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BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
(A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ /TÜRKİYE İŞ BANKASI A .Ş. VAKFI – 1954)

Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, tarafların kendileri
tarafından belirlenen hakem veya hakemlerce çözümlenmesini amaçlayan Tahkim, dünyada ve
ülkemizde uygulanması gittikçe yaygınlaşan hukukî bir kurumdur. Son yıllarda küreselleşmenin bir
sonucu olarak milletlerarası ticaret büyük ölçüde artmıştır. Bu bağlamda, milli-milletlerarası tahkim
yolu ile uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması, kısa sürede sonuca ulaştırıldığından, özel bir yargı
yolu olarak dünya çapında ön plana çıkmıştır.
Ülkemizde de iç ve milletlerarası tahkime ilişkin dünyadaki gelişmeler paralelinde en son şekli ile
hukuki düzenlemeler yapılmış olduğundan, sıra bu düzenlemeleri gerçekten öğrenme ve başarılı
uygulama safhasına gelmiştir. Bu nedenle, uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında tahkime
başvuru hızla artmaktadır. Ancak tahkimde başarılı olma onun usul ve esasa ilişkin kurallarının ve
onun uygulamasının çok iyi bilinmesine bağlıdır. İşte böylece yaygınlaşan Tahkim Eğitimi,
katılımcıları bu bilgi ve maharetle donatmak için verilmektedir.
PROGRAMIN İÇERİĞİ NEDİR?
● Son yıllarda tahkimin yaygınlaşma nedenleri
● 21.06.2001 tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Düzenlemesi ve Uygulaması
● 01.10.2011 Tarih ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 407-444 Maddeleri Arasındaki
İç Tahkim
● 2010’da yeni hali ile yürürlüğe giren UNCITRAL Kurallarına göre Uzlaşma ve Tahkim
KİMLER KATILABİLİR?
İşadamları, tacirler, sanayiciler; kamu sektörü ve özel sektörde çalışan hukukçular, mühendis ve
mimarlar, muhasebeciler, işletmeciler ile hukuk ve işletme öğrencileri.
DİĞER PROGRAM BİLGİLERİ:
Eğitim esas itibariyle Ankara’da verilecektir. Yeterli talep olması halinde diğer illerde de programın
tekrarlanması öngörülmektedir. Toplam 12 saatlik eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgesi
verilecektir. Eğitim ücreti 700,00 TL+KDV(%8)’dir. Eğitim ücretine çay ve kahve ikramları dahildir.
Programın açılması için en az 20 öğrencinin kesin kaydını yaptırması gerekir. Ödenen ücretler kesin
kayıt yapıldıktan sonra geri verilmez. Ancak müracaat sayısının yetersizliği ya da kontenjanların
dolması nedeniyle iade edilir.
Eğitim, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde uzun zamandan beri iç tahkim ve
milletlerarası tahkim uygulamasında gerek avukat, gerekse hakem olarak çalışan, Tahkimle ilgili
Türkçe, İngilizce ve Fransızca eserlerin yazarı ve Enstitünün öğretim üyesi olarak devam eden Av.
Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI tarafından verilecektir.
Kayıt Tarihleri: 15 Ekim 2012 – 02 Kasım 2012
Detaylı bilgi için, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nden Nigar Adıyaman
ile temasa geçiniz.
Tel: (0312) 362 08 40-595 51 55-319 11 41 Faks: (0312) 319 86 65
E-mail: bthae@law.ankara.edu.tr
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