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ÖZET 

22.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak 

arabuluculuk müessesesi getirilmiştir. Kanun’un uygulama alanı, tarafların üzerinde serbestçe 

tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarıdır. Bu sebeple aile 

hukukuna ilişkin uyuşmazlıklardan sadece üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecek olan 

hususlarda, örneğin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan taleplerde, arabuluculuğa 

gidilebilirken; kamu düzenini ilgilendiren ve tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği 

uyuşmazlıklar, örneğin boşanma davaları, bu Kanun’un kapsamına girmemektedir. İş 

hukukundan doğan uyuşmazlıklarda ve ticari uyuşmazlıklarda getirilen zorunlu arabuluculuk 

ile birlikte, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklardan 6325 sayılı Kanun kapsamına girmeyen 

örneğin boşanma uyuşmazlıkları için de aile arabuluculuğunun getirilmesi son zamanlarda 

gündeme gelmiş ve bu konuda çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Aile arabuluculuğu, özellikle 

ayrılmakta veya boşanmakta olan karı kocaya, çocuklar ve mali konular ile edinilen mallara 

ilişkin hususlar dahil olmak üzere, ayrılma veya boşanmadan kaynaklanabilecek konularda 

mutabakata varmalarına yardımcı olmada kullanılmak üzere hukuk sistemimize dahil edilmek 

istenmektedir. 

Aile hukukunda hâkimin tarafları sulhe teşvik etmesi hâlihazırda hukuk sistemimizde 

uygulanmaktayken, aile arabuluculuğuna duyulan ihtiyaç, özellikle aile arabuluculuğunun 

zorunlu mu yoksa ihtiyari mi olması gerektiği üzerinde durulması gereken bir konudur. Ayrıca 

aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar bakımından getirilecek arabuluculuğun, uyuşmazlığın 

çözümünde özellikle kadın bakımından lehe ve aleyhe oluşturacağı birtakım sonuçlar ortaya 

çıkabilir. Bu bağlamda, bu bildiride öncelikle hukuk sistemimizde kadının ve keza çocuğun 

menfaatlerinin korunması bakımından aile arabuluculuğuna ihtiyaç duyulup duyulmadığı, aile 

arabuluculuğunun mevcut uygulamamızda yer alan hâkimin tarafları sulhe teşvik etmesinden 

veya anlaşmalı boşanmadan farkları da göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Bunun 

ardından, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar için getirilecek arabuluculuğun hukuk 
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sistemimize usûlî bakımdan nasıl getirilmesi gerektiği, kadın lehine ve aleyhine meydana 

getireceği sonuçlarla birlikte incelenecektir. 

PROSPECTIVE PROCEDURAL LAW PROBLEMS FOR FAMILY MEDIATION 

ABSTRACT 

Law on Mediation in Civil Disputes (Law No. 6325), which entered into force on 

22.06.2013, integrated a system of mediation as an alternative dispute resolution method to our 

law system. The scope of application of the Law is the private law disputes arising solely from 

the acts or proceedings on which the parties may freely dispose. Therefore, the Law does not 

cover family law disputes related to public order. For instance, although the claims arising from 

dissolution of property regime fall within the scope of the Law, divorce cases do not. On the 

other hand, the enactment of mandatory mediation for some of the labor disputes and 

commercial disputes in Turkish law sparked a debate about family mediation for family law 

disputes which are not covered by the Law No. 6325, such as divorce suits. A new regulation 

to direct couples who are considering divorce to apply to family mediation has been being 

worked on for a while to assist them in resolving issues related to separation or divorce. 

In Turkish family law system, the judge shall invite parties to settlement.  Therefore, it 

is a question whether the family mediation is needed or not. If it is necessary, another question 

is that whether the family mediation should be mandatory or discretionary. Moreover, the 

mediation for family law disputes would bring about pros and cons for the women. For these 

reasons, in this paper, first of all, the need for family mediation to protect the interests of women 

and children will be analyzed considering the differences between family mediation and judge’s 

invitation to settlement and consensual divorce. After that, procedural conditions of the 

prospective family mediation will be examined with possible positive and negative 

consequences of it for women.  

 


