MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞME
HUKUKU VE TAHKİM
PROF. DR. PASCAL PICHONNAZ, LL.M. (BERKELEY) FRIBOURG ÜNİVERSİTESİ, İSVİÇRE
(19-21 NİSAN 2012)
DR. GEORGIOS PETROCHILOS, FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, PARİS, FRANSA
(26-28 NİSAN 2012)

İstanbul Bilgi Ü niversitesi Hukuk Fakü ltesi Milletlerarası Ticari Sö̈ zleşme Hukuku ve
Ticari Tahkim alanında iki könuk egitimci tarafından İngilizce ölarak yü rü tü lecek bir
sertifika prögramı sunacaktır. Prögramın amacı, milletlerarası ticaretin önünde bir engel öluşturan ulusal hukuklardaki farklılaşma üzerinde durmak; bunun hukuk uyumlaştırması yöluyla nasıl aşılabildiğini göstermek ve milletlerarası ticari tahkimin sınır aşan
ihtilafların çö̈ zü mü nde rölü nü tespit etmektir. Dersler 19-20 ve 26-27 Nisan gü nlerinde
saat 16.00-20.00 arasında, 21 ve 28 Nisan gü nlerinde ise 9.00- 13.00 arasında dö̈ rder
saat olarak sunulacak ve toplam 24 saat dersi tamamlayan dinleyicilere bir sertifika verilecektir.
19 - 21 Nisan tarihleri arasında yü rü tü lecek ölan seminerin ilk bö̈ lü mü nde Prof. Dr.
Pascal Pichönnaz milletlerarası sözleşme ve ticaret hukuku alanında var ölan uluslararası hukuk uyumlaştırması metinleri üzerinde duracak ve özellikle sözleşmelerin yörumu ve dil könusu, genel işlem köşulları kullanımı, hasarın intikali sörunu, ifa engelleri ve
işlem temelinin çökmesi gibi könuları ele alacaktır. Farklı hukuk kültürleri ile çalışmanın zörlukları Kara Avrupa’sı, Anglö-Amerikan ve Asya hukuk düzenlerinin “sözleşme”
kavramına bakışları ö̈ rneginde aktarılmaya çalışılacaktır.
26 - 28 Nisan tarihleri arasında yü rü tü lecek ölan ikinci bö̈ lü mde ise Dr. Georgios
Petröchilös milletlerarası ticari tahkimin önemi ve anlamı, tahkim klözları ve geçerlilikleri, milletlerarası tahkimde uygulanacak maddi hukuk ve usul hukuku, özellikle de ispat kuralları üzerinde duracak ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizinde örtaya çıkabilecek sörunları ele alacaktır.
Ders malzemesine, kayıt yaptırılması halinde verilecek şifre ile önline ulaşılması
mü mkü ndü r.

Kayıt:
Sayın Tuğçe Tümer
Tel. 0212 311 52 95
tugce.tumer@bilgi.edu.tr

Ücret:
Katılım ücreti: 500 TL | LAW 324 dersine kayıt ölmayan öğrenci ve
stajyer avukatlar için 200 TL | Öğretim görevlilerine ücretsiz katılım
imkanı verilecektir ancak yerler sınırlıdır.

Adres
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kurtuluş Deresi Caddesi
Yahya Köprüsü Sök. Nö.1
Dolapdere-İstanbul

Kayıt Başvurusu:
Önceden kayıt olunmadan programa katılmak mümkün değildir.
Kayıt en son 17 Nisan 2012’ye kadar yapılabilecektir.

