.



Arabulucular, insanları ortak toplantı salonuna 

nasıl davet edeceğini düşünmelidir, bunu belki de 

kapıda samimi tanıştırmalar ile gerçekleştirebilir. 

Buna ek olarak, arabulucular, süreci makul düzeyde 

kontrol altında tutmaya çalışmalıdır. Taraflar, katılım 

ve iletişime olanak sağlayan bir ortam yaratmakla 

görevli süreç kolaylaştırıcısı olarak, arabulucunun

herkese söz hakkı tanıyarak, süreci kontrol altında 

tutmasını ve adil biçimde yürütmesini bekleyecektir.



Arabulucunun açılış beyanı

Arabulucunun açılışı, arabuluculuğun 
havasını belirlemeye yardım eder, arabulucunun 
rolü ve yetkisini belirler ve arabulucunun 
arabuluculuğun temel kurallarını vurgulamasına 
imkân sağlar. 

Önceden plan ve aşağıdakileri içeren bir 
kontrol listesi yapılması faydalıdır.

*Karşılama ve tanışma

**Ortak oturumun nasıl yürütüleceği:



*Tarafların açılış beyanları – taraflardan her 
biri, durumu kendi bakış açılarından kesintiye 
uğramadan açıklama fırsatına sahip olacaktır. 
Arabulucular, ortak oturumdan önceki ilk özel 
toplantılarda veya açılış beyanlarının bir parçası 
olarak uzunluk, içerik ve odak hakkında bir 
miktar yönlendirme yapabilir. Her türlü düşünceyi 
not almalarını önererek ve açılış beyanları 
yapıldıktan sonra ilave değişimler için zaman 
olacağını söyleyerek, diğer taraftan söylenenleri 
dikkatli bir şekilde dinlemesini istemelidirler. 



Taraflar, diğer tarafla doğrudan konuşmaya

teşvik edilmelidir ve ekibin diğer üyeleri de 
söylenenlere ekleme yapmaya davet

edilmelidir.

*Arabulucu, temel uyuşmazlık konularını 
kararlaştırmak için taraflarla birlikte çalışacak ve 
bu konuların süreç boyunca sırası geldiğinde 
ortak olarak veya arabulucu ile özel olarak 
tartışılması için herkesin kabulünü alacaktır.



**Arabulucunun rolü:

*Tarafların kendi çözümlerini bulmasına 
yardım etme

*Neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar 
vermeme

*Cevabı sağlamama

*Yansız olma ve yargılayıcı olmama

*İletişimi kolaylaştırma ve müzakerelere 
destek olma

*Pozisyonları, fikirleri ve seçenekleri 
sorgulama ve test etme



**Tarafların rolü:

*Sorun taraflara aittir ve onlar tarafından 

paylaşılır ve bu nedenle taraflar, çözüm bulmak 

için birlikte çalışmalıdır

*Taraflar, nihai karar vericilerdir ve 

dolayısıyla sonucu kontrol ederler

*Bilgi değişimi ve müzakere yoluyla sürece 

aktif katılım, ilerleme kaydetmek için önemlidir



**Temel kurallar:

*Gizlilik- arabuluculukta gerçekleşen her şey, taraflar 
aksine karar vermedikçe, taraflar ve arabulucuya özeldir; 
arabulucu ve taraflar arasındaki özel toplantılar, arabulucuya 
bilgiyi iletme izni verilmedikçe bütünüyle gizlidir. 

*Halel getirmezlik – uyuşmazlığın davaya gitmesi 
halinde, normalde açıklamanın bir parçası olmayan, süreç 
dâhilinde söylenmiş veya görülmüş olan her şey gizli kalır.

*Tarafların temsilcileri, uyuşmazlığı çözme yetkilerini 
teyit etmiştir. Açılış toplantısı dâhil olmak üzere herhangi bir 
aşamada yetki sorunları çıkması durumunda, arabulucu, yetki 
seviyesinin değiştirilmesi gerekirse arabuluculuk dışındaki diğer 
kişilere mesai saatleri dışında erişim gibi pratik yönleri 
tartışmalıdır.



*Anlaşma kâğıda dökülüp imzalanıncaya kadar 
bağlayıcı değildir. Bu, taraflara, fikir ve seçenekleri 
kendilerini taahhüt altına sokmadan keşfetme 
özgürlüğü verir.

**Günün ve arabuluculuk sürecinin geri 
kalanının işleyişi:

*Ortak ve özel toplantılar karışımı

*Günün zaman ayarı ve özel oturumların olası 
zamanı

*Sürecin, arabulucu ile yalnız hizmet verilen 
kişinin veya yalnız danışmanın toplantı yapmasına 
izin verme esnekliği



*Molalar, yemekler, diğer lojistik, vb.

*Tarafların uyuşmazlığı sonlandırmasını ve 

başka bir yerde mevcut olmayan çözümlere karar 

vermesini sağlayan eşsiz fırsat

*Sıkı çalışma gerektirir – taraflar, istedikleri 

her şeyi alamayabilir, bunun yerine herkesin 

katlanabileceği bir çözüme ulaşır

*Sorusu olan?



Nasıl bir açılış planlanmış olursa olsun, 
arabulucu, gerekirse oldukça farklı bir şey yapacak 
kadar esnek olmalıdır. Bazı durumlarda, toplantının 
ertelenmesi veya hatta hep birlikte bırakılması 
gerekebilir ve diğer durumlarda toplantı faydalı bir 
şekilde sabah boyunca devam edebilir. 
Arabulucunun açılışı, kısa olmalı, belki yalnız birkaç 
dakika sürmelidir.

Arabulucunun düzgün bir şekilde sunulan 
açılışı, güvensizliğin giderilmesine, tarafların rahatlık 
seviyesini artırılmasına ve işbirlikçi bir atmosferin 
desteklenmeye başlamasına yardım edebilir.



Günün öncesinde, arabulucunun hiçbir çıkar 

çatışması olmadığı da belirtilmiş olacaktır. 

Arabuluculuk sırasında potansiyel bir çatışma 

çıkması halinde, bunun derhal tartışılması esastır; 

olası bir çatışma arabulucunun güvenilirliğini ve 

tarafların sürece inancını tehlikeye atabileceği için 

arabulucu, ortaya çıkmamasını veya sorun 

olmamasını umarak bunu göz ardı edemez. 

Genel olarak, açılış, taraflara kendilerini iyi ellerde 

hissettirecek şekilde olumlu ve emniyetli olmalıdır.



Tarafların açılış beyanları

Arabulucunun açılışından sonra, her taraf, 
genellikle bir açılış beyanında bulunur. Kimin ilk önce 
başlayacağı – normalde davacı – ve ekibin hangi 
üyesi veya üyelerini sunumu yapacağı önceden 
taraflarla kararlaştırılır.

Tarafların uyuşmazlığa bağlı güçlü duyguları 
olduğunun anlaşılması halinde, arabulucu bunu açık 
bir şekilde kabul etmek isteyebilir. Arabulucu, güçlü 
duygulardan korkmamalıdır; güçlü duyguları ifade 
etme ve açıklama fırsatı, taraflara ve sürece yardımcı 
olabilir.



Arabulucu, her sunum yapılırken dikkatini 

konuşmacıya yönlendirmelidir; bunun anlamı, 

mümkün olduğunca az not almak ve konuşmacı 

ile göz temasını korumaktır. Arabulucu, her ekibi 

konuşmaya davet ederek, dinleyerek, zamana 

dikkat ederek ve her birine katkısı için teşekkür 

ederek sunumları yönetmelidir.



Açılış beyanlarının ardından, arabulucu, 

tarafları konuşmaya devam etmeye teşvik edebilir 

ve diyalogun yapıcı olduğu sürece devam 

etmesine imkân sağlar. Olabilecek güçlü 

duygulara bağlı olarak, temel uyuşmazlık 

konularının ve gün için katı olmayan bir gündemin

belirlenmesi faydalıdır. Bu, çözüme ulaşmak için 

hangi alanların ele alınması gerekeceğini

taraflarla birlikte sıralayarak yapılabilir.



İlk ortak toplantının sonunda, taraflara özel 

oturumlarda ilave gizlilik seviyesini hatırlatmak 

faydalı olabilir. Arabulucu, özel oturumlara 

geçildiğinde ilk olarak hangi tarafla görüşeceğine 

karar vermeli ve özel toplantıları için bir zaman 

çizelgesi belirlemelidir. Düzgün yönetilirse, 

taraflar, ilk ortak toplantıdan arabulucunun günü 

üretken bir şekilde idare edeceğine güvenerek 

ayrılacaktır.



3. ÖYKÜ ANLATMA AŞAMASI

Öykü anlatma aşaması, her tarafın bakış 
açısını anlamaya başlaması ve ele alınması gereken 
çok önemli konuları formüle etmesi için bir fırsattır. 
Öykü anlatma aşaması ilerlemek için bir yol sunar. 
Daha da önemlisi, arabulucu, aktif dinleme gibi 
iletişim becerileri sayesinde, tarafların dinlendiklerini 
hissetmesine imkân sağlar ve belki de ilk defa 
birbirlerini dinlemesine yardım eder. Bu, genellikle, 
eylemlerinin diğerleri üzerindeki etkisini anlamamış

ve ne hissettiklerini ifade edememiş olan taraflar için 
bir dönüm noktası temsil eder.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

ÖYKÜ ANLATMA  AŞAMASI



Öykü anlatma aşaması genellikle açılış 
toplantısının sonuna doğru, tarafların açılış 
beyanları ve arabulucunun bunları gün boyunca 
tartışmalarda ele alınması gerekecek konular 
şeklinde özetlemesi ile başlayacaktır. Bazı ortak 
gerekçeler ve uyuşmazlık halinde kalan alanlar 
belirlenebilir. Bununla birlikte, taraflar arabulucu 
ile bu şekilde çalışmış olsa bile taraflardan her 
biri gizli yönleri arabulucuyla bir özel toplantı 
güvenliğinde tartışmayı da isteyebilir.



Özellikle de tarafların veya onların danışmanlarının 
istekli olması veya bir konunun dosdoğru olması 
durumunda, tanıtım aşamasından doğrudan problem 
çözme aşamasına geçilmesi caziptir. Ancak, öykü anlatma 
aşaması, arabuluculuğu taraflar ve danışmanları

arasındaki doğrudan müzakereden ayıran şeydir. Tarafların 
uzlaşma hakkındaki kararlarına bilgi sağlayacak olan altta 
yatan çıkarları belirlemeye yardım eder ve arabulucunun 
buradaki rolü, çoğunlukla, böyle bir incelemeyi 
normalleştirmek ve taraflara davaya farklı bir şekilde

yaklaşma izni vermektir.



Bu aşamada, genellikle, arabulucunun her taraf ve 
takımı ile geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek hakkında ayrı 
görüşmeler yaptığı birtakım toplantılar olacaktır. 
Arabulucu, her tarafın durumlara bakış açısı ve duygularını 
öğrenmenin yanı sıra yasal haklar, ticari çıkarlar ve kişisel 
endişe ve ihtiyaçları ele alacaktır. Bunu yaparken, 
arabulucu, taraflardan her birinin arabulucunun tarafsız 
olduğu ve potansiyel zayıf yönleri hakkındaki tartışmalar 
dâhil olmak üzere hassas bilgiler konusunda 
güvenilebileceği konusunda güvenini kazanmak için günün

ilk saatlerinde kurulan güven ve yakınlığı geliştirmeye ve 
güçlendirmeye başlayacaktır.



Bu özel toplantılar, taraflara, her türlü güçlü 

duygularını ifade edebildikleri ve arabulucunun 

bu duyguları ve bu duyguların sürece dahil olanlar 

üzerindeki etkisini tanıdığı ve kabul ettiği güvenli 

bir ortam da sağlayacaktır. Böyle duyguların 

gücünden dolayı, taraflar genellikle gerçek 

sorunları göremeyecektir ve arabulucu gerçekten 

önemli olan şeyleri bir kez daha açıklığa 

kavuşturmalarına yardım edecektir.



Bu aşamada, arabulucular, her tarafı diğerinin 
neye ihtiyacı olduğunu yaratıcı bir şekilde 
düşünmeye teşvik etmeye başlayacaktır ve bu da 
tarafların bir perspektif anlayışı geliştirmesine, 
birbirlerine bilgi sağlamasına ve her tarafın durumu 
nasıl gördüğüne dair daha net bir görüş kazanmaya 
yardım edecektir. Benzer şekilde, bir tarafın 
motivasyonunu belirlemek arabulucu için değerlidir 
– tarafların danışmanları bile bazen arabuluculuk 
sırasında bir hizmet verilen kişiden çıkanlara 
şaşıracaktır. Bu nedenle, arabulucular, alakalı

bilgileri keşfetmelerine yardım edebilecek ipucu ve 
işaretlere karşı tetikte olmalıdır.



Taraflar öykülerini anlattıkça – hukuki, ticari ve kişisel –
arabulucu, bu erken aşamada bile, örneğin hiçbir rakam 
belirtmeden ve alternatif imkânları açık tutarak, olası bir

uzlaşmanın genel şeklini ana hatlarıyla çizmeye başlayabilir.

Ortak ve özel toplantıları kullanma

Arabulucular, taraflarla ortak veya özel olarak çalışmanın 
olası avantaj ve dezavantajlarını dikkatli bir şekilde 
düşünmelidir. Doğru veya yanlış bir örüntü yoktur ve çoğu 
arabuluculuk bunların bir karışımını içerir. Denge, 
arabulucunun kendi tercihe ne göre değil, tarafların 
uyuşmazlığa ve birbirlerine yaklaşımına göre muhakeme 
edilmelidir.



Bir taraf, uyuşmazlığın zorlu geçmişinden 

dolayı karşı tarafla ortak bir toplantıda buluşmaya 

direnç gösterebilir. Ancak, arabulucu, ilerleme 

için bir fırsat sunabileceğinden söz konusu tarafı 

bunu yapmaya teşvik edebilir ve toplantıya sıkı bir 

şekilde yönetmeyi ve açık bir amaç ve yapı ortaya 

koymayı vaat edebilir. Nihayetinde, böyle bir 

toplantı, arabulucunun ısrarı ile değil, tarafların 

kabul etmesi ile gerçekleşecektir.



Ortak toplantılar

Bunlar, herkesin neler olduğunu görmesine ve 
duymasına ve nasıl katkıda bulunacağını seçmesine imkân 
sağlar. Arabulucunun bağsızlığı kolayca gözlemlenir ve 
kabul edilir.

Ancak, bir arabulucu için ortak toplantılar riskli 
görünebilir; genellikle beklenmeyen olacak ve insanların ve 
sürecin becerili yönetimine ihtiyaç doğacaktır. Aynı 
zamanda, tarafların bir masa etrafında zayıflıklarını 
açıklaması pek mümkün değildir; tartışmalar kolayca 
tıkanabilir veya bölünebilir ve hoşnutsuzluk ve asabiyet 
ortaya çıkabilir. 



Öte yandan, ortak toplantılar genellikle 

verimli bir zaman kullanımı ve taraflar arasında 

bilgi iletimi ve fikir gelişimi için etkili bir yol sunar.

Arabulucu, tarafları çeşitli amaçlar 

doğrultusunda ortak bir toplantı yapmaya veya

böyle bir toplantıda kalmaya teşvik edebilir. Ortak 

toplantılar, herkesin birlikte çalışması ve

adanmışlığını göstermesi için fırsatlar sağlar.



Bu toplantılar, taraflar arasındaki ilişkilerin

yeniden kurulmasına, belirli bir fikir veya konu 
başlığının diğerleri üzerindeki etkisinin

görülmesine ve bilgi değişiminde zaman 
kazanılmasına yardım edebilir. Arabulucu, bir

ilerleme anlayışını paylaşarak ve nelerin 
kararlaştırıldığını ve üzerinde çalışılacak neler

kaldığını açıklığa kavuşturarak, teknik veya pratik 
yönlerin ele alınmasına taraflar ile birlikte

çalışabilir.



Özel toplantılar

Bu toplantılar, her tarafa hassas ve zor konuları 
güvenilen bir arabulucu ile serbestçe ele alma şansı verir. 
Arabulucunun da daha derinlemesine sohbetler yoluyla 
bireysel ihtiyaç ve çıkarları anlamasını sağlar ve taraflara 
aşağıdakiler için zaman verir:

*Neler olduğu ve neler duydukları hakkında 
düşünme

*Bir grup olarak yeniden toplanma; düşüncelerini 
pekiştirme

*Zor veya düş kırıklığına uğratıcı bir açık toplantıyı 
atlatma

*Kendi alanında rahatlama



*Arabulucunun hiçbir gizli bilgiyi izin 

almadan diğer tarafa götürmeyeceğine 

güvenerek, davanın tüm yönlerini arabulucu ve

birbirleriyle açık bir şekilde konuşma

*Planlama, hazırlanma, prova yapma ve bir 

koç olarak arabulucunun yardımını alma

*Arabuluculuk dışındakilere danışma

*Özel olarak tavrını değiştirmeye karar 

vererek itibarını koruma.



Gerçekçi olarak, taraflar, ilk özel toplantıda 
arabulucuya çok fazla miktarda hassas bilgiyi 
açıklamayacaktır. Taraflar ve danışmanları bu 
aşamada genellikle temkinli olacak ve ortak 
toplantıda sergilenen açılış pozisyonlarının 
gücünü ortaya koymaya devam edecektir. 
Arabulucu, tarafların güvenini kazanmak için, 
kendisine güvenmenin emniyetli olduğu 
konusunda taraflara güvence veren uygun dil ve 
davranışları kullanmalıdır.



Arabulucu, bunu başarmak için, en azından her 
tarafla yapılan ilk birkaç özel toplantıda, tartıştıkları 
şeylerin gizli olduğunu taraflara düzenli olarak 
hatırlatmalı ve onların en önemli şeyleri ifade 
etmesine imkân sağlamak için açık uçlu sorular 
sormalıdır. Arabulucu, daha sonra, nelerin 
tartışılacağı konusunda daha çok öncü rol 
üstlenebilir ancak yine de her zaman, tarafın acil 
gördüğü her şeye açık olmaya devam etmelidir. 
Normalde, gündemi taraflar belirler ve iyi 
arabulucular bunun ışığında esnek kalır. Buradaki 
fikir, mülakat yapmaktan ziyade sohbet etmektir. 



Özel toplantıları yürütürken göz önünde 

tutulacak önemli bir husus, özellikle de 

arabuluculuğun ilk aşamalarında, zaman yönetimidir. 

Arabulucu taraflardan biri ile özel olarak çalışırken, 

diğer taraf bir süre için yalnız bırakılacaktır. Bu da 

gerilime yol açabilir. Arabulucular, bekleyen tarafa ne 

kadar bekleyeceklerini belirterek ve muhtemelen 

onlara beklerken gerçekleştirecekleri yapıcı bir görev 

vererek bu durumu yönetmelidir.



Arabulucular, odalar arasında hareket ederken, 

aldıkları notlara da dikkat etmelidir. Bunlar gizli 

olabilir ve özellikle sayılar çok kolay bir şekilde 

okunabilir. Benzer şekilde, odalarda cam kapı veya 

pencereler bulunması da arabulucunun taraflardan 

biri ile özel olarak çalışırken kullandığı kâğıt yazı 

tahtası veya tahtaları ortaya çıkabilir. Gizlilik 

açısından en güvenli yol, aksi özellikle 

belirtilmedikçe her şeye gizli muamelesi yapmaktır.



Bununla birlikte, hiçbir bilginin değişilmemesi 
durumunda ilerleme çok sınırlı olabilir. Bu nedenle, 
arabulucular, tarafların bu tür bilgileri belirlemesine yardım 
etmeli ve uygun olduğunda bunları açığa çıkarmak için izin 
ve takdir yetkisi istemelidir. 

Özel çalışma için diğer temel nedenler aşağıdakileri 
içerir: 

*Taraflara gizliliği düzenli olarak hatırlatma

*Basit açık uçlu sorular kullanma ve cevaplar için 
yeterli zaman ve sessizlik sağlama

*Danışman yerine tarafın yanına oturma ve tarafı 
serbestçe konuşmaya teşvik etme



*Avukatları dâhil etme ve yine de onların 

sohbete hakim olmasını engelleme

*Dikkatlice dinleme, içerik ve teslim, 

kelimeler ve vücut dilini tutarsızlıklar açısından 

gözleme

*Konuşma süresi dengesinin tarafın 

konuşmasına izin verdiğinden emin olma

*Birkaç konuda ek sorgulama yapma, 

ancak bazı konuları sonraki tartışmaya bırakmaya 

hazır olma



*Süreyi gözleme

*Özel oturumların sonuna doğru özetleme 

yapma, gizliliği pekiştirme ve varsa, diğer tarafa 

nelerin iletilebileceğini kontrol etme

*O tarafın yapmasının faydalı olacağı bir 

şeyler varsa görevler belirleme

*Aynı tarafla sonraki özel toplantıda size yol 

gösterebileceği için “başka bir şey söylemek 

isteyen var mı?” gibi son bir açık uçlu soru sorma



*Geri dönüşünüz için bir süre tahmininde 

bulunma.

Tarafların öykülerini anlatmaya teşvik 

edilmesi, arabulucunun sabırlı, anlayışlı ve ısrarcı 

olmasını gerektirir. Bu nedenle, arabulucunun her 

tarafla özel olarak birkaç oturum yaptığı bu 

aşama muhtemelen en az birkaç saat sürer.



4. SORUN ÇÖZME AŞAMASI

Problem çözme aşaması, arabuluculuğun, 

çözüme yönelik ilk ciddi adımların atıldığı en zorlu 

kısmıdır. Burada, açık fikir ve yapılar potansiyel 

çözüm ve rakamlara dönüşür ve parasal olmayan 

sonuçlar uygulamalı düzenlemeler haline getirilir. 

Bu ayrıntılı müzakereler, uzlaşmanın yazılı olarak 

kaydedildiği veya tarafların sırada ne olduğuna 

karar verdiği son aşamaya kadar devam eder.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Öykü anlatma ve problem çözme aşamaları 
arasında geçiş için net bir zamanlama yoktur. 
Taraflardan birinin somut öneriler yapmak istemesi, 
genel temponun daha hızlı gelmesi, tüm tarafların 
prensipte yeterince tartışma yapıldığını söylemesi ve 
risk değerlendirmelerinin düzeltilmesi bu geçiş için 
gösterge olabilir. Alternatif olarak, arabulucu, belirli 
sayılar üzerinden konuşmaya hazır olduklarını ve 
tempoda bir değişiklik yapılması gerektiğini 
hissettiğinde, tartışmalara bir miktar ilave enerji 
katarak tarafları ilerletebilir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Arabulucular, ayrıntılı olarak müzakereye 

başlamadan önce büyük resmi ortaya çıkarmak 

için genel anlamda konuşarak, başlangıçta 

prensip olarak çalışmayı seçebilir. Bu, özellikle ilk 

önerileri formüle edip ileterek ve müteakip 

önerileri ve bilgi değişimini tedbirli bir şekilde 

yöneterek ilk aşamalardaki adım atma 

isteksizliğinin üstesinden gelmeleri konusunda 

taraflara yardım edebilir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Beklenmeyen, beklenen veya hatta kasıtlı olarak 
tetiklenen aleni bir açmazın ele alınması zorlu bir görev 
olabilir. Bazı arabuluculuklar oldukça düzgün biçimde 
uzlaşmaya doğru gider, çok daha fazlası da zorlu bir 
belirgin açmaz aşamasına girer. Bu, meydana geldiğinde 
veya belki de açılış toplantısında meydana gelme olasılığı 
önceden kabul edilerek normalleştirilmelidir. Ne yazık ki, 
bir açmaz durumunu ele alırken, bunu aşmaya yönelik ilk 
adım diğerleri tarafından veya bu adımı atan tarafça 
zayıflık olarak görülebilir. Arabulucu, tarafların ilk adımı 
formüle etmesine ve atmasına destek   olarak yardımcı 
olabilir. Öykü anlatma  aşamasında insanları –
motivasyonlarını, kişiliklerini ve baskıları – anlamak için 
harcanan çabalar artık meyvesini verecektir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Bu aşama boyunca, arabulucu:

*Taraflar arasındaki etkili müzakerelerin 
gözlemcisi olabilir

*Odalar arasında önerileri ve karşı önerileri 
alan bir kolaylaştırıcı olabilir

*Pazarlığın en iyi nasıl yapılabileceği ve 
ilerletilebileceği konusunda bir koç olabilir

*Yansız bir duruşla da olsa müzakereleri 
önemli ölçüde etkileyen aktif bir anlaşma aracısı 
olabilir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Ortak ve özel toplantıları kullanma

Burada, arabulucu aynı süreç seçimlerini 
kullanabilir ve konuya, taraflara, onların 
danışmanlarına ve taraflar arası ilişkilere uyan 
kararlar alınmalıdır.

**Özel toplantılar

Bunlar genellikle beklenen normdur ve 
arabulucunun, her tarafın kendi çıkarlarını 
karşılayacak bir uzlaşmaya odaklanmasına 
yardım etmek için aktif bir şekilde çalışmasını 
sağlar.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Taraflar, önceden katı bir şekilde ifade 

edilen pozisyonlarıyla yerleşik pozisyonlarından 

çözüme doğru gittikçe, genellikle bir kayıp hissi 

ve bir itibar kaybı algısı oluşur. Bu nedenle, 

arabulucular, problem çözme aşamasında çeşitli 

teknikler kullanarak ilerlemeye devam etmek için 

özel toplantıları kullanabilir.

Arabulucu bu aşamada perspektif sağlar ve 

her tarafın ihtiyaçlarını karşılayan önerilerin 

şekillendirilmesine yardım eder.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Arabulucu, tarafların endişe ve fikirlerini 

öncelik sırasına koymasına yardım ederek, 

önerileri anlayarak ve kontrol ederek, bunların 

diğer tarafın bilinen fikirlerinden nasıl 

alınabileceğini test ederek, bunların zamanlama 

tavsiyesi ile nasıl sunulması gerektiğine ilişkin 

tartışmalar dâhil ederek, tarafların pozisyonları 

test etmesi ve umdukları her şeyi elde 

edemeyeceklerini fark etmeye başlaması için bir 

görüş bildirme aracı haline gelir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



İlaveten, arabulucular, tarafların farklı 
değerlere sahip unsurları belirlemesine yardım 
edecektir – bir özür veya açıklama gibi, bir tarafın 
çok az değer verdiği veya çok az maliyete 
katlanacağı bir unsur, başka bir taraf için çok 
önemli olabilir. Sunulan uzlaşma önerisine karşı, 
müzakere edilen bir anlaşma için en iyi, en kötü 
ve gerçekçi alternatiflerin kontrol edilmesi ve 
devam eden dava veya tahkimin muhtemel 
maliyetinin altının çizilmesi, bu aşamada 
arabulucu tarafından kullanılan gerçeklik testi 
yöntemleridir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Son olarak, arabulucular, devinirliğin
etkilenmemesini sağlamak için düş kırıklığı

yaratan önerilere verilen tepkileri idare etmelidir.

Arabulucu genellikle tarafların gerçeklik 
testi olmadan bir çözüm bulmasına yardım

edebilse de bu genellikle ilerlemenin anahtarı 
olabilir. Tüm gün boyunca sıkı bir şekilde çalışan 
taraflar düş kırıklığına uğrayabilir ve bir şekilde 
hoş olmayan şartlarda bile uzlaşmanın 
avantajlarını kabul etmeyebilir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Arabulucu, tarafları kendi seçimlerine göre her 

türlü yeni iç görüyü reddetme konusunda serbest 

bırakarak herhangi bir çözüm veya görüş 

bildirmemeye devam etse de nesnel ve yargılayıcı 

olmayan bir şekilde vizyona açıklık

getirebilir. Problem çözme aşamasında, tüm 

müzakerelere arabulucunun yaptığı özel toplantılar 

ile devam edilmesi (mekik diplomasisi) cazip gelir. 

Özellikle de ilk öneriler genellikle taraflar arasında 

gerçekçilikten uzak olarak alındığından, daha güvenli 

hissettirir ve arabulucuya bir kontrol duygusu sağlar.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Bununla birlikte, yalnız özel olarak 
çalışmanın potansiyel dezavantajları da vardır. 
Özellikle, daha çok zaman alıcı olabilir; 
arabulucu, basit bir ulak olarak görülebilir ve 
tarafların doğrudan vermeye istekli olmadıkları 
önerilerin iletilmesi için manipüle edilebilir; 
arabulucu başarılı bir sonuç için çok fazla 
sorumluluk almaya yönelebilir ve gelecek

ilişkilerinin öngörülmesi durumunda özellikle 
önemli olan tarafların birlikte çalışma fırsatı

kaçırılabilir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



**Ortak toplantılar

Bunlar, yukarıda sayılan dezavantajların 

bazıların karşı koyabilir ancak özenli bir şekilde 

hazırlanmalı ve ele alınmalıdır. Arabulucu, sürecin 

yöneticisi olarak, önerilen katılımcılar dâhil olmak 

üzere her ortak toplantının amacını tanımlamalı 

ve açık ve muhtemelen sınırlı bir gündem 

belirlemelidir. Taraflardan her birine bir 

hazırlanma süresi de verilmelidir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Arabulucu, ortak toplantıya başkanlık 
edecek, toplantının yapıcı olmaya devam ederek 
sürmesini sağlayacak ve kararlaştırılan amacına 
hizmet ettiğinde veya yeterince iyi gitmediğinde 
toplantıyı sonlandıracaktır.

Problem çözme aşamasında bir ortak 
toplantı, düzgün kullanıldığında, devinirligi
artırabilir, her tarafın görüşünü doğrudan 
betimleyebilir, hatayı veya yanlış vurguyu 
önleyebilir ve her türlü açmazın üstesinden 
gelebilir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Uzlaşma seçenekleri

Taraflardan her biri, aynı uzlaşma rakamlarını 
tamamen farklı bir şekilde hesaplayabilir ve haklı 
gerekçelere dayandırabilir. Birine göre tazminat, başka 
birine göre belirlenmemiş bir ödeme olabilir. Birine göre 
özür, diğerine göre bir pişmanlık ifadesi olabilir.

Birtakım tazminat kalemleri içeren taleplerde, taraflar 
rakamları farklı şekillerde hesaplamayı   seçebilir ve genel 
uzlaşma kendileri için uygun olduğu sürece rakamları 
ayrıntılı dökümlemek yerine genel toplam üzerinden 
çalışmayı tercih edebilir. Arabulucu, tarafların seçeneklere 
olumlu bir şekilde bakmasına yardım etmek için bu 
farklılıklardan yaratıcı ancak dürüst bir şekilde 
faydalanabilir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Tarafların, uzlaşmayı basitçe gönül rahatlığı, 
kesinlik ve dava açma ihtimalinden kaçış için 
isteyebileceğini unutmayın; yalnız baş müzakereci 
bunun ne kadar değerli olduğuna karar verebilir.

Potansiyel problemler

Taraflardan biri arabuluculuğu yalnızca diğer 
tarafın ne kadar savunmasız hissettiğini öğrenmek 
için kullanmayı deneyebilir, ardından arabuluculukta 
uzlaşmayı reddederek, kısa bir süre sonra zorlu bir 
resmi öneride bulunabilir. Arabulucunun bundan 
şüphelenmesi durumunda, hareket etmenin hala 
mümkün olup olmadığını görmek için tarafların 
doğrudan müzakere yaptığı ortak bir oturum etkili 
olabilir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Arabulucular, uzlaşmanın, tarafların 

kendilerinin vardığı, kabul ettikleri ve 

sahiplendikleri sonuç olmasını sağlamalıdır. 

Uzlaşma, arabulucuyu değil tarafları memnun 

etmelidir; belirli bir uzlaşmanın neden kabul 

edilebilir olarak ortaya çıktığı arabulucuya 

söylenmeyebilir. Bu, taraflardan birinin uzlaşmaya 

arabulucu tarafından itildiğini iddia edebileceği 

(bu çok nadir olsa da) gelecekteki her türlü 

potansiyel anlaşmazlığı önlemeye de yardım eder.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Gizliliğe her zaman saygı gösterilmelidir ve 

arabulucu durumları ve önerileri açıklamak için 

doğrudan izinli olduğunu garanti etmelidir. 

Tarafların müzakerelerin gelişmesi için 

açıklamalar yapması gerekecektir ve 

arabulucular, ilerlemeye yardımcı olacağını 

düşündükleri bilgileri paylaşmak için açık izin 

isteyecek ancak ilgili tarafın bunu reddetmesi 

halinde karara saygı duyacaktır.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Standart bir arabuluculuk anlaşması, hazır 

bulunanların uzlaşma için tam yetkiye sahip 

olmasını gerektirir. Buna rağmen, yetki seviyeleri 

ile ilgili sorunlar sıklıkla ortaya çıkar. Bunlar, bir 

tarafın güvenilirliğine karşı bir zorluk olarak 

görülebileceğinden, özel olarak hassasiyetle ele 

alınmalıdır. Arabulucular, daha yüksek bir yetki 

seviyesine sahip kişiler ile telefon yoluyla iletişimi 

teşvik etmelidir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



Birçok arabuluculuk vakası, ilerlemenin artık 
mümkün görünmediği bir noktaya gelir. Arabulucu, enerji, 
yaratıcılık ve devinirlik hissini koruyarak süreç hakkında bir 
tartışmaya dönebilir. Uzlaşmalar genellikle, ilerlemenin 
imkânsız görünmesinden bir veya iki saat sonra ortaya 
çıkar.

Uzun süren bir uyuşmazlığa ilişkin bir 
arabuluculuğun sonuna doğru, uzlaşma bir olasılık haline 
geldiği anda, uzlaşma paniği ortaya çıkabilir. Burada, 
arabulucular, uyuşmazlık olmayan katlanılabilir bir gelecek 
resmi oluşturmalarına yardım ederek, uzlaşmanın 
yaşamlarında bırakacağı boşlukla nasıl başa 
çıkabilecekleri konusunda taraflar ile birlikte çalışır.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SORUN ÇÖZME AŞAMASI



5. ANLAŞMA/SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI

Anlaşma Aşamasının amacı, problem çözme 
aşamasının sonucunu somutlaştırmak ve varılan her 
türlü anlaşmanın açık, özel, gerçekçi ve proaktif
olmasını sağlamaktır. Hiçbir anlaşmaya 
varılamaması halinde, arabulucu en azından günün 
olumlu sonuçlanmasını ve tarafların kaydedilen her 
türlü ilerlemeyi olumlu görmesini sağlamak için 
Sonraki Adımlara karar vermek üzere taraflar ile 
birlikte çalışmalıdır.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI



Bu aşama, arabuluculuk sürecindeki en 
kritik safhalardan biridir. Burada genellikle, 
zamanı gelmeden birkaç dakika önce gevşeme 
eğilimi ortaya çıkar ancak bu çok maliyetli olabilir. 
Arabuluculuktaki yaygın bir başarısızlık nedeni, 
arabulucuların ve tarafların, anlaşmaların 
uygulanmasına ilişkin ayrıntı ve usuller üzerinde 
çalışmayı ihmal etmesidir. Bunun sonucu da açık 
bir şekilde başarılı bir uzlaşmadan günler veya 
haftalar sonra, orijinal anlaşmanın anlamı 
üzerinde yeni bir çatışma ortaya çıkmasıdır.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI



Bu çatışma bazen başka bir arabuluculuk turu ile 

çözülebilir ancak beklenenden çok daha fazla 

anlaşma tamamen bozulmakta ve taraflar 

birbirlerini keskin olarak sözlerini tutmamakla 

suçlamaktadır. Bundan sonra barışı sağlamak 

çok daha zor olabilir. Arabulucular, en sonuna 

kadar tetikte olarak böyle bir senaryonun 

gerçekleşme ihtimalini büyük ölçüde azaltabilir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI



Uzlaşma şartları

Bazen, anlaşmalar arabulucuyu da şaşırtacak 
şekilde, hatta bir taraf için haksız görünen şartlarla 
ortaya çıkabilir. Ancak, arabulucu, tüm öyküyü asla 
bilemeyecek ve tarafları uzlaşmaya götüren her şeyi 
nadiren keşfedecektir. Buna göre, arabulucu, adillik 
veya uzlaşmanın motivasyonları ile ilgilenmekten 
ziyade, anlaşmanın tarafları memnun etmesini, 
işleyebilir olmasını ve tarafların anlaşmaya bağlı 
kalmasını sağlamalıdır.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI



Bununla birlikte, taraflardan bir veya 
birkaçının temsil edilmemesi veya danışmanları 
olmadan katılması veya taraflardan herhangi 
birinde bir emin olmama belirtisi olması 
durumunda, arabulucu, tüm taraflara ilave bir 
düşünme süresi olmadan anlaşmayı yapmak 
isteyip istemediklerini sormalıdır. Çok nadiren, 
arabulucu ortaya çıkan anlaşmanın dürüst veya 
yasal olmadığını hissedebilir. Bu, adillik 
sorunlarından farklı olarak ahlaki bir ikilem 
sergiler. 

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI



Bir uzlaşmaya varıldığında, arabulucuya 
aşağıdakileri dikkate alması tavsiye edilir:

*Çözümlerin uygulanabilirliği ve işleyebilirliği

Bir tarafın diğerine ödeyeceği miktarlar 
üzerinden anlaşma basit görünebilir ancak burada 
bile hiçbir gizli kesinti veya ilave olmadığını görmek 
için özen gösterilmelidir. Rakama vergi dâhil mi? Ne 
zaman muaccel olacaktır? Temerrüt durumda ne 
olur? Mahkeme işlemleri başlaması halinde, bunlar 
nasıl ve ne zaman sonlanacaktır? Arabulucu, 
işleyebilir bir anlaşma için gerekli olan her şeyin 
kapsama dâhil edilmesini sağlamak için bu soruları 
sormalıdır. 

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI



*Amaç

Anlaşma, açık ve makul bir şekilde kapsamlı 

olmalı, her tarafça veya onun adına kabul edilip 

imzalananların bir kaydını sağlamalıdır. Daha 

ayrıntılı ilave bir anlaşma (örneğin; bir ortak 

girişim veya bayilik belgesi) öngörülmesi halinde, 

bunun genel biçimi belirlenmelidir. Normalde, bir 

uzlaşma anlaşması, ihlal durumunda infaz 

edilebilir bir sözleşme statüsüne sahiptir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI



*İçerik

Her uzlaşma anlaşması farklıdır ve anlaşmaya nelerin 
dâhil edilmesi gerektiği konusunda bir kontrol listesi yoktur. 

Genellikle şunları içerecektir:

**Tarafların isimleri

**Gerekçeler 

**Anlaşma başlıkları

**Gizlilik

**Maliyetlere ilişkin her türlü anlaşma

**Arabulucunun tanık olarak çağrılamayacağı

**Gelecekteki uyuşmazlık çözüm süreçleri

**İmzalar ve tarih.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI



Uzlaşma anlaşmasının kaleme alınması

Uzlaşma anlaşması normalde tarafların 
avukatları tarafından hazırlanır ve arabulucu tüm 
hususların kapsama dâhil edilip edilmediğini kontrol 
ederek katkıda bulunur. Bu aşamada neredeyse her 
zaman yeni sorunlar ortaya çıkar. Küçük bir sorun 
gibi görünen şeyler bir anda büyük önem ve zorluk 
kazanabilir. Bu, taraflarla gerek ortak gerekse de 
özel olarak ilave keşif veya müzakere yapılmasını 
gerektirebilir. Bir uzlaşma anlaşmasının yazılması, 
daha karmaşık durumlardan birkaç saat alabilir. 
Mekânda belgeleme, baskı ve fotokopi imkânlarının 
mevcut olması gerekir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI



Karmaşık durumlarda veya özel bir anlaşma 
şekli gereken hallerde, arabulucu, detayları üzerinde 
anlaşmaya varıldığında dâhil edilecek olan bir 
uzlaşma anlaşması taslağının arabuluculuk 
gününden önce danışmanlar tarafından 
hazırlanmasını ve hatta değişilmesini önerebilir veya 
danışmanlar böyle bir öneride bulunabilir. Bu, zaman 
kazandırmanın ve herkes yorulduğunda zor 
hususların gözden kaçmamasını sağlamanın yanı 
sıra, daha işin başında bir uzlaşma zihniyetini teşvik 
edecektir. Hazırlama görevleri, arabuluculuk 
gününde ayrı ayrı veya birlikte de verilebilir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI



Mahkeme işlemlerinin arabuluculuktan önce 

başlamış olması durumunda, her türlü uzlaşma 

anlaşması, bu işlemlerin hukuki maliyetlerini ele 

almalıdır. Taraflardan genellikle, arabuluculuk 

boyunca risk analizlerine bilgi sağlamak için o güne 

kadarki maliyetlerinin ve tahmini yargılama 

maliyetlerinin ayrıntılarını getirmeleri istenir. Taraflar, 

çoğunlukla, arabuluculukta kendi maliyetlerini 

karşılamayı kabul eder ancak arabuluculara, 

uzlaşma hazırlanırken bu konu henüz 

tartışılmamışsa bunu kontrol etmeleri tavsiye edilir.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI



Uzlaşmaya varılamaması

Tüm arabuluculuklar uzlaşma ile sonuçlanmaz. 
Bazen, arabulucu ve tarafların tüm çabalarına rağmen, 
gün içinde bir çözüm mümkün olmaz. Henüz uzlaşmaya 
varamamış bir arabuluculuğun sonunda duyguların gücüne 
bağlı olarak, ilerlemeyi gözden geçirmek, nelere ulaşıldığını 
ve nelerin sürüncemede kaldığını belirlemek ve sonraki 
adımları tartışmak için tarafları ortak bir oturumda bir 
araya getirmek çoğunlukla iyi olur. Nadiren, ilave 
tartışmaya ve uzlaşmaya yol açan böyle bir toplantıda bir 
taviz verilecek veya başka adım atılacaktır.

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI



Arabulucular, çoğunlukla, basitçe ilave 

bilgilendirme yerine arabuluculuğu askıya alarak 

veya derinlemesine düşünme üzerine durumun 

nasıl göründüğünü tartışmak için taraflarla birkaç 

gün sonra temas kurmayı önererek tarafların 

müzakerelere devam etmesini önerecektir. 

Taraflar, bazen, bir eylem programını kabul 

edecek, özel bilgiler isteyecek veya anlaşmazlık 

alanlarında uzman tavsiyesi alacaktır. 

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI



Taraflar, belirtilen konularda müzakereye 
devam etmeye karar verebilir veya bağsız bir 
değerlendirme gibi başka bir uyuşmazlık çözümünü 
düşünebilir.

Taraflar özel olarak bu seçeneklerden hiçbirini 
kabul etmese bile, arabuluculuktan hemen sonra 
her tarafla veya onların avukatları ile temas 
kurulması önemlidir. Arabulucunun, devam eden 
müzakerelerde tarafların desteklenmesi ve uzlaşma 
için yeni yollar bulunması konularında aktif bir rolü 
vardır. Bununla birlikte, ilave ilerlemenin mümkün 
görünmemesi halinde, arabulucu, bu izleme çağrıları 
sırasında süreci resmi olarak sonlandırabilir.   

ARABULUCUĞUN AŞAMALARI/ 

SONRAKİ ADIMLAR AŞAMASI


