
 
 

Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Olma Şartları 
Madde: 48  
 

(1) Sicile kayıt başvurusu, Daire Başkanlığına elektronik ortamda başvurmak suretiyle yapılır.  
(2) İlgilinin, uzlaştırmacı olarak görev yapmak istediği ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet 
başsavcılığı ile iletişim bilgilerini içerir başvuru dilekçesine; 

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, 
b) Mezuniyet belgesi ile hukuk fakültesi mezunları dışındakiler için not dökümüne ilişkin 

belgenin onaylı örneği, 
c) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, 
ç) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri, 
d) Uzlaştırmacı eğitiminin tamamlandığını gösterir katılım belgesinin aslı veya onaylı örneği,  

(3) Uzlaştırmacı siciline kaydedilebilmek için; 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Tam ehliyetli olmak, 
c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak, 
ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun 

olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari 
bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak, 

d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak, 
e) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak, 
f) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda başarılı olmak, 
g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak 

yasaklanmamış olmak, gerekir. 
(4) Sicile kayıt için başvuruda bulunacak kişinin fiilen yürütmekte olduğu asıl mesleğinin ilgili 
mevzuatında, uzlaştırma faaliyetini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamalıdır. 
(5) Üçüncü fıkrada sayılan sicile kayıt şartlarını taşıdığı anlaşılan ve belgelerinde eksiklik 
bulunmayan başvuru sahipleri uzlaştırmacı siciline kaydedilir. İlgililerden, şartları taşımadığı 
anlaşılan veya verilen bir aylık süreye rağmen eksik belgelerini sunmayan başvuru sahiplerinin 
sicile kaydı yapılmaz. 
(6) Başvurular hakkında geliş tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaren iki ay içinde 
karar verilerek ilgilisine de tebliğ edilir. 
(7) Belge eksikliği nedeniyle sicile kayıt talebi reddedilen kişiler eksik belgeleri ikmal ederek 
yeniden sicile kayıt için başvuruda bulunabilirler. 
(8) Uzlaştırmacı, üçüncü fıkrada sayılan şartlarla ilgili olarak, kendisine ait bilgilerde meydana 
gelen her türlü değişikliği bir ay içinde, varsa belgesi ile birlikte Daire Başkanlığına bildirmek 
zorundadır. 
(9) Sınavda başarılı olanların sınav sonuçları, yenileme eğitimlerini de tamamlamak şartıyla, sicile 
kayıt yaptırıncaya kadar geçerliliğini korur. 

 

Sınav, Yeri, Şekli, Günü ve Konusu 
Madde: 55  
 

(1) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların sicile kayıt olabilmeleri için yazılı sınavda başarılı 
olmaları zorunludur. 
(2) Sınav yılda en fazla iki kez yapılır. Sınavın yapılacağı yer, tarih ile saati Daire Başkanlığınca 
belirlenir ve Genel Müdürlüğün internet sayfasından yayımlanmak suretiyle duyurulur. 
(3) Sınav, uzlaştırmacı eğitimi sırasında verilen konuları kapsar. 
 
 
 



 
 

Sınav Başvuru Mercii ve Şekli 
Madde:  56 
 

(1) Yazılı sınava başvuru Daire Başkanlığına son başvuru günü mesai bitimine kadar elektronik 
ortamda başvurmak suretiyle yapılır. 
(2) İlgilinin başvurusuna; T.C. kimlik numarası ve uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösteren 
katılım belgesi ile mezuniyet belgesi asılları veya onaylı suretleri eklenir. 
(3) Başvuru ile ilgili diğer hususlar sınav ilânı ile belirtilir. 
 

Sınav Başvuru Formunun İncelenmesi 
Madde: 57 
 

(1) Başvuru formu, ilgilinin yazılı sınava girebilme hakkını taşıyıp taşımadığının tespiti açısından 
incelenir. 
(2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile sınava girebilme 
hakkını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları reddedilip, bu durum kendilerine bildirilir. 
(3) Yazılı sınava girebilme hakkını taşıyanlara ilişkin gerekli bilgiler, sınavı yapacak kuruma iletilir. 
Sınava giriş ve kimlik belgesi ilgili kurumca başvurana gönderilir. 
 

Sınavın Yapılışı 
Madde: 58 
 

(1) Yazılı sınav, test yöntemi ile fizikî veya elektronik ortamda yapılır. 
(2) Bu sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya yükseköğretim kurumları 
arasından Bakanlıkça belirlenecek bir kuruluşa yaptırılabilir. 
 

Sınavda Başarı Puanı 
Madde : 59  
 

(1) Yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. 
 

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve İtiraz 
Madde : 60 
 

(1) Daire Başkanlığı, yazılı sınav sonuçlarını, sınav sonuçlarının kendisine intikâl ettiği tarihten 
itibaren bir ay içinde ilân eder. 
(2) İlgililer, sınav sonuçlarının ilânından itibaren yedi gün içinde Daire Başkanlığına yazılı olarak 
itiraz edebilirler. 
(3) Sınava yapılan itirazlar sınavı yapan kuruma Başkanlık tarafından yedi gün içinde bildirilir. 
İtiraz sonuçları da ilgililere aynı süre zarfında Başkanlıkça yazılı olarak bildirilir. 
(4) Sınava yapılan itirazlar, sınavı yapan kurum tarafından karara bağlanır. 
(5) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. 
Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde 
yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en 
kısa sürede yeni sınav yapılır. 

 

Sınavın Geçersiz Sayılması 
Madde : 61 
 

(1) Sınava girenlerden; 
a) İzin almadan sınav salonu veya yerini terk edenler, 
b) Sınavlarda kopya çekenler veya kopya çekmeye teşebbüs edenler, 
c) Sınavlarda kopya verenler veya kopya vermeye teşebbüs edenler, 
ç) Kendi yerine başkasının sınavlara girmesini sağlayanlar, 



 
 

d) Sınavların düzenine aykırı davranışta bulunanlar, hakkında tutanak düzenlenir ve 
bunların sınavları geçersiz sayılır. 
(2) Sınavı kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 
sınavları da geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca 
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında idarî ve yasal işlemler yapılır. 

 

Sınavda Başarısız Kabul Edilme 
Madde : 62 
  

(1) Sınava başvuranlardan; 
a) Yapılan sınavda yetmiş puandan daha düşük puan alanlar, 
b) Sınavı geçersiz sayılanlar, 
c) Sınava katılmayanlar, başarısız kabul edilirler. 
 

Tekrar Sınav Hakkı 
Madde : 63 
  

 (1) 61 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince sınavı geçersiz sayılanlar ile 62 nci 
maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sınavda başarısız kabul edilenler, sınava 
tekrar girebilme hakkına sahiptirler. 
 

Sınav Evrakının Saklanması ve İmhası 
Madde : 64 
 

(1) Sınavda başarılı olanlara ait sınav başvuru evrakı, ilgili olduğu şahsî sicil dosyasına konulur. 
Sınavda başarısız olanlara ait sınav başvuru evrakı ise sınav sonuçlarının ilânından itibaren altı ay 
içinde talep etmeleri hâlinde iade edilir. Belirtilen sürede iade edilmeyen evrak tutanak ile imha 
edilir. Ancak, idarî yargı yoluna başvuranlar hakkındaki evrakın muhafazasına dava 
sonuçlanıncaya kadar devam edilir. 
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