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“Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk” Konulu 
Seminer ÇTSO Konferans Salonu’nda Düzenlendi

Ocak-2020

Çarşamba Ticaret Borsası ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) işbirliği 
ile üyelerimize Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk konulu eğitim verildi.

arşamba Ticaret ve Sanayi 
Odası M.Rifat Hisarcık-

lıoğlu konferans salonunda 17 
Ocak Cuma günü gerçekleşen 
seminerde, Çarşamba Ticaret 
Borsası Hukuk Danışmanı Av. 
Berivan Yaralı tarafından Ticari 
Uyuşmazlıklarda nasıl hareket 
edilmesi gerektiği hakkında 
üyeleriere bilgiler verildi.

Gerçekleşen seminere; Çarşamba 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Sezai Atsan, Yöne-
tim kurulu üyesi Erol Akça, Meclis 
Kurucu Başkanı Nurettin Öztekin, 
Meclis Üyeleri  Hüseyin Işık ve  
Mehmet Çalışkan, Genel Sekreter 
Yardımcısı  Sercan Yaşar, Çarşam-
ba TSO Meclis Başkanı Muharrem 
Yaralı, Çarşamba TSO Meclis 
Üyesi  Besim Saka ve Oda-Borsa 
üyeleri katılım sağladı.
Arabulucuk’un ne olduğu hakkın-
da bilgi veren Av. Berivan Yaralı, 
arabuluculuğun bazı durumlarda 
dava şartı haline geldiğinden, önce 

arabulucuya gidilip daha sonrasın-
da dava açılmasının gerektiğinden 
bahsetti. Arabulucunun tarafsız 
olması gerektiğine dikkat çeken 
Av. Yaralı “Arabuluculuk iki kişi 
arasındaki uyuşmazlığı gidermek 
için bağımsız ve tarafsız üçüncü 
kişidir.” dedi.

Sorunların İletişim Kurularak 
Çözüldüğü Bir Sistemdir
Arabuluculukta kazan-kazan 
ilişkisinin olduğundan bahseden 
Av. Berivan Yaralı, “Arabuluculuk 
her iki tarafın da kazançlı çıktı-
ğı, sorunların iletişim kurularak 
çözüldüğü, husumetlerin gideril-
diği, bu yolla toplumsal barışa da 
katkı sağlayan, para ve zamandan 
da tasarruf ettiren bir sistemdir.” 
şeklinde konuştu.
Ülkemizde arabuluculuk faali-
yetlerinin 01.01.2019 senesinde 
başladığını söyleyen Av. Berivan 
Yaralı, “Bu bir yıllık süreçte %70 
başarı sağladık. Bu da arabulucu-
lar adına sevindirici bir süreç.” ifa-
delerini kullandı. Sözlerine devam 

eden Av. Yaralı, “İş hukukundaki 
uyuşmazlıkların olabildiğince hızlı 
bir şekilde taraflarca müzakere 
edilmek suretiyle anlaşma sağlana-
rak çözme, hem işçiyi hem işve-
renlerin iş ilişkilerinde devamlılı-
ğını sağlayan bir süreç söz konusu 
oluyor.” dedi.
Konuşmasında örneklerden de ya-
rarlanarak açıklayıcı bilgiler veren 
Av. Berivan Yaralı borsa üyelerinin 
sorularını da yanıtladı.

Bilinçlendirici Üye Seminerleri 
Devam Edecek
Bu tür bilinçlendirici üye seminer-
lerinin artarak devam edeceğini  
belirten Borsa Genel Sekreter Yar-
dımcısı  Sercan Yaşar “Çarşamba 
Ticaret Borsa’sı olarak üye eğitim-
lerine çok önem veriyoruz ve bu 
tarz etkinlikleri arttırarak devam 
ettirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Sercan 
Yaşar, konuşmasından dolayı Av. 
Berivan Yaralı ve katılımcılara 
teşekkürlerini sundu.
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Oda ve Borsalar, Tek Yürek Oldu
Ocak-2020

Samsun’daki Oda ve Borsalar, Türkiyeyi yasa boğan Elazığ ve Malatya’ da 
yaşanan deprem sonrası tek yürek oldu. Samsun TSO evsahipliğinde toplanan 
Oda ve Borsa Başkanları, deprem sonrası oluşan acil ihtiyaçlar nedeniyle 
yardım kampanyası başlattı.

Samsun ili Oda ve Borsa 
Başkanları, depremin derinden 
etkilediği Elazığ ve Malatya 
için seferber oldu.  Samsun ili 
Oda ve Borsa Başkanları, dün 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
evsahipliğinde bir araya gelerek 
acil durum değerlendirmesi 
yaptı. Yapılan toplantı sonrası 
Samsun’daki Oda ve Borsalar 
adına ortak açıklamada bulunan 
Samsun TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 
deprem sonrası acil ihtiyaçlar 
için yardım kampanyası 
başlattıklarını söyledi.

“Yaşanan acıyı yüreğimizde 
hissettik”
Önceki gün merkez üssü Elazığ 
Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki 
depremin tüm ülkeyi derinden 
sarstığını belirten Samsun TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Zeki Murzioğlu, “Öncelikle dep-
rem neticesinde yaşamını kaybe-
denlere Allah’tan rahmet, yara-
lılara acil şifa, canla başla enkaz 
arama kurtarma operasyonlarını 
yürüten tüm görevlilere başarı-
lar diliyoruz. Deprem, hepimizi 
derinden üzdü. Yaşanan acıyı 
yüreğimizde hissettik. Devletimiz 
topyekun deprem olduğu andan 
itibaren var gücüyle her türlü 
imkanı seferber etmiştir. Biz de 
Samsun il ve ilçeleri Oda ve Bor-
salar olarak, Türkiye ve Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin öncülüğünde 
başlatılan yardım kampanyasında 
depremden zarar görenlerin yara-

larını sarmak için göreve hazırız. 
Samsun il ve ilçeleri Oda ve Bor-
saları olarak, Elazığ ve Malatya’da 
yaşanan deprem sonrası mağdur 
olan vatandaşlara destek olmak 
amacıyla yardım kampanyası baş-
latılmış bulunmaktayız” dedi.

Murzioğlu’ndan kampanyaya 
destek çağrısı
Zor günlerde hep beraber el ele 
vererek, yan yana olunması gerek-
tiğini kaydeden Murzioğlu, “İlk 
etapta Oda ve Borsalar olarak ken-
di koordinatörlüğümüzde yardım 
paketleri oluşturacağız. Ayrıca; 
kampanyaya katkı vermek iste-
yenlerin yapacağı yardım malze-
meleri; tüplü ısıtıcı, kullanılmamış 
giysi, kuru gıda ve çocuk bezidir. 
Yardımda bulunmak isteyenler il 
ve ilçelerimizdeki Oda ve Borsala-
rımızla irtibata geçebilir. Öte yan-
dan maddi yardımda bulunmak 

isteyenler için de açılacak hesap 
numarası kamuoyuyla daha sonra 
paylaşılacaktır. Yapılacak yardım-
lar Elazığ ve Malatya’daki AFAD 
Koordinasyon Merkezleri’ne 
ulaştırılacaktır. Samsun iş dünyası 
camiası olarak bundan sonraki sü-
reçte de üzerimize düşen her türlü 
maddi ve manevi sorumluluğu 
devletimizin ve TOBB koordinas-
yonunda yerine getirmeye devam 
edeceğiz. Samsun iş dünyası birlik 
ve beraberlik ruhu içinde, her fe-
lakette olduğu gibi bu felakette de 
dayanışma içinde olacağına inanı-
yorum.  Camiamız, bu zor günde 
halkımızla bir ve beraber olduğu 
gösterecektir. Bu konuda duyarlı 
tüm vatandaşlarımızı yardım kam-
panyamıza destek olmaya çağırı-
yorum. Allah’ın izniyle Türkiye, bu 
felaketin yaralarını birlik, bera-
berlik, dayanışma içinde en kısa 
sürede saracaktır” diye konuştu.
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Çarşamba Ticaret Borsası’ndan Elazığ’a Yardım
Ocak-2020

Çarşamba Ticaret Borsası, aylık olağan Meclis Kurulu toplantısında Elazığ 
merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası yardımda bulunma kararı aldı.

arşamba Ticaret Borsası,
gerçekleşen aylık 

olağan Meclis Toplantısında, 
gerçekleşen  Elazığ merkezli 
deprem felaketi sonrası 
yardımda bulunma kararı aldı.  

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve Samsun’daki 
Oda ve Borsalar, Elazığ merkezli 
6.8 büyüklüğünde gerçekleşen 
deprem sonrası tek yürek olmuş 
ve TOBB koordinasyonunda 

yardım kampanyası başlatmıştı. 
Çarşamba Ticaret Borsası 
29 Ocak Çarşamba günü 
gerçekleşen aylık olağan Meclis 
Kurulu toplantısında Elazığ’da 
yaşanan deprem felaketine 
kayıtsız kalınmaması gerektiği 
vurguladı. Gerçekleşen 
toplantıda Yönetim Kurulu 
Başkanı Kazım Yılmaz ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin 
aldığı ortak kararla Meclise 
yaptıkları teklif sonucunda 

deprem felaketi sonrası Elazığ’a 
yardımda bulunulması kararı 
alındı.

Oda ve Borsalar, Felaket 
Sonrası Tek Yürek
Samsun’daki Oda ve Borsalar, 
Türkiye’yi yasa boğan Elazığ 
ve Malatya’da yaşanan deprem 
sonrası tek yürek oldu. Samsun 
ili Oda ve Borsa Başkanları, 
depremin derinden etkilediği 
Elazığ ve Malatya için Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) evsahipliğinde 26 Ocak 
Pazar günü bir araya gelerek 
acil durum değerlendirmesi 
yaptı. Toplanan Oda ve Borsa 
Başkanları, deprem sonrası 
oluşan acil ihtiyaçlar nedeniyle 
yardım kampanyası başlattı, 
başlatılan kampanya sonucu 
toplanan ısıtıcı, kullanılmamış 
giysi, kuru gıda ve çocuk 
bezi gibi malzemeler deprem 
bölgesine gönderildi.
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