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TOBB UYUM Eğitimleri

Birliğimiz girişimleri ile hukuk uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözümleri alanında ulusal ve

uluslararası hizmet vermek amacıyla kuru|an TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm
Merkezi ekte tanıtım|arı yer alan "İş Dünyasında Müzakere ve Arabuluculukta Uzmanlık" i]e "Taraf

Vekilliği" konularında eğitirn diizenlemektedir.
Bahsi geçen eğitimler internet iizerinden gergekleştirilecek olup, eğitim programı hakkında detaylı bilgiye
tanıtım metninden ulaşılabilmektedir.
Bi|gilerinizi, eğitim duyurusunu sosyal medya ve internet sitenizde pay|aşmanızı ve üyelerinize duyurarak

eğitimlerden faydalanmalarını sağlamanzı rica ederim.
Saygılarımla,
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CengiZ DELiBAŞ
Genel Sekreter V.

EK:
l - İş Dünyasında Müzakere ve Arabuluculukta Uzmanlık Eğitimi Tanıtımı (2 sayfa)

2- Taraf Vekilliği Eğitimi Tanıtımı (2 sayfa)
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Bu tıelge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güven|i Elektronik İmza ile imzalanmrştır.
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eĞiriıı uooeı-i

- Uzaktan (online) Eğitim

eĞiriıı ranixı-eni

t. Eğitim

2. Eğitim

Başlangıç
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eĞiriı,ı ücnerı-eni

- 
8soTL (KDv D6hiD

ONLİNE İ(AYİT

- 
http://tobbuyum.com.tr/egitim-basvuru.php

iı-erişiıı

- o(3l2) 969 8986 (uYuM}

- 
bi19i@tobbuyum.com.tr

- 
www.tobbuyum.com.tr
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eĞiruexı-ın

- 
Prof. Dr. Ünsal slğrl - Prof. or. Başak solmaz - Dr. onur Yüksel

eĞiriıı saıri
- 

]8 saat

eĞiriııix ı(ApsAMı

Müzakere, sadece karşltlarln arasında büyük masalarda resmi Ve özel üst düzey yetkililerce yapllan bir faaliyet değildir,

Mğzakere hayat|n her kesitinde ve aşamaslndadlr; adeta hayat bir müzakere masas|dır. Hem iş yaşamlnda hem de

özelyaşamlmlzda müzakere kaçlnllmazdlr. Dolaylslyla müzakere becerilerimizin etkinliği birebir tüm yaŞam kalitemizi

etkilemektedir. Bu pro9ram sizlere bireysel olarak, hayatln içinde istediklerinizi karşldakini zorlamadan ve

zor|anmadan elde edebilmenizi sağlayacak müzakere becerileri kazandlrmayl amaçlamaktadlr, son ylllarda

yayglnlaşan iş Ve ticaret uyuşmazltklar|nda arabuluculuk müzakerelerinde şirketin kendisi iÇin en uyqun Çözümü elde

etmesi Ve uyuşmazllğ|nl ge.ide blrakarak çözmesi için de müzakere teknikleri eğitimi fuydall olabilecektir. sözün özü,

kurumsal açldan eğitiman amacl, şirketlerde en çok faydayl sağlayacak müzakere teknikleri ile bireysel ve kurumsal

kapasite 9eliştirilmesidir.
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eĞiriue ı*içiı ı<ırıı-ıı{MALı?
. Şirkette iç uyuşmazllklarl çözerek olumlu bir iklimin Ve diyalog ortamlnln tesisi için,
. ÇallŞan, müŞteri, tedarikçi, paydaş|ar ile uzun vadeli ve olumlu ilişkilerin kurularak memnuniyetinin sağlanması ve

gelen itiraz Ve şikeyetin doğru şekilde ele allnması Ve karşllanmasl,
. zor insanlarla Ve zor durumlarla etkili bir şekilde baş etmek için,
. ikna teknikleriy|e karşldaki insanFmüşteriyi-tedarikçiyi-paydaşı etkileme ve ikna etmek için,
. ortak işyapan ortaklar, çözüm ortaklarl, birlik üyelerinin istışaresiyle "ortak aklln" tesisi için,
ı iş insanlarının -yöneticilerin etkilave kaliteli bir iş Ve soşyallıaşam becerisi için,
. Şirketınizde işyeri ilişkilerini b/önetici-çallşan ilişkilerini) geliştirmek için,
. Şirket yöneticilerinin liderlik özelliklerin i pekiştirmek için,
. Şirketinizin olumlu iş kültürünü ve ikl!mini pekiştirmek için,
. yönetim fonksiyonlannl (planlama, örgütleme, koordinasyon, kontrol) etkili işletmek için,
. Şirketinizde takım çallşmaslnl güçlendirmek için,
. Şirketinizin satlş rakamlannl yükseltmek amaclyla satlş becerilerinin geliştirilmesi için,
. Müşterilerle, tedarikçilerle, ortaklarln12la sonuç odakll-uzun vade|i anlaşmalar yapmak için,
. Müşteriye satlş yapma ve allşverişin gerçekleştirilmesinde müşteriyi ikna etmek için,
. Aile şirketlerinin kurumsallaşma çalışmalarını pekiştirmek için,
. Şirketinizde daha etkiIi pazarllk süreçleri tesis ederek "uygun satln alma süreç ve sonuçları" için,
. Dlş paydaşlar ile müzakerelerde, şiıkete en çok fayday| sağlayacak sonuçlarl almak için,
. Etkileşimde bulunduğunuz dlş paydaşlarlnlzla daha uzun vadeli ilişkiler geliştirmek için,
. Şirketler araslnda daha etkili birleşme-satln alma-ortakllk kurma süreçleri tesis etmek için,
. Şirketteki halkla ilişkıler ve kurumsal iletişim faaliyetlerini desteklemek için,
. Diğer taraflarln bize karşı kullandlklarl müzakere taktiklerıni teşhis etmek ve tedbir almak içln,
o iş-Ticaıet uyuşmazllklarınl; hukuki mecralara gitmeden, zaman-itibar-emek tasarrufuyla çözmek için.

çĞiriııe KlMLEn KATıLMALı?
. Şirketlerde görev yapan orta Ve ü5t düzey yöneticiler.
. satlş, pazarlama ve müşteri ilişkileıi yönetimi bölümleriyönetici ve çalışanlarl.
. koBi ve aile şirketleri sahipleri ve profesyonel yöneticileri.
. satln alma işlerindğn sorumlu uzmanlar.
. Şirketlerin iç Ve dış müşterileriyle etkileşimde bulunan tüm çallşanlar.
. Şirketlerin pazarlama Ve sattş birimi yöneticileriVe satlş birimi çalışanlarl.
. uluslararasllaşma, pazar geliştirme ve ihracat yapma çabaslndaki şirketler.
. Şirketler adlna Arabuluculuk görüşme|erine katllan şirket yetkilileri Ve şirket aVukatlart.
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Ülkemizde ve tüm dünyada AVukatl,k mesleğinde çatlşma yönetimi, etkili iletişim ve müzakere teknikleri her geçen
gün önemini artlrmaktadlr, Avukatllk mesleğinde dava avukatllğl yanlnda müzakere avukatlığlna da çok ihtiyaç
hissedilmektedir. Bu doğrultuda, arabuluculuk sürecinde yer alacak taraf avukatları ve kariyer planlaması yapmak
isteyen hukukçular ile için kapsamlı bir etkin Ve efektif taraf Vekilliği eğitimi düzenlenmiştir.
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14 saat

eĞiıiıı ııooşıi
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Uzaktan (online) Eğitim

eĞiriu ranixugni

Başlanglç

15.o2,2021ı. Eğitim

EGİTİM UCRETLERİ

- 
sooTL (KDV Dahil)

ONLİNE KAYİT

- 
http://tobbuyum.com.tr/e9itim_basVuru.php
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içsnix

. uyuşmazllk, çatlşma süreci ve sebepleri

. Arabulucu|uk süreci

. Çat|şma Çözme stratejileri
o iş Hukukunda Arabulucu|uk
. Ticaret Hukukunda Arabuluculuk
. Müzakere

. iletişim

. Arabuluculuk sürecinde TarafVekilinin Rolü

. Taraf Veki|i Yükümlülük Ve Haklar|

. Taraf Vekiİi Taktik Ve strateji|eri

. AVukatllk Hukuku

xiçiıı rınır vexiı-ı-iĞi gĞiriı,ıiz

. Günümüzün yükselen trendi arabuluculuk sürecinde taraf Vekili olarak başar]ll bir kariyer yoIculuğu için...

. iş hayatlnda etkin ve efektif olabilmek için...

. Müzakereci avukat olabilmek için...

eĞiriııg xiuıçn KATıLMALı?
. Kamu Kurumu Komisyon Üyeleri
. Kurum Avukatlarl
. Şirket Hukuk Müşavirleri
. Şirket Avukatıarl


