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UZLAŞTIRMA RAPORU UZLAŞTIRMA RAPORU 

 Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Büro No              : 2017….
Mahkeme Esas No                                                                 :…. Ağır / Asliye Ceza Mahkemesinin 

        2017/…… Esas sayılı dosyası 

 UZLAŞTIRMACININ                                                                     :

     Adı ve Soyadı                                                           : …………………………

T.C. kimlik numarası                                                  : …………………………

    Adresi                                                                            : …………………………

Görevlendirme tarihi                                                             : …………………………

Görevi tebellüğ tarihi                                                           : …………………………
Dosya içindeki belgelerin birer örneğinin
 verildiği / Uzlaştırma süresinin başladığı tarih         : …………………………

MÜŞTEKİ                                                                               : 
Adı ve Soyadı       : …………………………
TC Kimlik No            : …………………………
Adresi       : …………………………
Telefon No       : …………………………

SANIK                                                                                     : 
Adı ve Soyadı       : …………………………
TC Kimlik No            : …………………………
Adresi       : …………………………
Telefon No       : …………………………

Raporun düzenlendiği yer ve tarihi                                 :

Uzlaşma Konusu Suç/Suçlar                                        : 

Uzlaştırma Sonucu                                                        : UZLAŞMA SAĞLANMIŞTIR  /              

            

…. Cumhuriyet  Başsavcılığının  …./  …./2017 tarih  ve  2017/… uzlaştırma  büro  no  sayılı
görevlendirme yazısı ile söz konusu …… .. Ağır / Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/…. esas sayılı
dosyasında,   CMK.nun  253  md.  ve  devamı  uyarınca  uzlaştırmacı  olarak  tayin  edilmiş  olmam
nedeniyle dosya aynı tarihte tarafıma teslim edilmiştir.

Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18/3 ve 29  Maddeleri uyarınca müşteki
ve sanık dosyada belirtilen  telefon numaralarından aranılmak suretiyle …/ …./ 2017 günü saat …:
…'da   ………  Adalet  Sarayı  ……..  odasında  /  kaleminde  /  salonunda  yapılacak  uzlaşma
görüşmelerine katılmaları için davet edilmişlerdir. Müşteki ve sanığın belirlenen gün ve saatte hazır
bulundukları görülmekle uzlaşma konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Müzakerelere  başlamadan önce Müşteki  ………………. ve Sanık …………’a uzlaşmanın
mahiyeti ve verecekleri kararların hukuki sonuçları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 



Müşteki  beyanında: Maddi  ve  manevi  herhangi  bir  edim  talebi  olmaksızın  uzlaşmak
istediklerini  beyan etmiştir.

Sanık beyanında : Maddi ve manevi herhangi bir edim talebi olmaksızın uzlaşmak istediğini
yaptığından dolayı özür dilediğini beyan etmiştir. .

Müşteki  ve  sanığın  uzlaşmak  istediklerini  beyan  etmeleri  karşısında  …/…//2017  tarihi
itibariyle uzlaşma sağlanmıştır.

Uzlaştırma Sonucu            : 
…/ …./2017 tarihi itibariyle UZLAŞMA SAĞLANMIŞTIR.
 Herhangi bir edim talep edilmemiştir.

İş  bu  2  (İki)  sayfadan  ibaret  uzlaştırma  raporu  4  (dört)  nüsha  olarak  imza  altına
alınmıştır. 

Yapılan giderler                :

Görüşmeler sırasında  herhangi bir gider yapılmamıştır.

      İmzalar                        

                                            
Müşteki                                       : ………………….                                            .    .    .    .    .   .    .

Sanık                                           : …………………                                             .    .     .    .    .   .   .

Uzlaştırmacı                             :………………..                                                 .    .    .    .    .    .    .

O N A Y   Ş E R H İ

…./……/2017

...................................
Hakim-.

ONAYLANMAMA GEREKÇESİ 

…./……/2017

............................................

Hakim-


