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Türkiye Adalet Akademisi (TAA) yargı eğitiminde daha yüksek standartlara 
ulaşmak için ulusal ve uluslararası işbirliğine büyük önem vermektedir.

TAA, uluslararası ilişkiler çerçevesinde, deneyim alışverişinde bulunmak 
için yetkisi dahilindeki konularda uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmaktadır. 

TAA, Asya, Afrika ve Balkan ülkelerinden hâkimler ve savcılar için uluslararası 
eğitim programları sağlamakta ve projeleri desteklemektedir. Bu kapsamda, 
yabancı hâkim, savcı ve adalet uzmanlarına yönelik Adalet Yönetimi ve İhtisas 
Mahkemeleri, Terör Suçlarıyla Mücadele, Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele, 
İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve Fikri Mülkiyet 
Hukuku konularında uluslararası eğitim programları düzenlenmektedir. Bu 
programlar TAA ve TİKA işbirliği ile düzenlenmekte ve finanse edilmektedir. 

Uluslararası eğitim programlarının temel amacı, bu hukuki konularda 
ortak bir anlayış oluşturmak ve ilgili uluslararası hukuki düzenlemeleri ve 
Türkiye’nin uygulamalarını katılımcılarla paylaşmaktır. Özellikle, bu programlar 
katılımcıların şunları yapabilmesini sağlamak için tasarlanmıştır:

• yukarıda belirtilen konularda uluslararası hukuka ilişkin sürdürülebilir ve 
etkili politikalar geliştirme konusundaki bilgi ve deneyimlerini artırmak;

• Türkiye’nin bu yasal konulardaki politikalarını nasıl oluşturduğu ve 
uyguladığı konusunda bilgi sahibi olmak;

• bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı elde etmek;

• profesyonel bağlamda uluslararası iletişim kurma imkânı elde etmek.

Uluslararası eğitim programlarında, katılımcıların programda yer alan konuları 
öğrenmeleri ve tartışmaları imkânını sağlayan bir dizi interaktif seminerler 
verilmesi yaklaşımı benimsenmiştir. Program sonunda, tüm katılımcılara 
sertifika takdim edilmektedir.

TAA, en iyi uygulamaların paylaşılmasının önemini vurgulamakta, sürdürülebilir 
yargı eğitimini destekleyecek ortak bir yaklaşım için çalışmaktadır.

Yargı alanında eğitim sunan diğer ülke, kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkileri 
sürdürme ve geliştirme vizyonuna sahiptir. 

TAA’nın amacı, uluslararası arenada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla 
mesleki ve akademik alanlarda işbirliği tesis ederek eğitim kalitesini en üst 
seviyeye çıkarmaktır. 

Muhittin ÖZDEMİR
Hâkim

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı
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Muhittin ÖZDEMİR
Judge

President of the Justice Academy of Türkiye

The Justice Academy of Türkiye (JAT) gives utmost importance to national 
and international cooperation in order to achieve higher standards in judicial 
training.

Within the framework of international relations, the JAT cooperates with 
international organisations and institutions on issues within its mandate to 
exchange experience. 

The JAT provides international training programmes and supports projects 
for judges and prosecutors from Asian, African and Balkan countries. In 
this regard, international training programmes are held for foreign judges, 
prosecutors and justice experts, including Administration of Justice and 
Specialized Courts, Combating Terrorism Crimes, Combating Drug-Related 
Crimes, Human Trafficking and Refugee Law, Human Rights Law and 
Intellectual Property Law. These programmes are organized and financed by 
the JAT and the TİKA.

The main objective of the international training programmes is to create 
a common understanding in these legal issues, and to share the relevant 
international legal regulations and practices of Türkiye  with the participants. 
More specifically, these programmes are designed to enable participants to:

• increase their knowledge and experience in developing sustainable and 
effective policies regarding international law on the abovementioned 
topics;

• familiarize themselves with how Türkiye forms and implements its policies 
on these legal issues;

• have the opportunity to share their knowledge and experience;

• have the opportunity to communicate internationally in the professional 
context.

The main approach embraced in these international trainings is to provide 
a series of interactive seminars to participants where they can learn and 
discuss the topics included in the programmes. At the end of the programme, 
a certificate will be given to all participants.

The JAT underlines the importance of exchanging best practices and work 
towards a common approach in support of sustainable judicial training.

It has the vision of maintaining and developing good relations with other 
countries, institutions and organizations providing training in judiciary. 

Its aim is to bring the quality of training to the highest level by establishing 
professional and academic cooperation with institutions and organizations 
operating in the international arena. 

Effective 
Training for 
Reassuring 
Justice
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BAŞVURU
Başvurular, TİKA’nın ofisinin 
bulunduğu ülkeler yönünden 
TİKA’nın belirlediği yöntemle 
yapılacaktır. TİKA nın ofisinin 
bulunmadığı ülklerde ise 
başvurular, Türkiye’nin diplomatik 
temsilcilikleri aracılığıyla 
yapılacaktır. Belirlenen isimler, 
TAA Başkanlığına program 
başlangıcından en az 5 gün önce 
iletilecektir. 

EĞITIM SÜRESI
3 Gün

EĞİTİM DILI 
Türkçe - İngilizce 

YER
Ankara / İstanbul / Antalya

KABUL ŞARTLARI
Katılımcılarda aranılacak 
özellikler şunlardır:

• Katılımcı ülkelerde hâkim, savcı 
veya adalet sisteminde uzman 
olarak görev yapmak.

• İyi derecede İngilizce bilmek.

• Bilgilerini diğer katılımcılarla 
paylaşma konusunda açık 
olmak.

Terörizm Suçlarıyla Mücadele Uluslararasi Eğitim Programı; yabancı 
hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanların hukuk devleti ilkesi ve insan haklarına 
saygı temelinde terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanındaki 
deneyimlerinin artırılması ve bu ülkelerle işbirliği sağlanmasına yönelik 
eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. 

Uluslararası eğitim programında, terörle mücadeleyle ilgili Türk hukuku 
ve uluslararası hukukta yer alan düzenlemeler ile Türkiye’nin uzun yıllar 
terörle etkin mücadeleden elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimi konusunda 
interaktif seminerler düzenlenecektir. Bu seminerler aracılığıyla, 
katılımcıların ülkelerindeki terörizm suçlarıyla mücadeleye katkı sağlamak 
için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanacaktır. 

Buna ek olarak katılımcılar, eğitim programı süresince hem Türkiye’den 
programa iştirak eden eğitmenler hem de diğer katılımcılar ile uluslararası 
iletişim ağının bir parçası olacaklar. Bu iletişim ağı, kurumlar arası öğrenme, 
değişim ve işbirliği için bir zemin oluşturur.

Katılımcıların eğitim sürecine katkı sağlayabilecek ve yeni edindiği bilgi 
ile deneyimleri kendi kuruluşlarında uygulayabilecek pozisyonda olan 
hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanlardan seçilmesi hedeflenmektedir..

TERÖRİZM SUÇLARIYLA MÜCADELE 
ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMI

KONU BAŞL IKLAR I

 D Uluslararası Hukuk Bağlamında Terör Kavramı

 D Türk Ceza Hukuku Bağlamında Terör Kavramı ve Terör Suçları

 D Türkiye’nin Terörle Mücadele Politikaları ve Stratejileri

 D Yargıtay Kararlarında Terör Kavramı ve Terör Suçları

 D Terör Suçlarında Etkili Soruşturma Yöntemleri

 D Terör Suçlarında Etkili Kovuşturma Yöntemleri

 D Terör Suçlarına İlişkin Soruşturma ve Kovuşturmalarda Uluslararası Adli 
İşbirliği

 D Terör Suçlarında Uygulanan İnfaz Rejimi ve Suçluların Topluma Kazandırılması

 D Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Düzenleme ve Uygulamalar
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APPLICATION
Applications will be made by the 
method determined by the TİKA, 
where it has offices. Where it has 
not any office, it will be made by 
diplomatic representations of 
Türkiye. The selected trainees 
will be sent to the JAT at least 5 
days before the beginning of the 
programme.

TRAINING DURATION
3 Days

TRAINING LANGUAGE 
Turkish-English

VENUE
Ankara / İstanbul / Antalya

ADMISSION REQUIREMENTS

The qualifications of the 
participants to be sought are:

• Serving as judges, prosecutors 
or experts in the justice 
system in participating 
countries.

• Having a good command in 
English.

• Being open about sharing 
information with other 
participants.

SUBJECTS

 D The Concept of Terrorism in the Context of International Law

 D The Concept of Terrorism and Terrorism Crimes in the Context of Turkish 
Penal       Code

 D Strategies and Policies of Türkiye on Combating Terrorism

 D The Concept of Terrorism and Terrorism Crimes in Light of High Court 
Decisions

 D Effective Prosecution Methods in Terrorism Crimes

 D Effective Trial Procedures in Terrorism Crimes

 D International Judicial Cooperation in Terrorism Crimes

 D Execution Regime for Terrorism Crimes and Reintegration of Inmates to the 
Society

 D Regulations and Practices on Prevention of Financing Terrorism

The International Training Programme on Combating Terrorism Crimes 
covers training activities for enhancing the experience of foreign judges, 
prosecutors and related experts in combating terrorism crimes based 
on the principle of rule of law and respect for human rights and for 
establishing cooperation with these countries.  

In the international training programme, interactive seminars on Turkish 
and international law on combating terrorism and on Türkiye’s experience 
in and knowledge of effective ways of combating terrorism for years 
are held. Through these seminars, participants are provided with the 
necessary knowledge and skills to contribute to combating terrorism in 
their home countries.

In addition, participants taking part in the training programme become 
a part of the international network formed by other participants and the 
instructors of the programme. This network provides a basis for inter-
institutional learning, exchange and collaboration.

It is aimed that the participants will be selected from judges, prosecutors 
and relevant experts who are in a position to contribute to the training 
process and to apply their newly acquired knowledge and experiences in 
their own organizations.

THE INTERNATIONAL TRAINING 
PROGRAMME ON COMBATING TERRORISM 
CRIMES
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BAŞVURU
Başvurular, TİKA’nın ofisinin 
bulunduğu ülkeler yönünden 
TİKA’nın belirlediği yöntemle 
yapılacaktır. TİKA nın ofisinin 
bulunmadığı ülklerde ise 
başvurular, Türkiye’nin diplomatik 
temsilcilikleri aracılığıyla 
yapılacaktır. Belirlenen isimler, 
TAA Başkanlığına program 
başlangıcından en az 5 gün önce 
iletilecektir. 

EĞITIM SÜRESI
4 Gün

EĞİTİM DILI 
Türkçe-İngilizce

YER
Ankara / İstanbul / Antalya

KABUL ŞARTLARI
Katılımcılarda aranılacak 
özellikler şunlardır:

• Katılımcı ülkelerde hâkim, savcı 
veya adalet sisteminde uzman 
olarak görev yapmak.

• İyi derecede İngilizce bilmek.

• Bilgilerini diğer katılımcılarla 
paylaşma konusunda açık 
olmak.

Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri Uluslararası Eğitim Programı, 
yabancı hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanların, mahkemelerde ve savcılık 
bürolarında adalet yönetimi, ihtisas mahkemeleri ve adli tıp alanında 
teknolojik uygulamalar konularında deneyimlerinin arttırılması ve bu 
ülkelerle iş birliği sağlanmasına yönelik eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır.

Uluslararası eğitim programında, Türkiye’nin adalet yönetimi alanında 
etkinliği ve verimliliğini artıran, adil yargılanma hakkı kapsamında 
yargılama sürelerinin kısaltılmasına ve yargının kurumsal kapasitenin 
güçlendirilmesine imkân veren uygulamalarıyla ilgili interaktif seminerler 
düzenlenmektedir. Bu seminerler aracılığıyla, katılımcıların ülkelerindeki 
adalet yönetimine katkı sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri 
kazanmaları sağlanmaktadır.

Buna ek olarak katılımcılar, eğitim programı süresince hem Türkiye’den 
programa iştirak eden eğitmenler hem de diğer katılımcılar ile uluslararası 
iletişim ağının bir parçası olurlar. Bu iletişim ağı, kurumlar arası öğrenme, 
değişim ve işbirliği için bir zemin oluşturur.

Katılımcıların eğitim sürecine katkı sağlayabilecek ve yeni edindiği bilgi 
ile deneyimleri kendi kuruluşlarında uygulayabilecek pozisyonda olan 
hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanlardan seçilmesi hedeflenmektedir.

ADALET YÖNETİMİ VE İHTİSAS 
MAHKEMELERİ  ULUSLARARASI EĞİTİM 
PROGRAMI

KONU BAŞL IKLAR I

 D UYAP-SEGBİS

 D E-Tebligat

 D İcra Dairelerinde Elektronik İşlem 
Uygulamaları 

 D Adli Bilişim

 D İcra Mahkemeleri ve Yargılama 
Usulleri

 D İnfaz Hakimliği ve Yargılama Usulleri 

 D  Fikri ve Sınai Haklar Ceza 
Mahkemeleri ve Yargılama Usulleri

 D Asliye Ticaret Mahkemeleri ve 
Yargılama Usulleri

 D Çocuk Mahkemeleri, Çocuk 
Yargılama ve Koruma Hukuku

 D İş Mahkemeleri ve Yargılama 
Usulleri

 D  Tüketici Mahkemeleri ve Yargılama 
Usulleri

 D  Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 
Mahkemeleri ve Yargılama Usulleri

 D  Aile Mahkemeleri ve Yargılama 
Usulleri
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APPLICATION
Applications will be made by the 
method determined by the TİKA, 
where it has offices. Where it has 
not any office, it will be made by 
diplomatic representations of 
Türkiye. The selected trainees 
will be sent to the JAT at least 5 
days before the beginning of the 
programme.

TRAINING DURATION
4 Days

TRAINING LANGUAGE 
Turkish-English

VENUE
Ankara / İstanbul / Antalya

ADMISSION REQUIREMENTS

The qualifications of the 
participants to be sought are:

• Serving as judges, prosecutors 
or experts in the justice 
system in participating 
countries.

• Having a good degree of 
English

• Being open about sharing 
information with other 
participants.

The International Training Programme on Administration of Justice and 
Specialised Courts covers training activities for foreign judges, prosecutors 
and related experts in order to enhance participants’ experience in the 
administration of justice at courts and prosecution offices and in the 
organization, powers and procedures of specialized courts and in the 
use of technological tools within the field of forensic examination and to 
establish cooperation with these countries.  

The international training  programme, interactive seminars are held on 
the administration of justice in Türkiye, which increase the effectiveness 
and efficiency of the proceedings and shorten their length that is 
stipulated under the right to a fair trial, and on related practices which 
strengthen the institutional capacity of the judiciary. Through these 
seminars, participants are also provided with the necessary knowledge 
and skills to contribute to justice system of their home country.

In addition, participants, taking part in the training programme become 
a part of an international network formed by other participants and the 
instructors of the programme. This network provides a basis for inter-
institutional learning, exchange and collaboration.

It is aimed that the participants are selected from judges, prosecutors 
and relevant experts who are in a position to contribute to the training 
process and to apply their newly acquired knowledge and experiences in 
their own organizations.

THE INTERNATIONAL TRAINING 
PROGRAMME ON ADMINISTRATION OF 
JUSTICE AND SPECIALISED COURTS

 D UYAP (National Justice Network 
System) –SEGBİS (Video - 
conferencing System

 D E-Service of Court Documents

 D E-Justice Practices in Enforcement 
Offices  

 D Digital Forensics

 D Courts of Enforcement  

 D Judgeship of Criminal Execution 

 D Criminal Courts of Intellectual 
Property and Industrial Rights 

 D Commercial Courts of First Instance

 D Juvenile Courts

 D Labour Courts 

 D Consumer Courts 

 D Civil Courts of Intellectual Property 
and Industrial Rights 

 D Family Courts

SUBJECTS
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BAŞVURU
Başvurular, TİKA’nın ofisinin 
bulunduğu ülkeler yönünden 
TİKA’nın belirlediği yöntemle 
yapılacaktır. TİKA nın ofisinin 
bulunmadığı ülklerde ise 
başvurular, Türkiye’nin diplomatik 
temsilcilikleri aracılığıyla 
yapılacaktır. Belirlenen isimler, 
TAA Başkanlığına program 
başlangıcından en az 5 gün önce 
iletilecektir. 

EĞITIM SÜRESI
4 Gün

EĞİTİM DILI 
Türkçe-İngilizce

YER
Ankara / İstanbul / Antalya

KABUL ŞARTLARI
Katılımcılarda aranılacak 
özellikler şunlardır:

• Katılımcı ülkelerde hâkim, savcı 
veya adalet sisteminde uzman 
olarak görev yapmak.

• İyi derecede İngilizce bilmek.

• Bilgilerini diğer katılımcılarla 
paylaşma konusunda açık 
olmak.

İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku Uluslararası Eğitim Programı yabancı 
hâkimler, savcılar ve adalet sisteminde çalışan uzmanların, insan ticareti ve 
mülteci hukukundaki deneyimlerinin artırılması ve iş birliği sağlanmasına 
yönelik eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. 

Uluslararası eğitim programında, uluslararası hukuk bağlamında insan 
ticareti ve mülteci hukuku, Ankara’nın bu alanlardaki politika ve deneyimleri 
ile ilgili interaktif seminerler düzenlenmektedir. Ayrıca, katılımcıların 
ülkelerindeki insan ticaretinin önlenmesi ve mültecilerin korunması 
alanlarında çalışmalara katkı sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri 
kazanmaları sağlanmaktadır. Katılımcılar, eğitim programı süresince hem 
Türkiye’den programa iştirak eden eğitmenler hem de diğer katılımcılar 
ile uluslararası iletişim ağının bir parçası olurlar. Bu iletişim ağı, kurumlar 
arası öğrenme, değişim ve işbirliği için bir zemin oluşturur.

Katılımcıların eğitim sürecine katkı sağlayabilecek ve yeni edindiği bilgi 
ile deneyimleri kendi kuruluşlarında uygulayabilecek pozisyonda olan 
hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanlardan seçilmesi hedeflenmektedir.

İNSAN TİCARETİ VE MÜLTECİ HUKUKU  
ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMI

KONU BAŞL IKLAR I

 D Uluslararası Hukuk ve İnsan Ticareti

 D Türkiye’de İnsan Ticareti ile Mücadele

 D Mülteci Hukuku

 D Türk Hukukunda Mültecilere Sağlanan İmkânlar

 D Anayasa Mahkemesi ve AİHM’nin İçtihatları Işığında Geri Gönderme, Sınırdışı 
Etme ve İade Halinde Tanınan Usuli Güvenceler
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APPLICATION
Applications will be made by the 
method determined by the TİKA, 
where it has offices. Where it has 
not any office, it will be made by 
diplomatic representations of 
Türkiye. The selected trainees 
will be sent to the JAT at least 5 
days before the beginning of the 
programme.

TRAINING DURATION
4 Days

TRAINING LANGUAGE 
Turkish-English

VENUE
Ankara / İstanbul / Antalya

ADMISSION REQUIREMENTS

The qualifications of the 
participants to be sought are:

• Serving as judges, prosecutors 
or experts in the justice 
system in participating 
countries.

• Having a good degree of 
English

• Being open about sharing 
information with other 
participants.

International Training Pragramme on Human Trafficking and Refugee 
Law covers training seminars for foreign judges, prosecutors, and experts 
in order to enhance their experience in human trafficking and refugee 
law and to establish cooperation with them. 

The international training programme, interactive seminars are held on 
international aspects of human trafficking and refugee law, and Ankara’s 
policies and experience in these fields. In addition, participants are 
provided with essential knowledge and skills to contribute to work and 
efforts in prevention of human trafficking and protection of refugees in 
their home countries. Participants also become a part of an international 
network of trainers and other participants. This network provides a basis 
for inter-institutional learning, exchange and collaboration.

The target group of this programme covers judges, prosecutors and 
experts who are in a position to contribute to the training processes and 
to apply their knowledge and experiences acquired from the training in 
their own organizations.

THE INTERNATIONAL TRAINING 
PROGRAMME ON HUMAN TRAFFICKING 
AND REFUGEE LAW

SUBJECTS

 D International Law and Human Trafficking

 D Combating Human Trafficking in Türkiye

 D Refugee Law

 D Legal Remedies for Refugees in Turkish Law

 D Procedural Guarantees Recognized for Repatriation, Deportation and 
Extradition in the Light of the Case Law of the Turkish Constitutional Court 
and ECtHR
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BAŞVURU
Başvurular, TİKA’nın ofisinin 
bulunduğu ülkeler yönünden 
TİKA’nın belirlediği yöntemle 
yapılacaktır. TİKA nın ofisinin 
bulunmadığı ülklerde ise 
başvurular, Türkiye’nin diplomatik 
temsilcilikleri aracılığıyla 
yapılacaktır. Belirlenen isimler, 
TAA Başkanlığına program 
başlangıcından en az 5 gün önce 
iletilecektir.  

EĞITIM SÜRESI
3 Gün

EĞİTİM DILI 
Türkçe-İngilizce

YER
Ankara / İstanbul / Antalya

KABUL ŞARTLARI
Katılımcılarda aranılacak 
özellikler şunlardır:

• Katılımcı ülkelerde hâkim, savcı 
veya adalet sisteminde uzman 
olarak görev yapmak.

• İyi derecede İngilizce bilmek.

• Bilgilerini diğer katılımcılarla 
paylaşma konusunda açık 
olmak.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla Mücadele Eğitim Programı; 
yabancı hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanların hukuk devleti ilkesi ve 
insan haklarına saygı temelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla 
mücadele alanındaki deneyimlerinin artırılması ve bu ülkelerle işbirliği 
sağlanmasına yönelik eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. 

Uluslararası eğitim programında, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili Türk 
hukuku ve uluslararası hukukta yer alan düzenlemeler ile Türkiye’nin 
uzun yıllar uyuşturucuyla etkin mücadeleden elde ettiği tecrübe ve bilgi 
birikimi konusunda interaktif seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerler 
aracılığıyla, katılımcıların ülkelerindeki ve uluslararası arenada uyuşturucu 
ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadeleye katkı sağlamak için gerekli bilgi 
ve becerileri kazanmaları sağlanmaktadır. 

Buna ek olarak katılımcılar, eğitim programı süresince hem Türkiye’den 
programa iştirak eden eğitmenler hem de diğer katılımcılar ile uluslararası 
iletişim ağının bir parçası olurlar. Bu iletişim ağı, kurumlar arası öğrenme, 
değişim ve işbirliği için bir zemin oluşturur.

Katılımcıların eğitim sürecine katkı sağlayabilecek ve yeni edindiği bilgi 
ile deneyimleri kendi kuruluşlarında uygulayabilecek pozisyonda olan 
hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanlardan seçilmesi hedeflenmektedir.

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE 
SUÇLARIYLA MÜCADELE ULUSLARARASI 
EĞİTİM PROGRAMI

KONU BAŞL IKLAR I

 D Yargıtay Kararlarında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları    

 D Türk Ceza Hukuku Bağlamında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları

 D Uluslararası Hukuk Bağlamında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları 

 D Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Adli Tıp İncelemeleri

 D Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkili Soruşturma Yöntemleri

 D Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları Bakımından Kovuşturma ve İnfaz 

 D  Türkiye’de Uyuşturucuyla Mücadelede İstatistiki Veriler  

 D Terörizmin Finansmanında Uyuşturucu Ticareti (NARKOTERÖR) 

 D Uyuşturucuyla Mücadelede Sosyo-Politik Tedbirler
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APPLICATION
Applications will be made by the 
method determined by the TİKA, 
where it has offices. Where it has 
not any office, it will be made by 
diplomatic representations of 
Türkiye. The selected trainees 
will be sent to the JAT at least 5 
days before the beginning of the 
programme.

TRAINING DURATION
3 Days

TRAINING LANGUAGE 
Turkish-English

VENUE
Ankara / İstanbul / Antalya

ADMISSION REQUIREMENTS

The qualifications of the 
participants to be sought are:

• Serving as judges, prosecutors 
or experts in the justice 
system in participating 
countries.

• Having a good degree of 
English.

• Being open about sharing 
information with other 
participants.

The International Training Programme on Combating Drug-Related 
Crimes covers training activities for foreign judges, prosecutors and 
experts to enhance their experience in the field of combating drug-
related crimes based on the principle of rule of law and respect for 
human rights and to establish cooperation with these countries.  

The international training programme, interactive seminars are held 
on Turkish and international law in this field and on the knowledge and 
experience Türkiye has acquired through its effective combat against 
drug crimes for years. Through these seminars, participants are provided 
with the necessary knowledge and skills to contribute to combating drug-
related crimes in their countries. 

In addition, participants taking part in the training programme become 
a part of the international network formed by other participants and the 
instructors of the programme. This network provides a basis for inter-
institutional learning, exchange and collaboration.

The target group of this programme covers judges, prosecutors and 
experts who are in a position to contribute to the training processes and 
to apply their knowledge and experiences acquired from the training in 
their own organizations.

THE INTERNATIONAL TRAINING 
PROGRAMME ON COMBATING DRUG-
RELATED CRIMES

SUBJECTS
 D Drug-Related Crimes in Court of Cassation Decisions

 D Drug-Related Crimes in the Context of Turkish Criminal Law

 D Drug-Related Crimes in the Context of International Law

 D Forensic Medicine Practices in Drug-Related Crimes

 D Effective Prosecution Methods in Drug-Related Crimes 

 D Court Practices for Drug-Related Crimes

 D  Statistical Data Relating to Combating Drug-Related Crimes in Türkiye

 D Drug Trafficking in Financing Terrorism   

 D Socio-Political Measures in Combating Drug Use
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BAŞVURU
Başvurular, TİKA’nın ofisinin 
bulunduğu ülkeler yönünden 
TİKA’nın belirlediği yöntemle 
yapılacaktır. TİKA nın ofisinin 
bulunmadığı ülklerde ise 
başvurular, Türkiye’nin diplomatik 
temsilcilikleri aracılığıyla 
yapılacaktır. Belirlenen isimler, 
TAA Başkanlığına program 
başlangıcından en az 5 gün önce 
iletilecektir.  

EĞITIM SÜRESI
4 Gün

EĞİTİM DILI 
Türkçe -İngilizce

YER
Ankara / İstanbul / Antalya

KABUL ŞARTLARI
Katılımcılarda aranılacak 
özellikler şunlardır:

• Katılımcı ülkelerde hâkim, savcı 
veya adalet sisteminde uzman 
olarak görev yapmak.

• İyi derecede İngilizce bilmek.

• Bilgilerini diğer katılımcılarla 
paylaşma konusunda açık 
olmak.

İnsan Hakları Hukuku Uluslararası Eğitim Programı; yabancı hâkimler, 
savcılar ve ilgili uzmanların insan hakları hukuku alanındaki deneyimlerinin 
artırılması ve bu ülkelerle işbirliği sağlanmasına yönelik eğitim faaliyetlerini 
kapsamaktadır.

Uluslararası eğitim programında, insan hakları hukukunda temel 
kavramlar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine özgü seçilmiş meseleler 
hakkında interaktif seminerler düzenlenmektedir. Ayrıca, katılımcıların 
ülkelerinde insan hakları hukukundaki çalışmalara katkı sağlamak için 
gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanmaktadır. 

Buna ek olarak katılımcılar, eğitim programı süresince hem Türkiye’den 
programa iştirak eden eğitmenler hem de diğer katılımcılar ile uluslararası 
iletişim ağının bir parçası olurlar. Bu iletişim ağı, kurumlar arası öğrenme, 
değişim ve işbirliği için bir zemin oluşturur.

Katılımcıların eğitim sürecine katkı sağlayabilecek ve yeni edindiği bilgi 
ile deneyimleri kendi kuruluşlarında uygulayabilecek pozisyonda olan 
hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanlardan seçilmesi hedeflenmektedir.

İNSAN HAKLARI HUKUKU ULUSLARARASI 
EĞİTİM PROGRAMI

KONU BAŞL IKLAR I

 D Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Mekanizmaları

 D Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi

 D AİHM Başvurularında Usulü Gereklilikler ve Kabul Edilebilirlik Şartları

 D Adil Yargılanma Hakkı 

 D Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

 D Mülkiyetin Korunması Hakkı

 D İfade Özgürlüğü

 D Özel Hayatın Gizliliği
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APPLICATION
Applications will be made by the 
method determined by the TİKA, 
where it has offices. Where it has 
not any office, it will be made by 
diplomatic representations of 
Türkiye. The selected trainees 
will be sent to the JAT at least 5 
days before the beginning of the 
programme.

TRAINING DURATION
4 Days

TRAINING LANGUAGE 
Turkish-English

VENUE
Ankara / İstanbul / Antalya

ADMISSION REQUIREMENTS

The qualifications of the 
participants to be sought are:

• Serving as judges, prosecutors 
or experts in the justice 
system in participating 
countries.

• Having a good degree of 
English.

• Being open about sharing 
information with other 
participants.

The International Training Programme on Human Rights Law covers 
training activities for foreign judges, prosecutors and experts to enhance 
their experience in the field of human rights law and to establish 
cooperation with these countries.  

In the international training programme, interactive seminars are held 
on basic concepts of human rights law and selected issues specific to 
the European Convention on Human Rights. Through these seminars, 
participants are provided with the necessary knowledge and skills to 
contribute to studies on intellectual property law in their countries. 

In addition, participants taking part in the training programme become 
a part of the international network formed by other participants and the 
instructors of the programme. This network provides a basis for inter-
institutional learning, exchange and collaboration.

The target group of this programme covers judges, prosecutors and 
experts who are in a position to contribute to the training processes and 
to apply their knowledge and experiences acquired from the training in 
their own organizations.

THE INTERNATIONAL TRAINING 
PROGRAMME ON HUMAN RIGHTS LAW

SUBJECTS

 D United Nations Human Rights Mechanisms

 D Structure and Functioning of the European Court of Human Rights

 D Procedural Requirements and Conditions of Admissibility for ECtHR 
Applications

 D Right to a Fair Trial

 D Right to Liberty and Security

 D Protection of Property Right 

 D Freedom of Expression

 D Privacy of Private Life
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BAŞVURU
Başvurular, TİKA’nın ofisinin 
bulunduğu ülkeler yönünden 
TİKA’nın belirlediği yöntemle 
yapılacaktır. TİKA nın ofisinin 
bulunmadığı ülklerde ise 
başvurular, Türkiye’nin diplomatik 
temsilcilikleri aracılığıyla 
yapılacaktır. Belirlenen isimler, 
TAA Başkanlığına program 
başlangıcından en az 5 gün önce 
iletilecektir.   

EĞITIM SÜRESI
3 Gün

EĞİTİM DILI 
Türkçe -İngilizce

YER
Ankara / İstanbul / Antalya

KABUL ŞARTLARI
Katılımcılarda aranılacak özellikler 
şunlardır:

• Katılımcı ülkelerde hâkim, savcı 
veya adalet sisteminde uzman 
olarak görev yapmak.

• İyi derecede İngilizce bilmek.

• Bilgilerini diğer katılımcılarla 
paylaşma konusunda açık 
olmak.

Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Eğitim Programı; yabancı hâkimler, 
savcılar ve ilgili uzmanların fikri mülkiyet hukuku alanındaki deneyimlerinin 
artırılması ve bu ülkelerle işbirliği sağlanmasına yönelik eğitim faaliyetlerini 
kapsamaktadır.

Uluslararası eğitim programında, fikri mülkiyet alanında AB hukukunda 
ve uluslararası hukukta yer alan düzenlemeler hakkında interaktif 
seminerler düzenlenmektedir. Ayrıca, katılımcıların ülkelerinde fikri 
mülkiyet hukukundaki çalışmalara katkı sağlamak için gerekli bilgi ve 
becerileri kazanmaları sağlanmaktadır. 

Buna ek olarak katılımcılar, eğitim programı süresince hem Türkiye’den 
programa iştirak eden eğitmenler hem de diğer katılımcılar ile uluslararası 
iletişim ağının bir parçası olurlar. Bu iletişim ağı, kurumlar arası öğrenme, 
değişim ve işbirliği için bir zemin oluşturur.

Uluslararası eğitim programı, TAA,  TİKA, Telif Hakları Genel Müdürlüğü 
ile Türk Patent ve  Marka Kurumu işbirliği ile düzenlenmekte ve finanse 
edilmektedir.

Katılımcıların eğitim sürecine katkı sağlayabilecek ve yeni edindiği bilgi 
ile deneyimleri kendi kuruluşlarında uygulayabilecek pozisyonda olan 
hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanlardan seçilmesi hedeflenmektedir.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI 
EĞİTİM PROGRAMI

KONU BAŞL IKLAR I
 D Telif Hakları

 D Marka

 D Tasarım

 D Patent

 D Ticari Sır

 D Coğrafi İşaretler
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APPLICATION
Applications will be made by the 
method determined by the TİKA, 
where it has offices. Where it has 
not any office, it will be made by 
diplomatic representations of 
Türkiye. The selected trainees 
will be sent to the JAT at least 5 
days before the beginning of the 
programme.

TRAINING DURATION
3 Days

TRAINING LANGUAGE 
Turkish-English

VENUE
Ankara / İstanbul / Antalya

ADMISSION REQUIREMENTS

The qualifications of the 
participants to be sought are:

• Serving as judges, prosecutors 
or experts in the justice 
system in participating 
countries.

• Having a good degree of 
English.

• Being open about sharing 
information with other 
participants.

The International Training Programme on Intellectual Property Law 
covers training activities for foreign judges, prosecutors and experts to 
enhance their experience in the field of intellectual property law and to 
establish cooperation with these countries.  

In the international training programme, interactive seminars are held on 
regulations in EU law and in international law in the field of intellectual 
property.Through these seminars, participants are provided with the 
necessary knowledge and skills to contribute to studies on intellectual 
property law in their countries. 

In addition, participants taking part in the training programme become 
a part of the international network formed by other participants and the 
instructors of the programme. This network provides a basis for inter-
institutional learning, exchange and collaboration.

The international training programme is jointly organized and financed 
by the JAT, the TİKA, the General Directorate for Copyright and the 
Turkish Patent and Trademark Office.

The target group of this programme covers judges, prosecutors and 
experts who are in a position to contribute to the training processes and 
to apply their knowledge and experiences acquired from the training in 
their own organizations.

THE INTERNATIONAL TRAINING 
PROGRAMME ON INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW 

SUBJECTS

 D Copyrights

 D Trademark

 D Design

 D Patent

 D Trade Secret

 D Geographical Indications
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İLETİŞİM / CONTACT

taa@taa.gov.tr - disiliskiler@taa.gov.tr

+90 312 489 81 80 - +90 312 489 81 01


