UZLAŞTIRMA MÜZAKERELERİ
1) MÜZAKERE KAVRAMI:
Müzakere iki veya daha fazla tarafın belirli bir konuda kabul edilebilir bir
uzlaşmaya varmak için yürüttükleri bireyler arası bir süreçtir1. Müzakerede
meseleler maddi veya manevi cebir ile değil taraflar arasında cereyan eden
pazarlık, ikna, tartışma gibi yöntemlerin kullanılması sonucu varılan anlaşma
ile çözülmeye çalışılır. Müzakerenin hedefi her iki taraf içinde kabul edilebilir
anlaşmadır.
Müzakerede çatışan çıkarları ile ilgili olarak taraflardan birinin diğerinin
karar verme ve hareket yeteneği üzerinde mutlak bir gücü yoktur. Bunun
içindir ki müzakere bir ihtiyaçtır ve her iki tarafın da katkısını gerektirir.
Müzakere istişareden farklı bir kavramdır. İstişare, bir tarafın diğerinin
görüşlerini dinlemeye niyetli olduğunu; fakat diğer taraf katılsın veya
katılmasın son kararı verme hakkına sahip olduğunu ifade eder2
Müzakere yüz yüze sözel bir iletişimle yapılabileceği gibi yazılı, sesli veya
görüntülü iletişim teknikleri ile de yürütülebilir.
Müzakere bizzat taraflar veya temsilcileri arasında gerçekleşebileceği gibi
bir uzlaştırmacı (arabulucu ) yardımı ve rehberliğinde de yürütülebilir.
Müzakere sosyal hayatın içinde çoğunlukla farkına bile varılmadan
yaşanan/yürütülen bir süreçtir. Ancak karmaşık sorunlarda veya zorlu bir
tarafla yürütüldüğünde anlaşılır ki bu süreç çeşitli bilgi, beceri ve taktikleri
gerektirmektedir. Çalışmamızın konusu ile sınırlı olarak aşağıdaki bölümlerde
bunlara değinilecektir.
Son olarak; müzakere ile varılan anlaşmalar her iki tarafın katılımı ve
tatmini ile kabul edildiklerinden çoğu zaman ihtilaflara kalıcı çözümler
bulunduğu gibi müzakere etme becerisine ve bilgisine sahip bireylerin
oluşturduğu bir toplumda ihtilafa düşme ihtimali de az olacaktır.

2) UZLAŞTIRMA MÜZAKERELERİ:
Uzlaşma müzakereleri mağdur, suçtan zarar gören ile şüpheli taraf
arasında uzlaştırmacı rehberliğinde adli makamların denetiminde suçun
işlenmesi ile oluşan uyuşmazlığın taraflar için kabul edilebilir adli makamlar
içinse onaylanabilir bir anlaşma (barışma) ile sonuçlanmasını amaçlayan
süreçtir.
Uzlaştırma müzakereleri bir yargılama değildir. Bu süreçte maddi
gerçeğin ne olduğunun tespitine çalışılmaz, sıkı usul kuralları ve mecburilik
yoktur. Varılan anlaşmanın konusu olan edim
bir ceza değildir. Edim
belirleme de bir ceza tespiti değildir.
Uzlaştırma ısrarla belirtildiği üzere bir süreçtir. Bu yönüyle şikayetten de
farklıdır. Şikayet/Şikayetten vazgeçme tek yönlü bir irade beyanıdır.
Şikayetten vazgeçilmesi taraflar arasındaki özel hukuk ihtilafını ortadan
kaldırmamakta ve özel hukuk ihtilafının çözümü için bir yargılama sürecine
ihtiyaç bulunmaktadır. Şikayete bağlı olmayan suçlarda da uzlaşma
mümkündür.
Uzlaştırma müzakerelerin yapısal özellikleri aşağı bölümde anlatılacaktır.
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3) UZLAŞTIRMA MÜZAKERELERİNİN ÖZELLİKLERİ
a) ESNEKLİK:
Uzlaştırma müzakerelerinin esnek yapısından maksat uzlaştırma
müzakerelerinin geleneksel ceza yargılamasındaki gibi sıkı ve önceden belirlenmiş
ayrıntılı usul kurallarına bağlı olmadan müzakerenin taraflarına, yere, zamana ve
müzakerenin seyrine göre değişen yapıda olmasıdır. Uzlaştırma böyle bir yapıya
duyulan ihtiyacında sonucudur. Gerçekten tarafların geleneksel bir yargılamada
mağduriyetlerinin sonuçlarını ve içinde bulundukları durumu yeterince ifade
edebilmeleri, serbest biçimde ve karşılıklı iletişim kurabilmeleri mümkün değildir.
Uzlaştırmanın esnek yapısı buna imkan tanımaktadır. Uzlaştırmanın esnek yapıda
olması uzlaştırmanın önceden belirlenmiş hiç bir ilke ve kuralı olmadığı veya
olmaması gerektiği anlamına da gelmez.
b)

GÖNÜLLÜLÜK:

Ceza meselelerinde arabuluculuk yalnızca tarafların özgür iradeleriyle
rıza göstermeleri halinde gerçekleştirilebilir.Taraflar arabuluculuk esnasında her
zaman rızalarına geri alabilmelidirler. Ne mağdur ne fail arabuluculuğu kabul
etmeleri için hukuka aykırı yollarla ikna edilmemelidir3 Gerçekten gönüllü
tarafların katılımı ile yürütülen bir uzlaştırma müzakeresi başarı ile
sonuçlanacaktır.
Gönüllü olma bir irade serbestisini alternatifini bilmek ile birlikte iradesi
ile diğer seçeneği kabulü gösterir. Bir kimsenin bir meselede gerçek anlamı ile
gönüllü olduğundan söz edebilmek için gönüllü olduğu husus hakkında tam bir
bilgiye sahip olduğunu kabul etmek gerekir. Bunun için mağdur ve faile öncelikle
geleneksel ceza yargılaması ana hatları ile anlatılmalıdır. Özellikle geleneksel
ceza yargılamasının işleyişi (usulü), bu yargılamadaki tarafların konumları, hak
ve yükümlülükleri, böyle bir yargılamanın sonuçları, böyle bir yargılamanın ne
kadar sürebileceği, bu yargılamanın amacı, özel hukuk haklarının (şahsi hak
taleplerinin) böyle bir yargılamadaki durumları, şikayet ve uzlaşmanın farkı,
böyle bir süreçten geri dönülüp dönülemeyeceği üzerinde bilgiler verilmelidir.
Fail veya mağdur kendi subjektif durumları ile ilgili yürütülebilecek
muhtemel bir geleneksel ceza yargılaması hakkında bilgi sahibi olmaları
durumunda ancak uzlaşma teklifini reddetmenin hukuki sonuçlarını
bilmiş olacaktır. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ekindeki uzlaşma teklifi formunda
uzlaşma teklifini reddetmenin sonuçları üzerinde yeterince bilgilendirme
yapılmadığı kanaatindeyiz. Böylece haklarında yürütülebilecek muhtemel bir
geleneksel ceza yargılaması hakkında yeterince bilgi sahibi kılınan fail ve
mağdura bu yargılamanın alternatifi olan uzlaşma kurumu anlatılmalıdır. Uzlaşma
kurumu anlatılırken genel bir tanımla yetinilmemeli bir baskıya da neden olmadan
geleneksel yargılama süreci ile de kıyaslanarak uzlaşma teklifini kabul halinde
işleyecek süreç tüm yönleri ile anlatılmalıdır. Bu kapsamda fail ve mağdura
uzlaştırmada kendilerinden ne beklendiği, uzlaştırmanın nasıl sonuçlanılabileceği
bu sonuçların etkilerin/infazlarının ne olacağı, uzlaştırmanın giderlerinden nasıl
sorumlu tutulabilecekleri, haklarının ve yükümlülüklerinin ne oldukları, müzakere
sürecinin nasıl yürütüleceği bu süreçte nelerle karşılaşabilecekleri, müzakere
sürecindeki iletişimin ilkeleri anlatılmalıdır. Uzlaşma ve geleneksel ceza
yargılaması hakkında yeterince bilgilendirilen fail ve mağdura uzlaşma teklifi
yapılmalı ve uzlaşmayı kabul etseler dahi bundan vazgeçip geleneksel ceza
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yargılamasına dönebilecekleri de hatırlatılıp uzlaştırmaya gönüllü olup olmadıkları
tespit edilmelidir.
Fail ve mağdur uzlaşmaya başlama konusunda gönüllü olmalı, yeterli
bilgilendirilme sonucunda gerçekten gönüllü oldukları tespit edildikten sonra
müzakerelere başlanılmalıdır.Şüphesiz,başlangıçta aranan gönüllülük,uzlaştırma
müzakereleri boyunca da devam etmelidir.Nitekim Yönetmeliğin 18/1.maddesine
göre,şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi
yada vekilinin haklı bir mazereti olmaksızın müzakerelere katılmaktan imtina
etmesi hâlinde, ilgili taraf uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.
Tarafların gerçek iradeleri önündeki endişeleri giderilmelidir. Bu
bağlamda 5560 sayılı kanunla getirilen şüphelinin suçu ve sorumluluğu kabul
şartının kaldırılması, uzlaştırma giderlerinin kamu tarafından karşılanması yerinde
yapılmış düzenlemelerdir.
Uzlaştırmaya
katılımın
gönüllü
olması,
uzlaştırmanın
temel
esaslarındandır. Uzlaştırmaya gönderilecek davaların soruşturma aşamasında
sadece savcı tarafından belirlendiği hâllerde, ceza adaleti sisteminin faili,
başlangıçta az da olsa zorladığı bir gerçektir.Ancak bu halde bile, başlangıçta
uzlaşmak istediğini beyan eden failin, müzakereler sırasında uzlaştırmadan
vazgeçmesi mümkündür.4
Uzlaştırmada gönüllülük fail yönünden olduğu gibi, mağdur yönünden
de aynı şekilde zorunludur.Mağdura, uzlaştırmaya katılması için baskı yapmaktan
her aşamada kaçınılmalıdır. Sosyal baskıların ve uzlaştırıcının mağdur üzerindeki
etkisi görmezden gelinemeyeceği için, mağdurun kararını hür iradesiyle verip
vermediği çok iyi denetlenmelidir. Bu durum, başlangıçta uzlaştırmaya katılmayı
reddeden, fakat daha sonra failin mahkûm olması üzerine sorumluluk hisseden
mağdurlar için de geçerlidir. 5
Fail ve mağdur yönünden aranan gönüllülük, uzlaştırıcı için de söz
konusudur. Uzlaştırmacı görev alma konusunda gönüllü olmalıdır. Şayet gönüllü
değilse, o dosyada görevlendirilmemelidir. Aksi takdirde başarılı bir uzlaşmanın
gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.
c)

GİZLİLİK

Uzlaşma
usulü
ile
ilgili
yasal
düzenlemelerde
uzlaştırma
müzakerelerinde gizlilik ilkesi öngörülmüştür. Uzlaştırıcı, uzlaştırma sürecinde
yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan ve diğer bir şekilde öğrendiği olguları
gizli tutmakla yükümlüdür. Ancak yasalarda uzlaşma usulünün kontrolü
cumhuriyet savcıları ve hakimlere bırakılmıştır.
Uzlaştırıcının hakim ve cumhuriyet savcısı değil de, bir hukukçu olduğu
durumlarda ise, yönetmelik hükümleri gereği uzlaştırıcı tarafından hazırlanacak
raporda, uzlaştırma müzakereleri sırasında bir suçun işlenmesine ilişkin olarak
yapılan açıklamalara raporda yer verilemeyeceği ifade edilmiştir.
Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Gizlilik, gerek taraflar
gerek uzlaştırıcı için geçerli bir ilkedir. Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli,
mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilci, müdafi ve vekil dışında kimse
katılamaz. Uzlaştırıcı, uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamaları, kendisine
aktarılan veya diğer şekilde öğrendiği olguları gizli tutmakla yükümlüdür. Ceza
uyuşmazlıklarında
uzlaştırma,
hem
tarafların
düşüncelerini
özgürce
açıklayabilmesini sağlamak ve bu sayede bir anlaşmaya varılmasını
kolaylaştırmak, hem de menfaatlerini korumak amacıyla gizli yürütülmelidir. Fail,
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uzlaştırma müzakereleri sırasında bazı maddi olayları ve hatta suçu kabul etse
bile, bu beyanlar sonra dava aşamasında failin aleyhine kullanılamaz.
Uzlaştırmanın fail ve mağdur açısından önem taşıyan diğer bir ilkesi,
müzakerelerin gizliliğidir. Gizlilik olmadan müzakerelerin samimi ve dürüst bir
şekilde yürütülmesi imkânsızdır.Gizlilik içerisinde yürütülen işlemlerin, edinilen
bilgilerin daha sonra mahkeme önünde delil olarak kullanılmasının yasak olması,
uzlaşmanın temel özelliğidir.6 Müzakerelerin gizliliği, taraflara uzlaştırma teklifinin
yapılmasından itibaren her aşamada vurgulanır. Ceza yargılamasında hükmün
verilebilmesi için, fail hakkındaki tüm delillerin toplanması gerektiğinden, gizlilik
ilkesiyle
ceza
yargılaması
usûlünün
bağdaştırılması
şarttır.
Özellikle,
müzakerelerin içeriği hakkında, savcılığa veya mahkemeye ne ölçüde bilgi
verileceği belirlenirken bazı güçlüklerle karşılaşılabilir. Bu durum, çekinecek bir
şeyi olmadığı için mağdur açısından sorun doğurmaz; ancak, mağdurla olan
müzakerelerde de gizliliğe riayet edilmelidir. Zira gizlilik güvencesi, mağduru,
failin olası saldırılarından korur. Uzlaştırmanın her aşamasında ve özellikle
müzakereler hakkında savcılığa veya mahkemeye bilgi verilirken gizlilik ilkesine
riayet edilmeli, her iki tarafın da rızası alınmadan, müzakerelerde öğrenilen
bilgiler açıklanmamalıdır.7
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Hakkındaki R(99) 19 Sayılı Tavsiye Kararında, arabuluculukta yapılan
görüşmelerin gizli olduğuna, bu görüşmeler sırasında edinilen bilgilerin tarafların
anlaşması dışında sonradan kullanılamayacağına işaret edilmiştir.
Yönetmeliğin 19. maddesinde ayrıntılı düzenlendiği gibi, uzlaştırma
müzakereleri gizli yürütülür. Uzlaştırmacı, uzlaştırma sürecinde yapılan
açıklamaları, kendisine aktarılan veya diğer bir şekilde öğrendiği olguları gizli
tutmakla yükümlüdür. Aynı şekilde, uzlaştırma müzakerelerine katılan taraflar ve
diğer üçüncü kişiler için de gizlilik prensibi geçerlidir. Taraflar yada uzlaşma
müzakerelerine katılan diğer kişiler de öğrendikleri sırları açıklamamakla
yükümlüdür.
Yasamızda da açıkça hükme bağlandığı üzere, uzlaştırma sürecinde
yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma, kovuşturma ya da başka bir ceza
veya hukuk davasında delil olarak kullanılamaz. Müzakerelere katılan kişiler, bu
bilgilere ilişkin olarak tanıklık yapmak zorunda bırakılamaz.
Ancak şunu
belirtelim ki, daha önce mevcut olan bir belge veya olgunun, ilk defa uzlaştırma
müzakereleri sırasında ileri sürülmüş olması, bunların soruşturma ve kovuşturma
sürecinde ya da bir davada delil olarak kullanılmasına engel teşkil etmez.
Uzlaştırmacı tarafından gerekli görülmesi hâlinde tutulan tutanak veya
notlar, kapalı bir zarf içerisinde Cumhuriyet savcısına veya mahkeme hakimine
verilir. Cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından mühür ve imza altına alınan
kapalı zarf dosyada muhafaza edilir. Bu zarf, sadece uzlaştırmacı tarafından
düzenlenen ve Cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından mühür ve imza altına
alınan raporun sahteliği iddiası dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlığı gidermek
amacıyla delil olarak kullanılmak üzere açılabilir. Yönetmelik hükmü

d) TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK:
Uzlaştırıcı, uzlaştırma sürecinde, bağımsız ve tarafsız hareket eder,
tarafların ortak yararlarını gözetir. Tarafların müzakerelerde yeterli ve eşit
fırsatlara sahip olmasına özen gösterir. Masumiyet karinesi gereğince şüpheli ya
da sanığın suçluluğu hakkında ön yargılı olamaz, şüpheli ya da sanığa karşı tavır
takınamaz. Ancak tarafsızlık ilkesi, uzlaştırıcının, bir suçun işlenmiş olduğu ve
6
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şüpheli yada sanığın bir kanun hükmünü ihlal etmiş olduğu gerçeğine kayıtsız
kalmasını gerektirmez. Tarafların birbirlerine saygılı davranmaları, müzakerelere
iyi niyetle katılmaları, bildikleri hususları açıklamaları ve varsa belgeleri sunmaları
konusunda tarafları bilgilendirir. Uyuşmazlığın çözülmesi için taraflara yardımcı
olur ve anlaşmalarını teşvik eder, ancak baskı yapamaz. Herhangi bir tarafın leh
veya aleyhine görüş bildiremez. Yönetmelik hükmü

4) UZLAŞTIRMA MÜZAKERELERİNE HAZIRLIK:
Uzlaştırma çalışmaları mağdur ve şüphelinin uzlaşma teklifini kabulü ile
başlamaktadır. Bizim sistemimize göre uzlaşma teklifi C.savcısı veya talimatı
üzerine adlî kolluk görevlisi tarafından yapılmaktadır.(CMK 253/4.) Teklifin usulü
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Mevcut iş yükü içersinde
uygulamada gerek C. savcıları gerekse de adli kolluk görevlileri tarafından
uzlaşma tekliflerinin kanun ve yönetmeliğin öngördüğü amaç doğrultusunda
yapılamadığı şeklen durumun mevzuata uydurulduğu
görülmektedir. Bu
esasında bir ihtiyacın işaretidir. Gerçekten de konu suçun uzlaşma
kapsamında kaldığının belirlenmesinden sonra uzlaşma müessesenin
mahiyetinin, uzlaşmayı kabul ve reddin avantaj ve dezavantajlarının
anlatıldığı,
tarafların
kendilerini
ifade
etmelerinin
sağlanıldığı
(Tarafların
dinlenmesi)
bir
bilgilendirme
(uzlaştırmaya
giriş)
aşamasının varlığı ihtiyaç göstermektedir. Böyle bir aşama uzlaşmanın
uygulanma kabiliyetini artıracağı gibi tarafların uzlaşmayı kabul etmemeleri
hallerinde dahi mağdur açısından adli makamların mağduriyetinin farkında
olduğunu bilmesi, sanık açısından ise sorumluluk bilincinin artması gibi faydalar
sağlayacaktır. Mevcut sistemde bir yasal değişikliğe kadar C. savcılarının
olabildiğince iş yükü ve paralelinde zaman darlığı kaygılarından uzaklaşarak adli
kolluğa bırakmadan bizzat tarafları sonucunda cevapları aydınlatılmış iradelerine
dayanacak biçimde gerçek anlamı ile bilgilendirmesi uygun olacaktır.
Uzlaştırma yasal olarak teklifin kabulü ile başlamak ile birlikte yukarıda
açıklandığı üzere esas itibari ile uzlaştırma teklif ile başlamalıdır. Uzlaştırmaya
hazırlık da teklif aşamasının öncesine kadar uzanmalıdır. Teklif öncesi hazırlık
somut olaya özgü hazırlığın da ötesindedir. Henüz ihtilafa düşmemiş
vatandaşların uzlaşma müessesi konusunda bilgilendirilmeleri, uzlaşma
kültürünün oluşturulması çalışmaları bu kabilden hazırlık çalışmalarıdır.
Bilindiği üzere sistemimizde şüpheli ile mağdurun uzlaşma teklifini kabul
etmesi halinde, Cumhuriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi
işi uzlaştırmacıya da havale edebilir. (CMK 253/9). C. Savcılarının uzlaştırmayı
bizzat gerçekleştirmesinin bir çok mahsuru bulunmakta ve bu müessesenin ruhu
ile de bağdaşmamaktadır. Bu çalışmamızda hazırlık çalışmalarının uzlaştırmacı
tarafından gerçekleştirileceği ön kabulü ile hareket edilmiştir.
Her konuda olduğu gibi müzakere öncesi hazırlık çalışmalarının iyi
yapılması müzakerenin de iyi ve verimli geçmesini sağlayacaktır. Müzakere ve
öncesi hazırlık esnek, standartları olmakla birlikte özerk bir yapıdadır. Suça,
şüpheli ve mağdura, yer ve zaman koşullarına ve uzlaştırmacıya göre müzakere
ve hazırlık çalışmaları değişkenlik gösterecektir. Ancak biz genel hatları ile
müzakere öncesi hazırlığın metodolojik olarak üç ana başlık altında
değerlendirilmesinin
faydalı
olacağını
değerlendiriyoruz:
Uzlaştırmacının
müzakereye hazırlanması, Uzlaştırmacının şüpheli ile mağdurun uzlaşma
müzakerelerine hazırlaması, Şüpheli ve mağdurun bizzat kendilerinin müzakereye
hazırlanmaları.

Bu aşamalarda yapılabilecekler aşağıda anlatılardan ibaret de değildir.
Müzakere ve öncesi hazırlık aşamasının esnek ve özerk yapısı içersinde içeriği her
zaman geliştirilmeye müsaittir. Uzlaştırmacı dosya örneğini teslim aldığı tarihten
itibaren 30 günlük süre içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırmak zorundadır.
Bu süre C. savcısının kabulü ile ancak 20 gün daha uzatılabilir. Uzlaştırmacı
müzakerelerin ve anlaşmanın alacağı zamanı da dikkate alarak bu süre
sınırlamasını gözeterek hazırlık çalışmalarını tamamlamalıdır. Bu süre düzenleyici
bir süredir.
a-Uzlaştırmacının Müzakereye Hazırlanması:
Öncelikle görevlendirilen uzlaştırmacı müzakerelere başlamadan kendine
bakan yönlerden hazırlık çalışmalarına başlamalıdır. Bu aşamada uzlaştırmacıdan
beklenen görev tarafların güvenini kazanmak ve müzakere aşamasını
planlamaktır.
Uzlaştırmacının ilk yapacağı iş görevlendirildiği dosya örneğini almaktır.
Bilindiği üzere CMK’nun 253/11. maddesi uyarınca görevlendirilen uzlaştırmacıya
soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet savcısınca uygun görülen
belgelerin birer örneği verilir. Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, soruşturmanın
gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır.
Dosya örneğini alan uzlaştırmacı hemen şüpheli ve mağdurun adres
kontrolünü yapmalıdır. Bu kontrol bir müzakere oturumu değildir. İdeal olan
uzlaştırmacının sesli veya görüntülü bir iletişim aracı vasıtasıyla ile bu kontrolü
yapmasıdır. Uzlaştırmacı bu kontrol sırasında konumunu, görevini bildirmeli ve
kendini tanıtmalıdır. Müteakip iletişim şekilleri de bu kontrol ile sağlanmalıdır.
Dosya örneğini inceleyen uzlaştırmacının müzakere öncesi mağdurun
zararının ne olduğunun, miktarının ve niteliğinin tespitini yapması; mağdur ve
failin belgelere yansıyan kişiliklerini değerlendirip seçeceği
müzakere şekli,
tekniği ve planında bunu gözetmesi; mağdur ile fail arasındaki somut ihtilafın ne
olduğunu, şiddetini, bu ihtilafın nedenlerini ve mağdurun veya mağdurun
çevresinin bu ihtilaftan nasıl etkilenmiş olabileceğini, failin sorumlu tutulduğu
eyleminin nedenlerini ve failin de bu ihtilaftan nasıl etkilendiğini değerlendirmesi
faydalı olacaktır.
Uzlaştırma C. Savcısının denetimi altında yürütülen bir faaliyettir.
Uzlaştırmacı müzakereler sırasında izlenmesi gerekli yöntem ile ilgili olarak her
zaman C. savcısı ile görüşebilir.
Bu aşamada uzlaştırmacı müzakerede kullanacağı yardımcı araçları
belirlemelidir. Örneğin uzlaştırmacı yaşanmış veya kurgusal benzer olaylardaki
örnek alınabilecek insan davranışlarını gösteren yazılı veya görsel araçları temin
etmelidir.
Uzlaştırmacı ayrıca bu aşamada uzlaştırma için yönetmeliğin 29.
maddesini de dikkate alarak güvenli ve rahat bir ortamı sağlamalı, müzakere
zamanı, şekli kimlerin müzakereye katılacağını belirlemelidir.
b-Uzlaştırmacının Tarafları Müzakereye Hazırlaması:
Belirttiğimiz gibi bizim sistemimizde uzlaştırmacının göreve başlaması
tarafların uzlaşma teklifini kabulden sonra ise de uzlaştırmacının öncelikle
müzakere öncesi tarafların anlayabileceği yalınlıkta haklarını, uzlaşmanın
faydalarını, mahiyetini, sürecin nasıl işleyeceğini, hukuki ve fizik ve ruh sağlığı
yönünden yardım alabileceği adresleri izah etmesi gerekir. Bu doğrultuda
hazırlanmış rehberler de kullanılabilir. Bu bilgilendirme sırasında uzlaştırmacı
uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği, delil yasağı, edimin konusunun ne olabileceği,
uzlaşmanın tazminat davasına etkisi, uzlaşma raporu ve belgesinin hukuki değeri
üzerinde özenle durmalıdır.

Uzlaştırmacı olabildiğince ilk oturumu özel oturum olarak yapıp tarafların
ortak oturuma isteğini ve hazırlığını görmesi
ve ortak oturumda
yaşanabilecekleri değerlendirmesi gerekir. Uzlaştırmacı ilk özel oturumda
tarafların tercümana, engelli ise bilirkişiye ihtiyaç duyup duymadığı, tarafların
müzakerelere katılacak avukatı olup olmadığı, yaşları, müzakereye kimlerin
katılacağı gibi tespitleri yapmalı gerekirse C. savcısı vasıtasıyla müzakerelere
geçmeden
tercüman ve bilirkişi teminini sağlamalıdır. Yine uzlaştırmacı ilk
oturumda tarafların uzlaştırma işlemlerini yürütebilecek zihni kapasitesi olup
olmadığını gözlemlemeli böyle bir şüphesi var ise işlemleri durdurup durumu c.
savcısına bildirmelidir.
Uzlaştırma müzakereleri doğrudan (mağdur ve failin yüz yüze
görüşmesiyle) gerçekleştirilebileceği gibi, dolaylı olarak (uzlaştırıcının, toplantıya
bizzat katılmak istemeyen taraflar arasına gidip gelmesi yoluyla) da
gerçekleştirilebilir8. Uzlaştırmacı mağdurun veya failin korkularını görüp ortak
oturuma isteklerini sağlaması, ortak oturumda nasıl davranmaları gerektiği, neyle
karşılaşabilecekleri gibi hususlarda tarafları aydınlatması, gerekirse hukuki ve
psikolojik yardım almalarını sağlaması, mağdura faillin özelliklede eylemine
neden olabilecek sebepleri ile ilgili, faile eyleminin mağdurda yol açtığı zararlar
( özellikle eyleminin öngöremediği neticeleri) ile ilgili bilgiler vermelidir. (örneğin
faile arabasına zarar verdiği mağdurun çocuğunu sınava yetiştiremediğinin
açıklamak gibi.)
c-Şüpheli
Ve
Mağdurun
Bizzat
Kendilerinin
Müzakereye
Hazırlanmaları:
Uzlaştırmanın amacı geleneksel yargılamanın iş yükünü azaltmak ve
mağdurun zararlarının giderilmesinden ibaret değildir. Yapılan araştırmalara göre
geleneksel yargılama sürecinde en memnuniyetsiz kesimi suç mağdurları
oluşturmaktadır. Bu memnuniyetsizliğin en önemli sebebi sürecin mağdurların
rolünü sınırlaması gösterilmektedir. Mağdurlar yargılama sürecinde fazla aktif
olamamakta, mağdurlara kendi hikayelerini ve travmalarını, mağdur oldukları
suçun onları nasıl etkilediğini anlatmak ve paylaşmak için uygun ortam
yaratılmamaktadır. Yargılama sonucunda suçu işleyen kişiyle ilgili bir karar
verilmekte ancak mağdurla ilgili doğrudan bir karar alınmamaktadır. Mağdurlar
yalnızca zarar gördükleri suçun faili hakkında verilen karar ile tatmin olmak
durumundadır. Kendilerini doğrudan ilgilendiren, yaşadıkları zararı doğrudan
iyileştirmeye yönelik kararlar alınamamaktadır. 9 Nitekim Leuven uzlaştırma
projesinde mülâkat yapılan mağdurların iki önemli beklentisi ortaya çıkmıştır.
Bunlar: Suçun sebebi ve failin geçmişi hakkında bilgi alma isteği ve faile mesaj
ileterek, onu fiilinin sonuçları hakkında duyarlı kılma arzusudur. Leuven
araştırmasından çıkan ilginç sonuç, mağdurun zararının gideriminin, üçüncü
sırada gelmesidir.10 Yine geleneksel yargılamada şüphelinin hakkında veriler
kararın onun sorumluluk bilincini geliştirdiğini ve bir daha suç işlemekten
alıkoyacağını söylemek pek mümkün değildir.
Yukarı bölümde verdiğimiz örneği geliştirerek somut bir örnek vermek
istiyoruz. Fail daha önce 3 kez girip kazanamadığı ÖSS sınavı akşamı babası ile
tartışıp dışarı çıkar ve alkol alıp rast gele sokaktaki araçlarının cam ve lastiklerine
zarar verir. Ertesi gün sınava girer, bilahare yakalanır. Mağdur ise sabah
çocuğunu sınava götürmek için arabasının başına geldiğinde verilen zararı görür.
Aracın tamiri için yeterli vakit yoktur. Son anda başka bir araç ayarlanır ve
8
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çocuğunu sınava yetiştirir. Araca verilen zararın miktarı 400,00 YTL’dir.
Yargılama süreci başladığında henüz sınav sonuçları açıklanmamıştır. Mağdur,
çocuğunun sınava sona anda yetişmesi nedeniyle aracına zarar veren kişiye
büyük bir kızgınlık duymaktadır. Zararı tazmin edilse bile faili affetmeyi
düşünmemektedir. Geleneksel yargılama sürecinde mağdurun aracına zarar
verilip verilmediği ve verilen zarar miktarı dışında yaşadıklarını anlatmasının
olayla doğrudan ilgilisi görülmeyerek reddedilmesi, yine bu yargılama sürecinde
failin eyleminin neticesini, sorumluluğunu, 400,00 YTL maddi zarardan ibaret
görmesi, akşam babası ile yaşadığı tartışma ve sınav stresini anlatamaması
mağdura bunu bildirememesi de
pek muhtemeldir. Böyle bir yargılama
sonucunda verilen karar ne olursa olsun mağdur ile fail arasında bozulan barışın
sağlandığını, failin bir daha benzer bir eylemi işlemekten kaçınacağını söylemek
mümkün olmaz. Oysaki uzlaştırma süreci ile mağdurun mağduriyetini tüm yönleri
ile ifade etmesi, failin eyleminin nedenlerini anlatabilmesi ve eyleminin
öngöremediği sonucunu görmesi sağlandığında failin kendi yaşadığı ve yakinen
bildiği acıları bir başkasına da yaşattığını görüp üzülmesi böylece sorumluluk
bilincinin gelişmesi mağdurun failin de benzer sıkıntıları yaşadığını görüp onu
affetmesi, belki süreç sırasında aynı yerdeki üniversiteleri kazandıklarını öğrenen
fail ve mağdurun çocuğunun tanışıp birlikte bir evde kalmaları dahi mümkün
olabilir.
İşte mağdur fail uzlaştırması, mağdur ve faillerin, ceza ve çocuk adaleti
sistemine sınırlı ölçüde katılmalarından ve adalet sisteminin kişisel ihtiyaçları
karşılamayan yapısından doğan sakıncaları gidererek, suçun, temelde sadece
devlete karşı değil, insana karşı işlendiğini kabul eder. Mağduru pasif kılan ve
mağdurun duygularının önemsenmediği mücadeleci bir uyuşmazlık çözüm süreci
yerine; failin, zarar verdiği kişiye karşı sorumluluk hissetmesini sağlayan bir
süreci amaçlayan mağdur fail uzlaştırması, daha aktif ve kişiye dönük bir süreç
oluşturur ve bunu yaparken de, ceza adaleti sisteminde hem mağdurların hem
faillerin ihtiyaçlarını esas alan bir anlayışa dayanır11.
Bu hazırlık aşamasında şüpheli ve mağdurun süreçte sadece edilgen
şekilde değil bizzat yer almalarının, karşılıklı empati yapmalarının önemi
kavratılarak önerilerinin sorulup değerlendirilmesi, bizatihi uzlaşma kültürü
hususunda bilgilenmeleri gerekmektedir.

5) UZLAŞTIRMA AŞAMASI-OTURUMLAR:
Uzlaştırma müzakereleri özel oturumlar veya ortak oturumlar ile
yürütülebilir. Müzakereler görüntülü veya sesli iletişim tekniğinin imkanları
kullanılarak da yapılabilir. CMK’nun 5560 sayılı Kanunla değişik 253/13. maddesi
uyarınca tarafların müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde uzlaşmanın
kabul edilmemiş sayılacağı düzenlemesi uzlaştırma müzakerelerinin ortak
oturumlarla yürütülmesi mecburiyeti anlamına gelmemektedir. Müzakerenin
şeklini belirleme yetkisi uzlaştırmacıya aittir.
Yukarı bölümlerde açıklandığı üzere uzlaştırmacının mağdur ve faille
ilk irtibatından sonra kararlaştıracağı müzakere oturumunun özel oturum
olmasında fayda bulunmaktadır. Zira ortak oturuma tarafları hazırlaması
gerekecektir.
CMK’nun 253/13 ve Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18. maddesinin amir hükümleri uyarınca
uzlaştırma müzakerelerine sadece şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanuni
temsilcisi, müdafii ve vekil katılabilecektir. Kanaatimizce sayılanlar dışında,
11
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uzlaştırmanın gizliliği ilkesi korunarak ve uzlaştırmacının veya adli makamların
denetiminde mağdurun kendisi ile birlikte suçtan etkilenen yakınları, psikologu,
kararlaştırılacak muhtemel bir edim ile ilgili hesaplamaya yardımcı bir uzman, her
iki tarafın da uzlaştırmacıya yardımcı olacak bir tanıdığı veya akrabası gibi başka
kişilerin de uzlaştırma müzakerelerine katılmalarına imkan tanınmalıdır.
Uzlaştırma müzakereleri tarafsız, tarafların kendilerini huzurlu
hissedecekleri güvenli bir yerde yürütülecektir, yürütülmelidir. Böyle bir yer
Adliyelerde tahsis edilmiş veya başka kurumların uygun (toplantı salonu gibi)
bölümleri olabileceği gibi uzlaştırmacının bürosu veya tamamen tarafların
kararlaştırdığı uygun başka bir yer de olabilir. Yer seçiminde müzakereye
katılacakların sayısı, ulaşım imkanları, ara verme halinde tarafların yeme içme
veya dinlenme, imkanlarının olup olmadığı da gözetilmelidir. Belirlenecek
müzakere yerinin imkanlar ölçüsünde oturma düzeni, mefruşatı, ışıklandırması ve
boya rengi gibi özelliklerine de dikkat edilmelidir. Geleneksel oturma düzeni
kişilerin dikdörtgen bir masada karşılıklı oturmalarını gerektirir. Bir çok kişi
geleneksel oturma formatında kendini çok rahat hisseder, çünkü bu format her
iki tarafın farklı kimliklere sahip olduğunu vurgular, her iki tarafın kendi alanı
vardır.12 Geleneksel oturma formatı dışında yuvarlak masa oturma düzeni, yan
yana oturma düzeni, karşılıklı koltuklarda oturma ve belirlenebilecek başkaca
oturma düzenleri de vardır. Müzakere yerinin dinlendirici bir havasının olması,
güneş alması, tarafların rahat koltuklarda oturmaları, müzakere sırasında kahve
vb içecekler içmeleri gibi nüanslar çoğu zaman anlaşmayı kolaylaştıracak ve
müzakerenin sağlıklı ve güvenli seyrini sağlayacaktır.
Her hangi bir müzakerenin etkili olması tarafların ne hakkında
tartıştıklarını, niçin tartıştıklarını ve her ikisinin de nereye varmak istediğini ortak
bir anlayış içinde bilmelerine bağlıdır.13 Gerçekleştirilecek her oturumun
uzlaştırmacı tarafından belirlenmiş bir gündemi olmalıdır. Uzlaştırmacı gündemi
belirlerken tarafların da fikir ve önerilerini almalıdır. Gündem belirlenirken
olabildiğince uyulması sağlanarak müzakerenin süresi de belirlenmelidir.

6) MÜZAKERE TAKTİK VE STRATEJİLERİ
Müzakere taktikleri dikkatle ve beceri ile uygulandıkları takdirde
müzakerenin etkin bir sonuca ulaşmasını sağlayan manevra ve davranış
şekilleridir.14
Bu bölüm için çalışmalar halen devam etmektedir.
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