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Arabulucu Genel

ToBB ETÜ UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlü Çözüm Merkezi,nden Birliğimize iletilen yazıda Adalet

Bakanhğı Hukıık İşleri Cenel Müdürlüğii Arabuluculuk Daire Başkanltğt taİafindan ToBB Ekonomi ve

Teknolo]i Üniversİtesi Hukuk Fakültesi'nin Ticarct Hukuku Uzman Arabulucu Genel Eğitimi için

yetkil€nairildiği, ön kaydın http://sem.etu.edu.tr adresinden getçekleştirilebileceği bildirilmektedir, Konu),a

ilişkin duyuru ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Mustafa sARAÇÖz
Genel sekreter
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Ülkemizde her geçen gün uygulama alanı genişleyen arabu]uculuk kurumu. yargı yükiinü
hafifletmeve ve u},uşmazlük içerisinde olan taraflaİa sürdürebiIir çöziimler üretmelerine yaadımcı
olma}a devam etmektedir. Bilindiği üzere, arabuluculuğun etkinliğinin artırılmasl amaclyla 20I8
yülında iş u}uşmazlıklarlnda, 2019 yılında ticari uyuşmazl*larda Ve son olarak 2020 yılmda
tük€tici u),uşmaz lıklarında dava şaİtl arabulucu]uk sistemi geririlmiştir.

6]25 say,lı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabırluculuk Kanununun 6'ncı maddcsi ile l'.C, Adalet
Bakanlüğı Arabuluculuk Daifc Başkanlığına. arabuluculuk uzmanlık alanları !e uzmanhğa ilişkin
usu] ve esaslarr belir]cmc !eıkisi verilmiştir.

Bu kapsamda Arabulucuıuk Daire Başkanlığı tarafından. iş hukuku, tiçaret hukuku ve tüketici
hukuku genel uzmanIık alanIarı olarak belirlenmiş; ayrıca. banka ve finans hukuku. sigorla
hukuku. inşaat hukuku. fikİi ve sınai haklar hukuku, enerji hukuku ve spor hukukuna yönelik özel
uzmanllk alanları oluştuİıılmuştur.

Adalel Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürlüğü Arabuİuculuk Daire Başkanllğı tarafından
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Ticaret Hukukü Uzmın Arabulucu Genel Eğitimi için
yetkiIendirilmiştir.

l icareı hukuku genel uzmanlık eğitimi teori ve uygulamaya ilişkin bilgilcri içcten uzun süreli
eğitim programl ve ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik bilgileri içe.en kisa §ürcli eğitim programü
oIarak iki şekild€ verilecektir.

Ticaret hukuku genel uzmanlık alanünda teofik eğitim ve uvgu]ama eğitimi sonucunda
arabulucuların; arabuluculuk müzakerelerini yijnetme, etkin soru sorma, uyuşmazltğün nitclikli
analizi. taraflarln,-asa! haklarını bilerek harelet edjp etmediğini değerlendirme ve taraflar için
süreci en verimli şekilde sonlandırma konularında gerekli yelerliğe sahip olmaları
amaçlanmaktadır.

|'icaret hukuku genel uzmanlık eğitimi alanlndaki uzun ve ktsa eğitimlerimize ijn kayıt
yaptıİabilirsiniz. Ders programlarımız. hocalarümlz, gün/saatler, ücretleİimizve diğertüm detaylar
yakm zamanda açıklanacaklır,

iLEriŞiM BiLGiLLRi
Burcu tjRUNi (03l2) 292 55 97
e-mail: burcu.urun(atepav.oıg.lr
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