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ASA Arabuluculuk ve Alternatif 
Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, 
meslekte 35 yılı aşan tecrübeye 
sahip kurucu ortaklar ve genç 
meslektaşlarından oluşmuştur.

ASA’da tecrübenin ve 
geleceğin birlikteliği, 
dinamik ve heyecan verici 
yapıya dönüşmüştür. 

Çalışmalarımızda örnek 
davranışlar ve yöntemler 
uygulamaya dikkat ediyor; 
bizlere duyulan güvenin, 
arabuluculuğa duyulan güven 
olarak kabul edileceğinin 
bilincinde hareket ediyoruz.

ASA’da sunulan hizmetin 
yüksek standartları ile 
toplumun arabuluculuk 
yolunun avantajlarını 
benimsemesini sağlamayı da 
hedefliyoruz.

Alternatif uyuşmazlık 
çözümlerinden biri olan 
arabuluculukta, uzman ve 
donanımlı ekibimizle, tarafların 
ortak menfaatini buluyor 
kaybedenin olmadığı bir 
çözüm yaratıyoruz. 

Toplumda arabuluculuk 
uygulamalarının 
yaygınlaştırılması ve yüksek 
memnuniyet oluşturulmasına 
katkı sağlamayı, arabulucu 
olarak görev biliyoruz.

Hedefimiz, 
yüksek hizmet standartları ile 
toplumumuza 
arabulucuğun avantajlarını 
benimsetmek!

HAKKIMIZDA
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Aysel Armutcu
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Avukat

Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 1982
Ankara Barosu
Baro Sicil No: 7899

Eyyüp Karagülle
Kurucu Ortak
Avukat-Arabulucu

İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 1988
İstanbul Barosu
Baro Sicil No: 16255
Arabulucu Sicil No: 411

Saliha Sasa
Yönetim Kurulu Başkanı
Avukat-Arabulucu

İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 1987
Ankara Barosu
Baro Sicil No: 9222
Arabulucu Sicil No: 6997

İlknur Uçar
Kurucu Ortak
Avukat-Arabulucu

Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 1998
Ankara Barosu
Baro Sicil No: 14368
Arabulucu Sicil No: 6895

Bediray Erdost
Kurucu Ortak
Avukat-Arabulucu

İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 1988
İstanbul Barosu
Baro Sicil No: 16259
Arabulucu Sicil No: 449

Gözde İrem 
Armutcu Apaydın
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat-Arabulucu

Başkent Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 2006
Ankara Barosu
Baro Sicil No: 19134
Arabulucu Sicil No: 10382

BİZ KİMİZ?
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Şule Demirci 
Uzunhasan
Kurucu Ortak
Avukat-Arabulucu

Başkent Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 2007
Ankara Barosu
Baro Sicil No: 20583
Arabulucu Sicil No: 10437

Ayşegül Selamoğlu
Kurucu Ortak
Avukat

Başkent Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 2009
Ankara Barosu
Baro Sicil No: 22251

Dağıstan Sincar
Kurucu Ortak
Avukat-Arabulucu

İstanbul Kültür Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 2007
İstanbul Barosu
Baro Sicil No: 36652
Arabulucu Sicil No: 1488

Dilara Sasa
Kurucu Ortak
Avukat

Bahçeşehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 2013
İstanbul Barosu
Baro Sicil No: 49679

Ayşin Sincar
Kurucu Ortak
Avukat-Arabulucu

İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 2008
İstanbul Barosu
Baro Sicil No: 38331
Arabulucu Sicil No: 1483

Bengi Su Aydoğdu
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat

Bilkent Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 2017
Ankara Barosu
Baro Sicil No: 32906

BİZ KİMİZ?
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Şeffaflık
ASA, şeffaflığı en üst düzeyde tutarak hesap verebilir 
olmayı mümkün kılar. İyileştirici, yeniden bütünleştirici 
çözümleriyle fark yaratır. 

Yasalara ve 
Mevzuata 
Mutlak Uyum 

ASA, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiği 
ülkelerin yasalarına uygun hareket ederek her türlü 
belge kaydını eksiksiz tutar. Çağdaş yöntemlerden 
haberdar ve bu yöntemlerin sıkı bir takipçisi olarak 
sunduğu çözümlerin, toplumsal barışa da hizmet 
ettiğinin bilincindedir.

İLKELERİMİZ



Sıṡtematık̇ 
Teknık̇lerle 
Çözüme Odaklı
ASA, sistematik teknikler uygular ve tarafları bir araya 
getirerek birbirlerini anlamalarını sağlar. Uzmanlık 
eğitimini almış, tarafsız ve bağımsız çalışanları ile 
uyuşmazlıkları doğru bir şekilde çözer.

Haklı-Haksızın 
Değıl̇, Çözümün 
Peşıṅde
ASA, arabuluculuğun toplumsal barıştaki önemi ve 
yerini önemser, süreç boyunca tarafların kişisel ve 
ticari ilişkilerinin gizlilik içinde sürdürülebilir olmasını 
sağlar ve bu amaçla gerekli hassasiyeti gösterir. 

İLKELERİMİZ
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Sürecin İradi ve 
Gönüllü Olması
ASA, tarafların beklentilerini karşılarken, ihtiyaçlarını 
doğru anlayarak işin kalitesi ile her iki tarafı da 
memnun eder. Her şekliyle yargılayıcı bir modelden 
uzak durur. Taraflar ile ilişkilerde profesyonelliği elden 
bırakmaz, hizmetinin doğasında bulunan “doğruluk” 
ve “dürüstlük” kavramlarını işine de yansıtır.

Toplumsal Yararın 
Gözetıċıṡi
ASA, arabuluculuk uygulamalarına duyulan güvenin 
ve hizmet kalitesinin artması için çalışır, ekonomiye 
zarar verebilecek işlem ve uygulamaların önüne 
geçmeye gayret gösterir. Toplumsal yararın artması 
için ilkelerinden ödün vermeden görevini yürütür.

İLKELERİMİZ



Yasal ve Etık̇ 
Kurallara Bağlı
ASA, yasal ve etik kurallara sıkı sıkıya bağlılığın, 
arabuluculuk sisteminin gelişimindeki rolünün 
bilincindedir. Kalite ve denetimden uzak arabuluculuk 
uygulamalarının haksız rekabet oluşturacağına inanır, 
arabuluculuğun yaygınlaşması aleyhinde bir durum 
olarak görür.

Dürüst ve Hesap 
Verebıl̇ıṙlık̇ Esaslı
ASA, yasal ve etik yükümlülüklerinin farkındadır ve 
kamu kuruluşlarıyla olan ilişkilerinde dürüst ve hesap 
verebilir bir konumda kalmayı her zaman öncelik 
haline getirir. Kamu kurum ve kuruluşlarından talep 
edilen bilgi ve görüşleri sağlar.

İLKELERİMİZ
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Arabuluculuk 
Günümüzde, barışçıl yollarla uyuşmazlık çözüm 
yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve 
uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Arabuluculuk yoluyla uyuşmazlık çözümünde, 
sorunlarla kişiler ve kişisel yaklaşımlar ayrılır, tarafların 
hukuki ve kişisel durumundan çok menfaatlerine 
odaklanılır. Farklı çözüm imkân ve yöntemlerinin 
araştırılması ve geliştirilmesi, farklı çözüm 
seçeneklerinin üretilmesi mümkündür.

Ne Zaman 
Arabulucuya 
Başvurulur?
Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan sonra 
mahkeme veya tahkime başvurmadan önce 
arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava 
açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

Arabuluculuk yoluna başvuru ancak tarafların 
serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda 
mümkündür. Kamu düzenini ilgilendirmeyen ve
cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya 
gidebilirler.

Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları 
konularda örneğin; ceza davalarında, nüfus kaydına 
ilişkin davalarda veya çocukların velayetine
ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

UZMANLIK ALANLARIMIZ
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UZMANLIK ALANLARIMIZ

a) İhtiyari Arabuluculuk
İhtiyari arabuluculuk, tarafların kanundan doğan 
bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde, 
uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce re’sen 
arabulucuya başvurmayı tercih etmesidir. Taraflar, 
üzerinde tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk 
uyuşmazlığıyla ilgili ihtiyari arabuluculuk yoluna 
başvurabilir.

b) Zorunlu Arabuluculuk
Bazı uyuşmazlıklar için dava açmadan önce 
arabulucuya gitme zorunluluğu kanundan 
doğmaktadır. Zorunlu arabuluculuk, bazı 
uyuşmazlıklar açısından dava şartı olup, bu koşulda 
arabulucuya gitmeden açılan davalar, dava şartı 
yokluğu nedeniyle reddedilir. Ticari davalar ve iş 
davalarına konu olan bazı talepler (kıdem tazminatı, 
ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, maaşlar vb.) 
zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Zamanla 
arabuluculuğun yaygınlaşması ile bu alanların 
genişletilmesi beklenmektedir.
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UZMANLIK ALANLARIMIZ

Arabuluculuğun Avantajları

• Arabuluculukta geleceğe bakılır. 

• Menfaat ve ihtiyaçlara odaklanılır. 

  Menfaatin korunması esastır. 

• Zamandan tasarruf sağlar. 

• Daha az masraflıdır. 

• Süreç ve sonuç tarafların kontrolündedir. 

• Güvenilirlik ve gizlilik önemlidir. 

• Diyalog ve iletişim esastır. 

• Taraflar birbirlerini anlamaya çalışır. 

• Psikolojik ve sosyolojik riski azdır. 

• Çözüm, yöntem ve tarzları esnektir.

• En önemli etkisi ise uyuşmazlığın, yargının uzun  ve                   

  masraflı süreçleri içerisinde, tarafların hak kaybına      

  neden olmadan hızla çözüme ulaştırmasıdır.



Tahkıṁ
Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların (satım, 
dağıtım, inşaat, finans, şirketler hukuku gibi) devlet 
mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler 
aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir.
Taraflar, uzman hakem veya hakemleri serbestçe 
seçebilirler.
Tahkim gerek Türkiye’deki gerekse yurt dışındaki ticari 
aktörler arasındaki uyuşmazlıkların kurumsal tahkim 
yoluyla bağlayıcı, nihai ve icra edilebilir ticari hayatın 
ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, uzmanlaşmış, esnek, 
devlet mahkemelerine göre çok daha az masraflı bir 
uyuşmazlık çözme yoludur.
Tahkim sonucunda verilen hakem kararları, tıpkı 
mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra 
edilirler. Hakem kararlarının, temyize gidilmeksizin 
derhâl icrası söz konusudur.
UNCITRAL Model Kanunu uyarınca hazırlanmış 4686 
sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile 1958 tarihli 
New York Sözleşmesi ve 1961 tarihli Cenevre-Avrupa 
Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, milletlerarası bir 
tahkim için gerekli tüm hukuki düzenlemelere 
sahiptir.

UZMANLIK ALANLARIMIZ
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UZMANLIK ALANLARIMIZ

Uzman Görüşü/
Danışmanlık 
Uzman görüşü/Uzman mütalaası, uyuşmazlığın 
tüm aşamalarında tarafların mevcut iddiasını 
veya savunmasını teknik açıdan ispatlamak veya 
güçlendirmek amacıyla, konusunda bilgi ve tecrübe 
sahibi uzmanlardan bireysel olarak veya kanuni 
vekilleri aracılığıyla talep ettikleri ve inceleme 
neticesinde rapor olarak sunulan görüşe denir.
Merkezimizde, arabuluculuk sürecinde teknik 
konularda yaşanan uyuşmazlıklar söz konusu 
olduğunda, ihtiyaçlarınız doğrultusunda, alanında 
uzman bilirkişiler tarafından teknik sorundan kaynaklı 
uyuşmazlığa ilişkin gerekli tespitler yapılıp eksiklikler 
giderilerek bağımsız ve tarafsız uzman raporu 
alınabilmektedir. 
Uzman raporu ile konunun çözümünde hem 
zamandan tasarruf edilebilmekte hem de en doğru ve 
adaletli sonuca ulaşılabilmektedir.
Uzman görüşü, arabuluculuk sürecinde, teknik ve 
özel bilgi gerektiren konularda uyuşmazlığın çözümü 
konusunda memnuniyet oluşturan bir yöntemdir.



Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv.
No: 3/A, Next Level Kat: 27

Çankaya, Ankara 

info@asaarabuluculuk.com
T. 312 220 04 74



www.asaarabuluculuk.com


