
SİCİL KAYIT BAŞVURU KLAVUZU 

Sicil Kayıt Başvurusu yapmadan önce; 

- Sicile kayıt talebini içerir dilekçe, 

- Arabuluculuk Giriş ve Yıllık Aidatının ödendiğine ilişkin makbuz,1 

- Fotoğraf, (Ekleyeceğiniz fotoğrafın boyutları maksimum (yükseklik;1024 px, genişlik;768 px) olması gerekmektedir. Aşağıda fotoğrafınızı 

nasıl bu boyuta getirebileceğiniz detaylı bir şekilde anlatılmıştır.) 
- Başvuru tarihi itibariyle fiilen avukatlık mesleğini veya bir kamu görevini ifa etmeyen 

başvuru sahiplerinin, arabuluculuk mesleğini yapmalarına ruhen ve bedenen engel bir 

hallerinin bulunmadığına dair sağlık kuruluşlarından alacakları rapor,2  

 

Hazırlamanız gerekmektedir.  

 

Tüm evraklar hazırlandıktan sonra aşağıdaki link üzerinden başvuru işlemine 

başlayabilirsiniz.  

Başvuru yapılacak adres; https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/index.jsp  

 

1) Açılan pencerede sisteme e-devlet şifresi, e-imza veya mobil imza gibi 

seçeneklerden hangisi ile giriş yapmak istiyorsanız bu seçenek tıklanır.  

a-) e-devlet şifresi veya mobil imza aracılığıyla başvuru yapacaklar, tüm tarayıcılardan 

sorunsuz bir şekilde giriş yapabilirler. 

 

                                                           
1
 Arabuluculuk Kurulu tarafından belirlenen ve bir defaya mahsus olmak üzere ödeyecekleri 125,45 TL giriş 

aidatı ile bu yıl itibariyle 150,55 TL olan yıllık aidatı ‘’03.2.1.28 – Arabuluculuk sicili Gelirleri’’ gelir ekonomik 
koduna kaydedilmek üzere, ilerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün ilçelerde mal müdürlüğünün 
veznesine veya Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara 
Şubesi nezdindeki TR 0500 0010 0100 0003 5012 1001 IBAN nolu tahsilât hesabına yatırılacaktır. 
 
2
 Sadece, başvuru tarihi itibariyle avukatlık veya bir kamu görevini ifa etmeyen başvuru sahipleri gönderecektir. 

https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/index.jsp


b-) e-imza aracılığıyla başvuru yapacaklar, 

https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/duyuru/2016/uyap_eimza_tum_tarayicilardan_giri

s.jsp?v=421 adresinde bulunan UYAP GİRİŞ appleti indirerek tüm tarayıcılardan sorunsuz bir 

şekilde giriş yapabilirler.

 

https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/duyuru/2016/uyap_eimza_tum_tarayicilardan_giris.jsp?v=421
https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/duyuru/2016/uyap_eimza_tum_tarayicilardan_giris.jsp?v=421


2) e-devlet şifreniz ile başvuru bölümüne tıkladığınızda aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda 

T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizi girerek Sisteme Giriş Yap’a tıklayınız. Sonrasında sistem sizi 

Sicil Başvuru yapmak üzere Arabulucu Portal’a yönlendirecektir. 

 

 

DİKKAT: Arabulucu Portal’a giriş yaptıktan sonra öncelikle sol sütunda yer alan 

“Kişisel Bilgilerim” sekmesine tıklayarak, açılan ekranda yer alan “Adres ve İletişim 

Bilgilerinizi”, “Öğrenim Bilgilerinizi” ve “Diğer Bilgilerinizi”, “Bilgilerimi Güncelle” butonuna 

tıklayarak mutlaka güncelleyiniz. 
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Kişisel Bilgilerinizi güncelledikten sonra, “Sicil Kayıt Başvuru” sekmesine tıklayınız. 

 

 

Açılan ekrandan önce “ Görev Yapmak İstediği İl”i seçiniz. Ardından  “Resim Seç” 

butonuna tıklayarak fotoğrafınızı yükleyiniz. 

 

 

 



DİKKAT! Ekleyeceğiniz resmin boyutları maksimum (yükseklik;1024 px, genişlik;768px) 

olması gerekmektedir. Aşağıdaki yolu izleyerek resminizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

Yükleyeceğiniz fotoğrafın üstüne 

gelerek sağ tıklayıp, “Birlikte Aç” ve 

“Paint” seçiniz. 

Yeniden boyutlandır 

seçeneğine tıklayarak. Sırayla önce 

“Piksel” seçiniz ve “Dikey” oranını 

“1024” olarak belirleyip, “Kaydet” 

diyerek çıkış yapınız.  

Şimdi fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz. 

 



Daha sonra sicile kayıt olmak için istenilen belgeleri “Evrak Türü”nü belirterek 

yüklemesini yapıp, ardından “Ekle” butonuna tıklayınız.(Bu aşama her belge için ayrı ayrı 

yapılacaktır ) 

NOT: Bu alanda yer alan Sağlık Raporu her hangi bir meslek veya görev ifa 

etmeyenlerden(çalışmayanlardan) istenilmektedir. 

“EK BELGE” yüklenilmesi zorunlu değildir. 

 

Eklemiş olduğumuz belgeler, aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. “Evrakları Kaydet” 

butonuna tıklayarak, başvurunuzu tamamlayınız. 

 



Başvurunuzu tamamladınız. 

http://www.adb.adalet.gov.tr/arabulucu/ adresinden başvurunuzu takip edebilirsiniz. 

 

http://www.adb.adalet.gov.tr/arabulucu/

