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Bahçeşehir’de Arabuluculuk Eğitimi başlıyor
Kişiler ve kurumlar arası uyuşmazlıkları çözmeyi amaçlayan, yargı yükünü azaltmak adına
alternatif bir yöntem olarak hayata geçirilen ‘Arabuluculuk’ modelinin ilk temsilcileri olan
avukatlar; Adalet Bakanlığı’nca düzenlenen yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olarak, birçok
anlaşmazlığı uzun, masraflı ve yorucu bir sürece girmeden çözüme kavuşturmaya başladılar.
Yeni arabulucu adaylarına eğitim vermek ve sınava hazırlamak üzere, geniş kapsamlı bir
program hazırlayan Bahçeşehir Üniversitesi’nde, Arabuluculuk Eğitim Programı aracılığıyla
sınava hazırlanacak yeni arabulucu adayları için, yeni programın ilk ders zili bugün çalıyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin alanında uzman eğitmen kadrosuyla
düzenlenecek eğitim; yeni arabulucuları teorik, teknik ve uygulamalı bölümlerden oluşan
sınava hazırlamayı amaçlıyor.
SINAVA KAPSAMLI HAZIRLIK

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BÜSEM) ve Adalet Bakanlığı tarafından
yetkilendirilen Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle hazırlanan Arabuluculuk
Eğitim Programı, 42 saatlik teorik eğitim ve 12 saatlik uygulamalı eğitim olmak üzere toplam
54 saatlik eğitimden oluşuyor. 42 saatlik teorik eğitimin, 12 saatlik kısmı temel hukuk bilgisi
eğitimine, 30 saatlik kısmı ise teknik bilgi eğitimine ayrılarak; sınav aşamasında ve daha
sonrasındaki süreçte katılımcıların sorunsuz bir arabuluculuk deneyimi geçirmesi sağlanıyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Feridun Yenisey, Doç. Dr. Kadir Emre
Gökyayla, Yrd. Doç. Dr. Burak Huysal, Yrd. Doç. Dr. Mine Özaşçılar, Arş. Gör. Melis Taşpolat
Tuğsavul; Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı Tıktık ve İstanbul
Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Neylan Ziyalar gibi önemli isimleri barındıran
program sonunda katılımcılara söz konusu eğitimi aldıklarına dair belgeleri teslim ediliyor.
Ancak arabuluculuk siciline kayıt olabilmek için Adalet Bakanlığı’nın düzenlediği sınavlarda
mutlaka başarılı olmak gerekiyor.

5 YILLIK MESLEKİ DENEYİMİ OLANLAR BAŞVURABİLECEK

Arabuluculuk yönteminin yasalaşmasının ardından eğitimlere başlayan BÜSEM, Bahçeşehir
Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle, ağustosta ilk mezunlarını verdi. Yeni arabulucuların
yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimler ise bugün başlıyor. İstanbul’da Bahçeşehir
Üniversitesi’nde gerçekleşecek eğitimlere katılabilmek için, en az beş yıllık mesleki geçmişe
sahip olma şartı aranıyor. Yılda iki defa yapılacak olan arabuluculuk sınavına girebilmek için
ise, eğitime katılıp sertifika almak gerekiyor.
Eğitimin ardından yapılacak sınavlarda başarılı olanlar, Adalet Bakanlığı tarafından arabulucu
olarak görevlendirilerek, kişi ve kuruluşlar arasındaki hukuki anlaşmazlıkların çözümünde kilit
rol oynayacak. Her gün sekiz saat olmak üzere, yedi günde tamamlanacak eğitime katılım
bedeli ise 1750 TL. Halen kayıtları devam eden eğitime katılmak için BÜSEM’e, web sitesinden
ya da 0 212 381 59 36 numaralı telefondan ulaşarak, ön kayıt yaptırmak gerekiyor.
UZLAŞMA KÜLTÜRÜ OLUŞTURULACAK

Türkiye’nin ilk arabulucularının yetişmesine önayak olan BÜSEM ve Bahçeşehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, Arabuluculuk Eğitim Programı ve katılımcılar vasıtasıyla; adalet algısının kişi
ve kurumlarda yaygınlık kazanması ve uzlaşma kültürünün gelişmestirilmesini amaçlıyor.

