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Arabuluculuk Daire Başkanlığı

Sayı : E.59155416-045.01[19] 22.02.2021
Konu : Dosya Türü Değişikliği Talebi ile İlgili 

Görüş Talebi 

...................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi : ................... tarih ve ....................... sayılı  yazısı.

 Daire Başkanlığımıza ulaşan ilgi yazı ile UYAP sisteminde 18/12/2020 tarihinde yapılan 
güncelleme ile; bürolar tarafından arabuluculara atanan dosyalar için dosya türünün yanlış olması 
durumunda arabulucunun portal ekranından dosyanın atandığı büroya "dosya türü değişikliği " talebi 
göndermesi, bu talebin dosyanın atandığı büro ekranına düşmesi, incelenen talep uyarınca söz konusu 
dosyasının dosya türünün düzeltilmesi, talep uygun değil ise talebin reddedilmesine ve açıklama 
yazılmasına imkan sağlandığına dair güncellemenin getirildiği, büro ekranlarına düşen dosya türü 
değişikliği taleplerinin hangi kriterler göz önüne alınarak inceleneceği, uyuşmazlık türünün  hangi dava 
şartı kapsamına ilişkin olduğunun taraflarla yapılan görüşmeler neticesinde şekillenebileceği ve büroların 
hukuki bilgi ve donanıma sahip olmadıkları da göz önün de bulundurulduğunda bürolarca dosya türü 
değişikliği talebinin uygun olup olmadığının  hangi kapsamda  değerlendirilmesi gerektiği,  (büroların 
ekranlarına düşen talep doğrultusunda mı işlem yapması gerektiği, yoksa arabulucunun dosya değişikliği 
talebinin yerinde olup olmadığının kanaatine vararak bu yönde mi işlem yapması gerektiği),  dosya türü 
değişikliği talebinde  başvuru tarihinin hangi duruma göre belirleneceği hususlarında görüş talep ettiğiniz 
anlaşılmıştır.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi Arabulucuyu; Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen 
arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişi olarak tanımlamıştır.

Bu itibarla, Arabuluculuk Kanunu uyarınca arabulculuk faaliyetini yürütme yetkisine sahip olan 
arabulucunun, gerek almış olduğu arabuluculuk temel eğitimi, gerekse uzmanlık eğitimi doğrultusunda 
uyuşmazlık türü ile ilgili hukuki değerlendirme yaparak söz konusu uyuşmazlık türünün hangi hukuki 
alana girdiğini tespit etmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin sekizinci 
fıkrasında, yetki itirazının kabulü durumunda kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya 
başvurulabileceği. bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihinin yetkili büroya başvurma tarihi olarak 
kabul edileceği düzenlenmiş olmakla, söz konusu Kanun hükmü kıyasen uygulandığında, dosya türü 
değişikliğinin olduğu durumlarda, başvuru tarihinin, ilk başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilmesi 
gerektiği düşünülmektedir.
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