
                                                 

 

 

 

 

 
 
 
 
TOBB ETÜ HUKUK FAKÜLTESİ – TOBB UYUM İnşaat Hukukunda Uzman Arabuluculuk (Uzun) Online 
Eğitimlerimiz başlamıştır. 

İnşaat hukuku ülkemiz uygulamasında oldukça yaygın olarak başvurulan ve birçok uyuşmazlıkla karşılaşılan 
alanların başında gelmektedir. Bütün sektörlerin lokomotif sektörü olarak da tabir edilen inşaat sektörünün 
gelişmiş olması, gerek yurtiçi gerek yurtdışı inşaat faaliyetlerinin yoğun olarak devam etmesi, Türk menşeili 
kişi veya şirketlerin yurtdışında da inşaat alanında aranan güvenilir yükleniciler olması bu sektöre duyulan 
ihtiyacı daha da arttırmaktadır.  

İnşaat sektörünün önemli bir özelliği birçok farklı kişinin bir arada çalışmasını zorunlu kılması ve aynı 
zamanda büyük maliyetlerin söz konusu olmasıdır. Hal böyle olunca alanda yapılan faaliyetler hukuk açısından 
da önemli olmaktadır. Özellikle sözleşmeler hukukunun inşaat hukuku alanında ciddi kullanımı söz konusudur. 
Esasen inşaat yapımı veya bu yapım sürecinde akdedilen alt sözleşmeler hep bir eser sözleşmesi niteliği taşır. 
Ancak önemi dolayısıyla eser sözleşmesinin adeta bir alt türü olarak “inşaat sözleşmeleri” kavramı ortaya 
çıkmıştır. Bu sözleşmelerin yapım aşaması çok önemli olduğu gibi sözleşmenin yürütümü ve ortaya çıkabilecek 
olası sorunların çözümü de bir o kadar önemlidir. 

Alternatif çözüm yolları arasında yer alan, ancak bazı alanlar bakımından Türk Hukukunda dava şartı olarak 
uygulanan arabuluculuk, inşaat hukuku bakımından yaygınlaştırılması gereken ve çok faydalı bir uyuşmazlık 
çözüm yöntemidir. Zira inşaat hukuku teknik bir alan olup uzmanlaşmayı gerektirir. Olası bir uyuşmazlıkta her 
iki tarafın bir araya gelip müzakere ettiği ve sonuçta kendi isteklerini yansıttığı ve bizzat bulduğu çözüm; en 
ideal olan ve her iki tarafı da memnun eden çözüm olacaktır. Bu nedenle inşaat hukukunda arabuluculuk 
uygulaması geliştirilerek arttırılmalıdır.  

Bu amaçla arabulucuların inşaat 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. 

İnşaat hukukunda özellikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi alanında yayınları bulunan TOBB ETÜ Hukuk 
Fakültesinin Dekanı ve Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca ile Üniversitemiz ve diğer 
Üniversitelerin inşaat hukuku, eser sözleşmeleri ve borçlar hukukuna hakim Medeni Hukuk Anabilim Dalı 
öğretim üyeleri, arabuluculuk ve tahkimde uzman öğretim üyeleri ve uygulamada inşaat hukukunda deneyimi 
olan arabuluculardan oluşan ekibimiz, İnşaat Hukukunda Uzman Arabuluculuk (uzun) eğitim programını 
yürüteceklerdir. 

Eğitim, 38 saat teori, 2 saat taraf vekilliği, 16 saat uygulama olmak üzere toplam 64 saattir. Aşağıda eğitim 
günleri, eğitim ve kayıt bilgileri yer almaktadır. 

 

Saygılarımızla 

  
 
 
 
 



18 Mart Perşembe günü başlayacak eğitim için; 
Kesin kayıt 10 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: 2000 TL (KDV dâhil) 
(5 kişi ve üzeri kayıtlarda 1750 TL) 
(Daha önceden kurumumuzdan eğitim alanlar için 1550 TL) 
 
Kesin Kayıt Tarihi için SON GÜN (Ücretin Yatırılması): 10 Mart 2021, Cuma - 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 10 Mart İnşaat. UZUN.EĞİTİM ÜCRETİ 
NOT: Ödeme yaptıktan sonra lütfen dekontunuzu bilgi@tobbuyum.com.tr e-posta adresine gönderiniz. 
 

DERS PROGRAMI 
 GÜNLER SAATLER 

1.HAFTA 

18 Mart, Perşembe 17:00 – 22:00 

19 Mart Cuma 17:00 – 22:00 

20 Mart, Cumartesi 09:00 – 18:00 

21 Mart, Pazar       09:00 – 18:00 

2.HAFTA 

25 Mart, Perşembe 17:00 – 22:00 

26 Mart, Cuma 17:00 – 22:00 

27 Mart, Cumartesi 09:00 – 18:00 

28 Mart, Pazar 10:00 – 17:00 

3.HAFTA 

03 Nisan, Cumartesi 09:00 – 17:00 

04 Nisan, Pazar 09:00 – 17:00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

EĞİTMENLERİMİZ 
o Prof. Dr. Çiğdem Kırca 

o Doç. Dr. F. Tülay Karakaş 

o Doç. Dr. Tolunay Ozanemre Yayla 

o Doç. Dr. Betül Özlük 

o Doç. Dr. Kudret Aslan 

o Dr. Öğr. Ü. Didem Kayalı 

o Av. Arb. Ayhan Tosun 

o Av. Arb. Eyyup Yıldırım 


