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GÖRÜŞME TUTANAĞI
   

UZLAŞTIRMACININ
ADI VE SOYADI : 
T.C.Kimlik Numarası : 
Adres : 

MÜŞTEKİ                                  :
Adı ve Soyadı : 
TC Kimlik No : 
Baba ve Anne Adı : 
Doğum Yeri ve Tarihi : 
İkametgah Adresi : 
Telefon No : 

SANIK                                        :
Adı ve Soyadı : 
TC Kimlik No : 
Baba ve Anne Adı : 
Doğum Yeri ve Tarihi : 
İkametgah Adresi : 
Telefon No : 

GÖRÜŞME YERİ VE TARİHİ         : …………………..odası, kalemi, salonu, ofisi -..../…/2017

……..  Cumhuriyet  Başsavcılığının  …/…/2017  tarih  ve  2017/…..  Soruşturma  sayılı
görevlendirme  yazısı  ile  söz konusu …..  Cumhuriyet  Başsavcılığının  2017/…. Soruşturma sayılı
dosyasında,   CMK.nun  253  md.  ve  devamı  uyarınca  uzlaştırmacı  olarak  tayin  edilmiş  olmam
nedeniyle dosya aynı tarihte tarafıma teslim edilmiştir.

Uzlaştırmanın Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 18/3 ve 29  Maddeleri uyarınca müşteki
ve  sanık  dosyada  belirtilen   telefon  numaralarından  aranılmak  suretiyle  …/…./2017  günü
saat  ....:...'da  …………..odasında  /  kaleminde  /  salonunda  yapılacak  uzlaşma  görüşmelerine
katılmaları için davet edilmişlerdir. 

Müşteki  ve  sanığın  belirlenen  gün  ve  saatte  hazır  bulundukları  görülmekle  uzlaşma
konusunda görüşmelere başlanmıştır.

MÜZEKKERE SÜRECİNE İLİŞKİN OLARAK, 
Sayın ……………………… (Sanık)
Sayın ……………………… (Müşteki)

………….Cumhuriyet  Başsavcılığının  2017/….  Soruşturma  sayılı  dosyasına  ilişkin  dava
konusu, …/ … /2017. tarihinde işlendiği iddia edilen ……………  suçu ile ilgili olarak  uzlaşma
teklifinin tarafınızdan kabul edilmiş olması nedeniyle, Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddeleri
uyarınca taraflar arasındaki uzlaşma müzakerelerini  yürüterek, sonuçlandırmak üzere Uzlaştırmacı
olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Müzakere  sürecine  başlamadan   önce  Ceza  Muhakemesi  Kanununa  göre  Uzlaştırmanın
Uygulanmasına  İlişkin  Yönetmeliğin  28/b  maddesi  gereğince  uzlaşmanın  temel  ilkelerini,
uzlaştırmacının  tarafsızlığını,  uzlaştırma  süreci  ve  sonuçlarını,  uzlaştırmacı  ile  tarafların
uzlaştırmadaki işlevlerini, gizlilik yükümlülüğü açıklanarak ve süreci anlamanız  bakımından aşağıda
sıralanan hususları bilmeniz gerekmektedir.

1-Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülecektir.
2-Uzlaştırmacı, uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan veya diğer bir

şekilde öğrendiği olguları gizli tutmakla yükümlüdür.
3-Uzlaştırma  sürecinde  yapılan  açıklamalar  herhangi  bir  soruşturma,  kovuşturma  ya  da

davada delil olarak kullanılamayacaktır.
4-Müzakerelere  katılanlar  bu  bilgilere  ilişkin  olarak  tanıklık  yapmak  zorunda

bırakılamayacaktır.
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5-Daha önce mevcut  olan bir  belge veya  olgunun,  uzlaştırma müzakereleri  sırasında ileri
sürülmüş  olması,  bunların  soruşturma  ve  kovuşturma  sürecinde  ya  da  bir  davada  delil  olarak
kullanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

6-Uzlaşma sağlanabilmesi için birden fazla müzakere yapılabilecektir.
7-Müzakereler, görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle de yapılabilir.
8- Sanık, mağdur ve suçtan zarar görenin kendisi veya  kanuni temsilcisinin ya da vekilin

müzakerelere   katılmaktan imtina etmesi hâlinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.  
9-Uzlaşmanın,  tarafların  özgür  iradelerine  dayandığı  ve  edimin  hukuka  uygun  olduğu

Mahkeme tarafından belirlendiği takdirde uzlaşma raporu veya belgesi hüküm ifade eder.
10-Uzlaşma gerçekleştiği ve edim def’aten yerine getirilmesi halinde, sanık hakkında davanın

düşmesine karar verilir. Bu husus adli sicile kaydedilmez
11-Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz

etmesi  hâlinde;  Kanunun  231  inci  maddesindeki  şartlar  aranmaksızın,  sanık  hakkında  hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince dava zamanaşımı işlemez. 

12-Hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılmasına  karar  verildikten  sonra,  uzlaşmanın
gereklerinin yerine getirilmesi halinde,  açıklanması geri  bırakılması  geri bırakılan hüküm ortadan
kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir.

13-Hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılmasına  karar  verildikten  sonra,  uzlaşmanın
gereklerinin  yerine  getirilmesi  halinde,  mahkeme  tarafından,  kanunun  235.  maddesinin  15.
fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır.

14-Uzlaşmanın sağlanması  halinde,  kovuşturma konusu suç nedeniyle  tazminat,  eski halin
iadesi veya diğer bir tazminat davası açılamaz. Açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır.

15-Müzakerelerde tarafların yeterli ve eşit fırsatlara sahip olmasına özen gösterilecektir.
16-Müzakere  sürecinde  bir  araya  gelindiği  takdirde  tarafların  birbirlerine  saygılı

davranmaları, müzakerelere iyi niyetle katılmaları ve bildikleri hususları açıklamaları gerekmektedir.
17-Uzlaştırmacı  ücreti  ve  diğer  uzlaştırma  giderleri  yargılama  giderlerinden  sayılır,  ilgili

ödenekten karşılanır. Uzlaşmanın gerçekleştirilmesi durumunda, bu ücret ve giderler Devlet Hazinesi
üzerinde bırakılır.

18-Uzlaşmanın  gerçekleşmemesi  halinde  uzlaştırmacı  ücreti  ve  diğer  uzlaştırıcı  giderleri
hakkında Kanunun yargılama giderlerine ilişkin hükümleri uygulanır.

19-Sanığın edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi 9/6/1932 tarihli
ve  2004 sayılı  İcra  ve İflas  Kanununun 38’inci  maddesinde  yazılı  ilam mahiyetinde  belgelerden
sayılır.

20-Sanık,  mağdur  veya  suçtan zarar  görenden birine ilk  uzlaşma teklifinde bulunulduktan
itibaren,  uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek
Uzlaştırma Bürosuna Mahkemeye verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan
dava süresi işlemez.

21-Uzlaşma  sağlanamadığı  takdirde  sanığa  yüklenen  soruşturulması  ve  kovuşturulması
şikayete bağlı  bir suçtan dolayı  yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, 1 yıl  veya daha az
süreli  hapis veya  adli  para cezası ise kanunun 235. maddesinin 6. fıkrasındaki koşulların birlikte
gerçekleşmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Yukarıda Uzlaştırmacı tarafından izah edilen, uzlaşmaya varıldığı takdirde uzlaşmanın hüküm
ve sonuçlarını okudum ve anladım. …./…./2017

            (Adı Soyadı)        (Adı Soyadı)                         (Adı Soyadı) 
              Uzlaştırmacı                Müşteki                        Sanık 
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……… Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/….. soruşturma dosyasına ilişkin dava konusu,
…/ …./  2017 tarihinde işlendiği  iddia edilen ……..   suçu ile  ilgili  olarak uzlaşmanın tarafı
olarak uzlaşma kapsamında bildikleri, anlatmak istedikleri  ve taleplerinin olup olmadığı varsa
nelerden ibaret olduğu soruldu. 

MÜŞTEKİ        …………….  BEYANINDA :Her ne kadar daha evvel ………… ile aramızda
yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olmuş isem de şu anda aramızda herhangi bir sorun yoktur, barıştık.
Mevcut olay nedeniyle maddi ve manevi herhangi bir edim talebim olmaksızın uzlaşmak istiyorum
dedi.

SANIK …….………………..BEYANINDA :  Müşteki huzurda maddi ve manevi herhangi
bir edim talebi olmaksızın uzlaşmak istediğini beyan etmiştir, bende maddi ve manevi herhangi bir
edim talebim olmaksızın uzlaşmak istiyorum dedi.

Görüşme tutanağı okundu, imza altına alındı. …./…../2017

              (Adı Soyadı)        (Adı Soyadı)                         (Adı Soyadı) 
              Uzlaştırmacı                Müşteki                        Sanık 
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