
UZLAŞMA TEKLİF FORMU

….. Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Dosya No : …../……

A. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu  ……..
suçunun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle aşağıda açık kimliği belirtilen kişiye bu formun (D) bölümünde yer
alan  uzlaşmanın  mahiyeti  ile  uzlaşmayı  kabul  veya  reddetmenin  hukuki  sonuçları  anlatılarak  uzlaşma
teklifinde bulunulmuştur. …../…./2017

                      Teklifte bulunan 
   Adı Soyadı

               Uzlaştırmacı Bilirkişi
    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. UZLAŞMA TEKLİFİ YAPILAN : SANIK / MÜŞTEKİ  

C. UZLAŞMA TEKLİFİ YAPILACAK KİŞİNİN :
TC Kimlik Numarası             :
Adı Soyadı             : 
Baba Adı : 
Anne Adı :  
Doğum Yeri-Tarihi : 
Adres ve İletişim Bilgileri :  

D. Uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçları:
1) Uzlaşma, suçtan doğan zararın kısmen veya tamamen giderilmesi, eski hâlin iadesi veya hukuka

uygun maddî veya manevî diğer bir edim karşılığında ya da uzlaşmayı sağlayacak diğer bir usulle iki tarafın
anlaşmasıdır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda mağdur ya da suçtan zarar görenin her türlü hukukî dava
ve takip haklarının sona ermesi karşılığında sanık hakkındaki kovuşturma aşağıdaki koşullarla son bulacaktır

2) Uzlaştırma teklifini kabul ederek bu konuda karşı tarafla görüşme, suçu kabul veya haklarından
vazgeçme anlamına gelmez. Bu durum tarafların sahip oldukları haklarda bir kayba da yol açmaz. 

3) Taraflar uzlaştırma teklifini kabul etseler dahi, görüşmeler sonucunda uzlaşmak zorunda olmayıp,
uzlaşma sağlanana kadar bu yöndeki iradelerinden vazgeçebilirler. Vazgeçme, hak kaybına yol açmaz.

4)  Uzlaşma  teklifinde  bulunulduktan  itibaren  en  geç  üç  gün  içinde  teklifi  yapan  uzlaştırmacı
bildirilmediği takdirde, teklif reddedilmiş sayılır. 

5)-Uzlaşma teklifi reddedilmesine rağmen, taraflar uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç duruşmanın
sona erdiği açıklanıp hüküm verilmeden önce mahkemeye başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.

6)  Teklif  kabul  edilmesine  karşın  uzlaştırma  girişimi  başarılı  olmadığı  takdirde  taraflar  bir  daha
mahkeme  uzlaştırma yoluna başvurulamaz.

7)Uzlaşma  teklifinde  bulunulması  veya  teklifin  kabul  edilmesi,   kovuşturma  konusu  suça  ilişkin
delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.

8)  Uzlaştırmacı  olarak  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  bir  Barodan  bir  avukatın  görevlendirilmesi
istenebilecek  ya  da  yönetmelikte  nitelikleri  belirlenen  Hukuk  öğrenimini  görmüş  bir  kimse
görevlendirilebilecektir. Tarafların üzerinde anlaştıkları bir avukat yada hukuk öğrenimi görmüş bir kişi var ise
takdire göre onlarda tercih edilebilecektir.

9) Uzlaştırma müzakereleri sırasında tarafların konuyla ilgili olarak yapacakları açıklamalar mevcut
kovuşturmada ve disiplinle ilgili  olanlar  da dahil  olmak üzere,  hiçbir  soruşturma ve kovuşturmada ya  da
davada delil olarak kullanılamaz.

10)Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine sanık, mağdur, suçtan
zarar görenler ile bu kişilerin kanunî temsilcisi, müdafi ve vekil katılabilir

11)  Sanık,  mağdur  ve  suçtan  zarar  görenin  kendisi  veya   kanuni  temsilcisinin  ya  da  vekilin
müzakerelere   katılmaktan imtina etmesi hâlinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.  

12) Uzlaşmanın,  tarafların özgür iradelerine dayandığı ve edimin hukuka uygun olduğu Mahkeme
tarafından belirlendiği takdirde uzlaşma raporu veya belgesi hüküm ifade eder.



13)Uzlaşma  gerçekleştiği  ve  edim  def’aten  yerine  getirilmesi  halinde,  sanık  hakkında  davanın
düşmesine karar verilir. Bu husus adli sicile kaydedilmez

14)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. 

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

16) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine
getirilmesi  halinde,  mahkeme  tarafından,  kanunun  231.  maddesinin  11.  fıkrasındaki  şartlar  aranmaksızın,
hüküm açıklanır.

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

18) Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri yargılama giderlerinden sayılır, ilgili ödenekten
karşılanır. Uzlaşmanın gerçekleştirilmesi durumunda, bu ücret ve giderler Devlet Hazinesi üzerinde bırakılır.

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

20) 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.

21) 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.

22) 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  231.  maddesinin  6.  fıkrasındaki  koşulların  birlikte  gerçekleşmesi  halinde  hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.
E) Bu formun (D) bölümünde yer alan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü maddesi
çerçevesinde  uzlaşmanın  mahiyeti  uzlaşmayı  kabul  veya  reddetmenin  hukuki  sonuçlarını  anladım.
Formun bir örneğini aldım.

Şahsıma yapılan uzlaşma teklifini;

Talep Adı Soyadı İmza

Üç Günlük Yasal Süre İstiyorum

Kabul Ediyorum 

Kabul Etmiyorum 

...../...../.......


