
                                                 
 

 

 
 
TOBB ETÜ HUKUK Fakültesi ve TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Banka ve Finans 
Hukuku Uzman Arabuluculuk (Uzun) Online Eğitimlerimiz başlamıştır. 

Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak 07.06.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize girmiştir. Beş yılı aşkın bir ihtiyari 
uygulamadan sonra 12.10.2017 tarih 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3 hükmüyle 01.01.2018 tarihinden 
başlamak üzere bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade 
talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiştir.  

06.12.2018 tarih ve 7155 sayılı Kanun m.20 hükmüyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A 
maddesi uyarınca 01.01.2019 tarihinden itibaren bu Kanunun 4’üncü madde- sinde ve diğer kanunlarda 
belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında 
dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olmuştur.  

Son olarak da 22.07.2020 tarih ve 7251 sayılı Kanun m.59 ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun’a eklenen 73/A madde hükmü ile 6502 sayılı Kanuna göre tüketici işlemi niteliğinde olan ve tüketici 
hakem heyetlerinin görev kapsamında olmayan tüketici mahkemelerinde görülecek davalarda dava şartı 
arabuluculuk usulünün uygulanması kabul edilmiştir.  

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca belirlenen uzmanlık 
alanları arasında bankacılık ve finans alanı da yer almaktadır.  

Uzmanlık alan eğitiminin etkili olması ve arabuluculuk uygulamalarının verimli kılınmasında teknik alan 
bilgisinin varlığı ve arabuluculuk sürecinde yararlanılması önem taşımaktadır. Bankacılık ve finans alanı çok 
sayıda özel kanun ile düzenlenmekte, teknik niteliği ağır basan çok sayıda ve kapsamlı alt düzenleme 
bulunmakta, alana ilişkin gerek kanun gerekse alt düzenlemelerde sıklıkla değişiklik  yaşanmaktadır.  

Bu amaçla arabulucuların banka finans hukuku uyuşmazlıklarında görev aldıklarında alanı iyi bilmeleri, taraflar 
bakımından olduğu kadar arabulucunun kendisi bakımından da faydalı olacak özellikle tarafların çözüm 
bulamadığı noktada olumlu ve yapıcı bir çözüm geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu eğitim arabuluculara 
bankacılık ve finans uzmanlığında fayda sağlamak için, banka finans alanında uzun süre çalışmış alanında 
uzman eğitmenler tarafından verilmek üzere hazırlanmıştır. 

Eğitim, 52 saat teori, 2 saat taraf vekilliği, 28 saat uygulama olmak üzere toplam 82 saattir. Aşağıda eğitim 
günleri, eğitim ve kayıt bilgileri yer almaktadır. 

 
01 Nisan Perşembe günü başlayacak eğitim için; 
Kesin kayıt 25 Mart 2021 - 11:30’da sona erecektir.  
 
Kesin kayıt yapılabilmesi için eğitim ücretinin belirlenen gün ve saate kadar yatırılması gerekmektedir. Grup 
kontenjanımız kesin kayıt sırasına göre tamamlanacaktır. Kontenjanımız dolduğu takdirde, sıranız gelmemiş 
ise bir sonraki eğitimimize katılma hakkınız bulunmaktadır ya da dilerseniz para iadeniz en kısa süre 
içerisinde tarafınıza yapılacaktır. Yeterli katılım sağlanamamışsa eğitim bir sonraki hafta devam edecektir. 
Açılması kesinleşen eğitim için ücret iadesi yapılmamaktadır. 
  
Katılım Ücreti: 2100 TL (KDV dâhil) 
(3 kişi ve üzeri kayıtlarda 2000 TL) 
 



Kesin Kayıt Tarihi için SON GÜN (Ücretin Yatırılması): 25 Mart 2021, Perşembe - 11.30 
Banka: Ziraat Bankası Akay/Ankara Şubesi 
Hesap No: 760-94518319-5002 
ALICI HESAP ADI: TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA M. 
IBAN: TR 7300 0100 0760 9451 8319 5002 
DEKONT İÇİN AÇIKLAMA: Kursiyer Adı-Soyadı 1 Nisan BankaFinans. UZUN.EĞİTİM ÜCRETİ 
 

NOT: Ödeme yaptıktan sonra lütfen dekontunuzu ve ekteki bilgi formunu doldurarak 
bilgi@tobbuyum.com.tr  e-posta adresine gönderiniz. 
 

DERS PROGRAMI 
GÜNLER SAATLER 

1.HAFTA 

01 Nisan, Perşembe 17:00 – 23:00 

02 Nisan, Cuma 17:00 – 23:00 

03 Nisan, Cumartesi 09:00 – 18:00 

04 Mart, Pazar       09:00 – 18:00 

2.HAFTA 

08 Nisan, Perşembe 17:00 – 23:00 

09 Nisan, Cuma 17:00 – 22:00 

10 Nisan, Cumartesi 09:00 – 18:00 

11 Nisan, Pazar 09:00 – 18:00 

3.HAFTA 

14 Nisan, Çarşamba 
17.00- 23.00 
(beş saat) 

15 Nisan, Perşembe 
17:00 - 23:00 
(beş saat) 

16 Nisan, Cuma 
17:00 - 23:00 
(beş saat) 

17 Nisan, Cumartesi 
10:00 – 18:00 
(yedi saat) 

18 Nisan, Pazar 
10:00 – 17:00 
(altı saat) 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

 

EĞİTMENLERİMİZ 
o Dr. Öğr. Ü. Çiğdem Yatağan 

o Dr. Yusuf Sönmez 

o Av. Arb. Akın Ekici 

o Av. İsmihan Okyay Çoban 

o Av. Pınar Dizdar Orbay 

o Av. Arb. Nuran Canpolat 


