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ARABULUCULUK DENEME SINAVI SORULARI 

 

1. Çatışma teorisi bakımından aşağıdakilerden hangisi “gerçekçi çatışmalara” örnektir? 

A) Nesnesi belirsiz çatışmalar. 

B) Tarafların ekonomik farklılıklarının yaratacağı önyargılardan kaynaklanan çatışmalar.  

C) Tarafların sosyal farklılıklarının yaratacağı önyargılardan kaynaklanan çatışmalar.  

D) Tarafların “hak ettiklerini” düşündükleri bir şeyi elde edememelerinden kaynaklanan 

çatışmalar.   

E) Temel duygusal /psikolojik ihtiyaçların karşılanmamasından kaynaklanan çatışmalar.  

2. Çatışma ve uyuşmazlık arasındaki farklar bakımında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Çatışma uyuşmazlıktan daha karışık bir anlaşmazlık türüdür.   

B) Çatışmanın en şiddetli olduğu nokta ile uyuşmazlığın en düşük olduğu nokta aynı 

düzeydedir.  

C) Çatışmanın uyuşmazlığa dönüşmesi karşı tarafa yapılacak talep sonucunda ortaya çıkar.  

D) Çatışma uyuşmazlığa dönüşmesi halinde anlaşmazlık hukukun ilgili alanına girecektir.  

E) Çatışma uyuşmazlığa göre daha dar kapsamlı çözümlerle halledilebilecek bir anlaşmazlık 

türüdür.  

3.  

I- Her iki tarafın da “pozisyonel” müzakereci olduğu bir durumda arabulucunun pozisyonlara 

vurgu yapması.  

II- Her iki tarafın da “ihtiyaç temelli” müzakereci olması durumunda arabulucunun ihtiyaçlara 

vurgu yapması.  

III- Bir tarafın “pozisyonel” diğer tarafın “ihtiyaç temelli” müzakereci olması durumunda 

arabulucunun ihtiyaçlara vurgu yapması.  

IV- Her iki tarafın da hem “pozisyonel” hem “ihtiyaç temelli” müzakereci olması durumunda 

arabulucunun ihtiyaçlara vurgu yapması. 

Arabuluculuk sürecinde pozisyonlar ve ihtiyaçlar söz konusu olduğunda yukarıdakilerden 

hangisi/hangileri arabulucunun yanlış yaklaşımı olacaktır?  

A) Yalnız I B) Yalnız II   C)Yalnız III D) I ve II E) III ve IV 

4. Çatışma durumunda bireylerin verdikleri tepkiler bakımından aşağıdaki tespitlerden 

hangisi yanlıştır?  

A) İşbirlikçi yaklaşıma sahip bireyler karşı tarafla daha güçlü bir iletişimi tercih ederler.  
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B) İşbirlikçi yaklaşımda bireyin amacı ne pahasına olursa olsun çatışmadan galip çıkmaktır. 

C) Yarışmacı yaklaşıma sahip bireyler birbirlerinin benzerliklerini önemsemezler ve 

küçümserler. 

D) Yarışmacı yaklaşım bireyler arasındaki duygusal mesafeyi arttırır. 

E) Yarışmacı yaklaşımda bireysel çıkarlar ön plandadır.  

5. Çatışma durumunda bireylerin verdikleri tepkilere ilişkin yapılan sınıflandırmada 

aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir sınıflandırmaya tabi olur? 

A) Tehdit 

B) Görmezden gelme 

C) Baskı 

D) Saldırganlık 

E) Öfke 

6. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde “zorunlu arabuluculuk” uygulanmamaktadır?  

A)Türkiye   

B)Almanya  

C) İtalya  

D) Belçika  

E) Japonya 

7. Arabuluculuk faaliyetine göre “arabuluculuk türleri “ bakımından aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır?  

A) 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kolaylaştırıcı arabuluculuk esas 

alınarak hazırlanmıştır.   

B) Değerlendirici arabulucu, tarafların uyuşmazlıktaki zayıf yönlerini belirtip bu konuda hâkim 

veya hakemin nasıl bir karar vereceğini tahmin etmek yoluyla tarafların uyuşmazlıklarını 

çözmelerine yardımcı olur.  

C) Çözüm bulucu arabuluculuk yöntemi, akran arabuluculuğunda sıklıkla kullanılır.  

D) Kolaylaştırıcı arabuluculuk, tarafların uyuşmazlığın çözümünde ortak menfaatlerinin 

bulunması üzerine yapılandırılmış bir arabuluculuk türüdür.   

E) Dönüştürücü arabuluculuk tarafların her birinin güçlendirilmesi; ihtiyaç menfaat, değer ve 

görüşlerinin tanınması ve bu şekilde tarafların geliştirilmesi fikrine dayamaktadır.  

8. 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre aşağıdakilerden 

hangisi Arabuluculuk Sicili’nden silinmeyi gerektiren hallerden biri değildir? 
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A) Yürütülmekte olan bir arabuluculuk sürecinden çekilme 

B) Yürütülmekte olan bir arabuluculuk sürecinde gizlilik yükümlülüğüne uymama  

C) Yürütülmekte olan bir arabuluculuk sürecinde tarafsızlık yükümlülüğüne uymama 

D) Yürütülmekte olan bir arabuluculuk sürecinde tarafların aydınlatılması yükümlülüğüne 

uymama 

E) Aidat ödeme yükümlülüğüne uymama 

9. Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk sürecinde arabulucunun empatik anlayışa sahip 

olduğunun göstergesi değildir?  

A) Arabulucunun kendisini tarafların yerine koyarak uyuşmazlık konusunu kişiselleştirmesi 

B) Arabuluculuk sürecinde arabulucunun bir tarafı diğer tarafın açısından düşünmeye 

yönlendirmesi  

C) Eşitsizlikleri ve farklılıkları dikkate alarak kişinin dünyasını ve kavramlarını anlamaya 

çalışması 

D) Tarafların birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilmek için rol değişimi tekniğini 

kullanması  

E) Arabuluculuk sürecinde yargılayıcı olmaktan kaçınması  

10. Arabulucuda bulunması gereken temel özelliklerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Arabuluculuğun tarafsızlığı hem arabuluculuğun taraflarına hem de uyuşmazlık konusuna 

ilişkin olmalıdır.  

B) Arabulucunun çatışma veya uyuşmazlık konusunu tarafların olumsuz kişisel özelliklerinden 

ayırabilmesi gerekir.  

C) Arabulucu çözüm sürecinde bir danışman ya da bilirkişi olduğunu unutmadan bilgi ve 

tecrübelerine dayanarak karar vermelidir.  

D) Arabulucu süreci yürütürken esnek olmalıdır.  

E) Arabulucu ayrımcı olmayan bir mizah anlayışına sahip olmalıdır.  

11. Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk görüşmelerinde başvurulabilen “yeniden 

çerçeveleme”nin amaçlarından biri olamaz?  

A) Düşüncenin geçmişten geleceğe taşınmasını sağlamak  

B) Tarafları menfaatlerden pozisyonlara doğru yönlendirmek 

C) Öfkenin tırmanmasını engellemek  

D) Ortak hedefler geliştirmek 
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E) Ödün takası yaptırmak 

12. Aşağıdakilerden hangisi arabulucunun inceleme/araştırma aşamasında yapması 

beklenen şeylerden biri değildir?  

A) Taraflardan çözüm seçeneklerini sıralamalarını istemek 

B) Tarafların çekişmeli olan yaklaşımlarını işbirlikçi bir yaklaşıma yönlendirmek.  

C) Pozisyonların altında yatan menfaatleri tespit etmek.  

D) Anlaşmaya yönelik başlıkları tespit etmek  

E) Bilgi boşluklarının doldurulması için taraflara sorular sormak 

13. Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk süreciyle ilgili yanlış bir ifadedir?  

A) Arabuluculuk sözleşmesi hazırlık aşamasında yapılabilir.  

B) Arabuluculuk sözleşmesi başlangıç aşamasında yapılabilir.  

C) Arabulucu hazırlık aşamasında etkili bir giriş konuşması yaparak süreci başlatmalıdır.  

D) Müzakere aşamasında katılımcılar kararlarını gözden geçirir, ayrıntıları tartışır ve ilgili 

seçeneklerle ilgili bir gerçeğe uygunluk testi yaparlar.  

E) Taraflar anlaşmaya varamamışlarsa arabulucu tarafları bir anlaşmaya ulaşmaları yönünde 

adım atmaları için teşvik edebilir.  

14. Arabuluculuk sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hukuken geçerli bir arabuluculuk sözleşmesi mutlaka yazılı yapılmalıdır.  

B) Arabuluculuk sözleşmesi asıl sözleşmeden bağımsız bir sözleşmedir.  

C) Arabuluculuk sözleşmesi kurulması ve geçerliliği bakımından borçlar hukukuna tabidir.  

D) Arabuluculuk sözleşmesi etkilerini maddi hukuk bakımından gösterir.  

E) Arabuluculuk sözleşmesi etkilerini usul hukuku bakımından gösterir.  

15. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Arabulucu sözleşmesinin imzalanması hazırlık aşamasında gerçekleşir. 

B) Arabulucunun açılış konuşması ile teorik olarak başlangıç aşaması sona erer. 

C) Arabuluculuk süreci olumlu şekilde sona ermiş ise, son tutanakla birlikte anlaşma belgesi 

mutlaka düzenlenmelidir. 

D) Kişinin giyim tarzı, seçtiği renkler, fiziksel yapısı “etkisel sözsüz bilgilenme” araçlarıdır. 

E) Ses tonu “sözsüz iletişim” aracıdır. 

16. Arabuluculuk süreci ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat katılabilirler. 
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B) Arabuluculuk görüşmelerine taraf avukatının katılabilmesi için vekâletinde özel yetki 

bulunmalıdır.  

C) Görüşmelere katılacak taraf avukatının vekâletinde özel yetki yoksa, diğer tarafın rızasıyla 

görüşmelere danışman sıfatıyla katılabilir. 

D) Arabulucu, görüşmelere tarafların bizzat katılımını teşvik etmelidir.  

E)Katılımcıların gerekli yetki veya ehliyete sahip olmadıkları tespit edilirse arabuluculuk 

süreci derhal sonlandırılır. 

17. Aşağıdakilerden hangisi “arabuluculuk sürecinde arabulucunun rolü” hakkında yanlış 

bir bilgidir? 

A) Arabulucu süreci taraflar arasındaki eşitliği gözeterek yönetir.  

B) Arabulucu süreç boyunca tarafsız bir şekilde adalete uygun bir sonuç çıkması için çalışır.  

C) Arabulucu tarafların kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olur.   

D) Arabulucu süreçte elde ettiği bilgileri taraflar izin verdiği ölçüde kullanabilir.  

E) Arabulucu süreci yönetir fakat taraflara talimat ve tavsiye vermez.  

18. “Anlaşma aralığı” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Her uyuşmazlıkta bir anlaşma aralığı vardır.  

B) Arabuluculuk sürecinde anlaşma aralığını tespit etmek tarafların görevidir.  

C) Maddi tazminata ilişkin bir uyuşmazlıkta zarar veren 20.000 TL’nin üzerine bir rakam 

vermemeyi, zarar gören ise 10.000 TL’nin altında bir rakamı kabul etmemeyi planlıyorsa 

arabulucu öncelikle bu direnç noktalarını değiştirmeye çalışmalıdır. 

D) Tarafların direnç noktaları dışında anlaşma mümkünse, arabulucu öncelikle bu anlaşmayı 

teşvik etmelidir.  

E) Taraflar arasında negatif anlaşma aralığının söz konusu olması durumunda, müzakere 

konuları çoğaltılarak farklı menfaatler arasında denge kurulmaya çalışılabilir.  

19. “Yeniden çerçeveleme” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Yeniden çerçevelemede temel amaç uyuşmazlık konularının özünü değiştirmektir.  

B) Yeniden çerçeveleme ile aşırı duygusallık ve olumsuzluk içeren ifadeler yapıcı bir dile 

dönüştürülebilir.  

C) Değerlere ilişkin uyuşmazlıkların yeniden çerçevelenmesi diğer uyuşmazlıklara göre daha 

zordur.   

D) Arabulucu sürece yeni bir hareket sağlanması için yeniden çerçevelemeye başvurabilir.   
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E) Arabulucu, yeniden çerçeveleme yaparken uyuşmazlık konularını genişletebilir veya 

daraltabilir.  

20. Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk sürecinde bilgi toplamak için başvurulan “ikincil 

kaynaklardan” değildir?  

A) Arabulucunun görüşmeler öncesinde gördüğü kurumsal raporlar 

B) Arabulucunun görüşmeler sırasında gördüğü gazete ve dergi makaleleri 

C) Arabulucunun görüşmeler öncesinde gördüğü toplantı tutanakları 

D) Arabulucunun görüşmeler sırasında taraflardan duyduğu ifadeler 

E) Arabulucunun görüşmeler sırasında gördüğü finansal kayıtlar 

21. Aşağıdakilerden hangisi arabulucunun menfaatleri ortaya çıkarmak için başvurduğu 

“dolaylı yöntemlerden” biri değildir? 

A) Tekrar ifade etme 

B) Kısımlara ayırma 

C)Yeni bir çerçeveye sokma 

D) Farazi çözüm seçenekleri sunma 

E) Aktif dinleme 

22. Aşağıdakilerden hangisi bir uyuşmazlık çözüm sürecinde arabulucunun başvurduğu “dış 

bilgilerden” değildir? 

A) Uyuşmazlığın geçmişi 

B) Masraflar ve kayıplar 

C) Uyuşmazlığa ilişkin menfaatler 

D) Objektif standartlar 

E) Tarafların kişisel özellikleri 

23. Arabuluculuk sürecinde pozisyonlar, menfaatler ve ihtiyaçlarla ilgili olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Genellikle her pozisyonun arkasında bir menfaat vardır. 

B) Menfaatler, genellikle tarafların açıkça ifade ettikleri isteklerdir.  

C) Her ihtiyacın altında genellikle bir menfaat vardır.  

D) Pozisyonlar, çoğu zaman uyuşmazlıkta tarafların asıl elde etmek istedikleri şeylerdir.  

E) Arabuluculuk sürecinde arabulucu için en zor olan, pozisyonları belirlemektir.  
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24. Aşağıdakilerden hangisi arabulucunun başvurduğu soru sorma tekniklerinden “kapalı 

uçlu” sorunun bir özelliği değildir?  

A) Bilgiyi onaylatmak veya netleştirmek için kullanılır. 

B) Verilecek cevap konuşmacının paylaşım yapmasına izin verecek niteliktedir.  

C) Bilgi paylaşımını engelleyebilir. 

D) Yol gösterici olabilir. 

E) Yanıltıcı varsayım ve sonuçlara yönlendirebilir.  

25. Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk sürecinde özel oturumun 

faydalarından/avantajlarından değildir? 

A) Taraflara uyuşmazlık hakkında hassas detayları açıklama imkânı vermesi 

B) Arabulucuya durum değerlendirmesi yapma imkânı vermesi 

C)Arabulucuya, bir tarafın açığını diğerine gösterme imkânı vermesi 

D) Taraflara menfaatlerini yeniden belirlemek ve pozisyonlarına açıklık getirme imkânı 

vermesi 

E) Yanlış anlaşılmaları açıklığa kavuşturma imkânı vermesi 

26. Arabuluculuğun müzakere aşaması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

doğrudur?  

A) Taraflardan birinin karşı tarafla hiç müzakereye girmemesi durumunda uygulanacak 

hareket tarzı “ZOPA” kavramıyla ifade edilir.    

B) Müzakerenin sonuçlandırılmak istendiği nihai nokta “direnç noktası” olarak adlandırılır.  

C) Tarafların hedef noktaları arasında kalan aralığa “anlaşma aralığı” denir.  

D) Arabuluculuk sürecinde anlaşamamanın alternatif maliyetinin ortaya konmasına 

“gerçeklik testi” denir.    

E)  Arabuluculukta müzakere süreci dinamik değil, statik bir süreçtir.  

27. Temel müzakere türlerinden “kazan-kazan” müzakereleriyle ilgili olarak aşağıda 

bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) “Kazan-kazan” müzakerelerinde hedef pastayı büyütmek ve anlaşma elde etmektir.  

B) “Kazan-kazan” müzakereleri pozisyon temelli müzakerelerdir.   

C) “Kazan-kazan” müzakereleri bütünleştirici müzakerelerdir.  

D) “Kazan-kazan” müzakerelerinde bilgi paylaşımı yüksek seviyededir.  

E) “Kazan-kazan” müzakerelerinin motivasyon kaynağı ortak çıktıların arttırılmasıdır.  
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28. Temel müzakere türlerinden “kazan-kaybet” yöntemiyle ilgili olarak aşağıda bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) “Kazan-kaybet” müzakereleri paylaştırıcı müzakerelerdir.  

B) “Kazan-kaybet” müzakerelerinde müzakere konularının sayısı azdır.  

C) “Kazan-kaybet” müzakereleri standart ve klasik çözümlerle yürütülür.  

D) “Kazan-kaybet” müzakereleri her zaman tarafların kötü niyetli olmalarından kaynaklanır. 

E) “Kazan-kaybet” müzakerelerinde bilgi paylaşımı düşük seviyededir. 

29. Arabuluculukta başvurulan temel müzakere stratejileri ile ilgili olarak aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi doğrudur?   

A) Kaçınmacı stratejide kazanan ve kaybeden yoktur.   

B) Uyuşmacı strateji mutlaka alınması gerekene odaklanır. 

C) İşbirlikçi strateji inisiyatifi karşı taraf verir.  

D) Rekabetçi strateji sürekli ve açık iletişim gerektirir. 

E) Uzlaşmacı stratejide taraflar tam bir tatmin sağlayamazlar.  

30. Arabuluculukta başvurulan temel müzakere stratejilerinden “uyuşmacı strateji” ile ilgili 

olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?   

A) Uyuşmacı strateji aradaki farkı ikiye böler. 

B) Uyuşmacı strateji zaman baskısı olduğunda kullanılır. 

C) Uyuşmacı stratejide güven kazanmak amaçlanır.  

D) Uyuşmacı strateji bazen geçici çözümler için kullanılır. 

E) Uyuşmacı strateji hem konuya hem ilişkiye önem verir.  

31. Arabuluculukta başvurulan “temel müzakere stratejileri” ile ilgili olarak aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır?   

A) Rekabetçi yaklaşım mutlaka alınması gerekene odaklanır. 

B) Uyuşmacı yaklaşımda sonradan kazanmak amaçlanır.  

C) Problem çözücü yaklaşımda karmaşık problemlerde iyidir, yaratıcı ve kalıcı çözümler sunar. 

D) Uzlaşmacıyaklaşım bazen geçici çözümler için kullanılır.   

E) Kaçınmacı yaklaşımda sonuç karşı tarafla olan ilişkiden önemlidir.  

32. Aşağıdakilerden hangisi “Harvard Müzakere Modeli”nin temel niteliklerinden biri 

değildir?  

A) Müzakerelerde kişilerin problemlerden ayrı tutulması  

B) Müzakerelerde taleplere değil ihtiyaçlara odaklanılması  
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C) Karşılıklı kazanç seçenekleri yaratması 

D) Müzakerelerde çatışma ortaya çıkmasını engellemesi 

E) Müzakerelerde nesnel kriterlerin esas alınması 

33. Arabuluculuk sürecinde sonuç/anlaşma aşaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur?  

A) Arabuluculuk sürecinin son bulması ile hak düşürücü süreler ve zamanaşımı işlemeye 

devam eder.  

B) Son tutanağa faaliyetin sonuçlanması dışında hangi konuların yazılacağına arabulucu karar 

verir.  

C) Arabulucu, faaliyetin sona ermesi halinde faaliyete ilişkin kendisine tevdi edilen belgeleri 

sürecin gizliliğine uygun şekilde imha etmeli, son tutanağı ise 5 yıl süreyle saklamalıdır.  

D) Son tutanak, birer tanesi taraflarda bir tanesi ise arabulucuda kalmak üzere taraf 

sayısından bir fazla olarak düzenlenir.   

E) Anlaşma belgesinde, uyuşmazlığın giderilmesine yönelik her türlü ifadeye yer verilebilir. 

Örneğin bir tarafın diğerine “makul bir tazminat ödeyeceği” yazılabilir.    

34. Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması için gerekli faaliyetlerden biri değildir? 

A) Eşitsizliğe neden olan yapısal ve kültürel farklılıkların ortaya çıkarılması 

B) Aynı çatışmada yer alan farklı cinsiyetten bireylerin yaş ve eğitim durumlarına göre farklı 

yaklaşımlar geliştirilmesi 

C) Tarafların güç ilişkileri bakımından dezavantajlı konumda yer alan bireylerin 

güçlendirilmesi 

D) Farklılıklarla beslenen eşitsiz güç ilişkilerinin fark edilebilmesi 

E) Kadın haklarının geliştirilmesi yönünde faaliyetler yürütülmesi 

35. “………………….. arabuluculuğun toplumsal cinsiyetle ilişkisinin kurulması, toplumsal 

cinsiyetin temel arabuluculuk açısından iki temel boyutta tartışılmasını sağlamıştır. Bu 

çerçevede; kadınların arabuluculuk süreçlerine aktif katılımının arttırılması ve bu sürecin 

sonunda ortaya çıkan kararların toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olması gerektiği 

vurgulanmıştır”. 

Yukarıdaki ifadeler bağlamında doğru seçenek hangisidir? 

A) 1976 yılında yapılan Roscoe Pound Konferansı 
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B) 2000 yılındaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kadın, Sulh ve Güvenlik hakkındaki 

1325 Sayılı Kararı 

C) 2003 yılındaki Avrupa Konseyi’nin 1639 sayılı Aile Arabuluculuğu ve Cinsiyetler Arası Eşitlik 

konusundaki Tavsiye Kararı 

D) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Aile Arabuluculuğu Hakkındaki R (98) 1 Sayılı Tavsiye 

Kararı 

E) Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu’nun (CEPEJ) Aile ve Hukuk Arabuluculuğuna ilişkin 

Tavsiye Kararı 

36. Aşağıdakilerden hangisi etik kurallar arasında yer alan “arabuluculuk uygulamasının 

geliştirilmesi” ile ilgili bir yükümlülük değildir? 

A) Arabuluculuğa ilişkin toplumsal farkındalığın oluşturulması 

B) Arabuluculuğun farklı uyuşmazlık türlerinde uygulanabilmesine yönelik çalışmalar yapmak 

C) Arabuluculuğun, arabuluculuğa uygun tarafsız bir yerde yürütülmesini sağlamak 

D) Arabulucular arasında etik kurallara uygun şekilde hareket edilmesi hususunda teşvikte 

bulunmak 

E) Diğer arabulucularla karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunmak ve birlikte çalışmalar 

yürütmek 

37. “Arabulucu, toplumsal cinsiyet rollerinin taraflara ve özellikle arabuluculuk sürecine 

etkisi yanında; taraflar ve taraflarla kendisi arasındaki sosyo-ekonomik ve kültürel 

farklılıklara karşı da duyarlı olmalıdır” ifadesi hangi etik kuralın bir yansımasıdır?    

A) Eşitliği gözetme yükümlülüğü 

B) Tarafsızlık 

C) Sürecin Niteliği ve Görevin Özenle Yerine Getirilmesi 

D) Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi 

E)  Toplumsal Duyarlılık 

38. Aşağıdakilerden hangisinde alternatif uyuşmazlık çözümü olan arabuluculukla ilgili 

hüküm yer almamaktadır?  

A) 6570 Sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 

B) 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 

C) 7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin 

Başlatılması Usulü Hakkında Kanun 

D) 4628 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
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E) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  

39. Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk türlerinden değildir? 

A) Değerlendirici arabuluculuk 

B) Dönüştürücü arabuluculuk 

C) İletişimci arabuluculuk 

D) Geleneksel arabuluculuk 

E) Nitelikli arabuluculuk 

40. Arabuluculukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Esas olarak hak temelli bir süreçtir. 

B) Aksi kararlaştırılmadıkça münhasır delil sözleşmesi niteliği taşır. 

C) Süreç, mahkemeler üzerindeki dava yükünün artmasına sebep olabilir. 

D) Yaratıcı çözümler üretilmesi mümkün değildir. 

E) Kural olarak gönüllülük ilkesi geçerlidir. 

41. Hangisi 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda açıkça belirtilen 

arabuluculuğa ilişkin temel ilkelerdendir? 

A) Hakkaniyet 

B) Dürüstlük  

C) Tarafsızlık 

D) Güvenilirlik 

E) Kararlılık 

42. Aşağıdakilerden hangisi, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 

Yönetmeliği’nde “arabuluculuk sürecinde gizlilik kuralının kapsamındaki kişiler arasında” 

zikredilmemiştir? 

A) Adalet Bakanlığı’nda çalışan memur 

B) Arabuluculuk bürosunda çalışan stajyer avukat 

C) Arabuluculuk görüşmesine katılan kişiler 

D) Arabuluculuk görüşmelerinde idareyi temsil eden komisyonu atayan üst yönetici 

E) Arabuluculuk bürosunda çalışan sekreter 

43. 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca, hangi 

yükümlülüğün ihlâli halinde hapis cezası öngörülmüştür? 

A) Tarafsızlık 

B) Gizlilik 
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C) Eşitlik 

D) Reklam yasağı 

E) Etik kurallar 

44. “Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucunun çözüm 

önerisi getirebileceği” yönündeki değişiklik hangi kanunla yapılmıştır? 

A) 4857 Sayılı İş Kanunu 

B) 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 

C) 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu  

D) 7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin 

Başlatılması Usulü Hakkında Kanun 

E) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 

45. Arabuluculuk sürecinin temel ilkeleriyle aşağıdakilerden hangisi bağdaşmaz? 

A) Sürece başvuruda gönüllülük 

B) Sürecin devam etmesinde zorunluluk 

C) Süreç sonunda yapılacak anlaşmada serbesti 

D) Süreç boyunca tarafların birbirleriyle açıkça iletişim kurması 

E) Taraflar talep ederse, sürecin tamamen aleni yapılabilmesi 

46. 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda zikredilen arabulucunun 

hak ve yükümlülükleri arasında hangisi yer almaz? 

A) Avans isteme 

B) Görevin özenle yerine getirilmesi 

C) Taraflarla iletişim kurma  

D) Aidat ödeme 

E) Tarafların menfaatlerini gözetme 

47. Aşağıdakilerden hangisi 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 

kapsamındaki “idare” kavramı içinde yer almaz? 

A) Türkiye Noterler Birliği 

B) Anayasa Mahkemesi 

C) Türk Standartları Enstitüsü 

D) TÜBİTAK 

E) Türk Alman Üniversitesi 
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48. Aşağıdaki belgelerden hangisi hukuk yargılaması ya da tahkimde delil olarak 

kullanılabilir? 

A) Arabuluculuk daveti alan tarafın buna ilişkin kabul mesajı 

B) Arabuluculuk görüşmesi esnasında anlaşmaya ilişkin verilmiş teklif 

C) Taraflardan birinin anlaşmanın çözümü için sunduğu yazılı öneri 

D) Tarafların tutmuş oldukları yasal defter ve kayıtlar 

E) Arabuluculuk görüşmeleri esnasında hazırlanan görüşme tutanakları 

49. Arabuluculukla ilgili aşağıdaki bilgilerden doğru olanları içeren şeçeneği işaretleyiniz. 

I- Sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeler mahkeme, hakem veya 

herhangi bir idari makam tarafından istenemez. Bu belgeler delil olarak sunulmuş olsa dahi 

hükme esas alınamaz.  

II- Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların anlaşmaya varması durumunda 

düzenlenecek olan anlaşma belgesi ile icra edilebilirliğin nitelik ve hukuki sonuçları hakkında 

gerekli görür ise tarafları bilgilendirir. 

III- Arabuluculuk ücretini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan taraf, adliye arabuluculuk 

bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinin kararıyla adli yardımdan 

yararlanabilir. 

IV- Arabulucu, sürecin işleyişine göre uygun gördüğü herhangi bir aşamada menfaat temelli 

bir çözüm önerisinde bulunabilir.  

V- Taraflarca farklı bir yöntem kararlaştırılmış olup olmadığına bakılmaksızın arabulucu; 

uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi 

için gereken usul ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür. 

A) I- II- III 

B) I- III 

C) I-II- V 

D) I-II- III- IV 

E) I-II- III- IV- V 

50. Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?  

I- Adalet Bakanlığı tarafından yapılan arabuluculuk sınavında başarılı olanlar, arabulucu 

ünvanını kullanabilirler. 

II-  Arabulucu, tabela ve basılı kağıtlarında Avukat, Arabulucu ve Profesör ünvanlarını birlikte 

kullanabilir.  
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III- Arabuluculuk yıllık aidatı her yıl Haziran ayının on beşine kadar ödenir. 

IV- Arabuluculuk Kurul üyeliği bakımından yedek üye uygulaması söz konusu değildir. 

V- Arabuluculuk kurulu en az beş üyenin talebiyle her zaman toplantıya çağrılabilir. 

A) I- III 

B) I- II- III 

C) II-III- IV 

D) I-III- IV 

E) I-II-III- IV 

51. İhtiyari arabuluculukta, arabulucunun seçimi ve sayısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Arabuluculuğa elverişli bir uyuşmazlık, mahkemeye taşınmışsa, davanın görülmesi 

sırasında arabulucuya başvuru mümkün değildir. 

B) Taraflar, anlaşmak suretiyle arabulucunun görevlendirilmesini üçüncü bir kişiye 

bırakabilirler. 

C) Arabulucu seçimi sırasında öncelik, süreci ilk başlatan tarafa aittir. 

D) Birden fazla kişi arabulucu olarak görevlendirilecekse, bu tek sayı olacak şekilde 

yapılmalıdır. 

E) Mahkeme, tarafların arabuluculuğa başvuru istemini bir ay içinde karara bağlamak 

durumundadır. 

52. Arabulucunun, görevini yerine getirmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Arabulucu, meşru bir mazereti halinde görevin ifası için başka bir arabulucuya vekalet 

verebilir. 

B) Arabulucu, tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektiren önemli hâl ve şartların varlığı 

halinde hiçbir açıklama yapmadan görevden çekilmelidir. 

C) Arabulucu, arabulucu sıfatıyla görev yapmış ve aynı uyuşmazlık için dava açılmışsa, her iki 

tarafın onayını alarak avukatlık görevini üstlenebilir. 

D) Arabulucu, müzakerelere katılımı sağlayamayan, kavrama sıkıntısı çeken tarafa hukukî 

yardım almasını önerebilir; gerekli değişiklikler sağlanamazsa arabuluculuğu sonlandırabilir. 

E) Arabulucunun, bu sıfatla görev yaptığı uyuşmazlık tahkime taşınacak olursa, tarafların 

birlikte ve sözlü onayları alınarak tahkim yargılamasında hakemlik yapması mümkündür. 

53. Arabuluculuğun aşamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Başlangıç aşaması 
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B) Gözlem aşaması 

C) Sonuç aşaması 

D) Anlaşma aşaması  

E) İnceleme aşaması 

54. Arabuluculuk müzakere aşamasında arabulucu, aşağıdakilerden hangisini 

gerçekleştiremez? 

A) Tarafların görüşlerini sormak 

B) Uzman bir kişinin görüşünden faydalanılmasını önermek 

C) Arabuluculuk usulleri hakkında tarafları bilgilendirmek 

D) Olayla ilgili bilgi sahibi kişilerin dinlenilmesini sağlamak 

E) Taraflardan birisine, kendi aleyhine olan maddi vakıalar hakkında sorular sormak 

55. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmekte olan bir ticari uyuşmazlık için taraflarca 

arabulucuya başvurulmasına karar verilmişse, yargılama ne kadar süreyle uzatılabilir?  

A) 6 hafta + 2 hafta 

B) 3 hafta + 2 hafta 

C) 3 ay + 3 ay 

D) 6 ay + 2 hafta 

E) 3 hafta + 1 hafta 

56. Arabuluculuk müzakerelerine katılım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzmanlar tarafların rızasıyla görüşmelere 

katılabilir. 

B) Arabuluculuk müzakerelerine tüzel kişiyi temsilen yönetim organı katılabilir. 

C) Arabuluculuk müzakerelerine idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen üç üyeden oluşan 

bir komisyon temsil eder.  

D) Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil eden komisyon gerektiğinde kendisini vekil 

ile temsil ettirebilir. 

E) İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı müzakerelerde işvereni temsil edebilir.  

57. Arabuluculuk sürecinde idareyi temsil edecek olan komisyona dair hangisi yanlış bir 

ifade içermez? 

A) Komisyonda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere asıl ve yedek üyeler belirlenir. 

B) Komisyon kararlarını oy çokluğuyla alır. 

C) Komisyon kararı, üst yöneticinin onayı halinde idare yönünden bağlayıcılık kazanır. 
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D) Komisyon üyeleri, idareyi temsil görevleri kapsamında aldıkları kararlar ve yaptıkları 

işlemler nedeniyle görevinin gereklerine aykırı davrandıklarının mahkeme kararıyla tespit 

edilmesi dışında, mali ve idari yönden sorumlu tutulamazlar. 

E) Kurum ve kuruluşlar tarafından komisyona en geç bir ay içinde cevap verilir. 

58. İhtiyari arabuluculuğa ilişkin hangisi doğru bir ifade içermez? 

A) Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru hâlinde, tarafların ilk 

toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi 

konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren 

işlemeye başlar. 

B) Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru hâlinde süreç, mahkemenin tarafları 

arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların arabulucuya başvurma 

konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri 

ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

C) Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin 

şerh verilmesi, çekişmesiz yargıya ilişkin yetki hükümleri yanında arabulucunun görev yaptığı 

yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir. 

D) Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanağa, faaliyetin sonuçlanması dışında 

hangi hususların yazılacağına arabulucu ve taraflar birlikte karar verir. Arabulucu, bu tutanak 

ve sonuçları konusunda taraflara gerekli açıklamaları yapar. 

E) Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra 

edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır. 

59. Aşağıdakilerden hangileri arabuluculuk ile ilgili doğru bir ifade içermez? 

I- Arabuluculuk bir kamu görevidir. 

II- Arabuluculuk faaliyetlerinde idareye temsil edecek komisyonu belirleyecek üst yönetici 

bakanlıklarda bakan, il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanıdır. 

III- Tarafların istemeleri halinde ihtiyari arabuluculuk süreci “değerlendirici arabuluculuk” 

esaslarına göre de yürütülebilir. 

IV- Anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi için mahkemeye yapılacak olan başvuru 

ile bunun üzerine verilecek kararlara karşı ilgili tarafından istinaf yoluna gidilmesi hâlinde, 

nisbi harç alınır. 

A) I-III 

B) II-III 
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C) I-II- IV 

D) I- III-IV 

E) I-II-III- IV 

60. Arabuluculuk faaliyeti ile ilgili verilmiş bilgilerden hangileri doğrudur? 

I- Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer 

işlemler ayrı ücreti gerektirmez. 

II- Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmında belirtilen 

hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, 

Tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret her bir arabulucuya ayrı ayrı 

ödenir. 

III- Arabulucu, ihtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan 

taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir.  

IV- Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, 

arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa 

bile arabulucu, arabuluculuk ücretini Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre isteyebilir. 

Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az on uyuşmazlık seri 

uyuşmazlık olarak kabul edilir. 

A) I- III 

B) I- III- IV 

C) I- II-III 

D) I-II- IV 

E) I-II- III- IV 

61. Aşağıdaki durumlardan hangisinde arabuluculuk faaliyeti sona ermiş olur? 

I- Uyuşmazlık konuları üzerinde tarafların kısmen anlaşması   

II- Sadece bir tarafın arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi 

III- Arabulucu tarafından, arabuluculuk sürecinin devam etmesinin faydasız olacağına re’sen 

karar verilmesi 

IV- Arabuluculuğa başlangıç aşamasında arabulucunun vefat etmesi 

V- Arabuluculuk süreci devam ederken taraflardan birinin ölmesi 

A) I- II 

B) I- II- III 

C) II- III- IV 
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D) I-II- V 

E) I-II- IV- V 

62. Aşağıdaki uyuşmazlık türlerinden hangisi arabuluculuğa elverişli olarak kabul 

edilemez? 

A) İpoteğin kaldırılmasına dair uyuşmazlıklar 

B) Kira bedelinin tespitine yönelik uyuşmazlıklar 

C) İmar düzenlemesi 

D) İfa yeri yabancı bir ülke olan satım sözleşmesinden kaynaklanan alacak talepleri 

E) Anonim şirket ortağının sermaye artırımı nedeniyle oluşan borcundan kaynaklı 

uyuşmazlıklar 

63. OLAY:Hasta ve yaşlı olan bayan (B), ev işlerinde yardımcı olması için Rus uyruklu Elena ile 

anlaşmıştır. Elena 6 ay boyunca çalışmış, ancak bu süre zarfında (B) tarafından psikolojik 

şiddete maruz kaldığı için iş akdini feshetmiştir. Ancak bayan (B) ile aynı evde ikamet eden 

kızı (F), yeni dünyaya gelmiş bebeğine bakması için Elena’yı ikna ederek çalıştırmaya 

başlamıştır. Elena, aynı hanede yaşamaya ve psikolojik tacizlerine maruz kalmaya devam 

ettiği (B)’den ücret alacağı bulunduğu gerekçesiyle fesihten sonra iki ay geçmiş olmasına 

rağmen arabulucuya başvurmayı düşünmektedir. 

Yukarıdaki olaya ilişkin hangisi yanlış bir ifade içermez? 

A) “Yabancılık unsuru” nedeniyle uyuşmazlık arabuluculuğa elverişli değildir. 

B) “Aile içi şiddet” nedeniyle uyuşmazlık arabuluculuğa elverişli değildir. 

C) Fesihten sonra bir aydan fazla bir süre geçmiş olduğundan Elena arabulucuya başvuramaz. 

D) İş kanunu kapsamı dışında kalan bir sözleşme (ev hizmeti sözleşmesi) söz konusu 

olduğundan dava şartı arabuluculuk hükümleri uygulanmaz. 

E) Muhtemel bir arabuluculuk anlaşmasının icra edilebilirlik şerhine yönelik inceleme 

“duruşmalı” olarak yapılır.  

64. İhtiyari arabuluculuk sürecinde,aşağıdakilerden hangileri taraflarca aksi 

kararlaştırılabilecek hususlardandır? 

I. Arabulucunun ücretinin, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Tarifeye göre 

belirleneceği ve ücret ile masrafların, taraflarca eşit olarak karşılanacağı 

II. Arabulucunun, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir 

şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutması 
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III. Taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine otuz gün içinde olumlu cevap verilmez 

ise bu teklifin reddedilmiş sayılacağı 

IV. Arabulucu veya arabulucuların seçimi 

 

A) I- II- III- IV 

B) II- III 

C) I- IV 

D) I- II- IV 

E) III- IV 

65. Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi dava şartı arabuluculuğun kapsamı dışındadır? 

A) Kanuna dayanan işveren tazminatı 

B) Bireysel iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı 

C) Meslek hastalığından kaynaklı rücu davaları 

D) İşçinin açacağı işe iade davaları 

E) Toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı 

66. Dava şartı arabuluculuk kapsamında görülen iş hukuku uyuşmazlıklarıyla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İşe iade talepleri, dava şartı zorunlu arabuluculuk kapsamındadır. 

B) İşverenin, yazılı olarak yetkilendirmiş olması kaydıyla herhangi bir çalışanı da görüşmelere 

katılabilir, ancak son tutanağı imzalayamaz. 

C) Arabuluculuk görüşmelerine tarafların avukatlarıyla katılmaları mümkündür. 

D) Deniz İş Kanunu anlamındaki gemiadamı da dava şartı zorunlu arabuluculuk bağlamında 

işçi sayılır. 

E) Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin varlığı halinde, işe iade talebiyle arabulucuya 

başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk 

görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır.  
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67. İş Kanunu’na göre “iş akdi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya 

gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı  iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden 

itibaren  …….. içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca 

arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması 

halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren …….. içinde iş mahkemesinde dava 

açılabilir”.  

Yukarıdaki boşlukları doğru biçimde doldurmaya elverişli seçenek hangisidir? 

A) On iş günü/ bir hafta 

B) Bir ay/ on işgünü 

C) Otuz gün/ bir hafta 

D) Bir ay/ iki hafta 

E) Bir ay/yedi gün 

68. Dava şartı kapsamına giren iş hukuku uyuşmazlıklarında arabulucu görevlendirildiği 

tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde ……………  en fazla 

bir hafta uzatılabilir.  

A. Arabulucu tarafından 

B. Taraflardan birinin isteği üzerine arabulucu tarafından 

C. Tarafların birlikte talebi üzerine arabulucu tarafından 

D. Arabuluculuk bürosuna bildirimde bulunmak şartıyla arabulucu tarafından 

E. Sulh hukuk mahkemesinin izniyle ile arabulucu tarafından 

69. Aşağıdakilerden hangileri İş Mahkemeleri Kanunu’nun dava şartı arabuluculuğa ilişkin 

düzenlemelerine ilişkin doğru bir ifade içermez? 

I- Başvuru, işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılabilir. 

II- Arabuluculuk bürosunun yetkisine yönelik itirazı değerlendirecek olan mahkemenin, bu 

konudaki incelemesini hangi sürede tamamlaması gerektiği açıkça belirtilmemiştir. 

III-  İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya 

ödenecek ücret Tarifenin Birinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir. 

IV- 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 

Hakkında Kanunda düzenlenen “gazeteci” dava şartı arabuluculuk hükmü kapsamında işçi 

sayılır. 

A) III 

B) II-III 
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C) I-II  

D) I- II- IV 

E) III- IV 

70. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi, tek başına anlaşma tutanağının icra edilebilmesi 

için gerekli şartları sağlamaktadır? 

A) X şirketi ile Y kişisi arasındaki uyuşmazlık sonunda, 25.000 TL’nin en geç önümüzdeki ayın 

ortasında ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

B) A, B’den olan 2.000 TL tutarındaki alacağından feragat etmemektedir. 

C) İşçi H, işverenden bütün haklarını ilerleyen dönemde alacaktır. 

D) Görülmekte olan ceza davasının sonucuna göre, tarafların birbirlerine makul bir ücret 

ödemesi uygundur. 

E) Arabuluculuğa başvuran taraf kötüniyetli davranışlarını tekrarlar ise uygun bir tazminat 

ödeyecektir.   

71. Arabuluculuğa elverişli aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda icra edilebilirlik 

şerhinin verilmesine ilişkin hangisi söylenemez?  

A) Anlaşmanın içeriğinin tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği bir konuya ilişkin 

olup olmadığı mahkemece incelenir. 

B) Anlaşmanın cebri icraya elverişliliği mahkemece incelenir. 

C) Aile içi şiddet söz konusu ise icra edilebilirlik şerhi verilmez. 

D) İnceleme duruşmalı olarak yapılır. 

E) Henüz dava açılmadan yapılmış bir anlaşma söz konusu ise, icra edilebilirlik şerhi için aile 

mahkemesine başvurulmalıdır. 

72. Dava şartı olarak arabuluculukta, arabuluculuk bürosunun yetkisine yapılan itiraza 

ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İtiraz, arabulucu tarafından re’sen dikkate alınacak bir husus değildir. 

B) En geç ilk toplantıya kadar itirazda bulunulması gerekir. 

C) İtirazı sulh hukuk mahkemesi inceler. Mahkemenin bu konudaki kararı kesindir. 

D) Arabuluculuk bürosunun yetkisine yapılan itiraz dosya üzerinden incelenir. 

E) Mahkemece yapılan incelemede atamayı yapan arabuluculuk bürosunun yetkisi dikkate 

alınır. 

73. Dava şartı arabuluculuk bağlamında düşünüldüğünde, davacının terditli taleplerinin ne 

şekilde değerlendirileceğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
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A) Davacının asli talebinin dava şartı arabuluculuk kapsamında olması, uyuşmazlığın usulden 

reddi sonucunu doğurmaz. 

B) Davacının hem asli talebi hem de fer’i talebi dava şartı arabuluculuk kapsamındaysa, 

mahkemenin her iki talep için de ayrı ayrı görevsizlik kararı vermesi gerekir. 

C) Hem asli talebin hem de fer’i talebin dava şartı arabuluculuk kapsamında olması halinde, 

mahkemeye gidilebilmesi için, her ikisi için de arabuluculuğa başvurulması ve anlaşma 

dışında bir sebeple sürecin sonlanması gerekir. 

D) Terditli taleplerden her ikisinin de dava şartı arabuluculuk kapsamında olmasına rağmen 

mahkeme önüne getirilmesi halinde, mahkemenin görevsizlik değil, ayırma kararı vermesi 

gerekir. 

E) Dava şartı arabuluculuk kapsamında olmayan fer’i talep için de mahkemeye gidilmişse, 

dava şartı arabuluculuk kapsamındaki asli talepten önce incelenip karar verilmesi 

mümkündür. 

74. Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 

I- Dava şartı arabuluculukta, tarafların uyuşmazlık konusunda kısmen anlaşamamaları 

hâlinde süreç anlaşamama son tutanağı ile sonuçlandırılır.  

II- Dava şartı arabuluculukta sürecin sehven kayıt, mükerrer kayıt veya arabuluculuğa elverişli 

olmama nedeniyle sona erdirilmesi hallerinde arabulucuya ücret ödenmez.  

III- İhtiyari arabuluculukta, arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın 

arabuluculuğa elverişli olmadığı hususu ortaya çıkar ve bu sebeple arabuluculuk faaliyeti 

sona erdirilir ise, sonradan ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak eğer arabulucunun herhangi 

bir kusuru yoksa, Asgari Ücret Tarifesi hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır. 

IV- Uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz 

kalması halinde arabulucuya ücret ödenmez. 

V- Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni 

uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, arabulucu her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete 

hak kazanır. 

A) I- II- III 

B) I- IV 

C) II- III- IV 

D) III- IV- V 

E) I-II- V 
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75. Dava şartı arabuluculuğa ilişkin hangisi doğru bir ifade içermez? 

A) Arabulucuya başvurulmuş olmasının kanunla dava şartı olarak düzenlendiği durumlarda 

davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını 

veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. 

B) Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya 

arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği dava dilekçesine eklenmezse, mahkemece 

davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi 

takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. 

C) Başvuru, karşı tarafın veya başvurucunun yerleşim yerindeki yahut işin yapıldığı yerdeki 

adliye arabuluculuk bürosuna yapılır. 

D) Dava şartı olan arabuluculuk ile ilgili uyuşmazlıklarda liste dışında bir arabulucu 

görevlendirilemez. 

E) Arabulucu adliye arabuluculuk bürosu tarafından görevlendirildikten sonra ilk önce 

başvuran taraftan başlamak üzere asiller ile ön görüşme yapar, başvurucudan ve diğer 

taraftan uyuşmazlığın esasını öğrenir. 

76.  

I. Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi. 

II. Dava şartı arabuluculukta, taraflardan birinin geçerli bir mazeret sunmaksızın ilk 

toplantıya katılmaması.  

III. İhtiyari arabuluculukta, arabulucunun hukuki ve fiili sebeplerle görevine yapamayacak 

hale gelmesi üzerine, tarafların yeni bir arabulucu üzerinde anlaşamamaları. 

IV. Dava şartı arabuluculukta, taraflardan birinin yaptığı yetki itirazının reddi üzerine yasal 

sürede yetkili adliye arabuluculuk bürosuna başvurulmaması.   

Yukarıdakilerden hangileri arabuluculuk sürecini sonlandıran bir durumdur? 

A) I- II 

B) II- III- IV 

C) I- II- III 

D) I-III- IV 

E) I- II- III- IV 

77. “Başvuran taraf, daha önce gerçekleşen ihtiyari veya dava şartı arabuluculuk süreci 

sonunda üzerinde anlaşma sağlanmış ve anlaşma belgesi düzenlenmiş bir uyuşmazlık ile ilgili 
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başvuru yapmış ise, adliye arabuluculuk bürosu tarafından görevlendirilen arabulucu, 

……………….. sebebiyle arabuluculuk sürecini sonlandırmalı ve dosyayı kapatmalıdır”. 

Yukarıdaki boşluğun doldurulmasında doğru seçenek hangisidir? 

A) Sehven kayıt 

B) Mükerrer kayıt 

C) Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmaması 

D) Kesin hüküm 

E) İmkansızlık 

78. Aşağıdaki metinde boşluğa getirilecek en uygun ifade hangisinde doğru verilmiştir?  

“Dava şartı arabuluculukta, arabulucu taraflara ulaşılamaması veya taraflar katılmadığı için 

görüşme yapılamaması ya da tarafların anlaşması yahut tarafların anlaşamaması hâllerinde 

arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu …………..   bildirir”.  

A) 1 ay içinde Arabuluculuk Bürosuna 

B) derhal  Genel Müdürlüğe 

C) 1 ay içinde  Daire Başkanlığına 

D) derhal  Arabuluculuk Bürosuna 

E) 1 ay içinde Genel Müdürlüğe 

79. Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne göre aşağıdaki hallerden hangisinde, arabulucu 

ücretin tamamına hak kazanmaz? 

A) Taraflardan birinin ölümü. 

B) Taraflardan birinin konkordato ilân etmesi. 

C) Arabuluculuk faaliyeti devam ederken uyuşmazlığın feragat, kabul, sulh gibi arabuluculuk 

dışındaki yöntemlerle giderilmesi. 

D) Taraflardan birinin süreçten çekildiğini sadece karşı tarafa bildirmesi. 

E) Arabulucunun, sürecin devam ettirilmesinin faydasız olacağına taraflara danışarak karar 

vermesi. 

80. (X) Anonim Şirketi ile (M) Limited Şirketi’nin, bedel karşılığında mal teslimini konu alan 

bir sözleşme kapsamında “aralarında çıkmış ya da çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın, 

taraflarca seçilecek birer hakem ve bu hakemlerin seçeceği bir hukukçu tarafından 

çözüleceğini” kararlaştırmaları halinde, ortaya çıkacak bir uyuşmazlık için aşağıdakilerden 

hangisi doğru bir ifadedir? 
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A) Şirketler arasındaki uyuşmazlık ticari bir uyuşmazlık olduğu için mahkemeye 

başvurulmalıdır. 

B) Burada bir mal teslimi söz konusu olduğu için, tarafların dava şartı arabuluculuk 

kapsamında arabulucuya gidilmesi mümkün değildir. 

C) Konusu ticari dava ve aynı zamanda bir miktar paranın ödenmesi olan bu alacak için dava 

şartı arabuluculuk gündeme gelecektir.  

D) Tarafların aralarında yapmış oldukları tahkim sözleşmesi gereğince, dava şartı 

arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanamaz. 

E) Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesi uyarınca ticari dava söz konusu olduğundan 

arabulucuya başvuru zorunluluğu vardır. 

81. Arabuluculuk ile ilgili verilmiş olan bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Arabuluculuk bürosuna başvurulmasıyla birlikte sadece maddi hukuktaki hak düşürücü 

süreler işlemez. 

B) Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi hâlinde 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun 397. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen iki haftalık dava 

açma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe 

kadar işlemez. 

C) İflasta sıra cetveline itiraz davasında, uyuşmazlığın dava şartı olarak arabuluculuk 

kapsamında olması hâlinde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanır. 

D) Finansal kiralama sözleşmesinde, ödenmeyen kira bedelleri nedeniyle kiralanan şeyin 

iadesine yönelik bir uyuşmazlık dava şartı arabuluculuğa tabi değildir. 

E) Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirmek, arabulucuları görevlendirmek ve kanunla 

verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Bakanlık tarafından uygun görülen adliyelerde, 

adliye arabuluculuk büroları kurulur. 

Aşağıdaki dört soruyu örnek olayı esas alarak cevaplandırınız. 

OLAY: (K)’ye ait İstanbul’daki tekstil fabrikasında 450 kişi çalışmaktadır. Bu fabrikada 

1.1.2019 tarihinden beri belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan (İ)’nin iş sözleşmesi, 

30.10.2019 tarihinde, Büyük Birleşik Tekstil İşçileri Sendikasına üye olması üzerine 

feshedilmiştir. Feshi gerçekleştiren (K), herhangi bir gerekçe göstermediği gibi, işçiyi de 

herkesin içinde aşağılamıştır. Sendikaya üye olması sebebiyle işten çıkartıldığını düşünen (İ), 

İş Mahkemesi’nde 29.11.2019 tarihinde işe iade davası açmıştır. Ayrıca işyerindeki çalışma 
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koşulları sebebiyle meslek hastalığına yakalandığını düşünen (İ), maddi ve manevi 

zararlarının tazmini için dava açmayı düşünmektedir. 

82. İşçi (İ)’nin, sendikal nedenle fesih sebebiyle açtığı davada mahkemenin ne tür bir karar 

vermesi gerekir? 

A) Sendikal fesih sebebiyle işçinin işe iadesine karar vermelidir. 

B) İşçinin, belirsiz süreli iş akdiyle çalışması sebebiyle böyle bir dava açmakta hukukî yararı 

olmadığından, dava şartı eksikliği sebebiyle usulden reddetmelidir. 

C) Dava, süresinde açılmadığı için davanın reddine karar verilmelidir. 

D) Davacıya, son tutanağın bir hafta kesin süre içerisinde mahkemeye sunulması gerektiği, 

aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarı gönderilir. 

E) Dava şartı arabuluculuk kapsamında bir uyuşmazlık olmadığı için mahkeme davaya bakar.  

83. Bir an için, meslek hastalığına uğradığını düşünen (İ)’nin, bu sebeple 2.12.2019 

tarihinde İş Mahkemesine dava açtığı varsayımında hangisi doğru bir ifade içerir? 

A) Hem işe iade hem de meslek hastalığı sebebiyle dava açıldığı için, mahkemenin birleştirme 

kararı vermesi gerekir. 

B) (İ)’nin, doğrudan mahkemeye başvurabilmesinin önünde herhangi bir engel yoktur. 

C) Uyuşmazlığın dava şartı arabuluculuk kapsamına girmesi nedeniyleaçılan bu davanın 

usulden reddedilmesi gerekir. 

D) Davanın açılmasından sonra, işçinin davadan feragat etmesi halinde, dava şartı 

arabuluculuk hükümleri işlerlik kazanır. 

E) İşçinin dava şartı arabuluculuk kapsamında işveren veya yetkili temsilcilerinden birisiyle, 

alacağı tazminatın miktarı konusunda anlaşamaması halinde, dava yoluna başvurması 

mümkündür. 

84. Bir an için, (K)’nin, (İ)’nin düştüğü duruma üzüldüğünü ve mahkemeyle de uğraşmak 

istemediği için (İ) ile anlaşarak uyuşmazlığın, arabuluculuk yöntemiyle giderilmesine karar 

verildiğini varsayalım. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Meslek hastalığından kaynaklı uyuşmazlık yönünden ihtiyari arabuluculuk yoluna 

başvurulabilir. 

B) Uyuşmazlığın çıkış noktası olan, (İ)’nin üye olduğu sendikanın temsilcilerinin, tarafların 

rızası halinde görüşmelere katılması mümkündür. 

C) Arabuluculuk görüşmelerine, (K)’nin yetkilendirmiş olduğu İnsan Kaynakları Müdürü 

katılabilir. 
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D) İşveren tarafından anlaşma hususunda sunulan teklif, reddedilmesine ve uzlaşma 

sağlanamamasına rağmen, uyuşmazlık mahkemeye taşınırsa orada kullanılamaz. 

E) Hepsi 

85. İşveren (K), iş akdini feshettiği 30.10.2019 tarihinde, işçi (İ)’yi bazı evrakları imzalaması 

için çağırmış ve belirli bir meblağın işçiye ödenmesi karşılığında, işçinin sonradan 

arabuluculuk tutanağı olduğunu öğrendiği anlaşma belgesini de arabulucu huzurunda 

imzalatmıştır. Bu belgenin imzalanmasında hangi ilke ihlâl edilmemiştir? 

A) Gizlilik 

B) İradilik 

C) Tarafların aydınlatılması 

D) Eşitlik 

E) Tarafsızlık 

86. Arabulucu sicilde yer alan kendisine ait bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği 

……  içinde varsa belgesiyle birlikte …… bildirmek zorundadır. 

A) 1 ay içinde/Genel Müdürlüğe 

B) Derhal/ Genel Müdürlüğe 

C) 1 ay içinde/Daire Başkanlığına 

D) Derhal/ Daire Başkanlığına 

E) 1 ay içinde/ Adalet Bakanlığına 

87. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I- Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin hazırlanarak Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 

onayına sunulması Arabuluculuk Daire Başkanlığının görevidir. 

II- Dava şartı arabuluculukta; iki saatten fazla süren görüşmeler sonunda taraflar 

anlaşamamışlar ise, iki saati aşan kısma ilişkin ücret Bakanlık ve taraflarca eşit şekilde, 

Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. 

III- Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu 

para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, 

arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre 

isteyebilir. 

A) Yalnız I 

B) Yalnız III 

C) I-II 
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D) I- III 

E) II- III 

88. Dava şartı arabuluculuğa ilişkin hangisi doğru bir ifade içermez? 

A) Adliye arabuluculuk bürosu tarafından, adliye arabuluculuk bürosu bulunmayan yerde 

sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından Bakanlık tarafından ödenen 

arabuluculuk ücretine ilişkin liste, ödenmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. 

B) Arabuluculuk görüşmeleri, arabulucuyu görevlendiren adliye arabuluculuk bürosunun 

bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde 

yürütülmelidir. 

C) Adliye arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler; arabuluculuk 

faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, 

anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere 

Bakanlık bütçesinden karşılanır. 

D) Seri uyuşmazlıklar, adliye arabuluculuk bürosu tarafından atanan aynı arabulucuya tevdi 

edilir. 

E) Adliye arabuluculuk bürosunca yapılan atamalarda her dosya için arabulucuya puan 

verilir, puanlama ve atama usulü ile performans kriterleri Daire Başkanlığı tarafından 

belirlenir. 

89. Sicile kayıtlı bir eğitim kuruluşunun sicildeki kaydının geçerlilik süresinin uzatılmasına 

kim karar verir? 

A) Adalet Bakanlığı 

B) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

C) Arabuluculuk Daire Başkanlığı 

D) Arabuluculuk Kurulu 

E) Adalet Bakanı 

90. Arabulucular Sicili aşağıdakilerden hangisi tarafından tutulur? 

A) Arabuluculuk Daire Başkanlığı 

B) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 

C) Arabuluculuk Kurulu 

D) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Bürosu 

E) Arabuluculuk Daire Başkanı 
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91. Aşağıdakilerden hangisi, arabulucular siciline kayıtta “herkes için aranan” şartlardan 

birisi değildir? 

A) Yabancı uyruklu olmamak 

B) Gerçek kişi olmak 

C) Arabuluculuk yapmaya ruhen ve bedenen engel bir halin bulunmadığını sağlık raporuyla 

belgelendirmek 

D) Kısıtlı olmamak 

E) Hileli iflas suçundan mahkum olmamak 

92. Arabuluculuk eğitim kuruluşlarıyla ilgili olarak hangisi doğru bir ifade içerir? 

A) Arabuluculuk eğitim iznini sadece Adalet Bakanlığı verebilir. İzni iptal yetkisi ise 

Arabuluculuk kurulundadır. 

B) İzin en çok üç yıl için verilebilir. 

C) Gerekli nitelikleri taşımadığı anlaşılan eğitim kuruluşunun başvurusu, başvuru talebinin 

Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde incelenerek reddedilir ve karar ilgilisine tebliğ 

edilir. 

D) Eğitim kuruluşları, her yıl ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim 

faaliyetinin kapsamı, içeriği ve başarısı konusunda Daire Başkanlığına bir rapor sunar. 

E) Rapor sunmayan eğitim kuruluşuna yazılı ihtarda bulunularak bir aylık süre verilir. İhtarda, 

raporun verilen süreye rağmen sunulmaması hâlinde eğitim verme izninin iptal edileceği 

hususu belirtilir. 

93. Aşağıdaki eylemlerden hangisi arabuluculuk sınavında başarısız sayılma kriteri 

olmasına rağmen, adayın yeniden sınava girebilme hakkını ortadan kaldırmaz?  

A) İzin almadan sınav salonu veya yerini terk etmek 

B) Sınavda kopya çekenler veya kopya çekmeye teşebbüs etmek 

C) Sınavda kopya verenler veya kopya vermeye teşebbüs etmek 

D) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlamak 

E) Sınav düzenine aykırı davranışta bulunmak 

94. Aşağıdaki metinde, boş bırakılan yerlere getirilecek en uygun ifadeler hangisinde doğru 

verilmiştir? 

“Eğitim kuruluşları, arabulucular ve arabuluculuk büroları Kanun, Yönetmelik ve  

İlgili mevzuat uyarınca çıkarılan düzenleyici işlemlere uygun hareket edip etmediği yönünden 

denetlenir. Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ……………… göre ……………… ilgili kişi ve 
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kuruluşlara yazılı bir şekilde bildirilerek bu eksikliklerin giderilmesi için eksikliğin niteliğine 

göre ………… süre verilir.” 

A) Öneme- Arabuluculuk Kurulunca- derhal 

B) Duruma- Arabuluculuk Kurulunca- uygun 

C) Niteliğine- Daire Başkanlığınca- 1 aylık 

D) Duruma- Daire Başkanlığınca- uygun 

E) Öneme- Genel Müdürlükçe- derhal 

95. Aşağıdakilerden hangisinde arabulucuyu sicilden silinme kararını verme yetkisi 

Arabuluculuk Daire Başkanlığında değildir? 

A) Arabulucunun ölümü 

B) Arabulucunun kanuni yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmediğinin tespit 

edilmesi 

C) Arabulucunun kısıtlanması 

D) Arabulucunun Türk vatandaşlığını kaybetmesi 

E) Arabulucunun koşulları taşımadığı halde sicile kayıt edildiğinin sonradan anlaşılması 

96. Arabuluculuk Kurulu’na aşağıdakilerden hangisinden üye seçilmemektedir?  

A) Türkiye Noterler Birliği 

B) Türkiye Adalet Akademisi 

C) Üniversitelerarası Kurul 

D) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 

E) Türkiye Barolar Birliği 

97. Sicilden silinme talebinde bulunan arabulucunun bu talebinin kabulüne kim tarafından 

karar verilir? 

A) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

B) Arabuluculuk Kurulu  

C) Arabuluculuk Daire Başkanlığı 

D) Görev Yaptığı Yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 

E) Arabulucunun Görev Yaptığı Yer Adliye Arabuluculuk Bürosu  

98. Aşağıdakilerden hangisi Arabuluculuk Kurulu’nun görevlerindendir? 

A) Arabuluculuk eğitimi iznine sahip kuruluşları denetlemek 

B) Arabuluculuk asgari ücret tarifesini onaylamak 

C) Arabuluculukla ilgili yayınlar yapmak 
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D) Arabuluculuk eğitim kurumlarını listelemek ve yayımlamak 

E) Arabuluculuk son tutanaklarını arşivlemek 

99. Hangisi Arabuluculuk Kurulunun görevleri arasında yer almaz? 

A) Ülke genelinde arabuluculuk uygulamalarını izlemek, ilgili istatistikleri tutmak ve 

yayımlamak 

B) Arabulucuların denetimine ilişkin kuralları belirlemek 

C) Arabuluculuk hizmetlerine ilişkin temel ilkeler ile arabuluculuk meslek kurallarını 

belirlemek 

D) Eğitim kuruluşlarının eğitim izinlerini iptal etmek 

E) Arabulucuların ödeyecekleri giriş aidatını ve yıllık aidatları tespit etmek 

100. Eş arabuluculuğa dair hangisi doğru bir ifade içermez? 

A) İşbölümü yapılan arabuluculukta konulara göre veya taraflar yönünden bir işbölümü söz 

konusudur. 

B) Ön koltuk/arka koltuk arabuluculuğunda tecrübesiz arabulucu süreci izler ve kendisini 

rahat hissettiği durumda sürece katılır. 

C) Eş arabuluculuk türleri mevzuatımızda açıkça düzenlenmemiştir. 

D) Eş arabuluculuk uygulaması ihtiyari arabuluculukta mümkündür. 

E) Mevzuatımızda sadece “işbölümü yapılan arabuluculuk” türüne açıkça cevaz verilmiştir. 
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CEVAP ANAHTARI 

 

SORU NUMARASI DOĞRU CEVAP 

1)  D 

2)  A 

3)  A 

4)  B 

5)  B 

6)  D 

7)  C 

8)  A 

9)  A 

10)  C 

11)  B 

12)  A 

13)  C 

14)  A 

15)  E 

16)  E 

17)  B 

18)  E 

19)  A 

20)  D 

21)  D 
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SORU NUMARASI DOĞRU CEVAP 

26)  D 

27)  B 

28)  D 

29)  E 

30)  C 

31)  E 

32)  D 

33)  A 

34)  E 

35)  B 

36)  C 

37)  C 

38)  D 

39)  C 

40)  E 

41)  C 

42)  D 

43)  B 

44)  C 

45)  B 

46)  E 

47)  A 

48)  D 

49)  B 

50)  A 

 

 

 

 

22)  C 

23)  A 

24)  B 

25)  C 

SORU NUMARASI DOĞRU CEVAP 
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SORU NUMARASI DOĞRU CEVAP 

76)  E 

77)  C 

78)  D 

79)  B 

80)  D 

81)  A 

82)  D 

83)  B 

84)  E 

85)  A 

86)  A 

87)  E 

88)  B 

89)  A 

90)  A 

91)  C 

92)  C 

93)  A 

94)  D 

95)  B 

96)  C 

97)  C 

98)  B 

99)  A 

100) E 

 

 

 

 

 

51)  B 

52)  D 

53)  B 

54)  E 

55)  C 

56)  D 

57)  D 

58)  D 

59)  E 

60)  A 

61)  A 

62)  C 

63)  B 

64)  A 

65)  C 

66)  B 

67)  D 

68)  A 

69)  A 

70)  A 

71)  E 

72)  E 

73)  C 

74)  B 

75)  C 
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SORULARIN MODÜLLERE GÖRE DAĞILIMLARI 

MODÜL 1 2 3 4 5 6 7 

SORU 

NO 

1-5 7 6 8-11 12-13 14-15 16-17 

 

MODÜL 8 9 10 11 12 13 14 

SORU 

NO 

18-25 26-32 33 34-35  - 38 36-37 

 

NOT: 38 nci sorudan sonrası mevzuat sorularıdır. Yani (Modül 13) kapsamına girmektedir.  


