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Devam ederken… 

 

10.12.2014 tarihinde kurulan derne-

ğimiz kurulduğu günden bu yana top-

lumsal barışa ve arabuluculuk mesle-

ğine katkı sunmak amacıyla etkinlik-

lerine devam etmektedir.  

İlk sayısı Aralık 2015 tarihinde derne-

ğimizin ilk yönetim kurulu başkanı 

Sayın İhsan Berkhan’ın katkılarıyla 

yayınlanan bültenimizin bundan son-

ra aylık periyodik olarak yayınlanma-

sı hedeflenmektedir.  

Bültenimizde arabuluculukla ilgili her 

türlü etkinlik, toplantı, seminer v.s. 

duyuru ve bilgilendirmelerine, derne-

ğimiz etkinlikleriyle ilgili duyurulara, 

bilgilendirmelere, kitap ve makale 

tavsiyelerine, üyelerimizin arabulucu-

lukla ilgili yazı, anı, fotoğraf, etkinlik-

lerle ilgili notlarına, görüşlerine ve 

anlatımlarına ve  mesleğimizle ilgili 

bir çok konuya yer vereceğiz.  

Mesleğimizi ve derneğimizi daha ve-

rimli ve güzel günlere hep birlikte ta-

şımak dileğiyle…  

                                                                                                       

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği  

Yönetim Kurulu 



Sürekli uygulama      
atölyelerimiz başlıyor 
İlki 18 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan sürekli 

uygulama atölyelerimiz, üyelerimiz arasında mesleki bilgi 

ve tecrübe paylaşımı ve uygulamaya yönelik pratiklerimizi 

arttırma amacı taşıyor.  

Uygulama atölyelerimizde bir gün boyunca arabuluculuk 

uygulaması çalışacağız. Mesleki tecrübe edinme ve uygu-

lama eğitimlerine katılma olanağı elde etmiş üyelerimizin 

kolaylaştırıcılığında başlayacak olan atölyelerimizde, gide-

rek pratik kazanan üyelerimizin kolaylaştırıcı olarak görev 

almasına yönelik bir sistem uygulamayı planlıyoruz. Tüm 

katılımcıların kendi tecrübe ve bilgi birikimlerinden interak-

tif şekilde faydalanma imkanının yaratılacağı atölyelerimizi 

sürekli kılmayı hedefliyoruz.  

Uygulama atölyelerimizde örnek olaylar üzerinden ilerleye-

ceğiz. Bu örnek olaylar şimdiye kadar eğitimlerde kullanıl-

mış olanlar değil, tamamen üyelerimizin tecrübeleri ile 

oluşturulacak özgün örnek olaylar olacak ve derneğimizin 

uygulama arşivini de oluşturmaya başlayacağız.  

Eğitim komisyonumuzun organizasyonları ile yürütülecek 

olan atölyelerimize katılımcı ve kolaylaştırıcı olarak yer 

almak, örnek olaylarınızı kullanıma sunmak için egi-

tim@arabuluculukgonulluleri.org.tr elektronik posta adresi-

mize elektronik postalarınızı bekliyoruz.   

 Müzakere ve Arabuluculuk Oku-

ma Listesi* 

( * SIĞRI Ünsal ve VAROĞLU A. Kadir, Müzakere ve 

Arabuluculuk, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2013 ) 

 Aaron, MarjorieCorman (2014), Sonuç Alıcı Müza-

kere, İstanbul, Optimist Yayınevi. 

 Acuff, Frank L. (2005), Uluslararası Müzakere, An-

kara, Elma Yayınevi. 

 Bingöl, İbrahim ( Çev.) (2000), Müzakere ve Anlaş-

mazlık Çözümü, İstanbul, MESS Yayını No.: 329. 

 Çetin, Canan ( 2002 ). Müzakere Teknikleri, İstan-

bul, Beta Basım. 

 Demir, Şamil ( 2011 ), Avukatın Uzlaşma Sağlama 

Yetkisi, Adalet Kitabevi. 

 Fowler, Alan ( 1997 ), Müzakere, İkna ve Etkileme, 

Ankara, İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd.Şti. 

 Gerzon, Mark (2006), Çatışmalı Ortamlarda Liderlik, 

İstanbul, MESS Yayını No.: 507. 

 Luecke, Richard (2008), Müzakere, İstanbul, İş 

Bankası Yayınları. 

 MacCormack, Mark H. (2000), Başarılı Müzakere 

Teknikleri, İstanbul, Form Yayıncılık. 

 Mess Yayını (2000), Müzakere ve Anlaşmazlık Çö-

zümü, Ankara, Harward Business Review Yayınları. 

 Özbek, Mustafa Serdar (2016), Alternatif Uyuşmaz-

lık Çözümü, Yetkin Kitabevi. 

 Roger Fisher ve William Ury, (2012), Evet Dedirtme 

Sanatı, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayını.  

FAYDALI...FAYDALI... 



Arabuluculuk beni,     
başka bir dünyanın                         
mümkün olduğuna    

inandırdı 

Arabuluculukla 2011 yılında tanış-
tım. 2013 yılındaki ilk eğitimlere 
katılarak ilk sınavlara girdim ve ilk 
arabulucular arasına katıldım.  

Arabuluculuk mesleği insanlara, 
uyuşmazlıklara, adalet kavramına 
bakışımızı değiştirmeye zorluyor 
bizi. Değişmek, dönüşmek emek 
istiyor. Arabuluculuk sürekli gelişim 
ve dönüşümü gerektiren bir mes-
lek. Hem kendinizi, hem arabulucu 
olarak görev aldığınız uyuşmazlık 
taraflarını geliştirmeye, dönüştür-
meye çalışıyorsunuz. Giderek gün-
delik hayatınıza kadar işliyor ara-
buluculuk. Bir arkadaşınızla, eşi-
nizle veya bir komşunuzla uyuş-
mazlık yaşadığınızda davranış 
şeklinizi artık kontrol etmeye ve 
kendinizi adeta dışarıdan bir gözle 
izlemeye başlıyorsunuz. Arabulu-
culukla tanışınca sorular hayatınız-
da önemli bir yer tutmaya başlıyor. 
Arabulucunun en önemli aracı so-
rular çünkü. Soru sormayı, cevap 
almayı yeniden öğrenmek gereki-
yor. Dinlemeyi yeniden öğrenmek 
gerekiyor. Not almayı bile yeniden 
öğrenmeniz gerekiyor. Hatta ara-
buluculuk o güne kadar kullandığı-
nız dili değiştirme ihtiyacı yaratı-
yor. 

Arabuluculuk farklı bir gözle bak-
manızı sağlıyor hayata, dünyaya , 
insana ve uyuşmazlıklara. Yaratıcı 
olmayı gerektiriyor ve mümkün 
kılıyor. Sabırlı olmayı öğretiyor. 
Giderek başka bir dile, başka bir 
algıya, başka bir iletişime doğru 
ilerliyorsunuz. Ve inanıyorsunuz: 
“başka bir dünya mümkün”. Başka 
bir dünyaya doğru emek veren tüm 
meslektaşlarıma saygı ve sevgile-
rimle... 

Arb. Av. H. Mehveş Ekşiler Özer                                                              
Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 

10.12.2014 tarihinde kurulan 

derneğimizin ikinci yaşını 

10.12.2017 tarihli genel kurulu-

muzda, üyelerimiz Şükran Tav-

laş ve Neriman Uygur’un do-

ğum günleri ile birlikte kutladık.  

Üyelerimize nice mutlu ve sağ-

lıklı yaşlar diliyoruz.  

Derneğimizin de nice yaşlarını 

her yıl daha büyüyerek ve geli-

şerek kutlamak dileğiyle... 

Derneğimiz iki yaşında  

ÜYELERİMİZDEN... AGD...AGD...AGD...AGD...AGD.. 



Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve               
Arabuluculuk Atölyesi 

25.03.2017 tarihinde, derneğimiz aile komisyo-
nu ve eğitim komisyonunun organizasyonu ile 
Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği’nin 
işbirliği ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ara-
buluculuk Atölyesi” gerçekleştirilecektir.  

Arabulucular olarak karşımıza çıkan pek çok 
anlaşmazlığın tarafları kadınlar ve erkekler 
olabiliyor. Ticari anlaşmazlıklar, işçi-işveren 
anlaşmazlıkları, kiracı-kiralayan anlaşmazlıkla-
rı vb çatışmaların yanı sıra aile arabuluculu-
ğu kurumunda kadınlar ve erkekler bu sefer 
de aile içi anlaşmazlıklarla karşımıza çıka-
cak. Aile bireyle ilgili anlaşmazlıklar ve bunları 
tetikleyen nedenler üzerine düşünmemiz ve 
süreçleri buna göre yapılandırmamız gereke-
cek.   
 
Toplumsal cinsiyet meseleleri, bu çerçeve-
de,  aile bireyleri arasındaki sorunları anlaya-
bilmek ve analiz edebilmek için üzerinde çalış-
mamız gereken en temel ihtiyaç olacak. 
 
Meslektaşlarımızın bu konudaki yetkinliklerini 
arttırmak amacıyla düzenlenen bu atölye çalış-
mamızda derneğimiz eğitim komisyonu üyesi 
Birsen Atakan’ın kolaylaştırıcılığında  interaktif 
bir yöntem izlenecektir. Atölye çalışmasında, 
sunumlar, rol oyunları  ve çeşitli egzersizler 
yer alacaktır.  Katılım için kayıt yaptırılması 
gerekmektedir.  
 
Kayıt için :  Şükran Tavlaş,  
sukrantavlas@yahoo.com, 0532 265 45 64 
arabuluculukgonulluleri.org.tr  

“Uluslararası Çevrimiçi Uyuşmazlık 

Çözümü Konferansı” İstanbul’da 

gerçekleşti 

24. Şubat. 2017 tarihinde, Alternatif Uyuşmazlık Me-

kanizmaları ile Adalete Daha İyi Erişimi Geliştirmek” 

projesi kapsamında  gerçekleştirilen konferansa katı-

lım oldukça yüksekti.  

HABERLER… HABERLER… 



Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Adana 

Barosu'nun birlikte düzenlediği "Ticari Uyuşmazlıklarda Arabulu-

culuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü" konulu seminer Adana 

Sheraton Grand otelde gerçekleştirilmiştir.  

 

UYAP Arabulucu Portal hizmete girdi 

UYAP sistemi üzerinde Arabulucu Portal hizmete girdi. Arabulu-

culuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı arabulucuların UYAP üze-

rinden giriş yapacakları sistemde önce kişisel bilgilerin güncel-

lenmesi gerekiyor.  

Adliye arabuluculuk merkezlerinden yönlendirilen arabuluculuk 

dosyaları için arabuluculara sms gönderilmekte ve 24 saat içeri-

sinde görevi sistem üzerinden kabul etmeleri gerektiği hatırlatıl-

maktadır. Sms sonrasında sisteme girildiğinde dosya taraflarının 

ve uyuşmazlık türünün bilgileri incelenebilmektedir.  

Arabuluculuk süreci sonunda düzenlenen tutanağın sistem üze-

rinden gönderilmesi mümkündür.  

HABERLER… HABERLER… HABERLER… HABERLER... 

İzmir Arabulucular Derneği tarafından düzenlenen 

“Yargının Bakışıyla Arabuluculuk” paneli 

09.03.2017 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. 

“Suçlamak anlamaktan 

kolaydır. Anlarsan, deği-

şirsin…  

- Peyami Safa 



Gelecek aylarda 

 

 İş Hukuku’nda Arabuluculuk 

 Arabuluculuk Meslek Etiği  

 Uygulamada Arabuluculuk 

 Trakya Arabuluculuk Günleri 

 Altın Çerçeveli Ayna Atölyesi 

 Sürekli Uygulama Atölyeleri 

 Aile Hukuku’nda Arabulucu-

luk 

 Yurtdışı Arabuluculuk Mer-

kezleri gezileri 

 Geleneksel kahvaltılı toplantı 

 

 

Komisyon çalışmalarımıza 
katkılarınızı bekliyoruz  
Derneğimiz komisyonları Şubat ayından itibaren çalışmalarına baş-

lamışlar ve ilk toplantılarını yapmışlardır. Komisyonlarımıza her za-

man katılabilir, çalışmalarına katkı verebilirsiniz.  

Mevzuat komisyonu                                                                         

mevzuat@arabuluculukgonulluleri.org.tr 

Arabuluculuk Merkezleri komisyonu                                                     

merkezler@arabuluculukgonulluleri.org.tr 

İş hukuk komisyonu                                                                          

iskom@arabuluculukgonulluleri.org.tr 

Ticaret hukuku komisyonu                                                                                      

ticaret@arabuluculukgonulluleri.org.tr 

Aile hukuku komisyonu                                                                    

aile@arabuluculukgonulluleri.org.tr 

Dergi komisyonu                                                                              

dergi@arabuluculukgonulluleri.org.tr 

Eğitim komisyonu                                                                           

egitim@arabuluculukgonulluleri.org.tr 

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği 

www.arabuluculukgonulluleri.org.tr 

info@arabuluculukgonulluleri.org.tr 


