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Birliğimiz girişimleri ile hukuk uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözümleri alanında ulusal ve
uluslararası hizmet vermek amacıyla kurulan TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm
Merkezi ekte tanıtımları yer alan "İş Dünyasında Müzakere ve Arabuluculukta Uzmanlık" ile "Taraf
Vekilliği" konularında eğitim düzenlemektedir.
Bahsi geçen eğitimler İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olup, eğitim programı hakkında detaylı bilgiye
tanıtım metninden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinizi, eğitim duyurusunu sosyal medya ve İnternet itenizde paylaşmanızı ve üyelerinize duyurarak
eğitimlerden faydalanmalarını sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,
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Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter V.
EK:
1- iş Dünyasında Müzakere ve Arabuluculukta Uzmanlık Eğitimi Tanıtımı (2 sayfa)
2- Taraf Vekilliği Eğitimi Tanıtımı (2 sayfa)
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Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanununa göre Güvenli Elektronik imza ile imzalanmıştır.
[!)
�ı

Evrakı Doğrulamak İçin: http://belgedogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspx?V=BEA53KB6V
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 / ANKARA
Tel: +90 (312) 218 20 00 {PBX) • Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92
E-Posta: info@tobb.org.tr • Web: www.tobb.org.tr • KEP: tobb@hs02.kep.tr
Ayrıntılı bilgi için: Sıla KAZAN SÜER Tel:
E-Posta: sila.kazan@tobb.org.tr
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eĞiriuix KApsAMı
Müzakere, sadece karşltların araslnda büyük masalarda resmi Ve özel üst düzey yetkililerce yapllan bir faaliyet değildir.
Müzakere hayatın her kesitinde Ve aşamaslndadlr; adeta hayat bir müzakere masasldlr. Hem iş yaşamlnda hem de
özel yaşamlmlzda müzakere kaçlnllmazdır. Dolayls|yla müzakere beceri|erimizin etkinliği birebir tüm ).aşam kalitemizi
etkilemektedir. Bu program sizlere bireysel olarak, hayatln içinde istediklerinizi karşıdakini zorlamadan ve
zorlanmadan elde edebilmenizi sağlayacak müzakere becerileri kazandlrmay| amaçlamaktadlr. son ylllarda
yayglnlaşan iş Ve tİcaret uyuşmazllklarlnda arabuluculuk müzakereıerinde şirketin kendisi için en uygun çözümü elde
etmesa Ve uyuşmazlığınl geride blrakarak çözmesi için de müzakere teknikleri eğitimi faydalı olabilecektir. sözün özü,
kurumsal açldan eğitimin amacl, şirketlerde en çok faydayl sağlayacak müzakere teknikleri ile bire}.sel Ve kurumsal
kapasite 9eliştirilmesidar.
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Şirkette iç uyuşmazllklarl çözerek olumlu bir iklimin Ve diyalog ortamlnln tesisi için,
ÇalıŞan, müŞteri, tedarikÇi, paydaşlar ile uzun vadeli ve olumlu i|işkilerin kurularak memnuniyetinin 5ağlanmas| Ve
gelen itiraz ve şikeyetin doğru şekilde ele allnmasl Ve kafşllanmas|,
zor insanlarla Ve zor durumlarla etki|i bir şeki|de baş etmek için,
ikna teknikleriyle karşıdaki insanl-müşteriyi-tedarikçiyi-paydaşl etkileme Ve ikna etmek için,
ortak iş yapan ortaklar, çözüm ortaklarl, birlik üyelerinin istişaresiyle .ortak aklın" tesisi için,

o iş insanlarının -yöneticilerin etkiliVe kaliteli bi. iş Ve sosyal}Ğşam becerisi için,
o Şirketinizde işyeri ilişkilerini (yönetici-çalışan ilişkilerini} geliştirmek için,
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Şirket yöneticilerınin Iiderlik özelliklerini pekiştirmek için,
Şirketinizin olumlu iş kültürünü Ve iklimini pekiştirmek için,
Yönetim fonksiyonlarlnl (planlama, örgütleme, koordinasyon, kontrol) etkili işletmek için,
Şirketinizde taklm çallşmaslnl güçlendirmek için,
Şirketinizin satlş rakamlarlnl yükseltmek amaclyla satış becerilerinin geliştirilmesi için,
Müşterilerle, tedarikçilerle, ortaklarlnlzla sonuç odakh-uzun Vadeli anlaşmalar yapmak için,
Müşteriye satlş yapma Ve allşVerişin gerçekleştirilmesinde müşteriyi ikna etmek için,
Aile şirketlerinin kurumsallaşma çalışmalarını pekiştirmek için,
şirketinizde daha etkili pazarllk süreçleri tesıs ederek "uygun satln alma süreç ve sonuçlarl'' için,
Dlş paydaşlar ile müzakerelerde, şiİkete en çok faydayl sağlayacak sonuçları almak için,
Etkileşimde bulunduğunuz dlş paydaşlarlnlzla daha uzun Vadeli ilişkiler geliştirmek için,
Şirketler ara5lnda daha etkili birıeşme-satın alma-ortakllk kurma süreçleri tesis etmek için,
Şirketteki halkla ilişkiler Ve kurumsal iletişim faaliyetlerini desteklemek için,
Diğer taraflarln bize karş| kullandlk|arl müzakere taktiklerini teşhis etmek Ve tedbir almak için,
o iŞ,Ticaret uyuşmazlIklarınl; hukuki mecralara gitmeden, zaman-itibar-emek tasarrufuyla
çözmek için.
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Şirketlerde görevyapan orta Ve üst düzey yönetıciler,
sat|ş, pazarlama Ve müşteri ilişkileriyönetimi bölümleriyönetici ve çal|şanları.
KoBi Ve aile şirketleri sahipleri Ve pfofesyonel yöneticileri.
satln alma işlerinden so.umlu uzmanlar.
Şirketlerin iç Ve dış muşterileriyle etkileşimde bulunan tüm çal|şanlar.
Şirketlerin pazar|ama Ve 5atlş birimiyöneticileri ve satış birimi çahşanları.
uluslararasllaşma, pazar geliştirme Ve ihracatyapma çabaslndaki şirketler.
şirketler adlna Arabuluculuk gorüşmelerine katllan şirket yetkililerive şirket avukatlan.
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Ulkemizde Ve tüm dünyada AVukatllk mesleğinde çatlşma yönetimi, etkili iletişim ve müzakere teknik|eri her geçen
gün önemini artlImaktadlr. Avukatl|k mesleğinde dava avukatllğl yanlnda müzakere avukatılğlna da çok ihtiyaç
hissedilmektedir. Bu doğrultuda, arabuluculuk sürecinde yer alacak taraf avukatlarl ve kariyer p|anlamasl yapmak
isteyen hukukçular ile için kapsamll bir etkin Ve efektif taraf Vekilliği eğitimi düzenlenmiştir.
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uyuşmazllk, çatlşma süreci ve sebepleri
Arabuluculuk süreci
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Çatlşma Çözme stratejileri
iş Hukukunda Arabulucu|uk
Ticaret Hukukunda Arabuluculuk
Müzakere
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iletişim
Arabuluculuk sürecinde Taraf vekilinin Fıolü
Taraf vekili yükümlülük ve Haklarl
Taraf Vekili Taktik Ve stİateji|eri

Avukatllk Hukuku
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Günümüzün yukselen trendi arabuluculuk sürecinde taraf vekili olarak başarlıl bir kariyer yolculuğu için,..
iş hayatlnda etkin Ve efektif olabilmek için...
Muzakereci avukat olabilmek için...
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Kamu Kurumu Komisyon Üyelerİ
Kurum AVukatlarl
Şirket Hukuk Müşavirleri
Şirket AVukatlarl

