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DUYGUSAL OKURYAZARLIK, ÖFKE YÖNETİMİ 

 

AMAÇ: Duygusal okuryazarlık, öfke yönetim becerileri kazanmak, pozitif aile iklimi oluşturmak. 

 

KAZANIMLAR 

 
1.Anlaşmazlığın Doğasını Anlamak 
2.İletişim Becerileri 
3.Öfke yönetim Becerileri 

 

 

 

KATILIMCILAR: 

Ebeveynler ve 8-18 yaş grubu çocukları. 

 

ATÖLYE ÇALIŞMASI TAKVİMİ 

Birinci Oturum 

Katılımcılar “Arabulucunun Sihirli Fermanı” 

kitabını önceden okurlar, etkinlik kitabındaki ilk 

altı bölümdeki çalışmalar yapılır. Senaryolar 

üzerinden öfke yönetimi uygulamaları yaptırılır.  

SÜRE 120 dakika.  15 dakika kahve molası. 

  

İkinci Oturum 

“Arabulucunun Sihirli Fermanı” kitabı 

katılımcılarla birlikte okunur, etkinlik 

kitabındaki ilk altı bölümdeki çalışmalar 

yaptırılır.. Müzakere ve arabuluculuk 

uygulamaları senaryolar üzerinden 

gerçekleştirilir.    

SÜRE 240 dakika.   

 

ETKİNLİĞİN DAYANAKLARI 

 Aile içinde yaşanan anlaşmazlıkların sözel ve fiziksel şiddete dönüşmeden sağlıklı iletişim 

teknikleriyle çözülebilmesi için öncelikle bireylerin “konuşabilecek ve dinleyebilecek durumda 

olması gerekir. Bu nedenle öfke yönetimi becerilerinin geliştirilmelidir. Kuşak anlaşmazlıklarının 

yazılı tarihi beş bin yıl kadar geriye gitmektedir. Sümer yazıtlarında şöyle ifade edilmektedir. “Ne 

olacak gençlerin hali? Ne kadar da asiler, bize hiç benzemiyorlar.” Ebeveynler ve çocuklar arasında 

yaşanan anlaşmazlıklar, yapay zekâ çağına girmekte olduğumuz geçiş döneminde artarak 

sürmektedir. Yetişkinler ve çocuklar birbirlerinin dünyası ile duygudaşlık (Empati) kuramıyorlar, bu 

durum anlaşmazlıkların çözümünü imkânsız kılıyor. Problemin güvenli ve sürekli çözümü kazan-

kazan çözümlerdir. Her iki tarafı da memnun eden çözümler kalıcı ve gerçekçi çözümlerdir. 

Yetişkinlerin tek taraflı ürettiği çözümler kısa süreli olmaktadır. Bu nedenle ebeveynlerle çocukların 

anlaşmazlıklarını müzakere teknikleriyle çözmesinin en uygun alternatif yöntem olduğunu 

düşünmekteyiz 
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Feridun BALCI 
Müzakereci Arabulucular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

http://www.feridunbalci.com.tr 

http://www.arabulder.com.tr 

 

 

 

 İş Yaşamında Yaşanan Anlaşmazlıklar! 

Çözüm olarak önerimiz alternatif anlaşmazlık 

çözüm yöntemleri olarak müzakere ve 

arabuluculuktur. Çalışma barışının sağlanması, 

pozitif iklim oluşturulması; kurum yöneticilerinin 

iyi birer müzakereci-arabulucu olmalarına 

bağlıdır. Kendi alanlarında çok başarılı iki iş 

gören arasındaki anlaşmazlığa arabuluculuk 

yapabilmelidirler. İş görenler ise yaşadıkları 

anlaşmazlıkları müzakere ederek her iki tarafın da 

kazançlı çıkabileceği çözümler üretebilme 

becerisi kazanabilmelidirler. Müşteriyle yüz yüze 

ilişki yaşayan iş görenlerin iyi bir müzakereci 

olarak, gerek karşısındakini ikna sürecini, 

gerekse kendisinin ve müşterinin olumsuz 

duygularını yönetecek bilgi ve beceriye sahip 

olması gerekir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş görenlerin ve yöneticilerin duygusal okuryazarlık 

eğitimleri iş yaşamına başladıktan sonra hizmet içi eğitimlerle yapılmak durumundadır. Ülkemiz için 

yeni sayılabilecek bu önerinin deneylenmesi, alanda çalışma yapan akademisyenlerin, uygulamacıların 

ve işverenlerin sorumluluğu olduğu kanaatindeyiz. 
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EBSO ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ 
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KİTAPLAR 
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FERİDUN BALCI KİMDİR? 

1967 yılında Artvin’de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Sakarya’da tamamladım. 1992 yılında 

Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldum. 1993 yılında Bingöl’de öğretmen olarak 

göreve başladım. Marmara depreminde bir grup arkadaşımla Sakarya’da Depremzedeler Derneği’ni 

kurdum. 

2006 yılından itibaren akran-arabuluculuk eğitimleri veriyorum. 2013 yılında Müzakereci Arabulucular 

Derneğini kurdum. 2013 yılında Akran Arabuluculuk Öğrenci Çalışma Kitabı ve 2017 yılında 

Arabulucunun Sihirli Fermanı Top Yayınları’ndan yayımlandı. 2017 yılında Okulda Arabuluculuk 

kitabım Nobel Akademi Yayıncılık’ta yayımlandı. 

2016 yılında bu yana bir özel eğitim kurumu ile Müzakereci Arabulucular Derneğini arasında yapılan 

protokol gereği ebeveyn çocuk ilişkisinde arabuluculuk yapıyorum. Konuyla ilgili akademik çalışmam 

Macaristan’da (Parent Adolescent Conflict Resolution Model Enhance Time Managenment, Study 

Habits and Achievement. In C. Pracana& M.Wnag (edt) International Psychological Applications 

Conference and Trends Book of Proceedings, Lisbon, Portugal) sunuldu. Halen aynı kurumda eğitim 

koçu olarak akademik ve uygulama çalışmalarımı sürdürmekteyim. 

 

 

 


