TÜRK MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKÇULARI BİRLİĞİ
TOPLANTI ORGANİZASYON KOMİTESİ
Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliğinin
Değerli Üyeleri /Değerli Katılımcılar
1. Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliğinin on altıncı toplantısı 3 Ekim-6
Ekim (Perşembe- Pazar) 2019 tarihleri arasında,Türkiye İnşaat Sanayicileri
İşveren Sendikası (“İNTES”)’nın desteğiyle Antalya’da yapılacaktır.
2. Katılımcılar Antalya Aksu’da bulunan ATGV Eğitim Tesislerinde konaklayacak;
konaklama masrafları İNTES tarafından karşılanacaktır.
3. Toplantıya medeni usul ve icra iflas hukukçusu olan akademisyenler ile Yargıtay ve
bölge adliye mahkemelerinin ilgili daire başkanları ve üyeleri, Adalet Bakanlığı
Mevzuat Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve İcra İşleri Dairesi
Başkanlığı yetkilileri, Antalya hukuk hakimleri ile Antalya Barosuna kayıtlı sınırlı
sayıda avukat katılacaktır.
4. 2018 yılının Ekim ayında Antalya’da gerçekleştirmiş olduğumuz Medeni Usul ve İcra
İflas Hukukçuları Birliğinin on altıncı toplantısında yapılan oylama sonucunda, on
yedinci toplantımızın konusu “Özel Mahkemeler ve Özel Mahkemelerdeki Yargılama
Usulü” olarak belirlenmiştir.
5. Toplantı 4 Ekim Cuma günü ATGV Eğitim Tesisleri konferans salonunda öğleden
önce ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde; 5 Ekim Cumartesi günü de
aynı yerde keza öğleden önce ve (sadece medeni usul ve icra iflas hukuku anabilim
dalı mensubu akademisyenlerin katılımıyla) öğleden sonra iki oturum halinde
yapılacaktır. Toplantı programı hakkındaki ayrıntılı bilgiyi ilerleyen günlerde sizlere eposta ve/veya www.medeniusul.org adlı internet sitemiz üzerinden ileteceğiz.
6. Son toplantımızın yapıldığı tarihten sonra aramıza katılıp bizim kayıtlarımızda iletişim
bilgileri bulunmayan veya görev yaptığı yer ve/veya iletişim bilgisi değişikliği sebebiyle
bizdeki iletişim bilgileri artık güncel olmayan medeni usul hukukçularına
ulaşamamamız ihtimaline binaen sizlerden, medeni usul ve icra iflas hukukçusu
olduğunu ve toplantıdan haberdar olmadığını düşündüğünüz akademisyenleri bu
davetten ve toplantıdan haberdar etmenizi ve bizlerle temas kurmalarını sağlamanızı
dilemekteyiz.
7. Bu yılki toplantımızın (yeme-içme, toplantı salonu vs. de dahil olmak üzere)
organizasyon masrafları İNTES katkılarıyla karşılanacaktır. Bu sebeple toplantıya
katılacak olanların konaklama ve yeme-içme konusunda bir ücret ödemeleri
gerekmeyecek, katılımcılar sadece yol masraflarını şahsen üstleneceklerdir.
Toplantıya ailesi veya usul hukukçusu olmayan başka bir refakatçısı ile katılacak
olanlar (sadece) bu kişilerin konaklama masraflarını ödemek durumunda olacaklardır.
Toplantının yapılacağı mahaldeki konaklama imkanlarının sınırlı olmasından dolayı
refakatçiler ancak sizinle aynı odada kalabilecektir.
8. Tesise 3 Ekim 2019 Perşembe günü öğleden sonra giriş, 6 Ekim 2019 Pazar günü
öğleden önce, en geç saat 10.30’da ise tesisten çıkış yapılabilecektir.
9. Rezervasyon için tesis yetkilileriyle ön anlaşma yapılmıştır. Katılımcı sayısının
(refakatçiler de dahil olmak üzere) tam ve kesin şekilde bildirilerek rezervasyonun en
geç 2 Ağustos 2019 tarihine kadar kesinleştirilmesi gerekmektedir. Toplantının
yapılacağı mahaldeki konaklama imkanlarının sınırlı olması ve tesis
yetkililerinin kesin bir sayının bildirilmesini ısrarla talep etmeleri karşısında,
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katılımını en geç 2 Ağustos 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar bildirmemiş
olanların daha sonra yapacakları rezervasyon talepleri maalesef kesinlikle
dikkate alınamayacak; bu kişilerin toplantıya katılmak istemeleri ve yer olması
halinde bütün masrafların kendileri tarafından karşılanması gerekecektir.
Katılımcı sayısının tam ve kesin olarak belirlenebilmesi ve rezervasyonların
kesinleştirilebilmesi için, ekteki formun doldurularak en geç 2 Ağustos 2019 tarihi
mesai saati bitimine kadar aşağıda gösterilen adrese e-posta yoluyla gönderilmesi
gerekmektedir. Katılım formunun doldurularak belirtilen tarihe kadar
gönderilmemesi durumunda toplantıya katılmak istenmediği kabul edilecek ve
rezervasyon yapılamayacaktır.
10. Toplantının eksiksiz bir şekilde organize edilebilmesi, ancak katılımcılarla hızlı ve
doğru bir iletişimin kurulabilmesiyle mümkün olacaktır. Bu sebeple formda ilgili kısmın
mutlaka ve doğru olarak işaretlenmesi gerekmektedir.
11. Akademisyen katılımcıların; toplantı organizasyonunun çeşitli ortak masrafları için
“Müjgan Tunç Yücel– Türkiye İş Bankası Nautilus Şubesi 1209 177892 hesap,
TR8 3000 6400 0001 1209 0177 892 IBAN” numaralı hesaba, ad ve soyad
belirterek, her bir katılımcı için 125 (yüz yirmibeş) TL’yi de en geç 2 Ağustos 2019’a
kadar yatırmaları ve buna ilişkin makbuzu da katılım formuyla birlikte e-mail yoluyla
göndermeleri gerekmektedir.
Katılım ve desteğiniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.

Organizasyon Komitesi
Prof. Dr. Ali Cem Budak

Prof. Dr. Selçuk Öztek

Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel
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17. Türk Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı
Katılım ve Rezervasyon Formu
Unvan, Ad - Soyad : .....................................................................................
Üniversite (Kurum) : .....................................................................................
Tel

: (iş) .................................. (cep) ...................................

E-posta

: .....................................................................................

3-6 Ekim 2019 tarihlerinde, Antalya’da yapılacak 17. Medeni Usul ve İcra İflâs
Hukukçuları Toplantısına katılmak istiyorum.
Toplantı için adıma ............ (rakamla ve yazıyla) kişilik rezervasyon yapınız.


Ücreti yatırdığıma ilişkin dekont ektedir.

(İmza)
Eklemek istediğiniz husus varsa lütfen belirtiniz:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Lütfen bu formu doldurduktan sonra, en geç 2 Ağustos 2019 tarihine kadar
aşağıdaki e-posta adresine iletiniz.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel
Tel
: 0 (536) 9235876
E-posta
: mujgan.tuncyucel@medeniusul.org

