
 

 

 

ARABULUCULUK HAKKINDA YAZILMIŞ ESERLER 

1-) Türk Hukukunda Arabuluculuk/(6325 Sayılı HUAK 

Çerçevesinde)/Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL 2013/220 Sayfa 

• Arabuluculuk ve Arabulucu kavramları 

• Avrupa Birliği ve Bazı Ülkelerde Arabuluculuk ile İlgili Düzenlemeler 

• Hukuk Sistemimizde Arabuluculuk Yöntemine Benzer Düzenlemeler 

• Arabuluculuk ve Arabulucu Sözleşmesi 

• Arabuluculuk Faaliyetinde Temel Anlayış ve İlkeler 

• Arabuluculuk Süreci ve Aşamaları 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı esas alınarak 
hazırlanan çalışma, 7.6.2012 tarihinde kabul edilen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu esas alınarak tekrar gözden geçirilmiş, yeni bibliyografya çalışmaya 
eklenmiştir. Keza Avrupa Birliği içinde yer alan ülkelerin tezin kabul edilmesinden sonra 
arabuluculuk hakkındaki yeni mevzuatı da çalışmaya eklenmiştir. Bu yeni mevzuatın başında 2011 
tarihinde kabul edilen İsviçre Federal Usul Kanunu ile 2012 tarihli Alman Arabuluculuk Kanunu 
gelmektedir. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun kabulü süreci oldukça tartışmalı 
olmuştur. Bu tartışmalar Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında da çok 
yararlı olmuştur. Ancak bu tartışmalar içinde doğru olmayan, yanlış ve bilgiye dayanmayan eleştiriler 
de yapılmıştır. Bu çalışmanın öncelikle bu yanlış ve eksik bilgilerin giderilmesine de katkı 
sağlayacağını umuyorum. Arabuluculuk hukukumuz açısından çok yeni dostane uyuşmazlık çözme 
biçimidir. Ancak bu tür uyuşmazlık çözümü hiçbir toplum için yabancı değildir. Tüm toplumlarda az 
veya çok dostane uyuşmazlık çözüm alışkanlığı bulunmaktadır. Arabuluculuk kavga etmeden, 
uyuşmazlığı büyütmeden, daha kolay ve en önemlisi daha kalıcı bir toplumsal barışı amaçlamaktadır. 
Şüphesiz uyuşmazlıkların arabuluculuk aracılığı ile çözümü sadece yasal düzenlemenin yapılması ile 
sağlanamayacaktır. Bu süreç uzun olabileceği gibi, bu konuda çok ciddi çalışmayı da gerektirmektedir. 
Bu sayede yıllar sonra uyuşmazlıkların dostane çözüm yolları ile çözümlenebilmesine daha fazla tanık 
olmamız mümkün olabilecektir. Bu konuda arabuluculuğun tüm topluma tanıtılması, doğru olarak 
anlaşılması ve güvenilmesi de gerekmektedir. Bunun için yayınlanacak eserler çok önemlidir. Melis 
Taşpolat Tuğsavul'un bu çalışmasının Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu esas alınarak 
yayınlanmış ilk eser olduğunu sanıyorum. Bu açıdan eser farklı bir öneme sahip olacaktır. (Prof. Dr. 
Hakan PEKCANITEZ, Önsöz'den)bibliyografya çalışmaya eklenmiştir. Keza Avrupa Birliği içinde 
yer alan ülkelerin tezin kabul edilmesinden sonra arabuluculuk hakkındaki yeni mevzuatı da 
çalışmaya eklenmiştir. Bu yeni mevzuatın başında 2011 tarihinde kabul edilen İsviçre Federal Usul 
Kanunu ile 2012 tarihli Alman Arabuluculuk Kanunu gelmektedir. Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu'nun kabulü süreci oldukça tartışmalı olmuştur. Bu tartışmalar Kanun'un 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında da çok yararlı olmuştur. Ancak bu tartışmalar 
içinde doğru olmayan, yanlış ve bilgiye dayanmayan eleştiriler de yapılmıştır. Bu çalışmanın öncelikle 
bu yanlış ve eksik bilgilerin giderilmesine de katkı sağlayacağını umuyorum. Arabuluculuk 
hukukumuz açısından çok yeni dostane uyuşmazlık çözme biçimidir. Ancak bu tür uyuşmazlık 
çözümü hiçbir toplum için yabancı değildir. Arabuluculuk kavga etmeden, uyuşmazlığı büyütmeden, 
daha kolay ve en önemlisi daha kalıcı bir toplumsal barışı amaçlamaktadır. Şüphesiz uyuşmazlıkların 
arabuluculuk aracılığı ile çözümü sadece yasal düzenlemenin yapılması ile sağlanamayacaktır. Bu 
süreç uzun olabileceği gibi, bu konuda çok ciddi çalışmayı da gerektirmektedir. Bu sayede yıllar sonra 
uyuşmazlıkların dostane çözüm yolları ile çözümlenebilmesine daha fazla tanık olmamız mümkün 
olabilecektir. Bu konuda arabuluculuğun tüm topluma tanıtılması, doğru olarak anlaşılması ve 
güvenilmesi de gerekmektedir. Bunun için yayınlanacak eserler çok önemlidir. Melis Taşpolat 
Tuğsavul'un bu çalışmasının Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu esas alınarak 
yayınlanmış ilk eser olduğunu sanıyorum. Bu açıdan eser farklı bir öneme sahip olacaktır. (Prof. Dr. 
Hakan PEKCANITEZ, Önsöz'den)  



 

 

2-) Arabuluculuk ve Getirileri (Dönüşümsel Çatışma Yaklaşımı) 

The Promıse of Madiation (The Transformative Approach to Confict) 

Robert A. Barauch Bush, Joseph P. Folger 

Toplumsal etkileşimin olduğu her yerde, anlaşmazlıkların olması doğal ve kaçınılmazdır. Kişiler, 
gruplar ve toplumlar arası anlaşmazlıklar; doğru bir biçimde yönetildiğinde gelişimin, ilerlemenin, 
dönüşümün, barışın ve bütünleşmenin hem enerji kaynağı hem de motoru olabilmektedir. Ancak, 
anlaşmazlıklar yanlış ve yıkıcı yaklaşımlarla yönetildiğinde ise; yıkımın, şiddetin, zulmün ve acının 
kaynağına dönüşmektedir. 

Anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak, farklılığı 
ortadan kaldırmaktır. Doğa ve insanlık, farklılığı 
ve çokluğu kabul etmeyi ve anlamayı gerektirir. 
Farklılığı ortadan kaldırmaya çalışmak yerine; onu 
anlamaya ve nasıl yöneteceğimizi keşfetmeye 
başladığımızda, yolumuz anlaşmazlıklarımızı nasıl 
yöneteceğimizden geçmektedir.  

Anlaşmazlıkları nasıl yöneteceğimiz üzerine 
odaklandığımızda, karşımıza en temel yaklaşım ve 
paradigma olan "dönüşümsel arabuluculuk" 
çıkmaktadır.  

Dönüşümsel arabuluculuğun alanyazına en önemli 
katkısı, anlaşmazlık çözüm sürecinin toplumsal 
değerlerden ve kültürden bağımsız olmadığı, 
ideolojimizin ve inanç tarzımızın anlaşmazlıklara 
ilişkin değerlendirmelerimizi, tutumlarımızı ve 
anlaşmazlıklarımızı ele alış tarzımızı etkilediği 
düşüncesidir. 

Yine, dönüşümsel arabuluculuğun en ayırt edici 
özelliği, anlaşmazlıkları yönetim sürecinin, kişileri 
dönüştürebileceğine, geliştirebileceğine ve güçlendirebileceğine yönelik yapıcı ve olumlu 
duruşudur. 

Bush ve P. Folger tarafından geliştirilen "dönüşümsel arabuluculuk modeli" ülkemizde, her 
sene mahkemelere taşınan yüz binlerce anlaşmazlığı, çekişmeyi ve ayrışmayı yüz yüze 
müzakere ederek yapıcı ve barışçıl olarak çözme kapasitesini güçlendirmek için bir fırsat ve 
araç olacaktır. Cezalandırıcı adalet anlayışından, onarıcı adalet anlayışına dönme çabalarına 
ışık tutacaktır. 

Bu eser, içerdiği alternatif paradigma çerçevesinde hukuk sistemimize yeni giren arabuluculuk 
modelinin doğru ve amacına uygun kullanılması için de referans olacak anlamlı ve önemli bir 
eserdir. Buna ek olarak, anlaşmazlık çözümü üzerine çalışan hukukçulara, psikologlara, 
psikolojik danışmanlara, eğitimcilere, psikiyatristlere ve sosyal çalışmacılara hem kuramsal 
anlamda hem de somut anlaşmazlıkların ve çatışmaların yapıcı ve barışçıl yönetimi 
konusunda yol gösterecek temel bir başvuru kaynağı olacaktır. 

 



 

 

3-) Boşanmanın Hukuki Sonuçlarında Arabuluculuk/ Beyhan KAPLAN GÜLER 

Yayınevi: Sümer Kitabevi  

 

Boşanma, çocuklar ve eşlerin kişi ve 
malvarlığı hakları üzerinde sonuçlarını 
doğurmaktadır. Kişisel ilişkilerin 
devamının büyük önem taşıdığı 
boşanma olgusunda, uyuşmazlığın 
medeni ve barışçıl yöntemlerden biri 
olan arabuluculuk ile çözüme 
kavuşturulabilmesi hususu, bu kitapta 
inceleme konusu yapılmaktadır. 
 
Bu çalışmanın ilk bölümünde, genel 
olarak alternatif uyuşmazlık çözüm 
yöntemlerinin tanımlanması, bu 
çözüm yöntemlerinin ve 
arabuluculuğun tarihçesi ve dünyada 
konu olduğu hukuki düzenlemelerden 
örnekler verilmiş, arabuluculuk diğer 
alternatif uyuşmazlık çözüm 
yöntemleri ile kıyaslanmıştır.  

 

Ayrıca arabuluculuk ilkeleri, alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak 

arabuluculuğun tercih edilme 

sebepleri ve 6325 Sayılı Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 

Kanunu inceleme konusu yapılarak, bu Kanun kapsamında arabuluculuğun uygulanabileceği 

hukuki uyuşmazlıkların kapsamı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

İkinci bölümde, Kanun Koyucu tarafından Türk Medeni Kanunu'nun ikinci kitabında 

düzenlenen Aile Hukuku'na yer verilmiştir. Bu kısımda evlilik birliğini sona erdiren sebepler 

ve özellikle boşanma üzerinde durulmuştur.  

Boşanmanın özel ve genel sebepleri inceleme konusu yapıldıktan sonra, son bölümde 

boşanmanın hukuki sonuçları tüm yönleriyle anlatılarak, bu hukuki sonuçların Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında arabuluculuk yönetiminin 

uygulanabilirliğinin tespitine yer verilmiştir. 

 

 

 

 

http://www.yetkin.com.tr/w/3422/beyhan-kaplan-guler


 

 

4-)Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler 
Dr. Elif Kısmet KEKEÇ- 014/01 Baskı, XVIII+350 Sayfa 

İnsanların sosyalleşmesi ile birlikte, 

anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların doğması 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Uyuşmazlıklar, 

insan hayatının kalitesini bozan, istenmeyen 

durumlardır ve bir an evvel ortadan 

kaldırılmaları veya tolere edilebilir hale 

getirilmeleri gerekmektedir. 

Bu kapsamda bir çözümden bahsedildiğinde 

ilk akla gelen, mahkemeler ve uyuşmazlığın 

yargısal yollarla giderilmesidir. Ancak 

mahkemeler, gerek kendi bünyelerinden 

kaynaklanan bazı sıkıntılar gerek 

uyuşmazlıkların eskiye göre karmaşık ve 

uzmanlık isteyen hale bürünmesi gerekse de 

insanların ilişkilerini koruma ve devam etme 

istekleri gibi sebeplerle arzu edilen sonucu 

her zaman üretememeye başlamıştır. 

Bu nedenle uyuşmazlık tarafları, ihtiyaçları 

olan çözüme erişebilmek için yargıya 

alternatif yöntemler aramışlardır. Bu arayış 

Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan ve 

tüm dünyayı yavaş yavaş saran alternatif 

uyuşmazlık çözümü (AUÇ/Alternative Dispute Resolution–ADR) akımını doğurmuştur. Bu akım 

içerisinde arabuluculuk, en hızlı yayılan ve tercih edilen yöntem olmuştur. Aslında yeni ve yabancı bir 

kavram olmayan arabuluculuk, çok eski kültürlerden bu yana uygulanmaktadır. Fakat AUÇ ile 

getirilen yenilik, arabuluculuğun ayrı bir kurum ve usul olarak gelişmesi için harcanan düzenli bir 

çabanın bulunması ve bu eski zamanlardan kalma uygulamanın ücret karşılığı yapılan bir iş haline 

getirilmesidir. 

Bu hızlı ilerleyiş ve çok sayıda ülke tarafından uygulamaya sokulan arabuluculuk yöntemi karşısında, 

ülkemiz de ilgisiz kalmamış ve gerekli yasal düzenlemelerin oluşturulması için çalışmalar yapılmaya 

başlamıştır. Hazırlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı ile arabuluculuğun 

hayata geçmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, kanunlaşma çalışmalarının yapıldığı bu dönemde, bir AUÇ yöntemi olarak 

arabuluculuk kurumu ve özellikle bu yöntemin uyuşmazlık çözümünde uyguladığı usul ve teknikler 

hakkında genel bir bilgi vermektir. Bunu sağlayabilmek için arabuluculuğun en yaygın ve eski 

kullanım yeri olan ABD uygulama ve teorisi, en büyük başvuru kaynağımız olacaktır. Bunun yanında, 

arabuluculuğu hayata geçiren bazı diğer ülkelerde de göze çarpan özelliklere yeri geldikçe 

değinilecektir. 

 

 



 

 

 

5-)Uzak Doğu'da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk 

Kurumuna Genel Bir Bakış/Yard. Doç. Dr. Seda ÖZMUMCU  

2013/04 3. Baskı, XXVI+500 Sayfa 

Çalışmamızın bir önceki basımı henüz 6352 

sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 

Yönetmeliği kabul edilmeden önce 

yapılmıştır. Dolayısıyla bu kanunlaşmayı 

takiben yeni basımı zorunluluğu doğmuştur. 

(3. Baskı Önsöz'den) 

Alternatif uyuşmazlık çözümlerinde çok 

sayıda kültürel ve sosyal ayrıntılar 

bulunmaktadır. Uyuşmazlık çözümünde 

sonuca doğru giden her aşamada sağlam bir 

sistemi meydana getirmek için, bu ayrıntılar 

büyük önem taşımaktadır. Çünkü 

uyuşmazlıkların çözümü var oldukları 

kültürel çevre içinde şekillenmektedir. 

Bu bakımdan Uzak Doğu ülkeleri 

uyuşmazlık çözümü şekillerini geliştirmede, 

farklı kültürel özellikler ve usuller 

kullanmaları nedeniyle Uzak Doğu ve Batı toplumları arasında bize karşılaştırma yapma 

imkânını sunmaktadır.  

Uzak Doğu ülkelerinin belli kültürel değerlerin sonucu olarak, daha fazla uyuşmazlık çözümü 

mekanizmalarına sahip oldukları görülmektedir. Bu konuda özellikle Çin, Japonya ve Kore 

birlikte gruplandırılan ülkeler içinde yer almaktadır. Bu üç ülke uyuşmazlık çözümü için güçlü 

ulusal formlar geliştirmiştir. Bu ülkelerin her üçü de yüzyıllarca süren tarihi ve kültürel 

geleneklerin çarpıcı bir sonucu olarak, Konfüçyüs'ün uyum, sosyal düzeni koruma ve 

uzlaşmaya varma öğretilerinden derin bir şekilde etkilenmiştir.  

Çalışmamızın konusu, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında bu ülkelerin geleneksel 

arabuluculuktan modern arabuluculuk yöntemlerine geçiş süreçlerini tanıtmayı ve bu şekilde 

dünyadaki arabuluculuk sistemleri arasında bir köprü kurup, bağlantı sağlamayı 

amaçlamaktadır. (2. Baskı Önsözünden) 

  



 

 

6-) Arabuluculuk ve Deniz Hukuku'na İlişkin İhtilaflarda Uygulanması 

Doç. Dr. Pınar AKAN2013/06 Baskı, XXII+306 Sayfa 

           Kitabın Konu Başlıkları 

• Arabuluculuk 

• Arabuluculuk Prosedürünün İşleyişi ve Sorunların Çözümü 

• Arabuluculuğun Deniz Hukukuna İlişkin İhtilaflarda Uygulanması 

Ülkemizde, 07. 06. 2012 tarihinde kabul edilen 6325 tarihli 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22. 06. 2012 

tarihinde yürürlüğe girmiş; ancak gerek barolardan gerekse 

akademik camiadan oldukça eleştiri almıştır. 

Çalışmada arabuluculuk müessesesinin işlerlik kazanmasının 

gerekliliğini deniz hukuku alanındaki uygulamalara yer 

vermeden önce yurtdışında birçok alandaki örnekleri ve 

arabuluculuk görüşmeleri sırasında uygulamada doğabilecek 

sorunlar ile çözüm yollarını da ele alınarak detaylı bir şekilde 

incelenmiştir. 

Ayrıca kanun tasarı aşamasında iken, gerek üniversitelerin 

gerekse Yüksek Mahkemelerin, baroların, birliklerin ve 

derneklerin TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı’na sunmuş 

oldukları raporları ve eleştirileri incelenmiştir. 

Bu kitap arabuluculuk, prosedür ve deniz hukuku alanındaki uygulaması olarak üç ana başlık altında 

düzenlenmiştir.  

Kitap arabuluculuk müessesesi ile ilgilenen başta hukukçular olmak üzere herkese faydalı olacak bir 

kaynaktır. 

7-) Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Işığında Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma 
Dr. M. Serhat SARISÖZEN-2011/06 Baskı, 328 sayfa 

Bu çalışmanın uzlaştırma ile uyuşmazlıkların çözümünün sağlanmasında hukukçulara kaynak olacağını ve 
uzlaştırmayla uyuşmazlıkların çözümümün yaygınlaşacağını umut edilmektedir. 

Kitabın Bölüm Başlıkları 

• Uyuşmazlıkların Alternatif Çözümü 

• Genel Olarak Uyuşmazlıkların Alternatif Çözümü 

• Uyuşmazlıkların Alternatif Çözümünün Çeşitli Kurumlarla İlişkisi 

• Karşılaştırmalı Hukuktaki Ve Türk Hukukundaki Durum, Benzer 
Yöntemler, Genel Olarak Uzlaştırma Ve Medeni Usul 
Hukukundaki Bazı Kurumlarla İlişkisi 

• Karşılaştırmalı Hukukta Uyuşmazlıkların Alternatif Çözümü 

• Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yöntemleri 

• Türk Hukukunda Usule İlişkin Sözleşmelerin Yapılmasında 
Serbestlik, Uyuşmazlıkların Alternatif Çözümü Sözleşmesi 

• Uzlaştırma ve Medeni Usul Hukukundaki Bazı Kurumlarla 
Uzlaştırmanın İlişkisi 



 

 

8-) Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi/ Av. Şamil DEMİR/2014/01 2. Baskı, XXXII+390 

Dünyadaki medeni yargı reformu çalışmaları kapsamında, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının 
uygulaması her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bu akımın sonucu 
olarak Türk hukukunda, son on yılda ADR' ye ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi olan ve Av. Kan. m. 
35/A'da düzenlenen avukatın uzlaşma sağlama yetkisi, 
uyuşmazlıkların çözümünde başvurulabilecek mahkeme dışı bir 
seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Avukatlara verilen uzlaşma 
sağlama yetkisiyle, yargının iş yükünün azaltılması ve avukatlara 
yargı dışı işlev kazandırılması amaçlanmıştır. Düzenlemeye göre 
avukatlar, dava açılmadan veya dava açıldıktan sonra tahkikata 
ilişkin ilk duruşmadan önce kendilerine gelen iş ve davalarda, 
tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda 
müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. 
Uzlaşma sağlanırsa avukatlar ile müvekkilleri tarafından 
Yönetmeliğe uygun şekilde hazırlanarak imzalanan tutanak, İcra 
ve İflas Kanunu'nun 38. maddesine göre ilâm niteliğindedir. 
Uzlaşma tutanağına tanınan ilâm niteliği, onun diğer ADR 
yollarına getirilen, süreç sonunda varılan anlaşmanın bağlayıcı 
olmadığı yönündeki eleştirilerden sıyrılmasını ve daha etkin bir 

yöntem olarak öne çıkmasını sağlamıştır. 

Çalışmada uyuşmazlık taraflarının uzlaşma sağlama yoluna karar vermesinden; uzlaşma tutanağının 

imzalanması, icra takibine konu edilmesi ve muhtemel itiraz ve iptal taleplerine kadar olan hukuki 

sürece ilişkin bütün ihtimaller değerlendirilmiştir. Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların 

tespitinden ziyade uygulayıcılara yol gösterecek önerilerde bulunmaya çalışılmıştır. Doktrinde var 

olan görüşlerin aktarılmasıyla yetinilmeyerek uygulamayı olumsuz etkileyen eksiklikler ele alınmış ve 

düzenleme önerileri getirilmiştir. Bu açıdan çalışmamız avukatlık hukuku, borçlar hukuku, medeni 

usul hukuku ve icra iflas hukuku alanlarına giren konularda maddi hukuk ile cebri icranın, alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarıyla hukuk biliminin iç içe geçtiği bir kapsama ulaşmıştır. Bir yenilik olarak 

çalışmada, uzlaşma sağlama yöntemiyle birlikte hangi uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulama 

bulabileceği üzerinde durulmuş; avukatın müvekkilini uzlaşma sağlamaya yönlendirmesinden 

başlayarak, uzlaşma sağlama yoluna başvurma kararı alınması, müzakereye hazırlık süreci, uzlaşma 

sağlamada karşılaşılabilecek müzakere yaklaşımları, bunlardan yararlı ve zararlı olanlar ile avukatların 

uzlaşma sağlama sırasında kullanabilecekleri bazı temel taktikler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Çalışmada avukatın uzlaşma sağlama yetkisinin kapsamı ve ilam niteliğini ilgilendiren yayınlanmış 

bütün Yargıtay kararları incelenmiş ve yazım sürecinde kanunlaşan HMK ve TBK hükümleri 

çalışmaya dâhil edilerek bunların uzlaşma sağlamaya etkileri değerlendirilmiştir. (Tanıtım 

Bülteninden) 

Kitabın Konu Başlıkları 

• Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Temel Kavramlar 
• Avukatlık Hukukunda Uzlaşma Sağlama 
• Uzlaşma Sağlama Yöntemleri 
• Uzlaşma Sağlamanın Uygulanması Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri 

 



 

 

9-) Dünyada Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamaları/ Türkiye 
Barolar Birliği/2011-160 Sayfa 

 

T.C. Adalet Bakanlığı, Türkiye 

Barolar Birliği ile UNDP 

(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 

KALKINMA PROGRAMI) 

tarafından ortaklaşa düzenlenen 

“Dünyada Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Uygulamaları” konulu 

Uluslararası Çalıştay 6-7-8 Aralık 

2011 tarihlerinde İstanbul’da 

yapıldı. Çalıştaya, Fransa, İtalya, Fas, 

Hollanda, Brezilya, ABD, Çin, 

Kanada, İngiltere, Almanya, 

Yunanistan olmak üzere onbir ülke 

temsilcisi konuşmacı olarak, otuz 

Baro Başkanı veya temsilcisinin yanı 

sıra pek çok hakim ve avukat da 

izleyici olarak katıldılar. Çalıştaya, 

Adalet Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı, Birleşmiş Milletler Daimi 

Temsilcisi, Türkiye Barolar Birliği 

Başkan Yardımcıları ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Baro Başkanları, 

Noterler Birliği Temsilcisi, Adalet 

Bakanlığı’nın Genel Müdürleri ve 

Daire Başkanları katıldı. Çalıştay 

konuşma dökümleri kitap haline 

getirildi.  

 

 

 

Kitap Adı : Dünyada Arabuluculuk Uygulamaları 

Yazar : Türkiye Barolar Birliği 

Matbaa / Yayınevi : Şen Matbaa - Ankara 

Baskı Tarihi : 2011 

Sayfa Sayısı : 160 

Demirbaş No : 01287 

Sınıflandırma No : 347.1 

 

  



 

 

10-) Hüseyin Güngör Şahin/Mentis Yayıncılık/2008/157 Sayfa 

Tüm dünyada son dönemde onarıcı adalet 

kavramı ile tırmanışa geçerek popülarite 

kazanan arabuluculuk yöntemi farklı toplum ve 

kültürlerde olumlu bir amaç ve yarar için yaygın 

şekilde çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 

Adalet, güvenlik, sosyal güvenlik, okul, iş, çevre 

ve günlük yaşamda kişiler arası ilişkiler gibi 

oldukça geniş bir yelpazede hizmet sunan 

arabuluculuk disiplinler arası bir süreç olarak yer 

almaktadır. 

Bu eserde, alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerinin tarihi gelişimi çeşitli kültürlerde 

ve toplumlarda kullanımı, kavramlar, strateji ve 

taktikler, avantajlar, dezavantajlar, tartışma ve 

görüşler, Türk hukukundaki düzenlemeler 

detaylı olarak ele alınmakta ve toplumumuzda 

gelecekte söz sahibi olacak gençlerimiz için 

okullarda akran arabuluculuğu eğitiminde 

kullanılan öğretici masal formu uygulaması ve 

ülkemizde polis arabuluculuğu alanında yapılan 

ilk deneysel çalışma olması bakımından önem arz eden bir çalışma ile birlikte polis arabuluculuğu yer 

almaktadır. 

 Eser birçok alanda ve günlük yaşamımızda kullanılabilecek arabuluculuk konusunda başvuru 

niteliğinde bir kaynak kitap olarak bu alanda çalışanlarla birlikte toplumun her kesimine hitap 

edebilecek şekilde kapsamlı, anlaşılır ve akıcı bir dille kaleme alınmıştır ve sorularımıza cevap 

verebilme özelliği taşımaktadır. 

 Yaşamımızın her döneminde karşılaştığımız çatışma ve anlaşmazlıklarda farklılıklarımızın 

çözümünde aile, çevre ve okuldan başlayarak toplum yaşamında elde edilen ve geliştirilen bilgi ve 

deneyimlerle erişilebilir, hızlı ve adil hukuk sisteminin varlığı son derece önemlidir. İşte böyle bir 

sistemin oluşturulmasında, adli reformların yanı sıra güvenlik boyutu da dikkate alınarak, gerek 

mahkeme sistemine bağlı gerekse bağımsız toplum adalet merkezleri, arabuluculuk merkezleri gibi 

yapılanmalarla etkili alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini yerine göre uygulamak oldukça yararlı 

olacaktır. 

 Bu yöntemlerin başarılı uygulamaları mahkeme sisteminin yükünü hafifleterek daha iyi ve verimli 

çalışmasını sağlayabileceği gibi aynı zamanda toplumsal barış ve uzlaşı ortamının yerleşmesine katkı 

yapacaktır. Olumlu ve yapıcı bir işbirliği ve karşılıklı etkileşim ile üçüncü tarafın yardımı sonucu 

ulaşılan ortak bir anlaşmazlık çözümü, birlikte yaşama kültürünün gelişmesine de etki yapar. Ön 

yargılarından arındırılmış, hoşgörülü gelecekte birlikte yaşamaya ve anlaşmaya istekli tarafların 

arabuluculuk müzakerelerinde kazan/kazan yöntemiyle sorunlarını çözmesi toplumsal birlik için 

önemli bir kazançtır. 

  

 

https://www.nazimkitabevi.com/yazar/huseyin-gungor-sahin


 

 

11-) Ceza Muhakemesinde Uzlaşma Rehberi ve Arabuluculuk Mevzuatı 

Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları/200 Sayfa/Kollektif Çalışma 

 

“Ceza Muhakemesinde Uzlaşma Rehberi ve 

Arabuluculuk Mevzuatı” isimli kitapta soru ve cevap 

yöntemi benimsenmiştir.  

Uygulamacıları daha çok ilgilendiren sorular ve 

cevapları yer almıştır.  

Kitabın ikinci baskısı 2013 yılında yapılmıştır.  

Kitap, kolektif bir bilimsel çalışmanın ürünüdür.  

 

 

12-) Milletlerarası Usul Hukukunda Arabuluculuk/ Melike POLAT 

2010 Baskı, 172 Sayfa/Yetkin Yayıncılık 

 
             Kitabın Konu Başlıkları 

• Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 
• Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Kavramı 
• Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının 
• Genel Özellikleri 
• Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Çeşitleri 
• Tahkim, Devlet Yargısı e Alternatif 
• Uyuşmazlık Çözüm Yolları İlişkisi 
• Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözümüne 

İlişkin Kurallar 
• Türk Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık 

Çözümüne İlişkin Kurallar 
• Alternatif Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin 

Uluslararası Kurallar 
• Uncıtral Uzlaştırma (Arabuluculuk) Kuralları 

Ve Ticarî Uzlaştırmaya İlişkin Model Kanun 
• Milletlerarası Ticaret Odası (MTO-ICC) 

İhtilafların Dostane Halli Kuralları 
• Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları 

Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi 
Hakkında Konvansiyon (ICSID) Bağlamında Alternatif 
Uyuşmazlık Çözümü 

 

 



 

 

13-) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü/ Yetkin Yayınları/Mustafa Serdar ÖZBEK 
2016/4. Baskı, 2 Cilt Toplam 1554 Sayfa 

                  Kitapta yer alan konu başlıkları  

• Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Tahkim 

• Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk 

• Aile uyuşmazlıklarının çözümünde sulh ve arabuluculuk 

• İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk 

• İdare hukukunda Alternatif Uyuşmazlık çözüm yolları 

• Tüketici Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık çözüm yolları  

• Borsa Uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Çözüm yolları 

• Spor Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 

• Sigorta Sözleşmelerindeki Uyuşmazlıklarda Tahkim  

• Avukatlık Kanununa Göre Arabuluculuk ve Müzakere 

• Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma 

Kitabın birinci baskısının yapıldığı 2004 yılından bu yana 
geçen sürede, gerek mukayeseli hukukta gerek ülkemizde, 
alternatif uyuşmazlık çözümü konusunda önemli gelişmeler 
olmuştur. 24 Mayıs 2008 tarihli Avrupa Birliği Resmî 
Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Arabuluculuk 

Yönergesi (2008/52/EC) ile, arabuluculuk Avrupa Birliği müktesebatına girmiştir. Arabuluculuk 
Yönergesiyle Üye Devletlerin, üç yıl içinde iç hukuklarını Yönergeyle uyumlaştırmaları 
öngörülmüştür. ADR Kuzey Amerika ve Avrupa’daki hızlı gelişimini sürdürürken, ülkemizde de 
hem doktrin hem uygulamacıların konuya olan ilgisi artmış, bu alandaki yayınlar çoğalmış, mevzuatta 
konuyla ilgili yeni düzenlemeler kabul edilmiş ve kanun taslakları hazırlanmıştır. Bu çerçevede Ceza 
Muhakemesi Kanununda ceza arabuluculuğu konusunda kapsamlı değişiklikler yapılmış, Genel İdarî 
Usûl Kanunu Taslağında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına yer verilmiş, Hukuk Muhakemeleri 
Kanununda sulh ve arabuluculuk birlikte düzenlenmiş, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu ve Yönetmeliği yürürlüğe koyulmuş ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı 
Reformu Stratejisinde, yargı alanında yapılması düşünülen reform çalışmaları arasında, 
“Uyuşmazlıkları Önleyici Nitelikteki Tedbirlerin Etkin Hale Getirilmesi ve Alternatif Çözüm Yolları 
Geliştirilmesi” özel olarak öngörülmüştür.  

Nihayet, Türk adalet sisteminde adalet hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasında önemli bir referans 
kaynağı olan, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Kalkınma Plânı (2014-2018), Adalet 
Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporunda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adalet 
sistemine ilişkin 100. yıl (2023) vizyonu ortaya koyulmuş ve bu vizyonda, hukuk, ceza ve idarî 
yargılama usûlünde mahkeme bağlantılı alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi yönünde 
ufuk açıcı görüşlere yer verilmiştir. 

Bu gelişmeler yanında uygulamada, hukukçuların müzakere ve arabuluculuk hünerlerinin 
geliştirilmesi amacıyla yapılan meslek içi eğitimlerin yaygınlaşması ve arabuluculuğun, gerek lisans 
gerek yüksek lisans eğitiminde seçimlik ders olarak bazı hukuk fakültelerinin müfredatlarına girmesi, 
hukukumuzda konuya olan ilginin arttığının sevindirici bir göstergesidir.  

Toplumsal yaşamı oluşturan kişiler arasında uyuşmazlık çıkmaması, bugün için bir hayaldir. İleriye 
dönük yakın zamanda da bunun tersine bir sonuca varılabileceğini ümit etmek aşırı iyimserlik olur. 
Çünkü uyuşmazlık çıkarma ve kendisinin haklı olduğuna inanması olgusu, insanın doğasında vardır 
ve bu doğayı değiştirmek en azından şimdilik olanaksız gibi görünmektedir. Bugün bilebildiğimiz 
bütün ülkelerde, adaletin geç işlediğinden yakınılmakta ve bunun nasıl çözülebileceği üzerinde 
çalışmalar yapılmaktadır.  

http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/istanbultahkimozgecmis/30.pdf


 

 

 

14-) Ali Yeşilırmak/ Doğrudan görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim 

On İki Levha Yayınları/346 Sayfa 

 

Ticari hayatın ve yatırım ortamının iyileştirilmesinde en çok 
ihtiyaç duyulan kurum olan yargı günümüzde etkinlik 
açısından en çok eleştirilen kurumlardan da biridir. 
Yargının sorunlarını çözmek için yoğun uğraş verilmekle 
birlikte bu çabalardan acil bir sonuç beklemek doğru 
olmaz. 
 
Uyuşmazlıkların etkin çözümü denildiğinde Dünya'da 
günümüzde etkin yargılama yanında akla gelen ve genel 
olarak kullanılan dört yöntem vardır; doğrudan görüşme 
(yani müzakere veya uzlaşma), arabuluculuk, hakem-
bilirkişilik ve tahkim. Ancak, bu yöntemler, az sayıda 
uzman dışında, ülkemizde bilinen, anlaşılan ve etkin olarak 
kullanılan yöntemler değildir. Bu yöntemler, kullanıcılar 
tarafından bilinip etkin kullanıldığı ölçüde uyuşmazlık 
çözümünde yarar sağlayabilir. 

 
 
15-) Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 
Dr. Şule ŞAHİN CEYLAN/362 Sayfa/On İki Levha Yayınları 

 

 

       Kitabın Konu Başlıkları 

• Antropolojik ve Sosyolojik Boyutuyla Uyuşmazlık Çözümü 
• Modern Toplumda Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 

Alternatif uyuşmazlık çözümünü, yargı ve geleneksel yöntemlerle birlikte 
uyuşmazlık sürecinin bütünselliği içinde ele alan çalışma, iki ana 
bölümden oluşmaktadır. İlki, uyuşmazlık çözümünün antropolojik ve 
sosyolojik kökenleriyle ilgilidir. Bu başlık altında kültür, çatışma, 
uyuşmazlık süreci, uyuşmazlık çözümünde kullanılan genel yöntemler ve 
içinde yer aldıkları toplum tiplerine göre sınıflandırılmaları, geleneksel 
toplumların ve modern toplumların uyuşmazlık çözüm 

mekanizmalarının karşılaştırılması, geleneksel toplumlarda kullanılan yöntemlerin modern toplumlara 
aktarılması sonucunda oluşturulan bir yöntem olarak alternatif uyuşmazlık çözümü incelenmiştir. 

İkinci bölümde, alternatif uyuşmazlık çözümünün modern toplumlardaki görünümüne değinilmiştir. 
Bu kapsamda alternatif kavramı, alternatif uyuşmazlık çözümünün ayrıntılı tanımı, kuramsal altyapısı, 
alternatif uyuşmazlık çözümünün liberal hukuk sistemine ve yargılama faaliyetine yönelen 
eleştirilerden biri olarak değerlendirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözümünün ideolojik varsayımları, 
iktidarla ilişkisi, farklı toplumların usul hukuku sistemleri açısından karşılaştırılması, alternatif 
uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve Türk hukukuna yansımalarına yer verilmiştir. 



 

 

 
16-) Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin ve Başarılı Hale Gelir?  

Yrd. Doç. Dr. Ceyda Süral, Ekin Hacıbekiroğlu/İngiliz ve Portekiz Uygulamaları Işığında 

Öneriler/154 Sayfa/Seçkin Yayınları/  

 

Arabuluculuk müessesesi tasarı halinde olduğu 
günlerden bu yana hukuk camiasında ciddi 
tartışmalara yol açmış; lehine ve aleyhine birçok 
görüşler ileri sürülmüştür. Arabuluculuğun 
Türkiye’de yerleşmesi mahkemelerin iş yükünün 
azalması ve davaların gereksiz yere uzayarak 
zaman ve masraf israfının önlenmesine hizmet 
edecektir. Ancak, arabuluculuğun yerleşmesi için 
sadece konunun kanunla düzenlenmesi ve çok 
sayıda arabulucunun göreve başlaması yeterli 
değildir. Aynı zamanda, yabancı hukuklarda yer 
alan örnekler ışığında Türkiye’de arabuluculuk 
nasıl etkin ve başarılı hale gelir sorusu ve buna 
yönelik tartışmalar da önem taşımaktadır. 
 
Bu nedenle, Kadir Has Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi olarak 9 Mayıs 2014 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz Türkiye’de Arabuluculuk 
Nasıl Etkin ve Başarılı Hale Gelir? İngiliz ve 
Portekiz Uygulamaları Işığında Öneriler 
Sempozyumunda, Kanunun yürürlüğe girmesiyle 

getirilen yenilikler ve değişiklikler ile Kanunun uygulamasında yaşanılan ve yaşanılabilecek 
sorunlar ele alınmıştır. Böylelikle, yeni yasal düzenlemelerin nasıl yorumlanması ve 
anlaşılması gerektiği hususunda yol gösterici tespitler yapılmış, ufuk açan tartışmalar 
gerçekleşmiştir. 
 
Konu Başlıkları 

 Developments In Internatıonal Medıatıon 

 Pıoneerıng Cedr: The Lıfe Of A Medıator And The Role Of Women In Breakıng Deadlock 

 The Development And Use Of Medıatıon In The Uk 

 Medıatıon In Portugal – Legıslatıve Advances, Practıcal Dıffıcultıes, Interplay Wıth Eu And 
Internatıonal Law 

 Tartışmalar 

 Arabuluculuk Kanunu’nun Değerlendirilmesi 

 Arabuluculuk Kanunu’nun Uygulamasında Karşılaşılabilecek Sorunlar 

 Ticaret Hukuku Alanında Arabuluculuk 

 Genel Değerlendirme – Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin Ve Başarılı Hale Gelir? 

 Tartışmalar 

 

 

https://www.seckin.com.tr/browser/fa/858211842/kitap/Yrd.%20Do%C3%A7.%20Dr.%20Ceyda%20S%C3%BCral
https://www.seckin.com.tr/browser/fa/212722387/kitap/Ekin%20Hac%C4%B1bekiro%C4%9Flu


 

 

17-) Avusturya ve Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu 

Öğr. Gör. Ferhat Yıldırım/ 123 Sayfa/ On İki Levha Yayınları 

Alternatif Çözüm Uyuşmazlık 
Yollarından biri olan Arabuluculuk 
kurumu ülkemizde de 6325 sayılı yasa ile 
uygulanmaya başlanmıştır. Sistematik 
teknikler uygulayarak, görüşmek ve 
müzakerelerde bulunmak amacıyla 
tarafları bir araya getiren, onların 
birbirlerini anlamalarını ve bu suretle 
çözümlerini kendilerinin üretmesini 
sağlamak için aralarında iletişim sürecinin 
kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık 
eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir 
üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî 
olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm 
yöntemi olan arabuluculuk faaliyeti ile 
ilgili olarak yasa çalışmaları esnasında 
birçok yabancı hukuk sistemi irdelenmiş 
ve çeşitli yasalardaki düzenlemeler 6325 
sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanununa mehaz teşkil 
etmesi amacıyla ele alınmıştır.  
Nitekim bu yasalardan biri de Avusturya 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Federal Kanunu'dur. Çalışmada, 
Avusturya Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Federal Kanunu, 6325 
sayılı yasanın hazırlanmasında temel 
yasalardan biri olarak ele alınmış 
olmasından ötürü, orjinal Almanca 
metninin Türkçe çevirisi yapılarak her iki 
farklı yasal düzenleme sunulmuştur.  
 
 
Kitapta, Türk Hukuk sisteminde Arabuluculuğa dair yasal düzenlemelere yer verilmiş, son olarak da 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun tasarısı ve gerekçelerine yer verilmiştir. 
 
Konu Başlıkları 

 Avusturya Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Federal Kanunu 

 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) 

 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği (HUAKY) 

 Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular İçin Model Etik ve Uygulama 
Kuralları 

 2015 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 

 Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Kapsamında Arabuluculuğa İlişkin Düzenlemeler 

 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı ve Madde Gerekçeleri 
 

https://www.seckin.com.tr/browser/fa/282715389/kitap/%C3%96%C4%9Fr.%20G%C3%B6r.%20Ferhat%20Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m


 

 

18-) Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri 

Orhan Dür/ 490 Sayfa/ Adalet Yayınevi 

 

Bu çalışmanın konusu, Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu'nun dördüncü bölümü, 13 

ila 18. maddeler arasında düzenlenen 

"Arabuluculuk Faaliyeti" ve üçüncü bölümü 6 ila 

12. maddeler arasında düzenlenen 

"Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri"dir. Bu 

çalışmanın amaçlarından birisi de, arabuluculuk 

yönteminin sınırlarını çizerek diğer alternatif 

uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle arasındaki 

benzerlik ve farklarını; yine bunun gibi 

arabuluculuk yönteminin ülkemizdeki 

düzenlemesiyle karşılaştırmalı hukuktaki 

düzenlemeler arasındaki benzerlik ve farklarını 

net olarak ortaya koyabilmektir. Bu doğrultuda 

çalışmada, arabuluculuğun karşılaştırmalı 

hukuktaki düzenleme şekillerine ve 

uygulamalarına geniş olarak yer verilmiş. 

 

Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde, arabuluculuk yöntemini, tercih 

sebepleri incelenip diğer uyuşmazlık çözüm 

yöntemleriyle birlikte değerlendirilmiştir. İkinci 

bölümde, arabuluculuk faaliyeti ve şekilleri, arabuluculuk yönteminin karşılaştırmalı hukuktaki yeri ve 

arabuluculuğa ilişkin temel ilkeleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu'na göre arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar ve arabuluculuk faaliyetinin 

süreç aşamaları incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise, arabulucunun hak ve yükümlülükleri ile 

sorumluluğu ortaya konulmuştur. 

 

Konu Başlıkları 

 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk, Arabuluculuk Yönteminin 
Tercih Sebepleri ve Diğer Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleriyle Birlikte Değerlendirilmesi 

 Arabuluculuk Faaliyeti ve Şekilleri, Arabuluculuğun Karşılaştırmalı Hukuktaki Yeri ve 
Gelişimi, Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler 

 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'na Göre Arabuluculuğa Elverişli 
Uyuşmazlıklar ve Arabuluculuk Sürecinin Aşamaları 

 Arabulucuların Hakları, Yükümlülükleri ve Hukuki Sorumluluğu 
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19-) Arabuluculuk /Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç Çalışır/186 Sayfa/ Adalet Yayınevi  

Karşısındakini sindirmeye ve bertaraf etmeye yönelmiş dava yolu 
ile hak aramaya karşın, karşısındakinin haklarına saygıyla 
yaklaşmanın bir gereği olarak anlaşıp uzlaşarak uyuşmazlık 
çözüm yolları demek olan alternatif uyuşmazlık çözme 
yöntemlerinin ve özellikle bunlar içinde arabuluculuk yönteminin 
gelişip yaygınlaşması amacıyla hazırlanmış olan bu kitabın en 
büyük özelliği, yeni uygulamaya başlanacak olan arabuluculuk 
yolunun sağlıklı şekilde yürütülmesi bakımından uygulayıcılara yol 
gösterici bir kaynak olması özelliğine sahip olmasıdır.  
 
Uygulayıcılara yol gösterici olmak hedefi dolayısıyla, öncelikle 
alternatif uyuşmazlık çözüm (AUÇ) yolları hakkında genel 

bilgelere yer verildikten sonra, arabuluculuk ve türleri anlatılmış, sonrasında da 
arabuluculukta geçerli olan prensipler, arabulucuların hak ve yükümlülükleri, alacağı ücret 
gibi bütün yönlerine değinilmiştir.  
 
 
20-) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk/ Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu 

Alfa Aktüel Yayınları/300 Sayfa 

 

Arabuluculuk kanunu, arabulucu olacak kişilerin belirli bir eğitimden geçmesini ve daha 
sonra Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava girerek arabuluculuk belgesi almasını 
zorunlu kılmaktadır. 
 
Bu kitap, kanunun öngördüğü arabuluculuk eğitimi konularında arabulucu adaylarına ve 
konuya ilgi duyan kişilere ayrıntılı bilgi vermek ve özellikle Adalet Bakanlığı’nın açtığı 
arabuluculuk sınavlarına adayların hazırlanmasına destek sağlamak amacıyla kaleme 
alınmıştır.  

 
Konu Başlıkları 

 Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk, 
Dr.Gülgün İldir 

 Arabuluculukta Temel İletişim Becerileri,  
Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu 

 Arabulucukta Beden Dili,  
Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu 

 Arabuluculukta Müzakere Teknikleri,  
Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu 

 Arabuluculukta Toplantı Yönetimi,  
Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu 

 Çatışma Çözme Sürecinde Kullanılan Yöntemler, 
Prof. Dr. Asude Bilgin 

 Gelişim Psikolojisi, Prof. Dr. Aynur Oksal 

 Kişilik Kuramları, Prof. Dr. Asude Bilgin 

 Ruh Sağlığı Ve Davranış Bozuklukları,  
Doç. Dr. Rüçhan Özkılıç 

 Sorun Çözme Becerileri, Doç. Dr. Canan Ceylan 
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21-) Müzakere ve Arabuluculuk/Ünsal Sığrı, A. Kadir Varoğlu/341 Sayfa/Siyasal Yayınları 

Müzakere iki veya daha fazla kişinin veya tarafın, belirli bir konuda, 

kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmak için yürüttükleri bir süreçtir. 

Müzakere, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (AUÇ) olarak 

adlandırılan, idari ve adli yargı kararı olmadan uyuşmazlıkların 

çözümüne yönelik yöntemlerin birisidir. Diğer AUÇ yöntemleri olan 

arabuluculuk ve hakemlik (tahkim) de, karşılıklı müzakere eden 

taraflar ve müzakereler üzerine inşa edilmektedir. Müzakere süreçleri 

üzerine inşa edilmekte olan arabuluculuk konusu da gerek iş 

çevrelerinde gerekse diplomasi ve hukuk alanında alternatif 

uyuşmazlık çözümü yöntemlerinden birisi olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemizde, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” 

hukuki düzenlemesinin de iş, yönetim çevrelerinde ve toplumdaki 

uyuşmazlıkların çözümünde güçlü etkide bulunması beklenmektedir. 

Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin 

önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, 

uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tarafsız bir arabulucu 

eşliğinde, uyuşmazlıklarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, 

bulma fırsatı elde edebilirler. Her durumda, arabuluculuk süreci içinde müzakerenin varlığı bir önkoşuldur. 

Dolayısıyla, arabulucuların da müzakere süreçlerini çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Kitabın başlıca amacı, 

müzakere ve arabuluculuk tekniklerinin tanımlanması ve karşılıklı her iki tarafın da kazançlı çıkacağı müzakere 

ve arabuluculuk süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin okuyucuya kazandırılmasıdır. 

22-) Arabuluculuk Süreci/Anlaşmazlık Çözümünde Pratik Stratejiler/704 Sayfa 

Christopher W. Moore, Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Dr. Tarkan Kaçmaz/Nobel Yayıncılık 

Neredeyse 30 yıldan bu yana anlaşmazlık çözümü uygulayıcıları, üniversite öğretim elemanları ve 
öğrenciler alandaki en kapsamlı rehber olarak Arabuluculuk Süreci'ne 
başvurmaktadır. Arabuluculuk üzerine yazılmış en kapsamlı kitap olarak 
bu metin, anlaşmazlık çözümünün herhangi bir alanında—aile, toplum, 
istihdam, iş dünyası, çevre, kamu politikaları, çok-kültürlü veya 
uluslararası—çalışan yeni ve deneyimli anlaşmazlık çözüm uygulayıcıları 
için biçilmiş kaftandır.  
 
Bu kitap, uzmanlar için bir rehberdir ve dördüncü basım, alandaki 
gelişmelere ayak uyduracak şekilde genişletilmiş ve yenilenmiştir. Bu 
basım, arabuluculukta mükemmelliği sağlayacak ve anlaşmazlık 
yaşayanların kalıcı anlaşmalara varmalarına ve ilişkilerini sürdürmelerine 
yardımcı olacak yeni kaynaklar içermektedir. 
 

• Arabuluculuk hizmeti sunma konusunda daha fazla bilgi ve en güncel yaklaşımlar 
• Hem yaygın hem de özgün sorunlar için doğru stratejiyi seçme konusunda kapsamlı rehberlik 
•Her türlü anlaşmazlıkla ilgili güncellenmiş yeni vakalar 
•Gelişmekte olan kültürler arası ve uluslararası arabuluculuk alanı ve uygulamaları  

 Anlaşmazlık, Anlaşmazlık Çözümü ve Arabuluculuğu Anlamak 

 Etkili Arabuluculuk İçin Zemin Hazırlamak 

 Verimli Arabuluculuk Toplantıları Düzenlemek 

 Özel Durumlara Yanıt Verme Stratejileri 

 Mükemmel Bir Arabuluculuk Uygulamasına Doğru 
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23-) Arabuluculuk Kanunu ve İlgili Mevzuat/Ali Parlar/2014 /200 Sayfa 

 

• Arabuluculuk hizmeti sunma konusunda daha fazla bilgi ve en 
güncel yaklaşımlar 
 
• Hem yaygın hem de özgün sorunlar için doğru stratejiyi seçme 
konusunda kapsamlı rehberlik 
 
•Her türlü anlaşmazlıkla ilgili güncellenmiş yeni vakalar 
 
•Gelişmekte olan kültürler arası ve uluslararası arabuluculuk alanı ve 

uygulamaları 

 

24-) Arabuluculukta Gizliliğin Korunması/Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı Tıktık/305 Sayfa 

Mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerinden özellikle arabuluculuk, 

sürecin aleni olmaması, yöntemin katı 

kurallara tabi olmaması, uyuşmazlık 

hakkında karar verme yetkisinin bir 

başkasına devredilmeyip uyuşmazlığın 

taraflarında kalması gibi kendine has 

özellikleri dolayısıyla adından en çok söz 

edilen ve taraflarca tercih edilen bir yöntem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Arabuluculuk 

süreci sonunda taraflar kendi menfaatlerine 

en uygun çözüm üzerinde anlaşmaya 

çalışacaklar, arabulucu ise tarafları bu sonuca 

götürmek için sistematik teknikler uygulayan 

ve uyuşmazlık hakkında karar verme yetkisi 

olmayan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi 

olarak arabuluculuk sürecini 

yönlendirecektir.  

 

Arabuluculuk sürecinde gerek tarafların 

birbirlerine gerekse arabulucuya güven 

duymalarını sağlayacak ortam ise ancak 

sürecin başarısızlıkla sonuçlanması halinde 

tarafların arabuluculuk yoluna başvurmazdan öncesine oranla daha kötü durumda olmayacaklarının 

güvence altına alınmış olması halinde sağlanabilecektir. Diğer bir deyişle taraflar, arabuluculuk 

sürecinde paylaştıkları beyan ve belgelerin gizliliğinin korunacağından ve sürecin başarısızlıkla 

sonuçlanması halinde bu beyan ve belgelerin devam eden yargılama aşamasında kendisi aleyhine 

kullanılamayacağından emin olmadan, kendi menfaatlerini açıkça ortaya koyamayacaklardır. Bu 

sebeple, arabuluculuk ile ilgili yasal düzenlemelerin odak noktalarından birisi de arabuluculukta 

gizliliğin korunması olmuştur. 
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25-) Boşanma Arabuluculuğu/Yrd. Doç. Dr. Bülent Şen/452 Sayfa 

Kitapta, hem yurt içi hem de yurt dışı literatür ve uygulamalar tarafsız bir 

gözle okurlara sunulmaya çalışılmış ve boşanma arabuluculuğu hakkında 

çalışmalar yapacak, araştırmacılara; akademisyenlere; hukuk, sosyal hizmet, 

psikoloji, psikolojik danışmanlık, sosyoloji, çocuk gelişim, okul öncesi 

eğitim, aile ve tüketici bilimleri öğrenci ve uygulamacılarına; aile 

danışmanlarına; aile mahkemesi hakim ve uzmanlarına; Yargıtay 2. Hukuk 

Dairesi üyelerine; bu konuda kanun çalışmaları yapacak uzmanlara; ilgili 

kurum ve kuruluşların yöneticilerine ve boşanma arabuluculuğu konusunu 

merak eden okuyuculara ve anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çiftlere 

temel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. 

Kitabın sonunda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönerge esaslarında 450 

saat eğitim alıp Aile Danışmanlığı sertifikasına sahip Aile Danışmanları ve Arabuluculuk Kanunu 

kapsamında arabuluculuk eğitimi almış Hukukçuların birlikte çalışarak diğer ülkelere de örnek 

olabilecek, Boşanma Arabuluculuğu konusunda disiplinler arası ve bütüncül çalışmalara imza 

atmaları arzusu dile getirilmiştir. 

26-) Hukuk Uyuşmazlıklarında/Arabuluculuk/Muktedir Lale/196 Sayfa 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden en yaygını olan 
arabuluculuk, uyuşmazlıkları kavgasız ve büyütmeden kalıcı şekilde 
tarafların iradesi ile çözüme ulaştırmayı amaçlamış. 
 
Uyuşmazlığın tarafların etkin iradesi ile çözümü kalıcı toplumsal 
barışın tesisi için büyük önem taşıdığı aşikardır. Bu nedenle uzlaşma 
kültürünü anaokulundan itibaren yaygınlaştırarak bu yönteme etkin ve 
kurumsal bir kimlik kazandırmak önemlidir. Uzlaşma kültürünün 
artması ile daha da işlerlik kazanacak olan bu yöntemin gelişmesi 
adına Kanunun gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal isteminin 
reddine ilişkin kararı yan yana verilmiş. Ayrıca, sınava hazırlanmaya 
katkısı olacağı düşüncesi ile emsal olabilecek sorularda kitabın arkasına 
eklenmiş. 
 
   Konu Başlıkları 

 Kanuna İlişkin Tasarının Genel Gerekçesi 

 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Yönetmeliği 

 Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler 

 Arabulucuların Hak Ve Yükümlülükleri 

 Arabuluculuk Faaliyeti 

 Arabulucular Sicili 

 Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları 

 Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular İçin Model Etik ve Uygulama Kuralları 

 Arabuluculuk İle İlgili Yargıtay Kararları 

 İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesine İlişkin Hüküm Örneği 

 Deneme Sınav Soruları 
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27-) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu – 1/ Prof. Dr. Yasemin Işıktaç/ 

Ekim 2014 / 1. Baskı / 263 Sayfa/Sümer Kitabevi 
 

Ülkemizde yargının durumunun pek de iç açıcı olmadığı 
aşikâr. İş yükü, yapısal sorunlar, çatışma kültürü, bürokrasi 
ve siyasi kararsızlıklar bu alanın başlıca sorunları olarak 
işaret edilebilir. Her büyük sorunda olduğu gibi "eğitim 
şart" mottosu ile işe hiç değmeden teğet geçmek de 
mümkündür. 
 
Oysa sorunların bir parçası olmak yerine mevcut sistemin 
olanaklarını değerlenerek daha verimli bir biçimde 
sorunları çözmeye odaklanmak da mümkündür. 
 
Genel olarak hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk olarak 
adlandırılan kurum, sempozyum boyunca tarihsel ve 
işlevsel açıdan tartışılmıştır. Sempozyum kitabındaki 
değerli yazılar bu hususları geniş bir şekilde açıklamaktadır. 
Konunun teorik izahı kadar çözüm odaklı bu kurumun 
fonksiyonuna dikkat çekmek de gereklidir. 
 
Örneğin ülkemizde veraset ilamlarının noterler aracılığıyla 
verilebilmesi işi hem işlerin hızlanması hem de hizmet kalitesinin aksamaması yönünde gerçekten 
başarılı bir tercih olmuştur. Adli bilgilerin bilgisayar ortamına taşınmış olmasını başarılı bir işlevselliğe 
kavuşmasına imkân sağlamıştır. Arabuluculuk kurumunun da uygulamalarıyla çözüm odaklı bir 
noktaya taşınması beklentimizdir. 
 
Sempozyumda özellikle soru cevap bölümleri içerisinde arabuluculuk yasası ve yönetmeliğine ilişkin 
teknik hususlarda son derece yapıcı öneriler gelmiştir. Bu öneriler ilgili tebliğ sunucuları tarafından 
sempozyum metinlerine yansıtılarak sempozyumun gerçek amacına da hizmet etmiştir. 
 
İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yapılmakta olan Arabuluculuk Eğitimi 
faaliyetlerinin sadece bir uzmanlık alanı oluşturma imkânı olarak değil aynı zamanda kurum olarak 
"arabuluculuk" faaliyetinin teorik ve pratik sorunlarına çözüm oluşturma konusunda gayret 
göstermek arzusunun bir ifadesidir. 
 
Konu Başlıkları 

 Arabuluculuğun Doğuşu ve Gelişmelerine Genel Bir Bakış, Doç. Dr. Seda ÖZMUMCU 

 Arabuluculuk Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Tespitler, Yrd. Doç. Dr. Evren KOÇ 

 Türk Arabuluculuğunda Etik Modeli ve Etik İkilemler, Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ 

 Kadın Beyni–Erkek Beyni: Değiş(e)meyecek Farklılıklarımız, Prof. Dr. E. Timuçin ORAL 

 A.B.D. Teksas Eyaletinde Arabuluculuk Uygulamaları, Av. Cansu İSTE ARLAMOĞLU 

 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Açısından Kamu Düzeni Kavramı, M. Turgay 
BİLGE 

 Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu, Av. Şamil DEMİR 

 Arabuluculuğun Muhtemel Sonuçları, Yrd. Doç. Dr. Elif Kısmet KEKEÇ 

 Arabuluculuk Eğitimlerine Dair Bazı Tespitler, Av. Şevde KEÇER KORKMAZ 
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28-)Kentsel Dönüşüm ve Arabuluculuk/Kazanmak İçin İki Büyük Fırsat 

/Ahmet Faik Oktay/Haziran 2017/102 Sayfa 

 

Kentsel Dönüşüm ve Arabuluculuk hakkında aradığınız 

bilgilere ulaşmak için yüzlerce sayfa arasında 

kaybolmayacak, sizin için önemli olmayan bilgileri 

okumakla zaman kaybetmeyeceksiniz.  

Tecrübeli bir hukukçu olan Oktay, en önemli ve kritik 

bilgilerin özünü bu eserde sizin için bir araya getirmiş. 

 

Bu kitap her iki konuda da sizler için pratik bir kılavuz 

olacak. Akıcı üslubu ve konuları anlamayı kolaylaştıran 

sistematiği ile aklınızdaki birçok soruya cevap 

bulabileceğiniz bu eseri, keyifle okuyacaksınız. 

 

 

29-) Teoride ve Uygulamada Uluslararası Arabuluculuk/M. Yusuf Eren/213 Sayfa 

Günümüzün uluslararası aktörlerine düşen görev, 

karşılaştıkları uyuşmazlıkları her bakımdan daha insani olan 

barışçı yollar ile çözme yoluna gitmektir. Bu çözüm yolları 

içerisinde en dikkat çekici ve sonuca yatkın olan ise 

arabuluculuk yöntemidir. 

Uyuşmazlık halindeki iki devletin, üçüncü bir uluslararası 

hukuk kişisi tarafından bir araya getirilmesi ve barış için 

çözüm üretilmesi sürecini kapsayan uluslararası arabuluculuk, 

insanlık tarihi ile paralel bir şekilde gelişme göstermiş ve 

neredeyse tüm uygarlıklarda tercih edilen bir yöntem 

olmuştur. Oldukça güncel ve bir o kadar da önemli bir konu 

olmasına rağmen, uluslararası arabuluculuk hakkındaki teorik 

bilgilerin yeterli olmadığı düşüncesiyle bu çalışmanın 

hazırlanması gereği duyulmuştur.  

Devletlerin hangi siyasi sebepler ile arabuluculuk 

girişimlerinde bulunduğu konusu ise daha çok uluslararası 

ilişkiler bilimini ilgilendirdiği için bu konuya fazla 

değinilmemeye çalışılmış, sadece uluslararası hukuk 

çerçevesiyle yetinilmeye özen gösterilmiştir. 

Konu Başlıkları 

 Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümü 

 Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Yöntemi 

 Uygulamada Uluslararası Arabuluculuk Kuruluşları 

 Arabuluculuk Faaliyetlerinden Örnekler 
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1-) Türk Hukukunda Arabuluculuk/(6325 Sayılı HUAK Çerçevesinde) 

Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL 2013/01 Baskı, 220 Sayfa 

2-) Arabuluculuk ve Getirileri (Dönüşümsel Çatışma Yaklaşımı) 

The Promıse of Madiation (The Transformative Approach to Confict) 

 

3-) Robert A. Barauch Bush, Joseph P. Folger3-) Boşanmanın Hukuki Sonuçlarında Arabuluculuk/ 

Beyhan KAPLAN GÜLER/ Yayınevi: Sümer Kitabevi  

4-)Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler 

Dr. Elif Kısmet KEKEÇ- 014/01 Baskı, XVIII+350 Sayfa 

5-)Uzak Doğu'da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir 

Bakış/Yard. Doç. Dr. Seda ÖZMUMCU  

2013/04 3. Baskı, XXVI+500 Sayfa 

6-) Arabuluculuk ve Deniz Hukuku'na İlişkin İhtilaflarda Uygulanması 

Doç. Dr. Pınar AKAN/306 Sayfa 

7-) Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Işığında Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma 

Dr. M. Serhat SARISÖZEN-2011/06 Baskı, 328 sayfa 

8-) Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi/ Av. Şamil DEMİR/2014/01 2. Baskı, XXXII+390 

9-) Dünyada Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamaları/ Türkiye Barolar Birliği/2011-160 

Sayfa 

10-) Hüseyin Güngör Şahin/Mentis Yayıncılık/2008/157 Sayfa 

11-) Ceza Muhakemesinde Uzlaşma Rehberi ve Arabuluculuk Mevzuatı/Bahçeşehir Üniversitesi 

Yayınları/200 Sayfa/Kollektif Çalışma 

12-) Milletlerarası Usul Hukukunda Arabuluculuk/ Melike POLAT/2010 Baskı, 172 Sayfa/Yetkin 

Yayıncılık 

13-) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü/Yetkin Yayınları/Mustafa Serdar ÖZBEK/2 Cilt/1554 Sayfa 

14-) Ali Yeşilırmak/ Doğrudan görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim 

On İki Levha Yayınları/346 Sayfa 

15-) Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Alternatif Uyuşmazlık Çözümü/Dr. Şule ŞAHİN 

CEYLAN/362 Sayfa/On İki Levha Yayınları 

16-) Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin ve Başarılı Hale Gelir?/İngiliz ve Portekiz Uygulamaları 

Işığında Öneriler/154 Sayfa/Seçkin Yayınları/Yrd. Doç. Dr. Ceyda Süral, Ekin Hacıbekiroğlu 

17-) Avusturya ve Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu/Öğr. Gör. Ferhat Yıldırım/ 

123 Sayfa/ On İki Levha Yayınları 

18-) Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri/Orhan Dür/ 490 Sayfa/ Adalet 

Yayınevi 

19-) Arabuluculuk /Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç Çalışır/186 Sayfa/ Adalet Yayınevi  
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20-) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk/ Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu/Alfa Aktüel Yayınları/300 

Sayfa 

21-) Müzakere ve Arabuluculuk/Ünsal Sığrı, A. Kadir Varoğlu/341 Sayfa/Siyasal Yayınları 

22-) Arabuluculuk Süreci/Anlaşmazlık Çözümünde Pratik Stratejiler/704 Sayfa 

Christopher W. Moore, Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Dr. Tarkan Kaçmaz/Nobel Yayıncılık 

23-) Arabuluculuk Kanunu ve İlgili Mevzuat/Ali Parlar/2014 /200 Sayfa 

24-) Arabuluculukta Gizliliğin Korunması/Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı Tıktık/305 Sayfa 

25-) Boşanma Arabuluculuğu/Yrd. Doç. Dr. Bülent Şen/452 Sayfa 

26-) Hukuk Uyuşmazlıklarında/Arabuluculuk/Muktedir Lale/196 Sayfa 

27-) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu – 1/ Prof. Dr. Yasemin Işıktaç/ 

Ekim 2014 / 1. Baskı / 263 Sayfa/Sümer Kitabevi 

 

28-)Kentsel Dönüşüm ve Arabuluculuk/Kazanmak İçin İki Büyük Fırsat /Ahmet Faik Oktay/Haziran 

2017/102 Sayfa 

29-) Teoride ve Uygulamada Uluslararası Arabuluculuk/M. Yusuf Eren/213 Sayfa 
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