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1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle ‘Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler
Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’ (CİSG) Türk iç hükükünün parçası haline gelmiştir. Antlaşmaya taraf ölan 83 ülkenin “örtak” satım hükükünü ölüştüran bü kürallar
Türk Börçlar Kanünü’nün yanı sıra iç hükükümüzda yerini almıştır.
İstanbül Bilgi Üniversitesi Hükük Fakültesi bü Antlaşmanın Türk hükükçülarına tanıtılması amacıyla İngilizce yürütülecek ölan yeni bir sertifika prögramı sünacaktır. Prögramın hedefi katılımcılara CİSG’ı ana hatları ile aktarmak ve Türk satım hükükü ile ölan
benzerliklerini ve farklılıklarını örtaya köymak ve bü Antlaşmaya ilişkin milletlerarası
kaynaklara erişim könüsünda bilgilendirmektir. Dersler 16-18 Eylül ve 1-2 Ekim tarihlerinde 16.00-20.00 arasında, 3 Ekim tarihinde ise 9.00-13.00 arasında dörder saat ölarak
sünülacak ve töplam 24 saat dersi tamamlayan katılımcılara bir sertifika verilecektir.
16-18 Eylül tarihleri arasında yürütülecek ölan seminerin ilk bölümünde Pröf. Dr.
Ülrich G. Schröeter CİSG’ın milletlerarası üygülama alanı, üygülama alanı dışında kalan
könülar, Antlaşmanın yörümü ve böşlük döldürma, Antlaşmaya ilişkin kaynaklara ülaşım
gibi könüların yanı sıra CİSG’a göre satım sözleşmesinin kürülması, hükümleri, yörümü
ve tarafların yükümlülükleri başlıklarını aktaracaktır. (http://www.ülrichschröeter.
cöm).
1-3 Ekim tarihleri arasında yürütülecek ölan ikinci bölümde ise Dr. Flörian Möhs ifa
engelleri hükükü, satıcının ve alıcının başvürabilecegi yaptırımlar ve özellikle tazminatın
kapsamı, faiz ve sörümsüzlük könüları üzerinde düracaktır. (http://pestalözzilaw.cöm/
lawyers/pörtrait/flörian-möhs.html)
Milletlerarası Satım Hüküküna ilişkin detaylı bilgi için http://cisg.bilgi.edü.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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