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BİRİNCİ BÖLÜM 

 
ONARICI ADALET 

 
 
§ 1. ONARICI ADALET ANLAYIŞININ DÜŞÜNSEL TEMELİ 
 

Onarıcı Adalet Anlayışının Tarihi Gelişimi 
 
Çağdaş ceza adalet sistemlerinin çoğu, kanunun ihlâl edilmiş olması  sonucu,  faillerin 
cezalandırılması gereğine ve diğer devlet menfaatlerine öncelik tanımaktadır. Suçun mağdurları ise, 
süreçte tâli plânda kalmakta ve gereken ilgiyi görmemektedir.  
Böylece şekillenen ceza adalet sistemleri fail merkezli olup, neredeyse tamamen faille ilgilenmekte ve 
ceza yargılama sürecinde mağdur çoğunlukla ihmal edilmektedir.  
Onarıcı adaletin, mağdurun zararının giderilmesi, faillerin suç teşkil eden fiillerinden dolayı 
sorumluluğunu doğrudan üstlenmesi ve mağdurlara yardımcı olunması şeklindeki amaçları; geçmişte 
işlenmiş olan suça odaklanan geleneksel ceza adalet sisteminin değerleri ve uygulamalarıyla 
bağdaşmamaktadır 

. 
Onarıcı Adaletin Geleneksel Ceza Adaletinden Farkı 
 
Onarıcı adalet; mağdurun uğradığı zararın giderimi, failin suç teşkil eden fiilinden dolayı 
sorumluluğunu üstlenmesi ve toplumun, suç oluşturan davranıştan kaynaklanan anlaşmazlığın 
çözümüne katılımını öngören bir süreci ifade eder.  
 
Onarıcı adalet sürecinde öne çıkan ilkeler şunlardır: 
 
Olaya dâhil olan herkesin onuruna saygı, 
En güçsüz olana destek sağlama dâhil olmak üzere, sürece katılım ve güçlendirme, 
 

Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı, 
Yaş, cinsiyet, ırk, sosyal statü, düşünce yapısı veya dine dayalı ayrımcılık yapılmaması, 
Dikte edilen yerine gönüllü olarak ulaşılan sonuçları tercih etme, 
Sürecin esnek olması ve sonuçların tarafların ihtiyaçlarını karşılaması, 
Tarafların, sonuçta yapılan anlaşmaya uyması, 
Sürece toplum katılımının sağlanması, 
Kişi ve toplum güvenliğine saygı duyulması. 
 
Bu esaslar ışığında, geleneksel ceza adalet sisteminin esas aldığı hususlar şunlardır: 
Hangi suç işlenmiştir? 
Bu suçu kim işlemiştir? 
Faillerin hak ettiği ceza nedir? 
  
 
Onarıcı adalet anlayışı ise tamamen farklı hususları esas almakta olup, şu soruları yöneltmektedir: 
 
Suçtan kim zarar görmüştür? 
Bu kişilerin ihtiyaçları nelerdir? 
Bu ihtiyaçları karşılamak kimin sorumluluğundadır? 
Onarıcı adalet, belirli programlara ilişkin bir liste veya sistemik değişime ilişkin bir reçete değildir.  
 
Ceza adalet sistemi, aşağıdaki kıstasları benimsediği ölçüde onarıcı adalet anlayışını özümsemiş 
olmaktadır: 
 
İhlâl edilen kurallardan ziyade, kusurlu fiillerden doğan zararlara odaklanılması, 
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Hem mağdurlar hem failleri adalet sürecine dâhil ederek, her iki gruba da eşdeğer ilgi ve saygı 
gösterilmesi, 
Mağdurların zararlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması, mağdurların daha güçlü 
kılınması ve mağdurların ihtiyaçlarının karşılanması, 
Faillerin yükümlülüklerini anlamaları, kabul etmeleri ve üstlenmeleri hususunda teşvik edilirken, 
onlara destek olunması, 
Yükümlülüklerin yerine getirilmesinin failler açısından zor olabileceği dikkate alınarak, bunların 
zararla eşdeğer tutulmaması ve uygulanabilir olmasına dikkat edilmesi, 
Mağdurlar ile failler arasında, uygun olduğu ölçüde doğrudan veya dolaylı  iletişim kurulmasına 
(görüşmeye) imkân tanınması, 
 

Toplumun da suçtan etkilendiği nazara alınarak adalet sürecine dâhil edilmesi, güçlü kılınması ve 
suçun sebeplerini anlama ve suça cevap verme kapasitesinin artırılması, 
Hürriyeti bağlayıcı cezadan ziyade, işbirliği ve faili topluma yeniden 
kazandırmanın teşvik edilmesi, 
Düşünce ve fiillerin istenmeyen sonuçlarına dikkat çekilmesi, 
Mağdurlar, failler ve adalet sisteminin diğer süjeleri de dâhil olmak üzere, tarafların tümüne saygı 
gösterilmesi. 
 
Onarıcı Adalet Programlarının Esasları 
 
Onarıcı adalet programlarının dayandığı esaslar şu şekilde sıralanabilir: 
Suça verilecek karşılık, mağdurun uğramış olduğu zararı mümkün olduğu ölçüde gidermeye yardımcı 
olmalıdır, 
Faillerin, davranışlarının kabul edilemez ve mağdur ile toplum bakımından bazı somut sonuçları 
olduğunu anlaması sağlanmalıdır, 
Genel olarak insanların, uygun koşullarda erişilebilen ve kendileri için önemli olan meseleleri ele alma 
ve sorunları çözmede kullanılabilen, derunî dünyalarında harekete geçirilmemiş bazı kaynaklara sahip 
olmaları sağlanmalıdır. Bu nedenle mağdurlar da kendi fiillerinin sorumluluğunu üstlenebilirler ve 
üstlenmelidirler, 
Mağdurlar, kendi ihtiyaçlarını açıklama ve fail tarafından yapılacak en iyi onarım şeklinin 
belirlenmesine katılma imkânına sahip olmalıdır, 
Hem devlet hem de toplumun, bu sürece katkıda bulunma sorumluluğu vardır. 
 
Onarıcı Adalet Yöntemleri 
 
. Onarıcı adalet yöntemleri arasında öne çıkanlar mağdur-fail arabuluculuğu (ceza arabuluculuğu), 
grup toplantısı, görüşme grupları  (barış halkaları) ve diğer yöntemlerdir.  
“Mağdur-fail uzlaştırması”, “mağdur-fail  toplantısı” veya  “mağdur-fail  görüşmesi” şeklinde de 
adlandırılan mağdur-fail arabuluculuğunda mağdur ve fail, süreci kolaylaştırmaya çalışan bir veya 
bazen iki arabulucu yahut kolaylaştırıcı huzurunda gerçekleştirilen doğrudan arabuluculukta bir araya 
gelirler.  
Arabuluculuk (uzlaştırma) sürecinin, üçüncü kişinin taraflar arasında bilgi getirip götürmek suretiyle 
yürüttüğü  mekik  arabuluculuğu   şeklinde  gerçekleştirilmesi  de  mümkündür.   
 
Genelde “aile grup toplantısı”, “topluluk grup toplantısı” veya “onarıcı grup toplantısı” olarak bilinen 
grup toplantılarında; mağdur ve faillere destek olacak kişilerin yanı sıra, toplumdan da katılımcılar 
bulunur. 
  
Genelde “barış grupları”, “onarıcı adalet grupları”, “zararın giderilmesi grupları” ve “cezalandırıcı 
halka” olarak adlandırılan görüşme grupları için toplanan katılımcıların sayısı ve türleri, grup 
toplantısı için toplanan katılımcıların sayısı ve türlerine benzemektedir;  
Diğer onarıcı adalet yöntemlerine örnek olarak, mağdurlar ile faillerin suça uygun  bir karşılık 
verilmesi konusunda görüşmek üzere bir araya gelmeleri için davet  edildikleri giderim heyetleri ve 
diğer toplum temelli programlar gösterilebilir. 
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§ 2.MAĞDUR-FAİL ARABULUCULUĞU 
 
Mağdur-Fail Arabuluculuğunun Gelişimi 
 
 “mağdur-fail arabuluculuğu”, en yaygın “onarıcı adalet” programlarındandır Arabulucu, tarafsızlık, 
gönüllülük ve gizlilik gibi belirli arabuluculuk hünerlerini kullanarak, taraflar arasındaki iletişimi 
kolaylaştırır; sorunlarla başa çıkma, iyileşme ve onarmayı mümkün kılan bir ortam sağlar.  
 
 
Arabuluculuk süreci, çoğu davada basit bir “uyuşmazlık çözüm yöntemi” olmadığı gibi, anlaşmazlığın 
hızlı ve basit biçimde çözümlenmesi veya salt tarafların uzlaştırılmasına da indirgenemez. 
 
Mağdur-fail arabuluculuğunun amaçları şunlardır: 
 
Suçun sebep olduğu manevî ve maddî zararın onarılması yönünde bir çaba  olarak, mağdur ile failin ve 
uygun hâllerde onlara destek olacak kişilerin (aile bireylerinin, yakınlarının) aktif olarak katıldığı 
onarıcı bir süreç sağlamak, 
Mağdur ve failin, suç teşkil eden fiili tartışmaları, sorularına cevap almaları, duygularını açıklamaları 
ve mümkün olduğu ölçüde onarma ve iyileşme yönünde yol almalarına imkan tanımak, 
Mağdur ve failin, suçun sebep olduğu zararı giderecek bir anlaşma ve karşılıklı olarak kabul 
edilebilir plan geliştirmesine yardım etmek. 
 
Mağdur fail arabuluculuğuna (uzlaştırmasına) başvurulabilmesi için şu koşullar sağlanmalıdır: 
 
Fail suçun işlenmesindeki etkisini, suç teşkil eden fiilden dolayı kısmen dahi olsa sorumlu olduğunu 
kabul etmeli veya inkar etmemelidir. 
Hem mağdur hem de fail, arabuluculuk sürecine katılmayı özgür iradeleriyle 
istemelidir. 
Mağdur ve fail, arabuluculuk sürecine katılmalarının, maddî hukuk ve yargılama hukuku yönünden 
sahip oldukları hukukî güvencelerine bir zarar  vermeyeceğinden  emin olmalıdır. 
 
Mağdur ve failin her zaman yüz yüze gelmesini gerektirmeyen arabuluculuk sürecinde, müzakerelerin 
doğrudan yürütülmesi hâlinde, mağdurun konumunun güçlendirilmesi amacıyla ilk önce mağdur 
konuşmaya davet edilir. 
 
Mağdur-Fail Arabuluculuğunun (Uzlaştırmasının) Sunduğu Faydalar 
 
Mağdura Yönelik Faydalar 
 
Mağdurlar,  kendi  görüşlerinin  dikkate  alındığı  daha  az  resmî  bir  adlî  süreç istemektedir. 
Mağdurlar, soruşturma ve kovuşturma sürecinin işleyişi ve sonucu hakkında daha fazla bilgi 
istemektedir. 
Mağdurlar, soruşturma ve kovuşturma sürecine katılmak istemektedir.  
Mağdurlar, soruşturma ve kovuşturma sürecinde saygılı ve âdil muamele görmek istemektedir. 
Mağdurlar, soruşturma ve kovuşturma sürecinde kendilerine maddî tazminat ödenmesini istemektedir. 
 
Mağdurlar, soruşturma ve kovuşturma sürecinde kendilerine mânevî tazminat ödenmesi ve 
kendilerinden özür dilenmesi beklentisi içindedirler. 
 
Mağdur-fail arabuluculuğu, mağdurların bu beklentilerine büyük ölçüde karşılık 
vermekte ve şu faydaları sunmaktadır: 
Fail, işlediği suçun mağdur üzerindeki olumsuz etkilerini telafi etme şansı bulur. 
Faile, işlediği suçun beşeri etkisi ile yüzleşme olanağı tanınırken, mağdur da, duygu ve düşüncelerini 
faile doğrudan açıklayabilir. 
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Faili tanımayı sağlar. 
Mağdur, suçun işlemesinden sonra zihninde oluşan, “Bunu bana neden yaptın?”, “Evime nasıl 
girdin?”, “Beni izliyor muydun?”, “Buna sebebiyet veren bir şey yaptım mı?”, “Bunu önleyebilmek 
için benim yapabileceğim bir şey var mıydı?” gibi, sadece failin yanıtlayabileceği soruların yanıtını 
alabilir. 
Mağdurun, suçun işlemesinden sonra fail ve suçla ilgili olarak ortaya çıkan, çoğunlukla da abartılı olan 
korkuları yatıştır ve “Bir daha gelir mi?”, “Ne çeşit bir canavar bunu bana yapabilir?”, “Tehlikede 
miyim?” gibi sorular bastırılır. 
Mağdur, kendisinden özür dilenmesini isteyebilir ve bu fırsatı bulabilir. 
Mağdur, bir eşya veya hedef olarak değil, bir insan gibi görülme fırsatını yakalar. 
Geleneksel ceza muhakemesi sistemlerinde, gerek çocuklar gerek yetişkinlere yönelik olarak 
çoğunlukla görüldüğü gibi, mağdurun sürecin dışında bırakılması veya  bir külfet olarak görülmesi 
yerine, değer verilen bir süje olarak suçtan doğan sorunların çözüm sürecine dahil edilmesi sağlanır. 
Fail, mağdura karşı olan sorumluluğunu bizzat üstlenir. 
Mağdurun zararının, fail tarafından giderimine (telâfisine) yardımcı olunur ve mağdura özgü ve 
anlamlı giderim şekillerinin belirlenmesi (örneğin  nakden  tazmin  veya bir diğer giderim şekli) 
sağlanır.  
Böylece mağdur, zararının giderimi için hukuk mahkemesinde ayrı bir tazminat davası açmaktan 
kurtulur. 
Tazminatın gerçekten ödenme ve mağdurun zararının giderimi şansını büyük ölçüde artırır 
(araştırmalara göre ödemenin yapılması ihtimali, dava yoluna nazaran 4   kat daha fazladır). 
Failin tekrar suç işleme ihtimalini azaltarak, mağdura, toplum için önemli bir sorun teşkil eden, suç 
işlenmesinin önlenmesine katkıda bulunma fırsatı sunar. 
Mağdurun mahkemeye gitme gerekliğini ortadan kaldırabilir. 
Mağdur, adaletin yerine geldiği duygusunu hisseder. 
Mağdurun huzur duymasını sağlayacak uzlaşmalar yapılır. 
 
Faile Yönelik Faydalar 
 
Sadece cezalandırılmak yerine, değişiklik yapma, hataları düzeltme fırsatı tanır. 
Mağdurdan özür dileme veya mağdura açıklama yapma fırsatı sunar. 
Fail, işlediği suçun, insan üzerindeki gerçek etkilerini anlayabilme fırsatı sağlar. 
Failin bir suçlu olarak değil, bir insan olarak görülmesine olanak tanır. 
 

Failin, mağdurun zararının nasıl giderileceğine ilişkin karar verme sürecine katılmasını, makul ve 
yerine getirilebilir bir giderim anlaşmasını müzakere etmesini sağlar. 
İlk kez suç işleyen kişiler veya suça sürüklenen çocuklar gibi, failin toplum için tehlike oluşturmadığı 
uygun durumlarda mağdurun zararının giderimi suretiyle, sabıkalı olmak veya hapis cezası almak 
yerine, failin soruşturmadan kurtulması için eşsiz bir imkan sunar. Müzakere sanatının kullanılmasıyla 
mağdur-fail arabuluculuğu, suçta tekerrürü önler. 
Topluma yararlı bir birey olarak, faile imajını düzeltme fırsatı sunar. 
 
Topluma Yönelik Faydalar 
 
Kayıpların telafisi suretiyle, suçların toplum üzerindeki etkilerini hafifletir. 
Faillerin, mağdur ve suçtan zarar görenlere nasıl zarar verdiklerini anlamalarını sağlayarak, suçun 
tekrarını önler. 
Toplumda adalet tecrübesini arttırır. 
Hapis cezasının toplum üzerindeki olumsuz etkilerini (örneğin ebeveynlerin veya evin geçiminden 
sorumlu olan aile üyelerinin hürriyetinden mahrum bırakılması gibi) hafifletir ve faillerin hapis 
cezasını çekerken, suçtan ders almış olarak topluma geri dönmelerini sağlar. 
Suçun, süreklilik gösteren kişiler arası bir anlaşmazlığın parçası olduğu veya mağdur ile failin 
gelecekte görüşme ihtimalinin olduğu durumlarda, toplumda barışın sürdürülmesi için bir zemin 
oluşturur. 
Suçtan kaynaklanan sorunların çözümlenmesini sadece devletten beklemek yerine, bu sorunların 
çözümü için gönüllüleri eğiterek çaresizlik hissinin üstesinden gelinir ve toplumun kendi suç sorunu 
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üzerinde doğrudan etkili olabilmesi sağlanır. 
Eğitimli gönüllüler, alternatif uyuşmazlık çözümü konusunda kazandıkları yeni hünerleri, ilişkileri 
vasıtasıyla kendi çevrelerine ve daha genel olarak da  topluma  taşırlar. 
 
Ceza Adaleti Sistemine Yönelik Faydalar 
 
Mağdurların ihtiyaçları karşılanır ve onların, ceza ve çocuk adaleti sistemine yönelik memnuniyetleri 
artırılır. 
Toplumun adalet tecrübesi ile ceza ve çocuk adaleti sisteminden olan tatminini artırır. 
Geleneksel çekişmeli ceza yargılaması sürecinde, ceza davaları için harcanan süreyi büyük ölçüde 
kısaltır. 
Hizmetlerin, bu alanda eğitim almış gönüllüler tarafından yerine getirilmesi sayesinde, geleneksel ceza 
yargılaması sürecinde, ceza davaları için harcanan masrafları büyük ölçüde azaltır. 
 
Toplum için tehlikeli olmayan ve toplum ile mağdura yararlı katkılarda bulunabilecek failler için 
yaratıcı seçenekler geliştirmek suretiyle, hapis cezasının yol açtığı giderleri azaltır. 
Savcıların, ceza mahkemelerinin ve kolluk makamlarının iş yükünü azaltarak, bu mercilere tahsis 
edilen kamu kaynaklarının en fazla ihtiyaç duyulan davalarda daha çok kullanılmasını sağlar. 
 

Toplumun ceza ve çocuk adaleti sistemine yönelik bilincini geliştirerek, bu sistemi sahiplenmesini 
sağlar ve böylece, mağdur ve gönüllülerin sürece katılımını  artırır. 
 
Mağdur-Fail Arabuluculuğunun Ön Koşulları 
Mağdur fail arabuluculuğunda taraflar, “uyuşmazlığın tarafları” olarak adlandırılmazlar.  
 
Mağdur fail arabuluculuğuna başvurulabilmesi için şu ön koşullar sağlanmalıdır: 
 
BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR 
 
Onarıcı adalet ile geleneksel ceza adaleti arasındaki düşünce farkı nedir? 
Onarı adalet sürecinin temel ilkeleri nelerdir? 
Ceza arabuluculuğuna ilişkin temel uluslararası belgeler nelerdir? 
Onarıcı adalette fail ve mağdurların zayıflıkları yerine güçlü yönlerinin ön planda tutulmasının 
sebepleri nelerdir? 
Onarıcı adalet ile mağdur hakları arasındaki bağlantı nedir? 
Mağdur-fail arabuluculuğunun amaçları nelerdir? 
Mağdur-fail arabuluculuğunun mağdur bakımından sunduğu faydalar nelerdir? 
Mağdur-fail arabuluculuğunun fail bakımından sunduğu faydalar nelerdir? 
Mağdur-fail arabuluculuğunun toplum ve ceza adalet sistemi bakımından sunduğu faydalar nelerdir? 
Mağdur-fail arabuluculuğunun suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklar bakımından sunduğu 
faydalar nelerdir? 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
§ 3. UZLAŞTIRMANIN ESASLARI VE BENZER KURUMLARDAN FARKLARI 

Uzlaşma ve Uzlaştırma Kavramları 
 
Uzlaştırma kurumu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 5. kitabının “Özel Yargılama Usulleri” üst 
başlığını taşıyan 2. kısmının 1. bölümünde yer alan 253, 254 ve 255. maddelerinde düzenlenmiştir.  
 
Uzlaştırma, uzlaştırmacının başkanlığında yürütülen süreci ifade ederken, uzlaşma  bu süreç 
sonucunda ya da uzlaştırmacı olmaksızın taraflar arasında  yürütülen  görüşmeler sonucunda varılan 
anlaşmayı ifade etmektedir. 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilk halinde ve 5560 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik 
sonrası kurumun adı uzlaşma olarak anılmıştır. 6763 sayılı Kanun ile kurumun adı “Uzlaştırma” olarak 
değiştirilmiş, CMK m. 253’ün madde başlığı “Uzlaştırma” olarak düzenlenmiştir. 
 

. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 253, 254 ve 255’te uzlaştırmanın tanımı doğrudan yapılmamıştır. Ceza 
Muhakemesi Kanunu m. 253’ün tamamının incelenmesi ile ancak sağlıklı bir tanıma varmak mümkün 
olabilir. 
Yönetmeliğin 4. maddesinin (k) bendinde de uzlaştırma kavramı tanımlanmıştır. Buna göre uzlaştırma, 
uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya 
kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı 
tarafından anlaştırılmaları suretiyle  uyuşmazlığın  giderilmesi sürecidir. 
Uzlaştırmacı, Yönetmelik m. 4’te; “Uzlaştırmacı: Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar 
gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen 
avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişiyi, ifade etmektedir. 
Soruşturma;  CMK.  m.  2/1-e'ye  göre  soruşturma,  "kanuna  göre  yetkili  mercilerce suç şüphesinin 
öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi"  
Suç şüphesinin öğrenilmesi ihbar, şikayet ya da başka herhangi bir yolla gerçekleşebilir. Bu aşamaya 
kadar olan evreye ceza muhakemesi hukukunda soruşturma adı verilmektedir. 
Kovuşturma; CMK m. 2/1-f'ye göre, "iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar 
geçen evreyi"ifade etmektedir.  
 
 
 
Şüpheli-Sanık; sanık ve şüpheli ayrımı, CMK ile net bir biçimde ortaya konulmuştur. Buna göre bir 
suç isnadı altında bulunan kimse, soruşturma boyunca şüpheli sıfatına sahiptir. Hakkında işlediği iddia 
olunan suçtan dolayı kamu  davası  açılan kimse ise kovuşturma evresinde (CMK m. 2) sanık olarak 
nitelendirilmektedir. 
 
Suça sürüklenen çocuk, “Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla hakkında 
soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar 
verilen çocuğu ifade etmektedir” (ÇKK m. 3/1-a-2). 
 
Suçun mağduru, suçun üzerinde işlendiği kişi veya şeyin (suçun konusunun) sahibidir.  
Suçtan zarar gören, “tazmin edilebilir bir zarara uğrayan, dolayısıyla iade ve tazmini isteme hakkına 
sahip olan ve ceza davasına katılabilen kişidir”. Başka bir ifadeyle suçtan zarar gören, ceza 
muhakemesinin süjelerinden görülen ve  kamu  davasına katılabilecekleri hükme bağlanan 
kimselerdir.. 
Katılan, suçtan zarar gören veya mağdurun kovuşturma  evresinde  sanıktan şikayetçi olduğunu 
bildirmesi ve talep etmesi üzerine mahkeme tarafından davaya katılmasına karar verilen kişidir.  
 
 

UZLAŞTIRMA SÜREÇTİR-UZLAŞMA İSE ANLAŞMADIR 
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Uzlaştırmaya İlişkin Kanunlaştırma Süreci 
 
Türk Ceza Kanunu’nun 73. maddesinin 8. fıkrasında yer almıştır. Söz konusu düzenlemede 
uzlaşmanın şartları ve sonuçları “Suçtan zarar göreni gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olup, 
soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı bulunan suçlarda, failin suçu kabullenmesi ve 
doğmuş olan zararın tümünü veya büyük bir kısmını ödemesi veya gidermesi koşuluyla mağdur ile fail 
özgür iradeleri ile uzlaştıklarında ve bu husus Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından 
saptandığında kamu davası açılmaz veya davanın düşürülmesine karar  verilir.” Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun1 253. maddesinde ise, uzlaştırma usûlüne dair düzenlemeler yer almıştır. Ayrıca 5395 
sayılı Çocuk Koruma Kanunu2 m. 24 hükmünde de faili suça sürüklenen çocuk olan suçlarda, 
uzlaştırmaya  dair düzenlemelere yer verilmiştir. 
 
24.11.2016 tarihli ve 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla,uzlaştırma kurumunun usûl ve  esaslarında  önemli değişiklikler 
yapılmıştır.  
 
Uzlaştırmanın Hukukî Niteliği 
 
Uzlaştırma, karma hukukî niteliğe sahiptir ve bir yönüyle maddî ceza  hukuku diğer yönüyle de ceza 
muhakemesi hukuku kurumudur. Uzlaştırma kapsamında olan bir suç bakımından, uzlaştırma usûlü 
uygulanmadan muhakemeye devam edilememektedir. Bu nedenle uzlaştırma, muhakeme engeli de 
teşkil etmektedir. taraflar arasında uzlaşmanın sağlanmış ve uzlaştırmaya ait diğer koşulların da 
karşılanmış olması, failin cezaî sorumluluğunu ortadan kaldırır.  
Uzlaştırmanın karma niteliğinin iki temel sonucu vardır. Birincisi  zaman  bakımından uygulanmaya 
ilişkindir. Muhakeme normlarının, maddî gerçeğe hukuka uygun biçimde ulaşabilme konusundaki en 
ileri bilgi ve tecrübe ile hazırlandığı varsayıldığından, geçmişte işlenen suçlar bakımından dahi derhal 
uygulanmaları esasken, ceza normları “kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi” gereği, kural olarak  
geçmişte işlenen suçlar bakımından uygulanmazlar.  
Uzlaştırmanın karma niteliğinin ikinci sonucu kıyas yasağını ilgilendirmektedir. Bilindiği gibi 
muhakeme normlarında kıyas serbestisi varken, ceza normlarında kıyas yasağı vardır. Dolayısıyla 
uzlaştırmanın kapsamını kıyas yoluyla daraltmak veya genişletmek mümkün değilken, uzlaştırmanın 
nasıl gerçekleştirileceğine dair usûlde kıyas mümkündür. 

 
 

Uzlaştırmanın Benzer Diğer Kavramlardan Farkları 
 
uzlaştırma, şikâyetin geri alınması anlamına gelmemektedir. Hattâ şikâyetin bir edim karşılığında geri 
alınması bile uzlaştırma olarak nitelendirilemez, çünkü uzlaştırmanın hüküm ve sonuçları farklıdır. 
TCK m. 75/1  hükmünde,  uzlaştırma kapsamında olan suçların önödeme kapsamında olmayacağı 
hükme bağlandığından uzlaştırma, önödemenin olumsuz şartıdır.  
 

 
 
Uzlaştırma soruşturma evresinde sağlanırsa  
 
kamudavasının açılmasını ertelenmesi,  
 
kovuşturma evresinde sağlanırsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumları,  
 
 
 
 
 
§ 4. UZLAŞTIRMANINTEMEL İLKELERİ 

MUHAKEME ŞARTI OLAN ÖNÖDEME UZLAŞTIRMAYA ENGElDİR. 

KARMA NİTELİKLİ BİR KURUM OLAN UZLAŞTIRMADA 
LEHE KANUN UYGULAMASI MÜMKÜNDÜR 
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Uzlaştırmanın Tarafların Özgür İradelerine Dayanması 
 
Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin özgür iradeleri ile kabul etmeleri 
ve karar vermeleri halinde gerçekleştirilir. rapor imzalanana kadar iradelerinden vazgeçebilirler. 
zorlayıcı veya onlara ilgisiz bir uzlaştırmacı yaklaşımı asla uygun değildir., uzlaştırma süreci ile ilgili 
taraflara sağlıklı bilgi vermesi, uzlaştırmanın sonuçlarını anlatması gerekir.  
Taraflar kendilerine yapılan uzlaştırma teklifini kabul edip etmemekte serbesttirler.  
Taraflar, teklifi kabul etseler dahi uzlaştırma görüşmelerine katılıp katılmamakta da özgürdürler.  
 
Taraflar, uzlaşmaya varmak zorunda değildirler. Uzlaştırma müzakerelerinin amacı, tarafların 
aralarında belirleyecekleri bir edim üzerinde uzlaşmalarını sağlamaktır. Uzlaştırmacının görevi, 
müzakere tekniklerini kullanarak, kendi tarafsızlığına gölge düşürmeden tarafların iletişim 
kurmalarına ve isterlerse bir  orta yolda buluşmalarına sağlamaktır. Uzlaştırmacı, tarafların hüküm ve 
sonuçlarını bilerek ve özgür iradeleriyle uzlaşmalarını sağlayacak uygun tedbirleri alır  
Özgür irade, taraflara yalnızca özgür iradelerinin önemi belirtilerek sağlanamaz. 

 
 
 “Uzlaşma teklifinde bulunulanlardan herhangi biri üç gün içinde teklifi yapan uzlaştırmacıya 
kararını bildirmediği takdirde, uzlaşma teklifi reddedilmiş sayılır. Bu durumda, Kanunun 255 inci 
maddesi hükmü saklı kalmak üzere, ayrıca diğerlerine uzlaşma teklifinde bulunulmaz”  
 
Tarafların Temel Haklarının Korunması 
 
Bu haklar Anayasal haklar ve ceza muhakemesi hukukundan kaynaklanan haklarıdır.  
Onarıcı adaletin  temelinde, her iki  tarafın da faydasına olan sonuca ulaşma amacı vardır. 
 
 
 
 
Tarafların ve Kanunî Temsilcilerinin Ceza Muhakemesi Kanununun 
Tanıdığı Temel Güvencelere Sahip Olması 
 
. İsnadı öğrenme hakkı ve müdafiden yararlanma hakkı buna örnek olarak gösterilebilir. delil 
toplanmasını isteme ve vekilden yararlanma hakları vardır. saygınlıklarına özen gösterilmesi ve ceza 
muhakemesi haklarının korunması gerekmektedir. 
 
Taraflara Tercüman Atanması 
 
Taraflardan birinin meramını anlatacak kadar Türkçe bilmemesi veya engelli olması hâlinde, 
uzlaştırma süreci ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesi tercüman vasıtasıyla yapılacak ve tarafın 
özgür iradesi tercüman vasıtasıyla ortaya konacaktır. Bu tercümanın ücreti yargılama giderinden 
sayılmayacak ve hazine üzerinde bırakılacaktır. 
 

 
 

 
 
 
Tarafların Yeterince Bilgilendirilmeleri 
 

UZLAŞTIRAMANIN SAĞLANIP SAĞLANMADIĞINDAN 
BAĞIMSIZ OLARAK TERCÜMAN ÜCRETİ YARGILAMA GİDERİNE 

DAHİL EDİLMEZ. 

UZLAŞMA TEKLİFİNDE BULUNULMADAN ÖNCE, KİŞİYE 
UZLAŞMANIN MAHİYETİ, UZLAŞTIRMA SÜRECİ VE UZLAŞMAYI 
KABUL VEYA REDDETMESİNİN HUKUKÎ SONUÇLARI ANLATILIR. 

UZLAŞTIRMACI TARAFLARIN BU HUSUSLARI ANLAMASINI 
SAĞLAR (CMUY m. 5/8). 



 

SMMM İlker AKTAŞ 
 

Uzlaştırma sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi, öncelikle tarafların bu kurumun içeriği 
hakkında yeterince bilgi sahibi olmalarına dayanmaktadır. Uzlaştırma neticesinde belirlenen edim 
bakımından mağdurun elinde çek veya senetten daha güvenli (İİK m. 38 anlamında ilâm niteliğinde) 
bir belge olacağı açıklanmalıdır. Şüpheliye, uzlaştırmanın sağlanması halinde mağdurun tüm 
haklarından vazgeçmiş sayılacağı ve tazminat davası da açamayacağı söylenmelidir. 
 

 
 

 
Tarafların Özel Durumlarının Göz Önünde Bulundurulması 
 
Uzlaştırmacı, kendisine verilen belgelerden özellikle tarafların ifadelerini ayrıntılı incelemeli ve 
taraflar hakkında yeterli bilgi  sahibi olmalıdır.  
 
 
Müzakerelerdeki Bilgi ve Belgeler Konusunda Gizlilik 
Uzlaştırmacı, görevi nedeniyle kendisine verilen bilgi ve belgelerin gizliliğini korur. Gizliliği koruma 
yükümlülüğü, uzlaştırmacının görevi sona erdikten sonra da devam eder Uzlaştırma müzakereleri 
gizlidir. müzakerelere sadece şüpheli, müdafi, mağdur (veya suçtan zarar gören), vekili ile bu kişilerin 
kanunî temsilcisi katılabilir   bu bilgi veya belgenin sahibinin rızası veya kanunî bir zorunluluk söz 
konusu olmadan açıklanamaz Gizlilik, yalnızca uzlaştırma görüşmelerini değil, sürecin tamamını ve 
sadece tarafların sunduğu belgeleri değil, uzlaştırma bürosu tarafından uzlaştırmacıya verilen bilgi ve 
belgeleri de kapsar.üçüncü kişilere karşı gizli tutmakla değil, bu belgeleri taraflarla da paylaşmamakla 
yükümlüdür.  
 
 
Gizlilik iki şekilde anlaşılmalıdır. Birincisi, işlemlerde ilgililerden başka kimsenin hazır bulunmaması, 
ikincisi ise, yapılmış olan araştırma sonuçlarının kamuya açık olmamasıdır. 
Ancak gizlilik ilkesi, şüphelinin kolluk veya savcı tarafından ifadesi alınırken veya sulh ceza 
hâkimince sorgusu yapılırken işlemi yapan kişi ve kâtibin hazır  bulunması ve müdafiinin de 
işlemlerde hazır bulunması olanağı tanınarak yumuşatılmıştır (CMK m. 147; 169). Kezâ keşif 
sırasında da şüpheli, sanık, mağdur ve müdafi ile vekil hazır bulunabilir. 
 
yapılan işlemlerin tutanağa geçirilmesi halinde, dosyadan bu tutanakların örneklerinin alınması veya 
okunması, dosyanın gizliliğiyle ilgilidir ve ayrı kurala bağlanmıştır. Soruşturma evrakını görme ve 
örnek alma yetkisi, Kanunda şüphelinin müdafisi ile mağdur veya müştekinin vekiline tanınmıştır  
 her türlü işlem, imkan ölçüsünde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınır ve yazılı 
tutanağa çevrilmesi sureti  ile ilgililere verilebilir. TCK m. 286’da, soruşturma ve kovuşturma 
işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alma ve nakletme de suç olarak 
düzenlenmiştir. 
Kural olarak kovuşturma evresi kamuya açıktır. Kovuşturma evresinin kamuya açık (alenî) olması, bu 
evrede başvurulan uzlaştırma müzakerelerinin de alenî olacağı anlamına gelmez.  
Aleniyet, aynı zamanda âdil yargılanmanın gerçekleşmesine de katkıda bulunan ilkelerden biridir  
Uzlaştırma sürecinin gizliliği aynı zamanda bir temel ve etik ilkedir., etik ilkelere aykırı davranan, 
uzlaştırmacı Daire Başkanlığınca sicilden ve listeden çıkarılır (CMUY m. 49). 
 “Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişi, bir  yıldan  üç  yıla kadar hapis veya adli para 
cezası ile cezalandırılır 
 

 
 
 
Müzakerelerin Gizliliği Nedeniyle Yapılan Açıklamaların Davada Delil Olamaması, uzlaştırma 
görüşmeleri sırasında yapılan açıklamaların herhangi bir soruşturma, kovuşturma veya davada delil 

SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ YANINDA, MÜZAKERELERDE 
SÖYLENEN SÖZLER VE SUNULAN BELGELER HAKKINDA 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE BİLGİ VERİLEMEZ. 

UZLAŞTIRMACI TARAFLARA ZORLAYICI VEYA İLGİSİZ BİR 
YAKLAŞIM SERGİLEYEMEZ. 
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olarak kullanılmayacağı düzenlenmiştir. Müzakerelere katılanlar  bu bilgilere ilişkin olarak tanık 
olarak dinlenemez. Daha önce mevcut olan bir belge veya olgunun, uzlaştırma müzakereleri sırasında 
ileri  sürülmüş olması, bunların soruşturma  ve kovuşturma sürecinde veya bir davada delil olarak 
kullanılmasına engel teşkil etmez  
Bu itibarla, tarafların yapmış olduğu açıklamalar gerek ceza gerek özel hukuk yargılamasında, 
karşılarına delil olarak çıkmayacaktır.  
 
Tarafların Uzlaştırma Sürecini Anlamasının Sağlanması 
 
müzakerelere başlamadan önce taraflara; uzlaştırmanın temel  ilkelerini, kendisinin tarafsızlığını, 
uzlaştırma süreci ve sonuçlarını, uzlaştırmacı ile tarafların uzlaştırmadaki işlevlerini, gizlilik 
yükümlülüğünü açıklar ve onların bu süreci anlamalarını sağlar  
 
Uzlaştırmayı Sağlayacak Uygun Tedbirlerin Alınması 
 
Tarafların görüntüde  uzlaşmaları  uzlaşma değildir, tarafların meselenin özünde uzlaşmaları gerekir.  
 
§ 5. UZLAŞTIRMA HUSUSUNDAKİ GENEL HÜKÜMLER 
 
Mağdur veya Suçtan Zarar Görenin Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması 
 
Ceza hukukunda sanık veya şüpheli ancak gerçek kişilerdir. Tüzel kişiler, hiçbir durumda sanık veya 
şüpheli olamazlar.  
 
Aynı Olayda Birden Fazla Şüpheli veya Sanığın Varlığı Hâlinde Uzlaştırma Sanık ve şüpheli ayrımı,  
 
birsuç isnadı altına bulunan kimse, soruşturma boyunca şüpheli sıfatına sahiptir. kamu davası açılan 
kimse ise kovuşturma sanık olarak nitelendirilir  
Bir suç birden fazla fail tarafından birlikte işlenmişse; yani  suçun  birden  fazla sanığı veya şüphelisi 
söz konusu ise, bunlardan ancak uzlaşan şüpheli veya sanık uzlaştırmadan yararlanabilecektir.  
 
 

A) Bir Suçtan Dolayı Birden Fazla Mağdur veya Suçtan Zarar Görenin Bulunması 
 
Suçun mağduru, failin üzerinde suç işlediği şeyin sahibidir.  
Ceza davalarının Cumhuriyet savcısı tarafından takip edilmesi,  CMK’nın  suçtan tüm toplumun 

zarar gördüğü anlayışını benimsemesinin bir göstergesidir.  
Bir suçtan dolayı mağdur veya suçtan zarar görenin çokluğu hâlinde uzlaşmanın sağlanabilmesi 

için mağdur veya suçtan zarar gören tüm kişilerin uzlaşmayı kabul  etmesigerekmektedir. 
Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen hâllerde her suç için ayrı ayrı 

uzlaştırma yapılır”  
 

B) Uzlaştırmanın Aynı Soruşturma veya Kovuşturmada Bir Kez Yapılabilmesi  
 
Suçun işlenmesinden itibaren 30 gün geçmeden uzlaştırma teklifinin yapılamaması ve 
uzlaştırmacıya ilk seferinde 30 gün; bu süre yeterli olmazsa yazılı olarak başvuru üzerine en 
fazla 2 0+ 20 günlük ek süre verilmesi, yargılamanın süresini göreceli olarak uzatmaktadır. Bu 
nedenle bu usulün birden fazla kez uygulanması, muhakeme sürelerinin önü alınmaz şekilde 
uzamasına neden olacaktır. 

Ancak uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören 
uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet 
savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler  

Soruşturma evresinde uzlaştırma yoluna gidilmesi ancak bunun gerçekleşmemesi, sonuçsuz 
kalması hâlinde daha sonra tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez.  
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C) Uzlaştırmanın Uyuşmazlığı Ceza ve Tazminat Hukuku Açısından Sona 
Erdirmesi 

yalnızca cezaî sorumluluğun ortadan kalkmasından ibaret değildir. Uzlaştırma ile özel hukuka 
ilişkin tazminat hakkı da sona erer (Suç nedeni ile uğranan zarara ilişkin açılmış bir tazminat  davası  
var  ise bu davadan feragat edilmiş sayılır.  

 
 
 

D) Uzlaştırma Sürecinin Devamının Soruşturma İşlemlerine Engel Olmaması 
.  
Uzlaştırma ile ilgili iş ve işlemler yürütülürken bir yandan da soruşturma veya kovuşturmaya 

devam olunur.  
Bu itibarla bir yandan uzlaştırma müzakereleri sürerken diğer yandan da şüphelinin evinde arama 
yapılabilir veya şüpheli yahut sanık  hakkında  gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirlerine 
başvurulabilir. 

Yeni ceza muhakemesi sisteminde delillerin tamamının soruşturma evresinde toplanması 
kuraldır.  

 
E) Çocuk Hakkında Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlere Engel Olmama 
 
Uzlaştırma cezaî sorumluluğu ortadan kaldırmakla beraber, çocuk hakkında  koruyucu ve 

destekleyici tedbirlerin alınmasına engel değildir 
 

F) Uzlaştırma İşlemlerinin Devredilememesi ve Teklifin Bizzat Uzlaştırmacı Tarafından 
Yapılması 

Uzlaştırma faaliyeti ancak uzlaştırmacı tarafından yapılabilir.. Ancak bir soruşturma veya 
kovuşturma dosyasında Yönetmelik m. 36/3 gereğince birden fazla uzlaştırmacının 
görevlendirilmesi mümkündür.  

uzlaşma teklifinin kolluk veya Cumhuriyet savcısı tarafından yapılmasına imkân 
bulunmamaktadır 

Dosyasında böyle bir teklifin varlığını gören uzlaştırmacı buna itibar etmemeli, kendisi usulüne 
uygun şekilde uzlaşma teklifinde bulunmalıdır. Özellikle kolluğun aldığı mağdur veya şüpheli 
ifadelerinin sonunda “uzlaşmak istiyorum” veya “uzlaşmak istemiyorum”  

 
G) Uzlaştırmanın Şüpheli (Sanık) ile Mağdur (Suçtan Zarar Gören) Arasında 

Gerçekleştirilmesi ve Mirasçılık 
Uzlaştırmanın tarafları, şüpheli (veya sanık) ve mağdurdur (veya suçtan zarar gören).Şüpheli ile 

mağdurun reşit olmaması veya kısıtlı olması hâlinde taraf kanunî temsilcidir.. 
Sanık ve şüpheli ayrımı, CMK ile net bir biçimde ortaya konulmuştur. Buna göre bir suç isnadı 

altına bulunan kimse, soruşturma boyunca şüpheli sıfatına sahiptir. Hakkında işlediği iddia olunan 
suçtan dolayı kamu davası açılan kimse ise kovuşturma evresinde (iddianamenin kabul 
edilmesinden hakkındaki kararın kesinleşmesine kadar geçen süreçte) sanık olarak nitelendirilir. 

Cezaların şahsiliği ilkesi gereği şüphelinin (sanığın) ölümü hâlinde TCK m. 64 gereğince 
soruşturma evresinde “kovuşturmaya yer olmadığı” kovuşturma evresinde ise “düşme” kararı 
verilecektir., uzlaştırma  raporu düzenlendikten sonra şüphelinin ölmesi hâlinde, artık ortada yerine 
getirilmesi gereken bir edim söz konusudur. Özellikle uzlaştırma raporunun İİK m. 38 anlamında 
ilâm niteliğinde belge olması sebebiyle bunun mirasçılar tarafından ifası gündeme gelecektir. 

 
 
 
 “Soruşturma evresinde mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü hâlinde uzlaştırma işlemi 

sonlandırılır., başka bir ifadeyle uzlaştırma işlemi yapılmaksızın soruşturmaya devam edilecektir.  
 

H) Kendisine Ulaşılamayan veya Yurtdışında Bulunan Tarafla Uzlaştırma Yapılmaması 

 
“Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin 
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tebligata elverişli  olmadığının  anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres  
kayıt  sisteminde  bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat 
buraya yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her 
yerde tebligat yapılması caizdir” 

 
İ) Uzlaştırmanın Muhakeme Engeli Olması 
Uzlaştırmaya tâbi suçlarda, uzlaştırma girişiminde bulunulmadan, kamu davasının 

açılmasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez  
uzlaştırma kapsamında olan bir suç ile ilgili bu usul uygulanmadan iddianame 

düzenlenmesi mümkün değildir. 
 “Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, hakkında 

kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe 
bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde, şüpheli hakkında kamu 
davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. 
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine 
getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu 
davası açılır.” 

 
BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR 

1. Mevzuatta, uzlaştırma kurumu ile ilgili olan düzenlemeleri kronolojik olarak özetleyiniz. 
2. Uzlaştırma müzakereleri sırasında taraflar arasında hakaret veya  kasten yaralama gibi 

suçların işlenmesi halinde uzlaştırmacı, tanıklık yapabilir mi, eğer re’sen soruşturulan bir suç söz 
konusu ise suç duyurusunda bulunabilir mi? 

3. Uzlaştırmaya ilişkin temel ilkelerden 3 tanesini sayınız. 
4. Uzlaştırma-ön ödeme kurumlarını karşılaştırınız. 
5. Uzlaştırma-şikâyetten vazgeçme kurumlarını karşılaştırınız. 
6. Uzlaştırma-kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumlarını  karşılaştırınız. 
7. Uzlaştırma-hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumlarını  karşılaştırınız. 
8. Uzlaşma ve uzlaştırma kavramlarını açıklayınız, farkını belirtiniz. 
9. Uzlaştırmacı kimdir? Açıklayınız. 
10. Uzlaştırma iş ve işlemleri sırasında hangi hallerde tercüman görevlendirilir? Ücretini kim 

karşılar? Açıklayınız. 
11. Uzlaştırma görüşmeleri sırasında taraflarca yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma, 

kovuşturma veya davada delil olarak kullanılabilir mi? Açıklayınız. 
12. Uzlaştırmaya konu suçun mağduru kimler olabilir? 
13. Birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda uzlaştırma yoluna gidilebilir mi? Gidilir ise 

süreç nasıl işler? 
14. Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı 

uzlaştırma yoluna gidilebilir mi? Gidilir ise mağdurların tamamının uzlaşmayı kabul etmesi zorunlu 
mu? Açıklayınız. 

15. Soruşturma ve kovuşturma evresinde uzlaştırma yoluna kaç  kez  gidilir?  Taraflar kendi 
aralarında uzlaşma belgesi düzenleyebilir mi? Bu belgenin düzenlenmesinde bir süre var mıdır? 

16. Hangi hallerde uzlaştırma iş ve işlemleri mirasçılarla yürütülür? 
17. Şikâyete tabi bir suçun mağduru olan A, şüpheli B hakkındaki şikâyetini geri 

almıştır. A, diğer şüpheliler C ve D ile uzlaşabilir mi? 
18. A şikâyetini geri almasaydı yalnızca B ile uzlaşıp C ve D ile uzlaşmayabilir 

miydi? 
19. Şikâyetin geri alınması ile tarafların uzlaşması aynı anlama gelir mi? Kovuşturma evresinde 

şikâyetin geri alınmasının sanığın kabulüne bağlı olması bu sorunun cevabını değiştirir miydi? 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
UZLAŞTIRMANIN ŞARTLARI 
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§ 6 . UZLAŞTIRMANIN TARAFLARA İLİŞKİN ŞARTLARI 
 

A) Genel Olarak 
Uzlaştırmanın şartları uzlaştırma usulünün uygulanabilmesi için gerekli  olan  unsurlardır.  

uzlaşma usulünün uygulanabilmesi için şüpheli veya sanığın suçu kabullenmesi şarttı.. 
İkrar, genel olarak bir kimsenin aleyhine olan bir maddî veya hukukî  olgunun doğru 

olduğunu kabullenmesidir. Suçu ikrar ise, sanığın mahkeme huzurunda o suçu kendisinin işlediğini 
kabullenmesidir.  hâkim sanığın ikrarını diğer delillerle birlikte değerlendirecektir. 

Tarafların uzlaşma teklifini kabul etmesi veya uzlaşmış olması, sanığın (veya şüphelinin) suçu 
ikrar ettiği anlamını taşımaz.  

 
B) Mağdur veya Suçtan Zarar Görenin Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması 

Uzlaştırma kurumu ancak suçun mağduru veya suçtan zarar gören bir gerçek kişi 
yahut özel hukuk tüzel kişisi ise söz konusu olabilir. Suçun mağduru veya suçtan zarar gören bir 
kamu tüzel kişisi ise uzlaştırma gündeme gelmez.  

 
C) Taraflardan Birinin Ölümü ve Mirasçılık 
Uzlaştırma usulünün uygulanabilmesi için tarafların sağ olmaları  gerekir. Şüphelinin ölümü 

kovuşturma engelidir ve soruşturma evresinde kovuşturmaya yer olmadığı, kovuşturma evresinde 
ise düşme kararı verilmesini gerektirir tarafların uzlaştırma müzakerelerini tamamlayıp uzlaştırma 
raporunu imzalamalarından sonra şüphelinin ölümü hâlinde durum farklılık arz edecektir. 
Uzlaştırma raporu İİK m.38 anlamında ilam niteliğinde bir belge olduğundan mağdur veya suçtan 
zarar gören bu belgeye dayanarak ilâmlı icra yoluna başvurabilir. Bu koşullarda şüpheli veya 
sanığın mirasçılarına karşı, bu belge ileri sürülebilir. Çünkü uyuşmazlık,  ceza hukuku 
uyuşmazlığından çıkarak borçlar hukuku uyuşmazlığı biçimini alacak  

Mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü hâlinde, istisnaî durumlar haricinde, 
şikâyet hakkı mirasçılara geçmez. Şikâyet hakkı, şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Mirasçılar, 
ancak kendilerine yetki verilen durumlar kanunda açıkça düzenlenmişse, bu konuda söz sahibi 
olabileceklerdir.. Sadece hakaret suçu bakımından düzenlenmiş olan şikâyetle ilgili şikâyete hakları 
olan mirasçıların uzlaşma konusunda da hak sahibi olduklarını kabul etmek gerekecektir. 

Uzlaştırma raporunun düzenlenmesinden önce mağdurun ölmesi hâlinde “Soruşturma evresinde 
mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü hâlinde uzlaştırma işlemi sonlandırılır. Kovuşturma 
evresi için Kanunun 243 üncü maddesi hükmü saklıdır.” soruşturmaya devam edilecektir. Mağdur 
(veya suçtan zarar gören) katılan sıfatını aldıktan sonra ölmüşse bu durumda uzlaştırma işlemleri 
katılanın mirasçıları ile yürütülecektir.  

 
D) Şüpheli veya Sanığın Akıl Hastası Olması 
Akıl hastalıkları bunlar hakkında uzlaştırma hükümleri uygulanamaz.  

akıl zayıflığı bulunanlar bakımından uzlaştırmanın tatbik edilmesinin önünde bir engel 
bulunmamaktadır şüphelinin veya mağdurun reşit olmaması durumunda uzlaşma teklifinin onun kanunî 
temsilcisine yapılmasının gerekli olmasıdır  

§ 7. UZLAŞTIRMANIN SUÇA İLİŞKİN ŞARTLARI 
 

A) Suç ile İlgili Muhakeme Şartlarının Bulunması 
Muhakemenin yapılabilmesi için bulunması gereken şartlara, olumlu muhakeme şartları denir. 

Olumlu muhakeme şartlarına örnek olarak şikâyetin bulunması veya izin verilmesi gösterilebilir. 
Muhakemenin yapılabilmesi için bulunmaması gereken şartlara ise olumsuz muhakeme şartları veya 
muhakeme engelleri denir. Olumsuz muhakeme şartlarına örnek olarak da sanığın akıl hastası 
olmaması, zamanaşımının geçmemesi ve aynı konuda verilmiş bir hükmün bulunmaması, sanığın 
gaip olmaması veya  önödemenin gerçekleşmemiş olması gösterilebilir. 

Soruşturma evresinde, olumlu muhakeme ihtimali yoksa, kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verilecektir  

1) Şikâyet 
Suçtan zarar görenin, şikâyete tabi bir suç fiili dolayısıyla  soruşturma  ve kovuşturma 

yapılmasına dair yetkili makamlardan talepte bulunmasıdır.  
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2) İzin 
“İzin”, kamu davası açılmasında kamu yararının bulunup bulunmadığı konusunda kanunun 

yetkili kıldığı makamın yaptığı bir irade açıklamasıdır.  
 

3) Kusur Yeteneğinin Bulunması 
Suç tarihinde oniki yaşını tamamlamamış çocukların kusur yeteneği ve dolayısıyla ceza 

sorumluluğu bulunmadığından, ceza kovuşturması yasağı vardır akıl hastalığı nedeniyle ceza 
verilmesine yer olmadığına karar verilir  

 
4) Duruşma Ehliyetinin Bulunması 
Duruşma ehliyeti, açıklamaları algılama, gerekli açıklamaları yapma, makul ve anlaşılır bir 

şekilde savunmayı yürütebilme ve kendi çıkarlarını gözetebilme yeteneğidir.  
Fail iyileştiğinde, duruşmaya kalındığı yerden devam edilir.  

 
5) Dokunulmazlığın Bulunmaması 
Belli sıfatlara sahip bulunan kişiler açısından söz konusu olan dokunulmazlık, bir muhakeme 

engeli oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanı Milletvekillerinin Yabancı asker ve diplomatların da 
dokunulmazlıkları bulunmaktadır. 

 
6) Suçun Zamanaşımına Uğramamış Olması 
belli süre geçtikten sonra ceza soruşturma ve kovuşturmasının yapılmaması kabul edilmiştir. 

 
7) Askerlik Hizmetinin Yapılmış Olması 
Er ve erbaşlar ile yedek subayların iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin 

davalarda soruşturma ve kovuşturma işlemleri, askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır  

 
B) Soruşturma Konusu Suça İlişkin Şüpheli Hakkında Yeterli Delilin Bulunması 
Soruşturma evresi, İzlenim, bir suçun işlendiği konusunda duyulan şüpheyi ifade etmektedir. 
Uzlaştırmaya tâbi bir suçun uzlaştırma kapsamında olmayan bir başka suçla birlikte işlenmesi 

hâlinde, uzlaştırma söz konusu olamayacağından (CMK m. 253/3), soruşturmadan sorumlu 
Cumhuriyet savcısı, dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermemelidir.  

 
C) Suçun Uzlaştırma Kapsamında Olması 
. Uzlaştırma kapsamında olan suçlar CMK m.253/1’de açıklanmıştır. Kural, şikâyete tâbi 

suçların kanunda aksi belirtilememişse uzlaştırmaya  da tabi olmasıdır. Şikâyete bağlı olmayan 
suçların uzlaştırmaya tabi olması  için  kanunda açıkça belirtilmesi gerekir. 

 
I- Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar 
kasten yaralama (3. fıkra hariç olmak üzere TCK m. 86 ve 88), taksirle yaralama (TCK m. 89), 

tehdit (TCK 
m. 106/1), konut dokunulmazlığının ihlali (TCK m. 116), hırsızlık (TCK m. 141), dolandırıcılık 
(TCK m. 157), çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK m. 234) ve ticari   sır,   bankacılık   sırrı   
veya   müşteri   sırrı   niteliğindeki   bilgi   veya  belgelerin 
açıklanması (4. fıkra hariç olmak üzere TCK m. 239) suçları şikâyete tâbi olmamakla 
birlikte uzlaştırma kapsamındadır. 

Şikâyete tâbi bir suç, aksi kanunda belirtilmediği sürece uzlaştırma kapsamındadır.  
 

II- Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Uzlaştırmanın Kapsamı 
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu m. 1 gereğince çocuk, daha erken yasta ergin  olsa bile, on 

sekiz yasını doldurmamış kişidir. “suçlu çocuk, suç işlemiş çocuk” ifadelerinin kullanılmasından 
özellikle kaçınılmıştır. kanunda “suça sürüklenen çocuk”şeklinde tercih edilmiştir.korunma ihtiyacı 
olan çocuk,  bedensel,  zihinsel, ahlakî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede 
olan, ihmal veya istismar edilen yahut suç mağduru çocuktur  

Suça sürüklenen çocuk ise, Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile 
hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan veya işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik 
tedbirine karar verilen çocuktur  
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on iki yaşından küçükler (TCK m. 31/1), on iki yaşını doldurmuş ancak on beş yaşını 
doldurmamış olmakla beraber işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayanlar veya 
davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmeyenler 

 
(TCK m. 31/2), on beş yaşından küçük sağır ve dilsizler (TCK m. 33), akıl hastalıkları dolayısıyla 
işledikleri fiillerin anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya davranışlarını yönlendirme 
yeteneklerini önemli ölçüde kaybetmiş olan kişiler (TCK m. 32/1) ceza ehliyetine sahip değillerdir. 
Bu kişiler hakkında uzlaştırma hükümlerinin uygulanması da mümkün değildir.  

12-15 yaş grubunda olup algılama yeteneği var olan ve davranışlarını yönlendirme yetenekleri 
bulunanlar ile 15-18 yaş grubunda olan kişilerin sorumlulukları olarak uzlaştırma hükümlerinin 
uygulanması mümkündür.  

Sağır ve dilsiz kişilerin durumu da yaşa göre belirlenmiştir. 15 yaşından küçük sağır dilsizlerin 
cezaî ehliyetleri bulunmamaktadır. 15-18 yaş grubunda olup algılama yeteneği var olan ve 
davranışlarını yönlendirme yetenekleri bulunan sağır dilsiz kişiler ile 18-21 yaş grubunda olan sağır 
dilsiz kişilerin uzlaştırma hükümlerinin uygulanması mümkündür. 

 
III- Uzlaştırma Kapsamında Olmayan Suçlar 
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, şikâyete tabi oldukları hâlde uzlaştırma kapsamı  

dışındadır. 
 

IV- Uzlaştırma Kapsamındaki Bir Suçun Kapsamda Olmayan Bir Suç İle Birlikte 
İşlenmesi 

Aralarında yer veya zaman birlikteliği bulunan veya aynı amaç kapsamında işlenen birden fazla 
suçun tamamı uzlaştırma kapsamında ise, her bir suç bakımından ayrı ayrı uzlaştırma hükümleri 
uygulanır. Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte 
işlenmiş olması hâlinde ise uzlaştırma hükümleri uygulanmaz  

 
BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR 

1. Şikâyete tabi her suç uzlaştırma kapsamında mıdır? 
2. Şikâyete tabi olmayan bir suçun uzlaştırma kapsamında olması  mümkün  müdür? 
3. TCK m.105’teki cinsel taciz suçu şikâyete tabidir. Bu suç uzlaştırma  kapsamında mıdır? 
4. TCK m.86/2’de düzenlenen fiil uzlaştırma kapsamında olduğuna göre, bu suçun nitelikli 

hali olan TCK m.86/3’te düzenlenen hali uzlaştırma kapsamında mıdır? 
5. Uzlaştırma, suça sürüklenen çocuklar bakımından mağduru gerçek veya özel hukuk tüzel 

kişisi olması kaydıyla üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para  cezasını gerektiren suçlarda da 
mümkündür. Suça sürüklenen çocuk tarafından gerçekleştirildiği iddia olunan cinsel taciz suçu 
uzlaştırma kapsamında mıdır? 

6. 18 yaşındaki A, 16 yaşındaki B ve 15 yaşındaki C, TCK 86/1 hükmünde yer  alan “Kasten 
başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan 
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ifadeleri ile düzenlenen suçu, D’ye 
karşı birlikte işlemişlerdir. 

a) Aynı olayda A, B ve C uzlaşmak istemekte ancak mağdur D, faillerden yalnızca A ve C ile 
uzlaşmak istemekte, B ile uzlaşmak istememektedir. Uzlaştırma hükümleri uygulanabilir mi? 

b) Aynı olayda D, B’den edim olarak kendisine 1.000 TL vermesini, C’den de yalnızca 
kendisinden özür dilemesini istemiştir. Bu doğrultuda düzenlenen uzlaştırma raporu geçerli midir? 

c) Aynı olayda D, B’den 1000 TL talepte bulunmasına karşın C’den özür de dâhil olmak üzere 
hiçbir edim talep etmeseydi bir önceki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi? 

d). A, B ve C bakımından uzlaştırma hükümleri işletilebilir mi? 
e) A, B ve C uzlaşmak istemekte ancak mağdur D, faillerden yalnızca A ve C ile uzlaşmak 

istemekte, B ile uzlaşmak istememektedir. Uzlaştırma hükümleri uygulanabilir mi? 
7. Şüphelinin uzlaştırmayı kabul etmesi suçu kabul anlamına gelir mi? Açıklayınız. 
8. Etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlarda uzlaştırma usulü mümkün müdür? 

Açıklayınız. 
9. Kamu tüzel kişisinin mağdur olduğu suçlarda uzlaştırma yoluna gidilebilir 

mi? Açıklayınız. 
10. Mağdurun soruşturma evresinde ölmesi halinde uzlaştırma usulü 
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uygulanabilir mi? Açıklayınız. 
11. Mağdurun kovuşturma evresinde ölmesi halinde uzlaştırma usulü 

uygulanabilir mi? Açıklayınız. 
12. Sanığın akıl hastası olması ve ceza ehliyetinin bulunmaması halinde uzlaştırma 

mümkün müdür? Açıklayınız. 
13. 11 yaşında olan suça sürüklenen çocuğun işlediği iddia olunan uzlaştırma 

kapsamındaki suçta uzlaştırma yoluna gidilebilir mi? 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA USULÜ 

 
§ 8. UZLAŞTIRMACININ GÖREVLENDİRİLMESİ, 

NİTELİKLERİ VE EĞİTİMİ 


Soruşturma, kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin 
kabulüne kadar geçen evreyi ifade eder Soruşturma ile kovuşturma evresinin uzlaştırma usulü de bu 
iki evrede birbirinden farklı usule tabidir. Ancak her  iki evrede de uzlaştırma usulü uzlaştırma 
bürosu tarafından yürütülmekte  ve  uzlaştırmacı vasıtasıyla icra edilmektedir. 

 
A) Delillerin Toplanması 

Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulur Cumhuriyet savcısının onayıyla 
uzlaştırmacı görevlendirmesi yapmak da yer almaktadır  

Cumhuriyet  savcısı, uzlaştırma kapsamında olan bir suç ile ilgili olarak şüpheli hakkında 
iddianame düzenlenmesi için yeterli delilleri toplamak durumundadır.  

 
B) Soruşturma Dosyasının Uzlaştırma Bürosuna Gönderilmesi ve Dosyanın 

İncelenmesi 

Cumhuriyet başsavcısının ilgili kararı görmesi, bir denetim mekanizmasıdır. 
Dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi kararına Cumhuriyet başsavcısı 

tarafından görüldü ibaresinin konması, Cumhuriyet başsavcısının dosyanın tamamını incelediği ve 
suçun uzlaştırma kapsamında olduğunu teyit ettiği anlamı taşır.  

görüldü işlemini müteakip uzlaştırma bürosu tevzi havuzuna düşen dosya, uzlaştırma bürosuna 
tevzi edilmesi ile kendiliğinden büro kayıt numarası alır  

Uzlaştırma bürosu Cumhuriyet savcısına sunar. Cumhuriyet savcısı dosyayı tamamen inceler 
yapılan inceleme sonucunda; 

a) Büroya gönderme kararında kabul edilen fiilin uzlaştırma kapsamında olmadığının 
(uzlaştırmaya tâbi olmayan bir suçun yanlış nitelendirme dolayısıyla uzlaştırma bürosuna 
gönderilmiş olduğunun) anlaşılması, 

b) Gönderme kararına konu olan dosya içeriğinden şüpheli hakkında kamu davası açılması için 
yeterli şüphenin tespitine yönelik, suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan deliller toplanmadan 
dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiğinin anlaşılması, 

hâllerinde soruşturma dosyası, Yönetmeliğin 2 no’lu ekinde yer alan iade kararı ile soruşturma 
bürosuna geri gönderilir  

 

C) Uzlaştırmacıların Görevlendirilmesi 
Uzlaştırmacı, avukat veya  hukuk öğrenimi görmüş kişiyi ifade eder  
Uzlaştırma bürosu, uzlaştırmacı görevlendirir . 
Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra taraflara bu husus telefon, SMS veya diğer 

elektronik araçlarla bildirilir  
Uzlaştırmacı görevlendirilmesinde dosya tevzi kıstasları şunlardır : 
1) Uzlaştırmaya konu suçun niteliği ve sayısı, 
2) Taraf sayısı ve tarafların bulunduğu yer, 
3) Uzlaştırma raporunun verilme süresi, 
4) Uzlaşma teklifinin sonucu, 
5) Uzlaştırma sonucu. 
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Uzlaştırmacıya verilecek aylık azami dosya sayısını Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı; 
belirleyebilir  

mağdur veya fail sayısının birden  fazla  olduğu karışık dosyalarda gerek görülmesi hâlinde, 
birden fazla uzlaştırmacı görevlendirilebilir  

 
uzlaştırmacıya, büro personeli tarafından uzlaştırmacıya verilir. 
bildirim, uzlaştırma bürosu personelinin ve uzlaştırmacının imzasını içeren bir tutanakla tespit 

edilir ve alındı belgesi dosyasına  eklenir (CMUY  m. 23). 

Uzlaştırma süreci bakımından gerekli olmayan bilgi ve belgeler uzlaştırmacıya verilmez. 
, uzun süre önce ortaya çıkmış “soğuk uyuşmazlık ani bir olaydan kaynaklanan “sıcak 

uyuşmazlık”  
 

D) Gizlilik Bildirimi 
Uzlaştırma müzakereleri gizlidir. Bu nedenle, müzakerelere sadece şüpheli, müdafi, mağdur 

(veya suçtan zarar gören), vekili ile bu kişilerin kanuni temsilcisi katılabilir (CMK m. 253/13). Bu 
itibarla uzlaştırma çerçevesinde edinilen bilgi  ve belgeler, bu  bilgi veya belgenin sahibinin rızası 
veya bir kanunî zorunluluk söz konusu olmadan açıklanamaz uzlaştırmacıya,  uzlaştırma bürosu 
tarafından verilen bilgi ve belgeleri de kapsar. Uzlaştırmacıya soruşturmanın gizliliğine riayet 
etmesi gerektiği hatırlatılır. 

 
E) Uzlaştırmacıların Nitelikleri 
uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve  sorumlulukları,  denetimi, eğitim verecek 

kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim 
kurumlarının listelerinin Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hükme 
bağlanmıştır  

 
F) Uzlaştırmacıların Eğitimi 
, Uzlaştırma Yönetmeliğinin 50. maddesinde “uzlaştırmacıların eğitimi” özel olarak 

düzenlenmiştir.. Bu eğitim; alternatif uyuşmazlık çözümü ve müzakere hünerleri ile yöntemlerini 
geliştirmeyi, mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli veya sanık ile birlikte çalışmanın özel koşulları ve 
ceza adaleti sistemi hakkında bilgi  sahibi  olma  hususlarında yeterlilik kazandırmayı 
amaçlamalıdır. Uzlaştırmacı olarak görevlendirilecek kişilere; uzlaştırmanın hukukî niteliği ve 
sonuçları, uzlaştırmanın uygulama alanları, iletişim esasları, soru ve müzakere teknikleri, müzakere 
yönetimi, uzlaştırma raporu, uyuşmazlık analizi, uzlaştırmaya tâbi suçlar ve etik kurallar 
konularında eğitim verilir  

 

Uzlaştırmacı olacak kişilere otuz altı saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere en az 
kırk sekiz ders saati eğitim verilir. Günlük eğitim sekiz saatten fazla olamaz ve eğitim grupları en 
fazla otuz kişiden oluşur. Bu sayıdan daha fazla kişiden oluşan gruplar için Daire Başkanlığından 
ayrıca izin alınır  

Uzlaştırmacılar, toplam sekiz ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa yenileme 
eğitimi verilir. mazereti bulunmaksızın  derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla 
ilişiği kesilir  

Uzlaştırmacı eğitimi; üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye 
Adalet Akademisi tarafından verilir  

 
G) Uzlaştırmacı Sicili 
Uzlaştırmacı olma yetkisini kazanmış kişilerin sicilleri, sicil  numarası  verilmek suretiyle 

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca tutulur  Uzlaştırmacı listeleri,  UYAP bilişim sistemine 
Daire Başkanlığınca eklenir  

 
H) Uzlaştırmacının Sicile Kaydı 
Sicile kayıt başvurusu, Daire Başkanlığına elektronik ortamda başvurmak suretiyle yapılır  
başvuru dilekçesine eklenmesi gereken evrak şunlardır (CMUY m. 48/2): 
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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. 
Uzlaştırmacı siciline kayıt olma şartları şunlardır (CMUY m. 48/3): 
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. 
 

İ) Uzlaştırmacının Sicilden ve Listeden Çıkarılması 
1- Uzlaştırmacının, uzlaştırmacı olabilmek için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile 

kaydedilmesi veya bu koşulları daha sonra kaybetmesi, 
2- Uzlaştırmacının, uzlaştırma göreviyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması, 
3- Uzlaştırmacının, Kanunun öngördüğü yükümlülükleri önemli ölçüde veya sürekli 

yerine getirmemesi, 
4- Uzlaştırmacının etik ilkelere aykırı davranması, 
5- Uzlaştırmacının, performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunmaması, 
6- Uzlaştırmacının yenileme eğitimini tamamlamaması. 
Sicil ve listeden çıkarılma işleminden önce, uzlaştırmacının yazılı savunması alınır. 

Uzlaştırmacı, kendisine yapılan yazılı bildirimin tebliğinden itibaren on günlük süre içinde 
savunmasını vermek zorundadır. savunmada bulunmayan uzlaştırmacı savunma hakkından 
vazgeçmiş sayılır  

§ 9. UZLAŞTIRMACILARIN UYMASI GEREKEN ETİK İLKELER 
 

A) Genel Olarak Onarıcı Adalette Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler 
I- Tarafların Menfaatleriyle İlgili Olan Etik İlkeler (İhtiyaçlar ve Haklar) 
1) Tüm Taraflarla İlgili Etik İlkeler: 
1- Gönüllü katılım ve aydınlanmış iradeye dayalı rıza  sağlanmalıdır. 
2- Davanın  özelliklerinden bağımsız olarak ayırımcılık yapılmalıdır. 
3- Destek almak üzere gerektiğinde ilgili yardımcı kurumlara ulaşılabilmelidir (onarıcı adalet 

yöntemlerinin uygulanması hizmet veren kurumlar bunlara dâhildir). 
4- Süreç içindeki kırılgan (küçükler, kadınlar, yoksullar gibi dezavantajlı) taraflar korunmalıdır. 
5- Ceza davalarının görülmesine ilişkin geleneksel yöntemlere (mahkemelere) başvuru hakkı 

saklı olmalıdır. 
6- Yargılama öncesi açıklanan bilgilere gizlilik imtiyazı tanınmalıdır (kamu yararının 

korunması amacıyla getirilebilecek istisnalar hariçtir). 

7- Kişilerin medenî hakları ve onuruna saygı gösterilmelidir. 
8- Kişi güvenliği korunmalıdır. 
2) Zarar Gören Taraflarla İlgili Etik İlkeler: 
1- Zarar gören tarafın ihtiyaçları ve duyguları küçümsenmeyerek ciddiye alınmalıdır. 
2- Zarar gören tarafın kayıpları kabullenilmelidir (inkâr edilmemelidir). 
3- Zarar gören tarafın tazminat talep etme hakkı korunmalıdır. 
3) Başkalarının Zararlarından Sorumlu Olan Taraflarla İlgili Etik İlkeler (Ceza 

Yaptırımlarıyla Karşılaşanlar Dâhil): 
1- Mahkeme kararıyla mecbur tutulmadan önce zararın giderilmesi teklif 
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edilmelidir. 
2- Ceza yargılamasında adil yargılanma hakkından doğan usulî güvencelere (kovuşturma 

evresinde suçsuzluk karinesi dâhil) sahip olma hakkı korunmalıdır. 
3- Zorunlu olduğu takdirde başvurulması gereken onarıcı yükümlülükler ölçülülük ilkesine 

uygun olmalı, öncelikle failin kapasitesine uygun olmalı ve ikinci olarak da verilen zararın ağırlıyla 
orantılı şekilde uygulanmalıdır. 

4- Onarıcı yükümlülükler, onarımı gerçekleştirecek kişinin insanlık onuruna saygılı olmalıdır. 
 

II- Toplumun Menfaatleriyle İlgili Etik İlkeler 
1- Toplum güvenliği, suçun tekrarını önleyen, zararı azaltan ve toplumdaki uyumu 

koruyan tedbirlerle desteklenmelidir. 
2- Toplumdaki dayanışma, kültürel farklılıklara saygı gösterilerek geliştirilmelidir. 
3- Toplumdaki dayanışma, toplum ahlâkı desteklenerek ve hukuk kurallarına saygı duyulması 

özendirilerek güçlendirilmelidir. 
 

III- Yargı Sistemiyle Birlikte Çalışan Kurumlarla İlgili Etik İlkeler 
1- Verilen zararın ağırlığı, daha fazla zarar verme tehlikesi, kamu düzeni mülâhazaları, 

vakıalar veya uygun sonuçla ilgili mevcut anlaşmazlığın  mahkemece  alenî yargılama yapılmasını 
gerektirdiği durumlar müstesna olmak üzere, davanın kovuşturma olmaksızın çözülmesine öncelik 
verilmelidir. 

2- Takdir yetkisinin bireysel veya sistematik olarak kullanılması, kanunun tanıdığı haklardan 
ödün verilmesi veya ayrımcılık yapılmasına yol açmamalıdır. 

3- Onarıcı adalet tedbirleri, ceza adaleti sistemi dışına yönlendirme (diversion) veya 
rehabilitasyon(tedavi) gibi diğer ceza adaleti hedeflerinin gerisinde kalmamalıdır. 

 
IV- Yargı Sistemiyle İlgili Etik İlkeler 
1- Ceza yargılamasının öncelikli amacı, tarafların topluma yeniden kazandırılması olmalıdır. 
2- Zararın giderilmesi, davanın çözülmesindeki temel amaç olmalıdır. 
3- Yukarıda belirtildiği gibi, üstlenilen onarıcı yükümlülükler dava ile orantılı olmalıdır. 
4- Kararlaştırılan bir onarıcı yükümlülük ifası mümkün ve orantılı ise, ceza 

davasında tarafların isteğine bakılmaksızın uygulanmalıdır. Mağdur onarıcı 

yükümlülüğün ifasına katılmayı kabul etmezse, onun yerine geçecek bir alternatif bulunmalıdır. 
5- Failin, zararın giderimine yönelik samimi iradesi, dosyanın işlemden kaldırılmasında 

dikkate alınmalıdır. 
6- Arabuluculuk ve diğer onarıcı adalet yöntemlerinde yapılan görüşmelerin içeriği, kamu 

düzenine ilişkin istisnalar dışında gizli tutulmalıdır. 
 

V- Onarıcı Adalet Yöntemlerini Uygulayan Kurumlarla İlgili Etik İlkeler 
1- tarafların sahip oldukları haklarıyla ilgili olarak bilgilendirilmesinin zorunlu olması ve 

arabuluculuk sonucunda yapılan anlaşmayı kabul etmeden önce hukukî danışmanlık almaya teşvik 
edilmelerini de içerecek şekilde hak temelli uygulamaya bağlı kalmalıdırlar. 

2- Arabulucular tarafsız olmalıdır. 
3- Arabulucular önyargısız olmalıdır. 
4- mutlak gizlilik ilkesi korunmalıdır.. 
5- zayıf olan tarafın müzakerelere katılması kolaylaştırılmalıdır. 
6- Arabuluculuk ve diğer onarıcı adalet yöntemlerindeki davranışlarda ve önerilen uzlaşma 

seçeneklerinde toplumun ahlâk standartları yüksek tutulmalıdır. 
7- arabuluculuk konusu ceza dosyasıyla ilgili başka görevleri bulunmamalıdır. 
8- Onarıcı adalet anlayışındaki en iyi uygulama kurallarına bağlı kalınmalıdır. 
9- Başlangıç ve devam eden akreditasyon eğitimine bağlı kalınmalıdır. 
10- İşyerinde yapıcı çatışma çözümü ruhuna bağlı kalınmalıdır. Bu, içsel bütünlüğü 

sağlayacaktır. 
 
11- Gözlemleme, denetleme ve araştırmaya katılmak suretiyle uygulamanın geliştirilmesine 

sadık kalınmalıdır. 
12- Uygulamalar üzerinde istişare etmek ve arabulucuların şahsî gelişimini sürdürmek yoluyla 
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uygulamanın düzeltilmesine bağlı kalınmalıdır. 
 

B) Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinde Düzenlenen Etik 
Kurallar 

I- Bağımsızlık. 
Uzlaştırmacı, uzlaştırma sürecinde görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde taraflardan 

bağımsız olarak yerine getirir Açıklama ödevi, uzlaştırma süreci boyunca devam eden  bir 
yükümlülüktür. 

 
II- Tarafsızlık 
Uzlaştırmacı, taraflara  karşı her zaman tarafsız davranacak ve tarafsız görünmeye gayret 

edecektir.  
Uzlaştırmacı taraflara; uzlaştırmanın temel ilkelerini, kendisinin tarafsızlığını, uzlaştırma süreci ve 
sonuçlarını, uzlaştırmacı ile tarafların uzlaştırmadaki işlevlerini, gizlilik yükümlülüğünü açıklar ve 
onların süreci anlamalarını sağlar  

 
Suç işlediği tespit edilen uzlaştırmacı veya eğitim kuruluşları hakkında, Yönetmeliğin 49 ve 54. 

maddeleri uyarınca işlem yapılır 
 

III- Görevini Özenle Yerine Getirme Yükümlülüğü 
Görevini özenle yerine getirme yükümlülüğü kapsamında uzlaştırmacı, görevini etkin, 

zamanında ve verimli biçimde yerine getirmeyi, sunduğu hizmetin kalitesini yükseltmeyi hedefler. 
 

. Uzlaştırmacı, faydalı görürse, taraflarla ayrı toplantılar yapabilir. 
 

IV- Taraflara Nazik ve Saygılı Davranma Yükümlülüğü 
Uzlaştırmacı, uzlaştırma için güvenli ve rahat bir ortam oluşturmalı, tarafların zarar görme ve 

incinme olasılıklarına karşı hassas olmalı ve birbirlerine karşı da saygılı davranmalarına azami özen 
göstermelidir. 

. 
V- Şüpheli veya Sanığa Karşı Ön Yargılı Olmama Yükümlülüğü 
Masumiyet karinesi gereğince uzlaştırmacı, şüpheli veya sanığın  suçluluğu  hakkında ön yargılı 

olamaz,  
 

VI- Eşitliği Gözetme Yükümlülüğü 
Uzlaştırmacı, uzlaştırma süreci hakkında tarafların tümüne eşit muamele etmeli, tarafların 

müzakerelerde yeterli ve eşit fırsatlara sahip olmasına özen göstermelidir.  
 

VII- Taraflarla Menfaat Çatışması Olmaması Yükümlülüğü 
Uzlaştırmacının, taraflarla menfaat çatışması olmamalıdır.  
Bu bağlamda uzlaştırmacı, aşağıdaki durumlar varsa taraflara bilgi vermelidir: 
1- Uzlaştırmacının, taraflardan biriyle herhangi bir kişisel veya iş ilişkisinin bulunması, 
2- Uzlaştırmacının, uzlaştırmanın sonucuna yönelik, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir 

ekonomik yahut diğer menfaatinin bulunması, 
3- Uzlaştırmacının, taraflardan biri için uzlaştırma dışında herhangi bir sıfatla bir görev 

yapması. 
Bu gibi hâllerde uzlaştırmacı, tarafların açıkça rıza göstermesi koşuluyla, uzlaştırmayı kabul 

edebilir  veya  sürdürebilir. 
 
 
 
 
 

VIII- Uzlaştırmacının Aynı Olayda Vekil veya Müdafii Olarak Görev Üstlenmeme 
Yükümlülüğü 

Bu etik kural, aynı zamanda avukat unvanı olan uzlaştırmacılar için önem taşır. Uzlaştırmacı, 
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vekil veya müdafii olarak görev üstlenemez. Uzlaşma sağlanamasa bile, taraflar arasında sürmekte 
olan soruşturma veya kovuşturma evresinde sonradan taraflardan birinin avukatlığını yapamaz2. 

şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunmuşsa, bu 
teklif reddedilmiş dahi olsa, artık soruşturma veya kovuşturma evresinde bu kişilerden  hiçbirinin  
avukatı  olarak görev üstlenemez. 

 
IX- Gizlilik Yükümlülüğü 
uzlaştırmacı gizlilik yükümlülüğüne uygun davranmalıdır.  
Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlâl eden uzlaştırmacı, disiplin sorumluluğu yanında aynı 

zamanda TCK m. 285 uyarınca da cezalandırılabilir. kamu görevlisi tarafından görevinin sağladığı 
kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde, ceza yarısına kadar artırılacağından (TCK m. 285/4), 
uzlaştırmacının şiddet sebebine maruz kalması mümkündür. 

 
X- Menfaat Temin Etmeme Yükümlülüğü 
Uzlaştırmacı, tarafsızlığından kuşku duyulmasına yol açacak şekilde kendisine veya bir 

başkasına doğrudan yahut dolaylı olarak herhangi bir menfaat temin edemez. 
 

XI- Görevinin Saygınlığını ve Kişilerin Adalete Olan Güvenini Koruma Yükümlülüğü 
, üstlendiği kamu görevinin mahiyetine uygun olarak, görevinin saygınlığını ve kişilerin adalete 

olan güvenini zedeleyen veya şüpheye düşüren her türlü davranıştan kaçınmalıdır. 
 

C) Uzlaştırmacıların Etik İlkelere Uygun Hareket Etmesi Bakımından 
Denetlenmesi 

Uzlaştırmacılar; Cumhuriyet başsavcısı, vekili veya Cumhuriyet savcısı Uzlaştırmacı denetimi 
her yıl yapılırsa da, ihbar veya şikâyet üzerine her zaman da yapılabilir ( 

Uzlaştırmacılar, aşağıdaki hususlarda denetlenir (CMUY m. 67/2): 
1) Yönetmelikte belirtilen temel ve etik ilkelere uygun hareket edilmesi, 
2) Uzlaşma teklifi ve uzlaştırma raporunun usulüne uygun düzenlenmesi, 
3) Uzlaştırma işlemlerinin süresi içinde tamamlanması, 
4) Uzlaştırma müzakerelerinin gizliliğine riayet edilmesi, 
5) Kanun ve Yönetmeliğin öngördüğü yükümlülüklere uygun hareket edilmesi. 
Alternatif Çözümler Daire  Başkanlığı, etik ilkeleri ihlâl eden uzlaştırmacı hakkında, ihlâl teşkil  

eden  fiilin niteliğine göre uyarma, bir yıla kadar geçici süreyle uzlaştırmacı listesinden çıkarma 
veya uzlaştırmacı sicilinden ve listesinden çıkarma yaptırımı uygulayabilir  

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, etik ilkeleri ihlâl eden uzlaştırmacı hakkında, 
uzlaştırmacı sicili ve listesinden çıkarma yaptırımını  uygulamadan  önce,  uzlaştırmacının yazılı 
savunmasını alır. Uzlaştırmacı, yazılı savunmada bulunması için kendisine yapılan yazılı bildirimin 
tebliğinden itibaren on günlük süre içinde Daire Başkanlığına savunmasını vermek zorundadır. 
Tebliğden imtina eden veya bu süre  içinde savunmada bulunmayan uzlaştırmacı savunma 
hakkından vazgeçmiş sayılır  

 

D) Uzlaştırmacıların Reddi 
Ceza Muhakemesi Kanununda belirlenen, hâkimin davaya bakamayacağı hâller ile tarafsızlığını 

şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı reddini gerektiren hâller (uzlaştırma sürecinin ve 
uzlaştırmacının tarafsızlığının korunması maksadıyla, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak 
göz önünde bulundurulur Uzlaştırmacı, bu hâllerin varlığı hâlinde durumu uzlaştırma bürosuna 
bildirir ve görev yapamaz. 

Uzlaştırmacının çekilme veya reddi usulü mevzuatta düzenlenmemişse de,  bu konuda 
Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma  bürosunun  karar vermesi gerekir 

 

 

 

BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR 
 

1- Uzlaştırma sürecinde Cumhuriyet savcısının taraflar hakkında sosyal inceleme raporu alması 
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mümkün müdür? 
2- Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede öncelikle nelere 

dikkat edilmelidir? 
3- Soruşturma dosyasında yer alan belgelerin örneğinin uzlaştırmacıya verilmesinde 

nelere dikkat edilmelidir? 
4- Uzlaştırmacı görevlendirilmesinde uzlaştırma bürolarında esas alınacak dosya tevzi kıstaslar 

nelerdir? 
5- Uzlaştırmacının sicil ve listeden çıkarılmasını gerektiren durumlar nelerdir? 
6- Uzlaştırmacıların uyması gereken etik ilkeler nelerdir? 
7- Uzlaştırmacıların uyması gereken etik ilkeler kapsamında bağımsızlığın anlamı 

nedir? 
8- CMK’da belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı hâller uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile 

ilgili olarak ne şekilde dikkate alınır? 
9- Uzlaştırmacıların gizlilik yükümlülüğünün kapsamına neler girer? 
10- Uzlaştırmacının, taraflardan biriyle herhangi bir kişisel veya iş ilişkisinin bulunması 

durumunda ne yapması gerekir? 
11- Uzlaştırmacı avukatsa ve uzlaşma sağlanamazsa, görev yaptığı olayla ilgili olarak sonradan 

vekil veya müdafii olarak görev üstlenebilir mi? 
12- Uzlaştırmacıların denetiminde hangi hususlar dikkate alınır? 
13- Uzlaştırmacıların etik ilkelere aykırı hareket etmesi hâlinde doğabilecek 

sorumlulukları nelerdir? 
14- Uzlaştırmacının reddi mümkün müdür? 

§ 10. UZLAŞMA TEKLİFİ 
 
 

A) Uzlaşma Teklifinde Bulunulması 
 

I- Tarafların Fiil Ehliyetine Sahip Olması 
uzlaştırmacı, şüpheli (kovuşturma  aşamasında  sanık) ile mağdur veya suçtan zarar görene 

uzlaşma teklifinde bulunur  
uzlaştırma teklifi, Yönetmelik ekinde bulunan Ek-4 sayılı, teklif formunun hazır bulunan ilgiliye 

imzalatılarak verilmesi suretiyle yapılır.  
Adlî kolluk, kendisi uzlaştırma teklif edemeyeceği gibi, uzlaştırma yapamaz ve uzlaştırmacı da 

atayamaz.  
 
Müştekinin veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması hâlinde, vekâletnamesinde 

özel yetkisi var ise, özel hukuk tüzel kişisinin vekiline de uzlaşma teklifinde bulunulabilir  
Uzlaşma teklif edilecek şüpheli, kısıtlanması gereken bir kişi olabilir.  

m. 405; 409 vd.), şüpheli vesayet altına alınırsa vasisine, vesayet  altına  alınmasına gerek 
görülmez ise kendisine uzlaşma teklifi yapılmalıdır. 

 
II- Tarafların Fiil Ehliyetine Sahip Olmaması 
Uzlaştırmacı Şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görenin reşit olmaması (TMK m. 

11) yahut kısıtlı olması hâli ile mağdur veya suçtan zarar görenin ayırt etme gücü bulunmaması 
durumunda (uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine  Bu kişilerin ayırt etme gücüne sahip olup 
olmadıkları, uzlaştırma bürosu tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı tarafından araştırıldıktan 
sonra, uzlaşma teklifinin kime yapılacağı belirlenir. 

 
III- Uzlaşma Teklifinin Açıklamalı Tebligat veya İstinabe Yoluyla Yapılması 
Uzlaştırma bürosu tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya 

suçtan zarar gören yahut kanunî temsilcilerine uzlaşma teklifini bizzat yapmalı; gerekirse bu 
kişilerin yerleşim yerine dahi gitmelidir. 

 
Uzlaştırmacının teklif yapacağı kişi tutuklu ise, görevlendirme belgesinin ibrazı üzerine mesai 

gün ve saatleri içerisinde konuşulanları başkalarının duymayacağı, ancak görüşmenin görevlilerce 
izlenebileceği bir ortamda, açık görüş usulüne tâbi olarak ilgiliyle görüşür. Tutuklunun uzlaştırmacı 
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ile yazışmaları denetime tâbi tutulmaz4. 
Uzlaştırma bürosu tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, gerektiğinde uzlaşma teklifini, büro 

aracılığıyla açıklamalı tebligat, istinabe veya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla 
yapabilir  

Kanunda uzlaştırmacının, gerektiğinde uzlaşma teklifini istinabe yoluyla yapabilmesine izin 
verildiğinden, uzlaşma teklif formunun istinabe suretiyle imzalatılması gereken hâllerde, istinabe 
edilecek kişinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde bulunan istinabe bürosu 
istinabe olunur (CMK m. 253/24) ve teklif formu, istinabe edilecek tarafın bulunduğu yer 
Cumhuriyet başsavcılığı istinabe bürosu aracılığıyla imzalatılır  

Uzlaştırmacının uzlaşma teklifinde bulunacağı şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar 
gören yahut kanunî temsilcilerine iletişim araçlarıyla ulaşılamaması hâlinde, açıklamalı uzlaşma 
teklifi uzlaştırma bürosu aracılığıyla yapılır. Bu işlem uzlaştırmacının, uzlaştırma bürosuna 
başvurarak teklif formunu vermesi üzerine gerçekleştirilir  

. Uzlaşma teklif formu, uzlaştırma bürosu aracılığıyla Tebligat Kanunu ile Tebligat Tüzüğü 
hükümlerine uygun olarak tebliğ mazbatalı zarf içerisinde gönderilmelidir. 

Uzlaşma teklifine süresi içerisinde cevap verilmemesi veya teklifin reddedilmesi hâlinde 
uzlaştırma girişimi sonuçsuz kalmış sayılır  

 
IV- Uzlaşma Teklifinde Sıralama ve Teklifin Yapılma Zamanı 
uzlaştırmacı, öncelikle faili davet ederek uzlaşma teklif edebileceği gibi, bunu önce mağdura da 

sorabilir. Uzlaşma teklifinin ilk önce kime yöneltilmesi gerektiği konusunda kesin bir kural mevcut 
olmayıp, bu uygulama ülkeden ülkeye değişmektedir.  

, “Uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren bir aylık süre geçmeden yapılamaz” hükmüne 
yer verilerek sakinleşme (soğuma) süresi tanınması kabul edilmiş (CMUY m. 12/5) ve CMK’da 
olmayan bir esas benimsenmiştir. 

Uzlaştırmacı dosya kendisine daha evvel tevdi edilse bile suç tarihinden itibaren bir ay 
geçmeden taraflara uzlaşma teklifinde bulunamayacaktır. uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra 
otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırmak zorunda olup, uzlaştırma bürosu bu süreyi en 
çok yirmi gün uzatabilir  

Uzlaşma Teklifinin Yapılamaması 
soruşturma (veya kovuşturma) dosyasında  yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma 

yahut başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye, sanığa veya bunların kanunî 
temsilcisine ulaşılamaması hâlinde, soruşturma (veya kovuşturma) konusu suçla ilgili olarak 
uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma (veya kovuşturma) sonuçlandırılır  

 
V- Hakkında Yakalama Emri Bulunan Şüpheli veya Sanığa Uzlaşma Teklifi 
 uzlaştırma yoluna gidilememesi kuralı, şüpheli veya sanık hakkında yakalama emri bulunması 

hâlinde de dikkate alınmalıdır.  
 

B) Uzlaşma Teklifinin İçeriği ve Tarafların Bilgilendirilmesi 
Bu bilgilendirme, uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukukî 

sonuçlarının bulunduğu Uzlaşma Teklif Formundaki bilgilerin açıklanması ve teklif formunun, hazır 
bulunan ilgiliye imzalatılarak verilmesi suretiyle yapılır. 

 
 

uzun bir geçmiş  olmayan  uyuşmazlıklarda  uzlaştırmacı ve taraflarla ortaklaşa 
gerçekleştirilirken, uzun bir geçmişe dayalı uyuşmazlıklarda taraflarla ayrı ayrı gerçekleştirilir.  

Uzlaştırmacı, şüpheliyle yaptığı ön görüşmede, şüpheliyi şu hususlarda 
bilgilendirmelidir: 

1. Ceza adaleti sistemi (ana hatlarıyla soruşturma ve kovuşturma süreci nasıl işlemektedir? 
2. Savcılık tarafından şüpheliye karşı yapılan suçlama nedir? 
3. Ceza adaleti sistemi şüpheliye hangi imkânları sunmaktadır? 

Uzlaştırmacı, taraflarla yapacağı ön görüşmede kendisini, Cumhuriyet başsavcılığı 
tarafından görevlendirilen, sicile kayıtlı uzlaştırmacı olarak tanıtmalı, şahsî mesleğini 
söylememeli ve uzlaştırmacı kimliğini ön planda tutmalıdır. 
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4. Mahkemedeki yargılama süreciyle uzlaştırma arasındaki fark nedir? 
5. Yargılama ve uzlaştırma sürecinden sonra karşılaşılacak sonuçlar nelerdir? 
6. Uzlaştırma süreci nasıl işler ve bunun için gerekli olan şartlar nelerdir? 
7. Uzlaştırma süreci için sabit bir ücret ödenmekte midir? 
Uzlaştırmacı, şüpheliyle yaptığı ön görüşmede, aşağıdaki hususları belirlemelidir: 
1. Şüpheli, suç teşkil eden fiilin sorumluluğunu üstlenebiliyor mu? 
2. Şüpheli, uzlaşma önerisini kabul ediyor mu? 
3. Şüpheli, sebep olduğu zarar veya mağduriyetin giderimi için istekli mi? 
4. Şüpheli, suç teşkil eden fiille anlaşmazlığı birbirinden ayırabiliyor mu? 
5. Şüphelinin, uyuşmazlığa ilişkin kişisel düşünceleri nelerdir? 
6. Şüpheliye, uzlaştırmaya müracaat etme olanağı tanınmakta mıdır? 

 
Uzlaştırmacı, mağdurla yaptığı ön görüşmede, mağduru şu hususlarda 

bilgilendirmelidir: 
 

1. Ceza adaleti sistemi (ana hatlarıyla soruşturma ve kovuşturma süreci) nasıl işlemektedir? 
2. Savcılık tarafından şüpheliye karşı yapılan suçlama nedir? 
3. Ceza adaleti sistemi mağdura hangi imkânları sunmaktadır? 
4. Mahkemedeki yargılama süreciyle uzlaştırma arasındaki fark nedir? 
5. Yargılama ve uzlaştırma sürecinden sonra karşılaşılacak sonuçlar nelerdir? 
6. Uzlaştırma süreci nasıl işler ve bunun için gerekli olan şartlar nelerdir? 
7. Mağdurun zararının giderimiyle ilgili hususlar nelerdir? 
8. Mağdurun uzlaştırma sürecini gönüllü olarak kabul etmesi ne demektir? Uzlaştırmacı, 
mağdurla yaptığı ön görüşmede, aşağıdaki hususları belirlemelidir: 
1. Mağdur, uzlaştırma sürecine aktif olarak katılabilecek midir? 
2. Mağdurun konumu ve menfaatleri nelerdir? 
3. Mağdurun korkuları nelerdir? 
4. Mağdur, suç teşkil eden fiille anlaşmazlığı birbirinden ayırabiliyor mu? 
5. Mağdurun uyuşmazlığa ilişkin kişisel düşünceleri nelerdir? 
6. Mağdura uzlaştırmaya müracaat etme olanağı tanınmakta mıdır? 

 
Bu kapsamda, şüpheliye yönelik açıklamada; uzlaşmış olmasının suçu kabul anlamına 

gelmediği, uzlaşmak zorunda olmadığı, uzlaştırmadan istediği zaman vazgeçebileceği, uzlaştırma 
müzakereleri sırasında yapacağı açıklamaların, vereceği  bilgi ve belgelerin ve tutulan tutanakların 
mevcut soruşturmada ve disiplinle ilgili  olanlar da dâhil olmak üzere, hiçbir soruşturma ve 
kovuşturmada veya hukuk davasında delil olarak kullanılamayacağı, mağdur veya suçtan zarar 
görenin uzlaşmayı kabul etmesine rağmen kendisinin kabul etmemesi hâlinde; şartları gerçekleşmiş 
olsa bile, hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemeyeceği ve yeterli delil 
varsa kamu davası açılacağı, kendisinin uzlaşmayı kabul etmesi fakat mağdur veya suçtan zarar 
görenin uzlaşmayı kabul etmemesi hâlinde mahkemenin, 231. maddedeki şartlar varsa kendisi 
hakkında, kovuşturma konusu suçla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verebileceği, mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşmayı kabul etmesine rağmen kendisinin kabul 
etmemesi hâlinde, 231. maddedeki şartlar gerçekleşmiş olsa bile, kendisi hakkında kovuşturma 
konusu suçla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği, uzlaşma 
sonucunda edimini def’aten yerine getirmesi hâlinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verileceği ve bundan sonra yeni delil meydana çıkmadıkça, aynı fiilden dolayı kamu davası 
açılamayacağı, bu hususun adlî sicile kaydedilmeyeceği; edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe 
bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde, kendisi hakkında kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi kararı verileceği, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra,  
uzlaşmanın  gereklerini  yerine getirmemesi hâlinde, hakkında kamu davası açılacağı, uzlaşmanın 
sağlanması hâlinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamayacağı, açılmış olan 
davadan feragat edilmiş sayılacağı (CMUY m. 7, 6) söylenebilecektir. 

 
 

C) Uzlaşma Teklifinin Reddi 
Uzlaşma teklifinin taraflardan herhangi birince reddi hâlinde soruşturma,  diğer  tarafa teklifte 

bulunmaya gerek kalmadan, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin sonuçlandırılır. Uzlaşma 
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sağlanamadığı takdirde, Cumhuriyet savcısı, üst sınırı bir yıl veya daha az süreli hapis cezasını 
gerektiren uzlaşmaya tâbi suçlardan dolayı,kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar 
verebilir. 

 
D) Uzlaşma Teklifinin Kabulü 

 

Yönetmeliğe göre de ceza uyuşmazlıklarında uzlaştırmaya başvurulabilmesi için, failin ve 
mağdurun buna özgür iradeleriyle rıza göstermesi gerekir. Taraflar, her zaman bu rızalarını geri 
alabilirler  

 
E) Uzlaştırma Süresi 
Uzlaştırmacının belgeleri teslim aldığı tarih, sürenin başlangıcıdır. en geç otuz gün içinde 

uzlaştırma işlemlerini tamamlamalıdır. Aksi hâlde yazılı olarak uzlaştırma bürosuna, gereken 
işlemleri neden süresi içerisinde tamamlayamadığını açıklamalıdır. Cumhuriyet savcısının onayı ile 
uzlaştırmacıya verilen süre en çok yirmi gün daha uzatılabilir uzatma da yazılı olarak yapılmalıdır.. 
Uzlaşma neticesinde kararlaştırılan edimin bu süreden daha uzun bir vadeye bırakılması 
mümkündür. 

Cumhuriyet savcısı veya hâkim rapor sonucunu beklemelidir. uzlaşma akıbeti konusunda bilgi 
sahibi olunamaması hâlinde, başka bir uzlaştırmacı görevlendirmesi yoluna gidilebilecektir.  

henüz iddianame düzenlenmeden  veya  kovuşturma evresinde hüküm verilmeden önce 
uzlaştırmacının raporunu sunması raporun süresi içerisinde sunulmamış olması, reddedilmesi için 
haklı bir gerekçe olmamalıdır.  

 

§ 11. UZLAŞTIRMADA EDİM 
 

A) Uzlaştırmada Zararın Tespiti ve Telâfisi 
 

Zarar, kişinin sahip olduğu maddî veya manevî varlıklarında bir eksilmeyi veya hasara 
uğramasını ifade eder ve genelde maddî ve manevî zarar kavramlarıyla tanımlanır. edim maddi 
zararı karşılamaya yönelik olabileceği gibi manevî zararı gidermeye yönelik de olabilir Maddi zarar, 
“bir kimsenin iradesi dışında malvarlığında meydana gelen azalmayı” ifade etmektedir.  

Manevi  zarar  ise, haksız fiile bağlı olarak “kişilik hakkının ihlal  edilmesi nedeniyle 
bir kişinin acı ve elem duymasını” ifade  

Uzlaştırmada, maddî ve  manevî  zararlar ile fiilî zarar ve yoksun kalınan zararlar talep edilebilir 
Telâfi, maddî ve manevî tazminat, bir meslek edindirme kursuna  katılma,  sözlü veya yazılı 

özür dileme şeklinde yahut bunlardan birkaçının birlikte  belirlenmesi şeklinde olabilir.  
 
Uzlaştırmacı, telâfi şeklinin onarım sürecine katkıları bakımından şu konuları gözden 

geçirmelidir: 
1. Failin özrünün samimi olup olmadığı, 
2. Failin gösterdiği pişmanlığın samimi olup olmadığı, 
3. Sorumluluğu gerçekten kabul edip etmediği, 
4. Failin toplantıda kibirli davranıp davranmadığı, 
5. Failin zararı telâfi ederken aşağılanma duygusuna maruz kalıp kalmadığı, 
6. Varılan anlaşmanın zararı telâfi edip etmediği, 
7. Tarafların ortaya çıkan anlaşmanın geliştirilmesinde yeterince etkili olup olmadığı, 
8. Tarafların edimi ve anlaşmayı özgür iradeleri belirleyip belirlemediği, 
9. Anlaşmanın taraflarda adalet hissi uyandırıp uyandırmadığı. 
Uzlaştırmacının görevi ve tarafsız konumu itibariyle, mağdurun zararının belirlenmesi için 

bilirkişi ve keşif incelemesi yaptırması veya uzman görüşü alması mümkün değildir uzlaştırma bir 
muhakeme süreci değil, tarafların müşterek yararlarının araştırılması için gerçekleştirilen bir 
görüşme zeminidir.  

 
B) Uzlaştırmada Giderilebilecek Zararlar 
Zarar, bir eksilmeyi ifade etmektedir. Ceza hukukunda yer verilen suç tipleriyle korunması 

amaçlanan ise aslında hukukî yarardır.  
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Maddî zararın maddî tazmin yöntemleriyle giderilmesi ve manevî zararın da manevî 
yöntemlerle giderilmesi şart olmadığından, maddî zararın manevî bir yöntemle veya manevî zararın 
maddî bir tazmin yöntemiyle giderilmesi mümkündür. 

Manevî zararın bir miktar para (manevî tazminat) veya ekonomik değeri olan bir şeyin 
verilebileceği gibi, başka bir edimde bulunulması da mümkündür.  özür   dileme,   barışma   
konuşması yapma, özür yazısı yayınlatma, hayır amaçlı bir kuruma bir miktar paranın bağışlanması 
gibi manevi veya maddi edimlerle manevi zararın giderilmesidir. 

 
C) Zararın Giderilmesine Yönelik Edimler 

 
I- Edim Kavramı 
Edim kavramı, borçlunun yapmak zorunda olduğu davranış, ivaz olarak tanımlanır Borç 

ilişkisini kanun, sözleşme, haksız fiil  ve  sebepsiz zenginleşmedir. mağdur ile  fail  arasında  
kurulan  borç ilişkisi, haksız fiilden doğan borç ilişkisidir.  

 
Edim borcun konusu olduğundan, haksız fiil hukukunda fiiliyle başkasına zarar veren kişinin 

edimi, verdiği zarar bedelini ödemek veya eski hale getirmek gibi ifa yöntemlerinden oluşur. 
Edimin mutlaka maddî ve ekonomik karşılığı bulunması gerekmez; alacaklıya manevî yönden yarar 
sağlayan ifalar  da  edim kavramına dâhildir. 

Yapma veya yapmama edimlerinde, borçlunun alacaklıya karşı borçlanmış olduğu şey, edim 
eylemidir. Borçlu edimini tam ve ayıpsız olarak yerine getirirse, borcunu ifa etmiş ve böylece borç 
ilişkisini sona erdirmiş olur.  

Verme edimlerinde borçlu edimin sonucunu borçlanır 
Edim çoğunlukla alacaklı yararına bir davranış olmasına rağmen üçüncü bir kişi yararına da 

olabilir. 
. Hukuka ve ahlaka aykırı bulunmamak koşuluyla her türlü maddî ve manevî edim ifanın 

konusunu oluşturabilir. Edimin sınırını hukuk ve ahlaka uygunluk çizmektedir.  
 
II- Edim Türleri 
1) Olumlu veya Olumsuz Edimler 
Borçlunun belirli bir icrai davranışta bulunmasının gerekli bulunduğu edimler olumlu edimdir. 

Borçlunun belirli bir davranıştan kaçınmasının zorunlu olduğu edimle ise olumsuz edimdir. Âni, 
Sürekli veya Dönemli Edimler 

bir defada yapılıp borcun sona erdirilmesini sağlayan edim ani edimdir. Borcun süregelen 
birden fazla davranışlarla ifa edilmesi halinde sürekli edimden söz edilir.  

 
2) Şahsî veya Maddî Edimler 
Edimin konusunun bir şahsî davranış biçiminde gerçekleşmesine şahsî edim denilir.  
3) Verme, Yapma, Yapmama Edimleri 
Yapma borcunda edimin konusu, alacaklı yararına bir hizmetin, işin, eserin yapılmasıdır.  
Yapmama edimi, alacaklı yararına bir davranıştan kaçınmak, bir işi yapmamak veya yapılan 

davranışa katlanmak şeklinde ifa edilir23. 
Verme borcunda ise edimin konusu, maddî bir şeyin alacaklıya verilmesinden 

ibarettir. 
 

D) Uzlaşmaya Konu Edimin Hukuka ve Ahlâka Aykırı Olmaması 
Edim, kanunun emredici kurallarına, genel ahlâka, kamu düzenine ve kişilik haklarına uygun 

olmalıdır. Örneğin failin belli süreyle kumar oynamayı, evlenmemeyi veya kendisine mağdur 
tarafından tokat atılması taahhüdünü içeren edim, kişilik haklarına aykırı olacağından geçersizdir.  

 
 
 
 
 

E) Uzlaşmaya Konu Olabilecek Edim Türleri 
Edim olmaksızın da tarafların anlaşması mümkündür  

taraflar arasında hukuka ve ahlaka uygun olmak kaydıyla, başkaca edimler de belirlenebilir. 
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Örneğin fail, mağdura bir miktar para ödeyebileceği gibi, eski hâlin iadesi yoluyla zararın aynen 
tazmini, mağdurun yanında ücretsiz çalışmak, hayır amaçlı kuruluşlara bağış yapmak gibi diğer 
maddî hizmetlerde bulunarak, mağdurdan özür dileyerek, özellikle hayır amaçlı kuruluşlarda olmak 
üzere sosyal bir kuruluşta gönüllü çalışarak, bir kamu hizmetinin görülmesine katılarak veya 
topluma faydalı bir birey olmasını sağlayacak bir iyileştirme ve eğitim programına katılmak gibi 
diğer bazı yükümlülükler altına girerek de mağdurun zararını giderebilir uyuşmazlıkla bağlantılı 
olan bazı yerlere girmekten failin men edilmesi, kitap okuma, kirletilen yerlerin temizletilmesi, 
zarar verilen eşyanın tamir edilmesi, mağdurun kendisine veya üçüncü bir kişiye işlerinde yardım 
etmesi, uzlaşmanın konusunu oluşturabilecek  edimlere  örnek  olarak verilebilir. 

Çocukların  taraf  olduğu  uzlaştırmalarda,  çocuğun,  mağdurun  zararını mutlaka bir 
miktar para ödeyerek gidermesi amaca uygun olmadığı gibi, çoğu zaman mümkün de değildir   

 
Yönetmelikte giderim şekilleri, örnek olarak şu şekilde düzenlenmiştir 

a) Fiilden kaynaklanan maddî veya manevî zararın tamamen yahut kısmen tazmin edilmesi veya 
eski hâle getirilmesi, 

b) Mağdurun veya suçtan zarar görenin haklarına halef olan üçüncü kişi yahut kişilerin maddî 
veya manevî zararlarının tamamen veya kısmen tazmin edilmesi yahut eski hâle getirilmesi, 

c) Bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi 
yahut kişilere bağış yapmak gibi edimlerde bulunulması, 

ç) Mağdur, suçtan zarar gören, bunların gösterecekleri üçüncü şahıs veya bir kamu kurumu 
yahut kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşun belirli  hizmetlerinin  geçici süreyle yerine 
getirilmesi, 

d) Topluma faydalı birey olmayı sağlayacak bir programa katılımın sağlanması, 
e) Mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dilenmesi. 

 
I- Mağdurun Fiilden Kaynaklanan Maddî veya Manevî Zararının Tamamen yahut Kısmen 

Tazmin Edilmesi 
Mala karşı işlenen suçlarda ortaya çıkan zarar maddi nitelikte, şahsa karşı işlenen suçlarda ise 

daha çok manevi nitelikte oluşmaktadır. Uygulamada en çok tercih edilen ifa yöntemi,  zararın  
karşılığı olan bir miktar paranın mağdura ödenmesidir. Ödemenin bir defada yapılması veya takside 
bağlanması mümkündür. 

Mala karşı işlenen suçlarda verme borcu doğuran edimler ön plâna çıkmakta ve mağdur 
nezdinde kabul görmekteyken, şahsa karşı suçlarda yapma veya yapmama şeklindeki edimlerin 
daha fazla tercih edildiği gözlenmektedir.  

Edimin, sürekli bir gelir ödenmesi biçiminde ifa edilmesi halinde irat şeklinde tazminden söz 
edilir. İrat şeklindeki tazmin yönteminde mağdurun hayatı boyu veya yaşamının belirli bir dönemi 
boyunca belirli aralıklarla ödeme yapılması kararlaştırılır. Örneğin mağdurun öğrencilik yaşamı 
boyunca veya ölünceye kadar aylık  bir  miktar para ödenmesi kararlaştırılabilir. 

 
 

II- Mağdurun veya Suçtan Zarar Görenin Haklarına Halef Olan Üçüncü Kişilerin 
Maddî veya Manevî Zararının Tamamen yahut Kısmen Tazmin Edilmesi  

Fail, mağdur veya suçtan zarar görenin haklarına halef olan üçüncü kişilerin maddîveya manevî 
zararını tamamen yahut kısmen tazmin ederek de edimini ifa edebilir. 

 “mağdurun veya suçtan zarar görenin haklarına halef olan üçüncü kişi yahut kişiler”, genellikle 
sigorta şirketleri olacaktır. Zarar sigortalarında sigorta tazminatını ödeyen sigortacı, sigortalıya halef 
olur ve sigortalının zarardan sorumlu olan kişiye karşı sahip olduğu  dava ve talep haklarını kazanır 
dava edebileceği her şahsı dava edebilir34. 

 
Mal ve sorumluluk sigortasında sigortacı, sigortalının uğradığı zararı tazmin eder (TTK m. 

1459) ve sigorta tazminatını ödedikten sonra, hukuken sigortalının  yerine geçer. Sigortalının, 
gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, 
sigortacıya intikal eder.  

mağdurun hem yaralandığı hem de otomobilinin zarar gördüğü, maddî hasarlı ve taksirli 
yaralamalı bir trafik kazası sebebiyle yapılan soruşturmada mağdur, kendi kasko sigortasından 
tazminat almadan önce faille uzlaşırsa, hem otomobilin zararını hem de yaralanması nedeniyle 
uğradığı zararını tazmin  sigortacının faile rücu hakkını ortadan kaldırdığından, sigortacıya karşı 
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kendisi sorumlu olur 

III- Mağdurun veya Suçtan Zarar Görenin Kendisinin yahut Haklarına Halef Olan 
Üçüncü Kişilerin Maddî veya Manevî Zararlarının Eski Hâle Getirilmesi 

 

. Kural olarak, eksilmeler giderilmiş ve eski hale dönülmüş  ise artık bir zararın bulunmadığı kabul 
edilir. 

Haksız fiil sonucu meydana gelen zarar her zaman bir mal veya eşyada fizikî bir bozulma veya 
eksilme şeklinde olmayacağı gibi, eski hale getirme de her zaman mal ve eşyadaki fizikî 
bozulmanın eski hale getirilmesi şeklinde de gerçekleşmeyebilir.  

 
 Bir Kamu Kurumu veya Kamu Yararına Hizmet Veren Özel Bir Kuruluş  ile Yardıma Muhtaç 

Kişi yahut Kişilere Bağış Yaparak Zararın Tazmini 
.  Uzlaştırmada mağdur, , failin suça konu eyleminin yarattığı sonuçlardan samimi pişmanlık 

duyması ve sosyal bir sorumluluk üstlenmesini tercih edebilir 

 
Yönetmelikte, bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet  veren özel bir kuruluş ile yardıma 

muhtaç kişi yahut kişilere bağış yapılmasına imkân tanımıştır. Taraflar, yoksul, geçinmeleri için 
başkalarının yardımına ihtiyaç duyan kişilere bağış yapabilir. Bağış yapılan kişinin gerçekten 
yardıma muhtaç olup olmadığı konusunda da failin bir sorumluluğu yoktur.  

Uzlaştırma raporunda, üçüncü kişi veya kişilere bağışlanacak para miktarı veya eşyanın niteliği 
ile tarihi yer almalıdır.  

 
Mağdur, Suçtan Zarar Gören, Bunların Gösterecekleri Üçüncü Şahıs veya Bir Kamu Kurumu 

yahut Kamu Yararına Hizmet Veren Özel Bir Kuruluşun Belirli Hizmetlerinin Geçici Süreyle 
Yerine Getirilmesi Yoluyla Zararın Tazmini 

CMK’da edimin ifa şekli hususunda sınırlayıcı bir ifade yer almadığından, edimin belirli 
hizmetlerinin geçici süreyle yerine getirilmesi yoluyla ifa edilmesi mümkündür.. 

Bağış yaparak zararın tazmininden farklı olarak bu edimden akdî  veya  aynî  bir bağış 
yapılmamakta, mağdur veya suçtan zarar gören kişi dışında üçüncü bir kişi veya kuruma bizzat fail 
tarafından hizmet verilmektedir.. Mağdura bağış yapılamazken, bu maddede belirtilen edim konusu 
hizmet mağdur ve suçtan  zarar  görene veya bunların gösterecekleri üçüncü şahsa, bir kamu 
kurumuna yahut kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşa verilir. 

 
IV- Topluma Faydalı Birey Olmayı Sağlayacak Bir Programa Katılarak Zararın Tazmini 
Failin, kendisini topluma kazandırabilmesi amacıyla, bizzat toplum hizmetinde çalışma ve 

topluma faydalı birey olmasını sağlayacak toplum yararına hizmet eden programlara katılma 
şeklindeki edimleri kabul etmesi mümkündür.  

Bu tür bir edim belirlenmeden önce, edimin ifa edilmesine elverişli kurum ve kuruluşların 
bulunup bulunmadığı, failin bu programlara katılma imkânının  mevcut  olup olmadığı 
araştırılmalıdır. Hizmet ediminde olduğu gibi bu edimin yerine getirilip getirilmediği de takip 
edilmelidir. 

 
V- Mağdur veya Suçtan Zarar Görenden Özür Dilenmesi Yoluyla Zararın 

Tazmini 
Özür dileme şeklindeki edimlerde fail, mağdura verdiği zarar ve  işlediği  haksızlıktan doğan 

sorumluluğu üstlenerek, pişmanlık ve utanma duyduğunu mağdura ifade eder ve ileride bir daha 
aynı hatayı tekrarlamayacağını söyleyerek  yaptığı  yanlıştan ötürü bağışlanmasını ister 

 
Maddî zarara neden olan suçlar bakımından, tarafların anlaşması koşuluyla özür dilemek 

suretiyle bu edimin yerine getirilmesi mümkün ise de, özür daha ziyade hakaret gibi manevi bir 
zarara neden olan suçlarda uygulanma yeteneğine sahiptir ve maddî bir edimden daha çok 
mağdurun tatmin edilmesini sağlamaya elverişlidir.  

Özür dilemenin mutlaka “özür diliyorum” şeklinde ifade edilmesi gerekli değildir. 
“Yanlış yaptım, beni bağışlamanızı istiyorum”, “kusurlu olduğumu kabul ediyorum, bir daha böyle 
bir şey yapmayacağım, beni hoşgörün” ve benzeri  şekildeki  pişmanlığını dile getiren sözlerle 
özrün ifade edilmesinin mümkün olduğu gibi özür mektubu gibi yollarla ifade edilmesi de 
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mümkündür.  

 özür dilenmesi sonraki bir tarihe bırakılabilir. Özellikle basın yoluyla yapılan hakaretlerde 
özrün aynı şekilde yapılması kararlaştırılan hâllerde veya işyeri gibi bir topluluk önünde yapılan 
hakaretlerde özrün de bir topluluk önünde yapılması kararlaştırılan durumlarda özür dilenmesinin 
sonraya bırakılması mümkündür. özür dilenmesi suretiyle edimin ifa edilmesi üzerine, Cumhuriyet  
savcısı uzlaştırma hükümlerine göre kamu davası açılmasına yer olmadığına, hâkim de kamu 
davasının düşmesine karar verir. bu edimin yerine getirilip getirilmediği veya uzlaştırma raporuna 
uygun bir şekilde ifa edilip edilmediği de uzlaştırma bürosunca tespit edilmelidir43. 

 
F) Edimin Fail Yararına Üçüncü Kişi Tarafından Yerine Getirilmesi 
edim veya edimler,failce şahsen ifası zorunlu olan nitelikte değilse ve açıkça yasaklanmamışsa, 

fail yararına üçüncü bir kişi tarafından da yerine getirilebilir. şahsî bir edim bizzat fail tarafından 
yerine getirilmesi gerekiyor veya ortada maddî bir edim söz konusu olup da bu edimin fail yararına 
üçüncü bir kişi tarafından yerine getirilmesi açıkça yasaklanmış ise, artık o edimin fail üçüncü bir 
kişi tarafından yerine getirilmesi mümkün değildir. Örneğin failin mağdurdan özür dilemesi bizzat 
yapılması gereken bir edim olup,  başka bir kimsenin fail yararına mağdurdan  özür dilemesi hâlinde 
edim yerine getirilmemiş olur. 

 
G) Edimin Yerine Getirilmesinin Takibi ve Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  

 
Soruşturma evresinde, edimin takside bağlanması veya süreklilik göstermesi sebebiyle şüpheli 
hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildiğinde, edimin yerine getirilip 
getirilmediğinin takibi uzlaştırma bürosu tarafından yapılır Kovuşturma evresinde 
bu görev infaz savcılığına aittir. 

Fail tarafından bizzat veya onun adına üçüncü birkişi tarafından edimin yerine getirildiği, edimin 
niteliğine uygun düşecek bir belge ile örneğin tanzim edilecek bir makbuz, banka dekontu, âdi yazılı bir 
makbuzla  belgelenmeli ve bu belge geciktirilmeksizin fail tarafından uzlaştırma bürosuna ibraz 
edilmeli yahut ibraz edilmesi sağlanmalıdır. 

. 
Soruşturma evresinde kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, uzlaşmanın 

gereklerinin yerine getirilmemesi  hâlinde, şüphelinin kasıtlı bir suç işlemiş olması aranmaksızın, kamu 
davası açılır  

Kovuşturma evresinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra uzlaşmanın 
gereklerinin yerine getirilmemesi  kısmen dahi ifa edilmemesi) hâlinde, mahkeme tarafından hüküm 
açıklanır  
uzlaştırma raporu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38. maddesinde yazılı ilâm mahiyetini haiz 
belgelerden sayılır (CMK m.253/9; CMUY m.20/5; 27/5). Böylece uzlaştırma raporu veya uzlaştırma 
belgesi ilâmlı icraya konu olabilir  

Küçük adına kararlaştırılan edim, özür dilemek gibi küçüğün şahsen yerine  getireceği bir edim 
değilse, kanunî temsilci tarafından yerine getirilmelidir. Tam ehliyetsizler ile sınırlı ehliyetsizlerin 
kendilerinin değil kanunî  temsilcilerinin  uzlaşmaya yetkili olduğu dikkate alındığında (TMK m. 16), 
uzlaştırma  raporunda  imzası olan kanunî temsilci edimi yerine getirilmez ise, bundan küçük veya 
kısıtlı sorumlu tutulacaktır. Çocuk, borçlarından ana ve babanın çocuk malları üzerindeki haklarına 
bakılmaksızın kendi malvarlığı ile sorumludur  

 

 
 
 
 
 

§ 12. UZLAŞTIRMA RAPORU VEYA BELGESİ 
 

A) Uzlaştırma Raporunun Hazırlanması 
Uzlaştırma işlemleri sonuçlandırıldığında uzlaştırmacı tarafından düzenlenen rapora uzlaştırma 
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raporu denir Uzlaştırma raporunun istinabe suretiyle imzalatılması gereken hâllerde, rapor tarafın 
bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığı istinabe bürosu aracılığıyla imzalatılır  

 Uzlaştırmacı, ortak veya özel toplantıda anlaşılan hususları rapor hâline getirmeden önce 
taraflara; 

• Süreci topluca gözden geçirmeleri, 
• Cevapsız soru kalıp kalmadığını düşünmeleri, 
• Unuttukları bir konu olup olmadığının düşünmeleri, 
• Varılan sonucun isteklerinin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirmeleri 
için fırsat vermeli,  
uzlaştırmacı, uzlaştırma işlemlerinin sonuçlandırıldığı tarihten itibaren, Yönetmeliğin 3 no’lu 

ekinde yer alan Uzlaştırma Raporu Örneğine uygun bir rapor hazırlamalıdır. Raporda, tarafların 
edimleri ayrı ayrı, şüphe ve tereddüte yer vermeyecek ve mümkünse sıra numarası içerecek şekilde 
yazılmalı,  

Tarafların kendilerini ifade ediş biçimleri metne yansıtılmalıdır. 
Uzlaştırma Raporunda bilhassa şu hususlara dikkat edilmelidir: 
1- Suça konu eylemin yarattığı zarar ile edim arasında orantı olmalıdır. 
2- Edim failin, sosyal, kültürel, ekonomik ve fizikî özellikleri dikkate alınarak 

belirlenmelidir. 
3- Edimin amacı, suç nedeniyle ortaya çıkan zararın telafisine yönelik olmalıdır. 
4- Uzlaştırmaya konu edim, mümkün olan en kısa sürede yerine getirilmelidir. 
5- Uzlaştırmacı tüm süreç boyunca tarafsızlığını korumalı ve tarafları uzlaşmaya varmaya teşvik 

edip cesaretlendirmeli ancak buna zorlamamalıdır47. 
Uzlaştırmacı, taraf sayısından bir fazla olarak hazırladığı uzlaştırma raporunu, kendisine verilen 

belge örnekleri ve varsa  yapmış olduğu masrafları gösteren belge, gider pusulası  veya rayice uygun 
yazılı beyanı UYAP’ta düzenlenecek tutanak ile uzlaştırma bürosuna teslim etmelidir  

uzlaştırma müzakereleri sırasında suçun işlenmesine ilişkin olarak yapılan açıklamalara raporda yer 
verilmez  

Uzlaştırma sonunda taraflar anlaşmaya varırsa, uzlaşma konusu, yeri, tarihi, karşılıklı yerine 
getirilmesi gereken hususlar tereddüde yer vermeyecek şekilde raporda  belirtilmeli ve rapor fail, 
mağdur, varsa avukatları, kanunî temsilcileri ve uzlaştırmacı tarafından imzalanmalıdır. uzlaştırma 
raporunda küçüğün ve kısıtlının değil, kanunî temsilcinin imzası olmalıdır. Ayırt etme  gücüne sahip 
küçükler ve kısıtlıların elde ettiği karşılıksız kazanma ve kişiye  sıkı  sıkıya bağlı hakları kullanmada 
kanunî temsilcinin rızası gerekli  olmadığından,  uzlaşma  sonucunda karşılıksız kazanma sağlayan küçük 
ve kısıtlı, uzlaştırma raporunu bizzat imzalayabilir. 

Taraflar uzlaştırma müzakerelerinde avukatla temsil ediliyorsa, avukatın uzlaştırma raporunu 
müvekkili ile birlikte imzalaması mümkün olduğu gibi, uzlaştırma raporunun ilâm niteliğinde belge 
gücünü kazanabilmesi için (Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından onaylanması koşuluyla) asilin tek 
başına imzalaması da yeterlidir. Uzlaştırma müzakerelerine tarafların yerine vekil veya  müdafi  
katılabilir ve vekâletnamesinde özel yetkisi (HMK m. 74) varsa uzlaştırma raporunu imzalayabilir. 

Uzlaştırmanın başarısız olması hâlinde, bunun nedenleri raporda kısaca belirtilmelidir. 

BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR 
 

1- Gerçek ve tüzel kişilerde uzlaşma teklifi kime yapılmalıdır? 
2- Uzlaşma teklif edilecek şüpheli, kısıtlanması gereken bir kişi ise ne yapılmalıdır? 
3- Suça sürüklenen veya suç mağduru çocuğa uzlaşma teklif edilirken nelere dikkat 

edilmelidir? 
4- Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin küçük olması hâlinde, küçüğün uzlaşma 

konusundaki iradesi önem taşır mı? 
5- Uzlaştırmacının teklif yapacağı kişi tutuklu ise teklif nasıl yapılır? 6- 
Uzlaşma teklifi istinabe yoluyla yapılırken hangi usûl izlenir? 
7- Uzlaşma teklifine cevap verme süresi kaç gündür ve bu sürede cevap verilmezse 

ne olur? 
8- Uzlaştırma bürosu tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı öncelikle hangi tarafa uzlaşma 

teklif etmelidir? 
9- Suçun işlenmesinden sonra hemen uzlaşma teklif edilmesi mümkün müdür? 
10- Soruşturma dosyasındaki adresler bulunamıyorsa soruşturma konusu suçla ilgili olarak 

uzlaştırma işlemleri nasıl sonuçlandırılır? 
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11- Uzlaşma teklifinde bulunulması sırasında suça ilişkin delillerin toplanması ve koruma 
tedbirlerinin uygulanması mümkün müdür? 

12- Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifinde bulunmak üzere şüpheliyle yaptığı ön görüşmede hangi 
konularda bilgili vermelidir? 

13- Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifinde bulunmak üzere mağdurla yaptığı ön görüşmede hangi 
konularda bilgili vermelidir? 

14- Uzlaşma teklifinin taraflardan herhangi birince reddi hâlinde ne olur? 
15- Edim, maddi ve manevi zarar nedir? Açıklayınız. 
16- Tarafların üzerinde anlaştıkları herhangi bir edimin uzlaştırmanın konusu olabilmesi için 

hangi koşulları taşıması gerekir? 
17- Takside bağlanmış edimlerde uzlaştırma raporunda nelere dikkat edilmelidir?  18- Edim 
belirlenirken hangi hâllerde mağdurun veya suçtan zarar görenin 

haklarına halef olan üçüncü kişi yahut kişilerin hakları dikkate alınmalıdır? 
19- Bağış yapma ediminde uzlaştırma raporu tanzim edilirken nelere dikkat edilmelidir? 
20- Özür dileme şeklindeki edimler hangi biçimlerde yapılabilir? 
21- Soruşturma evresinde edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi kim 

tarafından yapılır ve sonuçları nelerdir? 
22- Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde düzenlenen uzlaştırma raporunda hangi 

unsurlar yer almalıdır? 
23- Uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı, kendisine sunulan uzlaştırma 

raporunu hangi yönlerden inceler? 
24- Uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı uzlaştırma raporunda 

düzeltilmesi mümkün olan şekle ilişkin eksiklikler tespit ederse neler yapmalıdır? 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA USULÜ 

 

§ 13. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMANIN SÖZ 
KONUSU OLDUĞU HÂLLER 

 
A) Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmaya Başvurulması 
Kovuşturma evresi, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından düzenlenmiş ve mahkemeye sunulmuş 

olan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi ile başlayan ve sanık hakkında verilen 
hükmün kesinleşmesine kadar geçen süreyi ifâde eder  

Kovuşturmada evresinde uzlaştırma usulünün uygulanmasını gerektiren haller  
Suçun hukuki niteliğinin kovuşturma evresinde değişmiş olması. 
1. Soruşturma evresinde uzlaştırma yapılmadığı halde iddianamenin kabul edilmiş olması. 
2. Suçun uzlaştırma kapsamında olduğunun ilk kez kovuşturma evresinde anlaşılması. 
3. İddianame yerine geçen bir belge ile dava açılmış olması. 
4. Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlenmeksizin, iddianame yerine geçen belge 

ile doğrudan mahkeme önüne gelen uzlaştırmaya tabi bir suçun varlığı, 
 
 

I- İddianamenin İadesi 
şüpheli hakkında yeterli delil mevcutsa iddianame düzenlenir. Mahkeme iddianameyi 15 gün 

içinde inceleyip karar vermek zorundadır. inceleme 3 husus ile sınırlıdır: 
a. İddianamenin CMK m. 170’teki iddianamenin geçerliliği için gerekli unsurları taşıyıp 

taşımadığı, 
b. Suçun ispatı için mutlak sayılabilecek delillerin araştırılıp araştırılmadığı, 
c. Önödeme ve uzlaştırmanın olup olmadığı. 
Mahkeme bu 15 günlük sürede karar vermezse, iddianame kabul edilmiş sayılır 
Kovuşturma evresinde uzlaştırma usulünün uygulanması, soruşturma evresinde uzlaştırma 

usulünün uygulanmamış olmasına bağlıdır. Soruşturma evresinde taraflar, uzlaşma teklifini 
reddetmişler veya süresinde cevap vermeyerek reddetmiş sayılmışlar yahut uzlaşma teklifini kabul 
etmekle beraber uzlaştırma görüşmeleri neticesinde uzlaşamamışlar ise, kovuşturma evresinde 
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uzlaştırma yoluna gidilemez   
 

II- Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna İntikali 
Kovuşturma evresinde uzlaştırma iş ve işlemleri uzlaştırma büroları ve uzlaştırmacılar 

tarafından yerine getirilmektedir. mahkeme, dosyayı, uzlaştırma bürosuna gönderir ve kayıt 
numarası alır 

kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra dosya bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısına tevdi edilir 
ve incelenir. eksikliklerin giderilmesini mahkemeden talep eder fikrinde ısrar ederse, Cumhuriyet 
savcısı  uzlaştırma usulünü uygulamak zorundadır. 

 
 

B) Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi 
, Cumhuriyet savcısının onayıyla, uzlaştırmacı görevlendirilmesi yapılır.  
uzlaştırmacının muhatabı uzlaştırma bürosudur. Uzlaştırmacı 30 gün içinde uzlaştırma 

işlemlerini sonuçlandıramazsa, uzlaştırma bürosuna başvurur. süre  en  çok yirmi gün daha 
uzatabilir. 

 
C) Dosyanın Uzlaştırmacıya Verilmesi 
Soruşturma evresinde olduğu gibi  

 

 14. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA SÜRESİ VE RAPOR 
 

A) Süreler 
Belgelerin teslimiyle, süre başlar. Uzlaştırmacı, otuz gün içinde sonuçlandırmalıdır. 

sonuçlandıramazsa, Cumhuriyet savcısının onayı en çok yirmi gün daha uzatabilir  
Cumhuriyet savcısı veya hâkim rapor sonucunu beklemelidir. Bu durumda, bilgi vermeyen 

uzlaştırmacı ile ilgili olarak da gerekli tedbirler alınacaktır. 
iddianame düzenlenmeden, hüküm  verilmeden  önce sunması halinde; raporun kabul edilmesi 

ve içeriğine göre işlem yapılması gerekir. raporun süresi içerisinde sunulmamış olması raporun 
reddedilmesi için bir gerekçe olmamalıdır.  

 
B) Uzlaştırma Raporu Sonrası İşlemler 
Uzlaştırmacı, Ek-3’te yer alan uzlaştırma raporu örneğine uygun, tarafların edimlerini ayrı ayrı, 

şüphe  ve  tereddüte yer vermeyecek ve mümkünse sıra numarası içerecek şekilde taraf sayısından 
 

bir fazla olarak hazırladığı raporu, kendisine verilen belge örneklerini ve varsa yapmış olduğu 
masrafları gösteren belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı UYAP’ta düzenlenecek 
tutanak ile uzlaştırma bürosuna teslim eder  

Mahkeme, uygun olduğunu belirlerse, raporu mühür ve imza altına alarak kovuşturma 
dosyasında muhafaza eder. onaylamadığı takdirde gerekçesini rapora yazar. dosyayı büroya 
gönderebilir  

 

BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR 
1. Kamu davası açıldıktan sonra mahkeme hangi durumların varlığı halinde kovuşturma 

dosyasını uzlaştırma işlemleri için uzlaştırma bürosuna gönderir? Açıklayınız. 
2. Suçun hukuki nitelemesi ne demektir? Hukuki niteleme yetkisi kime aittir? 
3. Kovuşturma evresinde suçun uzlaştırma kapsamında olduğunu düşünen mahkemenin 

uzlaştırma bürosuna gönderme kararına karşı, aynı görüşte olmayan uzlaştırma bürosu Cumhuriyet 
savcısının yapabilecekleri nelerdir? 

4. Kovuşturma evresinde uzlaştırmacıya hangi belgeler verilir? Açıklayınız. 
5. Kovuşturma evresinde uzlaştırma süresi ne kadardır? Uzlaştırma süresi talep halinde 

uzatılabilir mi? Uzatılır ise bu kararı kim verir? 
6. Uzlaştırmacı müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak hâkim ile 

görüşebilir mi? Hâkim uzlaştırmacıya talimat verebilir mi? 
7. Kovuşturma evresinde düzenlenen uzlaştırma raporu neleri içerir? 
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8. Kovuşturma evresinde uzlaştırmacı ücretini kim takdir eder? Ücret neye göre belirlenir? 
Sarf kararını kim yazar ve sarf kararı ne zaman düzenlenir? 

9. Kovuşturma evresinde uzlaştırma raporunu kim onaylar? 
10. Mahkeme uzlaştırma raporunu hangi yönlerden inceler? 
11. Uzlaştırma raporunda belirlenen edimin hukuka veya ahlaka aykırı olması 

halinde mahkeme ne yapabilir? Açıklayınız. 
 

ALTINCI BÖLÜM MÜZAKERE 


§ 15. MÜZAKERE EĞİTİMİNİN AMACI VE HEDEFLERİ 
 

A) Genel Amaç 
uzlaştırmacıların uzlaşma teklifinin kabulünden sürecin sonlandırılmasına kadar uzlaştırma 

müzakerelerini ne şekilde yürüteceğine dair aşamalar ve bu aşamalar boyunca izlenecek yol ve  
yöntemler  hakkında ayrıntılı bilgi vermektir. 

 
B) Öğretim Yöntemi, Malzeme ve Etkinlikler 
1. Karşılıklı etkileşime dayalı konu anlatımı. 
2. Açıklamalı video ve slayt gösterimi. 
3. Büyük ve küçük grup tartışmaları. 
4. Genel tartışma ile öğrenimin/kazanımların değerlendirilmesi. 

 
C) Eğitim Süresi ve Geliştirilecek Beceriler 
Müzakere eğitiminin süresi 8 saattir.: 
 Etkin dinleme 
 Soru sorma 
 Farklı sözcüklerle anlatma, açıklığa kavuşturma 
 Sözlü / sözsüz / yazılı iletişim 
 Özetleme 
 Yeniden çerçeveleme 
 Yansıtma 
 Farklılıklara duyarlı olma 
 İki tarafa da saygı 
 Yönlendirici olmadan kolaylaştırma 
 Sessizliğin gücünden yararlanma 
 Sınırları koruma 
 Kontrollü kendinden emin duruş 

Kendini dengeleme 
 Belirsizliklere tahammül 

 
D) Müzakere Eğitiminin Konuları 
Uzlaştırmacı eğitimi kapsamında verilecek müzakere eğitiminin konuları şunlardır: 
1. Uzlaştırma müzakeresinde uygulanan arabuluculuk modeli 
2. Uzlaştırma müzakeresine katılabilecek kişiler 
3. Uzlaştırma müzakeresinin gizliliği 
4. Uzlaştırma müzakeresinin aşamaları 
5. Uzlaştırmacının müzakere yönetimi için sahip olması gereken beceriler 

 

§ 16. UZLAŞTIRMA MÜZAKERESİ 
A) Uzlaştırma Müzakeresinde Uygulanan  Model 
Uzlaştırma, aile arabuluculuğu, ticari arabuluculuk gibi özel bir arabuluculuk türü olarak kabul 

edilmektedir. Ticarî uyuşmazlıklarda bu  modellerden  kolaylaştırıcı (facilitative) arabuluculuk 
modeli ile değerlendirici (evaluative) arabuluculuk modeli öne çıkarken, uzlaştırma (ceza 
arabuluculuğu) bakımından ise insancıl (humanistic), diyalog odaklı(dialog-driven) veya 
dönüştürücü (transformative) arabuluculuk modeli alanı bulmaktadır. hukuk arabuluculuğunda 
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uygulananlar  anlaşma  odaklıyken (settlement-driven), uzlaştırmada uygulanan model ise iletişim 
odaklıdır1 (dialog-driven). 

Diyalog odaklı olan uzlaştırmada “anlaşma” birincil amaç değil, iletişim (diyalog) sürecinin 
ikincil bir çıktısıdır2. 

uzlaştırmacıdan beklenen öncelikli rol, uzlaştırmacının önyargısız olmasıdır. Uzlaştırmacı 
tarafsız, olumlu, her iki tarafın da güvenini esas alan, ihtiyaçlarını gözeten, süreci mağdura yönelik 
bir hassasiyetle yürüten (victim-sensitive) bir rol üstlenmiştir.  

 

  
ARABULUCULUK 

 
UZLAŞTIRMA 

 

AMAÇ 

Amaç iki tarafın 
isteklerine uygun bir 
çözüme ulaşmaktır. 

 
Amaç taraflar arasında diyalog kurarak 
onarım, iyileşme sağlamaktır. 

 Uyuşmazlığın iki  

 
ARABULUCU / 
UZLAŞTIRMACININ 
ROLÜ 

tarafın kabul 
edebileceği bir 
anlaşmaya 
yönelmesi için taraflara 

Tarafları görüşmeye hazırlamak, bu 
kapsamda gerçekçi beklentilerin ortaya 
çıkmasına yardımcı olmak; ortak toplantı 
aşamasında doğrudan iletişim kurma 

 rehberlik etmek cesareti kazanmalarını sağlamak 
  

Yönlendirici ve sevk edici olmayan, 
 

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN 
TARZI 

Tarafları çözüme sevk 
eden, bunu yaparken 
sık konuşan ve sorular 
soran bir tarz. 

hazırlık aşamasında aktif ama ortak 
toplantı aşamasında açılış konuşmasından 
sonra geri plana çekilen, iletişimi 
kesmeyen ancak çok dikkatli gözleyen ve 
gerektiğinde hemen müdahalede bulunan 

  bir tarz. 
 Uyuşmazlıkta tarafların 

Uyuşmazlıkta tarafların anlatmak 
istediklerine, uyuşmazlığın geçmişine ve 
duygusal yönüne tamamen duyarlıdır. 
Hikâye anlatımı ile dinlemeyi teşvik eder 
ve bunun onarıcı etkisini kabul eder. 

 anlatmak istediklerine, 
UYUŞMAZLIĞIN uyuşmazlığın 
DUYGUSAL YÖNÜ geçmişine ve duygusal 

 yönüne tahammül 
 azdır. 
 Özel bir nedeni yoksa  

Uzun sürebilen sessizliğe izin verilir. 
Uzlaştırmacı sessizlik anlarına saygı duyar 
ve onarıcı etkisini kabul eder. 

 arabulucu ortamda 
SESSİZLİĞE sessizliğe izin vermez. 
VERİLEN DEĞER Taraflarla konuşma ve 

 soru sorma 
 eğilimindedir. 
  

Anlaşma bu yolun 

Anlaşmaya varılabilir ama anlaşmaya 
varmak öncelikli amaç değildir. Önemli 
olan tarafların birbirlerini dinleyerek ve 
anlayarak birbirlerine yardımcı olmalarıdır. 
Anlaşma göstermelik edimler yanında 
manevi yönü daha üstün gelen çalışmalar 
ve hizmetler olabilir. Özür dileme yeterli 
olabileceği gibi hiçbir edim de 
kararlaştırılmayabilir. 

 birincil amacıdır ve en 
ANLAŞMANIN önemli çıktısıdır. 
ÖNEMİ Varılan anlaşma 

 çoğunlukla somut 
 edimler içerir. 

 
 

B) Uzlaştırma Müzakeresine Katılabilecek Kişiler 
. Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, sanık, katılan, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, 

müdafi ve vekil katılabilir 

uzlaştırmadan  beklenen amaca ulaşılabilmesi  için müzakere sürecini fail ve mağdurun 
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doğrudan yürütmesi ve sayılan kişilerin de bu süreçte taraflara destek olması özendirilmelidir. 
 Uzlaştırma Müzakeresinin Gizliliği 
müzakerelerin gizli yürütülmesi esastır  

 Uzlaşmanın bir tarafında suça sürüklenen çocuk bulunması durumunda, gizlilik daha da önem 
kazanır10 (CMK m. 185). 

yapılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada yahut davada delil olarak 
kullanılamaz.  

 

§ 17. UZLAŞTIRMA MÜZAKERESİNİN AŞAMALARI 
 

genellikle üç aşamada incelenir.  
(1) hazırlık,  
(2) ortak (birlikte) toplantı,  
ortak toplantının (a) hikâye anlatma ve (b) telâfi olmak üzere iki safhası vardır 
(3) sonuç aşamalarıdır. Ayrıca. 

 
A) HAZIRLIK AŞAMASI 
Tarafların uzlaşmayı kabul etmesi ile birlikte uzlaştırmacı hazırlık aşamasını yürütür. Mağdur 

ve failin, uzlaştırmanın ortak toplantı aşamasından önce bireysel olarak hazırlanmaları gerekir.. 
 

I- Uzlaştırmacının Yapacağı Hazırlık 
 

1) Dosyanın İncelenmesi 
Uzlaştırmacı,; suçu, şiddetini, ortaya çıkardığı zararı ve türlerini, mağdur ve failin ifadelerinden 

yaşam tarzları  ve  kişiliklerini, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, 
olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi farklılıkları, uzlaştırma sürecinde göz önüne 
almak üzere anlamaya çalışmalıdır  

 
2) Hazırlık Toplantısına Davet 
Uzlaştırmacı, tarafları; sürecin faydaları ve sonuçları hakkında bilgilendirmek, ortak toplantı 

aşamasına hazırlamak ve sonuç olarak tarafların ortak toplantıya hazır olup olmadıklarını belirlemek 
için en az bir kez hazırlık toplantısı yapmalıdır. daveti telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi 
araçlardan yararlanmak suretiyle yapabilir., hazırlık aşamasında yapılması gerekenler telefon 
görüşmesinde yapılmamalıdır.  

Uzlaştırmacı telefon görüşmesinde, kendisini “uzlaştırmacı olarak” tanıtmalı ve fail veya 
mağdur ile bizzat görüşmeyi istemelidir. Fail veya mağdur çocuk ise çocuğun velisi yahut vasisi ile 
görüşülmelidir.  

 
Failin cezaevinde bulunması hâlinde hazırlık toplantısı cezaevinde yapılabilir. “Tutuklu, 

uzlaştırmacı olarak atanan kişi ile… Meslek kimliğinin ibrazı üzerine, mesai gün ve saatleri 
içerisinde konuşulanları başkalarının duymayacağı, ancak görüşmenin görevlilerce izlenebileceği 
bir ortamda, açık görüş usulüne tâbi olarak görüşür. Bu kişilerin uzlaştırmacı ile yazışmaları 
denetime tâbi tutulmaz”. 

3) Güvenliği Gözetme 
Hazırlık aşamasının önemli bir parçası ortak toplantı aşamasındaki güvenlik ile meşgul olması, 

mağdurun zarar görmemesi  için  mümkün olan her şeyi yapması gerekir. Uzlaştırmacı, güvenlik 
konusunda daha hassas olmalıdır. mağdurun kendisini güvende hissedeceği bir yerde varsa 
avukatını da yanında getirmesi teşvik edilebilir. 

 
4) Özel (Ayrı) Toplantı Yapma 
özel toplantıların mümkün olduğunca yüz yüze yapılması önemlidir. ortak toplantıdan  önce 

onlarla en az birer kez özel toplantı yapılmalıdır  
II- Fail ile Hazırlık 

 
1) Fail ile Yapılan Hazırlık Toplantısının Amacı 
Uzlaştırmacı, faili dinler, bilgilendirir, sorularına cevap verir, ortak toplantıya katılımını iradi 
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olarak değerlendirmesine yardımcı olur ve onu ortak toplantıya hazırlar. 
  

2) Failin Bilgilendirilmesi 
Uzlaştırmacı, faili uzlaştırmanın temel  ilkeleri, işleyişi, faydaları ve vereceği kararların hukukî 

sonuçları hakkında bilgilendirir uzlaştırma sürecine katılmaya ve gerektiğinde hukukî destek almaya 
teşvik eder.  

Failin Suça İlişkin Açıklamalarının Dinlenmesi 
uzlaştırmacı failden  
; 

 Suça dair olayları, 
 Suçu kendi bakış açısından nasıl tanımladığını, 
 Diğer tarafı nasıl gördüğünü, 
 Suçun kendisini, ailesini ve çevresini nasıl etkilediğini 
anlatmasını isteyebilir. Böylece suçun varsa geçmişine, fail bakımından neyi ifade ettiğine ve 

mağduru anlatımlarında nasıl konumlandırdığına dair gözlemler  yapabilir.   
 

3) Failin Ortak Toplantıya Katılma İradesinin Belirlenmesi 
Failin, uzlaştırma sürecinin tüm aşamalarına gönüllü olarak katılması önemlidir. uzlaştırmacı; 

faili sürecin faydaları ve onarım fonksiyonu hakkında bilgilendirerek, katılımının mümkün 
olduğunca iradi (gönüllü) olmasını sağlamalı; istemezse ortak toplantı yapılmayacağını  açıklamalı,  
onu  zorlayacak tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır. Failin katılım ve dinlemedeki isteksizliği  
veya samimiyetsizliği, mağdur açısından ek bir mağduriyet teşkil edebilir. 

 
4) Failin Ortak Toplantıya Hazırlanması 
Hazırlık aşamasının başarısı, ortak toplantı ve onarımın başarısını doğrudan etkiler.. 

Uzlaştırmacı, faili suçun kendisini, yakın çevresini ve mağduru nasıl etkilediğini düşünmeye teşvik 
etmelidir. Yüzleşme faili zorlayan bir sertlikle yapılırsa fail inkârcı, 

 

küçümseyici, olayları saptıran, bencil, irrasyonel ve lekelenmiş konumunda 
sabitlenebilir. 

 
5) Failin Beklentilerinin Gerçekçi Olmasının Sağlanması 
Failin uzlaştırmadan olan beklentileri abartılı olabilir. Ayrıca gerçek pişmanlık göstermeyen, 

samimiyetsiz bir özür dilemenin hiçbir anlamının olmadığı üzerinde de durulmalıdır.. 
 

6) Mağdurun Kayıpları ve Failin Edimleri Yerine Getirme Kabiliyetinin 
Değerlendirilmesi 

zararın ne şekilde giderilebileceği ile failin zararı giderme kabiliyetinin belirlenmesi önemlidir. 
Uzlaştırmacı, faili, mağdurun maddî ve manevî zarar ile ihtiyaçları üzerinde düşünmeye ve bunları 
telâfi etmek için nelerin gerekli olduğu konusunda beyin fırtınası yapmaya sevk etmelidir.  

 
III- Mağdur ile Hazırlık 
1) Mağdur ile Yapılan Hazırlık Toplantısının Amacı 

mağdur bakımından aşağıdaki görevleri yerine getirmektir: 
 Mağdurun açıklamalarını (hikâyesini) dinlemek, 
 Mağduru bilgilendirmek, 
 Mağdurun sorularına cevap vermek, 
 Mağdurun faille yüz yüze görüşmeye katılımı iradi olarak değerlendirmesine yardımcı 

olmak, 
 Mağduru ortak toplantıya hazırlamak. 
İlk özel hazırlık toplantısında uzlaştırmacı, mağdura önce hikâyesini anlatarak mı yoksa 

uzlaştırma hakkında bilgi edinerek mi başlamak istediğini sormalıdır38. 
2) Mağdurun Bilgilendirilmesi 
Uzlaştırmacı, hazırlık toplantısına başlamadan önce, mağduru uzlaştırmanın temel ilkeleri, 

işleyişi, faydaları ve ortak toplantıda verilecek kararların hukukî sonuçları hakkında bilgilendirir  
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3) Mağdurun Suça İlişkin Açıklamasının Dinlenmesi 
Uzlaştırmaya hazırlık sürecinde mağdurun suça ve etkilerine ilişkin anlatımlarının dinlenmesi 

kritik önemdedir. Uzlaştırmacının aktif dinlemesi, mağdurun duygularını açığa çıkarmasına olanak 
sağlar; sürece ve uzlaştırmacıya olan güvenini pekiştirir. Diğer bir anlatımla, mağdurun suça ve 
etkilerine ilişkin anlatımları, “zaten dosyada var, ifadenizi önceden okumuştum” gibi gerekçelerle 
kesilmemeli önemsizleştirilmemelidir.  

 
 

SÖYLENMEMELİ SÖYLENMELİ 

Nasıl hissettiğinizi anlıyorum. Bunlar olduğu için üzgünüm. 

Daha kötüsü olmadığı için şanslısınız 
Bunları benimle konuştuğunuz için 

memnun oldum. 
Üzülmeyin (sorun yok), her şey 

düzelecek. 
 

Bu sizin hatanız değildi. 

Sakin olun, rahatlayın. 
Ne kadar kötü hissettiğinizi hayal etmem 

mümkün değil. 

Güçlü olmaya çalışın. Böyle hissetmeniz normal 

 
4) Mağdurun Ortak Toplantıya Katılma İradesinin Belirlenmesi 
Onarıcı adalet anlayışı, mağdurun fail ile ortak toplantıya katılımını tamamen özgür iradelerine 

bırakmayı öngörmektedir.  
 

Mağdur, ortak toplantıya katılmak istemezse, bu iradesine saygı duyulmalı, müzakereye özel 
toplantılarla devam edilmelidir. 

 
5) Mağdurun Ortak Toplantıya Hazırlanması 
Ortak toplantıya katılma kararı verildikten sonra, mağdurun sürecin devamına hazırlanması 

gerekir.  
Uzlaştırmacı, hazırlık için yapılan özel toplantıda, mağdurun uzlaştırmanın amacını 

kavramasına, intikam peşinde koşmaması ve süreci onarım ve iyileşme ile tamamlamasına yardımcı 
olmalıdır. Mağdurun incinmiş ve öfkeli olması,  ortak toplantıya katılımını zorlaştırır ve mağdur 
kendisini ortak toplantıya hazır hissetmeyebilir. Bu durumda mağdura, uzlaştırmanın süresi dikkate 
alınarak zaman tanınması, gerekiyorsa ek süre alınması (CMK m. 253/12; CMUY m 17/1; 24/1) ve 
bu zaman zarfında hukukî ve psikolojik destek alması önerilebilir.   

Mağdur  ortak  toplantıda, 
 Fail ile konuşmayı başlatma, 
 Neler söylemesi gerektiğini belirleme, 
 Neler istediğini söyleme, 
 Nelerin fail tarafından anlaşılmasını istediğini belirleme, 
 Neleri sormak istediğini belirleme, 
 Nasıl dinlemesi gerektiğini belirleme 

 
6) Mağdurun Beklentilerinin Gerçekçi Olmasının Sağlanması 
Mağdurlar, uzlaştırma müzakeresi ile ilgili abartılı beklentiler geliştirmiş olabilir.  

mağdurların beklentileri ile failin tutumu ve yapabilecekleri birbirine uymadığında, mağdurların 
kendilerini terslenmiş, ikinci kez mağdur edilmiş hissetme olasılıkları yüksektir. Bu durumda 
uzlaştırmacının, mağdurun beklentilerinin gerçekçi olmasını sağlaması, yani gerçeklik analizi 
yapması gerekir.  

 

 
7) Zarar ve İhtiyaçların Belirlenmesi 
Uzlaştırmacı, suç nedeniyle oluşan zararın ve onarım için duyulan ihtiyaçların belirlenmesinde 

mağdura yardımcı olur. Zarar, maddî ve manevî olabileceği gibi, mağdurun emniyet duygusunu ve 
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toplumla olan bağlarını etkileyen daha az somutlaşmış şekillerde de olabilir mağdura tazminat 
olarak ödenecek zararın belirlenmesi için dışarıdan yardım alınabileceğini hatırlatabilir; fakat 
uzlaştırmanın onarım ve iyileşme sağlaması için geçirilecek sürece ve bu kapsamdaki telâfi şeklinin 
belirlenmesine uzlaştırmacı yardımcı olur. 

 
8) Tazminat ve Onarım Olasılıklarının Tahmin Edilmesi 
Uzlaştırmacı, zararın ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik beyin  fırtınasında mağdura yardım 

etmelidir. zararın telafisi ve onarım için  neye  ihtiyaç duyulduğu tüm yönleriyle ortaya konulmaya 
çalışılır.. Beyin fırtınasının amacı, mağdurun tazminat veya paraya ilişkin olmayan olasılıklar 
hakkındaki fikirlerini ortaya çıkarmak ve birlikte düşünülmesini sağlamaktır. Bu çalışma, mağdurun 
muhtemel anlaşma alanını (zone of possibleagreement, ZOPA) belirlemek için yapılır. 

 

B) Hazırlığın Tamamlanması 
 

I- Ortak veya Özel Toplantıya Karar Verilmesi 
Bu aşamaya geçişte, tarafların ortak toplantıya katılmaya hazır olduğunu düşünmeleri önemlidir. 

hazır olunduğuna dair göstergeler; mağdurun faili, failin de mağduru dinlemeye hazır olması ve 
failin onarıcı bir yaklaşımla sorumluluk almaya  hazır olması olarak ifade edilmektedir.  

özel toplantıların sonunda, 
 Taraflar arasında uyum ve güven tesis edilemezse, 
 Tarafların bir araya gelmesi fizikî ve psikolojik yönden güvenlik risklerine 

neden olabilecekse, 
 İradeleri süreci bir araya gelmeden yürütmek  yönündeyse, 
ortak toplantı yapılamaz.  
Bazı durumlarda, uzlaştırma konusu suçlarda, sürecin etkin yönetimi için hazırlık aşamasının 

kısa tutulması ve geri kalan müzakerenin de özel toplantılarla yürütülmesi gerekebilir. 
 Mağdur ile fail arasında devam eden ve korunması gereken bir ilişki yoksa, 
 Verilen zarar önemsizse, 
 Suçun neden olduğu duygusal sorunlar önemsizse, 

 
II- Ortak Toplantı İçin Yer ve Zaman Belirleme 
uzlaştırma müzakeresine ortak toplantılarla devam edilmesi kararlaştırılmışsa, toplantı yer ve 

zamanının belirlenmesi gerekir.  Ortak toplantı, mağdur için uygun yer ve zamanda plânlanmalıdır.  
 
Mağdura, bu özelliklere sahip yerler seçenek olarak bildirilmeli ve özellikleri anlatılarak 

hangisini tercih ettiği sorulmalıdır.  
Buna göre uzlaştırma müzakeresi; 
a) Adliye binalarında uzlaştırma müzakereleri için oda tahsis edilmişse bu yerlerde, 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında bu amaçla ayrılan yerlerde, 
c) Tarafların kabul etmesi şartıyla uzlaştırmacının faaliyetlerini yürüttüğü büroda,  
ç) Tarafların menfaatlerine uygun, kendilerini huzurlu hissedecekleri güvenli bir ortamda 
veya taraflarca kabul edilen bu işe uygun başka yerlerde,gerçekleştirilebilir.  
 
Uygulamada avukat uzlaştırmacılar görüşmeyi kendi bürolarında yapmayı önerebilmektedir. 

Uzlaştırmacının müzakereyi, faaliyetini  yürüttüğü  büroda  yapabilmesi için tarafların bu yeri 
birlikte kabul etmesi şartı getirilmiştir  

 
III- Müzakereye Özel Toplantılarla Devam Edilmesi 
Uzlaştırma konusun suçun basit olması veya hazırlık toplantılarında müzakerenin ortak 

toplantılarla devam ettirilmesinin uygun olmadığının tespit edilmesi hâlinde ortak toplantı 
yapılmayabilir. Ortak Toplantı Aşaması 

 
Uzlaştırmanın hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra, tarafların belirlenen yer ve zamanda 

fiilen bir araya gelerek uzlaştırma müzakeresinin yürütüleceği ortak toplantı aşamasına geçilir. 
I- Uzlaştırmacının Ortak Toplantı Aşamasındaki Görevleri 
Uzlaştırmacının ortak toplantı aşamasındaki en önemli görevi, toplantının saygılı ve güvenli bir 
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atmosferde yürümesini sağlamaktır. uzlaştırmacı, süreç boyunca aşağıdaki görevleri yerine getirir59: 
 Toplantı yer ve zamanını belirlemek, yeri hazırlamak, 
 Toplantıya sadece ilgililerin katılımını sağlamak (CMUY m. 31/1), 
 Tarafların ortak yararlarını gözetmek (CMUY m. 6/1-a), 
 Tarafları işlevi ve görevleri hakkında bilgilendirmek, 
 Tarafları süreç hakkında bilgilendirmek/eğitmek, 
 Tarafları toplantının temel kuralları hakkında bilgilendirmek/eğitmek, 
 Görevini dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde yerine getirmek (CMUY m. 6/1-a), 
 Görevini bağımsız ve tarafsız olarak bir şekilde yerine getirmek (CMUY m. 6/1-a), 
 Tarafların müzakerelerde yeterli ve eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak 

(CMUY m. 6/1-a), 
 Mağdurun suçun neticelerini faile anlatmasına yardımcı olmak, 
 Mağdurun sorularına yanıt almasına yardımcı olmak, 
 Failin, suçun yol açtığı neticeleri anlamasına yardımcı olmak, 
 Mağdurun, failin topluma kazandırılması sürecine doğrudan katılımını sağlamak, 
 Mağdur ile fail arasında doğrudan iletişimin gelişmesine yardımcı olmak, 
 Failin suçun sorumluluğunu üstlenerek, mağdurun kayıp ve zararlarını karşılaması 

için hazırlanmasına yardımcı olmak, 
 Gerçekçi beklentilerin şekillenmesine yardımcı olmak, 
 İki taraflı kabul edilebilir bir giderim ve usul belirlenmesine yardımcı olmak, 

 

 Üzerinde mutabakata varılan hususları mevzuata uygun şekilde rapor hâline getirmek ve 
uzlaştırma işlemlerini sonlandırmak. 

 
II- Uzlaştırmacının Ortak Toplantı Aşamasındaki Rolü 
Hazırlık aşamasının aksine uzlaştırmacının ortak  toplantı aşamasında yapması gerekenler 

bakımından rolü pasiftir. Ortak  toplantı  aşamasında esas olan, taraflar arasındaki konuşmalardır. 
Uzlaştırmacı, toplantı boyunca yerinde ve az müdahalede bulunur, mağdur ile failin  sohbet  
etmesine  izin verir; çözüm değil, süreç ve diyalog odaklı yaklaşım sergiler. İletişim tarzından 
kaynaklanan yanlış anlamalara dikkat eder. Buna karşılık uzlaştırmacı; 

 ortak toplantı aşamasında kısa bir konuşmayla açılış yaparken, 
 tarafları birbirine takdim ederken, 
 süreci ve aşamalarını açıklarken, tarafları bilgilendirirken, 
 sözlü ve sözsüz iletişimi gözlerken, 
 temel kuralları hatırlatırken, 
 karşılaşılabilecek olumsuzluklara müdahale ederken, 
 toplantı sonunda varılan anlaşmayı rapor hâline getirirken 
sürecin en aktif ve müdahil aktörüdür. 
 Toplantı sırasında taraflar arasındaki harareti yükselten tartışmalar  ortaya çıktığında, 

tartışmada geçen ifadeleri yeniden çerçeveleyerek iletişimi 

yumuşatmalı, taraflar söz kesme, dinlememe, saygısızlık gibi davranışlar sergilediğinde onlara 
temel kuralları hatırlatmalıdır.  

 
C) Onarıcı Uzlaştırma Müzakeresinin Koşulları 
Uzlaştırma müzakeresinin sonucundan ziyade nasıl yürütüldüğü onarıcı adaletin konusudur. 

saygı, eşitlik, dürüstlük, özen ve merhamet gibi ortak insanî değerler temel alınarak yürütülmesi 
gerekir. uzlaştırma müzakeresinin onarıcı olabilmesi güvenlik,  saygılı etkileşim ve mağdur duyarlı 
(hassas) dil kullanımıdır64. 

 
 

I- Güvenlik 
mağdurun bir suça maruz kalması sonucunda içinde bulunduğu “tehlikeden kaçınma isteği” 

nedeniyle kritik öneme sahiptir. güvenlik, uzlaştırmacı  tarafından  tüm  yönleriyle dikkatle 
değerlendirilmesi gereken bir müzakere koşulu olması yanında uzlaştırma müzakeresi boyunca 
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iradiliğin de teminatıdır65. 

Uzlaştırmacı, sürecin her adımında “Bu, mağdurun güvenliği ve refahı  için  bir tehdit 
oluşturuyor mu?” diye sormalıdır.  

Uzlaştırmacıların, müzakerenin güvenliği bakımından şu soruların cevaplarını araştırması 
gerekir67: 

 Müzakere ortamına ilk kim gelecek veya gelmeli? 
 Kim nereye oturacak? 
 Masa, güvenlik nedeniyle ne kadar geniş olacak? 
 Müzakere için belirlenen ortamda suç türüne göre tarafları tetikleyecek resim, sembol, 

müzik var mı? 
 Suç türüne göre tarafları kontrolden çıkarabilecek konular var mı? 

 
II- Saygılı Etkileşim 
uzlaştırma sürecinde saygının önemi, “Onarıcı adaleti bir kelime  ile ifade etmek gerekseydi, o 

kelime ‘saygı’ olurdu.” şeklinde özetlemiştir. Mağdur Duyarlı Konuşma Dili Kullanılması 
Uzlaştırmacılar, süreç boyunca konuşma dilinin kullanımına dikkat etmelidir. Bazı cümleler 

yargılayıcı olabilir veya bir beklentiyi ifade edebilir.  
Uzlaştırmacıların süreç boyunca “affetme” veya “anlaşma” ve "barışma" gibi kelimelerin 

kullanımından kaçınmaları önemlidir. Çünkü bu ve benzeri ifadeler yönlendirme içerir ve mağduru 
davranış baskısı altına sokar.  

 

 “Affetme”, “affedilme” gibi  sözcükler süreç boyunca taraflarca ifade edilebilir. Ancak bu ve 
benzeri ifadelerin uzlaştırmacı tarafından kullanılması mağdur için yıkıcı olabilir. Görüntülü ve 
Sesli İletişim Yoluyla Müzakere 

Uzlaştırma müzakereleri, uzlaştırmacı ile tarafların fiilen bir araya gelmesiyle yapılabileceği 
gibi, görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle de yapılabilir Ses ve Görüntü 
Bilişim Sistemi (SEGBİS)  

 
D) Ortak Toplantı Düzeni 
Uzlaştırmacı, toplantının yapılacağı yere taraflardan önce gelip güvenlik, oturma düzeni ve 

taraflara sağlanacak imkânlar konusunda gerekli hazırlıkları yapmalıdır. Bir masa etrafında 
oturulması mağdurun güvenlik duygusunu arttırır. Tarafların avukatları veya kanunî temsilcileri de 
yanlarına oturur. Uzlaştırma sürecinde genellikle yuvarlak  masa kullanılır. Ancak bu katılımcı 
sayısı ve güvenlik nedenleriyle mümkün değilse, uzlaştırmacı masanın kısa tarafına oturur.  

 
I- Açılış Konuşması 
Genel olarak bir hoş geldiniz  ve teşekkür girişi  ile söze başlanır; ardından uzlaştırmacı 

kendisini tanıtır, tarafları takdim eder. Uzlaştırmacı, toplantının taraflar arasında cereyan edeceğini, 
her tarafın kendi perspektifinden konuyu anlatacağını ve merak ettiklerini diğer tarafa 
sorabileceğini, toplantıda çözüm ve telâfi için gerekenlerin karşılıklı olarak konuşulacağını ve 
üzerinde mutabık kalınan hususların bir rapor  şeklinde  hazırlanacağını,  taraflarca imzalanacağını, 
uzlaştırmacı olarak çok fazla konuşmayacağını, yalnızca süreci idare edeceğini ve gerektiğinde 
müdahalede bulunacağını açıklar. görevini ve uzlaştırmanın tarafsızlık, gizlilik ve iradilik gibi temel 
ilkelerini açıklar;  tarafları  hakları, uzlaşmanın mahiyeti ve verecekleri kararların hukukî sonuçları 
hakkında bilgilendirir Toplantıya fail ve mağdur ile birlikte katılan avukat yahut kanunî temsilcilere, 
temsil ettikleri tarafı ve iletişimi destekleme gibi  toplantıda  bulunma   amaçları   ve   görevleri  
hatırlatılır.   “Saygılı  dinleyin”,   “saygılı  konuşun”“birbirinizi kasıtlı  olarak incitecek bir şey 
yapmayın” “diğer tarafın sözünü kesmeyin  ve söyleyeceklerinizi unutmamak için not alın” gibi 
temel kuralları hatırlatır,  

 

 

Açılış konuşması, 
 Ortak toplantı aşaması için elverişli bir iletişime zemin hazırlar, 
 Güvenli bir toplantı ortamı hazırlamaya yardımcı olur, 
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 Tarafları temel kurallara uymaya sevk eder, 
 Tarafların rahatlamasına yardımcı olur. 

 
II- Konuşmaya Kimin Başlayacağı 
Ortak toplantı aşamasında söze kimin başlayacağını belirlemek önemlidir.  Mağdurun, ortak 

toplantı aşamasının hikâye anlatım safhasından önce kimin konuşacağını seçme imkânı olmalıdır. 
Ortak Toplantı Aşamasının Safhaları 

Ortak toplantı aşamasının iki safhası bulunmaktadır. Bunlar; (1) yaşananlara ilişkin hikâye 
anlatma ve (2) zararın ne şekilde telafi edileceğine dair onarım (telâfi) aşamalarıdır81. 

 
I- Olayın Anlatılması 
Hikâye anlatma aşamasında suça ilişkin somut bilgiler ve duygulara odaklanılır. failin 

mağdurun sorularını yanıtlaması ve suçtan doğan kişisel sorumluğu kabul etmesi sağlanır82. 
 

1) Mağdurun Suçun Yarattığı Etkileri Anlatması 
Mağdurun suç neticesinde yaşadıklarını eksiksiz bir şekilde ifade etmesine, bunu yaparken aklı 

ve duygularıyla konuşmasına izin verilmeli; hatta mağdur bu konuda özendirilmelidir. Failin Suçu 
İşleme Hikâyesini Anlatması 

Hikâye anlatma aşamasının bir parçası olarak failin suçu işleme hikâyesini, suçun hayatını nasıl 
etkilediğini, kolluk ve soruşturma, kovuşturma sürecinde yaşadıklarını anlatması istenir. failin suçu 
kabul etme zorunluluğu yokturmağduru kışkırtmayacak bir dille hikâyesini anlatması sağlanır.  

 
2) Failin Mağdurun Sorularını Yanıtlaması 
Çoğu mağdur, duygularını doğrudan ifade etmek yanında faile “neden beni seçtin”, “neden 

çocuğumun bisikletini çaldın”, “neden beni dolandırdın” gibi  sorular  yöneltmek ister. Onarım 
sürecinde failin mağdurla yüz yüze ve oldukça rahatsız bir konumdayken mağdurun sorularını 
yanıtlaması çok önemlidir. Uzlaştırmacı, mağdurun sorularına yanıt almasını sağlayacak fırsatı 
mutlaka vermelidir.  Yanıtlarla  birlikte failden gelebilecek pişmanlık ifadelerinin onarıma katkıları 
olacaktır. Soru ve cevapla gelişen konuşmalar sayesinde, duyguların açıkça ifade edilmesi  ve  
tartışılması, tarafların birbirlerini “suçlu” veya “kurban” stereotipi olarak değil, aynı  muhitte  
yaşayan birer birey gibi görmelerini sağlar 

 
Suç mağdurları, çoğunlukla kendilerini hayat mücadelesinde kaybetmiş ve aşağılanmış 

hissederler. “Neden ben?” sorusuna mantıklı bir cevap bulamamaktadırlar. duyguları ve hayatları 
üzerindeki kontrolü tekrar ele geçirmek için mantıklı ve fakat çoğunlukla yanlış cevaplar uydurur 
kendilerini zayıf ve olaydan sorumlu taraf olarak konumlandırırlar. Mağdur, bu suçun neden 
meydana geldiğini ve muhatabının neden kendisi olduğunu anlamak; güvende olduğunu duymak ve 
failin kendisine karşı benzer bir suçu tekrar işlemeyeceğine dair güvence almak isteyecektir. 
Böylece onarım (iyileşme) yaşamaya başlayabilir. 

 
3) Failin Suçtan Doğan Şahsî Sorumluğunu Kabul Etmesi 
Uzlaştırma sürecindeki  iletişimin temelinde mağdurun haklı çıkma ihtiyacı vardır   ve bu 

ihtiyacın fail tarafından aktif olarak karşılanıp karşılanmaması onarım sürecinin başarısını belirler. 
Mağdurun aşağılanmış, önemsiz, itibarsız, saygısızlığa maruz kalmış hissinden kurtaracak şey, failin 
suçtan kaynaklanan şahsî sorumluğu kabul etmesi ve pişmanlığını mağdura gönüllü olarak 
açıklamasıdır.  

 

II- Telâfi 
Telâfi aşamasında, failin yapabilecekleri veya verebilecekleri (zararın giderilmesine yönelik 

edimler) belirlenir.  
 
 
 

E) Uzlaştırma Müzakeresinin Süresi 
Uzlaştırma görevinin tamamlanması için Kanun ve Yönetmelikte düzenlenen sürelerin 

düzenleyici olduğu kabul edilmektedir. Sürelerin aşılması, tek başına uzlaştırmanın başarısızlıkla 
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sonuçlanmasına yol açmaz. sürelerin dolmasına ve uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, 
şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin 
düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler  

 

F) Sonuç Aşaması 
 

I- Anlaşma Olmaksızın Sona Erme 
taraflardan herhangi birisi müzakereye devam etmek istemiyorsa, uzlaştırma işlemleri 

sonlandırılır ve uzlaştırmacı, bu durumu açıklayan bir rapor hazırlayarak uzlaştırma bürosuna teslim 
ede  

 
II- Anlaşma İle Sona Erme 
Uzlaştırma zararın telâfisi konusunda anlaşmasıyla sona ererse, uzlaştırmacı anlaşılan 

hususları uzlaştırma raporuna yazarak süreci tamamlar. 
 

III- Tarafın Adreste Bulunmaması, Yurtdışında Olması Yahut Herhangi Bir 
Nedenle Tarafa Ulaşılamaması Nedeniyle Sona Ermesi 

resmî mercilere beyan edilmiş bulunmama hâlinde, soruşturma veya kovuşturma konusu suçla 
ilgili uzlaştırma yoluna gidilmez (uzlaştırma işlemlerine son verilir  

 
 

§ 18. UZLAŞTIRMACININ MÜZAKERE YÖNETİMİ İÇİN SAHİP OLMASI 
GEREKEN BECERİLER 

 
A) Genel Olarak Uzlaştırma Becerileri 
Uzlaştırma müzakeresinde, soru sorma, aktif dinleme, özetleme, farklı sözcüklerle ifade etme, 

yeniden çerçeveleme gibi beceriler kullanılmaktadır. Uzlaştırmacı, hazırlık aşamasında aktif rol 
oynayacağından, bu  becerilerin  tamamının  kullanılması gerekebilir. Ancak ortak toplantı 
aşamasında aktif olmayacağından bu becerilerden bazıları önem kazanırken, bazılarının 
uygulanması seyrekleşebilir 

.  

Uzlaştırmacının genel olarak şu becerilere sahip olması 
beklenmektedir: 

 
 Gündeme açıklık kazandırarak uzlaştırma konusu olmayan meseleleri ayırt etme, 
 Açık ve anlaşılır bir konuşma (telefonda ve yüz yüze) ve yazı dili kullanma, 
 Aktif dinleme, 
 Uygun şekilde formüle edilmiş açık ve kapalı uçlu soru sorma, 
 Tarafların hassasiyetleri, cinsiyetleri, kültürel yapı ve yaşam tarzı farklılıkları konusunda 

duyarlı davranma, 
 Karmaşık ve bazen çelişkili bilgileri ve duyguları ortaya çıkarma, 
 Süreç boyunca kontrollü ve kendinden emin olma; kontrolü yitirmiş ve endişeli 

görünmeme, 
 Tarafları sakinleştirme, 
 Ölçülü mizah ile ortamı yumuşatma, 
 Çok sayıda kişi ile müzakere yönetme, 
 Şahsî değerlerinin farkında olma ve bunu uzlaştırma sürecinden ayırt etme, 
 Kendini dengeleme, 
 Süreç boyunca taraflar arasında ortaya çıkabilecek gerginlikleri ve güç 

dengesizliklerini fark etme ve gerekli müdahaleleri yapma, 
 İki tarafa da saygı duyma, 
 Yönlendirici olmama, 
 Sessizliğin gücünden yararlanabilme, 
 Sınırları koruma, 
 Belirsizliklere tahammül, 
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 Gizliliği koruyabilme. 
 

B) Dinleme 
 

I- Uzlaştırmacının Aktif Dinlemesi 
Aktif dinleme, en önemli becerilerden birisidir. Yaptığı hırsızlığı, etkili eylemi, tehdidi 

soğukkanlı olarak anlatan kişiyi dinlemek elbette kolay değildir. mağdur ve failin  içerik olarak çok 
sarsıcı olabilecek anlatımlarını dinlemeye tahammüllü ve duygularını keşfetmeye istekli bir kişi 
olmalıdır.  

 

II- Tarafların Birbirini Uzlaştırmacı Yardımıyla Aktif Dinlemesi 
Dinleme ile kastedilen, bir taraf konuşurken sözünü kesmemek, ilgisiz görünmemek, 

konuşulanları ilgiyle ve arkasında yatanları anlamaya çalışarak, yâni aktif dinlemektir 98 . Aktif  
dinleme için şunlar önerilmektedir99: 

 Tarafların birbirlerini aktif dinleyebilmeleri için öncelikle iç seslerini susturabilmeleri 
gerekir. Böylece diğer tarafın söylediklerini hemen tahlil etmeden veya yargılamadan dinleme 
olanağı bulunabilir. 

 Bir taraf konuşurken sözünü kesmemek hem saygı belirtir hem empatiyi kolaylaştırır hem 
de aktif dinleme için gereklidir.. Konuşma nesnesi,. Konuşma nesnesi, grup içinde dolaşır ve ancak 
nesne elinde olan kişi konuşabilir.  

 Aktif dinlemeyi sağlamak için önerilen bir diğer yol da müzakere ritmini düşürmektir.  
 Uzlaştırmacı, tarafların duygularını aktarmasına yarayan, samimi ve onarım sürecine hizmet 

eden konuşmaların dinlenmesini sağlamalıdır.  
C) Kendini Dengelemek 
Uzlaştırmacı, süreci başarıyla yürütebilmek için kendisini dengelemelidir (to be centered). 

uzlaştırmacı, dinlediklerini yargılayıcı bir muhakeme süzgecinden geçirmez, iletişimdeki gürültüden 
etkilenmez ve taraflara  yardım ederken zorlanmaz . “Masumiyet karinesi gereğince şüpheli  ya  da  
sanığın suçluluğu hakkında ön yargılı olamaz, şüpheli ya da sanığa karşı bir tavır takınamaz.”  

 
D) Yönlendirici Olmamak 
Uzlaştırmacının yönlendirici, tempoyu artıran ve dolayısıyla tarafların iradesini ciddî şekilde 

etkileyen davranışları, tarafların uzlaştırmadan beklenen iletişimi yaşamasına ve mağdurun onarım 
ihtiyacının karşılanmasına engel olur. Uzlaştırmacının yönlendirici olmayan tutum takınması, 
iletişim odaklı uzlaştırmaya zemin hazırlar 

E) Sessizliğin Gücünden Yararlanmak 
, ortak toplantı aşamasında tarafların sözlü ve sözlü olmayan iletişimini yakından gözler. 

Uzlaştırmacının mağdur ile fail arasında doğrudan diyalog gelişmesini kolaylaştırmak için bazen 
sessizliğin gücünden (power of silence) bir araç olarak yararlanması gerekir. Hukuk 
uyuşmazlıklarında arabulucu ortamda sessizliğe izin vermez Ancak uzlaştırma sürecinde uygulanan 
insancıl (iletişim odaklı; dönüştürücü) model gereğince uzlaştırmacı, uzun sürebilen sessizliğe izin 
vermeli, sessizliğe saygı duymalı, sessizliğin onarıcı ve iyileştirici etkisinden yararlanmalıdır.  

 

F) Sınırları Korumak 
Bu nedenle uzlaştırmacı, kendi şahsî bilgi ve tecrübelerini taraflara açıklama konusunda bir sınır 

belirlemeli ve süreç boyunca korumalıdır. Belirsizliklere Tahammül Etmek 
Uzlaştırma sürecinde iradilik esastır ve uzlaştırmacı tarafların bu hakkına saygı duymalıdır. Bu 

süreçte taraflar kimi zaman duygu, öfke, çöküntü eşliğinde düşünmeye ve karar almaya çalışırlar. 
İçinde bulundukları duygusal durum sağlıklı düşünmelerini,  karar vermelerini zorlaştırabilir ve 
geciktirebilir. uzlaştırmacı, belirsizliklere, düşünme süreçlerine, kararsızlıklara, gecikmelere, fikir 
değişikliklerine karşı hoşgörülü ve sabırlı olmalıdır. 

 
G) Sezgisel Karar Alabilmek 
Uzlaştırmacı, dinamik bir sürecin yönetimini üstlenmiştir. Uzlaştırmacı tarafları hazırlarken, bir 

araya getirirken, konu başlıklarını ve sorulacak soruları belirlerken ve bunların zamanlamasını 
yaparken sayısız karar alır. Anlık olarak verilen bu kararların çoğu bilgi temelinde ve fakat sezgisel 
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olarak verilir.  
 

Uzlaştırmacılar sezgiye dayalı karar almaya, göreve ilişkin tüm yetki ve sorumluluklar ile müdahale 
yöntemlerini bir arada düşünebildikleri  ve  karar  vermek için çok fazla muhakemeye ihtiyaç 
duymadıkları aşamada başlayabilirler. Bu aşama öğrenmenin en son aşaması olan “bilinçsiz 
yeterlilik” aşamasıdır 

 

BÖLÜM İLE İLGİLİ SORULAR 
 

1. Uzlaştırmayı diğer arabuluculuk türlerinden ayıran özellikler nelerdir? 
2. Uzlaştırma müzakeresine kimler katılabilir? 
3. Uzlaştırmacının uzlaştırma müzakeresinden sonra gizlilik yükümlülüğü devam 

eder mi? 
4. Uzlaştırma müzakeresinin aşamalarına uymamanın sonuçları nelerdir? 
5. Hazırlık aşamasının müzakeredeki önemi nedir? 
6. Tarafların ortak toplantıya devam edip edemeyeceği neye göre belirlenir? 
7. Uzlaştırmanın yapılacağı yerin özellikleri nelerdir? 
8. Uzlaştırma müzakeresi kaç şekilde sona erebilir? 
9. Uzlaştırmacının geliştirmesi gereken en önemli beceri hangisidir? 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMANIN 

HUKUKÎ SONUÇLARI 
 

§ 19. UZLAŞTIRMANIN SORUŞTURMA EVRESİNDEKİ SONUÇLARI 
 

A) Uzlaştırmanın Sonuçlarına İlişkin Mevzuat Hükümleri 
Uzlaştırmacının, uzlaştırmanın sonuçları hakkında bilgi sahibi olması önem arz etmektedir. 

Konuya hâkim olan bir uzlaştırmacı, tarafları, uzlaştırmanın sonuçları hakkında aydınlatabilir. Bu 
itibarla söz konusu sonuçlar, ceza ve ceza muhakemesi hukuku yönünden ve tazminat hukuku 
yönünden olmak  üzere  iki boyutuyla ele alınarak detaylı olarak incelenecektir. 

 
B) Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Sonunda Verilecek Kararlar 
tarafların uzlaşmaları üzerinde uzlaşılan edimin de defaten ifa edilmesi (bir kerede yerine 

getirilmesi) hâlinde, Bu durumda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek soruşturma 
sonlandırılır.  

 
1. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma evresinin sonunda, kamu davasının açılması için 

yeterli delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmamasıhallerinde verilir. 
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı için “takibata yer olmadığı”, “takipsizlik”, “kovuşturmama” 
ifadeleri de kullanılmaktadır. Yeterli şüphe oluşturacak delile ulaşılamaması uzlaştırmanın 
şartlarında açıklanmıştır. Kovuşturmaya yer olmadığı kararının ikinci gerekçesi olan kovuşturma 
olanağının bulunmaması ise muhakeme şartlarının bulunmaması ve Cumhuriyet savcısının takdir 
yetkisini  kullanmasıdır.  etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların veya 
şahsî cezasızlık sebebinin varlığı hâlinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verebilir Kamu davasının açılmasının ertelenmesi bir süre boyunca iyi hâlli bulunması koşulu ile 
kamu davasının açılmamasını ifâde eder.  

 
 
: Kamu davasının açılmasının verilebilmesi için her şeyden önce soruşturma konusu suçun 

soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup,  üst sınırı bir yıl veya daha az süreli hapis 
cezasını gerektiren bir suç olması gerekir. Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası 
ile mahkûm olmamış bulunması gerekir.  
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Uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi birbirinden  farklı kurumlardır. Taraflar 
uzlaşmamış olsalar dahi şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. 
Öte yandan taraflar uzlaştıktan sonra edimin taksite veya vadeye bağlanması yahut süreklilik arz 
etmesi dolayısıyla kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmiş, ancak edim yerine 
getirilmemiş ise, bu şüpheli hakkında yeniden kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı 
verilemez.  

§ 20. UZLAŞTIRMANIN KOVUŞTURMA EVRESİNDEKİ SONUÇLARI 
 

A) Düşme Kararı 
Kovuşturma evresinde uzlaştırma, esasen soruşturma evresinde doğan sonuçlara benzer sonuçlar 

meydana getirir.  
Düşme kararı, ceza muhakemesi hukuku anlamında bir hükümdür; çünkü mahkemenin 

davadan el çekmesine neden olur.  
 

B) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı 
Kovuşturma evresinde edim takside bağlanmış, ileriki tarihe bırakılmış veya süreklilik arz 

ediyorsa kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez. Çünkü kamu davası hâli hazırda 
açılmıştır ve devam etmektedir. bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının 
verilmesini öngörmüştür  

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kanunda belirtilen  şartların  varlığı hâlinde, mahkeme 
tarafından verilen hükmün sanık hakkında belli durumlara riayet edilmesi koşuluyla sanık hakkında 
hüküm ifade etmemesidir  

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için yargılamanın tamamlanarak 
bir hükmün kurulması ve bu hükmün iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması 
gereklidir. Sanık daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamalıdır.   

 
§ 21. UZLAŞTIRMANIN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRELERİNDE 

ORTAK SONUÇLARI 
 

A) Adlî Sicil ve Arşiv Kaydı Oluşmaması 
Adlî sicile neyin kaydedilip neyin kaydedilmeyeceği Adli Sicil Kanunu m. 4 ilâ 6 hükümlerinde 

ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Uzlaştırma neticesinde soruşturma evresinde  kovuşturmaya  yer 
olmadığı, kovuşturma evresinde düşme kararı verilir. Dolayısıyla şüpheli veya sanık aleyhine adlî 
sicil kaydı oluşmaz. 

Ancak uzlaştırmada edimin vadeli, taksitli veya süreklilik arz eden nitelikte olması dolayısıyla 
soruşturma aşamasında kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve kovuşturma aşamasında hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kararları verilebilmektedir. Bu kararlar, yalnızca hâkimlerin ve  
Cumhuriyet  savcılarının  görevleri ile ilgili olarak görebilecekleri bir sisteme kaydedilir. Ancak bu 
da bir  adlî  sicil kaydı niteliği taşımaz. ancak edimin yerine getirilmemesi hâlinde kamu davasının 
açılması veya hükmün açıklanması sonucunu doğurur. 

Yönetmelik m. 42 ve 43 hükümlerinde tarih, sıra numarası, hazırlayan veya onaylayan kişiye 
göre sorgulanabilir uzlaşma kaydının UYAP sisteminde tutulması öngörülmüştür. Bu kayıt, adlî 
sicil kaydı anlamına gelmez. Bu kayıtta sâdece sıra numarası, soruşturma numarası, mahkeme adı 
ve esas numarası, mağdur, şikâyetçi, katılan, şüpheli, sanık, müdafi, vekil veya kanuni temsilci ile 
uzlaştırmacının kimlik bilgileri, uzlaştırmacının görevi ve mesleği, suçun türü, kararlaştırılan edimin 
türü ve süresi, dosyanın uzlaştırmacıya verildiği tarih, uzlaştırma raporunun teslim  edildiği  tarih, 
uzlaştırma işleminin sonucu ve uzlaştırmacıya ödenen ücret ile düşünceler  sütunları yer alır. 

 
 
 
 
 

B) Tekerrüre Esas Olamama 
tekerrür, “Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun 

işlenmesi…” ifâdeleri ile tanımlanmıştır.  
Uzlaşmanın sağlanması hâlinde soruşturma evresinde kovuşturmaya yer olmadığı, kovuşturma 
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evresinde düşme kararı verilerek, muhakeme bir mahkûmiyet söz konusu olmaksızın 
sonlanacağından, uzlaştırmaya konu olan suç, tekerrüre esas teşkil etmez.. 

 
C) Tazminat Alacağının Sona Ermesi 
 
uzlaşma anlaşmasının Cumhuriyet savcısı tarafından onaylanmasıyla mağdur veya suçtan zarar 

gören, suçtan kaynaklanan tazminat alacağından vazgeçmiş sayılır. daha önce açılmış olan 
davalardan da feragat edilmiş sayılır. zarardır. Edimin zararı tam olarak karşılamaması durumunda 
mağdur ya da suçtan zarar gören eksik kalan kısım için yeni bir dava veya takip başlatamaz. 

uzlaştırma raporu ve uzlaşma belgesi,  
m. ilam mahiyetini haiz belgelerden kabul edilir. Mağdur veya suçtan zarar gören bu belge ile 
ilamlı takip başlatabilir. Edim, bir ceza değil özel hukuk hükümlerine göre takip edilebilen bir borç 
doğurur. 

 
D) Edimin İfa Edilmemesi Hâlinde Ceza Davası ve İcra Takibinin Birlikte Yürümesi 
Uzlaştırmada esas, uyuşmazlığın sona ermesidir. Artık suç konusu fiil nedeniyle tazminat davası 

da açılamaz. Suç nedeni ile uğranan zarara ilişkin açılmış bir tazminat davası var ise bu davadan 
feragat edilmiş sayılır. Mağdur veya suçtan zarar gören ancak uzlaşma konusu edimi talep edebilir. 

Şüpheli veya sanık açısından ise uzlaşma ile birlikte ceza ve tazminat yargılamasından 
kurtulmak söz  konusu olmaktadır. Ancak uzlaştırma neticesinde belirlenen edimi ifa etmemesi 

 

hâlinde, şüpheli veya sanığı hem ceza yaptırımı hem de icra yoluyla takibi çok daha güvenceli hâle 
getirilmiş olan tazminat hukuku yaptırımı beklemektedir. 

Soruşturma evresinde taksitli,  ileri  tarihli veya süreklilik arzeden edimi ifa etmeyen şüpheli 
hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı kaldırılarak iddianame düzenlenecektir. 
Bundan ayrı  olarak  ilâm niteliğinde belge sayılan bir uzlaştırma raporu bulunmaktadır. Mağdur bu 
belgeye dayanarak ayrıca ilâmlı icra yoluyla edimin ifasını da takip edebilecektir. 

E) Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderleri 
uzlaştırmacı ücretinin Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından takdir edilmesinden 

vazgeçilmiştir. Yeni düzenleme ile uzlaştırmacı ücreti, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarife 
üzerinden ödenecektir taraf sayısı ve uyuşmazlığın kapsam ve niteliği ile uzlaştırmacının becerisi ve 
gayretinin ve uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, 
sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki 
becerisinin uzlaştırma ücretinin tarifedeki alt ve üst sınırlar içerisinde belirlenmesinde dikkate 
alınacağı hükme bağlanmıştır. Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırmacı 
ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir. Uzlaştırmacı ücreti Cumhuriyet savıcısı tarafından 
sarf kararı ile ödenir. tarifede yer alan alt ve üst sınırlar çerçevesinde ücret takdiri, uzlaştırma 
bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısına aittir  

 
 
Uzlaştırmacı, emeği karşılığı olarak bir ücrette talep etmeyebilir. Bu hâlde kendisine ödeme 

yapılmaz  
Uzlaşma sağlanamamışsa, yargılama giderlerinin failden alınıp alınmayacağı kamu 

davasının açılıp açılmamasına ve kamu davasının neticesine bağlıdır. İlgili hakkında kamu davası 
açılmaz veya düşme yahut beraat kararı verilirse, kural olarak uzlaştırma ücret ve giderleri Devlet 
Hazinesi üzerinde kalacaktır. Kamu davası  açılması  neticesinde mahkûmiyet, güvenlik tedbiri, 
cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinden biri verilir ise 
yargılama giderleri sanık üzerinde bırakılacaktır. 

Görevlendirilen uzlaştırmacıya belirlenen ücret, uzlaştırma sonunda düzenlenecek raporun 
ibrazından sonra makul süre içinde, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı 
ile ödenir. Uzlaştırmacı ücretinin takdirinde, uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte 
olan Tarife esas alınır  

Uzlaştırma amacı ile yapılan tüm masraflar uzlaştırma gideri olup, uzlaştırmacının yol parası dahi 
uzlaştırma giderlerine dâhildir. Uzlaştırmacıya ödenen ücret de bu kapsamdadır. 

Uzlaştırmanın gerçekleşmemesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri 
hakkında Kanunun  yargılama  giderlerine ilişkin hükümleri uygulanır. Uzlaştırmanın başarıya 
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ulaşması hâlinde yargılama giderleri Hazine tarafından karşılanır.  
Yargılama giderleri, sanık, mağdur veya tanık için görevlendirilen tercümanın giderleri, 

yargılama gideri sayılmaz ve bu giderler Devlet Hazinesince karşılanır  
Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri Devlet 

Hazinesi tarafından karşılanır. 
 

BÖLÜMLE İLGİLİ SORULAR 
1. Soruşturma evresinde uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde uzlaştırmadan sorumlu 

Cumhuriyet savcısı ne tür kararlar verir? 
2. Kovuşturma evresinde uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde mahkeme ne tür 

kararlar verir? 
3. Soruşturma evresinde taksitli, ileri tarihli ve süreklilik arzeden edimin ifasının takibi kim 

tarafından yapılır? 
4. Kovuşturma evresinde taksitli, ileri tarihli ve süreklilik arzeden edimin ifasının takibi kim 

tarafından yapılır? 
5. Uzlaştırmanın olumlu sonuçlanmasının üç neticesini yazınız. 
6. Uzlaştırma neticesinde açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılmasını 

değerlendiriniz. 
7. Uzlaştırma raporunu İİK m.38 anlamında değerlendiriniz. 
8. Soruşturma evresinde uzlaştırma konusu edimin ifası iki ay ileriye bırakılmışsa nasıl 

hareket edilir? 
9. Kovuşturma evresinde uzlaştırma konusu edimin ifası bir ay ileriye bırakılmışsa nasıl 

hareket edilir? 
10. Uzlaştırma görüşmeleri bittikten ve taraflar raporu imzaladıktan sonra taraflardan 

biri bu uzlaşmadan döndüğünü beyan ederse ne yapılır? 
11. Taraflara arasında uzlaşma görüşmeleri bittikten ve taraflar uzlaştıklarını beyan 

ettikten sonra taraflardan biri raporu imzalamazsa nasıl hareket edilir? 
12. Hakaret suçu dolayısıyla uzlaşan mağdur uzlaşma sonrası işlenen fiilden duyduğu 

elemi karşılamak üzere ayrıca manevi tazminat davası açabilir mi? 
13. Edimin 5 taksit halinde ifa edileceğinin kararlaştırılmış olması halinde ilk 4 taksiti 

ödeyen şüpheli 5. taksiti ödemezse ne olur? 
14. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, uzlaşmanın 

gereklerinin yerine getirilmesi hâlinde hangi karar verilir? 
15. Sanık hakkında edimi ifa etmesi durumunda düşme kararı verilirse sanığın adli sicil kaydı 

(sabıkası) oluşur mu? Böyle bir karar tekerrüre esas olur mu? 
16. Uzlaştırmacıya ödenecek ücret nerede düzenlenmiştir? 
17. Uzlaştırmacı ücreti belirlenirken hangi kriterler esas alınır? 
18. Uzlaştırmacı ücretini kim takdir eder? Bir dosyada birden fazla uzlaştırmacı 

görevlendirilebilir mi? Açıklayınız. 
19. Uzlaştırmacıya uzlaştırma iş ve işlemleri sırasında yaptığı giderler ödenebilir 

mi? Ödenir ise ne kadar ödeme yapılır? 
20. Uzlaştırma gerçekleşirse (olumlu sonuçlanırsa) uzlaştırmacı ücretini kim öder? 
21. Uzlaştırma başarılı olmazsa uzlaştırmacı ücreti kim tarafından ödenir? 
a. B, A’nın annesinden kalan son eşya olan altın kolyesini kasten kırmıştır. A, 

B’den şikâyetçi olmuş, ayrıca kolyenin tamir masrafı olan 1.000 TL için maddi 
tazminat davası ve duyduğu elemin giderilmesi için 2.000 TL manevi tazminat davası açmıştır. A 
ve B, yapılan uzlaştırma girişimi neticesinde B’ nin, A’ ya 500 TL vermesi ve kimsesiz çocuklar 
yararına bir hafta ücretsiz çalışması edimi karşılığında 
uzlaşmışlardır. A’ nın açmış olduğu maddi ve manevi tazminat davasının akıbeti ne 
olur? 
BAŞARILAR DİLERİM  
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