
 

 

ARABULUCULUK  BÜLTENİ 
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK VE DİĞER ALTERNATİF ÇÖZÜMLER 
Deneme Sayısı  -  ARALIK 2015                     AGD’ nin  Aylık – Sanal – Ücretsiz -  Bülteni                                                                                                                 

            

ARABULUCULUK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ 1 YAŞINDA  

10 Aralık 2014 tarihinde 36 kurucu üye ile kurulan  AGD ,  şimdi 80 üye 

ile   1 yaşında . İlkesel ve kitlesel bir anlayışla kurulan ve bu anlayışından 

taviz vermeyen dernek ilk genel kurulunu 11.04.2015 tarihinde yapmıştı. 

Tüzüğü gereği  seçimsiz , değerlendirme ve bilgilendirme amaçlı  genel 

kurul kuruluş yıldönümünde yani 10 Aralık 2015 tarihinde İstanbul 

Adalet Sarayı’ nın Seminer Salonu’ nda saat 15.00 de yapılacaktır. Saat 

14.00 de Kokteyl ve 14.30 da ise Basın Açıklaması yapılacaktır. 

Genel Kurul için gerekli çoğunluk sağlanamaz ise 2.toplantı 17.12.2015 

de aynı yer ve saatte olacaktır.Tüm arabulucular, hukukçular davetlidir. 

Genel Kurul Gündemi : 

1- Genel Kurul Açılışı-Yoklama – Divan Heyeti nin Seçimi–Saygı Duruşu 
15.00 
2- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Bütçe Raporu‘ nun okunması-müzakeresi 
ve ibrası 
3- Denetleme Kurulu Raporu’ nun okunması , müzakeresi ve ibrası. 
4- Yeni dönem ( Aralık 2015-Aralık 2016) aylık aidat miktarının ve yıllık 
artış oranının belirlenmesi 
5- Tüzüğe uygun olarak Danışma Kurulu’ nun oluşturulması veya 
oluşturulması için Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi, 
15 Dakika ARA 
16.00 

6- Disiplin ve Etik Kurulu’ nca hazırlanmış olan Disiplin ve ceza Yönetmeliği’ nin okunması, müzakeresi, ve genel 
kurulun onayına sunulması 
7- Planlanan etkinlikler ve arabuluculuk konusunda dernek üyelerinin görüş ve önerileri ; dilek ve temenniler 

8- Kapanış 17.00    

BAŞLARKEN 

Arabuluculuk ta,  diğer 

alternatif çözüm yollarında  

ve yargı yolunda yaşanan 

gelişmelerin hızına 

yaklaşmak ; gelişmeleri çeşitli 

açılardan ve objektif bir 

biçimde değerlendirebilmek  

için ; Arabuluculukla ilgili 

makale , araştırma, kitap, 

görüş ve öneriler ile ilgili ; 

derneğimizin ve derneklerin 

etkinlikleri ile ilgili , ADB ve 

Baroların duyuru ve 

etkinlikleri ile ilgili 

üyelerimizi haberdar etmek 

amacıyla  BÜLTEN’lendik. 

 

 
ARABULUCULUKLA İLGİLİ : MERAK ETTİĞİNİZ TÜM 
SORULAR, DUYURULAR VE GELİŞMELER İÇİN 
LÜTFEN BAKINIZ : www.adb.adalet.gov.tr  

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


 

 

“ Anlattıkların karşındakinin anlayabildiği 

kadardır.”   Mevlana  

ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI’ NDAN… 

Değerli Arabulucular;Bildiğiniz üzere; arabuluculuk, artık ülkemizde 
tanınırlığı artmış ve belirli bir aşamaya ulaşmış bir kurum haline gelmiştir. 
Bu bağlamda zorunlu arabuluculuk için uygun zemin hazırlanmış olup, 
konu ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. Bireysel iş uyuşmazlıkları 
ile küçük alacakların icrasına itiraz hallerinde uyuşmazlığın zorunlu 
arabuluculuk yoluyla çözülmesi konusunda bir irade oluşmuş 
bulunmaktadır. Zorunlu arabuluculuğun hayata geçmesi halinde 2016 
yılında tahminen 500.000 ila 1.000.000 arasında dosyanın arabuluculuk 
yoluyla çözülebileceği öngörülmektedir. Arabulucuların da hızlı bir şekilde 
bu duruma hazır hale gelmeleri gerekmektedir. (Devamı için bkz:  
https://www.facebook.com/groups/arabuluculukgonulluleri/ )   

ARABULUCULUĞUN DOĞRU ZEMİNDE GELİŞEBİLMESİ 

İÇİN AVUKATLARIN VE BAROLARIN DESTEĞİ 

ÖNEMLİDİR! 

        

Sempatide kendimizi onun yerine koyuyor 

duygudaşlık yaşıyoruz; empati de ise 

duyguları karıştırmadan- profesyonelce- 

onun gözlükleriyle onun çerçevesinden 

olaylara nasıl baktığını anlamaya 

çalışıyoruz. Empatik düşünme çok önemli. 

                                                     

     www.arabuluculukgonulluleri.org.tr  

  

 

Arabuluculuk mesleği, yasal düzenleme ile hukukçulara özgülenmiştir. 
Avukatlığın ve arabuluculuğun serbest meslekler olması nedeniyle 
arabuluculuk avukatlar tarafından yapılabilmektedir. Arabuluculuk 
sürecinin başlaması ile zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin 
durması, sürecin sonunda ortaya çıkan anlaşmaların icra edilebilir 
hukuki sonuçlar doğurması nedenleriyle sürecin hukukçular eliyle 
yürütülmesi zorunludur. Tarafların, arabuluculuk süreci boyunca kendi 
avukatlarından hukuki yardım almaları önemlidir. Dolayısıyla 
avukatlar, arabuluculuk yapmanın yanısıra, arabuluculuk sürecinde 
müvekkillerini avukat olarak da temsil etmektedir.Arabuluculuk 
mesleği, tıpkı avukatlık gibi, serbest ve bağımsız bir meslektir. 
Mesleğin etik kurallarının yerleşmesi önemlidir. Bu hususta, avukatlık 
tecrübeleri büyük önem kazanmaktadır. Arabuluculuk mesleğinin 
tanıtım ve gelişiminde, avukatların müvekkillerine yapacakları 
bilgilendirmeler en önemli rolü oynayacaktır. Kanuni düzenlemeler 
gereğince, avukatların müvekkillerini arabuluculuk konusunda 
bilgilendirmeleri aydınlatma yükümlerinin kapsamındadır. Baroların, 
üyeleri tarafından uygulanan ve üyelerinin sürecin içerisinde büyük 
rol oynadığı mesleğin gelişimi ve etik kurallarının yerleşmesinde 
desteği büyük önem taşımaktadır.                                                                            

 

Bakırköy Arabuluculuk Merkezi 
Bakırköy Adalet Sarayı 3.Kat 323A 
nolu odada BİLGİLENDİRME 
hizmetine başlamıştır. 
(Koordinatör : Ar.Av.İhsan 
BERKHAN 05322134237 ) 
 

İstanbul Adalet Sarayı  Arabuluculuk 

Merkezi Koordinatör :                      

Ar.Av. Dilek YUMRUTAŞ 05323536216 

 

 İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 

Arabuluculuk Merkezi  Koordinatör: 

Ar.Av.Mine GİZBİLİ  05305411527 

https://www.facebook.com/groups/arabuluculukgonulluleri/
http://www.arabuluculukgonulluleri.org.tr/

