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Arabuluculuk, en genel anlamıyla, tarafların, bir veya daha fazla arabulucunun yardımı ile 

anlaşmaya varmak için ihtilafların üzerinde sistematik yöntemler uygulayarak müzakere yaptıkları bir 
uyuşmazlık çözüm sürecini ifade eder. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan 
arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında veya ticari uyuşmazlıklarda olduğu gibi, aile içi ilişkiler alanında da 
kullanılabilir ve bu metod ile yargı yoluna başvurulmadan veya yargı yolu içerisinde tarafsız arabulucu 
yardımıyla anlaşmazlık konularının çözümlenerek tarafların ortak menfaatleri gözetilerek bir uzlaşı 
noktasına gelinmesi amaçlanır. Özellikle, aile arabuluculuğu, ayrılmakta olan çocuklu eşlere, mali 
konular dahil olmak üzere, ayrılma ve boşanmadan ötürü ortaya çıkabilecek hususlarda anlaşmaya 
varmalarına yardımcı olmak üzere kullanılmaktadır. Bir başka deyişle, aile arabuluculuğu ile, aile 
üyeleri arasında yaşanan çatışmaların çözümü için, üyelerin birbirileriyle iletişimde kalıp anlaşmaları, 
çocuk-ebeveyn ilişkileri olmak üzere ilişkilerini yeniden kurması ve devam ettirebilmeleri sağlanır. Bu 
noktada, ülkemizin genel koşulları dikkate alındığında daha zayıf konumda olan kadının haklarının 
gözetilerek değerlendirme yapılması gerekir. 

 
ABD’deki eyaletlerin bir çoğunda, aile uyuşmazlıklarında arabuluculuk yöntemi 

uygulanmaktadır. Yine Almanya’da ayrılık veya boşanma sürecine giren eşlerin arabuluculuk 
merkezlerine yönlendirilmesi ile tarafların ayrılık veya boşanma anlaşması üzerine müzakere etmeleri 
sağlanmaktadır. 

 
Ülkemizde ise aile arabulucuğuna ilişkin özel bir kanun bulunmamakla birlikte, Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda (HUAK) aile arabulucuğunu ilgililendiren bazı 
maddeler yer almaktadır. Bununla birlikte son zamanlarda ülkemizde aile hukukuna ilişkin 
uyuşmazlıkların çözümü için aile arabulucuğuna ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle mal rejimi 
tasfiyesinden kaynaklanan talepler, boşanma kesinleştikten sonra ileri sürülebilen tazminat, nafaka 
talepleri gibi uyuşmazlıklar, her iki tarafın üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıklardan 
sayılabileceği için aile arabulucuğuna elverişli uyuşmazlıklardır. Söz konusu uyuşmazlıklar aile 
arabulucuğu yöntemiyle rahatlıkla çözüme kavuşturulabilir. Fakat aile arabulucularının özel bir eğitim 
almaları esastır. Buna göre, ülkemizde de temel arabuluculuk eğitiminin dışında aile arabulucularının 
eğitimi için ayrı bir kapsamlı eğitim yapılması gerektiği ileri sürülmektedir. Bu çalışmamızda aile 
arabulucuğuna ilişkin güncel gelişmeler karşılaştırmalı hukuk perspektifi ile irdelenecektir. 
 

RECENT DEVELOPMENTS REGARDING FAMILY MEDIATION 
 
Mediation, in the most general sense, refers to a dispute resolution process in which the 

parties negotiate by applying systematic methods over disputes to reach an agreement with the 
assistance of one or more mediators. Mediation, which is one of the alternative dispute resolution 
(ADR) methods, can be used in the field of family relations as well as in labor disputes or commercial 
disputes and it is aimed to reach a consensus point by considering the common interests by analyzing 
the dispute issues with the help of an independent mediator of a special method without bringing an 
action to judiciary or within the judiciary. Specifically, family mediation is used to assist separating 
spouses with children, including financial matters, to agree on issues that may arise from separation 
and divorce. In other words, by means of family mediation, family members are encouraged to 
reestablish and maintain their relations through personal agreements and child-parent relations in order 
to solve conflicts between family members. At this point, considering the general conditions of our 
country, it is crucial to evaluate the rights of women who are in a weaker position. 

 
In the most US states, mediation method is performed in family disputes. Furthermore, in 

Germany, the spouses entering the separation or divorce process are directed to mediation centers, 
thereby it is ensured that the parties negotiate a separation or divorce agreement. 

 
In our country, although there is no specific code on family mediation, there are some articles 

concerning family mediation in the Law on Mediation in Civil Disputes. In recent years, however, 
family mediation efforts have been carried out in order to resolve disputes concerning family law in our 



country. In particular, disputes such as claims arising from the liquidation of the marital property 
regime, claims such as alimony and compensation which can be declared after the divorce is finalized, 
are suitable of family mediation since the parties may freely have a disposal on them. These disputes 
can be resolved simply by family mediation method. However, it is essential that family mediators 
receive special training. Accordingly, it is recommended that a separate comprehensive training apart 
from the basic mediators training should be conducted for the training of family mediators in Turkey. 
In this study, recent developments concerning family mediation will be scrutinized with comparative 
law perspective. 

 
 


