
28-30 Eylül 2018: Uyuşmazlık Çözümü ve Uzlaşma İnşası Eğitimi

Eğitim Programının Amacı

İyi yönetişim, tanımı gereği ilgili tüm aktörlerin süreçlere katılımını gerektirir. Farklı aktörlerin, 
görüşlerin ve çıkarların olduğu bir alanda ise uyuşmazlıkların olması doğal bir sonuçtur. Fakat, 
toplumsal fayda için çabalamak aynı zamanda birlikte çalışmayı ve uyuşmazlıkların üstesinden gelmeyi 
de gerektirir. Bununla birlikte, yüksek müzakere becerileri de sonuca ulaşırken bireysel çıkarların ve 
ihtiyaçların korunmasında önemli bir rol oynar. 

Bu eğitim “lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri” ile “sivil toplumda gönüllü olmuş ya da çalışmış 
18-28 yaş arası gençlere” açıktır. 

Katılımcılar, 09.00-20.00 saatleri arasında interaktif oyun, kahve araları, öğle ve akşam yemekleri 
sayesinde sosyal bir ortamda; informel eğitim yöntemleriyle yeni bağlantılar kurma; teori ile pratiği 
birleştirme fırsatı yakalayacaktır. Bununla birlikte, sürekli kendini yenileyen eğitmenler ve aktif 
katılımcılar sayesinde yeni yaklaşımlardan ve vizyonlardan ilham alabileceklerdir.  

Eğitim programını, Conflictus Eğitim ve Danışmanlık kurucu ortak ve eğitmenleri Elif Kalan ve Tunç 
Karaçay uygulayacaklardır. 

Katılımcı model, yaratıcı drama ve simülasyonlar yardımıyla katılımcılar ile uzman eğitmen arasındaki 
doğru etkileşimi sağlamayı hedefleyen bir model hedeflenmektedir. Bu metodoloji ile öğrenciler 
anlaşmazlıkları anlamayı ve çözmeyi birebir deneyimleyerek öğrenmiş olurlar. Yapılan vaka çalışmaları 
ile de anlaşmalılkların analizi konusunda uygulamalar yapılacaktır. “Teatral yöntemler” ile desteklenen 
bu eğitimde özne öğrencidir. Katılımcı bu yolla ileride karşılaşabilecekleri uyuşmazlıkların çözümünün 
genel bir provasını yapma fırsatını yakalayacaklar.

   yeteneklerini geliştirmek

   analitik düşünme beceerilerini geliştirmek

  yöntemlerini deneyerek öğrenmelerini sağlamak

İYİ YÖNETİŞİMİ YAKALAMAK ÖZELLEŞTİRİLMİŞ
EĞİTİMLER



Eğitim Programının Hedefleri

Anlaşmazlık olgusu, durumu ve süreci ile ilgili katılımcılara bilgi vermek ve  bu
konuda algılamalarını geliştirmek:

Uyuşmazlıkların nedenlerini anlama ve uyuşmazlığın doğasını kavramak

Uyuşmazlık ve yaşanan anlaşmalıkların çözümünde sağlıklı ve çözümcül yöntemleri deneyimleyerek 
öğrenmek:

       yaratıcı drama çalışmaları ile geliştirmek

       simülasyon oyunları ile güçlendirmek

- Liderlik yeteneklerini geliştirmek için
- Çatışma çözümü becerilerini geliştirmek için
- Farklı gruplarla çalışma becerisi kazanmak için
- Çok-oyunculu gruplarda iletişim ağını genişletmek için

Başvurmak için lütfen formu doldurunuz:
https://goo.gl/forms/yB1x09bXfaQukWgy2 

Program hakkında detaylı bilgi almak için: guzin.ozturk@khas.edu.tr (Güzin ÖZTÜRK)
Eğitimciler hakkında bilgi için: http://www.uyusmazlikcozumu.com/biz_kimiz_conflictus/ 

İYİ YÖNETİŞİMİ YAKALAMAK

Özelleştirilmiş Eğitimler’e Neden Katılmalı?

Eğitim Ortaklığı

        İyi 
Yönetişimi
Yakalamak
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Yer: Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

İYİ YÖNETİŞİMİ YAKALAMAK

Eğitim Ortaklığı

Oturumlar

09.30 - 12.30

14.00 - 17.00

12.30 - 14.00 Öğle Yemeği

17.00 - 20.00 Akşam Yemeği

28 Eylül 2018 29 Eylül 2018 30 Eylül 2018

Açılış Konuşmaları

I. Bölüm: Uyuşmazlık, Çatışma ve 
Anlaşmazlık

II. Bölüm: Uyuşmazlık Analizi 
IV. Bölüm: İletişim 

V. Bölüm: Arabuluculuk

Arabuluculuk SimülasyonuIII. Bölüm: Müzakere ve Prensipli 
Müzakere


