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Hayatm lclnden
lsadarrusiruz
ve bir sirketle ortak ihale aldmrz; ancak ihale aldiqrruz sirketle araruzda sonradan bir uyusmazhk crktr, Belki de
hakhstruz ve dava acip kazanacaqrruz
kesin. Peki su sorulan
sordunuz mu?: "Bu davayi kazanmak ne kadar zaman ahr?",
"Bunun maliyeti ne olur?", "Bu arada baslanan i§ icin harcanan
zaman, para ve emek ne olacak?", "Bu davamn piyasada size
etkisi ne olacak?", "Davayi kazansaruz da tekrar ayru sirketle i§
yapma sansiruz olur mu?".
HiJ;:qercek anlamda karst tarafla konusrnayr,
birlikte konusarruyorsaruz guvendiginiz birinin aracihqryla sorunu kendiniz
cozmeyi denediniz mi? Ama qercektan ve samimi olarak! Eger
bunu yapsaydmiz yukanda verecsqiniz sorulann cevabi ne olacaktr? ...
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Arabuluculuqun yarglsal
~ozume gore yararlarl nelerdir?
• Daha krsa surer.
• Daha az rnasrafhdrr.
• Sonuc, taraflann kontrolundedir.
-Geleceqe
bakrhr, mevcut hukuki
korunmasi
esastir.
-Guvenilirlik
ve gizlilik

onemlldlr:

durumun

degil,

menfaatin

karsihkh rnuzakerelere

daya-

rur.
• Psikolojik
gurur.
-Taraflann

ve sosyolojik
anlastrklan

riski azdir:

yontern

daha

ve cozurn

az yeni

sorun

do-

tarzi esastrr, esnektir.

• Anlasrnayla
gozulur; iki taraf da kazarur, taraflann
ekonomik
lllsklleri devam eder.

sosyal

ve

Bu temel noktalar dismda, arabuluculuk
medeni insanlann ve
medeni bir toplumun
uyusrnazhklanru cozrne yonternidir. Aynca, buqun her uyusrnazhq: yarqrya tasirna all§kanllgl
sonucu,
yarq: altmdan kalkilamaz
bir i§ yukune boqulrnus
ve cozurn
ureternez
hale qelrnistir.
konuda da zaman icinde
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Hayatın İçinden
Eşinizle boşanmanın eşiğine geldiniz. Bu en son ihtimal mi
diye birkaç defa sordunuz mu? Eğer bu en son ihtimal ise kavga
etmeden, anlaşarak boşanmak daha iyi değil mi? Artık birlikte
olamayacağınızı anlasanız dahi, yaşadıklarınızı yok edebilir misiniz, onları yaşanmamış sayabilir misiniz? Hele bir de çocuğunuz
varsa ve kavga ederek boşanmışsanız, boşandıktan sonra ilişkilerinizin daha da kötüleşmesi ve bu durumun çocuğun bakımı,
eğitimi ve gelişimi konusunda olumsuz etkileri kaçınılmaz olacaktır. Eğer anlaşırsanız, bunun psikolojik, sosyolojik, ekonomik
maliyeti daha az olmayacak mı? Çevrenizle uyumunuz daha az
bozulmayacak mı? Varsa çocuklarınız daha az etkilenmeyecek
mi ve onlar için daha iyi olmayacak mı? Hayatınızın bundan sonraki kısmı bakımından daha mutlu olmayacak mısınız? Evliliğiniz
bundan sonrası için kalıcı bir mutsuzluk kaynağı yerine, bazısı
üzüntü verse de, yaşanmış bir tecrübe haline gelmeyecek mi?

Arabuluculukta gizlilik nedir?
Davada aleniyet ilkesi qecerlidir.
Bu nedenle taraflara ait bilgiler ve hatta sirlar kolaylikla
O<;:OncOkisilerin eline qecebilir.
Bu,

yarqrlarnarun millet adma yaprlrnasmdan ve yarqrlarnarun bir etki
altmda

kalinmadan

yOrOtOlmesinden

dolayi

kabul

edilrnis

bir il-

kedir. Ancak bazen taraflar bir uyusrnazhqm
mevcut olduqunun
ve nasrl cozumlendiqinin
O<;:OncOkisilerce bilinmesini,
herkesin
gozO onunde
uyusrnazhqrn
sergilenmesini
istemezler.
Bu durumda arabuluculuk
ideal bir cozurn sektidtr: zira arabuluculuk
aleni olrnayip
bir uyusrnazhk
reci icinde
paylasirlar.

gizlidir.
cozurn

<;OnkO arabuluculuk
bir yarqilama
degil,
yontemidir.
Vine taraflar arabuluculuk
su-

uzlasabilrnek
icin turn bilgi ve belgeleri
birbirleriyle
Ancak bundan sonra taraflardan
birisi uzlasrnadan

masadan
kalkarsa, bu bilgileri ogrenmi§
olur ve bunu davada
kullanmaya
cahsabilir. Bu nedenle arabuluculuk
sOrecinde taraflann sunduklan
bilgi ve belgelerin daha sonra kullarulmasi
da
enqellenrnlstir.
Taraflarca
aksi kararlastmlrnarrussa
arabulucu,
arabuluculuk
faaliyeti csrcevesinde
kendisine
sunulan
ger sekilde elde ettigi bilgi ve belgelerden
ogrendiklerini

veya dibaska-

lanyla paylasrnamak
zorundadir.
Aynca taraflar da aksini aralarinda kararlastrrrnamrslarsa
gizlilige uymak zorundadrr.
Daha
once sahip olunmayan
ve qorusrneler
bilgi ve belgeler, anlasrlarnazsa
ileride

sebebiyle
elde edilen
acilan davada delil ola-

rak kullarulamaz;

taraflann

qorusrneler

sirasmda

ikrarlan ileride

on Ian baqlarnaz.

"Kazanan ve Kaybeden Olmekstzm Dostane Uyusmezh«

96zumu"
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Hayatm lclnden
Kornsunuzla kavga ettiniz veya tartrsnruz, hakh olduqunuzu
dusunuyorsunuz, Ondan intikam almak veya hakllllglnlzi ortaya
koymak icin dava actiruz ve hatta davayi kazandmiz. Peki elde
ettlqinlz sonuc, her seyden once bu surecte yasadiquuz qerillme, harcaciquuz zaman ve paraya degdi mi? Davayi kazanmak
ge«ici bir tatmin yaratsa da mutlu ve huzurlu olmaruzt saqlad:
rru? Kornsunuz mutlu ve huzurlu mu? Ve en onernlisi, ikiniz de
birlikte yasarnak zorunda olduqunuza gore, bu, yeni sorunlara
en azmdan gerginliklere yol acrnayacak rru? Hukurn verilerek
dava sonuclandi ve kazandtruz, ama davayi kazanmak sorununuzu cozdu rnu?
Bu arada, sorunu cozrnek icin ciddi sekilde hlc konustunuz
mu? Ama baqrrrnadan ve ofkelenrneden, onun da hakh olabileceqi ihtimalleri dusunerekl Karsihkh konusarmyorsaruz, guvendiqiniz ortak tarudrklanruzdan bu konuda yardim almak hie
akhruza geldi mi? Sizce anlasabilmek icin konusabilseydiniz ya
da ucuncu bir kisinin yardirruyla bunu basarabilseydiniz, dava
acip kazanmaktan daha iyi olmayacak rruydi?
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Suphesiz taraflar eger avukatlanyla bu surece katilacaklarsa,
avukatlanna da ucrst odeyeceklerdir. Aneak daha kisa surede
tamamlanan bu surecte avukatllk ucretleri de ona gore daha
dusuk olabileeektir. Arabulueuluk dava ile mukayese edilemeyeeek kadar ueuz bir yoldur. Taraflar aksini kararlasttrrnadrklan
surece, bu giderleri ortak olarak karsilarlar.

Arabuluculuk hakkmda mevcut
bir duzenlerne var rmdrr?
Su an icin ulkernizde arabuluculuqu genel olarak duzenleysn
bir yasa yoktur. Aneak daha once de belirtildiqi uzere, taraflann serbestce anlasabilecekleri konularda doqrudan goru§erek
veya arabulueu yardirm alarak uyusrnazhklanru cozrnelerine
hicbir engel yoktur. Bununla birlikte arabulueuluk faaliyetinin
denetiminin ve quven duyulrnasmm saqlanrnasi icin su anda
TBMM'de goru§ulmek uzere bekleyen "Hukuk Uyusrnazhklannda Arabulueuluk Kanunu Tasansi" bulunmaktadrr, Bu Tasan
Birlesrnis Milletler Model Kanunu ve Avrupa Birliqi Direktifi esas
ahnarak hazirlanrmstrr.
Su andaki mevzuat icerisinde taraflan
anlasrnaya, sulhe tesvik etmeye yonelik bazi hukurnler mevcuts a da bunlar arabuluculuqun kurumsal yapi kazanmasma
yetmemektedir. Aneak bu hukurnlerden hareketle, meveut durumda dahi, arabuluculuqu uygulamaya bir zemin olduqu soylenebilir.
Dava Yolu ile

C;:ozum

Arabulucu Yolu ile
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"En KotD Sulh En iyi Oavadan Oaha iyidir"
"Kendini Tammak istiyorsan Ba§kasl Tarafmdan
Anla§,labilmelisin Ba§kasl Tarafmdan Anla§llabilmek
Onu Anlemehsm"

lcin

"Anla§arak Bir Uyu§mazfl(JI 90zmek Ba§kasl iqin Oegil,
Her $eyden Once Kendimiz lcin Bir $ey Yepmekiu"
"Kavga Eden Akflm ve
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vicoemm

Askwa Alml§, Htrsme Yenik
Ou§mu§tDr"
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