
Arabulucu ilknur Adiller 
• Oncelikle okurlannuz i-;in klsaca sizi tamyabilirmiyiz? 
Osktip ' ten istanbul ' a goc;en bir ailenin klZlyrm. 
Babamm memuriyeti nedeniyle i stanbul, Siirt ve 
Ankara'da okul hayatrm oldu. 1988 yJ.l.mda Vefa 
Lisesi 'nden, 1992 y1lmda i stanbul Oniversitesi Hukuk 
Fakiiltesi'nden mezun oldum. Kurucusu oldugum Adiller 
Hukuk Btirosu 'nda 1997 yllmdan bu yana avukathk 
yapmaktay1m. 
istanbul Barosu Yonetim Kurulu Uyeligi yan1 su a 
istanbul Barosunun merkez ve kornisyonlannm kurulu§ 
ve i§leyi§lerinde gorev aldrm. Pek c;ok dernek ve sivil 
toplum kurulu§unda c;ah§trm. Birc;ok iiniversitenin 
kanun, yonetmelik ve uygulama sorunlarmm tarti§Ildlgi 
egitim seminerlerinde konu§mac1, panelist olarak 
yer aldrm, atolye c;ali§malarma katlld!m, diizenledim. 
Halen gontilden bagll oldugum Vefa Lisesi ' nin klymetli 
mezunlarmm tevecciihii ile VefalJ.l.ar Demegi Genel 
Sekreterligi gorevirli yiiriittiyorum. 

• Arabuluculuk son ydlarda tammakta oldugumuz bir 
meslek. Biraz bahseder misiniz ? 
Uyu§mazllklan yarg1ya intikal etmeden veya etrni§ olsa 
bile yargllama a§amasmda c;ozebilmek ic;in yasala§an bir 
alternatif c;oziim yoludur. Y illarca siiriincemede kalan 
davalar 9ogu kez taraflan bezdiriyor. Arabuluculuk, 
aynca siirec;te katlanarak artan, dava- icra harc;lari
masraflan- faizleri onlemek ic;in; zaman ve emekten 
tasarruf ederek, ihtilafl c;ozmek ic;in getirilmi§ bir 
kurumdur. Taraflar sorunlanru, kendi menfeatlerine 
uygun c;ozebildiklerinden var a lan kugmllklar1 da sana 
ermektedir. Dava ac;may1 son s~enek olarak goriip 
gelecegi terniz bir §ekilde kurmak ic;in, 25 y1lhk bir 
avukat olarak, arabuluculuk yolunun se9ilrnesini §iddetle 
tavsiye ediyorum. 

• Arabuluculu olabilme ko§ullan nelerdir ? 
TC vatanda§I olmak, hukuk faktiltesi mezunu olmak, 
mesleginde 5 yllhk deneyirni tamarnlarm§ olmak, 
arabuluculuk egitirnini tamarnlarm§ olmak, Adalet 
Bakanllg1 ' nm yazlli ve uygulamal1 olarak 2 basamakh 
smavuu kazm § olrnakla arabulucu siciline yazllma 
hakklm kazamyorsunuz. Elbette egitim hi9 bitmiyor. 
2017 Arahk aymda i§ huk:ukunda arabuluculuk uzmanhk 
egitimimi de aldrm. Bakanllgm iiniversitelere ba§ka 
dallarda uzmanhk egitirni ic;in yetki vermesi halinde diger 
alanlarda da uzmanhk egitirni almaya kararh y1m . b zel 
ileti§irn teknikleriyle miizakere siirecini yonetebilmek 
ic;in pek c;ok arabulucu gibi ben de ozel dersler ald!m. 

• Dava §artl arabuluculuk nedir ? 
01.0 1.2018 itibanyla i§c;i- i§veren uyu§mazhklarmda 
dava ac;mak isteyen tarafm oncelikle arabuluculuk yo luna 
gitmesi gerekir. Arabulucuya gidilmemesi halinde, 

dava §artl yoklugundan a9t1g1 dava reddedilecektir. 
Ba§vuru adliyelerdeki arabuluculuk biirosuna yapllmalJ. 
Arabuluculuk biirosu sicile kay1th bir arabulucuyu 
atJyor. Taraflar iizerinde anla§malarJ halinde kendi 
arabuluculanm da ortak sec;ebilirler. 1 hafta ek siireye 
gerek dahi olmaks1zm c;ogu kez yasal 3 haftahk siirede 
sorun c;oziilebilmektedir. Taraflar anla§maz ise zaten 
dava a9abiliyorlar. 

• Uygulama nasd gidiyor? 
Ben ttim arabulucu arkada§larunm tarafs1z, etik 
degerlere bagh, dogruluk ve diiriistliik ilkesinden 
odiin vermeden arabuluculuk kurumunu yerle§tirmek 
ic;in biiyiik gayretle -;abalad1gm1 goriiyorum. Aylardu 
mecburi arabulucuiuk nedeniyle hazuhk yaplld!. Tum 
arabulucular siirekli ileti§im halindeyiz. Hepirniz ic;in 
ilk deneyirnler. Aksama ya§anmamas1 i9in , degi§ik .. 
dururnlarda; arabuluculuk davetini nasil yapanz, zapt1 
nasil diizenleriz, son tutanag1 nasil kapatmz diye siirekli 
irtibat halindeyiz. Halkirmzdan olurnlu bir kar§1hk 
gbrdiigiinii dii§iiniiyorum. Ocak aymm ilk 3 haftas1 , 
dava §artl arabuluculuk miiracaatlarmda % 75 ba§an yani 
anla§ma ile sonuc;land1g1m ogrenmek beni c;ok mutlu 
etti. Bu ba§arl orammn, dava §art! olmayan konularda 
da arabulucuya giderek c;oziim bulma ba§vurusunu 
arttuacag1m dii§iiniiyorum. 




