
TOBBUYUM ARABULUCULUK&UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 252 Sosyal Tesisler, Z24 Çankaya 06530 ANKARA T +90 312 969 89 86 
www.tobbuyum.com.tr  bilgi@tobbuyum.com.tr 

TOBBUYUM A.Ş. bir TOBB iştirakidir 

  

 

 

OSB FİRMALARINA YÖNELİK   

SÖZLEŞME HAZIRLAMA EĞİTİMİ 

(UYGULAMALI) 
 

EĞİTMENLER 

Av. Hasan Hüseyin ALPARSLAN 

 

EĞİTİM YERİ VE MODELİ  

TOBB İkiz Kuleler ANKARA – Fiziki 
 
 

EĞİTİM TARİHİ 

13-14 Eylül 2022 

 

EĞİTİM SÜRESİ 

12 Saat 
 

EĞİTİM ÜCRETİ 

2100 (KDV DÂHİL) 

OSB’lere %25 indirim uygulanır.   

İki gün öğle yemeği ve ikramlar ücrete dahildir.  
Ücret iadesinde TOBBUYUM Ücret Yönetmeliği 

geçerlidir.  

 

EĞİTİM YERİ VE MODELİ 

TOBB İkiz Kuleler ANKARA – Fiziki 
 

ONLINE KAYIT 
http://tobbuyum.com.tr/egitim_basvuru.php 

 

EĞİTİMİN KAPSAMI 

 

Hukuk sistemlerinde temel borç kaynağı sözleşmelerdir. Taraflar, karşılıklı hak ve 

yükümlülüklerini sözleşmeler ile belirler ve borç ilişkisini bu sözleşmeye göre yürütürler. 

Sözleşmelerde yapılacak bazı hatalar, tarafların sözleşmeden bekledikleri menfaati elde 

etmelerine engel olabilir. Bu nedenle sözleşmelerin hazırlanması, üzerinde özel olarak 

çalışılması gereken önemli bir konudur. 

Ticaret hayatında sözleşmelerin yeri daha farklı bir konumdadır. Zira tarafların en çok 

sözleşme müzakeresi yaptığı alanlar satım, hizmet alım, iş, inşaat, enerji, acente, lisans gibi 

ticaret hayatına yön veren sektörlerdir. Ticaret hayatında aktörler artık işlemlerini elektronik 

ortamlarda gerçekleştirmekte, yazışmalarını bu ortamlarda yapmaktadırlar. Bu yazışmaların 

ve bu ortamlarda yapılacak işlemlerin de niteliğine göre sözleşme olarak kabul edilmesi 

mümkündür. Bu nedenle sözleşme ilişkisinin nerede başladığı, sözleşme hazırlanırken nelere 

dikkat edilmesi gerektiği, hangi maddelerin sözleşmelerde mutlaka yer alması gerektiği 

dikkatle incelenmelidir. 

Dinamik ticaret hayatının içerisinde önceden hazırlanacak ya da geniş çerçevede müzakere 

edilecek ve hakların korunmasını sağlayacak sözleşmeler ile pek çok hukuka aykırılık daha 

ortaya çıkmadan önlenmiş olacaktır. Zira taraflar sözleşmedeki açık maddeler nedeniyle 

uyuşmazlığın yargıya gitmesi halinde hangi sonuçlar ile karşılaşacaklarını öngörürler ve 

kaybedeceklerinden emin oldukları bir süreci başlatmaktan kaçınırlar. Yine uyuşmazlık 

çözümüne ilişkin sözleşme maddelerinin de kendine özgü yapısı nedeniyle farklı bir 

incelemeye tabi tutulması gerekir. Özellikle arabuluculuk ve tahkim süreçlerinin sözleşmelere 

dahil edilmesi, sözleşmenin koruyucu yapısını daha da güçlendirecektir.  

İthalat ve ihracat yapan şirketler için sözleşmelerin hazırlanması daha da önem 

kazanmaktadır. Zira yabancı bir şirket ile süreç yürütüldüğünde sözleşme Türk hukukunun 

kapsamı dışına çıkabilmektedir. Yabancı dilde hazırlanmış olan örnek iki sözleşmenin de 

inceleneceği eğitimde yabancı şirketler ile sözleşme süreçlerinin nasıl yürütüleceği ayrıca 

mailto:bilgi@tobbuyum.com.tr
http://tobbuyum.com.tr/egitim_basvuru.php


TOBBUYUM ARABULUCULUK&UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 252 Sosyal Tesisler, Z24 Çankaya 06530 ANKARA T +90 312 969 89 86 
www.tobbuyum.com.tr  bilgi@tobbuyum.com.tr 

TOBBUYUM A.Ş. bir TOBB iştirakidir 

anlatılacaktır. Bu nedenle yabancı unsurlu sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken konular için 

ayrı bir konu başlığı altında inceleme yapılmıştır.  

Sözleşmelerin hazırlanması alanında temel bir eğitim olarak kurgulanmış eğitimin içeriği 

konu başlıkları halinde sıralanmıştır; 

• Sözleşmenin Tanımı, Tarafları, Geçerliliği ve Şekil 

• Yabancı Unsurlu Sözleşmelerde Dikkat Edilecek Hususlar 

• Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi 

• Mevzuatın Getirdiği Sınırlamalar 

• Borçların İfası ve INCOTERMS 

• Cezai şartlar 

• Masraflar ve Faiz 

• Teminatlar 

• Tacir Olmanın Getirdiği Sonuçlar 

• Uyuşmazlıkların Çözümü 

• Sözleşmelerin Sona Ermesi 

• Sözleşme Müzakerelerinde Dikkat Edilecek Hususlar 

• Örnek Sözleşme İncelemeleri – Uygulama Eğitimi 

o Satım Sözleşmesi – Sale Agreement 

o Hizmet Tedarik Sözleşmesi 

o İş Sözleşmesi 

o Tüketici Sözleşmesi 

o Ortaklar Sözleşmesi 

o Gizlilik Sözleşmesi - NDA 

o Bayilik Sözleşmesi – Dealership Agreement 

 

EĞİTİME NİÇİN KATILINMALI? 

• Sözleşmelerin hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar tespit edilerek olası hak 

kayıplarının önüne geçilecektir. 

• Sözleşmelerin borç ilişkileri içerisindeki yeri ve özellikle taraflar arasında yapılan 

yazışmaların borç ilişkisine etkisi görülecektir.  

• Türk hukukunda sözleşmelerde yazılılık şartının istisna olması nedeniyle sözlü olarak 

kurulabilecek olası sözleşmelerin önüne geçilmesi sağlanacaktır. 

• İyi bir uyuşmazlık çözüm maddesi düzenlenerek sözleşmedeki menfaatlerin güçlü bir 

şekilde korunması sağlanacaktır. 

• Sözleşmelere ilişkin doğru bilinen yanlışlar tespit edilecektir.  

• Yabancılarla yapılacak işlemlerde koruyucu hükümlere ilişkin bilgiler edinilecektir.  

EĞİTİME KİMLER KATILMALI? 
 

• Şirket Sahipleri ve Profesyonel Yöneticiler 

• Şirketlerin Sözleşme Hazırlama Departmanlarında Çalışanlar 

• Şirketlerin Hukuk Departmanında Çalışanlar  

• Şirketlerin Muhasebe Departmanında Çalışanlar 
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