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1- Proje kapsamında 100 kişi eğitimci olarak belirlenecektir. Belirlenen eğitimcilerin
ilk olarak yapılması planlanan durum analiz grup çalışmalarına katılmaları, uzlaşma
kurumunun sorunlu alanlarının tespiti ile geleceğe dönük atılması gerekli adımların
belirlenmesinde rol almaları arzu edilmektedir. Bu kişiler aynı zamanda uzlaşma
uygulamaların geliştirilmesinde ileride kaynak kişi olarak yararlanılacaktır. Eğitimci
profilinin öğretim görevlileri, Yargıtay tetkik hakimleri ve savcıları, Bakanlık tetkik hakimleri
ile taşradan seçilecek Cumhuriyet savcıları ve ceza hakimlerinden oluşması düşünülmektedir.
2- Uzlaşma kurumunun daha çok savcılık aşamasında uygulanması sebebiyle
eğitimcilerin büyük çoğunluğunun Cumhuriyet savcıları arasında seçilmesinin, bununla
birlikte kanunen belirli koşullar dahilinde kovuşturma aşamasında da uzlaşma mümkün
olduğundan, uzlaşmaya tâbi suçların yargılamasının yapıldığı sulh ceza ve asliye ceza
mahkemeleri hâkimlerinden de eğitimci seçilmesi, ağır ceza mahkemesi başkanı ve üyeleri ile
CMK 250’nci madde ile görevli ve yetkili Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerinin baktıkları
işler itibarıyla uzlaşmaya tâbi suçların, diğer suçlarla birlikte çok istisnai olarak açılması
sebebiyle diğer kişilerin yeterli olmadığı durumlarda, temsili mahiyette bazı ağır ceza
mahkemesi başkanlarının da seçilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
3- Yargıtay Birinci Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazılar
neticesinde, anılan makamlarca uygun görülen Tetkik Hâkimleri ile Yargıtay savcıları ve
Müsteşarlık Makamının Olur’u ile uygun görülen Bakanlık Tetkik Hakimleri proje
kapsamında eğitimci olarak görevlendirileceklerdir.
4- Öğretim görevlileri arasından seçilecek eğitimciler, Bakanlığımızca ilgili
üniversiteler ve öğretim görevlileriyle iletişim sağlanmak suretiyle tespit edilecektir.
5- Taşradan seçilecek ceza hakimleriyle Cumhuriyet savcılarının aşağıda belirlenen
puanlama kriterleri baz alınarak, Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel
Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılacak çalışmayı müteakiben, Personel Genel
Müdürlüğünce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun gündemine alınmak suretiyle
seçilmesi düşünülmektedir.
Puanlama Kriterleri;
1-

Meslek Kıdemi (İlk 5 yıl sonrası her yıl için 1 puan (En çok 5 puan) )

2-

Ceza Hukuku (Kamu) Alanında Doktora Yapmış Olanlar: 4 puan
Konusu uzlaşma olanlar için 10 puan

3-

Ceza Hukuku (Kamu) Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olanlar: 2 puan
Konusu uzlaşma olanlar için 7 puan

4-

Diğer konularda doktora yapanlar: 3 puan

5-

Diğer konularda master yapanlar: 1 puan

6-

Cumhuriyet başsavcısı / Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı: 2 puan

7-

Ceza Hukuku ile ilgili kitap yazanlar: 5 puan

8-

Genel Hukuk konularında kitap yazanlar: 3 puan

9-

Ceza Hukuku alanında makale yazanlar (Yayınlanmış her makale için): 2 puan

10- Meslekleriyle ilgili meslektaşlarına eğitim verenler: 2 puan
11- Bakanlık tarafından düzenlenen uzlaşma ile ilgili, Kanun, Yönetmelik ve sorun tespitiöneri oluşturulmasına yönelik komisyon çalışmalarına katılma- 5 Puan

