MİLLETLERARASI SATIM
HUKUKU VE TİCARİ TAHKİM
DR. JAN KLEINHEISTERKAMP, LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, INGİLTERE
(12-14 NİSAN 2010)
PROF. DR. MICHAEL BRIDGE, LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, INGİLTERE
(16-17-19 NİSAN 2010)
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Satım Hukuku ve Ticari Tahkim
alanında London School of Economics’den gelen iki konuk profesör tarafından İngilizce olarak
yürütülecek bir sertifika programı sunacaktır. Programın amacı katılımcılara 1988 yılında
yürürlüğe giren, bugün ABD, Rusya, Çin, Singapur, Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu
dahil toplam 74 ülkenin üye olduğu, Nisan 2009’da TBMM’nin de katılmamızı uygun bulduğu
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nı (CISG)
ana hatları ile aktarmak ve bunun ticari tahkim uygulamasındaki yeri hakkında bilgi vermektir.
Dersler 12-14 Nisan günlerinde saat 17.00-21.00 arasında, 16-17 ve 19 Nisan günlerinde ise 9.0013.00 arasında dörder saat olarak sunulacak ve toplam 24 saat dersi tamamlayan dinleyicilere bir
sertifika verilecektir.
12 - 14 Nisan tarihleri arasında yürütülecek olan seminerin ilk bölümünde Dr. Jan
Kleinheisterkamp milletlerarası ticari tahkimin doğası ve kaynakları, tahkim sözleşmesinin kaleme
alınması ve icrası, ihtilafa uygulanacak hukuk ve kamu düzeni, tanıma ve tenfiz gibi konuları ele
alacak ve örnek kararlar üzerinden tartışacaktır.
16 - 19 Nisan tarihleri arasında yürütülecek olan ikinci bölümde ise Prof. Dr. Michael Bridge
tarafından CISG’ın milletlerarası uygulama alanı, bu Antlaşmaya göre satım sözleşmesinin
kurulması, hükümleri, yorumu ve yorumda Unidroit ilkelerinin uygulanabilirliği, ifa ve ifa
engelleri hukuku, tazminatın kapsamı, faiz ve sorumsuzluk konularının üzerinde durulacak ve
mahkeme kararları üzerinden dinleyicilere aktarılacaktır.
Ders malzemesine, kayıt yaptırılması halinde verilecek şifre ile online ulaşılması mümkündür.

Bilgi:
Araş. Gör. Başak Başoğlu
Tel. +90 212 3115164
Fax +90 212 3615021
basakb@bilgi.edu.tr

Ücret:
Katılım ücreti: İki bölüm için € 250 | Tek bölüm için € 150| Derse kayıt
olmayan öğrenci ve stajyer avukatlar için € 100.
Öğretim elemanlarına ücretsiz katılım imkanı verilecektir ancak yerler sınırlıdır

Adres
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kurtuluş Deresi Cad. 47
Dolapdere-İstanbul

Kayıt Başvurusu:
Önceden kayıt olunmadan programa katılmak mümkün değildir. Kayıt
en son 5 Nisan 2010’a kadar yapılabilecektir. Yerler sınırlıdır.

