TURKiYE BAROLAR BiRLiGi, TiiRKiYE ADALET AKADEMiSi VE HACETTEPE
UNiVERSiTESi ARASINDA tssnurct PROTOKOLU

1- AMA<;::
Bu protokolUn amaci; 5271 sayih Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesi ile diger kanunlarda
uzlasma kapsammda oldugu belirtilen suclar bakimmdan supheli veya samk ile magdur veya suctan zarar
goren gereek kisi veya ozel hukuk tuzel kisisi arasmda uzlasnrma islemlerini yapmak iizere uzlasnrmaci
olarak gorevlendirilecek kisilerin egitimi konusunda, Turkiye Barolar Birligi, Tiirkiye Adalet Akademisi
ve Hacettepe Universitesi arasmda yapilacak isbirliginin usul ve esaslanni belirlemektir.

2-KAPSAM:
Bu protokol; 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayih Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253 ilil 255. maddeleri ve
26.07.2007 tarihli ve 26594 sayrh Resmi Gazete'de yayimlanarak yiiriiliige giren Ceza Muhakemesi
Kanuna Gore Uzlastirmanm Uygulanmasma Iliskin Yonetmeligin 30. maddesinin 4. fikrasi uyarmca,
Tlirkiye Barolar Birligi, Turkiye Ada1et Akademisi ve Hacettepe Universitesi'nin bilimsel ve egitim
amach i~birligi cahsmalan ile ilgili usul ve esaslan kapsar.

3- TANIMLAR:
Bu protokolde kullamlan tarumlar ve aciklamalar;
: Adalet Bakanhgiru,
Bakanhk
Bilim Komisyonu
: Hacettepe Unlversitesi, Turkiye Barolar Birligi ve Turkiye Ada1et
Akademisi'nin gorcvlendirecegi ternsilcilerin katihrmyla olusturulan Bilim
Komisyonunu ifade eder.
: Ada1et Bakanhgi Ceza Isleri Genel Mudurlugunu,
Genel Miidiirliik
: 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayih Ceza Muhakcmesi Kanunu
Kanun
: 26.07.2007 tarihli ve 26594 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak yiiriiliige
Ydnetmelik
giren Ceza Muhakemesi Kanuna Gore Uzlastirmanm Uygulanmasma Iliskin

Yonctmclik
4- UYGULAMA:
Yonetmelik dogrultusunda egitime almmast uygun gorulen uzlastrrmacilann, catisma cozme ve miizakere
becerilerinin gelistirilmesi; magdur, suctan zarar goren, supheli ya da saruk ile birlikte cahsmarun ozel
kosullan konulannda teorik ve uygulamah egitim almasr saglanacaktrr.

5- EGiTiMiN i<;:ERiGi:
a- Egitime ahnmasi uygun gorulen uzlastrrmacilara, Yonetmeligin 30. maddesinin 3. ftkrasmda belirtilen
konularda ve Bilim Komisyonu tarafmdan belirlenecek siirelerde teorik egitirn ve uygulama egitimi
verilecektir.
b- Egitim, altematif uyusrnazhk I'oziimii ve miizakere becerileri ile yontemlerini gelistirmeyi, magdur,
suctan zarar goren, supheli ya cia samk ile birlikte cahsmanm ozel kosullan ve ceza adaleti sistemi •
hakkmda bilgi sahibi olma hususlarmda yeterlilik kazandrrrnayi amaclamaktadir.

c- Egitimin konusu, gorev yapacak uzlasurmactlann sahip olmalan gereken asgari nitelikler, bilgi diizeyi ve
kisisel yeteneklerinin gelistirilmesinden olusur,
d- Uzlasnrmacr olarak gorevlendirilecek kisilere, uzlastmnanm hukuki niteligi ve sonuclan, uzlasmanm
uygulama alanlan, iletisim esaslan, soru ve miizakere teknikleri, miizakere yiinetimi, uzlastirma raporu,
uyusmazhk analizi, uzlasrnaya tabi suclar, etik kurallar konulannda egitim verilir.
e- Uygulama egitimi cercevesinde, egitim alan her bir bireyin en az bir gercek cansma senaryosu ortaya
koymasi ve uzlastirma yiintemini kullanarak cansmayi yiinetmesi ve uzlasma gorusmelerini
sonuclandrrmasi amaclanmaktadir. Hazirlanan senaryolann ral oynama teknigi ile canlandmlmasi
suretiyle tiim egitim grubunun geribildirim vennesi ve egitmenlerin degerlendirme yapmasr saglanir.
f- Egitim, bir yil icinde en az iki defa Bilim Komisyonu'nun belirleyecegi tarihlerde yapihr,
g- Bilim Komisyonu tarafmdan, egitim siiresince gorev alacak ve tiim derslere kanlarak egiticiler arasmdaki
koordinasyona katki saglayacak bir egitim koordinatiirii giirevlendirilebilir.
h- Egitim siiresince bilim komisyonu tarafmdan gecerli kabul edilebilir bir mazeret olmadikca derslerin
tamamma katilrnak esastir. Ancak her halde derslerin % 90' ma katilmak zorunludur.
i- Bilim Komisyonu tarafmdan belirlenecek esaslar cercevesinde ve egitim iceriginde belirtilen konularda
yapilacak alan teorik ve iinceden hazirlanmis senaryolardaki catismalarm ral oynama teknigi ile catisma
cozme ve uzlastirma adrmlan izlenerek coztrlmesinin saglanmasi seklinde yapilacak uygulamah smava
tabi tutulan katihmcilardan basanh bulunanlara basan sertifikasi verilir.

6- TURKiYE BAROLAR BiRLiGi'NiN YUKUMLtiLtiKLERi
a- Yonetmeligin 30. maddesinin 3. fikrasmda belirtilen konularda, Pratokolde yer alan esaslar cercevesinde
ve Bilim Komisyonu tarafindan belirlenecek siirelerde teorik egitim ve uygulama egitimi verilmesi
konusunda koordinasyonu saglamak, egitimin saghklr ve etkin yiiriitiilebilmesi amaciyla gerekli gordugu
tedbirleri almak,
b- Barolann "Uzlastrrmaci Avukat Listesi"nde yer alan avukatlann hangi kriterlere gore "Uzlasnrmacr
Avukat Listesi"ne almdiklanm, hangi nitelik ve nicelikte egitirn aldiklanrun degerlendirilebilmesi
arnaciyla girisimde bulunmak,
c- "Uzlasurmaci Avukat Listesi" alan Barolann iiyelerinin Pratokolde yer alan esaslar cercevesinde
yapilacak egitimlere katilmalanm tesvik etmek amaciyla cahsmalar yapmak,
d- "Uzlastrrmaci Avukat Listesi" olmayan Barolann iiyelerinin Pratokolde yer alan esaslar cercevesinde
yapilacak egitimlere katilmalanrn tesvik etmek, belirli nitelikte ve nicelikte uzlastrrmaci avukatm yer
alacagi "Uzlastrrmaci Avukat Listesi" olusturulmasmi tesvik etmek amaciyla cahsmalar yapmak,
e- Egitim siiresini tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan avukatlann isimlerini ve sieil nurnaralanm
"Uzlasurmaci Avukat Listesi"ne kaydedilmek iizere Barolara bildinnek ve iincelikli olarak
gorevlendirilmeleri konusunda girisimde bulunmak,
f- Egitirn siiresini tamamlayan katihmctlara yapilmasma karar verilen teorik ve uygulamah smavlar icin
Bilim Komisyonu tarafindan yapilacak teklifleri degerlendirmek, karar vennek ve Bilim Komisyonu
tarafindan olusturulacak jiiride yer almak,
g- Egitim siiresini tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan katrhrncilann sertifikalannm basrrmru
saglamak,
h- Pratokolde yer alan esaslar cercevesinde yiiriitiilecek faaliyetleri Tiirkiye Barolar Birligl Altematif
Uyusmazhk Coznm Merkezi aracihgiyla izlemek ve Barolar diizeyinde merkezler olusturulmasmi tesvik
etmek, Barolar diizeyinde olusturulacak merkezler arasmda koordinasyonu saglamak amaciyla gerekli
cahsmalan yapmak,
t- Protokol dogrultusunda yapilacak egitimlerle ilgili, mali islemler Barolar Birligi tarafmdan yiiriitiiliir.

7- TURKiYE ADALET AKADEMisi'NiN YUKUMLULtiKLERi

a- Yonetmeligin 30. maddesinin 3. fikrasmda belirtilen konularda, Protokolde yer alan esaslar cercevesinde
ve Bilim Komisyonu tarafmdan belirlenecek siirelerde teorik egitim ve uygularna egitimi verilmesini
izlemek,
b- "Cumhuriyet Bassavcihklan'mn "Uzlastirmact Listesi"nde yer alan uzlastrrrnacrlann hangi kriterlere gore
"Uzlastrrmaci Listesi"ne almdiklanrnn tespiti konusunda, hangi nitelik ve nicelikte egitim aldiklanrun
degerlendirilebilmesi amacryla girisirnde bulunmak,
c- "Uzlastirmact Listesi" olan Cumhuriyet Bassavcihklari'nda "Uzlastrrmaci Listesi"nde yer alan
uzlastirmacilann Protokolde yer alan esaslar cercevesinde yaptlacak egitimlere katrlmalanrn tesvik etmek
amaciyla tavsiye niteliginde HSYK'na ve Genel Mudurluge bildirimde bulumnak,
d- "Uzlasnrmacr Listesi" olmayan Curnhuriyet Bassavcihklan'nda, Protokolde yer alan esaslar cercevesinde
yapilacak egitimlere katilrnalan tesvik edilecek, belirli nitelikte ve nicelikte uzlastirmacilann yer alacagr
"Uzlastirmaci Listesi" olusturulmasrm tesvik etrnek amactyla tavsiye niteliginde HSYK'na ve Genel
Mudurluge bildirimde bulumnak,
e- Egitim siiresini tamarnlayan ve sertifika almaya hak kazanan uzlasnrmacilann isimlerini, Yonetmeligin
15. maddesi uyannca sahsen yapacaklan basvurularda oncelikle dikkate almmalan ve "Uzlastirmaci
Listesi"ne kaydedilmeleri amaciyla HSYK'na ve Genel Mudurltige bildinnek ve oncelikli olarak
gorevlendirilmelerini saglamak,
f- Egitim siiresini tamamlayan kanhmcilara yapilmasma karar verilen teorik ve uygulamah smavlar icin
Bilim Komisyonu tarafmdan olusturulacak juride yer almak,
g- Egitim siiresince ihtiyac duyulan simf arac-gerec ve materyalleri temin etmek,
8- HACETTEPE fiNivERSiTESi'NiN vUKUMLULUKLERi
a- Yonetmeligin 30. maddesinin 3. fikrasmda belirtilen konularda, Protokolde yer alan esaslar cercevesinde
ve Bilim Komisyonu tarafmdan belirlenecek siirelerde teorik egitim ve uygularna egitimi vennek icin
egitici temin etmek,
b- Teorik egitim ve uygularna egitimi verilecek olan ilgili alanlarda uygun yeterlikte egiticileri belirleyerek
Bilim Komisyonu'nun onayma sunmak,
c- Egitimin yiiriitiilmesi icin ihtiyac duyulan egitim materyalini hazirlamak, temin etmek ve cogalnlmasmi
saglamak,
d- Bilim .Komisyonu tarafmdan egitimin Ankara dismdaki diger sehirlerde de yapilmasi uygun gorulurse,
Ankara dismdaki diger sehirlerde isbirligi yapilacak DIan iiniversiteleri tespit etrnek ve Bilirn
Komisyonu 'nun onayma sunmak,
e- Egitim siiresince ihtiyac duyulmasi halinde smrf, arac-gerec ve materyalleri temin etmek,

9- GENEL HtrKUMLER
a- Bilim Komisyonu, Tiirkiye Barolar Birligi Baskanhgi'nm, Tiirkiye Adalet Akademisi Beskanligr'mn ve
Hacettepe Oniversitesi Rektorlugu'nun, gorevlendirecegi ikiser temsilcinin katihrmyla olusturulur,
b- Bilim Komisyonu'nda gorevlendirilecek ternsilciler, protokol taraflarca imzalandiktan sonraki (en gel') 15
giin icerisinde belirlenir.
c- Bilim Komisyonu Baskam Tiirkiye Barolar Birligi Baskanhgr'nm gorevlendirecegi temsilciler arasmdan
Bilim Komisyonu tarafmdan belirlenir. Bilim Komisyonu, iiye tarn sayismm en az 2/3 ii ile toplanir ve
iiye tam sayismm salt cogunlugu ile karar ahr. Oylarm esitligi halinde baskanm oyu belirleyici olur.
d- Katihmctlardan talep edilecek egitim iicreti ile egiticilerin ve egitim koordinatiiriiniin ders saati iicreti
Bilim Komisyonu'nun go~ii almarak Barolar Birligi tarafmdan belirlenir. Belirlenen iicretin iistiinde
iicret talep edilemez.

10-SURE
Bu protokoI imzalandigr tarihten itibaren bir yil siire ile gecerlidir. ProtokoI degisen sartlara ve toplnmsal
gelismelere bagh oIarak taraflarm mutabakatryla revize edilir. Taraflardan herhangi biri siirenin bitirninden
bir ay once Protokoliin iptaline iliskin bir talepte bulunmadigi takdirde, ProtokoI aym sartlarda bir yrl daha
yenilenmis sayrhr,
11- iHTiLAFLARIN HALLi:
a- Bu protokoliin uygulanmasr sirasinda dogabilecek ihtilaflar oncelikle taraflar arasmda miizakere ve
anlasma yoluyla cozulecektir.
b- ibtilaflann taraflar arasmda miizakere ve anlasma yoluyla cozulememesi durumunda, Ankara
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

12- YihrURLUK:
Bu protokoI taraflarca imzalandigi tarihte yururluge girer.
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mJeyin YlLDIRIM
TURKiYE ADALET AKADEMisi
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Prof. Dr. A. Murat TUNCER
HACETTEPE ilNiVERSiTESi
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