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e6iriU TARiHLERI
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eGiriuix KAPSAMI

Muzakere, sadece kargrtlarrn arasrnda b0y0k masalarda resmi ve 6zel ust dtizeyyetkililerce yaptlan bir faaliyet de$ildir.

Mgzakere hayatrn her kesitinde ve alamastndadrr; adeta hayat bir muzakere masastdtr. Hem i9 yagamrnda hem de

6zel yagamtmrzda mgzakere kaqrnrlmazdrr. Dolayrsryla muzakere becerilerimizin etkinligi birebir t0m yagam kalitemizi

etkilemektedir. Bu program sizlere bireysel olarak, hayatrn iginde istediklerinizi kargrdakini zorlamadan ve

zorlanmadan elde edebilmenizi saglayacak muzakere becerileri kazandrrmayt amaglamaktadlr' son ytllarda

yaygrnlagan ig ve ticaret uyugmazlrklarrnda arabuluculuk mi]zakerelerinde girketin kendisi igin en uygun 96zumU elde

etmesi ve uyusmazlgrnr geride brrakarak gozmesi igin de muzakere teknikleri egitimi faydah olabilecektir. S6zun ozu,

kurumsal agrdan egitimin amact, girketlerde en gok faydayr sa$layacak muzakere teknikleri ile bireysel ve kurumsal

kapasite geligtirilmesidi r.

1.EI■im

2.EI:tim

Ba,lang19

15.02.2021

22.02.2021

一
一
一



MUZAKERE 4。 0

``1,DONYASlNDA MttZAKERE 丁OBBUYUM
ARABULuCULUK VE UYUsMAZLIK

c020M MERKEZiVE ARABULUCULUK=A UZMANLEK''

e6iriue rigix KAnLTNMALI?

. Sirkette ig uyugmazhklarr gozerek olumlu bir iklimin ve diyalog ortamlnln tesisi igin,

o ealgan, mugteri, tedarikgi, paydaglar ile uzun vadeli ve olumlu iligkilerin kurularak memnuniyetinin sallanmasl ve

gelen itiraz ve gikSyetin do$ru gekilde ele altnmasl ve kargtlanmast,
o Zor insanlarla ve zor durumlarla etkili bir gekilde bai etmek igin,

o ikna teknikleriyle kargrdaki insanr-m0gteriyi-tedarikqiyi-paydagr etkileme ve ikna etmek iqin,

. Ortak ig yapan ortaklar, gozum ortaklart, birlik 0yelerinin istigaresiyle "ortak aklrn" tesisi igin,

o is insanlarrnrn - yoneticilerin etkili ve kaliteli bir ig ve sosyal yagam becerisi igin,

o girketinizde igyeri iligkilerini (y6netici-9ah'an iligkilerini) geligtirmek igin,

. girket y6neticilerinin liderlik 6zelliklerini pekigtirmek igin'
o girketinizin olumlu i9 ktilturtinu ve iklimini pekigtirmek igin'

o yonetim fonksiyonlarrnr (planlama, orgritleme, koordinasyon, kontrol) etkili iSletmek i9in,

r girketinizde taktm galtgmaslnr guglendirmek igin,
o girketinizin satrg rakamlarrnryilkseltmek amactyla satti becerilerinin geligtirilmesi i9in,

o Mu$terilerle, tedarikgilerle, ortaklarrnrzla sonug odaklt-uzun vadeli anlagmalar yapmak iEin,

. Mugteriye satlg yapma ve ahgverigin gergeklegtirilmesinde mugteriyi ikna etmek i9in,

o Aile iirketlerinin kurumsallagma gahgmalarlnt pekigtirmek igin,

r $irketinizde daha etkili pazarlrk suregleri tesis ederek "uygun satln alma sureq ve sonuglart" igin,

. Dti paydaglar ile muzakerelerde, girkete en qok faydayr sa!layacak sonuqlart almak igin,

o Etkilelimde bulundugunuz drg paydaglarrnrzla daha uzun vadeli iligkiler geligtirmek igin'

o $irketler arasrnda daha etkili birlegme-sattn alma-ortaklrk kurma sureqleri tesis etmek i$in,

o girketteki halkla lligkiler ve kurumsal iletigim faaliyetlerini desteklemek igin,

o DiSer taraflarrn bize kargl kullandrklarr m0zakere taktiklerini teghis etmek ve tedbir almak igin'

o ig-Ticaret uyugmazfuklarrnr; hukuki mecralara gitmeden, zaman-itibar-emek tasarrufuyla gozmek igin.

r6iriue riuun KATILMALI?

o $irketlerde gorev yapan orta ve ust duzey yoneticiler.

r Sattg, pazarlama ve mugteri iligkileri yonetimi bol0mleri yonetici ve galtganlart.

o KoBi ve aile girketleri sahipleri ve profesyonel yoneticileri.

. Satrn alma iglerinden sorumlu uzmanlar.
r $irketlerin ig ve drg mogterileriyle etkile$imde bulunan tum galtganlar.

o $irketlerin pazarlama ve sattt birimi yoneticileri ve satlg birimi gahSanlart.

o Uluslararasrlagma, pazar geligtirme ve ihracat yapma gabastndaki girketler.

r girketler adlna Arabuluculuk gorugmelerine kattlan girket yetkilileri ve girket avukatlarl.
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KApsAMI
丁OBBUYUM
APABU[UCυ [UKV=じ yu,MAz[ス

Ulkemizde ve tLlm dunyada Avukatltk mesleiinde gatrgma ydnetimi, etkili iletilim ve mr.izakere teknikleri her gegen
90n onemini artrrmaktadlr. Avukatlk mesleoinde dava avukathgr yanrnda miizakere avukatltirna da gok ihtiyag
hissedilmektedir. Bu doorultuda, arabuluculuk surecinde yer alacak taraf avukatlan ve kariyer planlamast yapmak
isteyen hukukgular ile igin kapsamlr bir etkin ve efektif taraf vekilligi egitimi duzenlenmigtir.
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icERIK

. Uyugmazlrk, qatgma Srirecive Sebepleri

. Arabuluculuk S0reci

. qatrsma Cozme Stratejileri

. ig Hukukunda Arabuluculuk

. Ticaret Hukukunda Arabuluculuk

. Muzakere

NiciN TARAF VEKiLLiこ iEこ iTiMi?

・  cunurn● zun y● kSelen trendi arabuluculuk surecinde taraf vekili olarak ba,ar‖ [bir kariyer yolculuou icin

● 11 hayatlnda etkin ve efektif olab lmek,9in…

o M● zakereci avukat olabilmek icin

ECITIME KIMLER KATlLMALI?

● Kamu Kurumu Komisyon Oyelen
● Kururn Avukatlarl

・  Sirket Hukuk MO,avirleri
O Sirket AvukaJam

丁OBBUYUM
ARAD Ut uC u[uKV[じ YUS MAZLIK

TOBB UYUM
TARAF VEK:Ll GI EG:TIMI

KAPSAMI

. ilerigim

. Arabuluculuk SUrecinde Taraf Vekilinin Rol0

. Taraf Vekili Yokr.imlUh.ik ve Haklan

. Taraf Vekili Talcik ve Stratejileri

. Avukat[k Hukuku


