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ÖZET 

ONARICI ADALET MODELİ ÇERÇEVESİNDE UZLAŞMA 

ve ÇOCUK MAHKEMELERİNDE UYGULANMASI 

Akçay, Püren 

Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine AKYÜZ 

Temmuz, 2009, 146 sayfa 

Bu çalışmada, onarıcı adalet modeli çerçevesinde uzlaşma ve uzlaşmanın 

çocuk mahkemelerinde uygulanmasının ayrıntılı olarak incelenerek uygulamada 

mevcut aksaklıklar ve eksikliklerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Tarama 

modeli niteliğinde olan araştırmanın evreni, Çocuk Mahkemelerinin kurulduğu illerde 

görev alan Çocuk Mahkemeleri hâkimlerinden oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma 

grubu, Ankara'da 3 ve İzmir'de 9 olmak üzere toplam 12 görevli çocuk mahkemesi 

hâkimlerinden oluşmaktadır. Çalışma grubuna araştırmacı tarafından hazırlanan 

Görüşme Formu uygulanmıştır. Görüşme formu kullanılarak elde edilen veriler, yazılı 

metin haline getirildikten sonra içerik analizi yöntemiyle analiz edilerek, birbirine 

benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek, sözel 

bilgi nicel verilere dönüştürülmüştür. Bu araştırmadan elde edilen bulgular 

sonucunda, son yapılan kanun değişiklikleri ile uzlaşmanın kapsamının suça 

sürüklenen çocuklar daraltılmasının olumsuz bir gelişme olduğu, uzlaştırıcının 

nitelikleri, eğitimi ve atanması konularında yürürlüğe konan yönetmeliklerin yetersiz 

olduğu, uzlaşma müessesesinde alt yapı eksikliği olduğu ve çocuk mahkemesi 

hâkimlerinin uzlaşma konusunda eğitilmeleri gerektiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Onarıcı adalet, Çocuk Adalet Sisteminde Uzlaştırma, 

Onarma, Uzlaştırma, Mağdur Fail Uzlaştırması. 
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ABSTRACT 

MEDIATION IN ACCORDANCE WITH THE PROViSiON OF RESTORATiVE 

JUSTiCE MODEL AND IMPLICATION ON JUVENILE COURTS 

Akgay, Püren 

Master's Degree , Department of Educational Administration and 

Politics, Thesis Advisor: Prof. Dr. Emine Akyüz 

July, 2009, 146 pages 

This Research aims to determine the faults and lacks of the mediation 

implications on juvenile courts in accordance with the provision of restorative justice 

model. The judges in the work group work at juvenile courts in the districts of İzmir 

and Ankara. The work group composes of thirteen judges; 3 of from Ankara and 9 of 

from İzmir. The data sources of this research have been collected by face-to-face 

interview method and semi-constructed questionnaire. While building up the interview 

form, professional opinions were taken. The data obtained from the form are 

analyzed by the "content analyze" technique. The answers for 9 questions in the form 

are questioned and in the final part in addition to the questions, the judges' idea and 

suggestions are asked. The main research findings were that; to restrict the extent of 

mediation for juveniles was a negative arrangement, the regulations about 

appointment, quality and training of the mediators was deficient, there was a 

deficiency in infrastructure of mediation establishment and juvenile court judges 

needed to be trained. 

Key Words: Restorative Justive, Mediation in Juvenile Justice System, 

Restoration, Mediation, Victim Offender Mediation. 
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I. BÖLÜM 

GİRİŞ 

Ceza adaleti sistemlerinin tatmin edici olmaması, suça ve sosyal düzensizliğe 

karşı alternatif çözümlerin bulunması için arayışlara yol açmıştır. Türk hukukunda da 

iş yükünün fazla olması ve uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasının uzun zaman 

alması yargıyı olumsuz yönde etkilemekte ve adaletin sağlanmasını geciktirmektedir. 

Yargının etkinliğini artırmak için alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından yararlanmak 

gerekmektedir. Belli bazı uyuşmazlık türlerine daha uygun olacak değişik uyuşmazlık 

çözüm yolları uygulanmalıdır. Küçük uyuşmazlıkların adli sorun haline gelmeden 

önce arabuluculuk ve uzlaştırma gibi yollarla çözülmesi gerekmektedir. 

Bu alternatif çözümlerin çoğu, taraflara ve topluma, anlaşmazlığın çözümüne 

ve sonuçlarının tartışılarak ortadan kaldırılmasına katılma fırsatı sunmaktadır. Bu 

bağlamda onarıcı adalet programları, bir anlaşmazlığın taraflarının çözüme aktif bir 

şekilde katılması ve anlaşmazlığın doğurduğu olumsuz sonuçların hafifletilmesi 

düşüncesine dayanarak, dostane bir şekilde müzakere edilmesi suretiyle sosyal 

sorumluluğun ve hoşgörünün geliştirilmesini amaçlar (Özbek, 2009, s. 751-752). 

Toplumun, mağdurların ve faillerin ihtiyaçlarını dengeleyerek, suç teşkil eden 

fiile bir tepki gösterme biçimi olan onarıcı adalet, onarıcı yöntemleri kullanan ve 

onarıcı sonuçların ortaya çıkmasını amaçlayan programlar olarak tanımlanmaktadır. 

Bu esaslar çerçevesinde onarıcı süreç ise mağdur, fail ve uygun olduğunda suçtan 

etkilenen diğer kişiler ve toplum fertlerinin, genellikle bir kolaylaştırıcının yardımıyla, 

suçtan kaynaklanan meselelerin çözümüne birlikte ve aktif olarak katılmalarıdır. 

Böylece onarıcı süreç arabuluculuğu ifade etmektedir (Özbek, 2009, s. 751-752). 

Temel felsefesini onarıcı adalet fikrinden alan uzlaştırma, tarafsız bir kişinin 

yardımıyla güvenli ve denetimli bir ortamda mağdurla failin bir araya gelmesine imkân 

sağlayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu toplantılarda mağdur ve fail, suç ve 

suçun hayatlarına etkileri ve neler hissettikleri hakkında konuşurlar ve sorunun 

çözülmesi için ne yapılması gerektiğini birlikte değerlendirerek suç nedeniyle ortaya 

çıkan zararların giderilmesi amacıyla bir plan hazırlayabilirler. Uzlaştırma mağdurların 
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suç ve suçlu hakkındaki sorularına yanıt bulmasına imkân sağlamaktadır. Mağdurlar 

maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılandığı bu sürece aktif olarak katılabilmektedirler. 

i. Problem Durumu 

Bu çalışmada, uzlaştırmanın çocuk adalet sisteminde uygulanması, onarıcı 

adalet modeli ışığı altında ayrıntılı olarak incelenecektir. Onarıcı adalet modelinin 

ceza adalet sistemimize yansıması, uzlaştırma hükümlerinin Ceza Kanununda ve 

Ceza Muhakemesi Kanununda yer almasıyla gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerle 

cezalandırıcı adalet felsefesi ile onarıcı adalet felsefesi arasında yoğun bir iletişim 

meydana geldiği ortaya çıkmaktadır. 

Çocuğun küçük bir yetişkin değil, biyolojik, karakteristik ve sosyolojik özellikleri 

olan bir insan olması gerçeği; ceza yaptırımı yerine eğitim tedbirlerinin ön planda 

olduğu, çocuğun gelişme ve toplumla bütünleşme ihtiyacını dikkate alan bağımsız ve 

kendine özgü bir çocuk ceza adaletini gerekli kılmaktadır (Akyüz, 2005, s. 211-215). 

Ceza adalet sisteminde çocuklar söz konusu olduğunda, tedbirlere öncelik 

verilmeli ve ceza fikri adalet sisteminden çıkarılmalıdır. Ceza, en son çare olarak 

düşünülmelidir (Yenisey, 2003, s. 297; Yenisey, 2005, s.19). 

Mağdur-fail uzlaştırması yöntemi ceza hukukunda suçlulukla mücadelede yeni 

bir yöntemdir. Akyüz'ün (2005, s. 211-212) de açıkladığı gibi bu yöntem, sorun 

çözme danışmanlığı konusunda arabuluculuk, mağdurun zararının giderimi için faile 

görevler verme ve failin gayretlerinin ceza süreci içerisinde göz önünde 

bulundurulması sağlamaktadır. Mağdur-fail uzlaştırması, suça sürüklenen çocuğun 

eyleminin zarar verici niteliğini, ceza hukuku normlarının geçerliliğini, uyum içinde 

birlikte yaşamanın hukuk düzeni açısından önemi ile yüzleşmesini, eylemin neden 

olduğu zararı gidermeye aktif katkı vererek sorumluluk üstlenmesini amaçlamaktadır. 

Mağdur ile uzlaşma yolunun açılmasıyla, suça sürüklenen çocuğun kendisinden 

başkalarının da değerli olduğu öğretilerek toplumsallaşma süreci desteklenmiş olur. 

Bu yöntemin, fail ve mağdur üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Mağdur fail 

uzlaştırması, mağdurda korku, ruhsal baskı gibi yüklerin azalması, hukuk düzenine 

olan güvenin yeniden kurulması veya güçlenmesini sağlar. Mağdur ve fail, çatışmayı 

sona erdirme fırsatını mağdur fail uzlaştırması yöntemi ile bulur. 
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1 Haziran 2005 tarihinde Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile 

getirilen yeniliklerle ceza hukukumuza uzlaşma kavramı yerleştirilmiştir. Uzlaşma, 

ceza adalet sistemimizde çok yeni bir uygulamadır. Bu sebeple, araştırmanın konusu 

olan uzlaşmanın çocuk adalet sisteminde uygulanmasının uygulaması da henüz çok 

yenidir. Bu sebeple çocuk adalet sisteminde uzlaştırma müessesesinin bünyesinde 

pek çok eksiklik barındırması normal karşılanmalıdır. Ancak altyapı ve 

uygulanmadaki bu eksiklikler kısa zamanda giderilmeli ve müessesenin işleyişi 

yaygınlaştırılmalıdır. Bu araştırmada uzlaştırma müessesesi ve uzlaştırma 

müessesesinin çocuklar için uygulanma şekli üzerinde durulacaktır. Çocuklar için 

uzlaştırma müessesesinin uygulanmasında gerekli alt yapının sağlanabilmesi, 

uzlaştırma uygulanırken bu süreçte görev alan savcı, hâkim ve uzlaştırıcıların her 

yönde eğitilmesi, suçlu ve mağdurun uzlaştırma konusunda bilgilendirilmesi ve 

eğitilmesi, diğer müesseselerin uzlaştırma müessesesi ile uyumlu işleyebilmesi gibi 

konuların da uzlaştırma müessesesiyle birlikte ceza hukukumuzda incelenmesi 

gerekmektedir. Araştırmada uzlaştırma müessesesinde çocuklar için günümüzdeki 

uygulamaların ne yönde olduğu ve uygulamalardaki aksaklıklarla ilgili neler 

yapılabileceğine ilişkin hususlar ele alınarak ayrıntılı olarak incelenecektir. 

ii. Amaç 

Bu araştırmanın amacı, onarıcı adalet modeli ışığında uzlaştırmanın çocuk 

adalet sistemindeki uygulamalarının incelenmesidir. Elde edilen bilgiler 

doğrultusunda, uzlaştırmanın uygulanmasında hâkimlerin karşılaştıkları sorunların 

saptanması, değerlendirilmesi ve elde edilecek yeni bulgulardan yararlanarak uygun 

çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmaktadır. 

Temel amaca bağlı olarak şu sorulara cevap aranmıştır: 

1) Çocuk mahkemesi hâkimlerinin onarıcı adalet anlayışına ve 

uzlaştırmaya ilişkin görüşleri nelerdir? 

2) Hâkimlerin uzlaştırmanın hayata geçirilmesinden önceki aşamalarda 

karşılaşılan engellere ilişkin görüşleri nelerdir? 

3) Hâkimlerin uzlaştırmanın uygulanmasında karşılaşılan sorun ve 

aksaklıklara ilişkin görüşleri nelerdir? 



4 

4) Hâkimlerin çocuk adalet sisteminde uygulanacak uzlaştırmanın 

usulüne ilişkin hükümlerin sadece Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi 

Kanunu ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde düzenlenmiş olmasının 

yeterli olup olmadığına ilişkin görüşleri nelerdir? 

5) Hâkimlerin uzlaştırıcı olarak görev alacak kişinin ne gibi vasıflara 

sahip olması gerektiğine ilişkin görüşleri nelerdir? 

6) Hâkimlerin uzlaştırıcının denetlenmesine ilişkin görüşleri nelerdir? 

7) Hâkimlerin uzlaştırma sağlandıktan sonra suçtan doğan zararın 

giderilmesinde öncelikle hangi tür giderim biçimi tercih edildiğine 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

8) Hâkimlerin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan, en çok hangi suç 

türünde uzlaşma yoluna gidildiğine ilişkin görüşleri nelerdir? 

9) Hâkimlerin soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 

suçlarda, çocuk adalet sisteminde uygulanacak uzlaştırma 

hükümleri için ayrı bir düzenlemeye gerek olup olmadığına ilişkin 

görüşleri nelerdir? 

iii. Önem 

Suçun mağdurları ve aileleri, yaşadıkları deneyimler sonucunda çoğu zaman 

sarsılırlar. Bu yaşananlar sonucunda mağdur, fiziksel ya da psikolojik olarak yara 

almış olabilir. Mağdur, sabit bir korku ile manevi gücü azalmış ve ilişkilere güveni 

kalmamış biçimde yaşamak zorunda kalabilir. Onarma, mağduru ve toplumu baştan 

sona iyileştirerek uğranılan zararı gidermeye çalışan bir yargılama amacıdır 

(Schmalleger, 2005, s. 455). 

Suçun, kanun ihlali olarak tanımlanması geride kalmıştır. Suç artık daha fazla 

şeyler ifade etmektedir. Suç, bir insanın haklarının başka bir insan tarafından ihlal 

edilmesi olarak ifade edilmektedir. İhlalin ilk kısmını cezalandırıcı adalet tanımlarken, 

daha sonra gelen kısmı tanımlamak için onarıcı adalete gereksinim vardır. Bu 

şekilde, toplumun ihtiyaçlar ile fail ve mağdur arasında bir dengeye ulaşmaya 

çalışılmaktadır. Her bir tarafın iyileştirilmesi için mağdura yardımcı olmaktan, 

mağdurun zararının tazminini destekleyen mevzuata kadar dikkat edilmesi gereken 

birçok unsur söz konusudur (Schmalleger, 2005, s. 455). Bu unsurların belirlenmesi 

ve uzlaştırmanın uygulamada yaşanan aksaklıklarının giderilebilmesi ve uzlaştırma 
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hükümlerinin uygulanabilirliğinin yaygınlaştırılması için bu çalışma önem arz 

etmektedir. 

iv. Sayıtlılar 

Araştırmaya katılan bütün hâkimlerin görüşme formlarında sorulan sorulara 

samimi cevaplar verdiği sayıtlısından hareket edilmektedir. 

v. Sınırlılıklar 

Bu araştırma, Ankara ve İzmir İllerindeki Çocuk Mahkemeleri hâkimlerinin veri 

toplama tekniği olarak seçilen görüşme formlarındaki sorulara verdikleri cevaplar ile 

sınırlıdır. 

vi. Tanımlar 

Onarıcı Adalet (Restorative Justice): Onarma amacı üzerine kurulan ve 

suçtan zarar gören mağdurun baştan sona iyileştirilmesi için toplumun katılımının 

üzerine kurulan bir yargılama modelidir (Schmalleger, 2005, s. 455). Onarıcı adalet 

bir problem çözme yaklaşımı olup, farklı biçimlerde, faili, sosyal ağlarını, yargı 

organlarını ve toplumu dâhil etmektedir. Onarıcı adalet, suçu mağdurlara verilen 

zararı telafi etmeye odaklanarak çözen, failleri yaptıklarından dolayı sorumlu tutan ve 

sıklıkla toplumu sorunun çözümüne ortak eden bir sürece yönlendirir. Tarafların 

katılımı bu sürecin önemli bir parçası olup, ilişkilerin kurulmasını, mağdur ve fail 

arasında istenilen sonucun etrafında uzlaşılmasını ve anlaşmaların geliştirilmesini 

sağlayabilecektir. Onarıcı adalet süreçleri değişik kültürel ortamlara ve farklı 

toplumların ihtiyaçlarına uyarlanabilir. Onarıcı adalet süreci sayesinde, mağdur, fail 

ve toplum süreç üzerindeki kontrolü tekrar kazanır. Ayrıca, sürecin kendisi çoğu kez 

toplum ve ceza adalet sistemi arasındaki ilişkilerde bütünüyle bir dönüşüme neden 

olabilir (United Nations Office On Drugs and Crime, 2006, s. 6). 

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (Alternative Dispute Resolution, ADR): 

Alternatif uyuşmazlık çözümü, uyuşmazlıkların çözümü amacıyla mahkemeler 

tarafından yürütülen dava yoluna alternatif olarak hizmet eden ve genellikle tarafsız 
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ve objektif bir üçüncü kişinin katkı ve yardımlarıyla yönetilen usuller topluluğudur 

(Brown ve Marriot, 1999, s. 12). Ancak alternatif uyuşmazlık çözümü, sadece tarafsız 

üçüncü kişinin katıldığı yollardan ibaret olmadığından bu tanım yeterli değildir. Daha 

genel bir tanımla alternatif uyuşmazlık çözümü, 'tarafların resmi bir yargılama 

usulüne gereksinim duymaksızın, aralarındaki uyuşmazlığı çözmeleri için 

başvurdukları, kendilerine yardımcı olan bir dizi usuller topluluğunu ifade eder 

(Özbek, 2009, s. 127). 

Uzlaşma: Uzlaşma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile 

mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve hükümlere 

uygun olarak uzlaştırma süreci sonunda anlaştırılmış veya anlaşmış olmalarıdır 

(Uz.Yön. m. 4/a). 

Uzlaştırma: Uzlaşma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile 

mağdur veya suçtan zarar görenin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve hükümlere 

uygun olarak uzlaştırmacı aracılığıyla ya da hâkim veya Cumhuriyet savcısı 

tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir (Uz.Yön. m. 

4/b) . Uzlaşmada temel fikir, suç oluşturan bir eylem dolayısıyla oluşan sosyal 

uyuşmazlığı çözmeye çalışan bir uzlaştırıcının (arabulucunun) desteği ile iki veya 

daha fazla kişi tarafından sorunun çözümüne karar verilmesidir. Uzlaştırma, bir 

uzlaştırmacının rehberliğinde mağdur ve failin suçun onları nasıl etkilediğini 

konuştukları, karşılıklı bilgilerini paylaştıkları, tarafları tatmin edici ve yazılı bir telafi 

anlaşmasının karşılıklı olarak geliştirdikleri ve bu anlaşmaya uyulmasının takip 

edildiği bir usuldür (Çetintürk, 2008, s. 73). 

Uzlaştırıcı: Uzlaştırıcı, 'şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören 

arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme 

tarafından görevlendirilen hukuk öğrenimi görmüş kişiyi veya Cumhuriyet savcısı ya a 

mahkemenin isteği üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatı ifade eder' (Uz. 

Yön. m. 4/ç). Uzlaştırıcı, suç oluşturan bir eylem dolayısıyla oluşan sosyal 

uyuşmazlığı çözmeye çalışır ve bunu yaparken suçlu ve mağdur arasında iletişimi 

sağlar. Uzlaştırıcı, bu iletişimi kurabilmek için hem suçlu hem de mağdurla 

görüşmeler yapar, onlara yol gösterir, destek olur ve onları bilgilendirir. Uzlaştırıcıya 

arabulucu da denilebilir. 

Fail: Kanunda suç olarak öngörülen bir fiili işleyen kimse faildir. Her fiil zorunlu 

olarak bir failin eseridir. Fail, suçludur. Suçu işleyen kimseye, faile suçlu denmektedir. 

Doktrinde, fail veya suçlu terimleri yerine, suçtan etkilenen anlamında "suçun pasif 
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süjesi " teriminin karşıtı olarak, "suçun aktif süjesi " terimi de kullanılmaktadır. Suçun 

faili insandır. İnsan hukukta kişidir. Suçun faili olmak bakımından, erkek, kadın ve 

çocuk arasında bir fark bulunmamaktadır (Hafızoğulları, 2008; Öztürk ve Erdem, 

2008; Özgenç, 2008). 

Mağdur: Mağdur kelime anlamı olarak haksızlığa, zarara uğrayan 

anlamındadır. Mağdur, suçtan etkilenen kimsedir. Doktrinde 'suçun pasif süjesi' 

olarak adlandırılır (Hafızoğulları, 2008, Öztürk ve Erdem, 2008, Özgenç, 2008 ). 



II. BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Araştırmanın kavramsal çerçevesinin incelenmesine öncelikle onarıcı adalet 

modelinin tanımı, temel prensipleri ve amaçlarından başlanmıştır. Daha sonra onarıcı 

adalet modeli diğer adalet modelleri ile karşılaştırılarak aralarındaki farklar üzerinde 

durulmuştur. Sonraki aşamada çocuk adalet sistemindeki adalet modelleri 

incelenmiştir. 

Onarıcı adalet modelinin ceza adalet sistemimizde uygulaması olan fail 

mağdur uzlaştırmasının genel esasları üzerinde öncelikle durularak, Türk ceza 

adaleti sisteminde uzlaşma prosedürü ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Uluslararası hukukta onarıcı adalet modeli ve uzlaştırma konusu incelenmiş ve 

bu konu üzerinde resmi anlamda çalışmaları bulunan kurumlar üzerinde durulmuştur. 

Uluslararası hukuk incelendikten sonra karşılaştırmalı hukukta onarıcı adalet modeli 

ve uzlaştırma üzerinde durularak Almanya, Fransa, Kanada, Amerika Birleşik 

Devletleri ve İsviçre ülkelerindeki onarıcı adalet uygulamaları hakkında bilgi 

verilmiştir. 

Sonrasında çocuk adalet sistemine geçilerek öncelikle çocuk adalet 

sisteminde onarıcı model üzerinde durulmuştur. Çocuk adalet sisteminde onarıcı 

adalet modeli ve çocuk adalet sisteminde mağdur fail uzlaştırması üzerinde 

durulduktan sonra Türk çocuk adalet sisteminde mağdur fail uzlaştırması hakkında 

bilgi verilmiştir. 

İ. Onarıcı Adalet Modelinin Tanımı, Temel Prensipleri, Amaçları 

a) Onarıcı Adalet Modelinin Tanımı 

Onarıcı Adalet üzerine yapılan çalışmalar sonucunda onarıcı adaletin 

birçok tanımı yapılmıştır. Onarıcı adalet tanımlanırken onarıcı adalet üzerine 

yapılan çeşitli çalışmalara yer verilecektir. Onarıcı Adalet Modelinin 
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tanımlanmasına Howard Zehr ve Harry Mika'nın (2003) çalışmalarıyla 

başlanabilir. 

Zehr ve Mika (2003, s. 41-42), onarıcı adalet modelini tanımlarken; 

tanımı oluşturan suç, yükümlülük ve sorumluluklar ve adaleti gerçekleştirme 

araçlarının üzerinde ayrı ayrı durmuşlardır. Zehr ve Mika' ya (2003, s. 41-42) 

göre: 

• Suç, temelde insan ve toplumsal ilişkilerin ihlalidir. Mağdur ve 

toplum zarar gördüğü için onarma gereksinimi doğar. Fail ve 

mağdur doğrudan; aile üyeleri, tanıklar ve toplumun üyeleri ise 

dolaylı olarak suçtan etkilenirler. Suçlu, suçtan etkilenen mağdur 

ve toplumun üyeleri, adalet oluşumunun kilit paydaşlarıdır. Fakat 

öncelikli olan fail ve mağduru onarma, iyileştirme, sorumluluk 

yükleme ve yeniden suç işlemenin önlenmesidir. Süreç içinde 

devlet, öncelikli mağdur değildir, fakat olayları inceleyerek, süreci 

kolaylaştırarak ve güvenliği sağlayarak rolleri sınırlandırabilir. 

• Fail, sebep olduğu maddi veya manevi zararın giderilmesi için 

bazı yükümlülükler üstlenmelidir. Bu yükümlülükleri belirlemek 

için onarıcı adalet sürecinde mağdura yetki verilir. Failin kendisi 

için belirleyeceği yükümlülükler, maddi ve manevi zararı 

gidermeye ilişkin olmalı, intikam amaçlı olmamalıdır. Mağduru 

onarmak, devletin para cezası gibi yükümlülüklerinden daha 

önemlidir. Toplumun sorumluluğu mağdura, suçluya ve üyelerine 

karşıdır. Toplum, mağdurun ihtiyaçlarının karşılanması için ona 

destek olmalı ve yardım etmelidir. Bu aşamada failin sürece 

gönüllü katılımının artırılması önemlidir. Faile, mağdur ve 

topluma karşı sebep olduğu hasarı anlamak ve sorumluluk almak 

için plan yapma imkânı tanınır. 

• Onarıcı Adalet suç sonrasında bozulan düzeni ve ilişkileri 

düzeltmeye, yoluna koymaya ve durumu iyileştirmeye çalışır. 

Adaletin sağlanmasında mağdurun bilgi edinme, koruma, 

onarma, güvenlik ve destek ihtiyacını karşılamak yatar. Mağdur, 

ihtiyaçlarını ve sürecin sonuçlarını belirlemek için aktif katılıma 

teşvik edilmelidir. Fail, zararın onarılmasında alabildiği kadar 

büyük rol almalıdır. Onarıcı Adalet süreci, mağdur ve fail 
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arasındaki bilgi alışverişi, diyalog ve karşılıklı anlaşma 

ihtimallerini artırır. Burada başlıca rol mağdurundur; fakat bunun 

yanında suçlunun ihtiyaç ve becerileri de göz önünde 

bulundurulur. İyileştirme ve suçluyu toplumun içine yeniden kabul 

etme, suçlunun da zarar gördüğünün kabul edilmesiyle olur. 

Suçlu be şekilde eğitilir ve desteklenir. Bu süreçte suçluyu 

toplumdan uzaklaştırmak ve suçluya katı sınırlamalar getirmek 

en aza indirilmelidir. Bireylerin onarılmasında en az kısıtlayıcı 

müdahaleler seçilmeli, caydırıcı ve kısıtlayıcı sonuçlar son çare 

olarak uygulanmalıdır. Adalet süreci toplumla birlikte yürür. 

Adaleti gerçekleştirmede toplum üyeleri aktif rol oynar. Adalet 

süreci, benzer zararların gerçekleşmesini engellemek ve 

mağdurun ihtiyaçlarını ve suçlunun sorumluluklarını belirleyerek 

erken müdahale edebilmek için toplumda değişiklikler yapmaya 

çalışır. Adalet süreci, suça ve mağduriyete yanıt olabilecek, 

beklenen ve beklenmeyen bütün sonuçlar üzerinde durur. Adalet, 

iyileştirme, düzelme, sorumluluk ve değişim artışını gözlemler ve 

teşvik eder. 

Crawford ve Clear'e (2003, s.215-219) göre onarıcı adalet, devlet, 

toplum ve bireylerin mağduriyet ve suçun sebep olduğu hasarlara ilişkin 

sorumluluklarının değişimidir. 

Braitwaite'e (2003, s. 56) göre onarıcı adalet sistemi, mağdur, suçlu ve 

toplumun onarıldığı, mağdur merkezli ceza adaleti sistemini ifade eder. 

Mağduru onarmanın ne ifade ettiği büyük önem taşır. Onarma, maddi onarma, 

kişisel yaralanmaları onarma, güven hissini onarma gibi çok yönlü bir 

onarmadır. Onarıcı adalet, suçların insanlar üzerindeki sonuçları üzerinde 

durur. İnsanların suçlarla nasıl başa çıktığını ve suçun tekerrür etmesini nasıl 

engellemeye çalıştıklarını araştırır. Onarıcı adalet suçlu ve mağdurun 

yakınlarından gelecek sosyal desteği de organize eder. 

Onarıcı adalet modelinin taraftarları arasında, onarıcı adaletin tanımının 

süreç üzerinden mi yoksa sonuçlar üzerinden mi yapılması konusunda bir 

tartışma mevcuttur. Bu tartışmalara göre yapılan tanımlara da, konunun 

incelenmesinde değinmekte yarar vardır. Marshall'ın (1999, s. 8) tanımı, 

sürecin vurgulandığı tanıma bir örnek teşkil etmektedir. 
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Buna göre: 

'Onarıcı adalet, öyle bir süreçtir ki; bu süreçte belirli bir suçta pay sahibi 

olan bireyler, suçun kötü sonuçlarıyla ve geleceğe etkileriyle nasıl başa 

çıkabileceklerini müştereken çözerler.' 

Bu tanım, kullanılan terimlerin anlamı netleştirmekte birçok soru 

işaretleri taşımaktadır. Müşterek çözüme kimler dâhil olacaktır? Katılanlar 

müşterek sonuca nasıl ulaşacaklardır? Suçun kötü sonuçlarıyla ve geleceğe 

etkileriyle nasıl başa çıkılacaktır? Bu konuları çözerken onarıcı adalet 

sürecinde hangi yöntemler kullanılacaktır? Görüldüğü gibi Marshall'ın (1999) 

tanımı, elde edilecek sonuçlar konusunda yeteri kadar açık değildir. Süreçte 

rol alanları onarma üzerinde durma, zararı düzeltme ve kişilerin sonuca 

ulaşmasında yardımcı olabilecek değerler hakkında bir vurgu da 

bulunmamaktadır. Bunlar olmadan süreç onarıcı olmayan yollara sapma 

konusunda zayıf olacaktır (Doolin, 2007, s. 429). 

Onarıcı adaletin tercih edilen tanımı, elde edilecek sonuçlar üzerinde 

durmaktadır. Bazemore ve Walgrave'in (1999) tanımına göre onarıcı adalet: 

'Suçun sebep olduğu zararı onararak adaleti yerine getirmeye 

çalışmaktan doğan her harekettir.' 

Bu tanım, yalnızca süreç ile değil, onarma amacını belirterek de onarıcı 

adaleti doğru karakterize etmektedir. 

Onarıcı adalet yerine getirilirken katılımcıların gönüllülüğü ya da zorla 

da olsa katılımları söz konusu iken; devletin bu süreç içinde yer alması 

kaçınılmaz gözükmektedir. Devletin varlığının sürece olumsuz etkisi olmaması 

gerekir. Devlet, dolaylı ya da ikincil paydaş olarak suçlu ve mağduru süreç 

içinde muhafaza etmek gibi sürekli ve önemli bir role sahiptir. Devletin aynı 

zamanda onarıcı uygulamalar için kaynak sağlamak, suçlu, mağdur ve içinde 

bulundukları topluma uygun koşulları oluşturmaya yardım etmek gibi hayati 

görevleri de vardır (Doolin, 2007, s. 430). 

Süreç ve sonuçlar hakkındaki bu gerilime son vermek için sürecin 

prensipleri (paydaşların katılımı, diyalog, müşterek çözüm, fikir birliğiyle karar 

vermek, geleceğe dönük bakış) üzerine yoğunlaşmak gerekmektedir. Fakat 

şu inkâr edilmemelidir ki; süreç ve sonuç birlikte işlemektedir. Süreç, sonuca 

şekil verir; sonuç da süreci yönetir (Doolin, 2007, s. 431). 
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Birçok taraftara göre, hasarı onarma onarıcı adaletin ilk hedefi olacak 

kadar önemlidir ve suçluluğu azaltma gibi diğer sonuçlar bunun yan etkileridir 

(Doolin, 2007, s. 432). Adalete ulaşabilmek için onarma düşüncesi, fiziksel ve 

maddi hasarların yanında, mağdurun kendine saygısı, güvenlik hissi, güçlü 

olma hissi, ait olma hissi gibi psikolojik onarma ve topluma yeniden 

kazandırma, sosyal bağların sağlamlaştırılması, mağdur, suçlu ve toplum 

arasındaki ilişkiler gibi sosyal onarımlarla beraber yürütülmelidir (Doolin, 2007, 

s. 432). Suçun sebep olduğu duygusal hasarı onarma, suçtan yaralanan 

kişilerin duygusal ve ilişkisel yönden onarılmasıdır. Bu tip bir onarma, hem 

mağduru hem suçluyu kapsar. Mağdur, burada suç hakkında soru sorma ve 

suçun kendi üzerlerindeki etkisini -öfke, korku ve acı gibi- ifade etme şansına 

sahip olur. Bilgi edinme, destek ve onarılma hakları vardır. Fakat duygusal 

onarma bunlardan daha fazlasını gerektirir. Mağdur, suçluya ne karşılık 

verileceği konusunda karar alma aşamasına katılarak mağdurun güç ve 

kontrol hissi yeniden kazandırılmalıdır (Doolin, 2007, s. 433-434). 

Onarıcı adalet süreci, suçlunun sebep olduğu hasarın hem maddi hem 

manevi olarak giderilmesinde aktif rol almasını sağlar. Onarıcı adalet, suç 

davranışıyla nasıl başa çıkabileceğine karar verebilmesi için suçlunun sürece 

katılımını gerektirir. Amaç; suçluyu hareketinin sonuçlarının farkına vardırmak 

ve suçlunun ve suçtan etkilenen diğerlerinin üzerinde suçun nasıl etkiler 

bıraktığını anlamasını sağlamaktır (Doolin, 2007, s. 432). 

Suçlunun da sebep olduğu hasarı onarma konusunda desteğe ihtiyacı 

vardır. Bu sürecin önemli bir bölümü de suçluyu topluma yeniden 

kazandırmaya çalışmaktır (Doolin, 2007, s. 433-434). 

Toplumu tanımlarken önemli olan nokta, onarıcı süreçte mağdur ve 

suçluyu kimlerin destekleyeceğini bulmaktır. Bu kişiler onların aileleri, 

arkadaşları, dini görevliler, liderleri, koçları veya öğretmenleri olabilir. Suçluya 

toplum içinde yeniden yer bulabilmesinde ancak ona dikkat eden, özen 

gösteren ve önem veren kişiler yardımcı olabilirler. Suçluyu topluma başarılı 

bir şekilde kazandırma, toplumun kendi içindeki ilişkilerin birbirine kuvvetli 

olarak bağlanmış olmasına ve toplumu oluşturan bireylerin benzer değerlere 

sahip olmasına bağlıdır (Doolin, 2007, s. 436). Toplum, aidiyet ve bağlılık 

kavramlarıyla özdeşleşmiş bulunmaktadır (McCold ve Wachtel, 1998, s. 71-

72). Başka bir araştırmacı Rundell'e (2007, s. 52-59) göre, onarıcı adalet 
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programlarında onarıcı süreç içinde onarıcı sonuçlar elde edilmeye çalışılır. 

Onarıcı süreç, mağdur, suçlu ve suçtan etkilenen toplum üyelerinin suçtan 

doğan durumların çözümüne beraberce katıldıkları bir süreçtir. Onarıcı 

sonuçlar ise, bahsedilen bu onarıcı süreç sonucunda elde edilen sonuçlar 

anlamına gelmektedir. 

Umbreit, Coates, ve Vos'e (2005) göre onarıcı adalet, cezai davranış 

sonucu mağdura ve topluma karşı oluşan hasarı onarma amaçlı felsefi bir 

yaklaşımdır. Cezalandırıcı adalet sistemin alternatifi olarak gösterilen onarıcı 

adalet sistemi, suçun mağdurlarının ve toplum üyelerinin rolünü yüceltir, 

suçluları ihlallerinden dolayı doğrudan sorumlu tutar ve mağdurun duygusal ve 

maddi kayıplarını diyalog, anlaşma görüşmeleri ve problem çözme gibi 

imkânlar sunarak gidermeye çalışır. Mağdur ve suçluya eğitimli uzlaştırıcılar ve 

bazen aile üyeleri eşliğinde görüşme imkânı tanınır. Mağdur için bu 

görüşmenin amacı, suç hakkındaki sorularına cevap almaktır. Suçlu için ise 

amaç, suçun mağdur, aile üyeleri ve toplum üzerinde yarattığı etkiyi anlamak 

ve tazmin ya da diğer bir yönteme ilişkin bir plan geliştirmektir. Onarıcı adalet 

diyalogları, mağdur fail arabuluculuğu, aile grup görüşmeleri ve karar çemberi 

(circle sentencing) şeklinde gerçekleştirilebilir. 

Onarıcı adalet fikrinin temelinde genel olarak, suçtan doğrudan 

etkilenen kişilere (mağdur, fail ve toplum) suça verilecek tepkinin belirleneceği 

sürece doğrudan katılma imkânı verilmesi ve mağdurun uğradığı zararların 

giderilmesi yatmaktadır. Bu çerçevede onarıcı adalet, suçtan etkilenen kişilerin 

doğrudan katılımıyla suç nedeniyle ortaya çıkan haksızlığın giderilmesini 

amaçlayan bir yaklaşım sunmaktadır. Yine onarıcı adalet, suçtan etkilenen 

kişilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak, suçun olumsuz etkilerinin giderilmesini de 

amaçlamaktadır. Bu kapsamda fail ıslah edilmekte, mağdur ve toplumun 

gördükleri zararlar giderilmekte ve onarılmakta ve failin sorumluluk üstlenerek 

mağdur ve topluma verdiği zararı kabul etmesi ve bunları telafi etmesi için 

imkân sağlanmaktadır. Ayrıca, onarıcı adalet zarar vermekten çok düzeltici, 

eğitici, affedici, sorumluluk yükleyici ve toplumsal katılımı ve diyalogu teşvik 

edici bir süreçtir. (Çetintürk, 2008; s. 13-15, Marshall, 1999, s. 5; Aertsen, 

Mackay, Pelikan, Williems ve Wright, 2004, s.9) 

Burada suç öncelikle kişiler arasında bir uyuşmazlık olarak kabul 

edilmekte ve suçun mağduru da devlet değil haksızlığa uğramış olan bir kişi 
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olarak kabul edilmektedir. Fail sürece pasif olarak katılmak yerine, eyleminin 

sonuçlarını anlayacak ve bu sonuçların sorumluluğunu kabul ederek ortaya 

çıkan zararı gidermeye çalışacaktır. Bu kavramın onarıcı adalet olarak 

nitelendirilmesinin nedeni, onarıcı adaletin asıl olarak 'onarma' (restoration) fiili 

ile (mağdurun uğradığı haksızlığın onarılması, hukuka uygun yaşaması amacı 

ile failin onarılması ve toplumun suç nedeniyle gördüğü zararın onarılması) 

ilgilenmesidir. Uluslararası kabul edilmiş bir terim olan onarıcı adalet 

(restorative justice), geleneksel ceza adaletinden farklı olarak, adalet 

kavramına daha yapıcı yaklaşmakta, taraflar arasında olumlu ilişkiler kurmaya 

çalışmakta ve ceza olgusuna karşı olumsuz bir yaklaşım sergilemektedir 

(Çetintürk, 2008, s. 13-15; Marshall, 1999, s. 5; Aertsen ve diğerleri, 2004, s. 

9). 

Onarıcı adalet modeli üzerine yapılan bütün bu çalışmalardan çıkan 

ortak sonuçlara göre denilebilir ki; onarıcı adalet sürecine suçlu, mağdur ve 

suçtan etkilenen diğer toplum üyelerinin katılımı esastır ve sürecin etkililiği için 

sürece katılım teşvik etmek gerekmektedir. Bunun yanında onarıcı adalet 

uzmanları, uzlaştırıcılar gibi sürecin uzmanları ve devlet de sürecin dolaylı 

katılımcıları olarak gösterilebilirler. Mağdurun onarılmasında suçlu büyük 

sorumluluk alır ve fakat bunun yanında suçlu da topluma yeniden 

kazandırılması için onarılır ve desteklenir. Suçlu ve mağdur süreçte aktif rol 

alarak süreci şekillendiren iki temel sujedir. 

b) Onarıcı Adalet Modelinin Prensipleri 

Onarıcı Adalet, ceza adaleti sisteminde değişimi savunan global ve 

sosyal bir harekettir. Onarıcı adaletin temel çekirdek değeri, hasarı hasarla 

dengelemekten öte ilişkileri düzeltmektir. Ceza adalet sisteminin merkezine 

suç değil, toplum yerleştirilir. Onarıcı adalet sürecinde, mağdur, suçlu ve 

toplum, suçun kötü sonuçlarını onarmak için neler yapılabileceği hakkında hep 

birlikte rol alırlar (Braithwaite, 2003, s. 157). Onarıcı adalet, risk içermesinin 

yanında sosyal adaleti iyileştirme potansiyeline de sahiptir. Onarıcı adalet 

sistemi ceza adalet sisteminin içine marjinal bir giriş yapmıştır (Braithwaite, 

2003, s. 161). 
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Onarıcı adaletin alternatif ihtilaf çözümlerinde artan bir popülaritesi 

vardır. Diyalog, müzakere ve anlaşma ana düşüncedir. Kullanılan diyalog 

şekillerinde uzmanlar ve avukatlardan çok; mağdur, suçlu ve toplum 

temsilcilerinin sesi çıkmalıdır. Tam anlamıyla tatmin oluşabilmesi için süreç 

içinde bireylerin, uzman ve avukatlardan çok görev alması gerekir. Avukat ve 

uzmanlar sadece danışman olarak ve tavsiye veren olarak görev alırlar. 

Onarma ve telafi ile uğraşan mağdur prosedürün içinde daha çok yer almalıdır. 

Devlet sürece doğrudan değil, tarafların haklarını koruyabilecek yasal 

tavsiyelere ulaşmalarını sağlayarak katılır. Fail-mağdur uzlaşması, yargılama 

halkaları ve görüşmeler, prensipleri gerçekleştirecek seçeneklerden bazılarıdır. 

Bu prosedürlerin mağdur üzerindeki etkileri dikkatle gözlemlenmeli ve 

değerlendirilmelidir. Paydaşların tatmini ve sonuçların doğrulukları her 

durumda tekrar tekrar ölçülmelidir (Ashworth, 2003, s. 164-178). Devlet ceza 

adaletinin yönetiminden sorumlu olmalıdır. Suçun onarılması ve telafisinde 

uygulanan prensipler kanunlarla tutarlı olmalı ve bu tutarlılık suçun ciddiliğiyle 

aynı oranda olmalıdır (Ashworth, 2003, s. 176-177): 

İyileştirme, ahlak eğitimi, toplumsal katılım, topluma önem vermek, 

saygılı diyalog, affedicilik, sorumluluk, özür ve tazmin onarıcı adalet modelinin 

değerlerini oluştururlar (Braithwaite, 2003, s. 54-64). 

Aşağıda, çeşitli araştırmacılara göre onarıcı adaletin prensipleri 

üzerinde durmakta yarar vardır: 

Bazemore ve Walgrave (1999), onarıcı adalet modelinin prensiplerini şu 

şekilde belirlemişlerdir: 

Onarma Prensibi: Onarıcı adalet modelinde mağdur ve toplumu onarma 

ancak suçlunun hasarın sorumluluğunu aldığı ve zarar görenleri iyileştirmek 

için harekete geçtiği bir süreçte söz konusu olabilir. 

Katılım Prensibi: Suça karşılık olarak yapılabileceklere ilişkin karar alma 

sürecinde mağdur, suçlu ve toplum üyeleri mümkün olduğu kadar aktif yer 

almalı ve katılım artırılmalıdır. 

Toplum ve Devlette Rol Dönüşümü Prensibi: Devletin ve toplumun suça 

ilişkin rol ve sorumlulukları yeniden ele alınmalıdır. Burada ilk amaç, ceza 

adaleti sisteminde sistematik bir değişiklik yapmaktır. İkinci amaç ise; suça ve 

hasara karşılık olabilecek resmi olmayan fakat etkili bir cevap bulmak için 

toplumdaki rol ve ilişkileri yeniden yapılandırmaktır. 
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Dignan ve Marsh'ın (2003, s. 105-115) araştırmasına göre onarıcı 

adalet üç temel prensip içermektedir: 

• Onarıcı adaletin destek noktası olan mağdurlarla 

yapılacak uzman bir çalışmanın önemi göz ardı 

edilmemeli. 

• Suçun sebep olduğu zarar, onarma sürecinin doğru 

şekilde uygulanabilmesi için mağdurun ihtiyaçları ve suçun 

mağdur üzerindeki etkisi açıkça belirlenmeli. 

• Onarıcı adalet sürecini, yargı sürecine hizmet eden ek bir 

sistem olarak değil bu sistemin gerekli bir parçası olarak 

görmeli (Özbek, 2009, s. 752). 

Onarıcı adalet üzerine araştırma yapan bir diğer araştırmacı Doolin'e 

(2007, s. 427-440) göre bu prensipler şunladır: 

• Mağdur onarıcı adaletin merkezinde yer almaktadır ve 

onarmanın nasıl gerçekleştirilebileceği hususunda 

duygularını ve görüşlerini açıklama imkânı bulabilmelidir. 

• Onarıcı adalet, suçluyu sorumluluğunu kabul etmek ve 

onarım yapmak için cesaretlendirmesi için gösterilen 

çabalar aynı zamanda suçlunun topluma yeniden 

kazandırılması hususunu da düzenlemelidir. 

• Mağdurun onarılmasını ve suçlunun yeniden topluma 

kazandırılmasını destekleyen istekli toplum temsilcilerinin 

varlığı şarttır. 

• Onarıcı adalet idealde resmi olmayan, gönüllü ve 

müşterek bir süreçtir. Ceza adaleti sürecinde onarıcı 

adalet sisteminin prensiplerinin uygulanabilirliğini artırmak 

için zorlama bir seçenek olarak kullanılabilir. 

• Devlet, Onarıcı adalet sisteminin içine mağdur, suçlu ve 

suçtan etkilenmiş toplum üyelerinin katılımının önemini 

azaltmadan, yasal muhafaza araçları kullanarak ve uygun 

kaynakları sağlayarak dâhil olmalıdır. 
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• Onarıcı adalet, bazı kilit katılımcıların yokluğunda bile ve 

diğer ihtimallerde devamlılık göstermeye olabildiğince 

gayret etmelidir. 

Onarıcı adalet sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar da Doolin'e 

(2007, s. 427-440) göre şu şekilde sıralanabilir: 

• Çiğnenen kurallardan çok, yanlış gidişatın yarattığı 

hasarlar üzerinde durulmalı 

• Süreçte suçlu ve mağdura eşit oranda ilgi gösterilmeli 

• Mağduru onarma ve mağdurun ihtiyaçlarını karşılama 

üzerine çalışılmalı 

• Suçluyu yükümlülüklerini yerine getirirken desteklemeli 

• Yükümlülükler suçluya zor geldiğinde, uygulanabilir hale 

getirilmeli. Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Komitesinin 

Ceza Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Konulu Tavsiye 

Kararının 31. maddesinde de bu unsur üzerinde durularak 

'Anlaşmalar, taraflarca gönüllü olarak yapılmalıdır. 

Anlaşmalar, sadece makul ve orantılı yükümlülükler 

içermelidir.' Şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. 

• Suçlu ve mağdur arasında diyalog imkânı sağlanmalıdır 

• Toplumu güçlendirerek zorlama ve izolasyondan çok 

işbirliği ve yeniden bütünleşmeyi desteklemeli 

• Eylem ve programların beklenmedik sonuçları üzerinde 

durulmalı. 

• Mağdur, suçlu ve adalet çalışanlarına yani süreçteki bütün 

bireylere saygıyla yaklaşılmalı (Zehr ve Mika, 2003, s. 43). 

Onarıcı Adalet Programlarının Ceza Konularında Kullanılmasına İlişkin Temel 

İlkeler, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından 2002 yılında kabul 

edilmiştir. Amacı, üye ülkeleri bilgilendirip kendi iç hukukları bağlamında onarı adalet 

önlemelerini kabul etmelerini ve standartlaştırmalarını teşvik etmektir. Bu önlemler, 

zorunluluk ya da emredicilik arz etmemektedir. 
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Temel ilkeler, şu temel önlemlerden bahsetmektedir (Paragraf 13): 

Hukuki danışmanlık alma hakkı: Mağdur ve fail onarıcı uygulama ile ilgili olarak 

hukuki danışmanlık alma hakkına ve gerekli olduğu zaman yazılı ve sözlü tercüme 

hizmetine erişim haklarına sahip olmalıdırlar. 

Küçüklerin bir ebeveyn veya vasiden yardım alma hakkı: Küçükler ayrıca, bir 

ebeveyn veya vasiden yardım alma hakkına sahip olmalıdırlar. 

Tümüyle bilgilendirme hakkı: Onarıcı uygulamalara katılmaya karar vermeden 

önce, taraflar sahip oldukları haklar konusunda, sürecin doğası hakkında ve 

kararların olası sonuçlarıyla ilgili olarak tüyle bilgilendirilmelidirler. 

Katılmama hakkı: Ne mağdur ne de fail onarıcı uygulamalara katılmaya veya 

onarıcı suçları kabul etmeye zorlanmamalı veya adil olmayan bir biçimde ikna 

edilmemelidirler. Tarafların rızaları gereklidir. Çocuklar geçerli ve bilgilendirilmiş 

rızalarını açıklamadan önce özel bir tavsiyeye ve yardıma ihtiyaç duyabilirler. 

Ayrıca mevzuatta veya politikalarda yer alması gereken diğer önemli 

güvenceler (Paragraf 14/17) şöyledir: 

Katılım suçun kanıtlanması için kullanılmaz: Failin onarıcı adalet sürecine 

katılımı takip eden hukuki süreçlerde suçu kabul ettiğinin bir kanıtı olarak 

kullanılmamalıdır (Paragraf 8). 

Anlaşmalar gönüllü ve makul olmalıdır: Onarıcı süreç sonucu varılan 

anlaşmalara gönüllü olarak varılmalıdır ve sadece makul ve orantılı yükümlülükler 

içermelidir. 

İşlemlerin gizliliği: 'Onarıcı süreçlerde kamuya açık yapılmayan tartışmalar gizli 

tutulmalıdır ve tarafların rızası olmadan veya iç hukuk gerektirmediği sürece açığa 

vurulmamalıdır.' (Paragraf 14). Diğer insan hakları belgeleri de çocukların özel 

yaşamının ve onlarla ilgili işlemlerin gizliliğini amaçlatmadır. Bu belgeler de bu 

konuyla ilgili düzenlemeler içermektedir. 

Yargısal denetim: 'Onarıcı adalet programlarında varılan anlaşmaların 

sonuçları uygun olduğu durumlarda yargısal olarak denetlenmeli veya yargı kararına 

veya hükümlerine dâhil edilmelidirler.' (Paragraf 15). Bu gerçekleştiği zaman sonuç 

yargısal bir kararla aynı statüye sahip olmalıdır. Bu, birçok sistemde anlaşmanın fail 

veya savcılıklar tarafından temyiz edilebileceği anlamına gelmektedir. Bu sonuçlar 

davanın aynı vakalara dayalı olarak tekrar açılmasını engellemelidir (United Nations 

Office On Drugs and Crime, 2006, s. 33-34). 
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c) Onarıcı Adalet Modelinin Amaçları 

Onarıcı adaletten ilk amaçlanan, geçmiş ve şimdiki zaman arasında 

iletişim kurabilmektir. Suçludan neden suça yöneldiğini söylemesi ve 

mağdurun suç hakkındaki sorularını yanıtlaması istenir. Mağdur ve suçtan 

etkilenen toplumun diğer üyeleri, suçun kendi üzerindeki etkilerini anlatırlar. 

Katılımcılar, prosedürün adil işlemesini ve insanların birbirlerinin düşüncelerine 

katılmasa bile birbirlerini saygıyla dinlemesini beklerler (Shapland, Atkinson, 

Atkinson, Colledge, Dignan, Howes, Johnstone, Robinson ve Sorsby, 2006, s. 

512). 

Bu iletişimden beklenen ikinci amaç bir özür elde edebilmektir. Bu özür 

sözlü veya davranışlarla olabilir (Shapland ve diğerleri, 2006, s. 513). 

Süreç içinde bir konferansın, görüşme ortamının oluşması beklenen 

üçüncü amaçtır (Shapland ve diğerleri, 2006, s. 515). 

Onarıcı adaletin yalnızca geçmişe değil geleceğe odaklı da olması, 

modeli diğer yargılama modellerinden ayıran önemli bir ayrıcalıktır. Marshall'ın 

(1999, s. 8) tanımında da belirtildiği gibi, bireyler suçun kötü sonuçlarıyla ve 

geleceğe etkileriyle başa çıkmayı müştereken çözer. 

Onarıcı adalet sürecinden sonrasına bakıldığında elde edilmek istenen 

sonuçlar rehabilitasyon, düzeltme, iyileştirme ve onarma olarak sıralanabilir 

(Shapland ve diğerleri, 2006, s. 516-519). 

Mağdurun itibarını onarmak önemlidir. İtibar, utanca göğüs gererek, 

suçun kötü sonuçları için sorumluluk kabul ederek ve içtenlikle özür dileyerek 

en iyi şekilde onarılmalıdır. Mağdurun yanında suçlunun itibarı da 

onarılmalıdır. Suçlunun itibarını yeniden kazanabilmesi ve bir işe, bir geleceğe 

sahip olabilmeyi ümit edebilmesi için bazı eğitsel başarılar elde etmelidir 

(Braitwaite 2003, s. 57). Onarıcı adaleti, suçlu ve mağdur ile birlikte onlara 

onarma sürecinde yardımcı olacak okulları, etnik toplulukları, dini birlikleri ve 

diğer toplulukları geliştirmek için de birer alternatiftir (Braitwaite 2003, s. 58). 
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Marshall'a (1999) göre, onarıcı adaletin öncelikli amaçları şunlardır: 

• Mağdurun maddi, manevi, finansal ve sosyal bütün 

ihtiyaçlarına kulak vermek 

• Suç işlenmesine engel olmak ve suçluyu toplum içine 

yeniden katabilmek 

• Suç hareketinden dolayı suçlunun aktif olarak sorumluluk 

üstlenmesini sağlamak 

• Suçlu ve mağdurun onarılmasını destekleyen, suçu 

önleme konusunda aktif olarak çalışan bir toplum 

oluşturmak 

Onarıcı adalet üzerindeki çalışmalar, açık amaçları olan bir çerçeve 

içinde ve fakat amaçları abartmadan, haklara saygılı olarak ve orantılılık 

sınırları içinde devam ettirilmelidir (Ashworth, 2003, s. 164-178). 

d) Cezalandırıcı Adalet Sistemi İçinde Onarıcı Adalet Modelinin Yeri 

Onarıcı adalet programları, mevcut ceza adaleti sisteminin yerini almayı 

ve ceza yargılamasının yerine ikame edilmeyi amaçlamaz. Ceza adaleti 

sisteminin bir sürrogati olmayan onarıcı adalet programları ceza adaleti 

sistemini tamamlamaktadır (Özbek, 2009, s. 751-752). 

Suça karşılık olarak ceza verilmesi, ceza teorisine olduğu kadar 

sağduyulu düşünceye de uygun geleneksel bir cevap şeklidir. Suç teşkil eden 

eylemin doğal ve mantıklı sonucunun cezalandırma olması beklenir. Ceza 

hukuku faile, onun mağdura verdiği zararla aynı şekilde zarar vermelidir. Bu, 

mağdura verilen zararın tazmin edilmesi anlamına gelmez. Ancak son 

zamanlarda, adaletin, verilmiş olan zararı gidermeye, yanlışı doğruyla 

düzeltmeye ve uyuşmazlığı yapıcı yollar bularak çözmeye hizmet etmesinin 

daha doğru olup olmayacağı sorulmaya başlanmıştır (Özbek, 2005c, s. 85-

157). 

Onarıcı adaletin uygulamalarından uzlaştırma, ceza adalet sistemimiz 

bakımından, bir ceza muhakemesi kurumu olarak, ancak geleneksel ceza 

adalet anlayışının temel felsefesinden tamamen farklı bir ceza adalet anlayışı 

olarak akılması doğru olacaktır. Çünkü cezanın ve geleneksel ceza adalet 
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anlayışının uyuşmazlığı mağdur ve failin elinden alan, mağduru dışlayarak faili 

merkez alan ve onun ıslahını amaçlayan, faili damgalayarak toplumdan tecrit 

eden, mağdur ve failin bozulan ilişkilerini onarmayı başaramayan ve hatta 

aralarındaki husumeti artıran, failin yaptığı eylemin sorumluluğu üstlenmesini 

sağlayamayan özelliklerine karşılık, uzlaştırma mağdur ve faile ellerinden 

alınan uyuşmazlığı geri vermeyi, hem faili hem mağduru hedef alarak ikisinin 

de gördüğü zararları telafi etmeyi, faili damgalamadan topluma yeniden 

kazandırmayı, mağdur ve fail arasında bozulan ilişkileri onararak toplumsal 

barışı sağlamayı ve faili yaptığı haksızlığı anlayarak eyleminin sorumluluğunu 

üstlenmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle uzlaştırma mağduriyetin 

giderilmesini de kapsayan, ancak onun daha ötesinde, kendi yaptırım sistemini 

de içinde barındıran geleneksel ceza adalet sisteminden çok farklı bir adalet 

anlayışı ortaya koymaktadır. Üstelik bu bakış açısı uzlaştırmanın, geleneksel 

ceza adalet anlayışı içerisinde erimesini önleyecek ve uzlaştırmaya sadece 

ceza adalet sisteminin iş yükünü, masraflarını azaltan ve davaları hızlandıran 

bir kurum olarak bakılmasını engelleyecektir (Çetintürk, 2009, s. 396-397). 

Günümüzde hiçbir adalet sisteminin tamamen onarıcı veya tamamen 

cezalandırıcı olduğunu söylemek mümkün değildir. Her adalet sisteminde 

onarıcı ve cezalandırıcı unsurlar bulunmaktadır. Adalet sistemleri, onarıcı 

hususlara yer verdiği ölçüde onarıcı adalete yaklaşır. Diğer yandan tamamen 

onarıcı usullerle adaletin gerçekleştirilmesi de mümkün değildir. Adil bir adalet 

sisteminden bahsedebilmek için, adalet sisteminin merkezinde mümkün 

oluğunca mağdur, fail ve suçtan etkilenen toplum üyelerinin konulması 

gerekmektedir (Çetintürk, 2009, s. 90-96). 

Onarıcı adalet düşüncesini, ceza adalet politikasının aşamalı olarak 

kurduğu, geliştirdiği, cezalandırıcı popülizmden uzaklaştığı bir alan gibi 

düşünebiliriz. Geleneksel adalet düşüncesi, halkı ceza adaleti uzmanlarının 

sundukları hizmetlerin alıcısı olarak görür. Onarıcı adalet ise, adalet sürecine 

halkın katılımı ve aktif vatandaşlar üzerinde durur. Bireyler ve gruplar süreç 

içinde yeniden şekillendirilerek sonucu beraber ortaya koyarlar. Bu ise 

sorumlulukları artırmak, suç kontrolü ve gizlilikle ilgili devletin sınırsız yetki 

sahibi olmasını kısıtlama anlamına gelmektedir. Suçun sebeplerini geleneksel 

ceza adalet sisteminden uzakta olduğunu kabul etmek suça verilecek sosyal 
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karşılığın araştırılmasını gerektirir. Bu da devletin monopolünü kıran bir sivil 

toplum oluşturur (Crawford ve Clear, 2003, s. 215-229). 

Bazemore ve Walgrave' e (1999) göre, onarıcı adalet gelişmekte olan 

bir süreçtir. Bunu sistematik bir onarıcı adalet reformuna dönüştürebilmek için, 

bu iki araştırmacı çalışmalarında bazı stratejiler belirlemişlerdir. Bunlardan ilki, 

onarıcı adaletin cezalandırıcı hareketlere karşı etkin bir güç oluşturabilmek için 

kuvvetlendirilmesi; ikincisi, onarıcı adaletin daha anlaşılır bir şekilde 

uygulanması ve araştırılması; üçüncüsü, bu konudaki kaygıların ciddiye 

alınmasıdır. Bu stratejiler göz önünde tutularak dönüşüm daha sağlıklı bir 

şekilde gerçekleştirilebilir. 

Geleneksel ceza adalet sistemine göre, suç öncelikle devlete karşı 

işlenmiş olarak görülmektedir. Devlet suç ile baş etmekte cezalandırmaya 

başvurmaktadır. Bununla birlikte, hem toplum hem de politikacılar bu 

yaklaşımın sınırlı ve bazen de etkisiz ve yetersiz olduğunu itiraf etmektedirler 

Halen, suç oranlarının yüksek olması, mağdurların suçlu ve suçtan korkmaya 

devam etmesi ve suçluların da adil olmayan davranışlardan yakınması bu 

düşünceleri desteklemektedir. Bunlara ek olarak devletin dayandığı sistem 

hem pahalı hem de zaman alıcı ve karışıktır (Dhami, 2003). 

Suçun karşısında büyüyen bu tatminsizlik, onarıcı adalet gibi mağdur ve 

suçlu arasında yaratıcı uzlaşma şekillerine sahip kökten değişik yaklaşımları 

araştırmanın gerekliliğini doğrular (Dhami, 2003). 

Onarıcı adalete göre suçlu davranışı sadece bir kanun ihlali değil; aynı 

zamanda suçtan etkilenen mağdur, toplum ve suçlu arasındaki ilişkinin de 

ihlalidir. Böylece suça karşı neler yapılabileceğine ilişkin sorumluluk da bu 

kişiler arasında bölüşülmüş olmaktadır. Bunlara ceza adalet sisteminin 

uzmanlarını da eklemek mümkündür (Dhami, 2003). 

Mağdur fail uzlaştırma programlarıyla mağdurlar ile failler arasındaki 

kişisel ilişkileri kesen bir ceza hukuku istemi terk edilmekte; bunun yerine, 

suçun sadece devlet karşı değil, temelde insana karşı olduğunu kabul eden 

eski ilkelere dayanılmaktadır. Bu programlarda mağdurlar, pasif bir işleve 

sahip olmadıkları gibi, sürecin mücadeleci yapısından da uzak 

tutulmaktadırlar. Mağdur fail uzlaştırması, mağdurun daha aktif olarak katıldığı 

bir süreci meydana getirmekte ve bunu yaparken de hem mağdurların hem 
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faillerin menfaatlerini koruyan bir usul olma özelliğini taşımaktadır (Umbreit, 

2004, s. 229). 

Onarıcı adalet programları, bu şahısları bir araya getirebilmek için fail-

mağdur uzlaşması, barış halkası, aile grup görüşmeleri yöntemlerini kullanır. 

Böylece bu kişiler tamamen iyileşmeye, affediciliğe ve rehabilitasyona önderlik 

eden onarma, uzlaşma ve barışmada aktif yer alırlar (Dhami, 2003). 

Onarıcı adalet süreci içinde: 

• Mağdur, mağduriyetini ve uğradığı zararları tam anlamıyla 

algılar. 

• Suçlu, davranışlarının sorumluluğunu alır; sebep olduğu hasarı 

onarma imkânı bulur ve yeniden suç işlemekten kaçınır hale 

gelir. 

• Toplum, hem mağdurları destekler hem de suçluyu topluma 

yeniden kazandırmaya çalışır ve toplumun değerlerini yaşatmaya 

devam eder. 

• Ceza adaleti uzmanları, suça karşı yapılabilecek çok çeşitli 

yöntem ile donatılırlar (Dhami, 2003). 

Araştırmalar, onarıcı adalet programlarının suç ile başa çıkmada devlet 

sisteminden daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Miers, 2001, s. 28-100). 

Cezalandırma kökenli devlet sistemine göre onarıcı adalet modelinde 

mağdur ve suçlu iç içe geçmiş durumdadır. Devlet sistemiyle kıyaslandığında 

onarıcı adalet programından sonra mağdur tekrar mağdur edilmekten daha az 

endişe duymaktadır. Devlet sisteminde mağdurlar mahkeme tarafından telafi 

edilir fakat onarıcı adalet programlarında pazarlık ile yapılan cezalandırma 

anlaşmalarına suçlu daha çok uyar. Geleneksel sistemdeki suçlulara göre, 

onarıcı adalet programında suçlular yeniden suç işlemeye genellikle daha az 

eğilimlidirler. Onarıcı adalet programından geçen suçlu tarafından işlenen yeni 

suçlar, geleneksel devlet sistemindekilere göre daha hafiftir. Son olarak, 

onarıcı adalet programlarının daha ekonomik olduğu kabul edilmektedir 

(Dhami, 2003). 

Bu dönüşüm süreci içinde doğal olarak birçok engelle karşılaşılacaktır. 

Toplumu eğitmek, sürece finansman sağlayanlar ve temsilcilerle işbirliği 

yapabilmek, gönüllüler toplamak, bu gönüllüleri eğitmek, mali destek elde 

edebilmek bunlardan bazılarıdır (Dhami, 2003). 
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Onarıcı adalet, suça ve kargaşaya yanıt vermek için kullanılabilecek 

yöntemlerin, gizlilik ve güvenliği sağlamanın yollarının arandığı, halka yakın bir 

harekettir. Çiğnenmiş kurallar, suçlama, karalama ve cezalandırma üzerine 

odaklanmış cezalandırıcı sistemden farklı olarak Onarıcı sistem, yıpranmış 

ilişkiler, uzlaşma ve onarma üzerinde durur (Dhami, 2003). 

Onarıcı adalet modelinde toplum adalet sürecinde aktif bir role sahiptir. 

McCold'a göre (1996, s. 96) onarıcı adalet sürecinde rol alan toplum üyelerinin 

görevleri şunlardır: 

• Mağdur ve suçluyu korumak için derhal harekete geçmek 

• Suçluları sorumlu tutmak ve karar sürecinde ilgili kişilerin aktif 

katılımını sağlamak 

• Mağdur ve suçlunun iyileştirilmesi için yerel kaynaklar 

sağlamak 

• Barışçıl çözüm süreçlerinde kullanılması için halk eğitimi ve 

hizmeti sağlamak 

• Tekrar eden çelişkilerin sistematik kaynaklarını araştırmak 

Onarıcı adalet programları toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. 

Her toplumun ilgi alanları, ihtiyaçları ve kaynakları farklıdır. Değişik hedef ve 

yapılardaki programlar, değişik problemleri de beraberinde getirdiği için onarıcı 

adalet programı yöneticilerinin bunlar üzerinde ayrıntılı olarak durmaktadır. 

(Dhami, 2003). Suçlu ve mağdurun bulundukları toplum içinde ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek seçenekler bulmak için, onarıcı adalet programları birçok 

engel ve sorunla karşılaşabilirler. Örneğin; toplumu, Onarıcı adalet 

programlarının bulduğu yöntemlerin suça hafif bir karşılık olmadığına ve 

kişilerin bireysel olarak sorumlu tutulduğuna ikna etmek büyük bir engeldir. Bir 

başka sorun da, polis, okul ve diğer örgütler arasında ortak bir işbirliği 

geliştirmektir. Toplumun içinden sürece uygun gönüllüler bulmak, yerel iş 

yerlerinden programa destek olması için yeterli fonu elde edebilmek de 

sorunlardan bazılarıdır (Dhami, 2003). 

Hem onarıcı adalet programlarını düzenleyenler hem de teorist ve 

politikacılar cezalandırıcı vizyondan onarıcı vizyona geçişi desteklemenin zor 

olduğunu kabul etmektedirler. Bununla birlikte tabanı toplum olan sistemin ilk 

başvuru yolu olması arzu edilmektedir. Onarıcı adalet programlarını 
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düzenleyenler, bireyleri, toplumu ve kurumları bir araya getirmek için 

geleneksel sistemle beraber çalışmayı öğrenmelidirler (Dhami, 2003). 

Miers'a (2001, s.28-100) göre, Onarıcı adaletin sürekliliği ve başarısı 

için gereken unsurlar şunlardır: 

• Güçlü ve hızlı bir reform 

• Seçilen müdahalelerin uygulamalarındaki ayrıntılara dikkat 

etmek 

• Bütün temsilcilerin birleşik ve sürekli çabası 

• Araştırmanın geçerliliğinin araştırmaya başlarken 

denetlenmesi 

• Finansal planlama ve destek 

• Sorumlu temsilciler tarafından yapılacak denetim 

Onarıcı adalet programları ceza adalet sistemi, programları ve süreci ile 

birleşmiştir. Bu programlar, cezalandırıcı uygulamaların dayanıklılığından 

arındırılmış durumdadır. En büyük engellerden biri de toplum tabanlı onarıcı 

adalet programlarında katılımcıların her kademedeki kişisel müracaatlarını ve 

gönüllülüğü garanti altına almaktır. Katılımcılar esnekliği, canlılığı 

kaybetmemelidirler ve rutin olmaktan kaçınmalıdırlar (Dhami, 2003). 

ii. Onarıcı Adalet Modelinin Diğer Adalet Modelleri ile Karşılaştırılması 

Onarıcı Adalet Modelinin özelliklerinin daha açık bir şekilde anlaşılabilmesi için 

diğer yargılama modellerinin amaçlarını da ayrıntılı olarak incelemek ve bunların 

özellikleri hakkında bilgi edinmek gerekmektedir. Günümüzde kullanılan yargılama 

sistemlerinin beş amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar, cezalandırma (Retribution), 

kısıtlama (Incapacitation), caydırma (Deterrence), rehabilitasyon (Rehabilitation) ve 

onarma (Restoration) olarak sıralanabilir. 

a) Cezalandırma (Retribution) 

Cezalandırma, suçlunun yargılamayı hak ettiğini, yargılamanın da 

uygun biçim ve şiddette yapılması gerektiğini savunan bir yargılama modelidir. 

Cezalandırma, cezai platformda öç alma hareketidir. İntikam ihtiyacını 
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anlamak üzerine kurulu bir yargılama biçimidir. Cezalandırma, yargıcın ilk 

gerekçesi olarak görülür (Schmalleger, 2005, s. 453). 

Günümüzden yüzyıllar önce kurulan topluluklarda, cezanın suça uygun 

olup olmadığı hakkında herhangi bir çalışma yapılmadan suçlular 

yakalandıkları anda cezalandırılabiliyordu. Örneğin; çok hafif suçların cezası 

ölüm bile olabiliyordu. 'Göze göz, dişe diş' deyişi bu çağların cezalandırıcı 

yargılama anlayışını çok güzel ifade etmektedir (Schmalleger, 2005, s. 453). 

Cezalandırma, 'müstahak' yargılama modeli anlamına karşılık gelir. Bu 

görüşü savunanları, davranışından dolayı suçluya uygulanacak cezanın 

haklılığını savunurlar. Suçlu, suçundan sorumludur. Mahkûm edildiklerinde 

veya cezalandırıldıklarında 'hak ettiklerini' alırlar. Bu modelin yargılarken 

öncelikli amacı hapsetmektir. Cezalandırma, halen toplumun fikirlerinde ve 

siyasetçiler arasında ön planda tutulmaktadır (Schmalleger, 2005, s. 453). 

1980'lerde, bireysel sorumluluğun önem kazanmasıyla, toplum 

cezalandırma üzerine kurulu bir ceza yargılamasını açıkça ve daha çok talep 

eder hale geldi. 1990'larda, ise bu talep yoğunlaşarak artmaya devam etti. 

Hâlbuki bunlar suçtan caydırmanın temel ölçüsü değil ancak yan bir unsuru 

olabilirdi. Kısaca cezalandırmada, cezalandırmanın amacı caydırıcılık değil 

tatmin olarak ortaya çıkmıştır (Schmalleger, 2005, s. 453). 

Cezalandırmanın temel noktası, kişisel suçluluktur ve suçluluk cezayı 

haklı göstermektedir. Cezalandırma, sosyal eşitliğin sağlanması için cezanın 

zorunlu olduğunu kabul ederken, onarmada nelerin yapılması gerektiği 

araştırılır. Cezalandırma, haksızlığa tepki olarak ceza olgusunu merkez 

aldığından suçluyu bulma ve cezalandırma sürecine odaklıdır. Ceza faili 

ilişkilerden uzaklaştırmakta ve toplumdan tecrit ederek yalnızlığa itmektedir. 

Cezalandırmada gönüllülük söz konusu olmadığından failin eyleminden dolayı 

pişmanlık duyması beklenmemektedir (Llewell ve Howse, 1998, s.14-16). 

Cezalandırıcı adalette suç, devlete karşı bir eylem olarak 

tanımlanmaktadır. Onarıcı adalette ise suç, bir kişinin diğer bir kişiye karşı 

yaptığı haksızlık olarak tanımlanmaktadır. 

Cezalandırmanın temel amacı, geçmişe yönelik olarak kişinin suçlu olup 

olmadığının tespitidir. Onarmada geleceğe dönük olarak sorunun nasıl 

çözülebileceği amaçlanmaktadır. 
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Cezalandırmada taraflar arasında bir mücadele ilişkisi vardır. 

Onarmada ise, taraflar diyalog ve müzakere içindedir. 

Ceza vasıtasıyla acı verilmesi hedeflenirken, onarma ile anlaşma ile 

zararların telafi edilmesi üzerinde durulur. 

Cezalandırmada adalet, kurallardan oluşan bir süreç olarak tanımlanır. 

Onarmada adalet, doğru ilişki ve sonuçlar olarak tanımlanmıştır. 

Cezalandırmada, suçun kişiler arası bir uyuşmazlık olduğu gözden uzak 

tutulur, uyuşmazlık devlet ve fail arasındaymış gibi görülür. Onarmada suç, 

kişiler arası bir uyuşmazlık olarak görülür. 

Cezalandırmada, toplumsal zarar göz ardı edilmesine karşın onarmada, 

asıl amaç toplumsal zararın giderilmesidir. 

Cezalandırmada toplum süreci dışındadır ve toplumu soyut olarak 

devlet temsil eder. Onarmada ise, toplum sürece yardımcı olarak sürecin 

içinde yer alır. 

Cezalandırma, rekabeti ve bireyselliği teşvik eder. Onarma, karşılıklı 

iletişim ve birlikteliği teşvik eder. 

Cezalandırmada işlemler devlet tarafından faile yönelik yapılarak fail 

pasif durumda bırakılır ve mağdur ihmal edilir. Onarmanın asıl özelliği ise, 

mağdur ve fail sürece aktif olarak katılırlar, fail sorumluluk üstlenir, mağdurun 

ihtiyaçları dikkate alınır. 

Cezalandırma failin sorunluluğu, ceza alması; onarmada failin 

sorumluluğu, eylemin etkilerini anlaması ve bunların giderilmesi için alınacak 

kararlara katılması olarak anlaşılır. 

Suç, cezalandırmada sadece hukuki terimlerle açıklanırken; onarmada 

suç, sosyal, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla birlikte ele alınır. 

Suçtan dolayı ortaya çıkan sorumluluğun cezalandırmada devlete karşı 

olduğu kabul edilirken, onarmada sorumluluğun mağdura karşı olduğu kabul 

edilir. 

Cezalandırmada failin geçmişteki eylemine karşı tepki verilir. 

Onarmada, failin eyleminin zararlı sonuçlarına karşı güncel etkilerine karşı 

tepki verilir. 

Cezalandırmada suç, faili telafisi olmayan bir şekilde damgalar fakat 

onarmada bu damgalanma onarıcı faaliyetlerle giderilir. 
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Cezalandırmada pişmanlık ve affetme duygularının üzerinde, onarıcı 

adalette durulduğu kadar durulmamaktadır. 

Cezalandırmada süreç yargı mensubu profesyoneller tarafından idare 

edilmekteyken onarmada taraflar süreci kendileri yönlendirmektedirler 

(Çetintürk, 2008, s. 60). 

b) Kısıtlama (Incapacitation): 

Kısıtlama yargılama modeli, hapsetmeyi ileride suç işleme olasılığını 

önlemek amaçlı kullanır. Suçluların toplumun masum üyelerine zarar 

vermesini engellemek kısıtlamanın esas amacıdır (Schmalleger, 2005, s. 454). 

İlk çağlarda, suçun tekrarlanmasını önlemek için bazen uzuvların 

kesilmesi koparılması gibi yöntemler bile kullanılabiliyordu. Oysaki kısıtlama 

modelinin modern stratejileri, daha fazla suç işleme olasılığını azaltmak için 

suçluyu toplumdan ayırır (Schmalleger, 2005, s. 454). 

Cezalandırmanın aksine kısıtlama, cezalandırmayı değil yasaklamayı 

gerektirir. Bu felsefenin savunucuları, bu sebeple hapishane koşullarını daha 

insani hale getirebilmek için uğraşırlar. Hapishanelerdeki elektronik 

gözlemleme, medikal müdahaleler ve benzerleri gibi yenilikler, 

cezalandırmadan kısıtlamak için yeni yollar sunar. Bu uygulamalar, 

hapsetmenin alternatifi olarak görülmektedirler (Schmalleger, 2005, s. 454). 

Toplumun kısıtlama amacının lehine düşünmeye başlamasının sebebi, 

önceden mahkûm olan suçluların, hapis-tabanlı davranış programından sonra 

neredeyse %90'ının yeniden suç işlemesidir (Schmalleger, 2005, s. 455). 

c) Caydırma (Deterrence): 

Cezai hareketin takdir edilebilecek bir şey olmadığını insanlara 

anlatmaya, onları ikna etmeye çalışır. Bütün amacı suçu önlemektir. Özel 

caydırma, suçu tekrarlamamaya ikna olan suçlular yoluyla suç işleme eğilimini 

azaltmaya çalışır. Belli bir suçlunun yeniden suç işlemesini önlemeye 

yoğunlaşır. Genel caydırma, henüz tutuklanmamış ve suç işlememiş insanların 
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gelecek davranışını etkilemeye uğraşır. Bir başka suçluyu örnek göstererek 

diğerlerinin suç işlemesini önlemeye yoğunlaşır (Schmalleger, 2005, s. 454). 

Caydırma yargılama amaçlarından en makul olanıdır. Makuldür, 

çünkü kolayca tanımlanabilir bir hedefi vardır ve kişiyi caydırmak için 

gerekli olan yargılamanın oranı objektif olarak belirlenebilir (Schmalleger, 

2005, s. 454). 

Caydırma, kısıtlanan suçlular üzerinde özel caydırma olarak 

uygulanabilirse yargılamanın kısıtlama amacıyla uyum içinde yürütülebilir 

(Schmalleger, 2005, s. 454). 

Cezalandırma, geçmişe odaklıdır. İşlenmiş hatalar düzeltilmeye 

çalışılır. Caydırma ise, olağan yeni suçlar üzerine yoğunlaşan bir gelecek 

stratejisidir. Caydırma, yargılama korkusuyla cezai davranışa ket vurmaya 

çalışan bir ceza yargılaması amacıdır (Schmalleger, 2005, s. 454). 

d) Rehabilitasyon (Rehabilitation): 

Bu ceza yargılaması, suçlu ve davranışlarında temel değişiklikler 

yapmaya çalışır. Asıl amaç, suç oranını düşürmektir. Caydırmada ise; 

kanunun şiddetli sonuçları hakkında korku yaratmaya çalışır. Bu amaca, 

gelecekte suç işleme olasılığını azaltmak için gereken eğitim ve psikolojik 

davranış ile ulaşılır (Schmalleger, 2005, s. 454-455). 

Rehabilitasyon, tam olarak kişiyi suç işlemeden önceki haline geri 

döndürmek anlamındadır. Bu sebeple oluşan Medikal Rehabilitasyon 

Programları, körelen uzuvları canlandırmak, yaralı organları iyileştirmek ve 

tahrip olmuş beyinleri onarmayı hedefler (Schmalleger, 2005, s. 454-455). 

Sigmund Freud gibi terapistlerin popüler kültüre girmesiyle terapi 

müdahalesi ile rehabilitasyonun gerçekleşmesi üzerinde psikoloji bilimi 

hiçbir zaman olmadığı kadar direnç göstermiştir (Schmalleger, 2005, s. 

455). Rehabilite amaçlı adalet modellerinde psikoloji biliminin kullanılması 

ve uygulama alanlarının çeşitli yöntemlerle genişletilmesi birçok terapistin 

bu konu üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapmasına sebep olmuş ve bu 

çalışmalarla önemli gelişmeler elde edilmiştir. 
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e) Onarma (Restoration) 

Onarma amaçlı yargılamada, bozulan ilişkilerin onarılması esas 

amaçtır. Onarıcı adalet teorisi, başlangıç noktası olarak bireyi esas alır. Bir 

haksızlığı gidermek ve bunun tekrar ortaya çıkmamasını sağlamak için 

haksızlığı doğuran ilişki düzeltilmeli ve eşitlik sağlanmaya çalışılmalıdır. 

Onarıcı adalet sürecine doğrudan etkilenen kişilerin katılması da onarıcı 

adaletin ilişkilere odaklanması nedeniyledir. Onarıcı adaletin ilgilediği eşitlik 

toplum ilişkilerindeki eşitlik olduğundan, ilişkilerin onarılmasında bir taraf 

olarak topluma büyük görev düşmektedir. (Çetintürk, 2008, s. 45-47). 

iii. Çocuk Adalet Sisteminde Üç Model 

a) Onarıcı Adalet Modeli 

Çocuk yargılaması alanında yeni eğilim, onaran (restore), onarıcı 

(restorative) adalet modelidir. Onarıcı adaletin iyileştirme ve geri kazandırma 

çabalarında adaletin dengesi gerçekleşmiş olur. Onarıcı yaklaşıma göre; 

dengenin gerçekleşebilmesi için çocuk suç olarak tanımlanabilecek bir eylem 

yaparsa bunun karşılığında iyi bir şey yapmak zorundadır. Onarıcı adalete 

göre, suç bir kişiye veya topluma karşı bir harekettir, yani onarıcı adalet, suçu 

fikir olmaktan çıkarıp suçtan etkilenenleri öncelikle göz önünde tutmamızı 

sağlayan bir yaklaşımdır. Örneğin hırsız olmak suç değildir, hırsızlık yapmış 

olmak suçtur. Suç, devletin yasalarının çiğnenmiş olduğu için değil, başka bir 

insana rahatsızlık verildiği için suçtur (Winter, 2003, s. 377-380). 

Mahkemeye intikal eden bir problemde, kararı mahkeme verir. Hâkimin 

yap veya yapma dedikleri zorunlu olarak kabul edilir ve mesele bu şekilde 

suçlu ile mağdur arasında giderilmiş olur. Fakat hâkim kötü davranış 

karşılığında bu davranışın sonuçlarını onarmak için çözüm bulunması 

gerektiğini belirtir ve bir yandan da bu çözümün işe yarayıp yaramadığını 

kontrol ederse, sorumluluğu almış olmaz. Suçlu, ceza alması gereken kişi 
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olarak düşünülür oysa suçlu sorumluluk alması gereken kişidir. Suçluyu 

cezalandırmayıp, sadece sebep olduğu zararı onarması istenirse ve suçlu da 

zararı kabul edip onarma yoluna giderse o zaman bu kişiyi cezalandırmaya 

gerek kalmaz (Winter, 2003, s. 377-380). 

Ceza tek başına davranışı değiştirmede etkili olmamıştır. Bazı 

durumlarda düşük oranda ceza ve cezadan daha fazla oranda sorumluluk 

verilirse davranış değişikliğinde etkili olabilir. Ceza yıkıcıdır ve çoğunlukla 

insan ilişkilerini bozar. Yargılamada çözüm ceza vermek ya da sadece ceza 

vermek olmamalıdır. Çözüm, suçu işleyen kişilere yeniden sorumluluk 

verilmesi ve bununla beraber olumlu anlamda davranış değişikliğini 

sağlayabilmektir (Winter, 2003, s. 377-380). 

Bu sistem, mağdura insani bir şekilde yaklaşır, mağdurun problemleriyle 

ilgilenir ve mağdura kaybettiklerini maddi veya manevi anlamda geri 

kazandırır. Suça sürüklenen çocuk, suç sayılan davranışı karşısında olumlu bir 

şeyler yapabileceğini kanıtlamalıdır. Çocuk iyi bir şeyler yapmak ve güçlükleri 

aşmak için çabalarken sadece karşı tarafa değil aynı zamanda kendisine de 

bir şeyler yapabildiğini, bir şeyleri bildiğini kanıtlamış olur. Bu aşamada hâkim, 

avukatın, sosyal hizmet görevlisinin ve uzlaştırıcının problemi, çocuğun ne 

yapabileceğini ve bunları ne şekilde kanıtlayabileceğini ortaya çıkarmaktır. 

Bunu yaparken de suçlu çocuğun fikrini almak çok önemli bir husustur. 

Çocuğa sorulması gereken ilk ve en önemli soru çocuğun ne yapabileceği ve 

nasıl bir çözüm önerdiğidir (Winter, 2003, s. 377-380) . 

Bu modelin ana hedefi, suça sürüklenen çocuklara destekleyici ve 

iyileştirici hizmetler sunmaktır. Burada tek bir çocuğun yeniden iyileştirilmesi 

toplumun iyileştirilmesinden bile önemlidir. Model uygulanırken her aşamada 

dikkat edilmesi gereken şey çocuğun anti sosyal davranışları değil sosyal 

davranışları ve psikolojik durumudur. Ağır bir suç işlemiş çocuk ile hafif bir suç 

işlemiş çocuk benzer şekilde işlem görecektir. Burada suçun niteliği değil, suçu 

işleyenin 'çocuk' olması bütün bakış açısını değiştirmektedir. Çocuğun 

hayatına müdahalenin kapsamını ve şeklinin, onun ne yaptığı değil çocuk 

olması belirleyecektir. Bu felsefi düşünce beraberinde sistemdeki prosedürü 

de etkileyecektir. Onarıcı adalet modeli, önlemleri belirlerken çocuğun 

geçmişini inceleme ve teşhis ve tedavi için sosyal bilimlere başvurmanın 

gerekliliği üzerinde durur (Daniel, Hyman ve Kramer, 1976, s. 93-115). 



32 

Suça sürüklenen çocuklar için uygulanacak adalet modelinin tam 

anlamıyla onarıcı olabilmesi için eğitimcilerin, sosyal görevlilerin ve çocuk 

uzmanlarının kapasitesi ve etkililiği konusunda güven oranının çok yüksek 

olması gerekir. Sistemin içine giren çocuk, sistemin aşamalarında bu 

hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Nasıl suç kontrolü modeli çocuğu suçlu olduğu 

düşüncesi üzerine işliyorsa; onarma modeli de, çocuğun sistemin sunduğu 

hizmetlere ihtiyacı olduğunu farz ederek işlemektedir (Daniel ve diğerleri, 

1976, s. 93-115). 

b) Suçluluk Odaklı Model 

Bu modelin önceliği, suçluları ortaya çıkarmaktır. Modelin taraftarları, 

olayların daha hızlı ortaya çıkabilmesi için polisin yapacağı bir sorgunun 

mahkemede yapılacak bir sorgudan daha etkili olacağını savunur. Polis veya 

savcının gecikmeden vereceği kararı ile çocuğun suçlu ya da masum olup 

olmadığı su yüzüne çıkar. Masum olan çocuklar hemen koruma altına alınır. 

Suçlu bulunan çocuklar ise sürecin geri kalan aşamalarından hızlıca geçirilir. 

Suçlu ya da masum bulunacak çocuklar, bu modele göre öncelikle suçlu farz 

edilir (Daniel ve diğerleri, 1976, s. 93-115). 

Suç kontrol modeli suçu ön planda tutar dendiğinde, sistemin içine giren 

çocuğun sadece suç oluşturan davranışı işlediği değil aynı zamanda bu 

çocukların kötü çocuklar olarak görüldüğü de farz edilir (Daniel ve diğerleri, 

1976, s. 93-115). 

c) Masumiyet Odaklı Model 

Bu modelin en önemli karakteristik özelliği, etkinlilik üzerinde 

durmamasıdır. Model öncelikli olarak toplumun korunması gereken zorluk 

içindeki çok sayıda çocuğu başarılı bir şekilde tespit etmeyi ve süreç içine 

almayı hedeflemektedir. Model, bireyin hayatına yön verecek kararları ortaya 

çıkaran delil tespiti prosedürlerinin doğruluğu ve güvenilirliği üzerinde 

durmaktadır. Sürece girdinin azalması için masumiyetin kanıtlanmasına daha 

çok önem verilir. Suç kontrol modelinin aksine burada masumiyet farz edilir. 
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Polis ve sosyal çalışanların verdiği karalara hatalı olarak yaklaşılır. Suçlu 

bulunma kişinin özgürlüğüne önemli ölçüde kısıtlama getireceği için suçlanan 

kişi, sessiz kalma, avukat talep etme gibi bir dizi haklarla korunur. Masumiyet 

odaklı model, sanık ne kadar kötü olursa olsun ona her türlü avantaj 

sağlanırsa; topluma, toplumun ona verebileceği zarardan daha az zarar 

verebileceğini savunur (Daniel ve diğerleri,1976, s. 93-115). 

iv. Mağdur Fail Uzlaştırması 

a) Mağdur Fail Uzlaştırmasının Tarihi Gelişimi 

Anlaşmaya dayalı uyuşmazlık çözüm usulleri, tarafları karşı karşıya 

getiren mücadeleci uyuşmazlık çözüm usullerine bir alternatif olarak 

geliştirilmiştir (Özbek, 2005b, s.135). 

Mağdur fail uzlaştırmasının, 1974 yılında Kanada'da, iki çocuğa karşı 

açılan bir ceza davasıyla doğduğu kabul edilir. 1974 yılında Ontorio'da 

yaşanan 'Elmiro' davasında kontrol memuru, başkasının malına zarar verme 

suçunu işlemiş olan iki küçük suçluya en iyi muamele şeklinin, onları 

mağdurlara karşı karşıya getirmek suretiyle, tazmin şeklini aralarında 

görüşerek halletmelerini sağlamak olduğuna karar vermiştir. Bir arabulucunun 

yardımıyla bir araya gelen taraflar, altı ay içinde tazmin konusunu 

çözmüşlerdir. Ortaya çıkan sonuç o kadar tatmin edici olmuştur ki, yüz yüze 

yapılan bu çeşit toplantılar tekrarlanmıştır. Deneme amaçlı birkaç davadan 

sonra, bu konuda örnek bir uygulama programını desteklemek üzere 

hükümetten yardım alan bir mağdur fail arabuluculuk komitesi kurulmuştur 

(Peachey, 1989, s. 14-26). 

Birleşik Devletlerde mağdur fail uzlaştırması programının ilk 

uygulaması, 1978 yılında, Indiana-Elkhart'da, Denetimli Serbestlik Bölümünün 

bünyesinde başlamıştır. Bu program kısa zamanda, toplum kökenli ve 

kamusal olarak finanse edilen bir program haline gelmiştir. Mennonite Merkezi 

Komitesinden Howard Zehr ile Birleşik Devletler Ceza Adaleti Bürosu, Birleşik 

Devletlerde fail-mağdur uzlaştırma programının temel kurucusu ve geliştiricisi 

olarak tanınmaktadır (Özbek, 2005a, s. 291). 
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Birleşik Devletlerde eyaletlerin yasal düzenlemeleriyle, çeşitli suçlarda 

ve özellikle çocuklar tarafından işlenen suçlarda, kar amacı gütmeyen 

uzlaştırma programları oluşturulmuştur (Neubauer'den akt. Özbek, 2005a, s. 

292). 

Mağdur fail uzlaştırması, mala zarar verme veya basit yaralama gibi 

suçlarda, mağdura destek olarak maddi ve manevi zararının gidermek ve 

faillerin suç teşkil eden fiillerinin sorumluluğunu doğrudan almalarını sağlamak 

amacıyla, fail ve mağdurun, uzlaştırıcı yönetimindeki güvenli bir ortamda 

görüşme fırsatı sunulması olarak tanımlanabilir. (Umbreit, Coates, Robert, Vos 

ve Betty, 2005) 

Son yıllarda, adam öldürme gibi ağır suçlar için de uzlaştırma 

programlarına başvurulması uzlaşmada görev alan her bireyin daha yüksek 

düzeyli bir eğitimden geçmesini ve tarafların yüz yüze görüşmelerinden önce 

uzun hazırlıklar yapmasını gerektirmektedir. 'Dünyanın birçok ülkesinde 

uygulanan mağdur fail uzlaştırmasına, en fazla basit yaralama ve malvarlığına 

karşı işlenen suçlarda başvurulmaktadır' (Umbreit ve diğerleri, 2005). 

İlk mağdur fail uzlaştırma programı olan Kitchener, Ontario'daki 

başlangıcın ardından (Peachey, 1989, s. 14-26) bazı ceza hukukçuları, 

mağdur fail uzlaştırmasının her mağdur için uygun olacağını 

söylemeyebilmenin mümkün olmadığı düşüncesi ile mağdur ve failin 

görüşmesinin mağdurun menfaatlerini tehlikeye düşüreceği fikrine 

yaklaşmışlardır. 

Bu hususta uzlaştırıcılara büyük görevler düşmektedir. Uzlaştırıcılar bu 

konuda özel eğitimlere tabi tutulmaktadır. Uzlaştırıcılara verilen eğitimde 

vurgulanan ilk husus, uzlaştırmanın, hem mağdur hem fail için başvurulması 

gönüllü bir seçenek olduğudur. 'Kuzey Amerika ve Avrupa'da, yirmi yıldan 

uzun süredir yapılan uzlaştırmalardan edinilen tecrübeler, uzlaştırmanın 

kendilerine bir seçenek olarak sunulduğu mağdurların çoğunun, bu süreci 

tercih ettiğini göstermiştir' (Umbreit, 2005, s. 123-205). 

'Kuzey Amerika ve Avrupa'da son çeyrek yüzyılda yapılan elliden fazla 

araştırmada, mağdur fail uzlaştırmalarının, mağdur ve fail açısından yüksek 

düzeyde bir tatminle sonuçlandığı, adaletin gerçekleştiğine dair yaygın bir 

inancın bulunduğu, giderim anlaşmalarının yerine getirilme oranının çok 
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yüksek olduğu ve mağdurun tekrar mağdur edilme oranın çok düşük olduğu 

ortaya çıkmıştır' (Umbreit, 2005, s. 123-205 ). 

'Onarıcı adaletin temel önceliği, toplum menfaatleridir. Ancak bu 

öncelik, tarafların aralarındaki anlaşmazlığa çözüm bulmalarına yardımcı 

olmayı da içerir. Kolluk teşkilatı, yargı ve infaz sistemi, fail ve mağduru, hukuka 

ve toplum menfaatlerine uygun şekilde uzlaşmaya teşvik etmelidir' (Aertsen ve 

Peters, 1998, s. 107). Ceza adaletinde onarıcı adalet modeli çerçevesinde 

uygulanan fail mağdur uzlaştırması, sorun çözümüne uygun bir yaklaşım 

geliştirmek, sosyal yargı sistemine yeni bir bakış açısı ve içerik kazandırmak 

için uygun bir yöntemdir. 

b. Mağdur Fail Uzlaştırmasının Temel İlkeleri 

'Uzlaştırma uygulanırken uyulması gereken temel ilkeler mevcuttur. 

Bu ilkelerden önde geleni, gönüllülüktür.' (Brown ve Marriott, 1999). Mağdura, 

uzlaştırmaya katılması için baskı yapmaktan her aşamada kaçınılmalıdır. 

Uzlaştırma sürecinde çevre baskısının ve uzlaştırıcının mağdur üzerindeki 

etkisi olabilmesi mümkündür. Bunlar da dikkate alınarak mağdurun kararını 

özgür iradesiyle verip vermediği denetim altında tutulmalıdır. Uzlaştırmaya 

katılmayı reddeden, daha sonrasında failin mahkûm olmasıyla sorumluluk 

hisseden mağdurlar için de yeniden uzlaştırmaya gidilmesine karar verilmesi 

özgür iradelerine dayanmalıdır. Mağdur üzerindeki olası psikolojik baskıların 

en alt düzeyde tutulması için, gerekli güvenceler alınmalıdır (Aertsen ve 

Peters, 1998, s.116). 

'Uzlaştırmanın fail ve mağdur açısından önem taşıyan diğer bir ilkesi, 

müzakerelerin gizliliğidir. Ceza yargılamasında hükmün verilebilmesi için, fail 

hakkındaki tüm delillerin toplanması gerektiğinden, gizlilik ilkesiyle ceza 

yargılaması usulünün bağdaştırılması şarttır. 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' (Reimund'den akt. Özbek, 

2007, s. 123-205). Gizlilik olmadan müzakerelerin açık içten, dürüst ve doğru 

bir şekilde yürütülmesi olanaksızlaşır. 
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk konulu tavsiye kararında, 'Genel İlkeler' başlığı altında gönüllülük 

ve gizlilik ele alınmıştır. 

Buna göre: 

'1. Ceza meselelerinde arabuluculuk, yalnızca tarafların özgür 

iradeleriyle rıza göstermeleri hâlinde gerçekleştirilir. Taraflar, arabuluculuk 

esnasında her zaman bu rızalarını geri alabilmelidirler. 

2. Arabuluculukta yapılan görüşmeler gizlidir ve tarafların anlaşması 

dışında sonradan kullanılamaz. ' 

Uyuşmazlığın tarafları arabuluculuğa katılmaya gönüllü olarak istekli 

olmadıkça arabuluculuğun başarı şansı bulunmadığı için, arabuluculuğa 

gönüllü katılım bütün arabuluculuk türleri için gerekli bir ilkedir. Ceza 

hukukunda arabuluculuk için öngörülen gizlilik ilkesi, arabuluculukta verimli bir 

bilgi değişiminin ve yapıcı bir sonucun elde edilebilmesi için şarttır. Gizlilik, 

tarafların görüş ve düşüncelerini daha kolay açıklayarak daha güvenli 

tartışabilmeleri için uygun bir ortam oluşturur. Gizlilik sayesinde, arabuluculuk 

esnasında müzakereler samimi ve rahat bir ortamda gerçekleştirilir (Özbek, 

2005a, s.148-149). 

'Uzlaştırmanın temel esaslarından üçüncüsü, uzlaştırıcının tarafsızlığı 

ve bağımsızlığıdır. Tarafların menfaatlerini korumak için gerekirse bağımsız 

uzlaştırıcının da müzakerelere müdahalesi mümkündür. Taraflar arasında, söz 

konusu olabilecek sosyal veya malî yönden eşitsizlikler, anlaşmanın özgür 

iradeyle yapılmasını etkileyebileceğinden, taraflara avukat yardımından 

yararlanmaları önerilmelidir' (Aertsen ve Peters, 1998, s.117). Uzlaştırıcının 

müzakerelerdeki konumu ve tarafların anlaşmasına yardımcı olması sebebiyle, 

tarafsızlığı zedelenmemelidir ve uzlaştırma süreci boyunca bu tarafsızlığını 

koruyacak güvenceler sağlanmalıdır. 

c. Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usulü 

Mağdur fail uzlaştırma usulü, şu aşamalara ayrılabilir: 

aa) Uyuşmazlığın Uzlaştırmaya Havale Edilmesi ve 
Uzlaştırmanın Başlaması: Mağdur fail uzlaştırma süreci, ceza 
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kanunlarında belirlenen suçları işleyen faillerin, mahkeme veya 

denetimli serbestlik bürosu tarafından uzlaştırmaya havale edilmesiyle 

başlar. 

'Bazı programlarda, program personelinin seçtiği suçlar, resmî 

olarak uzlaştırmaya havale edilmeden önce, kontrol memuru tarafından 

bir ön incelemeden geçirilerek uzlaştırmaya gerçekten uygun olan 

davaların havale edilmesini sağlar, mahkemenin ve denetimli serbestlik 

personelinin iş yükünü azaltır. Birçok program, mahkeme önünde suçun 

kabulünden sonra yapılan havaleleri almaktadır. Bundan sonra dava, 

uzlaştırma programında çalışan bir personele veya gönüllü bir 

uzlaştırıcıya devredilmektedir' (Umbreit, 2004, s. 230-231). 

bb) Uzlaştırma Müzakereleri İçin Hazırlık Yapılması: Uzlaştırmaya 

hazırlık aşaması, davanın uzlaştırıcıya gönderilerek tarafları uygun bir 

ortamda görüşmeye hazırlamakla başar. Hazırlık aşamasında yapılan 

çalışmaların, uzlaştırma müzakerelerindeki etkisi çok büyüktür. 

Uzlaştırma müzakerelerin başarılı sonuçlanabilmesi için, uzlaştırıcının 

hazırlık aşamasından başlayarak mağdurun ve failin güvenini ve 

samimiyetini kazanması gerekmektedir. 'İdeal olanı, uzlaştırmaya 

hazırlık ve uzlaştırma sürecinin aynı uzlaştırıcı tarafından yürütülmesi 

olsa da, bazı programlarda müzakerelere hazırlık işlemleri, program 

personeli tarafından yapılmaktadır' (Brown ve Marriott, 1999, s. 304). 

Bu aşamada yerine getirilmesi gereken üç temel görev vardır: 

1) Faile, uzlaştırmanın içeriğinin tüm ayrıntılarıyla anlatılması ve 

failin uzlaştırma müzakereleri için hazırlanması, 

2) Mağdurun uzlaştırmaya katılmaya gönüllü olarak karar 

vermesiyle uzlaştırma müzakerelerine hazırlanması için mağdurla 

görüşülmesi, 

3) Uzlaştırma müzakerelerinin planlanması ve programlanması. 

Uzlaştırma teklifinin ilk önce kime yöneltilmesi gerektiği bu 

aşamada ayrı bir soru işareti ve uygulamada değişiklik arz eden bir 

husustur. Her iki uygulamanın da kendine göre olumlu ve olumsuz 

yönleri vardır. 'Uzlaştırma teklifinin önce mağdura yapılmasına yönelik 
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en önemli eleştiri, uzlaştırmaya hazır olduğunu açıklayan mağdurun, 

failin uzlaştırmaya katılmayı reddetmesi hâlinde hayal kırıklığı 

yaşayacak olmasıdır. İlk önce faile uzlaştırma teklif edilmesi hâlinde ise, 

failin bu girişimle, mağdurun menfaatlerine üstünlük tanındığı 

endişesiyle kendini koruma psikolojisine girme ve uzlaştırmayı 

reddetme tehlikesi vardır' (Aertsen ve Peters, 1998, s.112). 

cc) Uzlaştırma Aşaması: 'Uzlaştırma aşaması, mağdurla fail arasında 

yapılan ilk yüz yüze müzakereyle başlar; kovuşturmanın ertelenmesi 

programının bir parçası veya denetimli serbestliğin bir koşulu olarak 

mahkemenin, denetimli serbestlik bürosunun veya davayı uzlaştırmaya 

gönderen diğer bir merciin anlaşmayı onaylamasıyla biter' (Brown ve 

Marriott, 1999, s. 305). 

Uzlaştırma aşamasında yerine getirilmesi gereken dört temel 

görev vardır: 

a. Uzlaştırma müzakerelerini yönetmek 

b. Zararın giderimi hususunda bir anlaşmanın imzalanmasını 

sağlamak, 

c. Gerekiyorsa, anlaşmanın uygulanıp uygulanmadığını takip 

etmek için izleme toplantıları yapmak, 

d. Yapılan giderim anlaşmasını, dosyayı uzlaştırmaya gönderen 

mercie göndermek. 

Tarafların görüşlerini açıklamaları, onlara, ceza yargılaması 

sürecinde aktif ve yapıcı bir işlev üstlendiklerini hissettirdiği için fail 

mağdur uzlaştırmasının ceza soruşturmasıyla yakından ilgilidir. 

Mahkemenin uzlaşma sonucu doğrultusunda karar vermesiyle de 

uzlaştırma müzakereleri, sırf mağdur ve fail arasında geçen bir süreç 

olmaktan çıkar; savcı veya hâkimin de katıldığı bir süreç hâline gelir. Bu 

çok yönlü müzakere ortamı, tarafların fikirlerini serbestçe açıklamalarını 

ve ceza yargılamasının daha özgür bir süreç hâline gelmesini sağlar. 

Ceza yargılaması, sadece tek taraflı ve dikte etmeye dayalı bir sistem 

değil adalet arayan kişilerin işbirliğiyle yürütülen bir süreç olduğundan 
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mağdur da, özgür iradesiyle belli ölçüde sorumluluk üstlenmeye teşvik 

edilmelidir (Aertsen ve Peters, 1998), 

dd) Giderim Anlaşmasının Yapılması ve Uzlaştırmanın 

Sonuçlanması: 'Uzlaştırmanın sonuçlanması aşaması, giderim 

anlaşmasının yapılması ve mahkeme ya da denetimli serbestlik 

bürosunca onaylanmasıyla başlar ve dosyanın kapanmasıyla biter' 

(Brown ve Marriott,1999, 307). 

Uzlaştırmanın sonuçlanması aşamasında yerine getirilmesi 

gereken dört temel görev vardır (Umbreit, 2004, s. 234). 

a. Giderim anlaşmasının yerine getirilmesini takip etmek 

b. Fail anlaşmaya uymazsa, failin anlaşmaya uymasını sağlamak 

için mahkeme ve denetimli serbestlik bürosuyla görüşmeler yapmak 

c.Mağdur ve faille, uzlaştırmanın sonucunu izleme toplantısı 

yapmak, 

d.Davanın düşürülmesi için gerekli usuli işlemleri yapmak. 

Uzlaştırma sonunda anlaşma yapılıp yapılmaması, tek başına 

uzlaştırmanın başarısını göstermez. Önemli olan, her iki tarafın da 

müzakere sürecine katılmış olmasıdır. Müzakereler süresince tarafların 

birbirleri hakkındaki önyargıları değiştirilmek suretiyle daha gerçekçi 

düşünerek karar vermeleri sağlanır. 'Yapılan araştırmalarda, uzlaştırma 

süreci sonunda tarafların birbirleri hakkındaki düşüncelerinin değiştiği 

görülmüştür. Doğrudan müzakerelerde mağdur ve fail, bir birey ve insan 

olarak karşı karşıya gelir ve birbirleri hakkında zihinlerinde 

canlandırdıkları birçok düşüncenin doğru olmadığını görürler. 

Uzlaştırma, tarafların hümanist bir şekilde düşünmelerine ve birbirlerini 

daha iyi anlayabilmelerine yardımcı olur' (Özbek, 2007). 

v. Türk Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Prosedürü 

Türk hukukunda, yargı örgütünde bulunan sorun ve aksaklıkların tartışıldığı 

günümüz ortamında, aşırı iş yükünün giderilerek, yargının daha etkin bir hale 

getirilmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir (Yılmaz, 1996, s. 470-493). Bu amaçla 
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da alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından yararlanmanın ve özellikle, küçük 

uyuşmazlıkların birer adli sorun haline gelmeden önce arabuluculuk ve uzlaştırma 

gibi yollarla çözülmesinin mutlaka gerekli olduğu haklı olarak savunulmaktadır 

(Konuralp, 1998, s. 148). Türk hukuk sisteminin bu amaçlı ciddi çalışmalara konu 

olmamasına rağmen sağlam bir uzlaşma kültürüne sahip olduğu vurgulanmaktadır 

(Şanlı, 1996, s. 461-465). Türk hukuk sisteminin de bu gelişmelerin dışında tutulması 

mümkün değildir. 

Daha etkili ve verimli bir adli sistem içinde yargı dışı uyuşmazlık çözüm 

yollarının iki temel amaca hizmet etmektedir. Bu amaçlardan ilki; mahkemelerin iş 

yükünü azaltmak ve uyuşmazlığın çözüme ulaştırılmasında daha hızlı yollar bulmak, 

ikincisi ise; belli bazı uyuşmazlık türlerinde daha uygun uyuşmazlık çözüm yolları 

bulmaktır (Özbek, 2002). 

Mağdur fail uzlaştırması, onarıcı adalet modeli programlarından en önemlisidir. 

Fail ve mağdur, arabulucunun yardımıyla, suçtan kaynaklanan sorunların çözümüne 

gönüllü olarak aktif bir şekilde katılırlar. Uzlaştırma kurumu, işlendiği suçtan dolayı fail 

ve mağdur arasında oluşan çekişmenin, mağduriyetin giderilmesi ile ortadan 

kaldırılmasını hedefler. 

Genel olarak toplumsal barışın korunmasını amaçlayan ceza hukuku, 

uzlaşmayı düzenleyen kurallarla, bu amacı gerçekleştirirken, suç dolayısıyla oluşan 

zararın da giderilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Böylece bu kurum adalet 

mekanizmasının suçun failini cezalandırmasına rağmen, mağdurun hala mağdur 

durumda kalmasının ve belki de faile husumet beslemesinin önüne geçmesi 

amaçlanmaktadır. Uzlaştırma her iki tarafın rızası ile gerçekleşeceğinden, uzlaşan 

taraflar arasındaki çekişme sonlandırılmakta; salt kamu yararı değil, suçtan zarar 

görenin de yararı korunmaktadır. Bu yolla taraflar arasında suçu oluşturan fiil 

nedeniyle oluşan ve iki ayrı davaya (ceza ve tazminat) konu olabilecek adalet ihtiyacı, 

hem ceza hukuku hem de özel hukuk anlamında çözüme kavuşturulmaktadır. 

a) Ceza Muhakemesi Kanununda Mağdur Fail Uzlaştırması 

Ceza adaleti sistemimizde yeni bir sayfa diye adlandırılabilecek 

"uzlaştırma" kurumu, onarıcı adalet akımıyla ortaya çıkan bakış açısı ve 

mağdur hakları üzerinde oluşan yoğunlaşma sonucunda, Türk Ceza 
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Muhakemesi Kanununda düzenlenmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu ile uzlaştırmaya başvurulması imkânı doğmuştur. Uzlaştırmanın usulü, 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253 ila 255. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Adalet sistemimizde çok yeni bir müessese olan uzlaştırmanın 

uygulanmasında zamanla aksaklıklar ve eksiklikler görülmüştür. Uzlaştırmanın 

işleyişinde kanundan kaynaklanan aksaklıkları gidermek amacıyla, 19.12.2006 

tarihinde, 5560 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun"la, Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaştırmaya ilişkin maddelerinde 

değişiklik yapılmış. 5560 Sayılı Kanun ile uzlaştırmanın usul ve esasları 

yeniden düzenlenmiştir. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesinin yirmi dördüncü 

fıkrasında, uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin hususların, Yönetmelikle 

düzenleneceği öngörülmüş ve bu doğrultuda Adalet Bakanlığı tarafından 

hazırlanan 26594 sayılı "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" (Uzlaşma Yönetmeliği) 26 Temmuz 

2007'de Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, R (99) 19 sayılı 

"Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaştırma" konulu tavsiye kararında belirtilen ilkeler 

de dikkate alınarak hazırlanmıştır (Özbek, 2007). 

aa) Uzlaştırmanın Tanımı 

Uzlaştırmanın usul ve esasları, Ceza Muhakemesi Kanununun 

253 ila 255. maddelerinde ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde 

düzenlenmiştir. 

Özbek'e (2007, s. 154) göre Ceza Muhakemesi Kanunu'nda 

uzlaşma, 'uzlaştırmaya tâbi bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile 

mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uyuşmazlığın, Cumhuriyet 

savcısı veya hâkim denetiminde, zararın kısmen veya tamamen 

giderimi, eski halin iadesi veya hukuka uygun maddî veya manevî diğer 

bir edim karşılığında ya da uzlaşmayı sağlayacak diğer bir usulle 

anlaşmaları suretiyle giderilmesi' olarak tanımlanabilir. 
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Uzlaşma ve uzlaştırma kavramları Uzlaştırma Yönetmeliğinde 

tanımlanmaktadır. Yönetmelikte yer alan tanıma göre uzlaşma, 

"Uzlaşma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile 

mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve 

hükümlere uygun olarak uzlaştırma süreci sonunda anlaştırılmış veya 

anlaşmış olmalarıdır" (Uz.Yön. m. 4/b). 

bb) Fail Mağdur Uzlaştırmasının Temel İlkeleri 

Uzlaştırma Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen mağdur fail 

uzlaştırmasının ceza yargılaması hukukumuzdaki temel ilkeleri şu 

şekilde sıralanabilir: 

a. Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar 
görenin özgür iradeleri ile rıza göstermeleri hâlinde 
gerçekleştirilir. Bu kişiler, anlaşma yapılana kadar her zaman, bu 
yönde gösterdikleri iradelerinden vazgeçebilirler. 

b. Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar 
görenin temel hak ve hürriyetlerine uygun olarak, menfaatlerinin 
korunması esası gözetilerek yürütülür. 

c. Uzlaştırmaya katılan şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar 
gören müzakereler sırasında, Kanunun tanıdığı temel 
güvencelere sahiptirler. Bu bağlamda şüpheli, kendisine müdafi, 
mağdur ise vekil tayinini isteyebilir. Bu konuda Kanunun zorunlu 
müdafi ve vekil tayinine ilişkin hükümleri uygulanır. 

d. Şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar gören Türkçe 
bilmiyorsa veya engelli ise Kanunun 202. maddesi hükmü 
uygulanır. 

e. Uzlaştırma sürecine başlanmadan önce, uzlaştırıcının tarafları 
aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, şüpheli veya sanık ile 
mağdur veya suçtan zarar gören; hakları, uzlaşmanın mahiyeti 
ve verecekleri kararların hukukî sonuçları hakkında uzlaştırıcı 
tarafından bilgilendirilir. 

f. Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, 
olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi faktörler ile 
ilgili belirgin farklılıklar, uzlaştırma sürecinde göz önüne alınır. 

g. Kanunun ve Yönetmeliğin uzlaşmaya ilişkin hükümleri, 
uzlaşmaya tâbi bir suça maruz kalan suç mağduru çocuklar ile 
suça sürüklenen çocuklar bakımından da uygulanır. Bu 
bağlamda çocuklar veli, vasi, kanunî temsilcisi veya bakımını 
üstlenen kimselerin yardımını alma hakkına sahiptir. Çocuklara 
ilişkin uzlaştırma işlemlerinde, 3.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu ile 24.12.2006 tarihli ve 26386 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma 
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
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Yönetmelik ve 24.12.2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma 
Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir 
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
göre işlem yapılır. 

h. Uzlaştırıcılar, görevlerini Kanun dairesinde bağımsız olarak ifa 
ederler. 

i. Uzlaştırma, gizlilik ilkesine uygun olarak yürütülür. 
j. Uyuşmazlığın çözümünde (CMK m. 253,9 uyarınca) uzlaştırıcı 

olarak görev yapan Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmanın 
başarısızlıkla sonuçlanması hâlinde soruşturmayı yürütemez, 
dava açılmış ise iddia makamını üstlenemez. 

k. Uyuşmazlığın çözümünde uzlaştırıcı olarak görev yapan hâkim, 
uzlaştırmanın başarısızlıkla sonuçlanması hâlinde davayı 
yürütemez. 

l. Uzlaştırıcı avukat, bu sıfatla görev yaptığı olayla ilgili olarak daha 
sonra vekil veya müdafi olarak görev üstlenemez. 

cc) Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 

Hangi suçlarda uzlaştırmaya başvurulabileceği, Ceza 

Muhakemesi Kanununun 253. maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiştir. 

'Uzlaştırmaya başvurulabilmesi için, mağdur ya da suçtan zarar 

görenin, gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi (örneğin dernek, vakıf 

veya ticaret şirketi) olması gerekir' (Uz.Yön. m. 6, 1). 

Bu maddeye göre, 'soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete 

bağlı suçlar ve şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza 

Kanununda yer alan; kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; 

madde 88), taksirle yaralama (madde 89), konut dokunulmazlığının 

ihlali (madde 116), çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde234), 

ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 

belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239) suçlarında 

uzlaşmaya başvurulabilir' (CMK m. 253). 

'Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin 

pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı 

suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez' (CMK m. 253, 2; Uz.Yön. m. 

7,3). 

Etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen bazı suçlar uzlaştırmanın 

uygulanması için çok uygundur. Örneğin, Türk Ceza Kanununun 168. 
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maddesinde belirtildiği gibi, 'malvarlığına karşı işlenen suçlarda 

(hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, 

hileli iflas, taksirli iflas ve karşılıksız yararlanma suçlarında) etkin 

pişmanlık özel olarak düzenlemiştir' (TCK m. 168, 1). Buna göre, Türk 

Ceza Kanununun 151. maddesinde yer alan ve soruşturulması ve 

kovuşturulması şikâyete bağlı olan mala zarar verme suçunda (TCK m. 

151, 1) uzlaştırmaya başvurulamayacaktır. Etkin pişmanlık hükümlerine 

yer verilen mala karşı işlenen suçlarda uzlaşma uygulamasının 

kaldırılması olumlu olmamıştır. 

Çocuklar tarafından işlenen suçlarda da uzlaştırmaya 

başvurulabilmektedir (ÇKK m. 24, 1). 

dd) Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırmanın Teklif Edilmesi 

5560 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, uzlaştırmaya 

başvurulabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunun 253. maddesinde 

öngörülen "failin suçtan dolayı sorumluluğunu kabul etmesi" şartı 

kaldırılmıştır. 

'Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinin onaltıncı 

fıkrasına göre, uzlaştırma 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'' (Uz.Yön. m. 17, 2). 

Kovuşturma, "iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün 

kesinleşmesine kadar geçen evreyi' ifade eder (CMK m. 2/f). Bu 

sebeple hükmün kesinleşmesine kadar uzlaşmanın sağlanması 

mümkündür. 

Uzlaştırma Yönetmeliği'ne göre, 'soruşturma evresinde, 

soruşturma konusu suçun uzlaştırmaya tâbi olması hâlinde, Cumhuriyet 

savcısı veya talimatı üzerine adlî kolluk görevlisi, şüpheli ile mağdur 

veya suçtan zarar görene uzlaştırma teklifinde bulunur. Cumhuriyet 

savcısının yazılı ya da acele hallerde sözlü talimatı üzerine, şüpheli ile 

mağdur veya suçtan zarar görene adlî kolluk görevlisi de uzlaşma 



45 

teklifinde bulunabilir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir' 

(Uz.Yön. m. 8, 1). 

Kolluk, kendisi uzlaştırma yapamayacağı gibi uzlaştırıcı da 

atayamaz. Bu işlemler Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır (CMK m. 

253,4). Ayrıca, suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma çocuk 

bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılacağından, 

çocuklara yönelik uzlaştırma teklifini kolluk yapamaz, bizzat Cumhuriyet 

savcısı yapar (ÇKK m. 15, 1). 'Soruşturma ve kovuşturma sürecinde 

çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi' ilkesi gereği (ÇKK 

m. 4/g), kanuni temsilciye yapılacak uzlaştırma teklifi sırasında çocuk 

sosyal çalışma görevlisinden destek alabilir (ÇKK m. 15, 2). 

'Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin reşit olmaması ya da 

kısıtlı olması hâli ile mağdur veya suçtan zarar görenin ayırt etme gücü 

bulunmaması durumunda, uzlaştırma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır' 

(Uz.Yön. m. 8, 2). 

'Cumhuriyet savcısı, öncelikle faili davet ederek uzlaştırma teklif 

edebileceği gibi, bunu önce mağdura da sorabilir. Uzlaştırma 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' (CMK m. 253, 16; Uz.Yön. m. 17, 2). 

'Uzlaştırmaya başvurulabilmesi için, şüpheli, mağdur veya suçtan 

zarar gören ya da bunların kanunî temsilcileri, uzlaştırma teklifini 

serbest iradeleriyle kabul etmelidir. Bu düzenlemeyle Ceza 

Muhakemesi Kanununda, mağdur fail uzlaştırmasının gönüllülük 

ilkesine bağlı kalınmıştır. Yönetmeliğe göre de ceza uyuşmazlıklarında 

uzlaştırmaya başvurulabilmesi için, failin ve mağdurun buna özgür 

iradeleriyle rıza göstermesi gerekir. Taraflar, uzlaştırma sırasında, 

anlaşma yapılana kadar her zaman bu rızalarını geri alabilirler' (Uz.Yön. 

m. 5, 1). 
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ee) Uzlaştırıcının Görevlendirilmesi 

'Uzlaştırıcı, öncelikle tarafların duygu ve düşüncelerini 

açıklamalarına izin vermek ve ardından mağdurun zararlarının 

görüşülerek, bu zararların giderimi için her iki tarafça da kabul edilebilir 

bir plân geliştirilmesine yardımcı olmak suretiyle müzakere sürecini 

kolaylaştırır' (Brown ve Marriott, 1999, s.400-453). 

Uzlaştırma Yönetmeliği'nde uzlaştırıcı, "şüpheli veya sanık ile 

mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini 

yöneten, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından görevlendirilen 

hukuk öğrenimi görmüş kişiyi veya Cumhuriyet savcısı ya da 

mahkemenin isteği üzerine baro tarafından görevlendirilen avukat'' 

olarak tanımlanmıştır (Uz.Yön. m. 4/ç). 

'Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaştırma teklifini 

kabul etmesi hâlinde, Cumhuriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi 

gerçekleştirebileceği gibi, uzlaştırıcı olarak avukat görevlendirilmesini 

barodan isteyebilir veya Yönetmelikte nitelikleri belirlenen hukuk 

öğrenimi görmüş kişiler arasından uzlaştırıcı görevlendirebilir' (CMK m. 

253, 9; Uz.Yön. m. 13, 1). 

'Uzlaştırıcının görevlendirilmesinde, öncelikle şüpheli ve 

mağdurun üzerinde anlaştığı bir kişi tercih edilmelidir' (Uz.Yön. m. 13, 

2). Ancak CMK m.253,9 ile tarafların uzlaştırıcı seçme yetkileri 

kaldırılarak 'görevlendirme usulü' getirildiğinden, Danıştay İdari Dava 

Daireleri Kurulunca Yönetmeliğin buna olanak tanıyan hükmünün (Uz. 

Yön. M. 13, 2) yürütülmesi durdurulmuştur. Yine aynı maddenin 

dördüncü fıkrasında hâkimin davaya bakamayacağı ve tarafsızlığını 

şüpheye düşürecek hallerin uzlaştırmacı yönünden de varlığına karşın 

uzlaştırmacının tarafların imzasıyla görevini yapmasına veya 

sürdürmesine olanak tanıyan fıkrası da yürürlükten kaldırılmıştır. 

Olması gereken hukuk bakımından şüpheli ve mağdur, uzlaştırıcı 

olarak bir avukat üzerinde anlaştıkları takdirde, Cumhuriyet savcısı bu 

avukatın bağlı olduğu barodan, uzlaştırıcı olarak görevlendirilmesini 

istememeli; şüpheli ve mağdur uzlaştırıcı seçiminde anlaşamazsa, 

Cumhuriyet savcısı resen uzlaştırıcı görevlendirmelidir. Bu halde 
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tarafların üzerinde anlaştığı avukatın soruşturmanın yapıldığı yer 

barosuna kayıtlı olması gerekmemeli ve görevlendirme, avukatın bağlı 

bulunduğu baro tarafından yapılmalıdır. Yönetmeliğin buna olanak 

tanıyan hükmünün (Uz.Yön. m. 14, 2) yürütülmesi durdurulmuştur 

(Özbek, 2009, s. 776). 

'Şüpheli ve mağdur uzlaştırıcı seçiminde anlaşmaza, Cumhuriyet 

savcısı bir uzlaştırıcı görevlendirebilir. Cumhuriyet savcısı bu amaçla, 

barodan bir veya daha fazla avukatın uzlaştırıcı olarak 

görevlendirilmesini isteyebileceği gibi, hukuk öğrenimi görmüş kişiler 

arasından olmak kaydıyla, baroya kayıtlı olmayan bir kişiyi de uzlaştırıcı 

olarak görevlendirebilir.' (Uz. Yön. m. 13, 3). 

Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırıcıların görevlendirilmesi hâlinde, 

Uzlaştırma Yönetmeliğinin 15. maddesindeki şartlar aranır. 

Yönetmeliğin, 'uzlaştırıcı' olarak görevlendirilebilecek hukuk öğrenimi 

görmüş kişilerin, hukuk fakültelerinden mezun olanlar dışında, hukuk 

veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren alanlardan da 

seçilebilmesine olanak tanıyan 15. maddesinin (b) ve (c) bentlerinin 

CMK m. 253/9'a aykırı olması sebebiyle, Danıştay İdari Dava Kurulunca 

yürütülmesi durdurulmuştur. Dolayısıyla uzlaştırıcı görevlendirilmesinde 

hukuk öğrenimi görmüş kişileri, hukuk fakültelerinden mezun olmayan 

kişilere teşmil etmeye imkân yoktur (Özbek, 2009, s. 780). 

Ceza Muhakemesi Kanununda, uzlaştırıcı olabilmek için belli bir 

meslekî tecrübe veya eğitime sahip olma koşulu aranmamıştır. Ancak 

Yönetmelikte, uzlaştırıcı olarak görev alabilmek için 'Baro tarafından 

öncelikle, uzlaştırma üzerine eğitim almış bir avukatın 

görevlendirileceği' belirtilmiştir (Uz.Yön. m. 14). 

'Uzlaştırıcı, dosya içindeki belgelerin birer örneğinin kendisine 

verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırmayı 

sonuçlandırmalıdır. Cumhuriyet savcısı bu süreyi, uzlaşma 

müzakerelerinin durumuna göre resen veya uzlaştırıcının talebi 

doğrultusunda, yirmi günü geçmemek kaydıyla bir veya birkaç kez 

uzatabilir. Cumhuriyet savcısı uzlaştırma süresinin uzatılmasına ilişkin 

kararını uzlaştırıcıya bildirir' (CMK m. 253, 12; Uz.Yön. m. 17, 1). 
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'Uzlaştırmanın Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından 

gerçekleştirildiği hâllerde de bu sürelere uyulur' (Uz.Yön. m. 17, 3). 

'Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk 

uzlaştırma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin 

sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırıcının raporunu düzenleyerek 

Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile 

kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez' (CMK m. 253, 21; Uz.Yön. 

m. 24, 1). 

ff) Uzlaştırıcının Yükümlülükleri: 

Uzlaştırma Yönetmeliğinin 28. maddesinde, 'uzlaştırıcının 

yükümlülükleri' başlığı altında, uzlaştırıcıların uymaları gereken temel 

kurallar sayılmıştır. Bu kurallar, Avrupa Komisyonunun desteğiyle 

hazırlanan ve 2 Temmuz 2004 tarihinde Brüksel'de yapılan bir 

konferansla uygulamaya koyulan Arabuluculara Yönelik Avrupa Etik 

Kuralları (European Code of Conduct for Mediators) esas alınarak 

belirlenmiştir (Özbek, 2007). Yönetmeliğe göre uzlaştırıcı; 

a. 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 bir tavır takınamaz. 
Ancak tarafsızlık ilkesi, uzlaştırıcının, bir suçun işlenmiş olduğu 
ve şüpheli ya da sanığın bir kanun hükmünü ihlâl etmiş olduğu 
gerçeğine kayıtsız kalmasını gerektirmez. 

b. Müzakerelere başlamadan önce taraflara; uzlaştırmanın 
temel ilkelerini, kendisinin tarafsızlığını, uzlaştırma süreci ve 
sonuçlarını, uzlaştırıcı ile tarafların uzlaştırmadaki işlevlerini, 
gizlilik yükümlülüğünü açıklar ve süreci anlamalarını sağlar. 

c. Tarafların birbirlerine saygılı davranmaları, 
müzakerelere iyi niyetle katılmaları, bildikleri hususları 
açıklamaları ve varsa belgeleri sunmaları konusunda tarafları 
bilgilendirir. 

d. Uyuşmazlığın çözülmesi için taraflara yardımcı olur ve 
anlaşmalarını teşvik eder, ancak baskı yapamaz. Herhangi bir 
tarafın leh veya aleyhine görüş bildiremez, tarafları bağlayıcı bir 
karar veremez. 

e. Tarafların, hüküm ve sonuçlarını bilerek ve özgür 
iradeleriyle anlaşmaya varmalarını sağlayacak uygun tedbirleri 
alır. 
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gg) Uzlaştırma Müzakereleri: 

'Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, 

kanunî temsilci, müdafi ve vekil ile tarafların üzerinde anlaştığı diğer 

kişiler katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi 

veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin haklı bir mazereti olmaksızın 

müzakerelere katılmaktan imtina etmesi hâlinde, ilgili taraf uzlaştırmayı 

kabul etmemiş sayılır' (CMK m. 253, 13; Uz.Yön. m. 18, 1). 'Uzlaştırıcı, 

müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak 

Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaştırıcıya 

talimat verebilir' (CMK m. 253, 14; Uz.Yön. m. 18, 2). 'Müzakereler, 

uzlaşma sağlanabilmesi için gereken sayıda, ortak veya ayrı ayrı 

gerçekleştirilecek toplantılarla sürdürülmelidir' (Uz.Yön. m. 18, 2). 

'Uzlaştırma müzakereleri, tarafların menfaatlerine uygun, kendilerini 

huzurlu hissedecekleri güvenli ve tarafsız bir yerde gerçekleştirilmelidir' 

(Uz.Yön. m. 29, 1/c). 

'Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma 

müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, 

müdafi ve vekil dışında kimse katılamaz. Uzlaştırıcı, uzlaştırma 

sürecinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan veya diğer bir 

şekilde öğrendiği olguları gizli tutmakla yükümlüdür' (CMK m. 253, 13; 

Uz.Yön. m. 19, 1). 

'Gizlilik ilkesinin bir gereği olarak, tarafların uzlaştırma 

müzakerelerine katılmaları, bu müzakereler sırasında yaptıkları 

açıklamalar, ibraz ettikleri belgeler veya bazı olayları ya da suçu 

kabullenmiş olmaları kendileri aleyhine herhangi bir soruşturma, 

kovuşturma ya da davada delil olarak kullanılamaz' (CMK m. 253, 20; 

Uz.Yön. m. 19, 2). 

'Müzakerelerine katılan kişiler, uzlaştırma sürecinde ileri sürülen 

beyan ve belgeler ile yapılan açıklamalar, kendilerine aktarılan veya 

diğer bir şekilde vakıf oldukları olguları gizli tutmakla yükümlüdürler' 

(Uz.Yön. m. 19, 2). 'Uzlaştırma Yönetmeliğinde gizlilik düzenlenirken, 

gizlilik kapsamına giren kişilerin, uzlaştırma müzakereleri sırasında 
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öğrendikleri bilgiler hakkında tanıklık yapmaya zorlanamayacağı da 

ifade edilmiştir' (Uz.Yön. m. 19, 2). 

hh) Mağdurun Zararının Giderilmesi: 

Uzlaştırma Yönetmeliğinin 20. maddesine göre, taraflar 

uzlaştırma sonunda belli bir edim yerine getirilmeksizin anlaşmaya 

varabilecekleri gibi, bu maddede sayılan edimlerden bir ya da birkaçını 

veya bunların dışında belirlenen bir edimi de giderim şekli olarak 

kararlaştırabilirler. 

Yönetmelikte giderim şekilleri (edim konusu), örnek olarak şu 

şekilde düzenlenmiştir: 

a. Fiilden kaynaklanan maddî veya manevî zararın 
tamamen ya da kısmen tazmin edilmesi veya eski hâle 
getirilmesi, 

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

c. Bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel 
bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi ya da kişilere veyahut özel bir 
kuruluşa bağış yapmak gibi edimlerde bulunulması, 

ç. Mağdurun, suçtan zarar görenin veya bunların 
gösterecekleri üçüncü şahsın, bir kamu kurumunun ya da kamu 
yararına hizmet veren özel bir kuruluşun belirli hizmetlerini geçici 
süreyle yerine getirmesi veya topluma faydalı birey olmasını 
sağlayacak bir programa katılması gibi diğer bazı yükümlülükler 
altına girilmesi, 

d. Mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dilenmesi. 

ıı) Uzlaştırmanın Sona Ermesi: 

'Uzlaştırma süreci, uzlaştırma sonucunda rapor düzenlenmesi, 

tarafların veya kanunî temsilcisi ya da vekilin müzakerelere katılmaktan 

imtina etmesi veya taraflardan birinin yazılı veya sözlü olarak 

uzlaştırmadan vazgeçtiğini bildirmesiyle sona erer. Uzlaştırmanın 

sonuçsuz kalması hâlinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez' (CMK m. 

253, 18; Uz.Yön. m. 6, 4). 
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'Uzlaştırma müzakereleri sonuçlandığında, uzlaştırıcının 

Uzlaştırma Raporunu gecikmeksizin Cumhuriyet savcısına verir' 

(Uz.Yön. m. 21, 1). 'Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin, 

uzlaştırıcı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin 

reddedilmesinden sonra, uzlaştırıcının yardımı olmadan kendilerinin 

müzakere ederek anlaşmaya varmaları durumunda, müzakereler 

sonunda düzenlenen anlaşma metnine Ceza Muhakemesi Kanununda 

"uzlaşma belgesi" denilmiştir' (CMK m. 253, 19) Uzlaşan taraflar, 

Yönetmelik ekinde yer alan Uzlaşma Raporu formundaki hususlara 

uygun bir uzlaşma belgesi düzenlemelidirler. 

'Uzlaştırma sonucunda şüphelinin edimini defaten yerine 

getirmesi hâlinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir' 

(Uz.Yön. m. 23, 1). 'Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, 

takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi hâlinde, Ceza Kanunun 

171. maddesindeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında kamu 

davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir' (Uz.Yön. m. 23, 2). 

'Erteleme süresince zamanaşımı işlemez' (Uz.Yön. m. 23, 3). 

'Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, 

uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, Ceza Kanunu'nun 

171. maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın kamu davası 

açılır' (Uz.Yön. m. 23, 5). 

'Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma konusu suç 

nedeniyle hukuk mahkemesinde tazminat davası açılamaz; açılmış olan 

davadan feragat edilmiş sayılır' (Uz.Yön. m. 23, 7). 

jj) Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırma: 

Kanunda, asıl olarak soruşturma evresinin bir aşaması olarak 

düzenlenen uzlaştırma kovuşturma aşamasında uzlaştırma işlemleri, 

soruşturma aşamasında belirtilen esas ve usule göre, mahkeme 

tarafından yapılır. 

Kovuşturma aşamasında uzlaştırmaya gidilecek durumlar 

Uzlaştırma Yönetmeliği'nde şu şekilde sıralanmıştır (Uz.Yön. m. 25, 1): 
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a) Kovuşturma konusu suçun hukukî niteliğinin değişmesi 
nedeniyle uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması, 

b) Soruşturma aşamasında uzlaşma teklifinde bulunulması 
gerektiğinin ilk olarak mahkeme aşamasında anlaşılması, 

c) Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame 
düzenlenmeksizin doğrudan doğruya mahkeme önüne gelen 
uzlaşmaya tâbi bir fiilin varlığı, 

ç) Mahkeme aşamasında kanun değişikliği nedeniyle fiilin 
uzlaşma kapsamına girmesi. 

Mahkeme aşamasında yapılan uzlaşma teklifi reddedilmesine 

rağmen, taraflar uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç duruşmanın 

sona erdiği açıklanıp hüküm verilmeden önce mahkemeye başvurarak 

uzlaştıklarını beyan edebilirler. Yönetmeliğin, bu uygulamayı kural 

olarak düzenleyen 25. maddesinin üçüncü fıkrası, Danıştay idari Dava 

kurulunca, mahkemenin değerlendireceği bir konu olarak mütalaa etmiş 

ve CMK m. 254,1'de yer alan yollamanın anlamı ve kapsamının idari 

işlemle belirlenmesi hukuka ve Kanuna aykırı bulunarak bu fıkranın 

yürütülmesi durdurulmuştur (Özbek, 2009, s. 800). 

c. Mağdur Fail Uzlaştırmasının Sonuçları: 

Uzlaştırmanın hedefi suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur 

arasında meydana gelen çekişmeyi, bir arabulucunun girişimini sağlayarak 

çözmek ve adaleti sağlamaktır. Failin neden olduğu zararın giderilmesi ve fail-

mağdur arasındaki barış, uzlaştırmanın asıl unsurunu oluşturur. Fail-mağdur 

arasında uzlaştırma dışında da, manevi tazminatın sağlanması olanaklıdır 

(Balo, 2005, s. 328-329). 

Balo'nun da açıkladığı gibi (2005, s. 330-331) uzlaştırma yolu, dava 

sayısının azaltılarak mahkemelerin iş yükü hafifletir. Bunun yanında faile ve 

mağdura da maddi ve manevi açıdan olumlu katkıları vardır. Uzlaştırma faile 

ceza ve tazminat davaları ile uğraşmama, hapis ya da para cezası ile karşı 

karşıya kalmama, sabıkasız ise bu durumun devamını sağlama, mağdura 

verilen zararın karşılanması nedeniyle failin sosyal ve psikolojik durumunda 

rahatlama ve sosyal saygınlığın devam ettirme imkânı sağlar. Mağdur 

açısından ise uzlaşma ceza ve tazminat davaları ile uğraşmama, psikolojik 
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bakımdan yıpranmama, zararın kısa sürede giderilmesi ve adaletin 

sağlanması ile tatmin olma imkânı sağlar. 

'Uzlaştırmanın en önemli yararı ise kuşkusuz sosyolojik açıdandır. 

Adalete olan inancın ve güvenin sağlamlaşması, kişiler arasındaki 

giderilebilecek çekişmelerin ve gereksiz gerginliklerin önlenmesi, sosyal 

barışın devamlılığı için uzlaşma ortamının yaratacağı unsurlardır' (Balo, 2005, 

s. 330-331). 

Uzlaştırma kurumunda, zararın giderilmesi ve onarımın yanında ayrıca 

bir moral unsuru da vardır. Mağdur fail arasındaki uzlaştırma suçun faili 

bakımından cezanın 'özel önleme' fonksiyonuna yardım eder ve bunun 

yanında mağdurun ve genel olarak kamunun da yararlarının korunmasını 

sağlar. Fail, uzlaştırma ile işlediği suçun sorumluluğunu kabul edip üstlenerek 

ve sonuçlarını da gidererek toplumla yeniden bütünleşme olanağını elde etmiş 

olur. Böylece failin ceza sorumluluğunu tespit ve zararın giderilmesi için 

gereken yapılmış bulunacağından, mağdur bakımından da adalet yerine 

getirilmiş olur. (Balo, 2005, s. 330-331) 

Mağdur fail arasındaki uzlaştırma, bundan başka, kamuda da, fiille ihlal 

edilmiş olan hukuk kurallarının geçerliliğini vurgulamış ve dolayısıyla kamusal 

barışın yeniden kurulmasına hizmet etmiş olur (Balo, 2005, s. 331). 

Balo'ya (2005, s. 332) göre başarılı bir uzlaştırmanın sonuçları şu 

şekilde sıralanabilir: 

a. Uzlaştırma sonucunda yargılama durdurur. 

b. Mahkemenin ceza verilmesini ve adli sicil kayıtlarına girilmesini 

engellenir. 

c. Hukuk yargılamasında gereksiz zaman ve para kayıpları önlenir. 

d. Mağdur maddi veya manevi zararlarını hızlı bir şekilde ve bürokrasi 

olmadan elde etme imkânı bulur. 

e. Manevi tazminat ihtiyacı da cezai eylemle ilgili manevi yönler ele 

alınarak karşılanır. Anlaşmak isteyen taraflar, manevi taleplerini de 

ceza uyuşmazlığında bitirerek hukuk uyuşmazlığında yeniden karşı 

karşıya gelmek istemedikleri için manevi tazminat talepleri de bu suretle 

giderilebilir. Ceza mahkemelerindeki davaların birçoğunun hukuk 

yargılamasına yansıtılması bu sonucun bir göstergesidir. 
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f. Başarılı uzlaştırmanın sosyal faydası ise toplumda herkesin barış, 

huzur ve güven içinde yaşayabilmesini sağlamasıdır. 

vi. Uluslararası Hukukta Onarıcı Adalet Modeli ve Uzlaştırma 

a) Avrupa Konseyi 

'Avrupa Konseyi'nin Ceza Hukukunda Uzlaştırmaya İlişkin 99 (19) 

Sayılı Tavsiyesi' 15 Eylül 1999 tarihinde Bakanlar Komitesi tarafından kabul 

edilmiştir. Tavsiye, Avrupa Konseyine üye devletlere, ceza adaletinin her 

aşamasında gizlilik ve gönüllülük ilkelerine uygun uzlaştırma imkânının 

sağlanmasını ve uzlaştırmaya ilişkin düzenleme yapılırken bu tavsiyede yer 

alan ilkelerin dikkate alınmasını önermekte ve bu konularda teşvik etmektedir 

(Çetintürk, 2008, s. 105). 

Bu tavsiye bağlayıcı olmayan bir belgedir ve üye devletler üzerinde 

ancak tavsiye, yararlanmak isteyenler için destek sunmakta ve üye 

devletlerden, uzlaştırma konusunda, tavsiyede yer alan ilkeleri dikkate 

almaları istenmektedir. Tavsiyede, uzlaştırma uygulamalarının başlaması ve 

geliştirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorunlara cevap 

verebilecek açık ilkeler ve kurallar yer almaktadır (Aertsen ve diğerleri, 2004, 

s. 44-45). 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu tavsiye kararında, ceza 

hukukunda arabuluculuğun faydalarını vurgulamıştır. Ceza hukukunda 

arabuluculuk, geleneksel ceza yargılamasını tamamlayan bir seçenek veya 

ona bir alternatif olarak görülmüştür. Arabuluculuğun uzlaştırmacı yapısı, 

ceza adaleti sisteminin, 'bir suçun işlenmesinden sonra toplumsal dengenin 

onarılması ve sosyal barışın sağlanması yoluyla toplumun huzuruna ve 

güvenliğine katkıda bulunulması' olarak belirtilen temel amaçlardan birini 

yerine getirmesine yardımcı olabilecektir (Özbek, 2005b, s. 144-145). 

Bakanlar Komitesinin tavsiye kararında, ceza hukukunda arabuluculuk, 

mağdur ve failin, tarafsız bir üçüncü kişinin veya arabulucunun yardımıyla, 

suçun işlenmesinden doğan uyuşmazlığın çözülmesine gönüllü ve aktif 
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olarak katılabilmesine imkân tanıyan bir usul olarak tanımlanmıştır (Özbek, 

2005b, s. 147). 

Tavsiye yürürlüğe girdikten yaklaşık iki yıl sonra, suç problemleri 

hakkında Avrupa Komitesinin bir danışma organı olan Suç Bilimi Konseyi 

tarafından 2002 yılında, tavsiyenin Avrupa'da uzlaştırmanın gelişimi 

konusunda ne derece etkili olduğunu anlamak amacıyla bir araştırma 

başlatılmıştır. Bu araştırma sonunda tavsiyenin uzlaştırmanın gelişimi 

konusunda oldukça önemli etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu etkiler milli 

kanunların yönlendirilmesi ve desteklenmesi, ceza adalet sistemi dışındaki 

sivil toplum örgütlerinin yönlendirilmesi, milli politikaların gelişmesi katkı 

sağlanması ve uzlaştırma uygulamalarının başlanmasına katkı sağlanması 

şeklinde özetlenebilir. Ayrıca bu tavsiye, Birleşmiş Milletler Ceza Adaleti ve 

Suç Önlenmesi Komisyonu tarafından Nisan 2000 tarihinde kabul edilen 

'Ceza Adaletinde Onarıcı Adalet Programlarının Kullanımına İlişkin Temel 

İlkeler' hakkındaki taslak kararı da önemli derecede etkilemiştir. Bu etki, 

tavsiyeyi hazırlayan kişiler ile taslak kararı hazırlayan kişiler arasındaki 

işbirliğinden kaynaklanmıştır (Aertsen ve diğerleri, 2004, s.44-60). 

Bakanlar Komitesi, arabuluculuk konusunda verdiği tavsiye kararında, 

üye ülkelerin kamusal ve özel arabuluculuk programlarını genişleterek, 

arabuluculuğu genel olarak erişilebilir bir hizmet haline getirmelerini tavsiye 

etmiştir. Bu da arabuluculuğun, ister kamusal, ister özel programlarla olsun, 

geleneksel ceza yargılamasında seçimlik olarak veya onun tamamlayıcısı 

olarak, devletçe mümkün olduğu ölçüde tanınmasını gerektirir. Bu tür 

programlar kamusal bütçeden desteklenmeli ve kamusal bir sorumluluk 

tanımalıdır. Bakanlar Komitesinin arabuluculuğu bir hak olarak nitelendirmek 

yerine, ceza adaleti mercilerince dikkate alınacak yasal bir seçenek olarak 

kabul etmiştir (Özbek, 2005b, s. 150). 

Geleneksel ceza yargılanmasında, küçüklerin korunması in öngörülen 

yasal düzenlemeler ve güvenceler, hem davanın arabuluculuğa havalesinde, 

hem arabuluculuk esnasında uygulanmalıdır. Bu ilke küçüklerin katıldığı 

arabuluculuk süreci üzerinde ceza adaleti mercilerine özel bir gözlemcilik ve 

denetleyicilik işlevi yükler. Küçüklerin yasal güvenceleri özellikle bilgi alma 

hakkını, görüş ve düşüncelerini açıklama hakkını, bir temsilciye sahip olma 

hakkını ve süratli bir uyuşmazlık çözüm sürecinin yapılması hakkını içerir. 
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Ceza adaleti mercileri, küçüklerin menfaatlerini en iyi biçimde koruyacak 

şekilde arabuluculuğa ilişkin olduğu kadar, usule ilişkin konuları da dikkate 

almalıdır (örneğin, Çocuk Hakları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 

Çocuk Haklarının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Çocuk Haklarının 

Uygulanması Hakkında Avrupa Sözleşmesiyle Tanınan Haklar) (Özbek, 

2005b, s. 154). 

Avrupa Konseyi, çocukların işlediği hafif suçlara mümkün olduğu 

ölçüde esnek ve hızlı biçimde alınacak eğitim tedbirleriyle tepki verilmesini 

tavsiye etmektedir. Hâkim olaya ne kadar erken ve hızlı el koyarsa, tedbirlerin 

etkililiği de o kadar artar. Bunun yanı sıra, asgari müdahale ilkesine dayanan 

bağımsız ve adil bir çocuk ceza adaleti sistemi oluşturulurken, yetişkin 

suçlulara tanınmış temel usul güvenceleri ve insan hakları çocuk adalet 

sisteminin de vazgeçilmez unsuru sayılmalıdır (Akyüz, 2005, s. 214-215). 

Avrupa Konseyi, kurumsal yapılara seçenek oluşturan kurum dışı bir tedbir 

olan uzlaşma konusu üzerinde yoğunlaşmıştır. 1999 yılında R (99) 19 No'lu 

Konsey kararında uzlaşmanın genel prensipleri belirlenmiştir. Bunlar: 

a. Taraflar uzlaştırma konusunda anlaşmalıdır (k.7). 

b. Uzlaştırma, ceza yargılamasının her aşamasında mümkün olabilmelidir 

(k.4). 

c. Uzlaştırmaya, ceza sisteminde gerekli özerklik tanınmalıdır. (k.5). 

Konsey, uzlaştırma programı için uygun olayları belirleyen kriterleri 

içeren bir yönerge oluşturulmasını da tavsiye etmektedir. Uzlaşma ile 

sonuçlanan bir davada yargılamanın kapatılması gerektiği de 

belirtilmektedir (Akyüz, 2005, s. 211). 

b) Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği konseyi tarafından ceza muhakemesinde mağdurların 

konumuna ilişkin çerçeve karar 15 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiştir. Bu 

karar, aynı zamanda suçun ortaya çıkardığı sonuçları mümkün olduğu kadar 

ortadan kaldırılabilmesi için ceza takibatından önce ve sonra mağdura yardım 

amacıyla bir takım önlemler alınmasını da öngörmüştür. Çerçeve karar, suç 

mağdurlarının daha iyi korunması ve bunun geliştirilmesi için, mağdura 

saygılı davranılması, bilgi edinme hakkı, iletişim güvenliği, korunma ve 
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tazminat hakkı, uzlaştırma, mağdurlara destek verecek özel kurumlar gibi pek 

çok konuyu bazılarını genel ilkelerle bazılarını da detaylı olarak düzenlemiştir. 

Üye devletler bu hakları sağlamak için ceza hukuku kurallarını bu karara 

uyumlaştırmak zorundadırlar (Aertsen ve diğerleri, 2004, s. 60-88). 

Belgenin asıl önemi üye ülkeler bakımından hukuken bağlayıcı 

olmasındır. Buna göre, üye devletler suç mağdurlarının asgari seviyede 

korunması için milli kanunlarında gerekli düzenlemeleri yapmak 

zorundadırlar. Belgenin ikinci önemi ise, uygulama alanının sadece ceza 

muhakemesiyle ilgili olmayıp, kapsamının genişliğinden kaynaklanmaktadır. 

Buna göre, alınacak önlemler sadece ceza muhakemesi ile sınırlı olmamalı, 

ceza muhakemesinin öncesinde ve sonrasında mağdurları korumak ve 

onlara yardım etmek amacıyla da gerekli önlemler alınmalıdır (Aertsen ve 

diğerleri, 2004, s. 60-88). 

Çerçeve kararın 1. maddesinin (e) bendinde ceza davasında 

uzlaştırma, ceza yargılaması sırasında ve öncesinde yetkin bir kişinin 

arabuluculuğunda fail ile mağdur arasında yapılacak görüşme sonucunda 

bulunmaya çalışılacak bir çözüm olarak tanımlanmıştır. Kararın 10. 

maddesinde ise üye devletlerin uzlaştırmayı teşvik etmeleri konusunda 

düzenleme yapılmıştır. Bu maddenin birinci fıkrasında bütün üye devletlerin, 

uygun olduğu düşünülen suçlar bakımından uzlaştırmanın gelişmesi için çaba 

göstermeleri gerektiği ve ikinci fıkrasında ise, bütün üye devletlerin ceza 

davalarında uzlaştırma yolu ile mağdur ve fail arasında gerçekleştirilen 

anlaşmayı dikkate almaları gerektiği düzenlenmiştir (Çetintürk, 2008, s. 110). 

c) Birleşmiş Milletler 

Onarıcı adalet programlarının genel esasları, Birlemiş Milletler 

Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından 2002 yılında kabul edilen, 'Ceza 

Meselelerinde Onarıcı Adalet Programlarının Kullanılmasına İlişkin Temel 

İlkeler' içinde belirtilmiştir. Onarıcı adalet programlarının, mağdur fail 

arabuluculuğuna egemen olan genel esasları, Temel İlkelerin 13. maddesinde 

sıralanmıştır. Hukuki danışmanlık alma hakkı, küçüklerin, velileri veya 

vasilerinden yardım alma hakkı, tam olarak bilgilendirme hakkı ve onarıcı 
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yönteme katılmama hakkı fail mağdur arabuluculuğu için belirtilmiş genel 

esaslardır (United Nations Office On Drugs and Crime, 2006, s.33-35). 

Onarıcı adalet programlarının genel esaslarına ilave olarak, kanunen 

sahip olması gereken usuli güvenceler, Temel ilkelerin 14. ve 17. maddeleri 

arasında sıralanmıştır. Sürece katılımın, suçun kanıtlanması için delil olarak 

kullanılamaması, anlaşmaların gönüllü ve makul olması gerekliliği, yöntemlerin 

gizli olması gerekliliği, yargı denetiminin gerekliliği, uzlaşma sağlanamaması 

durumunda kovuşturma aşamasında fail aleyhine delil olarak kullanılamaması 

ve giderim anlaşmasının yerine getirilmemesi halinde ceza artırılmaması 

kanunen sayılan usuli güvencelerdir (United Nations Office On Drugs and 

Crime, 2006, s.33-35). 

Birleşmiş Milletlere üye devletlerin onarıcı adalete ilişkin bu ilkeleri 

uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır. Onarıcı adaletin kullanımı 

konusunda temel ilkelerin kabul edilmiş olması ülkelerin onarıcı adalet 

programlarını uygulama zorunluluğu bulunmadığından, Birleşmiş Milletlerin bu 

konuda bir sorumluluk yüklememiştir (Aertsen ve diğerleri, 2004, s. 60-88). 

d) Diğer Kurumlar 

aa) Uzlaştırma ve Onarıcı Adalet İçin Avrupa Forumu (European 

Forum Victim-Offender Mediation And Restorative Justice): Uzlaştırma 

ve Onarıcı Adalet İçin Avrupa Forumu, 8 Aralık 2002 tarihinde Belçika'da 

kurulmuştur. Bir sivil toplum örgütü olan forumun kurulma nedeni, Avrupa'nın 

değişik ülkelerinde uzlaştırma uygulamalarının hızla artmasına karşılık farklı 

ülkelerdeki uygulamalar arasında sağlıklı bir iletişimin kurulamamasıdır. 

Forum, bütün Avrupa ülkelerinde, genel olarak onarıcı adalet ve özellikle 

uzlaştırma uygulamalarına yönelik olarak çalışmaktadır. Forumun hedef 

kitlesi, uzlaştırma kurumları, ceza adaleti mercileri, araştırma enstitüleri ve 

politika yapıcılarıdır. Bu forumun amacı genel olarak uluslararası alanda bilgi 

değişiminin ve karşılıklı yardımlaşmanın geliştirilmesine, onarıcı adalet 

konusunda etkin bir politika yürütülmesine, hizmet verilmesine ve yasal 

altyapı hazırlanmasına yardımcı olmaktır (Çetintürk, 2008, s. 117). 
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bb) Mağdur-Fail Uzlaştırması Birliği (Victim-Offender Mediation 

Association): Mağdur-Fail Uzlaştırması Birliği, 7 ülke ve 40 eyalette bulunan 

350 kişi ve 30 kurumdan oluşmaktadır. Birlik, 1980'lerin başından beri onarıcı 

adalet uygulayıcıları ve araştırmaları arasında gayri resmi bir bilgi ağı 

oluşturmaktadır. Birliğin amacı, uzlaştırma alanında üyeleri ve diğerleri için 

uygulamaları geliştirmek, ilkeler geliştirmek ve onları desteklemektir. Bu 

amaçla birlik tarafından hazırlanan en önemli belge, 'Tavsiye Edilen Etik 

Kurallar' dır (Recommended Ethical Guidelines) (Çetintürk, 2008, s. 117). 

cc) Amerika Barolar Birliği (American Bar Association): Amerika 

Barolar Birliği tarafından mağdur-fail uzlaştırması/diyalogu hakkında ceza 

adaleti politikasına (Criminal Justice Policy on Victim-Offender 

Mediation/Dialogue) ilişkin kararı 1994 yılında kabul edilmiştir. Bu kararda, 

mağdur-fail uzlaştırması/diyalogu programlarının ceza adaleti sistemi ile 

bütünleşebilmesi için bazı kurallara uygun olarak işlemesi gerektiği 

belirtilmektedir. Bu kurallar genel olarak, programların amacına, 

denetlenmesine, mali yönden desteklenmesine ve değerlendirilmesine; 

mağdur ve failin değerlendirilmesine; failin katılmasına olumsuz etkisi 

olmayacak şekilde gönüllü katılıma; yüz yüze toplantılara; uzlaştırma 

sırasında yapılmayacak açıklamalara; uzlaştırmacıların eğitimi ve seçimine 

ve sürece savcının ve müdafiin katılımına ilişkindir (Çetintürk, 2008, s. 118). 

dd) Çocuklar İçin Onarıcı Adalet Konusunda Uluslararası Araştırma 

Ağı (International Network for Research on Restorative Justice For 

Juveniles): Çocuklar İçin Onarıcı Adalet Konusunda Uluslararası Araştırma 

Ağı (International Network for Research on Restorative Justice For Juveniles) 

tarafından 1997 yılında 'Çocuklar İçin Onarıcı Adalet' konulu konferansın 

sonucunda çocuk suçlarında onarıcı yaklaşımın geliştirilmesi amacıyla 

Leuven Bildirisi (Declaration of Leuven) kabul edilmiştir. Bildirinin başlangıç 

bölümünde çocuklar bakımından onarıcı adalet tecrübelerine dayanarak 

iyimser değerlendirmelere yer verilmiştir. Başlangıç kısmından sonra gelen 

on bölüm içerisinde suça verilecek tepkide suçun mağdura karşı haksızlık 

olduğunun dikkate alınması gerektiği; suça karşı tepkinin amacı, suç 
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nedeniyle ortaya çıkan zararların telafisinin olması gerektiği; kamu 

otoritelerinin mağdur ve suçlu çocuklar için onarıcı çözümler hazırlaması 

gerektiği; Mağdur ve çocuk failin katılımının gönüllü olması gerektiği; Çocuk 

suçlular için rehabilitasyon programların bulunması gerektiği; Hapis cezasının 

sadece kamu güvenliği amacıyla verilmesi gerektiği ve çocuk suçlunun 

onarıcı faaliyetler katılma fırsatının varsa kullanılması gerektiği; Onarıcı 

programların sonuçları, zararın önemi, çocuk suçlunun sorumluluğu ve 

kapasitesi ile orantılı olması gerektiği; çocuk adalet sisteminin hem kamu 

otoriteleri hem de sivil toplum örgütleri tarafından onarıcı çözümleri 

kapsayacak şekilde oluşturulması gerektiği; bu konudaki araştırmalara 

devam edilmesi gerektiği ve çocuk adalet sisteminden kazanılan tecrübelerin 

genel ceza adaleti için de uygulanabilmesi üzerinde durulmuştur (Aertsen ve 

diğerleri, 2004, s. 70-88). 

ee) Uluslararası Savcılar Birliği: Uluslararası Savcılar Birliği, 

savcıların ceza yargılamasındaki işlevlerine yönelik olarak belirlediği ilkeler 

arasında kovuşturmadan vazgeçilmesi ve ceza uyuşmazlıklarının yargı 

sisteminin dışına taşınmasını (diversion) da saymıştır. Bu amaçla başta 'hapis 

cezasına ve kovuşturmaya karşı geliştirilen alternatiflerden' biri olan 

arabuluculuk olmak üzere mahkemelerin aşırı üş yükünü hafifletecek, 

tutuklama, dava açma ve hapis cezasının olumsuz sonuçlarını ortadan 

kaldıracak usuller kabul edilmelidir (Özbek, 2009, s.756) . 

Benzer şekilde 1990 tarihli ve 19 numaralı Savcıların Rolüne ilişkin 

Birleşmiş Rehber İlkelerinde suça sürüklenen çocukların karıştığı olaylardan 

doğan uyuşmazlıkların mahkeme dışında çözümünü kolaylaştırmak için 

topluluk programları, geçici gözetim ve rehberlik ve mağdurların zararlarının 

giderimi gibi çeşitli imkanların sağlaması gerektiği ifade edilmiştir (Özbek, 

2009, s.756) . 

vii. Karşılaştırmalı Hukukta Onarıcı Çocuk Adaleti Modeli ve Uzlaştırma 

Sujelerin rollerindeki değişim ve ihtiyaçlar Ceza Muhakemesinin temel 

prensiplerinin ve gayesinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirir bir hal almıştır. 
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Kıta-Avrupasında Ceza Muhakemesi hukuku yeni yapılanma süreci içine girmiş ve 

devletin ceza otoritesi olarak muhakemedeki ağırlığı zayıflamaya başlamış ve 

muhakemeye hâkim olan ilkeler tartışmaya açılmıştır. Kıta-Avrupası ve Anglo-

Amerikan sistemi birbirine doğru kaymaya başlamıştır (Zafer, 2003, s. 727-750). 

Kıta Avrupası hukukunda üç ceza adalet modeli mevcuttur. Bununla birlikte 

hiçbir ülkede tek bir sistem saf haliyle uygulanmamaktadır (Winter, 2005, s. 52). 

Birinci model, Refah (Welfare) Modeli'dir. Bu sistem, suçlunun kişiliği üzerine 

yoğunlaşmıştır. Çocuğun gereksinimlerinin neler olduğu, çocuğun yeniden eğitilmesi 

ve rehabilite edilmesi için neler yapılabileceği araştırılır. Çocuğun sorumluluklarından 

bahsedilmez. Bu da sistemin en büyük tehlikesidir, çünkü eğer çocuğun sorumlu 

olmadığını söylenirse, o zaman onun yerine başka birisinin sorumlu olması durumu 

ortaya çıkmaktadır. Bu sistemde çocuk yerine sorumluluk alan taraf da çocuk 

mahkemesi hâkimidir (Winter, 2005, s. 52). 

İkinci model, Orantısallık (Opposite) Modeli'dir. Bu sistem, işlenmiş olan suçun 

üzerinde yoğunlaşan bir sistemdir. Burada işlenen suçun ne olduğu önemlidir. Önce 

suça sonra çocuğa bakılır. Alternatif önlemler için gerekli olan süre nedir ve ceza için 

gereken sürenin uzunluğu üzerinde durulur. Modelin avantajı, çocuğun 

hapsedilmesini en son yapılması gereken şey olarak kabul etmesidir. Bu model, 

yasal garanti ile çocuğun korunması arasında dengeyi bulmaya çalışmaktadır. Oysaki 

refah modelinde hâkim kendi belirlediği süre ile suçlu çocuğu hapsedebilir. Çünkü 

orada sorumluluk çocukta değil hâkimdedir (Winter, 2005, s. 53). 

Son model ise, Restorative (Onarıcı) Model'dir. Bu model, öncelikle mağdur, 

ikinci olarak suçlu ve toplum üzerinde yoğunlaşmaktadır. Buradaki amaç da toplumda 

barışın ve huzurun sağlanması ve böylelikle suçun işlenmesinden ve cezanın 

çekilmesinden sonra suçlu ile mağdurun aynı toplumda tekrar bir arada barış içinde 

yaşayabilmelerini sağlamaktır. Yasal limitlere bakıldığında çocuğun yaşı alt limitin 

altında yer alıyorsa çocuğa suçlu olarak yaklaşmak ve onu yargılamak mümkün 

değildir. Burada alternatif cezalandırma yöntemleri de söz konusu olamaz. Ceza 

ehliyeti yaşı altında olan çocuklar için sadece koruma önemlidir. Avrupa ülkelerinin 

yoğunlaştığı husus eğitim ve cezai önlemlerdir (Winter, 2005, s. 54). 

Onarıcı adalet modelinin çocuk adalet sisteminde önde gelen uygulama 

şekillerinden olan uzlaştırmanın karşılaştırmalı hukuktaki uygulamalarına örnek 

olarak Almanya, Kanada, Fransa, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletlerinin uygulama 

şekilleri üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. 
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a) Almanya Sistemi 

Alman Gençlik Mahkemesi Kanunu'na göre, suç teşkil eden bir 

eylem sonucunda eğitim tedbirleri düzenlenebilir. Bu doğrultuda gençlik 

hâkimine, bir gencin eylemine karşı eğitsel tedbirlerle tepki göstermek 

veya tepkiyi bunlarla göstermemek konusunda takdir yetkisi verilmiştir. 

Yaptırımlar kapsamında eğitsel tedbirler ilk sıradadır (Riekenbrauk'den 

akt. Akyüz, 2005, s. 442-443). 

Eğitsel tedbirler, talimatlar ve eğitim yardımı dikkate alınarak 

yapılan düzenlemeler şeklinde uygulanır. Bu doğrultuda verilen 

talimatlar, gencin yaşamını düzenleyen, eğitimini destekleyen ve genci 

güvenlik altına alan emir ve yasaklardır. Gencin mağdur ile uzlaşma 

sağlayabilmesi doğrultusunda çaba göstermesi (Fail-mağdur uzlaşması) 

de Gençlik Mahkemesi Kanununda belirtilen talimatlar arasında yer 

almaktadır (Riekenbrauk'den akt. Akyüz, 2005, s. 443). 

Almanya'da uzlaştırma konusunda ilk kanuni düzenleme Aralık 

1990 yılında Alman Çocuk Adalet Kanununda yapılmış ve böylece 

çocuk ceza adaleti sisteminde uzlaştırmaya özel bir önem verilmiştir. 

(Miers, 2001, s. 67). 

Uzlaşma, 'Fail-Mağdur uzlaşması' kavramı ile Alman Genç 

Mahkemeleri Kanunu'nda yer almıştır' (Akyüz, 2005, s. 211). 

Almanya'da uzlaştırma genellikle şu şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Akyüz (2005, s. 212-213) tarafından açıklandığı 

gibi, Almanya'da konunun uzlaştırma birimine getirilmesi savcı 

tarafından önerilmektedir. 

Polis, savcı adına gerekli bilgi ve delilleri topladıktan sonra savcı 

dosyanın mahkemeye mi yoksa uzlaştırmaya mı gönderileceğine karar 

vermektedir. Eğer savcı iddianameyle dava açmaya gerek görmez ve 

uzlaştırmanın denenmesine karar verirse dosyayı uzlaştırmayı 

gerçekleştirecek bir kuruma göndermektedir. Uzlaştırma kurumları 

genellikle ilk olarak faille irtibat kurmakla ve mağdurla bir anlaşmaya 

varıp varamayacağını sormaktadır. Eğer fail kabul ederse ardından 
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mağdurla itibara geçilmekte, mağdurun da kabul etmesi durumunda fail 

ve mağdurla ayrı ayrı toplantılar yapılmaktadır. Eğer, uzlaştırmacı her 

iki toplantıda uzlaştırma konusunda tarafların ciddi ve uzlaştırmadan 

makul beklentiler içerisinde olduğuna kanaat ederse taraflarla birlikte 

uzlaştırma müzakereleri gerçekleştirilmektedir. Uzlaştırma hizmeti, kar 

amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri ve devlet kurumları tarafından 

yürütülmektedir. Uzlaştırma müzakereleri sonunda mağdur ve fail 

arasında bir anlaşma hazırlanmakta ve bu anlaşma ile ileride atılacak 

adımları gösteren uzlaştırmacının raporu birlikte savcıya 

gönderilmektedir. Savcı bunun üzerine takibatı sona erdirmektedir 

(Ferdinand ve Baltes, 2003, s.1). 

b) Fransa Sistemi 

Fransa'da uzlaştırma ve arabulucuk gibi Alternatif Uyuşmazlık 

Çözümü yöntemlerinin uygulanması, mahkemelerin iş yükünü azaltan, 

uyuşmazlıkların daha hızlı, basit ve daha masrafsız şekilde çözülmesini 

sağlayan yöntemler olarak otoritelerce desteklenmektedir. Dava 

yolundan önce başvurulacak gönüllü veya zorunlu uzlaştırma yolu, iki 

yüz yıla yaklaşan bir süredir Fransız mevzuatında, farklı dönemlerde ve 

değişik şekillerde uygulanmıştır (Özbek, 2006). 

Bir şikâyet hakkında kamu davası açılmasına alternatif olarak 

kabul edilen Alternatif Uyuşmazlık Çözümü yöntemlerinin amacı, 

mağdurun zararının tazmin edilmesinin, bozulan barış ve huzur 

ortamının yeniden kurulmasının ve failin topluma yeniden 

kazandırılmasının kolaylaştırılmasıdır. Fransa'da Alternatif Uyuşmazlık 

Çözümü hizmeti sunan kurumlardan en önemlisi Paris Ticaret ve 

Sanayi Odasınca kurulmuş Arabulucuk ve Tahkim Merkezi'dir. Bu 

merkez, kendi arabuluculuk kurallarına sahiptir ve 12 Temmuz 1998 

tarihli Kararnamede düzenlenmiş arabulucuların zorunlu niteliklerine 

sahip arabulucuların yer aldığı bir listeye sahiptir (Gaillard'dan akt. 

Özbek, 2006). 
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Sonuç olarak, günümüzde Fransa'da uzlaştırma, geleneksel 

yargılama usulüne ve mahkeme kararlarına bir alternatif olarak 

görülmektedir. Hâkimler, uzlaştırmayı tarafların dava süreci ve 

uzlaştırmanın anlamı üzerindeki bilincini artırdığı ve tarafların rızasıyla 

çözülebilecek uyuşmazlıkların uzlaştırmaya sunulmasının yargının iş 

yükünü azaltacağı için teşvik etmektekiler (Özbek, 2006). 

Fransa Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı istatistiklere göre, 

Fransa'da 1995 yılında görev alan 1337 uzlaştırıcı, toplam 74505 adet 

talep almış ve 32379 davada (yani davaların %43,7'sinde) uzlaşma 

sağlamışlardır. Uzlaştırıcıların yargı dışı uzlaştırmadaki faaliyetlerinin 

sonuçları, uzlaştırıcıların etkinliğini açıkça ortaya koymaktadır. 

(European Committee on Legal Co-Operation'dan akt. Özbek, 2006, s. 

248). 

Fransa'da çocuk suçluluğunda ise, ilk olarak eğitici tedbirlere 

başvurulmaktadır. Hâkim yine de tutuklama yolunu tercih ediyorsa bu 

aşamada da tutuklama süreleri kısa tutulmaktadır. Toplumun çocuk 

suçluluğuyla ilgili devreye girmesi de alternatif uyuşmazlık çözümü 

yöntemleriyle söz konusu olmaktadır. Savcılar çocuklarla ilgili bazı 

suçlarda bizzat kendileri zararı gideren ve tazmin eden hükümler 

verebildiğinden davanın hâkim önüne gitmesini engelleyerek çocuk 

suçluluğu ile ilgili hâkimlerin önüne giden dava sayısını azaltmaktadırlar 

(Hamon, 2006, s.68-78). 

Fransa'da 1998 yılından bu yana uzlaştırma için hukuki yardım 

verilmektedir. Çocuklar bakımından ise asıl hüküm, çocuk ceza adalet 

sistemini düzenleyen 1945 tarihli Kanunda düzenlenmiştir ve bu 

düzenleme tamir (reparation) olarak adlandırılmaktadır (Miers, 2001, s. 

28). 

Fransa'da iki ayrı usulde uzlaştırma mevcuttur. İlki, hem 

yetişkinler hem çocuklar için, Ceza Muhakemesi Kanununun öngördüğü 

savcı kararıyla gerçekleştirilecek 'ceza uzlaştırması'; diğeri, suçun 

işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olanlar için gerçekleştirilen 'ceza 

tamiri'dir (tamir kararları-reparation orders). Bu usul, savcı, çocuk 

mahkemesi veya çocuk mahkemesi hâkimi tarafından istenebilmektedir. 

Eğer talep savcıdan geldiyse ve tamir önlemleri başarılı olduysa, dava 
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açılmamaktadır. Eğer buna hâkim karar verdiyse, ceza muhakemesinde 

etkisi olmayan eğitici bir önlem olarak kabul edilmektedir. Eğer buna 

mahkeme karar verdiyse, cezayı erteleyen eğitici bir önlem olarak kabul 

edilmektedir. Ancak her durumda bu usul, eğitimli kişiler tarfından 

gerçekleştirilmektedir. Burada amaç, mağdurun e toplumun çıkarlarının 

korunması olmakla birlikte, yasal düzenleme çocuk failin eğitimine özel 

bir önem vermektedir. Çocuklar bakımından uygulanan bu tamir usulü, 

Adalet Bakanlığı'na bağlı Çocuk Yargısal Koruma Kurumu (Protection 

Judiciaire de la Jeunesse) gözetiminde uzman sosyal hizmet çalışanları 

tarafından gerçekleştirilen ve eğitici unsurları içeren bir sistemi ifade 

etmektedir (Milburn, 2002, s. 1-3). 

Yukarıda da açıklandığı gibi çocuklar bakımından uzlaştırmada 

iki usul vardır. Bunlardan ilki, ceza uzlaştırmasıdır. Fakat çocuklar için 

düzenlenen ceza uzlaştırması konusunda ulusal seviyede yeterli 

planlama mevcut bulunmadığından bu usul yeterince etkin değildir. 

İkinci usul, eğitim temlerine dayanmaktadır ve amaç, suçlu çocuğu 

toplum kazandırmaktır. Tamir sürecinde, mağdur sürecin odak 

noktasına konulmamakta ve hatta mağdurun sürece katılması dahi 

gerekmemektedir. Pek çok durumda, tamir sürecinde yararlanan tarafın 

toplum olduğu düşünülmektedir. Savcı, bu olasılıklar arasında seçim 

yaparken kamu düzeni veya çocuğun eğitimi için hususlar dikkate 

alınarak yapılmıştır. Ancak, savcıların büyük çoğunluğu karar vermeden 

önce çocuk veya ailesiyle görüşmemekte yalnızca dosyaya bakarak ve 

polisin verdiği bilgilere dayanarak karar vermektedir (Milburn, 2002, s. 

12-14). 

Ceza tamiri, Çocuk Yargısal Koruma Kurumunun resmi eğitim 

elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kişiler bu görevi yerine 

getirmek için özel bir eğitim almaktadırlar (Milburn, 2002, s. 12-14). 

Tamir kararını gerçekleştiren çeşitli kurumların uyguladıkları usul genel 

olarak birbirine benzemektedir. Bunun nedeni, Çocuk Yargısal Koruma 

Kurumu tarafından yayınlanan rehberler ve eğitsel dokümanlardır. 

Sürecin üç aşamadan oluştuğu söylenebilir. Birinci aşama, çocuğun 

değerlendirilme aşamasıdır. Bu kapsamda çocuğun durumu ve işlediği 

suçun niteliği değerlendirilmektedir. Bu ilk görüşme süresinde çocuk ve 
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ailesine alınabilecek önlemlerin genel ilkeleri anlatılır ve bu konuda 

anlaşıp anlaşmadıkları sorulur. Eğer mutabakat sağlanırsa çocuğun 

tamir faaliyetlerine hazırlanması amacıyla görüşmelerin yapılacağı ikinci 

aşama başlar. Bu aşamada amaç, çocuğun kendine olan saygısını 

kazanması ve çevresiyle olan ilişkilerini eski hale getirmesi için uygun 

faaliyetleri seçerek olumlu sonuçlara ulaşmak ve hukuka aykırı 

davranışının yanlışlığını anlamasını sağlamaktır. Bir faaliyetin 

gerçekleştirileceği üçüncü aşamaya geçilmesi için yapılacak bir işin 

belirlenmesi ve bundan yararlanacak kişinin de bunu kabul etmesi 

gerekmektedir. Son olarak bu kişi tarafından bütün sürecin sonucunu 

içeren bir rapor savcı veya hâkime yazılmalıdır (Milburn, 2002, s. 8-10). 

Fransa'da çocuklar bakımından gerçekleştirilen ceza tamiri ile 

ceza uzlaştırmanın uygulaması konusunda, büyük bir fark olduğu 

söylenebilir. Çünkü ceza tamiri son derece profesyonel kurumlar 

tarafından gerçekleştirilirken, uzlaştırma ise bu konuda belirli 

standartlara sahip olmayan kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Bu durumun en önemli nedeni, tamir kararları konusunun Çocuk 

Yargısal Koruma Kurumunun göre alanında olmasıdır. Çocuklar için 

yapılan uzlaştırma konusundaki gelişimler ise yerel seviyede ve bazen 

de kişisel gayretlerle gerçekleşmekte ve gelişmektedir. Bu konudaki 

standartların, eğitimin ve çerçevenin belirlenmesi konusunda ulusal bir 

plan bulunmamaktadır (Milburn, 2002, s. 12). 

c) Kanada Sistemi 

Mağdur fail uzlaştırmasının, 1974 yılında Kanada'da (Ontario, 

Elmira) iki çocuğa karşı açılan ceza davasıyla doğdu kabul edilmektedir 

(Peachey, 1989, s. 14-26). 

Kanada'da 2003 yılında yeni bir Gençlik Ceza Adaleti Kanunu 

oluşturulmuştur. Suçu önleme, müdahalelerin zamanında ve uygun 

olması, amaçların suçlular için anlamlı sonuçlar doğurması, 

rehabilitasyon ve topluma yeniden uyum; cinsiyet, etnik ve kültürel 

farklılıklara saygı duyulması, gencin ya da çocuğun özel ihtiyaçlarına 
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cevap verilebilmesi yeni kanunda yer alan temel ilkeler olarak 

sayılmıştır. Kanada'da son zamanlarda gençlere yetişkinlerden farklı 

şekilde davranılması, rehabilitasyon ve tedaviye önem verilmesi, gencin 

adının ve kimliğinin korunması üzerinde önemle durulmaktadır 

(Picketts, 2005, s. 422). 

Kanada sisteminde gerek cezaevlerinde ve gerek dışarıda 

yapılacak ıslah çalışmalarının; daha güvenli ve huzurlu toplumların 

yaratılmasına ve kamu güvenliğine nasıl yardımcı olacağına 

bakılmaktadır. Bugün adalet kurumlarının, suça erken müdahale, suçu 

önleme ve onarıcı (restorative) adaletin muhtevasının ve amacının 

bilincine varılmasında gençler ve çocuklarla ilgili diğer kurumlarla 

işbirliği içinde ortak hareket etmeleri gerekmektedir. Onarıcı adalet, 

mağduru, suçluyu ve toplumu bir araya getiren ve suçluyla mağdurun 

toplumun içinde daha başka anlaşmazlıklarla karşı karşıya kalmayacak 

bir şekilde yaşamasını sağlayacak bir düzen yaratır. (Picketts, 2005, s. 

422-423). 

Sisteme göre; başlangıçta çocuk, polis tarafından yönlendirilir 

(saptırma-diversion). Daha sonra çocuğun mahkeme dışında, polis ve 

iddia makamı tarafından uyarılması aşaması gelir. Bu aşama, gencin 

gençlik adalet komitesine gönderilmesi, fail mağdur arasında 

arabuluculuk yoluna gidilmesi veya toplum jürisi oluşturulması yoluna 

gidilebilir. Amaç, sorunu çözmek, anlaşmaya varmaktır. Genç, 

anlaşmaya uyduğu müddetçe yargılama söz konusu olmayacaktır. Bu 

önlemlerden sonra gözetim aşaması ve daha sonra da cezaevi aşaması 

gelir. Genç cezaevinden çıktıktan sonra en son aşama olarak da 

yeniden topluma uyum aşaması içine girmektedir (Picketts, 2005, s. 

424-425). 

d) Amerika Birleşik Devletleri Sistemi 

Amerika Birleşik Devletlerinde onarıcı adalet sisteminin 

benimsenmesi 1970'lerde mağdur hakları hareketiyle başlamıştır. 
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Onarıcı Adalet uygulamaları 2002 yılında ceza adalet sürecinin bütün 

aşamalarında teşvik edilir hale gelmiştir (Flores, 2005, s. 410-411). 

Amerika Birleşik Devletlerinde (Indiana, Elkart) 1978 yılında ilk 

kez gerçekleştirilen projenin başladığı günden bugüne, gerek yetişkinler 

gerekse de çocuklar bakımından özellikle malvarlığına karşı suçlar ile 

yaralama suçları bakımından binlerce uzlaştırma gerçekleşmiştir 

(Umbreit, 2000, s. 4). 

Amerika Sisteminde, Gençlik Ceza Adaleti ve Suçu Önleme 

Bürosu Adında bir birim bulunmaktadır. Bunun yanında kurulan Genç 

Mahkemeleri, Gençlik mahkemeleri ve Aile mahkemelerinden farklı bir 

yapıdadır. Genç mahkemelerinde, yargıçlık, jürilik, müşavirlik, savcılık, 

avukatlık rolleri gençler tarafından yürütülür. Bu mahkemelerde, 

çocuklar ve gençler, kendi akranlarının gerçekleştirdikleri davranışları 

değerlendirir ve bu davranışlara izin verilip verilmeyeceğini veyahut ne 

kadar izin verilebileceğini belirler. Bu mahkeme tam anlamıyla gerçek 

bir mahkeme olmasa da hızla gelişen yararlı bir programdır. Genç 

Mahkemeleri, küçük suçlar işleyen çocuklara bir alternatif sunmak ve 

onlara ikinci bir şans vermek için tasarlanmıştır. Program çocukta bir 

sorumluluk bilinci oluşturması ve çocukları kurumlara göndermek yerine 

alternatif çözüm yolları bulmak bakımından olumlu ve etkili bir yol olarak 

görülmektedir (Flores, 2005, s. 410-411). 

Günümüzde çocuk adalet sisteminde görev alan hâkimler, 

cezaevi müdürleri ve toplum, geliştirilmiş imkânların kullanılmasına 

rağmen artan suç işleme eğilimine karşı tetiktedir. Gençlerin kural 

ihlalleriyle başa çıkmak için birçok alternatif uygulamalar aranmaktadır. 

Bu alternatif uygulamalardan bazıları daha çok sosyal kontrolü ve 

cezalandırmayı savunmakta ve bazıları da hakların sınırlanmasını 

savunmaktadır. Bunlarla eşzamanlı olarak mahkemelerce genç 

suçluların hakları üzerinde bir vurgu yapılmaya başlanmıştır (Sarri ve 

Vinter, 1976, s. 161-167). 

Yeniden suç işleme eğilimlerine ilişkin bilgi edinmek için onarıcı 

adalet programlarının uygulamaları üzerinde birçok analiz 

yapılmaktadır. Amerika Birleşmiş Devletlerinde bu konuyla ilgili yapılan 

analizlerden çıkan sonuçlara göre, onarıcı nitelik taşıyan programlara 
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katılanlarda, bu programlara katılmayanlara kıyasla yeniden suç işleme 

oranlarında ortalama %8 oranında bir azalma belirlenmiştir (Bergseth 

ve Bouffard, 2007, s.433). 

e) İsviçre Sistemi 

İsviçre'de çocuk adalet sistemi için 2003 yılında Michel Lachat 

tarafından Fribourg Çocuk Mahkemesi Kanunu adı altında İsviçre Ceza 

Kanunu'ndan bağımsız bir kanun hazırlanmıştır. Ayrı bir kanun 

hazırlanmasının öncelikli sebebi ise İsviçre Ceza Kanunu'ndaki 

hükümlerin yetişkinler için olduğunun kabul edilmesidir. İsviçre'de artan 

çocuk suçluluk oranına rağmen, yeni hazırlanan kanunda daha çok 

eğitici hükümler, küçüğün korunması ve eğitilmesi ön plana çıkarılmıştır. 

Küçüğün kişisel durumu, ailevi durumu, okuldaki eğitim durumu ve 

çalışma hayatındaki durumu ön planda tutulmuştur. Hâkim, bahsedilen 

bu önlemleri uygulama yoluna gitmeyi her zaman hürriyeti bağlayıcı 

cezadan önde tutmaktadır (Lachat, 2006, s. 132). Bununla birlikte her 

ne kadar kanunun eğitici yönleri üzerinde durulsa da, kanunun 

cezalandırıcı yönleri de mevcuttur (Lachat, 2006, s. 133). 

Telafi edici unsurlar içeren Fribourg Çocuk Mahkemesi 

Kanunu'nda, uzlaşma kurumu da düzenlemektedir. Buna göre, 

arabulucular ve uzlaştırıcılar devlet tarafından atanmaktadır. Bu kişiler 

devlet tarafından atansalar ve maaşlarını devletten alsalar da 

bağımsızdırlar. Bu uygulama ile küçüklerle ilgili olarak hâkimlerin 

yükünü hafifletmiştir. Hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif olarak bir 

başka husus da çocuğun çalıştırılmasıdır (Lachat, 2006, s. 133). 

Kanunda uzlaştırıcının kişisel özelliklerinden de 

bahsedilmektedir. Öncelikle üniversite veya eşdeğer bir diploma sahibi 

olması, ceza ve ceza usul hukuku konularında bilgili olması, uzlaşmayla 

ilgili olarak özel bir eğitim almış olması, bu konuda sertifika sahibi 

olması ve daha önce ceza almamış olması bir uzlaştırıcının sahip 

olması gereken nitelikler olarak belirtilmiştir. İsviçre'de ve Belçika'da 

uzlaştırma konusunda sertifika veren kurumlar da bulunmaktadır. 
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Uzlaştırıcı sertifikası bu kurumlardan alınabilmektedir (Lachat, 2006, s. 

138). 

viii. Onarıcı Çocuk Adalet Sistemi 

Onarıcı adalet uygulamaları ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte 

genellikle kapsamını suça sürüklenen çocuklar ve hafif nitelikte suçlar 

oluşturmaktadır. Onarıcı adalet uygulamaları, suça sürüklenen çocuklar bakımından 

uygulanma başlanmış ve yaygın olarak suça sürüklenen çocuklar bakımından 

uygulanmaya devam etmektedir. Bu durumun temel nedeni, çocuk suçluluğu 

probleminin çözümünün karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Suça sürüklenen 

çocukların geleneksel ceza adalet sistemine girmeleri durumunda görecekleri zararın 

yetişkinlere göre daha fazla olması, suça sürüklenen çocuklar bakımından bir takım 

alternatif usuller aranmasına neden olmuştur. Bu da onarıcı adalet uygulamalarının 

neden çocuklar bakımından başladığının yaygın olarak onlar için uygulanmasının bir 

diğer nedendir (Çetintürk, 2008, s. 68). 

Dengeli ve onarıcı bir çocuk adalet sisteminde hangi kişilerin rol aldığını; bu 

kişilerin görevlerinin neler olduğunu ayrıntılı olarak incelemek Onarıcı Adalet 

Modelinin daha iyi anlaşılması sağlayacaktır. Washington'daki Çocuk Adaleti ve 

Çocuk Suçluluğunu Önleme Bürosu'nun (Office of Juvenile Justice and Delinquency 

Prevention) Aralık 1998'de yayımladığı raporda bu kişiler ve görevleri açıkça 

belirtilmektedir. G. Bazemore'un (1997, s. 1-21) 'Çocuk ve Aile Mahkemeleri' 

(Juvenile and Family Courts Journal) dergisinde yayımlanan, 'Dengeli yaklaşımdaki 

yenilikler nelerdir?' (What's new about the balanced approach?) adlı makalesinden 

yararlanılarak düzenlenmiş bilgilere göre bu kişiler ve görevleri şunlardır: 

Suç Mağdurları: 

• Bilgi, destek, yardım, tazmin ve hizmet alırlar. 

• Özellikle suça sürüklenen çocuğun sebep olduğu zararı nasıl 

onarabileceğini belirleme konusunda aktif rol almak için teşvik 

edilirler. 

• Suça sürüklenen çocuk ile güvenli bir ortamda görüşme ve suçluya 

ve eğer isterlerse süreçte rol alan diğer kişilere hikâyelerini anlatma 

imkânını bulurlar. 
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• Suça sürüklenen çocuktan zararı aynen tazmin etme ve/veya iade 

imkânı doğar. 

• Planlama üzerine çocuk adaleti uzmanlarından rehberlik ve 

danışmanlık alırlar. 

Vatandaşlar, Aileler ve Toplum Kuruluşları: 

• Mahkemelerde ve/veya toplumun içinde ya danışman durumunda 

olurlar ya da aktif rol alırlar. 

• Suça sürüklenen çocuğa sorumluluk yüklenmesi gerekliliğini 

kavramasını sağlayarak; suçun sebep olduğu hasarı onarma imkânı 

ve eş zamanlı olarak topluma güvenliği sağlayacak çeşitli 

alternatifler de sunarlar. 

• Mağdura destek sağlarlar. 

• Suça sürüklenen çocuğa danışmanlık, avukatlık, işveren bulma ya 

da olma gibi destekler sağlarlar. 

• Yerel toplumsal hizmet projelerinde çocuk suçlularla beraber 

çalışırlar. 

• Suça sürüklenen çocuğa sebep olduğu zararı geri ödeyebilmesi için 

iş imkânı sağlarlar. Bunun yanında çocuk suçlunun toplumun içinde 

anlamlı bir yerde görev alabilmesi için becerilerini geliştirebilecek 

hizmetler sunarlar. 

• Aileler, suça sürüklenen çocuğun sebep olduğu hasarı onarabilmesi, 

yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi 

için çocuğa yardımcı olurlar. 

• Suça ve toplum içindeki ihlallere sebep olan ve bunları destekleyen 

sosyal durumları belirlerler. 

• Çocuk suçluyu toplum içinde olabildiğince derinlemesine ve 

kapsamlı bir şekilde gözlemler ve denetlerler. 

Suça sürüklenen çocuklar: 

• Suçlu-mağdur uzlaşması ya da aile grup görüşmelerinde sebep 

oldukları kişisel hasarlarla yüz yüze gelirler. 

• Mağdurunun zararını tazmin ederler. 

• Toplumda anlamlı bir hizmet yaparak topluma karşı olan borçlarını 

öderler. 
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• Becerilerini artıran ve aynı zamanda topluma da katkısı olan bu iş 

deneyimlerini tamamlayarak görevlerini yerine getirirler. 

• Karar alabilme becerilerini geliştirirler ve önleme çabalarının içine 

girerler. 

Çocuk Adaleti Uzmanları: 

• Onarıcı Adaletin değerlerini yorumlayarak görevlerini yaparlar. 

• Program ve uygulamaların etkinliklerini, birey olarak mağdurun, 

diğer toplum üyelerinin ve çocuk suçluların ihtiyaçlarının ne 

derecede iyi belirlendiğini araştırarak ölçerler. 

• Tazmin, toplum hizmetini tamamlama, becerilerin gelişimi, süreçte 

rol alanlarının tatminini de göz önünde tutarak düzenli bir raporlama 

sistemi geliştirirler. 

• Toplumdaki kuruluşlar, aileler ve vatandaşlarla beraber çalışarak 

toplumun aktif bir üyesi haline gelirler. Çocuk suçlulara anlamlı iş 

veya görevler yaratırlar. Toplumda çocuklara özel denetmen ve 

danışmanlar çalıştırırlar. Toplum gönüllüleri işe alırlar ve eğitirler, 

suçlu-mağdur uzlaşması ve diyaloglarını koordine ederler. 

• Okullarda öfke yönetimi, çatışma çözme, eleştirel düşünce becerisi, 

suç işlemeyi engellemeyle ilgili danışmanlık ve eğitim hizmeti verirler 

• Mağdur, suçlu ve toplum arasındaki işbirliğini geliştirirler. 

• Mağdur, toplum üyeleri ve suçludan doğrudan sürecin içine dâhil 

olan yaratıcı davranışlar alırlar. 

ix. Çocuk Adalet Sisteminde Mağdur Fail Uzlaştırması 

Çocuk Haklarının kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (European 

Convention on the Exercise of Chilren's Right) ve Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş 

Milletler Sözleşmesi (United Nations Convention on the Rights of the Child) gibi 

uluslararası belgelerde, suça sürüklenen çocuklar hakkında arabuluculuk hakkında 

önerilerde bulunulmuştur. 

Çocuk Haklarının kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nin (European 

Convention on the Exercise of Chilren's Right) 13. maddesinde 'uyuşmazlıkları 

önlemek veya çözmek ya da adli bir merci önünde çocukları ilgilendiren davaları 
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önlemek in, taraflar, arabuluculuk ve diğer uyuşmazlık çözüm usullerine 

başvurulmasını ve taraflarca kararlaştırılan uygun durumlarda, bir anlaşmaya varmak 

için bu gibi usullerin kullanılmasını teşvik ederler' hükmü ile arabuluculuğun 

geliştirilmesi önerilmektedir. 

Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin (United Nations 

Convention on the Rights of the Child) 40. maddesinin birinci fıkrasında, 'taraf 

devletler, hakkında ceza yasasını ihlal ettiği iddia edilen ya da ihlal ettiği kabul edilen 

her çocuğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve toplumda yapıcı 

rol üstlenmesinin arzu eldir olduğu hususları göz önünde bulundurarak, taşıdığı 

saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan haklarına ve 

temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte muamele görme hakkını 

kabul ederler.' hükmü yer almıştır. Taraf devletler bu amaçla, Sözleşmenin 40. 

maddesinde öngörülen hususlara riayet edilmesini sağlamalıdır. Sözleşmenin 40. 

maddesinin 3. fıkrasının b bendinde, 'uygun bulunduğu ve istenilir olduğu takdirde, 

insan hakları ve yasal güvencelere tam saygı gösterilmesi koşuluyla, suça 

sürüklenen çocuklar için, adli kovuşturma olmaksızın gerekli önlemlerin alınması' 

hükmü yer almaktadır. Suça sürüklenen çocukları kovuşturmadan ayırma (diversion) 

yollarının başında mağdur fail uzlaştırması gelmektedir. 

Onarıcı adalet programları birçok ülkede önce suça sürüklenen çocuklar için 

daha sonrasında ise yetişkinler için uygulanmaya başlamıştır. Mağdur fail 

uzlaştırmasının en çok uygulandığı ülkelerden olan Amerika Birleşik Devletleri 

çocuklar için mağdur fail uzlaştırması üzerinde öncelikle duran ülkelerin başına 

gelmektedir. Onarıcı adalet programları, suça sürüklenen çocukların topluma 

kazandırılmasını ve sosyal sorumluluğunun geliştirilmesini sağlayarak, toplumun 

desteğini de bu sebeple kolayca alırlar. Ülkelerin çocuk adalet mevzuatlarında, 

çocukları için oluşturulan programlar, onarıcı adaletin ilkeleri doğrultusunda 

oluşturulmaktadır. Bazı ülkelerde ise, okullarda ve toplumun içinde ceza adalet 

sisteminden ayrı programlar bulunmaktadır (Özbek, 2008, s.450). 

Uzlaştırma süreci kişilerin, iletişim ve sorun çözme becerilerini kullanarak, 

anlaşmazlıkları korkuya, baskıya ve cezalandırmaya dayalı olmayan bir ortamda 

çözmelerine imkân tanır. Çocukların taraf olduğu anlaşmazlıklarda uzlaştırmaya 

başvurulması ise büyük önem taşımaktadır. Öncelikle çocuk adalet sistemi, 

çocuklarla ilgili sorunların çözülmesinde her zaman çocuğun psikolojisi ve gelişimi 

açısından uygun bir süreç olmayabilir. Uzlaştırma süreci, çocuklar için başlı başına 
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önemli bir eğitim süreci sayılır. Uzlaştırma, çocukların taraf oldukları anlaşmazlıkların 

ifade edilmesinde ve çözülmesinde yeni yöntemlerin oluşturulmasına ve sosyal 

ilişkilerin gelişmesine yardım eder (Özbek, 2005a, s.292). 

Çocuk adalet sisteminde onarıcı adalet sürecinde yer alan kişilerin, sürece 

dâhil olmaları birçok yöntemle gerçekleşmektedir. Toplum hizmeti, mağdur fail 

uzlaşması, aile grubu ya da büyük grup görüşmeleri, gözetimli okul hizmeti, mağdur 

empati dersleri, gözetim altında tutma, elektronik gözlemleme, gizli alıkoyma, 

uyuşturucu testleri, iş deneyimi edindirme, kavrama becerileri dersleri bu 

yöntemlerden bazılarıdır (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 

1998). 

Bu yöntemlerden çocuk adalet sisteminde en çok kullanılan mağdur fail 

uzlaştırması ve aile grup görüşmeleridir. Çalışmanın konusu olan mağdur fail 

uzlaştırması yönteminin onarıcı etkisini artırmak için şu unsurlara dikkat etmek 

gerekmektedir; 

• Öncelikle suça sürüklenen çocuğun ve mağdurun birbirleriyle doğrudan 

konuşabilmesi için ortam yaratılmalıdır. Mağdurun, suçun kendi hayatı 

üzerindeki etkisini anlatabilmesi ve önemli sorularına yanıt alabilmesi 

imkânı sağlanmalıdır. Suça sürüklenen çocuğun işleri yoluna 

koyabilmesi için davranışının insanlar üzerindeki gerçek etkisinin ne 

olduğunu öğrenmesi ve doğrudan sorumluluk alması sağlanmalıdır. 

• Suçun etkilerini konuşmak, suçu tazmininden önce gelmelidir. 

• Sürecin başından sonuna kadar mağdura suça sürüklenen çocuk ile 

nerede görüşeceği ve bu görüşmede kimlerin olmasını istediğiyle ilgili 

seçenekler sunulmalıdır. 

• Suça sürüklenen çocuğa ve mağdurla yapılacak ön görüşmeler onları 

bir araya getirmeden önce ayrı ayrı yapılmalıdır. Suçun iki tarafı da 

nasıl etkilediğini dinlemeye önem vermeli ve ihtiyaçlarını belirleyerek 

suça sürüklenen çocuğu ve mağduru görüşme ve uzlaşma için 

hazırlamalıdır. 

• Dolaylı yoldan uzlaşmada uzlaştırıcı sessiz kalmaya özen göstermelidir. 

• Diyaloglar en az bir saat olmalıdır. Daha uzun diyaloglarda olabilir. 
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x. Türk Çocuk Adalet Sisteminde Mağdur Fail Uzlaştırması 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 24. maddesine göre, Ceza 

Muhakemesi Kanununun uzlaştırmaya ilişkin hükümleri suça sürüklenen çocuklar ve 

uzlaştırmaya tabi bir suça maruz kalan suç mağduru çocuklar bakımından da 

uygulanır (ÇKK m. 24,1). Ülkemizde çocuklar için mağdur fail uzlaştırması, 5271 

sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Çocuk koruma 

Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Çocuk 

Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının 

Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulanmaktadır. 

5237 sayılı TCK'nın 31. maddesine çocukların ceza sorumluluğu bakımından 

üçlü bir ayrım yapmıştır. Buna göre, fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış 

çocuklar hakkında ceza kovuşturması dahi yapılmayacaktır. Ceza sorumluluğu 

bulunmadığından bu çocuklar bakımından uzlaştırmaya gidilmesi de mümkün 

değildir. Uzlaştırmanın fail üzerindeki faydalı sonuçla dikkate alınarak bu çocuklar 

bakımından da uzlaştırma imkânının getirilmesinin yerinde bir uygulama olacağı 

savunulmaktadır (Çetintürk, 2009, s. 417). 

Çocuğun oniki yaşını bitirmiş, ancak onbeş yaşını bitirmemiş olması 

durumunda, çocuğun işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme ve 

davranışlarını hukukun gerekleri doğrultusunda yönlendirme yeteneğinin olup 

olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Maddenin 

gerekçesinde bu değerlendirmenin çocuk hâkimi tarafından yapılacağının açıkça 

düzenlenmesi karşısında bu gruptaki çocuklar açısından kamu davasının açılmasının 

zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre savcı bu gruptaki çocuklar için uzlaştırma 

kararının veremeyecektir. Çünkü bu çocukların işlediği fiilin hukuki anlam ve 

sonuçlarını algılayabilme ve davranışlarını hukukun gerekleri doğrultusunda 

yönlendirme yeteneklerinin olmadığının kabul edilmesi durumunda bu çocukların 

kusursuz oldukları sonucu çıkacak ve bu durumda uzlaştırmaya gidilmesi mümkün 

olmayacaktır. Ancak kovuşturma sırasında bu çocukların ceza sorumluluğu olduğu 

tespit edilmesi ve suçun uzlaştırma yapabilmesi olanağı olan bir suç olması 

durumunda hâkim uzlaştırma imkânını aramalıdır (Çetintürk, 2009, s. 418). 

Onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan çocuklar 

bakımından tamamen kusursuzluk hali mümkün olmadığından, bu yaş grubundakiler 
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bakımından uzlaştırmaya gidilebilmesi hem soruşturma aşamasında hem de 

kovuşturma aşamasında her zaman mümkündür (Çetintürk, 2009, s. 418). 

Çocuk Koruma Kanununda çocuklar için uzlaştırmaya başvurulması 

durumunda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Çocuk Koruma Kanununda hüküm bulunmayan hallerde Ceza Muhakemesi Kanunu 

uygulanır (ÇKK m.42/1). 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5560 sayılı Kanunla 

değişik 24. maddesinde, Ceza Muhakemesi Kanunun uzlaştırmaya ilişkin hükümleri 

suça sürüklenen çocuklar bakımından da uygulanacaktır. Bu suretle, çocuklara ilişkin 

uzlaştırmanın işleyişi Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ve devamındaki 

maddelerine göre gerçekleştirilecektir. 

Çocuk Koruma Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının a bendinde, 

'çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması' 

ve aynı fıkranın i bendinde, 'çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirleri ile hapis 

cezasına en son çare olarak başvurulması ilkesi' göz önüne alındığında çocuklar için 

uzlaştırma müessesesine yer verilmesi isabetli bir gelişme olmuştur. 

Çocuklar ve yetişkinler için uygulanacak uzlaştırmanın genel usul ve esasları 

büyük oranda benzer düzenlemeler içermektedir. Uzlaştırma sürecinde, çocuklar için 

özel düzenlemeler yapılmasında yarar vardır. 

5560 sayılı, 3 Temmuz 2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 

24. maddesinde yapılan değişiklikle CMK'nın uzlaştırmaya ilişkin hükümlerinin suça 

sürüklenen çocuklar bakımından da uygulanacağı düzenlenmiş ve çocuklar 

tarafından işlenen suçlar için uzlaştırma bakımından özel bir düzenleme getirilmesi 

şeklindeki uygulamadan vazgeçilerek, çocuklar bakımından uzlaştırmaya 

gidilebilecek suçların kapsamı daraltılmıştır. 

Uzlaştırmanın kapsamı bakımından çocuklarla yetişkinleri aynı gören bu 

değişiklik, ceza muhakemesine katılmanın çocuklara vereceği zararla yetişkinlere 

vereceği zararın aynı olmaması ve çocukların daha fazla korunmaya ihtiyacı olması 

nedeniyle isabetli olmamıştır. Karşılaştırmalı hukuka baktığımızda, uzlaştırmanın asıl 

olarak suça sürüklenen çocuklar için geliştirildiğini, uzlaştırma uygulamalarının büyük 

çoğunluğunun çocuklar bakımından gerçekleştirildiğini ve çocuklar için uzlaştırmaya 

gidilebilecek suçların kapsamının, yetişkinlere göre çok daha geniş olduğunu 

görmekteyiz. (Çetintürk, 2009, s. 485-486). 

Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşmenin 40. maddesinin üçüncü fıkrasında taraf devletlerin, hakkında ceza 
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yasasını ihlal ettiği iddiası ileri sürülen, bun unla itham edilen ya da ihlal ettiği kabul 

oluna çocuklar bakımından yalnızca onlara uygulanabilir yasaların ve usullerinin 

oluşturulmasını teşvik edecekleri düzenlenmiştir. Yine Pekin Kuralları olarak bilinen 

Birleşmiş Milletler Çocuklar Bakımından Adaletin Yürütümü Hakkında Asgari Standart 

Kurallarının 11.1 maddesinde uygun olduğu durumlarda çocuk suçlularla resmi 

yargılamaya başvurulmaksızın meşru olunması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca 

doktrinde de çocuk suçlulara karşı devleti şekle bağlı olmayan tepki göstermesi, basit 

suçlarda çocuklar hakkında yapılacak işlemlerin kayıtlara geçirilmemesi ve 

uyuşmazlığın sistem dışına çıkarılması gerektiği kabul edilmektedir. (Yenisey, 2005, 

s.19). Bu nedenle uzlaştırma bakımından en azından uzlaştırmaya gidilebilecek 

suçların kapsamı bakımından çocuklarla yetişkinler arasında çocukların lehine farklı 

olması gerekmektedir. Bu düzenlemenin 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda 

yapılması zorunlu olmayıp CMK' da yapılması da mümkündür (Çetintürk, 2009, s. 

486). 

Avrupa Komisyonu, 9 Kasım 2005 tarihinde, Türkiye'ye yönelik olarak 

açıkladığı 2005 yılı ilerleme raporunda çocuk suçlularla ilgili ceza hukuku 

hükümlerinin genel ceza muhakemesi kurallarıyla aynı olması ve Kanunun özel 

çocuk mevzuatıyla ilgili uluslararası ilkelere uygun olmaması eleştirilmiştir. Çocuklar 

için uzlaştırmayı da bu eleştiri kapsamında görmek gerekir. Örneğin, Kanunda 

uzlaşmaya tabi suçlar belirlenirken, çocuklarla yetişkinlerin işledikleri suçlar arasında 

bir ayrım yapılmamış, çocuklara uygulanacak uzlaşma hükümleri, genel ceza 

yargılamasında yetişkinler için öngörülen kurallarla aynı tutulmuştur (Özbek, 2008, 

s.463). İsabetli olmayan başka bir düzenleme de 5560 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle çocuklar tarafından işlenen suçlarda uzlaştırmaya konu olabilecek 

suçların kısıtlanması ve uzlaştırmaya tabi suçları, Ceza Muhakemesi Kanununun 

yetişkinlere ilişkin hükümlerine atıf yapılarak düzenlenmesidir. 

Ceza yargılaması sürecinde, çocukların korunması için öngörülen güvenceler, 

hem davanın uzlaştırmaya havalesinde hem de uzlaştırma sürecinde uygulanmalıdır. 

Bu kapsamda, uzlaştırma sürecinde, çocuk ve ailesi herhangi bir nedenle ayrımcılığa 

tabi tutulmamalıdır (ÇKK m. 4, 1/c). Çocuk ve ailesinin bilgilendirilmesi suretiyle 

uzlaştırma sürecine katılmaları, görüş ve düşüncelerini özgürce açıklamaları, etkili ve 

süratli bir uyuşmazlık çözüm sürecinin izlenmesi uzlaştırmada da sağlanmalıdır (ÇKK 

m. 4, 1/d,f). Uzlaştırma müzakerelerinde, tarafların ve özellikle çocuğun, 

müzakerelerde yeterli ve eşit fırsata sahip olmasına özen göstermeli, çocuğa yeterli 
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söz hakkı tanınmalıdır. Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 12. 

maddesinde de bu husus belirtilmiştir. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli 

veya idari kovuşturmada, çocuğun doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun 

bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı sağlanmalıdır (ÇHDBMS, m. 12,2). Uzlaştırma 

müzakereleri sonunda tarafların verecekleri kararlar ve yapacakları giderim 

anlaşması çocuğu yakından ilgilendireceğinden, çocuğun, müzakerelerin her 

aşmasında görüşü alınmalıdır (Özbek, 2008, s. 464). 

Uzlaştırma süreci boyunca failin bir çocuk olduğu gözden uzak tutulmalıdır. 

Çocuk Koruma Kanununa göre, arabuluculuk sürecinde çocuğun yarar ve esenliğin 

gözetilmesi ilkesi esastır (ÇKK m. 4, 1/b). Uzlaştırma süreci boyunca çocuğun 

menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasına özen gösterilmelidir. Özellikle, uzlaştırma 

sonuna giderim anlaşması yapılırken, anlaşma koşulları, çocuğun ihtiyaçları, 

menfaatleri ve hassasiyetleri dikkate alınması yapılırken, anlaşma koşulları, çocuğun 

ihtiyaçları, menfaatleri ve hassasiyetleri dikkate alınarak formüle edilmelidir. Bütün 

uzlaştırma süreci boyunca çocuğun durumuna uygun, özel ihtimam gösterilmesi, 

gerek uluslararası sözleşmelerin gerek Çocuk koruma Kanununun bir gereğidir (ÇKK 

m. 4, 1/g) (Özbek, 2008, s. 464). 

Mağdurun giderim şekli belirlenirken de çocuğun menfaatleri gözetilmelidir. 

Giderim anlaşması yapılırken ve uygulanırken, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun 

şekilde eğitimini ve öğretimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinde 

imkân tanınmalıdır (ÇKK m. 4, 1/h). Çocuk hakkında tedbir kararı verilirken, kurumda 

bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi, kararların verilmesinde ve 

uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlanması gerektiğinden 

(ÇKK m. 4, 1/j), uzlaştırma süreci sonunda çocuğun eğitimini sürdürerek topluma 

yararlı bir birey olmasını sağlayacak bir giderim anlaşması hazırlanmalıdır (Özbek, 

2008, s. 465). 

Uzlaştırmanın, cezanın şahsiliği ve kusursuz ceza olmaz ilkelerini 

zedelememesi ve ayrıca fail bakımından uzlaştırmadan beklenen faydaların elde 

edilebilmesi için tarafların üzerinde anlaştıkları edimin fail tarafından yerine getirilmesi 

ve bunun için de edimin fail tarafından yerine getirilebilecek nitelikte olması 

gerekmektedir. Bu durum özellikle suça sürüklenen çocuklar bakımından büyük 

önem taşımaktadır. Bunların üstlendikleri parasal edimlerin kendilerinin yerine 

getirmesi zor olduğundan, büyük ihtimalle kanuni temsilcileri bu edimleri yerine 

getirecektir. Bu ise cezanın şahsiliği ve kusursuz ceza olmaz ilkelerini zedeler. Failin, 
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yaptığı haksızlığı anlaması ve eylemin sorumluluğunu üstlenmesi zorlaşır. Bu 

sebeple, özellikle suça sürüklenen çocuklar bakımından maddi edimden kaçınmalı, 

özür dileme, mağdur veya toplum için bir iş görme gibi manevi edimlere 

başvurulmalıdır. Böyle bir durum aynı zamanda maddi durumu iyi olan ve kötü olan 

ailelerin çocuklarının suç işlemesi ve uzlaşmaya katılmaları durumunda, eşitlik 

ilkesinin zedelenmesi ihtimalini doğuracaktır. Olayın özelliklerine göre ve failin 

durumuna göre neyin fail tarafından yerine getirilebilecek olduğunu belirlemek zor 

olduğundan, bu husus sadece mağdur ve failin anlaşmasına bırakılmadan, 

cumhuriyet savcısına uzlaştırma raporunun tarafların özgür iradelerine dayanıp 

dayanmadığını ve edimin hukuka uygun olup olmadığının denetlemesi görevi 

verilerek değerlendirilmesi daha doğru bir uygulama olacaktır (Çetintürk, 2009, s. 

575-576). 

Giderim anlaşmasında kararlaştırılan edim, çocuğun yararına uygun ve 

işlenen suçun ağırlığıyla orantılı (TCK m. 3, 1; 61, 1/e) olmalıdır. Çocuk Haklarına 

Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 40. maddesinin dördüncü fıkrasında da 

belirtildiği gibi, çocuklar hakkında uygulanacak koruma tedbiri, yönlendirme ve 

gözetim kararları, danışmanlık, denetimli serbestlik, bakım için yerleştirme, eğitim ve 

meslek öğretme programları gibi çeşitli önlemlerde ve kurumsal bakıma karşı 

geliştirilen diğer alternatiflerde, çocuklara, durumları ve suçları ile orantılı ve kendi 

esenliklerine olacak biçimde muamele edilmelidir. Çocuklar hakkında uygulanacak en 

etkili tedbirlerden olan uzlaştırma da bu kapsamda değerlendirilmelidir (Özbek, 2008, 

s. 465). 

Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine 

çocuk, mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilcisi, müdafi ve vekil dışında kimse 

katılamaz (CMK m. 253,13). Gizlilik, uzlaştırma müzakereleri sırasında çocuk, 

mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilcisi, müdafi ve vekil ve uzlaştırıcı 

tarafından yapılan açıklama veya beyanların ya da bunları içeren belgelerin, lehe 

veya aleyhe olacak şekilde, mevcut veya daha sonra açılacak bir soruşturma ve 

kovuşturmada ya da başka bir ceza veya hukuk davasında, disiplin muhakemesinde 

veya idari bir davada delil olarak kullanılmaması ile bu kişilerin, bu bilgilere ilişkin 

olarak tanıklık yapmak zorunda bırakılmamasını ifade eder. Gizlilik olmadan 

müzakereler samimi ve dürüst olarak yürütülemez (Özbek, 2008, s. 466). 

Çocuk, uzlaştırma müzakereleri sırasında bazı maddi olayları ve hatta suçu 

kabul etse bile, bu beyanlar daha sonra dava aşamasında çocuğun aleyhine delil 
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olarak kullanılamaz. Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların 

yerine getirilmesinde, çocuğun kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine 

yönelik önlemler alınması gerekli olduğundan (ÇKK m. 4, 1/1), uzlaştırma 

müzakerelerinin gizliliği çocuklar için önemli bir güvence oluşturmakta ve çocukların 

haklarının korunması amacıyla öngörülen temel güvencelerle bağdaşmaktadır 

(Özbek, 2008, s. 466). 

Çocuk uzlaştırmasının ülkemizde gelişmesi ve yararlı olabilmesi için, eğitimli 

uzlaştırmacılar yetiştirilmeli, çocuk uzlaştırması ilköğretimden üniversitelere kadar 

eğitimin her düzeyine yayılmalıdır. Uzlaştırmanın usul ve esasları, gerek müzakere 

süreci gerek sonuçta geliştirilen giderim seçenekleri itibariyle sadece bir uyuşmazlık 

çözüm yolu olarak değil, aynı zamanda suça sürüklenen çocukların korunması, 

haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması, eğitilmesi, topluma yeniden 

kazandırılması ve toplumsal sorumluluğun geliştirilmesi için bir fırsat olarak 

kullanılmalı ve ceza yargılaması sisteminin bir parçası haline getirilmelidir (Özbek, 

2008, s. 466). 



BÖLÜM III 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve 

verilerin analizi açıklanmıştır. 

i. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, 1 Haziran 2005 tarihinde Türk Ceza Kanunu ve Ceza 

Muhakemesi Kanunu hükümleriyle yürürlüğe giren uzlaşmanın çocuk adalet 

sisteminde uygulanması, Uzlaşmacı Adalet Modeli ışığında değerlendirmeyi 

amaçladığı için tarama modeli niteliğini taşımaktadır. 

Ankara ve İzmir İllerindeki Çocuk Mahkemelerinde görevli hâkimlerin uzlaşma 

hükümlerinin uygulanmasında karşılaştıkları sorunları belirlemeye yönelik hazırlanan 

görüşme formlarına verdikleri cevaplar ve görüşleri çerçevesinde, karşılaşılan 

güçlükler ve dikkat edilmesi gereken noktalar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

ii. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın evreni, Türkiye'deki Çocuk Mahkemeleri hâkimleridir. 

Örneklem ya da çalışma grubu ise Ankara ve İzmir İllerindeki Çocuk Mahkemeleri 

hâkimleridir. 

iii. Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

Yapılan araştırma, nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma, 

gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 

algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006, 

s. 39). Nitel araştırmada çoğunlukla kullanılan veri türleri, çevreyle ilgili veriler, 
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süreçle ilgili veriler ve algılara ilişkin verilerdir. Nitel araştırmada en yaygın olarak 

kullanılan veri toplama yöntemleri ise, görüşme, gözlem ve yazılı dokümanların 

incelenmesidir. Nitel yöntemlerden en sık kullanılanı görüşmedir. Görüşme, 

insanların bakış açılarını, deneyimlerini, duygularını ve algılarını oraya koymada 

kullanılan bir yöntemdir. Görüşmede kullanılan temel yöntem sözlü iletişimdir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 40-41). 

Nitel araştırmada toplanan veriler de gözlem notları, görüşme kayıtları, 

dokümanlar, resimler ve diğer grafik sunumlar şeklinde çeşitlilik gösterebilir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2006, s. 41). 

Araştırmanın konusunu oluşturan olgu veya olayın içinde bulunduğu doğal 

ortamda incelenmesi, araştırmacının katılımcı rolü olması, toplanan verilerin bütüncül 

olması, araştırmaya dâhil edilen bireylerin algılarının ortaya konması, araştırma 

desenin seçiminde esneklik bulunması, tümevarımcı analiz yapılması ve araştırma 

sonucunda nitel verilerin elde edilmesi nitel araştırmanın temel özelliklerini 

oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 41-48). 

Araştırmanın veri toplama işlemleri beş aşamada gerçekleştirilmiştir. 

Birinci aşamada, çocuk adalet sisteminde onarıcı adalet sistemi ve Türk Ceza 

Hukuku'nda uzlaşma hükümleri ve usulü konularında literatür taraması yapılmıştır. 

Kavramlar incelenip bunların sınıflaması ve tanımlaması yapılmıştır. 

İkinci aşamada, literatür taramasından elde edilecek verilere göre çocuk 

mahkemesi hâkimlerine uygulanacak görüşme formları geliştirilmiştir. Görüşme 

formları geliştirilirken ve değerlendirme yapılırken uzman görüşlerine başvurulmuştur. 

Üçüncü aşamada, görüşmelerin uygulanacağı çalışma grubu belirlenmiştir. Bu 

çalışma grubu, Ankara ve İzmir illerinde görev yapmakta olan çocuk mahkemesi 

toplam 12 hâkimden oluşmaktadır. 

Dördüncü aşamada, ise belirlenen çalışma grubunda görüşme formları 

uygulanmıştır. 

Beşinci aşamada, görüşme verilerinin analizi yapılmıştır. 
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iv. Verilerin Analizi 

Veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formu kullanılarak elde edilen 

veriler, yazılı metin haline getirildikten sonra içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. 

İçerik analizi, yazılı ve sözlü materyallerin sistemli bir analizidir. İçerik 

analizinin temel amacı, sözel olmayan dokümanı nicel verilere dönüştürmektir (Balcı, 

2006, s. 184) 

Toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak için, 

toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara 

göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların 

saptanması gerekmektedir. Bu temel amaç çerçevesinde, içerik analizinin yapılışında 

izlenen birtakım aşamalar vardır (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 227). 

İçerik analizinin ilk aşaması verilerin kodlanmasıdır. Bu aşamada araştırmacı, 

elde ettiği bilgileri inceleyerek, anlamlı bölümlere ayırmaya ve her bölümün 

kavramsal olarak ne anlam ifade ettiğini bulmaya çalışır. Bu aşamada önemli olan, 

yukarıda sözü edilen anlamlı bölümlere tanımlayıcı isimler yani kodlar bulmaktır. Tüm 

veriler bu şekilde kodlandıktan sonra, bir kod listesi oluşur ve bu liste verilerin 

incelenmesinde ve düzenlenmesinde anahtar liste görevi görür. Toplanan verilerin 

farklı bölümlerinde benzer anlamlara sahip veriler, bu yolla aynı kodla isimlendirilir ve 

bu şekilde, farklı bölümlerde yer alan ve anlam bakımından ilişkili olan verilerin bir 

araya getirilmesi ve ilişkilendirilmesi mümkün olur (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 228). 

Verilerin kodlanması sürecinde araştırmacı, anlamlı bölümlere nasıl isim verir 

ve kodlamada kullanılan kavramlar üç tür kodlama biçimi ile elde edilebilir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2006, s. 229-232): 

1. Daha önceden belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama 

2. Verilerden çıkarılan kavramlara göre kodlama 

3. Genel bir çerçeve içinde yapılan kodlama 

Yukarıda belirtilen her üç kodlama sürecinde de, ortaya çıkan kodların veri 

analiz sürecinde tekrar tekrar değiştirilmesi ve geliştirilmesi mümkündür. Bazı 

araştırmacılar kullandıkları kodları tanımlama gereği duyarlar. Özellikle, birden fazla 

araştırmacının görev aldığı projelerde ortaya çıkan kodların tanımlanması büyük 

önem taşır. Bu şekilde, farklı araştırmacılar verileri kodlarken bir anlayış birliği 
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oluşturabilirler ve buna göre birbirleriyle tutarlı bir biçimde kodlama yapabilirler 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 232). 

Birden fazla araştırmacının veri analizinde birlikte çalıştığı durumlarda, 

kodlama güvenilirliğine ilişkin bir çalışma yapmak gerekir. Bu durumda araştırmacılar, 

aynı veri setini kodlar ve ortaya çıkan kodlama benzerliklerini ve farklılıklarını sayısal 

olarak karşılaştırarak bir kodlama yüzdesine ulaşırlar. Bu tür çalışmalarda en az %70 

düzeyinde bir güvenilirlik yüzdesine ulaşmak gereklidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 

233). 

Kodlamanın ne kadar ayrıntılı olacağı araştırmacının amacına ve niteliğine 

göre farklılık gösterir. Genellikle cümleler ya da paragraflar kodlamaya temel 

oluşturur. Bu nedenle araştırmacının, neyin anlamlı bir bütün olduğu ve hangi 

bölümün bir koda temel oluşturacağı konusunda duyarlı olması gerekir. Toplanan 

verilerin tümünün kodlanması şart değildir. Araştırma sorularının dışında kalan veriler 

kodlama dışı bırakılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 233). 

İçerik analizinin ikinci aşaması, temaların bulunmasıdır. Temaların bulunması 

için önce kodlar bir araya getirilir ve incelenir. Kodlar arsındaki ortak yönler 

bulunmaya çalışılır. Bu bir anlamda tematik kodlama işlemidir ve toplanan verilerin 

kodlar aracılığı ile kategorize edilmesidir. Bu aşamada oraya çıkan temalar daha 

genel bir olguya işaret eder. Tematik kodlama için ilk aşamada, ortaya çıkan kodların 

benzerlik ve farklılıklarının saptanması ve buna göre birbiriyle ilişkili olan kodları bir 

araya getirebilecek temaların belirlenmesi gerekir (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 236). 

Nitel araştırmada temalar, tümevarımcı bir araştırma deseninde verilerin 

incelenmesi ve ortaya çıkan kodların çalışması sonucu bulunabilir. Önceden 

kuramsal çerçevesi iyi çizilmiş bir araştırmada ise, temaların en azından bir 

bölümünün bu kuramsal çerçeveye göre önceden belirlenmesi mümkündür. Bu 

durumda araştırmacının işi daha kolaydır. Ortaya çıkan kodları, önceden belirlenen 

temalar altında düzenlenmesi ve gerekirse yeni temalar eklemesi gerekir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2006, s. 236). 

Tematik kodlamayı, toplanan verilerin derinliğine ve kapsamına göre birkaç 

düzeyde yapmak gerekebilir. Yani, kodları bir araya getiren temalar bulunabilir ve 

ortaya çıkan tema sayısı çok fazla ise, bu temaların ortak ilişkilerinden yola çıkarak 

sınıflandırabileceği bir üst düzey kodlama daha yapmak gerekli olabilir. Bu şekilde, 

en genel düzeydeki temaları ortaya çıkarmak ve bu temalar altında alt temaları, bu alt 
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temalar altında da kodları düzenlemek mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 

237). 

Tematik kodlama yaparken iç ve dış tutarlılık ilkelerini göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir. İç tutarlılık için ortaya çıkan temanın altında yer alan 

verilerin anlamlı bir bütün oluşturup olmadığına; dış tutarlılık için ise, bu temaların 

birbirlerinden farklı olmakla birlikte, kendi aralarında anlamlı bir bütün oluşturup 

oluşturmadığına bakmak gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 237). 

İçerik analizinin üçüncü aşaması, verilerin kodlara ve temalara göre 

düzenlenmesi ve tanımlanmasıdır. Araştırmacı, bu sisteme göre elde edilen verileri 

düzenler ve bu şekilde belirli olgulara göre verileri tanımlar ve yorumlar. Veri 

analizinin üçüncü aşamasında araştırmacının mümkün olduğu ölçüde tanımlayıcı 

olması ve elde edilen bulguları ilk elden okuyucuya sunması önemlidir. Bu aşamada 

araştırmacı, kendi görüş ve yorumlarına yer vermez ve toplanan bilgileri işlenmiş bir 

biçimde okuyucuya sunar (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 237-238). 

İçerik analizinin dördüncü ve son aşaması ise, bulguların yorumlanmasıdır. 

Araştırmacı bu son aşamada, topladığı verilere anlam kazandırmak ve bulgular 

arasındaki ilişkileri açıklamak, neden-sonuç ilişkileri kurmak, bulgulardan bir takım 

sonuçlar çıkarmak ve elde edilen sonuçların önemine ilişkin açıklamalar yapmak 

zorundadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 238). 



BÖLÜM IV 

BULGULAR ve YORUM 

Onarıcı adalet modeli ve uzlaştırmanın çocuk adalet sistemindeki uygulamaları 

ile ilgili yukarıda sıralanan başlıklarda yapılan saptamalar, mevcut durumu genel 

olarak ortaya koymaktadır. Bu saptamaların ışığında veri toplama tekniklerinden 

görüşme tekniği ile onarıcı adalet modeli ve uzlaştırmanın çocuk adalet sistemindeki 

uygulamalarına ilişkin Ankara ve İzmir İllerindeki Çocuk Mahkemesi Hâkimlerinin 

oluşturduğu 12 kişilik bir grupla yapılan görüşmeler sonucunda hâkimlerin, 

uzlaştırmaya ilişkin görüşlerini incelemek mümkündür. 

Tablo 1. Araştırmaya katılan hâkimlerin onarıcı adalet anlayışına ve 

uzlaştırmaya ilişkin görüşleri 

GÖRÜŞLER 
KİŞİ LER 

GÖRÜŞLER A B C D E F G H I J K L 
Uzlaştırma, faydalı bir müessesedir. X X X X X X X X X X X X 
Uzlaştırma yerleşmedi, uygulamada sorunlar var. X X X X X X X X 
Şikâyetten vazgeçmenin söz konusu olduğu 
suçların uzlaştırmanın kapsamında olması 
mantıksızdır. 

X X X X X X X X X X 

Uzlaştırmanın esas amacına ulaşılamıyor. X X 
Uzlaştırma, iş yükünü azaltıyor. X X X X X 
Uzlaştırma, iş yükünü artırıyor. X X X X X X X 
Uzlaştırma, yargılamaya hız kazandırıyor. X X X X X 
Uzlaştırma, yargılamayı uzatıyor. X X X X X X X 
Mağdurun maddi talebi olursa uzlaştırma 
uygulanamıyor. 

X X X 

Uzlaştırmayı hiç uygulamadım. X X X X X X X X X X 

Araştırmaya katılan 12 hâkimin tamamı uzlaştırmanın adalet sistemine faydalı 

olacağı konusunda hemfikirdir. Bununla birlikte uzlaştırmanın yararlı bir müessese 

olduğunu belirten hâkimlerin 8'i aynı zamanda uzlaştırmanın uygulanmasının 

oturmadığını, beklentileri karşılayamadığını, pratikte bazı zorlukların olduğunu, 
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yürürlükte olan hali ile uygulamanın yeterli ve pratik olmadığını, uzlaştırmanın 

günümüzdeki uygulama alanı ile etkisiz bir müessese haline getirildiğini de 

belirtmektedirler. 

Hâkimlerin 10'u kovuşturulması ve soruşturulması şikâyete bağlı suçlarda 

şikâyetten vazgeçme söz konusu olabildiği için, kanunda bu kapsamda belirtilen 

suçların uzlaştırma kapsamında olmasının mantıksız olduğunu savunmaktadır. 

Kovuşturulması ve soruşturulması şikâyete bağlı suçlarda soruşturma veya 

kovuşturma yapılabilmesi için suçtan zarar görenin şikâyet şartı arandığından -

kanunda aksi yazılı olmadıkça- suçtan zarar gören kişinin şikâyetinden vazgeçmesi 

davayı düşmektedir. Uzlaştırma müessesinin bir iş yükü ve yargılama süresini uzatan 

bir müessese olarak görülmesi ve bu gibi sebeplere teşvik edilmemesinin 

sebeplerinden biri de, şikâyetten vazgeçme müessesesi ile uzlaştırma müessesesi 

arasındaki düşünce farklılığının önemi ve her iki müesseseden elde edilen sonuçların 

birbirinden farklı olması üzerinde durulmamasından kaynaklanmaktadır. 

Hâkim G ve Hâkim İ, uzlaştırmanın esas amacına da değinerek müessesenin 

iyi anlaşılmaması ve düzenlenmemesi sebebiyle istenilen sonucun alınamadığına ve 

uzlaştırmanın esas amacına olan fail ve mağdurun zararlarının giderilmesine 

ulaşılamadığını da belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan hâkimlerden 5'i uzlaştırmanın iş yükünü azalttığı ve 

yargılamayı hızlandırdığı; diğer 7'si ise uzlaştırmanın iş yükünü artırdığı ve 

yargılamayı uzattığı görüşündedir. İş yükü ve yargılamanın seyri konusunda bazı 

hâkimlerin ilgi çekici düşünceleri konuya farklı bir bakış açısı getirmiştir. Hâkim K, 

tarafların davanın sonucunu görmeden uzlaşmak istememeleri, sonuç belki daha 

avantajlı olur düşüncesiyle uzlaştırmaya gitmediklerini belirtmiştir. Hâkim F, 

hâkimlerin terfi ve teftiş endişesi nedeniyle uzlaştırmaya yanaşmadıklarını belirterek 

önemli başka bir noktaya değinmiştir. Hâkim J ise uzlaştırıcı atanmasından sonra 

baro içinde yapılacak yazışmalar ve usuli işlemlerin de yavaş işleyip yargılamayı 

uzattığı konusundaki görüşünü konuya ek olarak belirtmiştir. 

Burada hâkimlerin terfi ve teftiş sebebiyle uzlaştırmaya yanaşmamasına bir 

çözüm olarak, teftiş kurulunun uygulamalarında ve ilkelerinde uzlaştırmayı teşvik 

edecek, uzlaştırma dosyalarını işten saymayacak ve uzlaştırmaya sevk halinde prim 

verecek türden değişiklikler yapılması gösterilebilir. 

Araştırmaya katılan hâkimlerden 3'ü, mağdur maddi zararının giderimini talep 

ettiğinde uzlaştırmaya gidilemediğini, mağdurların sadece maddi zararın tazmini 
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üzerinde durup uzlaştırma müessesesine başvurmaya gerek duymadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Verilen kapsamlı yanıtlardan elde edilen verilere göre uzlaştırma müessesesi 

adalet sistemimize girdiğinden beri araştırmaya katılan hâkimlerden 10'u uzlaştırmayı 

uygulamadıklarını belirtmiştir. 

Görüşme esnasında onarıcı adalet modeli ile uzlaştırma müessesesini 

bağdaştırarak konuyla ilgili daha ayrıntılı yorum yapan tek hâkim olan Hâkim G, 

sistem olarak Amerikan sistemine yaklaşılması gerektiğini, uzlaştırma sayesinde 

toplumun adalet duygusu gelişeceğini belirterek, kamu otoritesinin yanında sanığın 

ve mağdurun adalet duygusunun da gelişeceğine değinmiştir. Uzlaştırmanın sadece 

yargı mercii ve sanık arasında olmaması, uygulamada asıl olması gerektiği gibi 

mağdurun tatminin öncelikli olarak dikkate alınması ve amacın sadece cezalandırma 

olmamasının önemini de belirterek bizde sadece cezalandırıcı adalet söz konusu 

olduğunu ve onarıcı adaletin genişletilmesi gerektiğini özellikle belirtmiştir. 

Günümüzde çocuk ceza adalet sistemini cezalandırıcı adalet anlayışından 

uzaklaşıp, onarıcı bir adalet modeline dönüştürebilmek için alternatif uyuşmalık 

çözümleri üzerinde ilgili kanun ve yönetmeliklerde gerekli düzenlemeler yapılması 

gerekmektedir. Onarıcı adalet modelinin çocuk ceza adalet sistemindeki en önemli 

yansıması mağdur fail uzlaştırmasıdır. Mağdur fail uzlaştırması araştırmadan elde 

edilen bulgulara göre yararlı ve gerekli bir müessese olarak görülmektedir. Kuşkusuz 

her yeni uygulamanın yerleşmesi ve pratik kazanabilmesi zaman almaktadır. 

Uzlaştırma hükümlerinin de yürürlüğe girdiği 2005 yılından itibaren uygulamasında 

aksaklık ve eksiklikler mevcut olduğu görülmüştür. Bu eksiklik ve aksaklıkların 

giderilmesi için bazı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklere rağmen 

araştırmaya katılan hâkimlerin görüşlerinin çoğunluğu uzlaştırma uygulamasının 

olumsuzlukları üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Araştırmaya katılan hâkimlerin çoğunluğunun uzlaştırmayı bir iş yükünü artıran 

ve yargılamayı uzatan bir sebep olarak görmesi uzlaştırmadan beklenmeyen 

sonuçtur. Aksine uzlaştırma, mağdura, faile ve topluma sağladığı yararların yanında 

iş yükünü hafifletmesi ve yargılamayı hızlandırması bakımından sisteme katkıda 

bulunması beklenen bir müessesedir. Uzlaştırma müessesesinden beklenen 

beklentilerin karşılanmasını engelleyen ve müessesesinin işleyişini etkileyen bazı 

aksaklık ve eksiklikler uzlaştırma yoluna neredeyse hiç gidilmemiş olmasının 

sebeplerini oluşturmaktadır. 
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Tablo 2. Araştırmaya katılan hâkimlerin uzlaştırmanın hayata geçirilmesinden 

önceki aşamalarda karşılaşılan engellere ilişkin görüşleri 

GÖRÜŞLER 
KİŞİLER 

GÖRÜŞLER A B C D E F G H I J K L 
Altyapı eksikliği vardır. X X X X X X X X X X X X 
Zararın miktarı uzlaştırıcı ücretinden düşükse 
uzlaştırmaya gidilmiyor. 

X X X X X X 

Uzlaştırma müessesesinin uygulanması hakkında 
yeterince bilgilendirme yapılmamıştır. 

X X X 

Mağdur ve faile ulaştırma imkânını sağlayan 
adres sistemi yetersiz. 

X X X X X 

Yargılamanın yapıldığı mahkeme haricinde ayrı 
bir uzlaştırma mahkemesi olmalıdır. 

X 

Uzlaştırma müessesinde belirtilen süreler 
konusunda değişiklikler yapılmalıdır. 

X X X 

Araştırmaya katılan hâkimlerin tümü uzlaştırma prosedürünün 

uygulanmasında bir alt yapı eksiğinin olduğu konusunda hemfikirdirler. 

Hâkimlerin 8'i zarar miktarının uzlaştırıcı ücretinden düşük olması halinde 

uzlaştırmaya gidilemediğini belirtmişlerdir. Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 31. maddesinin 

6. fıkrasında belirtildiği üzere uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler devlet 

hazinesi tarafından karşılanacaktır. Hâkimlerin, uzlaştırma gidilememesinin sebebi 

olarak uzlaştırıcı ücretini ileri sürmesi bu konuya ne kadar uzak durduklarını 

göstermektedir. Burada yine hâkim ve savcıların eğitilmesi gerekliliği göze 

çarpmaktadır. 

Araştırmaya katılan hâkimlerden 3'ü uzlaştırma müessesesinin uygulanması 

hakkında yeterince bilgilendirme yapılmadığını ileri sürmektedir. Bu konu ile ilgili 

Hâkim İ, bu konuda uzlaştırmaya gidilip gidilemeyeceğini önce sanığa sonra mağdura 

sorulması gerekliliğini belirterek uygulamada mağdurun bulunmaması ya da 

bulunmasının zaman alması durumunda ilk önce faile sorulabildiğini örnek 

göstermektedir. 

Hâkimlerden 6'sı mağdura ve faile ulaştırma imkânını sağlayan adres 

sisteminin yetersiz olduğunu ve bunun yeri geldiğinde uzlaşmaya engel teşkil ettiğini 

veya yargılama süresini uzattığını belirtmişlerdir. Sürecin sağlıklı işlemesi için mağdur 

ve sanıkla iletişim kurulması ve dolayısıyla adreslerinin bilinmesi gerektiği 

doğrultusunda fikir bildirmişlerdir. 
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Araştırmaya katılan hâkimlerden 3'ü uzlaştırma müessesinde belirtilen süreler 

konusunda değişiklikler yapılması gerektiği ileri sürmüşlerdir. Burada kastedilen 

uzlaştırma sürecinin daha hızlı sonlandırılması için öngörülen süredir. 

Hâkim K, diğer hâkimlerden farklı bir bakış açısı ile soruya yaklaşmış ve 

yargılamanın yapıldığı mahkeme haricinde ayrı bir uzlaştırma mahkemesi kurulması 

gerektiğini savunmuştur. Uzlaştırma için ayrı bir hâkim ve savcı olmalı ve bu 

müessese için müstakil bir mahkemenin kurulması gerektiğini ileri sürmüştür. 

Ayrıca Hâkim A, uzlaştırmayı müdafinin değil hâkimin talep edebiliyor olmasını 

da uzlaştırmanın uygulanmasını engelleyen bir düzenleme olarak belirterek farklı bir 

görüş ortaya sunmuştur. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, uzlaştırma hükümlerinin doğru ve 

eksiksiz bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli olan altyapının mevcut olmadığı 

üzerinde bir görüş birliği mevcuttur. Gerek taraflara ulaşmada adres sisteminin 

yetersizliği ve tarafların uzlaştırma konusunda bilgilendirilmesi, gerekse uzlaştırma 

atanmasında yaşanan sorunlar, uzlaştırıcının eğitilmesi ve nitelikleri konusunda 

karşılaşılan aksaklıklar altyapı eksikliğinin getirdiği sorunlardır. 

Tablo 3. Araştırmaya katılan hâkimlerin uzlaştırmanın uygulanmasında 

karşılaşılan sorun ve aksaklıklara ilişkin görüşleri 

GÖRÜŞLER 
KİŞİLER 

GÖRÜŞLER A B C D E F G H I J K L 
Savcılar, uzlaştırmaya başvurmak istemiyor. X X X X 
Uzlaştırma, soruşturma aşamasında yapılmalıdır. X X X X 
Uzlaştırıcı atanmasını taraflar talep etmelidir. X X 
Taraflar uzlaştırma konusunda yeteri kadar 
bilgilendirilmediği için şikâyetten vazgeçme 
yoluna gidiliyor. 

X X X X X X X X X X X X 

Araştırmaya katılan hâkimlerden 4'ü savcıların uzlaştırma müessesesine 

başvurmadıklarını belirtmiştir. Buna ek olarak savcıların uzlaştırmayı bir iş yükü ve 

ayak bağı olarak gördükleri için öncelikle bu zihniyetin değişmesinin gerekliliği 

üzerinde durmuşlardır. 
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Hâkimlerden 4'ü uzlaştırmanın soruşturma aşamasında yapılması gerektiğini 

belirtmişlerdir. Aksinin yargılamayı uzatacağını savunmuşlardır. 

Hâkim A ve Hâkim H, uzlaştırıcı atanmasını tarafların talep etmesinin uygun 

olacağını savunurken, 'Taraflar uzlaştırıcı talep ederse' ibaresi eklenmesi, hâkim ve 

savcı gerekli görürse uzlaştırıcı atanabilmesi yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Araştırmaya katılan hâkimlerin tümü uzlaştırma konusunda tarafların 

bilgilendirilmesinin yetersiz olduğu için şikâyetten vazgeçme yoluna gidildiği görüşünü 

paylaşmaktadır. Hâkim D buna örnek olarak teşebbüs aşamasında kalan suçta 

manevi zarar varsa uzlaştırmanın ne şekilde yapılacağının net olmadığını belirterek 

bu gibi suçlarda uzlaştırmanın ne şekilde yapılacağı kesin olmamasının uzlaştırmanın 

uygulanmasını engellediğini savunmuştur. 

Görüşme esnasında Hâkim J'nin ailelerin uzlaştırmaya gitmesinin mümkün 

olabileceği ve bunun için de suçlu çocuğun beyanının yeterli olması yönündeki 

görüşünü farklı bir bakış açısı olarak belirtmekte yarar duyuyoruz. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, uzlaştırmaya soruşturma 

aşamasında savcı tarafından gidilmesi uygun görülmektedir. Kovuşturma 

aşamasındaki uzlaştırmanın yargılamayı uzatacağı düşüncesi araştırmaya katılan 

hâkimlerin çoğunluğunda mevcut bulunmaktadır. Araştırmaya katılan hâkimlerin ilk 

üzerinde durdukları konunun iş yükü ve yargılamanın uzaması olduğu dikkatlerden 

kaçmayan çarpıcı bir noktadır. Burada adalet sisteminin bütününden kaynaklanan 

büyük bir sorun ortaya çıkmaktadır. Yargılandırmayı hızlandırma ve iş yükünü 

azaltma uzlaştırmanın uygulamasının getireceği yararlar arasında sayılmasına 

rağmen tam aksi bir sonucun ortaya çıkması ortada büyük bir sorunun olduğunu 

işaret etmektedir. Sistemde bu şekilde oluşan boşlukların doldurulması, uygulamalar 

arasındaki koordinasyonun kurulması, gerekirse temelden sistemin düzeltilip 

değiştirilmesi otoritelerin öncelikli hedefi olmalıdır. 



92 

Tablo 4. Araştırmaya katılan hâkimlerin çocuk adalet sisteminde 

uzlaştırma için uygulanacak hükümlerin sadece Ceza Muhakemesi Kanununda 

düzenlenmiş olmasının yeterli olup olmadığına ilişkin görüşleri 

GÖRÜŞLER 
KİŞİLER 

GÖRÜŞLER A B C D E F G H I J K L 
Çocuk adalet sisteminde uzlaştırma için 
uygulanacak hükümlerin Ceza Muhakemesi 
Kanunu'nda düzenlenmiş olması yeterlidir. 

X X X X X X 

Çocuk adalet sisteminde uzlaştırma için 
uygulanacak hükümlerin Ceza Muhakemesi 
Kanunu'nda düzenlenmiş olması yeterli değildir. 

X X X X X X 

Çocuk Koruma Kanununda çocuklar için 
uzlaştırma hükümleri ayrıca düzenlenmelidir. 

X 

Uzlaştırma hükümlerine Türk Ceza Kanununda da 
yer verilmelidir. 

X 

Çocuklar için uzlaştırma hükümlerinin kapsamı 
daraltılmıştır ve fakat genişletilmelidir. 

X X X X X X X X X 

Kapsamın daraltılması uzlaştırmanın 
uygulanmasını engellemektedir. 

X X X X X X X X X 

Uzlaştırma sanığın ceza almasının yanında başka 
konularda da söz konusu olabilmelidir. 

X X 

Araştırmaya katılan hâkimlerden 6'sı çocuk adalet sisteminde uzlaştırma için 

uygulanacak hükümlerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenmiş olması yeterli 

olduğu; katılan hâkimlerden diğer 6'sı ise çocuk adalet sisteminde uzlaştırma için 

uygulanacak hükümlerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenmiş olması yeterli 

olmadığı konusunda görüş bildirmişlerdir. 

Bununla birlikte Hâkim A, maddi unsurlarının Ceza Kanununda, usul 

hükümlerinin ise yine ayrıca Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenmesinin daha 

doğru olacağı görüşünü de ayrıca belirtmiştir. Hâkim J ise, Çocuk Koruma 

Kanununda çocuklar için uzlaştırma hükümlerinin ayrıca yeniden düzenlenmesi 

gerektiği görüşündedir. 

Araştırmaya katılan hâkimlerden 9'u çocuklar için uzlaştırma hükümlerinin 

kapsamı daraltılmış olmasının uzlaştırmanın uygulanmasını engellediği görüşündedir. 

Hâkimlerden 9'u çocuklar için uzlaştırma hükümlerinin kapsamı daraltılmış 

olmasının yaratmış olduğu olumsuzluğun giderilerek uzlaştırma uygulanabilecek 

suçların kapsamının genişletilmesinin gerektiğini savunmaktadırlar. 
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Hâkim G ve Hâkim E, uzlaştırmanın sanığın ceza almasının yanında cezada 

indirim yapılması, cezanın seçenek yaptırımlara çevrilmesi ve suçun vasfı gibi başka 

konularda da uygulanabilir olması gerektiğini belirterek asıl amacın çocukları topluma 

kazandırmak olduğuna ve çocuklarla ilgili her türlü düzenlemede uzlaştırmanın söz 

konusu olması gerektiğine özellikle değinmişlerdir. 

Çocuk Koruma Kanunu'nun 24. maddesinin 1. fıkrasına göre ''5395 sayılı 

Çocuk Koruma Kanununun 24. maddesine göre, Ceza Muhakemesi Kanununun 

uzlaştırmaya ilişkin hükümleri suça sürüklenen çocuklar bakımından da uygulanır''. 

Çocuk Koruma Kanunu bu düzenleme ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nda 

düzenlenmiş uzlaştırma hükümlerine atıfta bulunmuştur. Çocuk Koruma Kanununun 

Ceza Muhakemesi Kanununa yaptığı atıfla, uzlaştırmaya tâbi suçlar belirlenirken, 

çocuklarla yetişkinlerin işledikleri suçlar arasında bir ayırım yapılmamış; çocuk 

suçlularla ilgili uzlaştırma hükümleri yetişkinlere ilişkin kurallarla aynı olmuştur. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Çocuk Koruma Kanununun 24. maddesinde 

5560 sayılı Kanunla yapılan değişiklik neticesinde suça sürüklenen çocuklar için 

uygulanacak uzlaştırma hükümlerinin büyükler için uygulanan uzlaştırma 

hükümleriyle sınırlandırılarak kapsamının daraltılmış olması doğru bir uygulama 

olmamıştır. Oysa uzlaştırmanın amaçları dikkate alındığında, suça sürüklenen 

çocuklar bakımından uzlaştırmanın özellik gösteren yönlerinin atıf yapılarak değil; 

farklı kanun ve yönetmeliklerde ayrı düzenlemesi ve kapsamının daha geniş 

tutulması gerekmektedir. 

Almanya'daki ceza kanunundan ayrı bir kanun olan Gençlik Mahkemesi 

Kanunu, Kanada'da Gençlik Ceza Adaleti Kanunu, İsviçre'de Fribourg Çocuk 

Mahkemesi Kanunu, ABD'de Gençlik Ceza Adaleti ve Suçu Önleme Bürosu, Genç 

Mahkemeleri, Gençlik Mahkemeleri ve Aile Mahkemeleri çocuk ceza adalet 

sisteminin ceza kanunları dışında ayrıntılı olarak düzenlenmesine birer örnek teşkil 

etmektedir. 
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Tablo 5. Araştırmaya katılan hâkimlerin uzlaştırıcı olarak görev alacak kişinin 

ne gibi vasıflara sahip olması gerektiğine ilişkin görüşleri 

GÖRÜŞLER 
KİŞİLER 

GÖRÜŞLER A B C D E F G H I J K L 
Uzlaştırıcının hukukçu olması şart değildir. X X X X X X 
Uzlaştırıcının hukuk nosyonuna sahip olması 
faydalı olacaktır. 

X X X X X X 

Araştırmaya katılan hâkimlerin 6'sı uzlaştırıcını hukuk nosyonuna sahip olması 

gerektiği ve diğer 6'sının ise uzlaştırıcının nitelikleri konusunda hukuk nosyonunun 

gerekli olmadığı görüşünde olduğu görülmektedir. 

Uzlaştırıcının hukukçu olması veya hukuk nosyonuna sahip olması 

gerekmediği görüşünde olanlar ise, bir bilirkişi gibi hareket edebilecek, alanın da 

saygın, güvenilen, toplumun ileri gelenlerinden, sosyoloji ve psikoloji gibi toplum 

bilimleri konusunda uzman, suçun maddi unsurları hakkında bilgi sahibi olan, insan 

yapısından anlayan, ikna kabiliyeti yüksek, dürüst, sicili temiz bir kişinin de uzlaştırıcı 

olabileceğini ileri sürmektedirler. Sosyal hizmet uzmanı, psikologlar, sosyologlar, 

mahkemelerin yazı işleri müdürleri uzlaştırıcı olabilecek kişilere örnek olarak 

gösterilmiştir. 

Uzlaştırıcının hukuk nosyonuna sahip biri olması gerektiği görüşünde olanlara 

göre ise avukat ve noterler uzlaştırıcı olabilirler. Hakim J, hukuk eğitiminin yanında 

pedagoji eğitiminin de yararlı olabileceğinin özellikle üzerinde durmuştur. 

Konuya farklı bir açıdan bakan hâkim C, uzlaştırıcıdan önce hâkimlerin 

rehabilite edilmesi gerektiğini belirterek çocuk mahkemelerine öncelikli olarak istekli 

hâkimlerin atanmasının daha uygun olacağını ve hatta daha çok bayan hâkimlerin 

çocuk mahkemelerinde görev almasının gerektiğini vurgulamıştır. Hâkim C, kendisini 

de örnek göstererek daha önce Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi Mahkemelerde 

görev almış hâkimlerin atamalarında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bunu 

da göz önünde bulundurarak atama yapması gerektiğini belirtmiştir. 'Ben şimdi 

çocukları terörist olarak görüyorum. Bu gibi bir durumda önce hâkimin adapte 

edilmesi gerekir. Benim durumum gibi bir durum çocukların psikolojisine olumsuz etki 

edebilir.' gibi cümlelerle de fikrini pekiştirmiştir. 

Uzlaştırma müessesesi, taşıdığı anlam bakımından üzerinde ayrıntılı olarak 

durulması gereken bir müessesedir. Uzlaştırma müzakerelerinin özellikleri göz önüne 
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alındığında uzlaştırıcının hukuk nosyonuna sahip olması zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır. Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülmesi, uzlaştırma 

müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil 

dışında kimsenin katılamayacağı, uzlaştırıcının uzlaştırma sürecinde kendisine 

yapılan açıklamaları gizli tutmakla yükümlü olması uzlaştırıcının görevinin önemini 

daha da artırmaktadır. 

Tarafların uzlaştırıcı atanması konusunda uygulamadaki tutumunun mağdurun 

uğradığı zararın uzlaştırıcı ücretinden düşük olması halinde uzlaştırma yoluna 

gitmemek, zararı maddi açıdan tazmin ederek yargılamayı sonlandırmak olduğu 

araştırmaya katılan hâkimlerce belirtilmiştir. Uzlaşma sağlandığı takdirde 

uzlaştırıcının ücretinin devlet tarafından karşılanacağı Uzlaştırma Yönetmeliğinde 

düzenlenmiş olmasına karşın uygulamada yine de uzlaştırma yolunun tercih 

edilmemesinde tarafların uzlaşmanın kendileri, suçta etkilenen diğer kişiler ve aileleri 

açısından ne anlam ifade ettiğinin bilincinde olmadığını göstermektedir. Bu bakış 

açısı henüz yerleştirilememiştir. 

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Uzlaşma Yönetmeliği gizlilik ilkesinin bir gereği 

olarak tarafların uzlaştırma müzakereleri sırasında yaptıkları açıklamalar, ibraz 

ettikleri belgeler veya bazı olayları ya da suçu kabullenmiş olmaları kendileri aleyhine 

herhangi bir soruşturma, kovuşturma ya da davada delil olarak kullanılamayacağı 

ibaresi üzerinde durmuştur (CMK m. 253, 20; Uz.Yön. m. 19,2). Uzlaştırma 

Yönetmeliğinde gizlilik düzenlenirken, gizlilik kapsamına giren kişilerin, uzlaştırma 

müzakereleri sırasında öğrendikleri bilgiler hakkında tanıklık yapmaya 

zorlanamayacağı da ifade edilmiştir (Uz.Yön. m. 19,2). Bu iki düzenlemede de 

yargılama sürecini etkileyecek olguların uzlaştırma müzakerelerinde ortaya çıkması 

durumunda uzlaştırıcıya büyük sorumluluk verildiği göze çarpmaktadır. Bu sebeple 

uzlaştırıcının hukuk nosyonuna sahip olması uzlaştırıcının sahip olması gereken asli 

nitelik olarak belirtilmelidir. 

Uzlaştırıcı olarak görev alacak avukatların işlevi, mahkemedeki işlevlerinden 

farklıdır. Hukuk eğitim sistemlerinin çoğu, uzlaştırmaya dayalı bir sorun çözme eğitimi 

yerine, mücadeleci uyuşmazlık çözümüne dayalı bir eğitim vermektedir. Hukuk 

fakültelerinde verilen arabuluculuk ve alternatif sorun çözme yöntemlerine ilişkin 

eğitim üzerine ağırlık verildikçe bu durum değişecektir (Özbek, 2004, s. 261-292). 

Uzlaştırıcı avukatlığa dayanan yeni hukuk sisteminin başarılı olması için 

Goldberg, Sander, Rogers ve Cole'a göre (1999) göre şu özellikleri taşıması gerekir: 
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• Hukuk eğitimine destek vermesi 

• Alternatif Sorun Çözme çalışmalarını değerlendirmek ve gerektiğinde 

müeyyidelendirmek üzere yasal etik komitelerin kurulması 

• Mesleki yönden uygun gelişmelere ayak uydurabilmeleri için 

hukukçulara eğitim ve gerektiğinde mali destek veren kurumların 

oluşturulması 

• Yeni uzmanlık alanlarının düzenlenmesi ve ruhsata bağlanması 

(Özbek, 2004, s. 261-292). 

Mağdurla failin biraraya getirilmesi, ancak hünerli bir kolaylaştırıcını 

kontrolünde çok iyi düşünülmüş bir süreçte gerçekleştirilebilir. Bu tarafsız 

üçüncü kişinin işlevini yerine getirilebilmesi için eğitim şarttır. 

Mağdur fail arabuluculuğundaki eğitimin şekli, suçun yapısının yanında 

ceza adaleti sisteminin nasıl işleyeceği ve mağdurların ihtiyaçları üzerinde 

çalışılmasını gerekmektedir. Suça sürüklenen çocuklarla çalışan 

uzlaştırıcıların özel yetenek ve bilgilere sahip olması ve bir eğitimden 

geçmeleri gerekmektedir. 

Tablo 6. Araştırmaya katılan hâkimlerin uzlaştırıcının denetlenmesine ilişkin 

görüşleri 

GÖRÜŞLER 
KİŞİLER 

GÖRÜŞLER A B C D E F G H I J K L 
Uzlaştırıcının denetlenmesine gerek yoktur. X X 
Uzlaştırıcı denetlenmelidir. X X X X X X X X X 
Uzlaştırıcı savcılık veya mahkeme tarafından 
denetlenmelidir. 

X X X 

Uzlaştırıcının denetlenmesi şu an ki uygulamada 
güçtür. 

X X X X 

Araştırmaya katılan hâkimlerden 9'u uzlaştırıcının denetlenmesi gerektiğini 

savunurken 2'si uzlaştırıcının denetlenmesine gerek olmadığını savunmuştur. 

Uzlaştırıcının denetlenmesini gereksiz bulan hâkimlere göre uzlaştırıcı tarafları 

uzlaştırmayı başarıp mağdurun zararının karşılanmasını bir şekilde sağladıktan sonra 

denetlenmenin bir anlamı olmadığını düşünmektedirler. 
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Hâkim K, en baştan savunduğu müstakil bir uzlaştırma mahkemesinin 

gerekliliği düşüncesine paralel olarak uzlaştırıcının da bu mahkemeler tarafından 

denetlenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. 

Hâkim F ise mahkeme içinden görevli yazı işleri müdürü gibi bir görevlinin 

uzlaştırıcı olduğu zaman daha rahat denetlenebileceği fikrini ileri sürmüştür. 

Denetim konusunda farklı bir görüşe sahip olan Hâkim H' ye göre ise 

uzlaştırmacının denetimini devlet yapmalıdır. Uzlaşmacıya ve mağdura dışarıdan 

tehdit olduğu zaman devlet bunları engelleyecek mekanizmayı kurmalıdır. 

Araştırmaya katılan hâkimlerden 3'ü uzlaştırıcının savcılık veya mahkeme 

tarafından denetlenmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan hâkimlerden 4'ü uzlaştırıcının denetlenmesi şu an ki 

uygulama için zorluk teşkil etmekte olduğunu belirtmiştir. Farklı şehirlerde yapılacak 

uzlaşmaların atanması ve denetlenmesinin zor olduğu ayrıca belirtilmiş bir husustur. 

Uzlaştırma müzakerelerinde sadece tarafların uzlaşmasıyla bir sonuca 

varılması üzerinde durulmaktadır. Yapısı gereği uzlaşma müessesesi, süreç içinde 

tarafların ve hatta tarafların içinde bulunduğu toplumların onarılması üzerine 

yapılandırılmalıdır. Tarafların sadece bir belge imzalayarak anlaşmaya varması, 

uzlaşmadan elde edilmesi beklenen moral, özür ve onay psikolojisinin, yani 

uzlaşmanın manevi yönünün elde edildiği anlamına gelmez. Bu sebeple uzlaştırıcının 

nasıl bir yöntem yoluyla ve ne şekilde taraflar arasında arabuluculuk yaptığı 

gözlemlenmelidir. Usulüne ve amaçlarına uygun uzlaştırma yapılabilmesi için 

uzlaştırıcıyı bu yönde eğitilmesi gerekmektedir. Bu tarz bir uzlaştırıcı eğitimini 

sağlayabilecek, sertifika verebilecek veya atölye çalışmaları yapabilecek kuruluşların 

kurulması ve geliştirilmesi uzlaştırma sürecine büyük katkısı olacağı açıktır. 

Uzlaştırıcının, Cumhuriyet savcısıyla irtibat halinde olması olağan 

karşılanabilirse de talimat alması doğru olmayacaktır. Zira öncelikli sorun, böyle bir 

talimatın içeriğinin belirsiz olmasıdır. Cumhuriyet savcısının yetkisinin, 'uzlaştırma 

sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olduğu' düşünülebilirse de, aynı kanun 

değişikliği ile uzlaştırmayı bizzat gerçekleştirebilme yetkisiyle donatılan Cumhuriyet 

savcısının bu yetkiyi daha geniş bir şekilde kullanması mümkündür. Bu durumda, 

Uzlaştırmacı atanmasını anlamsız kılacağı gibi, Cumhuriyet savcısının uzlaştırmayı 

bizzat gerçekleştirmesi konusunda belirtilen sakıncalar gündeme gelecektir. Kaldı ki, 

müzakere teknikleri, beden dili ve benzeri konulardaki özel becerisiyle uyuşmazlığın 

çözümüne katkıda bulunması beklenen uzlaştırıcının izlenecek yöntem konusunda 
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da hukuka uygun davranmak koşuluyla serbest olması gerekir (Soygüt ve Mualla, 

2008, s. 81-89). 

5560 sayılı Kanunda yapılan düzenlemede 253. maddenin ondördüncü 

fıkrasında, uzlaştırmacının, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili 

olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebileceği ve Cumhuriyet savcısının, 

uzlaştırmacıya talimat verebileceği; 253. maddenin onyedinci fıkrasında ve 

Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 21. maddesinin üçüncü fıkrasında, Cumhuriyet savcısının, 

uzlaştırma raporunu tarafların özgür iradelerine dayanıp dayanmadığı ve edimin 

hukuka uygun olup olmadığı yönlerinden denetleyeceği düzenlenmiştir. Uzlaştırma 

Yönetmeliği'nin 21. maddesinin dördüncü fıkrasına göre ise, Cumhuriyet savcısı, 

uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanmadığını ve edimin hukuka uygun 

olmadığını belirlerse raporu onaylamayacak ve onaylama gerekçesini rapora 

yazacaktır. Bu durumda uzlaşma gerçekleşmemiş sayılacaktır. Bu hükümler 

karşısında uzlaştırma müzakereleri sırasında uzlaştırmacının tamamen özgür 

olmadığı, sürecin Cumhuriyet savcısının kontrolünde olduğu söylenebilir (Çetintürk, 

2009, s. 533-534). 

Cumhuriyet savcısı, bütün uzlaştırma sürecinin ve varılan anlaşmanın onarıcı 

adalet ilkelerine uygunluğundan ve tarafları tatmin ettiğinden emin olmalıdır. Ancak 

bu kontrolün sağlıklı işleyebilmesi amacıyla taraflara uzlaştırma müzakereleri 

sırasında yapılan işlemlere itiraz hakkı verilmemiştir. Sadece 253. maddenin 23. 

fıkrasında uzlaştırma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda 

öngörülen kanun yollarına başvurulabileceği düzenlenmiştir. Hâlbuki uzlaştırma 

sürecinde, özellikle müzakereler sırasında haklarını çiğnendiğini düşünen tarafa 

yapılan işlemlere e alınana kararlara karşı itiraz hakkı verilmesinin, hem uzlaştırma 

sürecinin ceza adalet sistemi tarafından kontrolü hem de tarafların hukuki 

güvenliklerinin sağlanması bakımından daha uygun olduğu düşünülmektedir. Ancak, 

burada Cumhuriyet savcısının uzlaştırıcı üzerindeki kontrolünün, uzlaştırıcının 

uzlaştırma sürecinde sahip olması gereken özerkliği zedelememesine dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 
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Tablo 7. Araştırmaya katılan hâkimlerin uzlaştırmada suçtan doğan zararın 

giderilmesinde öncelikle hangi tür giderim biçimi tercih edildiğine ilişkin görüşleri 

KİŞİLER 
GÖRÜŞLER A B C D E F G H I J K L 

Suçtan zararın tazmininde öncelikle maddi tazmin X X X X X X X X X X X 
yoluna gidiliyor. 
Özür yolu ile mağdurun manevi açıdan tatmin 
edildikten sonra zararı maddi açıdan tazmin 

X 

yoluna gidilmelidir. 
Alt yapı eksikliğinden dolayı faile başka 
yükümlülükler verilmesi söz konusu değil. 

X X X 

Suçtan doğan zararın maddi tazmininde çocuğun 
kendisinin, ailesinin veya kanuni temsilcisinin 

X X X 

kişisel teminatları göz önünde tutulabiliyor. 

Araştırmaya katılan hâkimlerden 11'i uzlaştırmada öncelikle suçtan doğan 

zararın maddi tazmine gidildiğini belirtmiştir. Sadece hâkim C, özür yolu ile mağdurun 

manevi açıdan tatmin edildikten sonra maddi tazmin yoluna gidilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. 

Hâkim A, suçtan zarar görenin manevi tazmin istemesi durumunun biraz farklı 

bir kafa yapısı, bilinç gerektirdiğini ayrıca belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan hâkimlerden 3'ü alt yapı eksikliğinden dolayı ödev verme, 

yapma borcu ve kamu kurumunda çalıştırılma gibi başka yükümlülüklerin verilmesinin 

söz konusu olmadığını belirtmektedir. 

Hâkimlerden 3'ü maddi tazmin söz konusu olduğunda çocuğun kendisinin, 

ailesinin veya kanuni temsilcisinin kişisel teminatları göz önünde tutulabildiğini 

belirtmiştir. 

Uzlaştırmanın asıl amacı, fail, mağdur ve içinde bulundukları toplumun 

uzlaştırma süreci sonunda zarar gördükleri suçun işlenmesinden önceki durumlarına 

getirilmesini sağlamaktır. Uzlaşma anlaşmasında tarafların üzerinde karar kıldığı 

maddi tazminin yanı sıra uzlaşmanın moral yanının da üzerinde durularak psikolojik 

onarma da söz konusu olmalıdır. Uzlaştırma, maddi tazmin ve manevi tazmin olarak 

iki koldan yürütülmesi gereken bir süreçtir. Sadece maddi anlamda uzlaşma 

sağlanması suça sürüklenen çocuğun yeniden suç işleme eğiliminde bir azalma 

sağlamayabilir. Uzlaşmanın manevi yönü bu açıdan büyük önem arz etmektedir. 



100 

Uzlaştırmanın, cezanın şahsiliği ve kusursuz ceza olmaz ilkelerini 

zedelememesi ve ayrıca fail bakımından uzlaştırmadan beklenen faydaların elde 

edilebilmesi için tarafların üzerinde anlaştıkları edimin fail tarafından yerine getirilmesi 

ve bunun için de edimin fail tarafından yerine getirilebilecek nitelikte olması 

gerekmektedir. Bu durum özellikle suça sürüklenen çocuklar bakımından büyük 

önem taşımaktadır. Bunların üstlendikleri parasal edimlerin kendilerinin yerine 

getirmesi zor olduğundan, büyük ihtimalle kanuni temsilcileri bu edimleri yerine 

getirecektir. Bu ise cezanın şahsiliği ve kusursuz ceza olmaz ilkelerini zedeler. Failin, 

yaptığı haksızlığı anlaması ve eylemin sorumluluğunu üstlenmesi zorlaşır. Bu 

sebeple, özellikle suça sürüklenen çocuklar bakımından maddi edimden kaçınmalı, 

özür dileme, mağdur veya toplum için bir iş görme gibi manevi edimlere 

başvurulmalıdır. Böyle bir durum aynı zamanda maddi durumu iyi olan ve kötü olan 

ailelerin çocuklarının suç işlemesi ve uzlaşmaya katılmaları durumunda, eşitlik 

ilkesinin zedelenmesi ihtimalini doğuracaktır. Olayın özelliklerine göre ve failin 

durumuna göre neyin fail tarafından yerine getirilebilecek olduğunu belirlemek zor 

olduğundan, bu husus sadece mağdur ve failin anlaşmasına bırakılmadan, 

cumhuriyet savcısına uzlaştırma raporunun tarafların özgür iradelerine dayanıp 

dayanmadığını ve edimin hukuka uygun olup olmadığının denetlemesi görevi 

verilerek değerlendirilmesi daha doğru bir uygulama olacaktır (Çetintürk, 2009, s. 

575-576). 
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Tablo 8. Araştırmaya katılan hâkimlerin uzlaştırma kapsamına giren 

suçlardan, en çok hangi suç türünde uzlaştırma yoluna gidildiğine ilişkin görüşleri 

GÖRÜŞLER 
KİŞİLER 

GÖRÜŞLER A B C D E F G H I J K L 
5560 sayılı değişiklik yasası öncesi uzlaştırma 
daha çok hırsızlık, yaralama, mala karşı işlenen 
suçlarda uygulanmaktaydı. 

X X X X X X X X X X X X 

Mala karşı işlenen suçlarda uzlaştırma 
uygulanmalıdır (Mala zarar verme, hırsızlık) 

X X X X X X X X X 

Vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlarda 
uzlaştırma uygulanmalıdır (Müessir fiil, yaralama) 

X X X X X X X X 

Konut dokunulmazlığına ilişkin suçlarda 
uzlaştırma yoluna gidilmelidir. 

X 

Hakaret suçunda da uzlaştırma yoluna gidilebilir. X 
Etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlarda 
uzlaştırma uygulanmalıdır. 

X X X X X X X X X 

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda 
uzlaştırma uygulanmalıdır. 

X X X X X X 

Araştırmaya katılan hâkimlerin tamamı 5560 sayılı Kanun öncesi uzlaştırma 

daha çok hırsızlık, yaralama, mala karşı işlenen suçlarda uygulanmakta olduğunu 

belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan hâkimlerden 3'ü hırsızlık ve mala zarar verme gibi mala 

karşı işlenen suçlarda; 2'si müessir fiil, yaralama gibi vücut bütünlüğüne karşı işlenen 

suçlarda; 6'sı hem mala hem de vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlarda 

uzlaştırmanın uygulanması gerektiğini belirtmektedir. 

Etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlarda uzlaştırma uygulanması 

konusunda hâkimlerin 9'u uzlaşmanın uygulanmasının doğru olacağını belirtmiştir. 

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda uzlaştırmanın uygulanabilmesi 

ise 6 hâkim uzlaşmanın doğru olabileceği hususu belirtilmiştir. 

Bunun yanında Hâkim J, uzlaştırmanın konut dokunulmazlığına ilişkin suçlarda 

uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Hakaret suçları için de aynı görüşü Hâkim İ 

ileri sürmektedir. 

5560 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin en büyük sakıncası, aslında 

uzlaştırma kapsamında olması gereken ve dünyada uzlaştırmanın en yaygın olarak 

uygulandığı kasten yaralama (kısmen), eziyet, tehdit (kısmen), cebir, hırsızlık 

(TKC'nın 168. maddesindeki etkin pişmanlık hükmü nedeniyle tamamen), mala zarar 

verme (TKC'nın 168. maddesindeki etkin pişmanlık hükmü nedeniyle tamamen), 
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dolandırıcılık ve kötü muamele gibi uzlaştırmanın mahiyetine uygun pek suç tipinin 

uzlaştırma kapsamı dışında bırakılmış olmasıdır (Çetintürk, 2009, s. 463-464). 

5560 sayılı Kanunla Türk Ceza Kanununun 142. maddesine eklenen 4. fıkrada 

'hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar 

verme suçunun işlemesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma 

yapılabilmesi aranmaz' ifadesi ile hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut 

dokunulmazlığının ihlali suçu işlendiğinde, uzlaştırmaya başvurma imkânı 

bulunmamaktadır. Bu değişiklik sadece bu suçlardan dolayı soruşturma ve 

kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmayacağını öngörmüştür. Konut 

dokunulmazlığının ihlali suçunda şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın 

uzlaştırmaya başvurulacağına göre (CMK m.253) hırsızlık suçunun işlenmesi 

amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar verme suçunun işlenmesi 

halinde de uzlaştırma hükümlerine başvurulabilmek mümkündür. Kanunları ve 

yönetmeliklerin uyumlu işleyebilmesi için uyuşmazlığa yer vermeyecek derecede 

açık, net ve uygulanabilir olmaları gerekmektedir. Hırsızlık suçunun işlenmesi 

amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar verme suçu için Uzlaştırma 

Yönetmeliğinin 7. maddesinin 4. fıkrasında yer alan ve uygulama imkânı olmayan 

'uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen başka bir suçu işlemek 

amacıyla ya da suçla birlikte işlenmiş olması halinde, uzlaştırma yoluna 

gidilemeyeceği' hükmü uygulama imkânı olmayan bir düzenlemedir. Bu gibi hükümler 

yeniden gözden geçirilerek yönetmelikte düzeltmeler yapılmalıdır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, mala karşı işlenen suçlarda ve vücut 

bütünlüğüne karşı işlenen bazı suçlarda uzlaştırmanın uygulanması daha olasıdır. 

Uzlaştırmanın çocuk adalet sisteminde daha yaygın olarak uygulanabilmesi için 

uzlaştırmanın tabi olduğu suçların çocuklar için ayrıca düzenlenmesi gerekmektedir. 

Günümüzdeki uygulamada büyükler için uzlaştırmanın kapsamı küçükler için de 

uygulanmaktadır. Bu sebeple çocuklar için uzlaştırmanın kapsamı uygulanabilirlikten 

çok uzaktır. Araştırmaya katılan hâkimlerden neredeyse tamamının uyuşmazlığı 

uzlaştırmaya sevk etmemiş olması da bunun bir göstergesidir. 

5560 sayılı Kanunla yapılan bir başka değişiklik de uzlaştırmanın 

uygulanma kapsamının soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suçlarla 

sınırlanmasından vazgeçilerek, katalog halinde sayılan bazı suçlarda uzlaştırmanın 

uygulanmasına imkân sağlanmış olmasıdır. Katalog suçların tespitinde uzlaştırma 
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kapsamına alınan ve alınmayan suçlar bakımından bazı çelişkilerin varlığı tartışma 

konusudur (Çetintürk, 2009, s. 474-475). 

Etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile uzlaştırma arasındaki ilişkiye 

bakıldığında ise aralarında bazı benzerlikler olmasına rağmen farklı kurumlar 

oldukları ve her iki kuruma da aynı anda işlerlik kazandırılmasının etkinliklerini 

arttırmak için önemli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Etkin pişmanlığın 

uzlaştırmayla orak yönü her ikisinin da mağdurun zararlarının giderilmesini 

amaçlamasıdır. Etkin pişmanlığı uzlaştırmadan ayıran temel fark ise, onarıcı adalet 

anlayışından ziyade, tazmin edici adalet anlayışına uygun bir kurum oluşudur. Yine 

uzlaştırmadan farklı olarak etkin pişmanlıkta mağdurun iradesi aranmamakta, mağdur 

ve fail arasında bozulan ilişkilerin onarılması amaçlanmamaktadır. Bu nedenle 

uzlaştırma, etkin pişmanlıktan beklenen faydaları da sağlayabilecek bir kurumdur. 

Üstelik uzlaştırmanın gerçekleşmemesi durumunda etkin pişmanlık hükümlerinin 

uygulanması pekâlâ mümkündür. Etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlarda, 

uzlaştırma yoluna gidilememesi, dünyada da uzlaştırmanın en yaygın ve başarıyla 

uygulandığı ve en çok işlenen suçlardan olan hırsızlık, mala zarar verme gibi suçların 

uzlaştırma dışında kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle, etkin pişmanlık 

hükümlerine tabii olmakla birlikte belli bir mağduru olan suçların da, uzlaştırma 

kapsamına alınması uygun olacaktır (Çetintürk, 2009, s. 482-484). 
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Tablo 9. Araştırmaya katılan hâkimlerin soruşturulması ve kovuşturulması 

şikâyete bağlı suçlarda, çocuk adalet sisteminde uygulanacak uzlaştırma yöntemi için 

ayrı bir düzenlemeye gerek olup olmadığına ilişkin görüşleri 

GÖRÜŞLER 
KİŞİLER 

GÖRÜŞLER A B C D E F G H I J K L 
5560 Sayılı Kanun ile uzlaştırmanın kapsamının 
daraltılması uzlaşma müessesesi için olumsuz bir 
gelişmedir. 

X X X X X X X X X X X X 

5560 Sayılı Kanundan önceki düzenlemede 
çocuklar için uzlaştırma daha çok uygulama alanı 
buluyordu. 

X X X X X X X X X X X 

Uzlaştırmanın kapsamı suça sürüklenen çocuklar 
için genişletilmelidir. 

X X X X X X X X X X X 

Şikâyetten vazgeçmenin söz konusu olduğu 
suçlarda ayrı bir düzenleme yapılarak vazgeçme 
söz konusu olsa bile uzlaştırmaya gidilebilmelidir. 

X 

Şikâyete bağlı suçlarda uzlaştırmaya gidilmesi 
mantıksızdır. 

X X X X X X X X X X 

Uzlaştırma sadece şikâyete bağlı suçlar için 
düzenlenmemeli. 

X X X X X X X X X X 

5560 sayılı değişiklik yasası sonrası şikâyete 
bağlı suçlarda uzlaştırma uygulamada, şikâyetten 
vazgeçme sebebine dönüştürülüyor. 

X X X X X X X X X X X X 

Uzlaştırma kamuya karşı işlenen suçlarda da 
uygulanabilmelidir. 

X X X X 

Kamuya karşı işlenen suçlarda uzlaştırmanın 
uygulanması söz konusu olamaz. 

X 

Uzlaştırma alt sınırı olmadan her suç için 
uygulanabilmelidir. 

X 

Uzlaştırmanın kapsamı sınırlı olmalıdır. X 

Araştırmaya katılan hâkimlerin tamamı 5560 sayılı Kanun ile uzlaştırmanın 

kapsamının daraltılmasının uzlaştırma müessesesi için olumsuz bir gelişme olduğu 

görüşündedir. 

Araştırmaya katılan hâkimlerin 11'i 5560 sayılı Kanundan önceki düzenlemede 

çocuklar için uzlaştırma daha geniş bir uygulama alanı bulduğunu belirtmişlerdir. 

5560 sayılı kanun öncesi uzlaştırmanın uygulama kapsamına dönülmesinin yararlı 

olacağını savunan hâkimlerden bazıları ise kapsamın ne şekilde genişletileceğine 

dair görüşlerde bulunmuşlardır. Bu konuda Hâkim G, sadece ceza vermede değil; 

etkin pişmanlık hallerinde, cezadan indirim hallerinde de uzlaşma söz konusu olması 

gerektiğini belirtmiştir. 



105 

Hâkimlerin 11'i uzlaştırmanın kapsamı suça sürüklenen çocuklar için 

genişletilmesi gerektiğini savunmaktadır. 

Hâkim J, konuyla ilgili farklı bir görüş öne sürerek şikâyetten vazgeçmenin söz 

konusu olduğu suçlarda ayrı bir düzenleme yapılarak vazgeçme söz konusu olsa bile 

uzlaştırmaya gidilebilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Devletin uzlaştırmanın uygulama alanını sınırlamasının sebebine farklı bir 

açıdan yaklaşan Hâkim H' ye göre, mağdurun tehdit ile şikâyetten vazgeçirilmesi 

hususunda devletin mağduru koruyamaması olduğunu belirterek mağduru 

şikâyetinden vazgeçmesi hususunda çetecikler oluşmasını ve mağdurun baskı 

altında kalarak şikâyetini geri almasını engelleme görevinin devlete düştüğünü 

vurgulamaktadır. 

Farklı bir düşünceye sahip olan Hâkim J' ye göre ise, uzlaştırmanın 

kapsamının daraltılmasının sebebi, hırsızlık suçlarının artması olarak gösterilebilir. 

Hırsızlık suçlarında çocukların kullanılmasının artması, hırsızlık suçlarının uzlaştırma 

kapsamından çıkartılmasına sebep olduğunu savunan Hâkim J' ye göre, suç 

sayısının artmasıyla savcıların iş yükü büyük ölçüde artmış olması da bu durumu 

pekiştirmiştir. 

Hâkim H, uzlaştırmanın alt sınırı olmadan her suç için uygulanabilmesini, 

Hâkim K ise Hâkim H' nin tam aksi doğrultuda cevap vererek uzlaştırmanın uygulama 

alanı daha da sınırlandırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Hâkim H, 1986'da 

Almanya'da karısını zehirleyerek öldüren bir iş adamının davasının uzlaşmayla 

sonlandırılıp, devlet ve mirasçılarla uzlaşma yoluna gidildiğini belirterek; 

'Mahkemenin vereceği en iyi karar, iki tarafın sulh ile anlaşmasından kötü olacaktır' 

ibaresini kullanarak taraflar arasında uzlaşma söz konusu olduktan sonra 

mahkemenin davadan elini çekmesi gerektiğini savunmuştur. 

Hâkim K aynı zamanda uzlaştırmanın kamuya karşı işlenen suçlarda 

uygulanmasının daha doğru olacağını ve kamuda uzlaştırmanın daha iyi takip 

edileceğini savunmuştur. Araştırmaya katılan hâkimlerden 4'ü kamuya karşı işlenen 

suçlarda uzlaştırmanın uygulanabileceği görüşünü paylaşmaktadır. Hâkim F, bu 

durumda hazine vekilinin kamuyu temsil edebileceğini de farklı bir görüş olarak 

belirtmiştir. Kamuya karşı işlenen suçlarda uzlaştırmanın uygulanması söz konusu 

olamayacağına ilişkin tek görüş ise Hâkim D' den gelmiştir. 

Araştırmaya katılan hâkimlerden 10'u şikâyete bağlı suçlarda uzlaştırmaya 

gidilmesi mantıksız olduğunu görüşündedir. 
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Hâkimlerden 10'u uzlaştırmanın sadece şikâyete bağlı suçlar için 

düzenlenmemesi gerektiğini savunmaktadır. 

Araştırmaya katılan hâkimlerin tamamı 5560 sayılı değişiklik yasası sonrası 

şikâyete bağlı suçlarda uzlaştırma uygulamada, şikâyetten vazgeçme sebebine 

dönüştürüldüğünü ve bu sebeple uygulama alanı bulamadığını belirtmiştir. 

Hâkim G, suç örgütlerinin, uzlaşma söz konusu olduğu için suçlarda çocukları 

kullanmaya başlamasıyla bu müessesenin içeriği daraltıldığını ifade ederek konuya 

farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak çarpıcı bir açıklamada bulunmuştur. 



BÖLÜM V 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Sonuçlar 

Onarıcı adalet modeli ve uzlaştırma konusunda çocuk mahkemeleri 

hâkimleriyle yapılan bu görüşme bize sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin 

ortaya konması hususlarında yararlı sonuçlar vermekte ve bazı çıkarımlar yapma 

olanağı sağlamaktadır. Çocuk adalet sisteminde uzlaştırma müessesesi incelirken 

onarıcı adalet modeli ışığında konuyu ele almak gerekmektedir. Dolayısıyla konunun 

uygulamaya geçirilmesinde de onarıcı adalet modelinin amaç ve prensipleri gönünde 

bulundurulmalıdır. 

1) Bu araştırma gösteriyor ki; hâkimler uzlaştırma müessesesini onarıcı adalet 

sisteminin felsefesi ile bütünleştirerek yorumlamamaktadır. İş yükünün 

azalması ve yargılamanın hızlandırılması hâkimler için daha büyük önem arz 

etmektedir. Failin, mağdurun ve içinde bulundukları toplumun onarılmasının 

uzlaştırmanın esas amacı olduğunun yeterince üzerinde durulmaması, sadece 

maddi tazmin ile yetinilmesi sebebiyle onarmaya ilişkin istenilen sonuç 

alınamamakta ve müessese verimli işlememektedir. Uzlaştırma, çocuk adalet 

sistemine girmiş ve fakat sistemde uygulama imkânı bulamamış ve uzlaştırma 

konusunda yerleşmesi gereken yeni ve farklı bilinç henüz gelişmemiştir. 

2) Uzlaştırma müessesesinin çocuk adalet sistemine girmesi olumlu karşılanan 

bir gelişme olmuştur. Bununla beraber uzlaştırma müessesesinin oturmadığı 

ve yürürlükte olan hali ile uygulamanın yeterli ve pratik olmadığı hâkimlerce 

belirtilen ortak bir görüştür. Burada bir alt yapı eksikliği olduğu açıktır ve 

araştırmaya katılan hâkimlerce özellikle belirtilmektedir. 
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3) Uzlaştırma müessesesinin çocuklar için uygulanmasında kapsam açısından 

bazı sorunlar bulunmaktadır. Kapsam açısından mevcut olan bu sonuç 

uzlaştırmanın uygulanabilirliğini doğrudan etkilemektedir. 5560 Sayılı Kanun 

ile uzlaştırmanın çocuklar için uygulama alanı daraltılması, uzlaştırmanın 

günümüzdeki etkisiz bir müessese haline gelmesine sebep olmuştur. 

4) Araştırmada uzlaştırmanın uygulanma alanının genişletilmesi hususunda etkin 

pişmanlık hükümlerine yer verilen suçların da kapsama dâhil edilmesi gerektiği 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber cinsel dokunulmazlığa karşı 

işlenen suçlarda çekimser bir duruş söz konusu olsa da uzlaştırma 

hükümlerinin uygulanmasının söz konusu olabileceği görülmektedir. Özellikle 

cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda uzlaştırma hükümleri 

uygulanırken çocuğu psikolojik ve fiziksel gelişimi hususlarında destek 

alınması gerekmektedir. 

5) Araştırmada şikâyetten vazgeçmenin söz konusu olduğu suçların uzlaştırma 

kapsamında olması, uzlaştırmanın uygulanmasında engel teşkil eden bir 

husus olarak belirtilmiştir. Burada şikâyete bağlı suçlarda şikâyetten 

vazgeçilmesi ve uzlaştırma arasındaki ilişki doğru olarak kurulmadığı 

görülmektedir. Şikâyete bağlı suçların uzlaştırma kapsamından çıkartılması da 

uygulamanın işlerlik kazanmasına çözüm olmayacaktır. Uzlaştırma 

müessesesinin mağdura, faile ve içinde bulundukları topluma kazandırdıkları 

açısından müesseseye bakıldığında, konu çok farklı bir boyut kazanmaktadır. 

Öneriler 

1) Ülkemizde uzlaştırma müessesesinin gelişimini sağlamak için yapılması 

gereken yasal düzenlemelerin arasında öncelikle uzlaştırma kurumunun 

detaylı olarak müstakil bir kanunla düzenlenmesi gelmektedir. Uzlaştırma 

kurumunun detaylı olarak müstakil bir kanunla düzenlenmesi uygulamada 

yaşanan duraksamaların ortadan kalmasını ve uzlaştırmanın gelişiminin 

önündeki engellerin kalkmasını sağlayacaktır. Uzlaştırmanın gelişimi 
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bakımından en önemli hususlardan birisi de uzlaştırma hizmetinin 

sorumluluklarını belirlenerek uzlaştırma hizmetinin kurumsal bir yapıya 

kavuşturulmasıdır. Ülkemizde uzlaştırma konusunda kurumsallaşmanın daha 

da sağlamlaştırılması için uzlaştırma uygulamasından sorumlu merkezi bir 

birimin kurulması büyük yararlar sağlayacaktır. Bu birim, uzlaştırma için bir 

takım standartlar geliştirerek uzlaştırma uygulamaları arasında birlikteliği 

sağlamak, uzlaştırmacıların mesleğe kabullerini yapmak, uzlaştırmacılara ve 

uzlaştırma sürecinde sorumluluğu bulunan başta Cumhuriyet savcıları olmak 

üzere ilgili herkese verilecek eğitim faaliyetlerini organize etmek, toplumu ve 

özellikle mağdurları uzlaştırma hakkında bilgilendirmek, uzlaştırma hakkında 

istatistik? bilgiler toplamak ve böylece uzlaştırmanın daha etkin uygulanmasını 

sağlamak gibi uzlaştırma açısından son derece önemli görevleri üstlenmelidir. 

Bu birimin hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk konusunda olduğu gibi 

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulması uygun olacaktır (Çetintürk, 2009, s. 

559-578). 

Uzlaştırma uygulamalarında sorumlu olan hâkim, savcı ve uzlaştırıcı ile 

uzlaştırmaya katılan mağdur ve failin uzlaştırmaya katılımın artmasında etkili 

olabilmesi için uzlaştırmanın amacının ne olduğunu tam anlamıyla 

özümsemeleri gerekmektedir. Uzlaştırma uygulayıcılarının onarıcı adalet 

düşüncesi ve uzlaştırma konusunda eğitim almaları son derece önemlidir. 

Bunun yanında akademisyenlerin, avukatların, hâkimlerin, savcıların ve 

toplumun uzlaşmaya olan ilgilerinin artması da uzlaştırmanın gelişimine 

katkıda bulunacaktır. 

Uzlaştırmanın temel felsefesi zararların tazmini değil, karşılıklı 

iletişimdir. Bu felsefeyi vurgulayan, uzlaştırmanın amacının failin fiilden 

doğmuş olan maddi ve manevi zararları gidermesinden ziyade, mağdur ve fail 

arasında diyalog kurulması olduğunu ortaya koyan yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

Ceza adalet sisteminde, onarıcı adalete ve alternatif sorun çözücü 

yaklaşımlara uygun gelişme ortamı hazırlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

Ceza adalet sistemi içerisinde uzlaştırmanın konumunun güçlendirilmesi için 

gerekli unsurlardan biri de, ceza adaleti makamlarının suçu algılayışlarını yani 

ceza adalet anlayışlarının değiştirilmesidir. 
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Ülkemizde henüz uygulaması çok yeni olan uzlaştırma uygulamalarının 

geliştirilmesi için yapılacak uzlaştırmanın uygulanmasına yönelik araştırmalar 

büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmalar, uzlaştırma süreci, uzlaştırmanın 

sonucu, tarafların anlaşma şekilleri, anlaşmanın yerine getirilmesi ve 

anlaşmanın mağdur ve fail memnuniyeti üzerindeki etkisi üzerine yapılabilir. 

2) Yapılan araştırmaya göre çocuklar için uygulanacak uzlaştırma hükümlerinin 

uygulamaya konulması aşamasında katılımcı çocuk mahkemesi hâkimlerinin 

uzlaştırmaya ilişkin bir altyapı eksikliğinin bulunduğu hususunda fikir birliğine 

varmış olması var olan sistem açısından ivedilikle giderilmesi gereken büyük 

bir eksikliktir. Görüşler incelendiğinde birçok hususta hem yasal hükümler 

açısından hem de çocuk adalet sisteminde uzlaştırma hükümleriyle beraber 

işleyen diğer sistem ve kurumlar açısından eksiklik olduğu görülmektedir. 

Bu hususlardan biri de uzlaştırma müessesinde belirtilen ve uzlaştırma 

sürecinin daha hızlı sonlandırılması için öngörülen sürelerdir. 5560 sayılı 

Kanundan önceki düzenlemede uzlaştırmacının raporunu görüşmelerin sona 

ermesinden itibaren on gün içinde Cumhuriyet savcısına sunması gerektiği 

düzenlenmesine rağmen, yeni düzenlemede uzlaştırma raporunun teslimi için 

kesin bir süreye yer verilmeyerek uzlaştırmacını raporu geciktirmeksizin teslim 

edeceği düzenlenmiştir. Bu konudan 5560 sayılı Kanundan önceki 

düzenlemede olduğu gibi kesin bir süre konması uzlaştırma sürecinin daha 

hızlı sona ermesi bakımından faydalı olabilecektir (Çetintürk, 2009, s. 545). 

Bunun dışında uzlaştırma için gerekli süre açısından kesin bir süre 

öngörülmesi mümkün değildir. Uzlaştırma bakımından maktu süreler 

belirlenmesi yerine, suçun tipine ve tafraların durumlarına göre, uzlaştırma için 

uygun bir sürenin Cumhuriyet savcısı tarafından belirlenmesinin amaca daha 

uygun olacaktır (Çetintürk, 2009, s. 545). Suça sürüklenen çocuklar 

bakımından ise, uzlaştırma süresinin sınırlandırılmaması, uzlaştırma 

müessesesinin etkinliği açısından çok daha fazla önem arz etmektedir. 

Hâkimlerin verdiği bir diğer örnek ise, uzlaştırma ücretinin uğranılan 

zarardan yüksek olması durumunda uzlaştırma yolunun tercih edilmediğidir. 

Oysaki Ceza Muhakemesi Kanunu ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde de belirtildiği 

üzere uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler devlet hazinesi tarafından 

karşılanır (CMK m.253,22; U Y. m.31,6). Yapılan araştırmada hâkim ve 
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savcıların uzlaştırma müessesesinden bu kadar uzak ve hükümlerden 

habersiz olması şaşırtıcı ve aynı zamanda üzücü bir durumdur. Uzlaştırıcı 

ücreti ve uzlaştırıcı giderleri, yargılama giderlerinden sayılmaktadır (CMK m. 

324; U.Y. m.31,4). Müessesenin anlamlı bir şekilde işleyebilmesi için 

hâkimlerin ve savcıların konu üzerinde daha çok eğilmeleri ve suçun taraflarını 

bu konuda aydınlatmaları gerekmektedir. Uzlaşma bilinci, sadece maddi 

zararın giderilmesinden çok daha farklı bir konumdadır. Burada mağdur ve 

mağdurun psikolojisi ön planda tutulmakta, maddi tazminden önce mağdura 

manevi açıdan bir onaylama, özür ve tatmin psikolojisi edindirmek ve faile de 

bu aşamada sorumluluk yükleyerek sebep olduğu zararı gidermede rol 

almasını sağlamak ön planda tutulmaktadır. Bu tamamıyla bir anlayış 

farklılığıdır. 

Çocuklar için onarıcı bir sistemin uygulanması hususu bir kat daha 

önem verilmesi gereken bir husustur. Çocuklar için onarıcı felsefe 

çerçevesinde uygulanacak uzlaştırma hükümlerinin mağdur, suça sürüklenen 

çocuk ve toplum açısından hedeflediği amaçları tam manasıyla 

gerçekleştirebilmesi için çocuk mahkemesi hâkimlerinin ilgili yönetmelik ve 

kanunların içerik ve felsefesine ilişkin gerekli eğitimlerin, ilgili kuruluşlarca 

yapılması büyüklere oranla daha önemlidir. Suça sürüklenen çocuğun 

psikolojik gelişimi esnasında suç sayılabilecek bir davranışı karşısında 

kendisine sunulacak uzlaştırma imkânı sonucunda, uzlaştırma konusunda 

yetkin ve etkin olan uzlaştırıcılardan alacağı psikolojik destek, suça sürüklenen 

çocuğun toplum içinde yeniden yer bulabilmesi ve kendi gelişimi açısından 

olumlu bir gelişme olacaktır. 

Onarıcı adalet anlayışı, Adalet Bakanlığınca yapılacak seminerler, 

eğitimler, sertifika programları gibi çalışmalarla kanun uygulayıcılarına ve 

adalet sisteminde yer alan görevlilere yeterli ölçüde açıklandıktan ve 

benimsetildikten sonra uygulamaya geçirilmesinin çok daha mantıklı ve zaman 

açısından kazançlı olacağı ortadadır. Onarıcı sistemin uygulama araçlarından 

uzlaştırmanın tam anlamıyla işleyememesinden kaynaklanan sorunlardan 

şüphesiz en çok suça sürüklenen çocuk ve suçun mağduru etkilenmektedir. 

3) Yapılan araştırmadan çıkan sonuçlara göre çocuk adalet sisteminde 

uzlaştırma hükümlerinin kapsamına ilişkin değişikliklerin yapılması 
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gerekmektedir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 24. maddesinde yer 

alan, Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaştırmaya ilişkin hükümlerinin suça 

sürüklenen çocuklar bakımından da uygulanacağına ilişkin hüküm ile kapsam 

büyükler için uzlaştırma hükümlerinin uygulama alanıyla daraltılmıştır. Oysa 

uzlaştırmanın amaçları ile bu uygulama bağdaşmamaktadır. Çocuk adalet 

sisteminde uzlaştırma hükümlerinin kapsamını olabildiğince genişletecek 

hükümlere yer verilmeli ve çocuklar için uzlaştırma hükümlerinin ayrıca 

düzenlenmesi gerekmektedir. Burada asıl amaç suça sürüklenen çocukları 

topluma kazandırmaktır. Çocuklarla ilgili her türlü düzenlemede uzlaştırmanın 

kapsamı dâhilinde olması gerekmektedir. 

Çocuk Koruma Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca çocuklar bakımından 

uzlaştırma yetişkinlerle aynı hükümlere tabi kılınmıştır. Bu durumda, günümüz 

çocuk yargılamasına hâkim olan 'soruşturma ve kovuşturmanın çocuğun 

durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi, kararların alınmasında ve 

uygulanmasında çocuğun yaşına ve gelişimine uygun, eğitiminin ve 

öğreniminin, kişiliğinin ve toplumsal sorumluluğun geliştirilmesinin 

desteklenmesi' gibi temel ilkeler göz ardı edilmektedir. Uzlaştırmanın çocuk 

bakımından bir eğitim kurumuna devamının sağlanması veya bir meslek 

kazandırılması gibi eğitici ve ıslah edici bir boyutun olmaması ciddi bir 

eksikliktir. Yargılama yapılması halinde çocuk hakkında hükmedilmesi gereken 

böyle bir tedbir, uzlaştırma sürecinde göz ardı edilmektedir. Uzlaştırma 

Yönetmeliği'nin 20/ç maddesine göre edimin konusu 'şüpheli/sanığın topluma 

faydalı birey olmasını sağlayacak bir programa katılması gibi diğer bazı 

yükümlülükler altına girmesi' olarak kararlaştırılabilir. İçeriği çok da belirgin 

olmayan böyle bir tedbir ancak tarafların anlaşması halinde söz konusu 

olacaktır. Mağdurun eğitim düzeyi veya benzeri sebeplerle, şüpheli veya sanık 

çocuk hakkında böyle bir tedbir uygulanmasının önemini anlayamayacak 

durumda olması halinde ise, uygulamada yalnızca maddi giderimle yetinilmesi 

olasıdır (Soygüt ve Mualla, 2008, s. 81-89). 

Bu itibarla, 2253 sayılı mülga Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev 

ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 24. maddesinde 'şikâyetin geri 

alınmasının, küçüklere ilişkin tedbirlerin uygulanmasına engel olmadığı' 

şeklinde hükmün, 5395 sayılı ÇKK'na alınmaması ve ayrıca uzlaştırma 

bakımından da böyle bir hükmün getirilememesi ciddi bir hata olmuştur. Öte 
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yandan, uzlaştırma halinde çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı 

kabul edilse bile genel olarak güvenlik tedbirleri bakımından sorun teşkil eden 

bir husus daha göze çarpmaktadır. TCK'nın çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 

konusunda, 56. maddesi ile yollamada bulunduğu 5395 sayılı ÇKK'nın 11. 

maddesinde 'bu kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin suça 

sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından çocuklara 

özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılacağı' düzenlenmiştir. 'Suça sürüklenen ve 

ceza sorumluluğu olan' çocuklar bakımından ise herhangi bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bu eksikliğin öncelikli olarak giderilmesi gerekmektedir. 

Mevcut hükümlerden ÇKK'nın 5. maddesinde düzenlenen koruyucu ve 

destekleyici tedbirlerin, 'suça sürüklenen' ve 'uzlaştırmayı kabul eden' çocuklar 

bakımından da uygulanması mümkün olabilirse de; bu konuda açık bir hüküm 

getirilmesi gerekmektedir (Soygüt ve Mualla, 2008, s. 81-89). 

4) Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan ve fakat uzlaşma hükümleri 

dışında tutulan etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ve cinsel 

dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar için uzlaştırma hükümlerinin uygulanması, 

uzlaştırma hükümlerinin çocuklar için uygulama alanını kuşkusuz genişletecek 

gelişmeler olacaktır. 

Bu konu üzerinde çalışan hukukçular arasında değişik düşünceler 

mevcuttur. Öztürk ve Bahri'ye (2005, s. 91) göre, uzlaştırmanın amacının 

sadece zararların tazmini olarak görmek, uzlaştırmanın hukukçular 

bakımından ve kamuoyu tarafından kabullenilmesinde en büyük engeldir. 

Uzlaştırmanın bu şekilde değerlendirilmesi, cinsel özgürlüğe, şerefe ve vücut 

bütünlüğüne karşı işlenen suçların uzlaştırma kapsamında olmasının ahlak 

kurallarını zorladığı eleştirilerine sebep olmuştur. Yine Arslan ve Mualla (2008, 

s. 35, 114)., cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaştırma teklifi dahi 

mağdurun onurunu zedeleyecek niteliktedir ve ülkemizin sosyo-kültürel yapısı 

uzlaştırmanın bu tür suçlarda uygulanmasına elverişli olmadığı görüşündedir. 

Özbek'e (2007, s. 157-158) göre ise, cinsel dokunulmazlığa karşı 

işlenen suçlarda da uzlaştırma sürecinden yararlanılabilir. Uzlaştırmaya 

başvurulması zorunlu olmadığından, mağdurun istemesi ve uzlaştırma sürecini 

menfaatine uygun bulması halinde, uzlaştırmaya başvurması 

engellenmemelidir. Yargılama sürecide yaşadığı travmatik tecrübeyi tekrar 



114 

hatırlayacak olan mağdur için, gizli olan bir uzlaştırma süreci sonunda lehine 

yapacağı bir uzlaşma anlaşması, failin cezalandırılmasına nazaran daha fazla 

tatmin elde edebilir. Böyle bir imkânın, uzlaştırmaya başvurmaya istekli olan 

mağdurlara tanınmaması için bir sebep yoktur. 

Bununla beraber özellikle cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda 

uzlaştırma hükümleri uygulanırken çocuğu psikolojik ve fiziksel gelişimi 

hususlarında destek alınması özellikle gerekmektedir. Bu konuda görev alacak 

uzlaştırıcıların konuya hâkim, çocuk psikolojisi ve gelişimi açısından yeterli 

düzeyde deneyim ve bilgiye sahip olması gerekmektedir. 

5) Hâkimler, şikâyetten vazgeçmenin söz konusu olduğu bir durumda tarafların 

uzlaştırma yoluna gitmediklerini belirtmektedirler. Uygulamada suçun mağduru 

şikâyetinden vazgeçerek davayı sonland ırmak istemektedir. Oysaki şikâyetten 

vazgeçmede sadece davanın düşürülmesi sağlanmaktadır. Tarafların 

uzlaştırma görüşmelerinden sonra uzlaşamadığı takdirde şikâyetten vazgeçme 

yoluyla davanın düşürülmesi mağdura uzlaştırma müessesesinin gerekli 

olmadığı psikolojisi yaratmaktadır. 

Uzlaştırmanın kapsamının şikâyete tabi suçlarla sınırlı tutulması, 

uzlaştırmayı son derece sınırlandırarak uygulamalarının gelişimini 

engellemiştir. Çünkü bu suçlarda ceza takibatının şikâyetten vazgeçilerek 

sona erdirilmesi hem taraflar hem de savcı bakımından daha kolay bir çözüm 

olarak görülmektedir. Özellikle savcılar uzlaşmak isteyen tarafları uzlaştırmak 

amacıyla bir araya getirmek yerine, mağdurun şikâyetten vazgeçilmesi 

sağlanarak uyuşmazlığı çözmeyi tercih etmektedirler. Bu durum uzlaştırmanın 

önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Ancak uyuşmazlığın şikâyetten 

vazgeçme yoluyla sona erdirilmesiyle, tarafların, tarafsız bir kişinin yardımıyla 

güvenli ve denetim altındaki bir ortamda kabul edilebilir bir çözüm bulabilmek 

amacıyla bir araya gelmeleri, suç ve sonuçları hakkında konuşmaları, 

birbirlerine sorular sorup cevaplar almaları ve sorunun çözülmesi için ne 

yapılması gerektiğini birlikte değerlendirmeleri aynı şeyler değildir (Çetintürk, 

2009, s. 464-465). 

Şikâyete bağlı suçlarda, mağdurun şikâyetinden vazgeçmesi 

durumunda kovuşturma başlamayacağı için uzlaştırmanın hükümlerinin 

uygulanması imkânsız hale gelmektedir. Mağdurun şikâyetinden vazgeçmesi 
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aslında uzlaşmaya yakın olduğunu göstermektedir. Burada bu müesseseye 

başvurmadan uzlaştırma yoluna gidilmesi hem fail hem de mağdur açısından 

daha olumlu olacaktır. Şikâyetten vazgeçme durumunda mağdur, fail ve içinde 

bulundukları toplum üyeleri uzlaştırma müessesesinin olumlu etkilerinden 

yoksun kalacaklardır. Hâkim ve savcıların uzlaştırma müessesesinin bu 

etkilerini göz önünde bulundurarak fail ve mağduru uzlaştırmaya sevk etmeleri 

gerekmektedir. Bu teşvik suçun, soruşturulmasının ve kovuşturulmasının 

şikâyete bağlı olduğu suçlardan olup olmamasına bakılmaksızın 

gerçekleştirilmelidir. Hâkim ve savcıların müesseseyi tanıması ve müesseseye 

gerekli önemin verebilmesi içinse bu konularda eğitilmeleriyle 

gerçekleşebilecektir. Özellikle suça sürüklenen çocukların gelişimi ve topluma 

yeniden kazandırılması için ilgili kanunlarda ayrıntılı düzenlemeler yapılırken, 

hâkim ve savcıların eğitilmeleri ve bilgilendirilmeleri aksatılmamalıdır. 
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EK:1 

GÖRÜŞME FORMU 

Görüşme yapılan il: 
Görüşme yapılan kişinin adı soyadı: 
Görüşme yapılan kişinin mesleği: 
Görüşme yapılan kişinin cinsiyeti: 

GÖRÜŞME SORULARI 

1. Onarıcı hukuk anlayışını ve uzlaştırmayı bir hâkim olarak nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

2. Uzlaştırmanın hayata geçirilmesinden önce karşılaşılan engeller nelerdir? 

3. Uzlaştırmanın uygulanmasında karşılaşılan sorun ve aksaklıklar nelerdir? 

4. Çocuk Adalet Sisteminde Uzlaştırma için uygulanacak hükümlerin sadece 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenmiş olması yeterli midir? 

5. Uzlaştırıcı olarak görev alacak kişi ne gibi vasıflara sahip olmalıdır? 

6. Uzlaştırıcının görevini yaparken denetlenmesi konusunda görüşleriniz 

nelerdir? 

7. Uzlaştırmada suçtan doğan zararın giderilmesinde öncelikle hangi tür giderim 

biçimi tercih edilmelidir? 

8. Uzlaştırma kapsamına giren suçlardan, en çok hangi suç türünde uzlaştırma 

yoluna gidilmektedir? 

9. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda çocuk adalet 

sisteminde uygulanacak uzlaştırma yöntemi için ayrı bir düzenlemeye gerek 

var mıdır? 
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EK: 2 

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN CEZA UYUŞMAZLIKLARINDA 

ARABULUCULUK HAKKINDAKİ R (99) 19 SAYILI TAVSİYE KARARI 

( Bakanlar Komitesince, 15 Eylül 1999 tarihinde, Bakan Vekillerinin 679'uncu 

toplantısında kabul edilmiştir.) 

Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi yasasının 15.b maddesi uyarınca, 

Üye ülkelerde ceza meselelerinde esnek, kapsamlı, sorun çözücü, katılım 

seçeneğinin geleneksel ceza muhakemesini tamamlayıcı ya da ceza muhakemesine 

alternatif olduğu arabuluculuğun kullanımındaki gelişmelere dikkat çekerek, 

Mağdur ve failin ve ceza muhakemesine katılan topluluklar kadar ceza 

muhakemesinden taraf olarak etkilenebilecek olan diğer kişilerin, ceza 

soruşturmasına aktif kişisel katılımının artırılmasının gerektiğini göz önüne alarak, 

Mağdurların, mağduriyetlerinin sonuçlarına değinmeleri, faille iletişim kurmaları ve 

kendilerinden özür dilenmesi ve kendilerine tazminat ödenmesiyle ilgili olarak daha 

çok söz hakkına sahip oldukları konusundaki meşru menfaatlerini kabul ederek, 

Faillerin sorumluluk duygularının teşvik edilmesinin ve onlara, topluma yeniden 

uyum sağlayıp ıslah olabilecekleri şekilde, hatalarını düzeltmeleri için pratik fırsatlar 

sunmanın önemini dikkate alarak, 

Arabuluculuğun, suçun önlenmesinde, işlenmesinde ve suçun ortaya çıkardığı 

uyuşmazlığın çözülmesinde, bireyin ve toplumun önemli olan işlevinin değerini 

artırabileceğini, böylece daha yapıcı ve daha az baskıcı ceza adaleti sonuçlarını 

teşvik edeceğini kabul ederek, 

Arabuluculuğun özel hünerler gerektirdiğini ve uygulama kanunlarını ve güvenilir 

bir eğitimi zorunlu kıldığını kabul ederek, 

Ceza meselelerinde arabuluculuk hakkında sivil toplum örgütleri ve mahallî 

topluluklarca yapılması mümkün olan önemli katkıyı ve kamusal ve özel kuruluşların 

çabalarının birleştirilmesi ve düzenlenmesinin gerektiğini göz önüne alarak, 

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesinin gereklerine saygı 

duyarak, 

Üye ülkelerin hükümetlerine, ceza meselelerinde arabuluculuğun geliştirilmesinde, 

bu tavsiye kararının ekinde açıklanan ilkeleri dikkate alması ve bu metne mümkün 

olan en kapsamlı uygulamayı kazandırması tavsiye olunur. 
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R (99) 19 Sayılı Tavsiye Kararının Eki 

I-Tanım 

Bu rehber, mağdur ve failin, tarafsız bir üçüncü kişinin (arabulucunun) 

yardımıyla, suçtan hâsıl olan sorunların çözülmesine aktif olarak katılmaya özgür 

iradeleriyle rıza göstermeleri hâlinde, onların katıldığı sürece uygulanır. 

II-Genel İlkeler 

1. Ceza meselelerinde arabuluculuk, yalnızca tarafların özgür iradeleriyle rıza 

göstermeleri hâlinde gerçekleştirilir. Taraflar, arabuluculuk esnasında her zaman bu 

rızalarını geri alabilmelidirler. 

2. Arabuluculukta yapılan görüşmeler gizlidir ve tarafların anlaşması dışında 

sonradan kullanılamaz. 

3. Ceza meselelerinde arabuluculuk, genel olarak erişilebilen bir hizmet 

olmalıdır. 

4. Ceza meselelerinde arabuluculuğa, ceza muhakemesi sürecinin her 

aşamasında başvurulabilmelidir. 

5. Ceza adaleti sisteminde arabuluculuk hizmetine yeterli özerklik tanınmalıdır. 

III- Yasal Temel 

6. Yasal düzenlemeler, ceza uyuşmazlıklarında arabuluculuğu 

kolaylaştırmalıdır. 

7. Ceza uyuşmazlıklarında arabuluculuğun kullanılışını açıklayan rehberler 

olmalıdır. Bu gibi rehberler öncelikle, davanın arabuluculuğa havale edilmesinin 

koşullarını ve arabuluculuğu müteakiben davanın yürütülmesini açıklamalıdır. 

8. Temel usulî teminatlar arabuluculukta uygulanmalıdır; özellikle, taraflar 

yasal yardım alma ve gerekli olduğu takdirde çeviri/açıklama hakkına sahip 

olmalıdırlar. Buna ek olarak küçükler, velilerinin yardımı alma hakkına sahip 

olmalıdırlar. 

IV- Arabuluculukla İlgili Olarak Ceza Adaletinin Uygulanması 
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9. Bir ceza davasının arabuluculuğa havale edilmesine karar verme, bir 

arabuluculuk sürecinin sonucunu değerlendirmede olduğu gibi, ceza adaletindeki 

yetkili mercilerin yetkisi dâhilinde olmalıdır. 

10. Arabuluculuğa başvurma konusunda anlaşmadan önce taraflar, hakları, 

arabuluculuk usulünün yapısı ve kararlarının muhtemel sonuçları hakkında tam 

olarak bilgilendirilmelidirler. 

11. Ne mağdur ne de fail, arabuluculuğu kabul etmeleri için hukuka aykırı 

yollarla ikna edilmelidir. 

12. Yargılama sürecine katılan küçüklerle ilgili özel düzenlemeler ve yasal 

tedbirler, onların ceza muhakemesinde arabuluculuğa katılmalarında da 

uygulanmalıdır. 

13. Arabuluculuğa katılan taraflardan herhangi birisi, süreci anlamaya muktedir 

değilse arabuluculuk sürdürülmemelidir. 

14. Davanın esasını oluşturan maddî vakıalar, arabuluculuğa bir temel teşkil 

etmek için normalde her iki tarafça ikrar edilmelidir. Arabuluculuğa katılım, daha 

sonraki yargı sürecinde suçun ikrarı şeklinde delil olarak kullanılmamalıdır. 

15. Bir dava arabuluculuğa havale edilmeden önce, tarafların yaşı, ayırtım 

gücü ve zihnî kapasitesi gibi etkenler konusundaki açık farklılıklar dikkate alınmalıdır. 

16. Bir davanın arabuluculuğa havale edilmesine ilişkin karara, yetkili ceza 

adaleti mercilerini arabuluculuğun durumu hakkında bilgilendirmeye yetecek makul 

bir süre de eklenmelidir. 

17. Arabuluculuk anlaşmasına dayanan yükümlülükler, yargısal kararlar ya da 

hükümlerle aynı etkiye sahip olmalı ve aynı vakıalar hakkında soruşturma açılmasını 

önlemelidir (ne bis in idem). 

18. Taraflar arasında bir anlaşma olmadan veya böyle bir anlaşmanın yerine 

getirilmemesinden sonra dava ceza adaleti mercilerine geri gönderilirse, dava 

hakkında gecikmeksizin karar verilmelidir. 

V- Arabuluculuk Hizmetlerinin Uygulanması 

V.1. Standartlar 

19. Arabuluculuk hizmetleri, önceden belirlenmiş kurallara göre yürütülmelidir. 
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20. Arabuluculuk hizmetleri, görevlerini yerine getirmeye yetecek ölçüde 

özerkliğe sahip olmalıdır. Arabulucuların seçilmesi, eğitilmesi ve değerlendirilmesi 

usulleri kadar, arabuluculuk yapabilmek için gerekli olan ehliyet standartları ve etik 

kuralları da oluşturulmalıdır. 

21. Arabuluculuk hizmetleri yetkili bir kuruluş tarafından izlenmelidir. 

V.2. Arabulucuların Nitelikleri ve Eğitimleri 

22. Arabulucular, toplumun bütün kesimlerinden toplanmalı, mahallî kültüre ve 

toplumsal değerlere genel olarak hâkim olmalıdırlar. 

23. Arabulucular, karar verme yeteneğine ve arabuluculuk için gerekli olan 

beşerî hünerlere sahip olmalıdırlar. 

24. Arabulucular, uygulama eğitimi kadar, arabuluculuk sorumluluğunu 

üstlenmeden önce başlangıç eğitimi almalıdırlar. Arabulucuların eğitimi, yüksek 

seviyede bir yeterlilik sağlamayı amaçlamalı, uyuşmazlık çözüm hünerlerini, 

mağdurlarla ve faillerle birlikte çalışmanın gerektirdiği özellikleri ve ceza adaleti 

sisteminin temel bilgilerini kapsamalıdır[10]. 

V. 3. Bireysel Durumların Ele Alınması 

25. Arabulucu, arabuluculuk başlamadan önce, dava ile ilgili bütün vakıalar 

hakkında bilgilendirilmeli ve yetkili ceza adaleti mercilerince arabulucuya gerekli 

belgeler verilmelidir. 

26. Arabuluculuk tarafsız bir biçimde icra edilmeli, davadaki vakıalar ile 

tarafların ihtiyaçlarını ve isteklerini esas almalıdır. Arabulucu tarafların onurlarına her 

zaman saygılı olmalı ve tarafların birbirlerine karşı saygılı davranmalarını 

sağlamalıdır. 

27. Arabulucu, arabuluculuk için güvenli ve rahat bir ortam sağlamaktan 

sorumlu olmalıdır. Arabulucu, tarafların incinme ve zarar görme olasılığına karşı 

hassas olmalıdır. 

28. Arabuluculuk etkili; fakat taraflarca izlenebilecek ölçüde ağır ve düzenli bir 

şekilde sürdürülmelidir. 

29. Arabuluculuk gizlilik içinde yürütülmelidir. 
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30. Gizlilik ilkesinin varlığına rağmen arabulucu, arabuluculuğun işleyişi 

esnasında, yakın bir zamanda işlenme ihtimali olan ağır bir suç hakkında edindiği 

herhangi bir bilgiyi, yetkili mercilere ya da ilgili kişilere iletmelidir. 

V. 4. Arabuluculuğun Sonucu 

31. Anlaşmalar, taraflarca gönüllü olarak yapılmalıdır. Anlaşmalar, sadece 

makul ve orantılı yükümlülükler içermelidir. 

32. Arabulucu, kastedilen aşamalar ve arabuluculuğun sonucu hakkında ceza 

adaleti mercilerine rapor vermelidir. Arabulucunun raporu, arabuluculuk oturumlarının 

içeriğini açıklamamalı ve arabuluculuk sırasında tarafların davranışları hakkında bir 

açıklama ya da hüküm içermemelidir. 

VI- Arabuluculuğun Gelişiminin Sürdürülmesi 

33. Ceza adaleti mercileriyle arabuluculuk hizmeti veren kuruluşlar arasında, 

ortak anlayış ve iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenli istişare yapılmalıdır. 

34. Üye ülkeler, ceza uyuşmazlıklarında arabuluculuk hakkındaki araştırma ve 

değerlendirmeleri geliştirmelidirler. 
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EK:3 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

(Adalet Bakanlığından: RG Tarihi: 26/ 07 /2007. RG Sayısı: 26594) 

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 
üncü maddesi ile diğer kanunlarda uzlaşma kapsamında olduğu belirtilen suçlar 
bakımından şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya 
özel hukuk tüzel kişisi arasında uzlaştırma işlemlerinin yapılmasına ilişkin hükümleri 
kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 253, 254 ve 255 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Kanun: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununu, 

b) Uzlaşma: Uzlaşma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile 
mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve hükümlere 
uygun olarak uzlaştırma süreci sonunda anlaştırılmış veya anlaşmış olmalarını, 

c) Uzlaştırma: Uzlaşma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile 
mağdur veya suçtan zarar görenin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve hükümlere 
uygun olarak uzlaştırmacı aracılığıyla ya da hâkim veya Cumhuriyet savcısı 
tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecini, 

ç) Uzlaştırmacı: Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören 
arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme 
tarafından görevlendirilen hukuk öğrenimi görmüş kişiyi veya Cumhuriyet savcısı ya 
da mahkemenin isteği üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatı, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler ve Genel Hükümler 

Temel ilkeler 

Madde 5 - (1) Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin 
özgür iradeleri ile rıza göstermeleri hâlinde gerçekleştirilir. Bu kişiler anlaşma 
yapılana kadar iradelerinden vazgeçebilirler. 

(2) Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin temel 
hak ve hürriyetlerine uygun olarak, menfaatlerinin korunması esası gözetilerek 
yürütülür. 

(3) Uzlaştırmaya katılan şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar gören 
müzakereler sırasında, Kanunun tanıdığı temel güvencelere sahiptir. 

(4) Şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar gören Türkçe bilmiyorsa veya 
engelli ise Kanunun 202 nci maddesi hükmü uygulanır. 

(5) Uzlaştırma sürecine başlanmadan önce şüpheli veya sanık ile mağdur veya 
suçtan zarar gören; hakları, uzlaşmanın mahiyeti ve verecekleri kararların hukukî 
sonuçları hakkında bilgilendirilir. 

(6) Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, olgunluğu, 
eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi faktörler ile ilgili belirgin farklılıklar, 
uzlaştırma sürecinde göz önüne alınır. 

(7) Kanunun ve Yönetmeliğin uzlaşmaya ilişkin hükümleri, uzlaşmaya tâbi bir 
suça maruz kalan suç mağduru çocuklar ile suça sürüklenen çocuklar bakımından da 
uygulanır. Çocuklara ilişkin uzlaştırmada, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu ile 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik ve 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve 
Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
işlem yapılır. 

(8) Uzlaştırmacı avukat, bu sıfatla görev yaptığı olayla ilgili olarak daha sonra 
vekil veya müdafi olarak görev üstlenemez. 

Genel hükümler 

Madde 6 - (1) Uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur ya da suçtan zarar 
görenin gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olması gerekir. 

(2) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen 
suçlarda, ancak uzlaşan şüpheli veya sanık uzlaşmadan yararlanır. 

(3) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir 
suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar 
görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir. 
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(4) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması hâlinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez. 

(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma ya da 
kovuşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin 
uygulanmasına engel değildir. 

(6) Uzlaşmaya tâbi suçlarda, uzlaştırma girişiminde bulunulmadan, kamu 
davasının açılmasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
kararı verilemez. 

Uzlaştırma kapsamındaki suçlar ve istisnaları 

Madde 7 - (1) Kanunun 253 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, 
şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk 
tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur. 

(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; 
diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, 
kanunda açık hüküm bulunması gerekir. 

(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık 
hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma 
yoluna gidilemez. 

(4) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçu 
işlemek amacıyla ya da bu suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde, uzlaştırma yoluna 
gidilemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Soruşturma Aşamasında Uzlaşma 

Uzlaş ma teklifi 

Madde 8 - (1) Soruşturma konusu suçun, uzlaşmaya tâbi olması ve işlendiği 
hususunda yeterli şüphenin bulunması hâlinde; Cumhuriyet savcısı, şüpheli ile 
mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Cumhuriyet savcısının 
yazılı ya da acele hallerde sözlü talimatı üzerine, şüpheli ile mağdur veya suçtan 
zarar görene adlî kolluk görevlisi de uzlaşma teklifinde bulunabilir. Sözlü emir, en 
kısa sürede yazılı olarak da bildirilir. 

(2) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin reşit olmaması ya da kısıtlı 
olması hâli ile mağdur veya suçtan zarar görenin ayırt etme gücü bulunmaması 
durumunda, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Bu kişilerin ayırt etme 
gücüne sahip olup olmadıkları Cumhuriyet savcısı tarafından araştırıldıktan sonra, 
uzlaşma teklifinin muhatabı belirlenir. 

(3) Cumhuriyet savcısı veya adlî kolluk görevlilerince yapılacak uzlaşma teklifi, 
bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 1/a veya Ek 1/b sayılı uzlaşmanın mahiyeti ile 
uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukukî sonuçlarının bulunduğu Uzlaşma Teklif 
Formlarının hazır bulunan ilgiliye imzalatılarak verilmesi ve formda yer alan bilgilerin 
açıklanması suretiyle yapılır. Cumhuriyet savcısı veya adlî kolluk görevlisi tarafından, 



135 

bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğine ve uzlaşma teklifinde 
bulunulduğuna ilişkin formun imzalı örneği soruşturma evrakı içine konulur. 

(4) Uzlaşma teklifinde bulunmak için çağrı; telefon, telgraf, faks, elektronik posta 
gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, bu çağrı uzlaşma teklifi 
anlamına gelmez. 

Açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla teklif 

Madde 9 - (1) Cumhuriyet savcısı gerektiğinde uzlaşma teklifini açıklamalı 
tebligat veya istinabe yoluyla yapabilir. 

(2) Açıklamalı tebligat, Kanunda belirtilen özel hükümler saklı kalmak koşuluyla 
bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 1/a veya Ek 1/b sayılı uzlaşmanın mahiyeti ile 
uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukukî sonuçlarının bulunduğu Uzlaşma Teklif 
Formunun, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 20/8/1959 tarihli ve 
4/12059 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tebligat Tüzüğü 
hükümlerine uygun olarak tebliğ mazbatalı zarf içerisinde gönderilmesi suretiyle 
yapılır. Ancak tebligatın yapılamadığı hâllerde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi 
hükmü uygulanır. 

(3) İstinabe yoluyla yapılacak teklifte, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile birinci 
ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Uzlaşma teklifinde karar süresi 

Madde 10 - (1) Uzlaşma teklifinde bulunulanlardan herhangi biri, en geç üç gün 
içinde teklifi yapan adlî kolluk görevlisine ya da görevli Cumhuriyet savcısına kararını 
bildirmediği takdirde, uzlaşma teklifi reddedilmiş sayılır. Bu durumda, Kanunun 255 
inci maddesi hükmü saklı kalmak üzere, ayrıca diğerlerine uzlaşma teklifinde 
bulunulmaz. 

Adreste bulunmamanın hüküm ve sonuçları 

Madde 11 - (1) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında 
yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da adresin belirlenememesi 
gibi başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî 
temsilcisine ulaşılamaması hâlinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma 
sonuçlandırılır. 

Soruşturmada bilgilendirme yükümlülüğü 

Madde 12 - (1) Uzlaşma teklifinde bulunulması hâlinde; şüpheliye, mağdura 
veya suçtan zarar görene ya da kanunî temsilcilerine, uzlaşmanın mahiyeti ve 
uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukukî sonuçlarının yer aldığı bu Yönetmelik 
ekinde yer alan formdaki bilgiler açıklanır. 

Uzlaştırmacı görevlendirilmesi 
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Madde 13 - (1) Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşma teklifini 
kabul etmesi hâlinde, Cumhuriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi gerçekleştirebileceği 
gibi, bir avukatın uzlaştırmacı olarak görevlendirilmesini barodan isteyebilir ya da bu 
Yönetmelikte nitelikleri belirlenen hukuk öğrenimi görmüş bir kimseyi 
görevlendirebilir. 

(2) (Bu fıkranın yürütülmesi durdurulmuştur.) Uzlaştırmacı görevlendirilmesinde 
tarafların üzerinde anlaştıkları bir avukat ya da hukuk öğrenimi görmüş bir kişi tercih 
edilebilir. 

(3) Uzlaştırmacıların sayısı, uyuşmazlığın niteliği göz önünde bulundurularak 
Cumhuriyet savcısınca tespit edilir. 

(4) (Bu fıkranın yürütülmesi durdurulmuştur.) Bu Kanunda belirlenen hâkimin 
davaya bakamayacağı ile tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı 
reddini gerektiren hâller, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak da göz önünde 
bulundurulur. Uzlaştırmacı, bu hâllerin varlığı hâlinde Cumhuriyet Savcısına durumu 
bildirir; ancak tarafların rızası hâlinde görev yapabilir. 

Avukatın uzlaştırmacı olarak görevlendirilme usulü 

Madde 14 - (1) Baro tarafından öncelikle uzlaştırma üzerine eğitim almış bir 
avukat görevlendirilir. 

(2) (Bu fıkranın yürütülmesi durdurulmuştur.) Tarafların üzerinde anlaştığı 
avukatın soruşturmanın yapıldığı yer barosuna kayıtlı olması gerekmez. Bu hâlde 
görevlendirme avukatın bağlı bulunduğu baro tarafından yapılır. 

Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıda aranan nitelikler ve görevlendirilme 
usulü 

Madde 15 - (1) Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıların görevlendirilmesinde 
aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak, 

b) (Bu bendin yürütülmesi durdurulmuştur.) Hukuk veya hukuk bilgisine 
programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye 
alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmak, 

c) (Bu bendin yürütülmesi durdurulmuştur.) Hukuk dalında yüksek lisans ya da 
doktora yapmış bulunmak, 

ç ) Baroya kayıtlı avukat olmamak, 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş 
ya da paraya çevrilmiş olsa bile kesinleşmiş bir kararla veya Devletin güvenliğine, 
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, Devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan ya da 
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zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, gerçeğe 
aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından biriyle 
hükümlü bulunmamak, 

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici 
olarak yasaklanmamış olmak. 

(2) Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacılar, ağır ceza merkezi Cumhuriyet 
başsavcılıkları tarafından belirlenen listeye kayıtlı olanlar arasından seçilirler. Bu 
listeye kayıtlı olan uzlaştırmacılar sadece kayıtlı bulundukları il sınırları içerisinde 
değil ülke çapında görev alabilirler. 

(3) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, Ceza Muhakemesinde uzlaştırmacı olarak 
görev almak amacıyla listeye kaydolmak için her yılın Kasım ayının sonuna kadar 
Cumhuriyet başsavcılığına bir dilekçeyle başvurur. Başvurular şahsen yapılabileceği 
gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir. 

(4) İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesine; 

a) Nüfus cüzdanı örneği, 

b) T.C. kimlik numarası, 

c) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği, 

ç) Adlî sicil kaydı, 

d) İki adet vesikalık fotoğraf, 

e) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak eğitimlere katılacağını 
beyan eden dilekçesi, 

f) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri, 

eklenir. 

(5) Başvuranların talepleri kaydedilerek ağır ceza merkezi Cumhuriyet 
başsavcılığınca başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde değerlendirilir. 

(6) Başvuranın birinci fıkradaki şartları taşımaması veya dördüncü fıkrada 
belirtilen belgelerin eksik olması hâlinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin 
karar ilgilisine tebliğ olunur. 

(7) Talepleri uygun görülenlerin adı ve soyadları, açık adresleri, telefon 
numaraları yazılarak, oluşturulan liste her yıl Ocak ayı içerisinde en az yedi gün süre 
ile adliyede herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca Cumhuriyet başsavcılığının 
internet adresinde ilân edilir. Oluşturulan listenin bir örneği, merkezdeki hâkim ve 
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Cumhuriyet savcıları ile yargı çevresindeki mahkemeler ve Cumhuriyet 
başsavcılıklarına bildirilir. 

(8) Liste, ayrıca yazılı ve elektronik ortamda hazırlanarak her yılın Ocak ayının 
sonuna kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir. Gönderilen 
listeler bu birim tarafından yayımlanır. 

(9) Listede yer alan uzlaştırmacının; 

a) Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi, 

b) Bu Yönetmelikte belirlenen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan 
anlaşılması, 

c) Listeden çıkarılmayı talep etmesi, 

ç) Uzlaştırmacılıkla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması, 

d) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılan eğitimlere katılmaması, 

durumunda listeden çıkarılır. 

(10) Listeden çıkarılmasına ilişkin karar ilgiliye tebliğ edilir ve ayrıca yedinci ve 
sekizinci fıkralarda belirtilen yerlere gönderilir. 

(11) Zorunluluk hâlinde listeye kayıtlı olmamasına rağmen, bu maddede belirtilen 
şartları taşıyan hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasından da görevlendirme yapılabilir. 

Belgelerin verilmesi ve gizlilik bildirimi 

Madde 16 - (1) Soruşturma dosyasında yer alan uzlaştırma konusu suç ya da 
suçlara ilişkin belgelerden uzlaştırma için gerekli olup da Cumhuriyet savcısı 
tarafından uygun görülenlerin birer örneği uzlaştırmacıya verilir. 

(2) Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun 
davranmakla yükümlü olduğunu belirtir. 

(3) Hangi belgelerin verildiği, verilme tarihi ile soruşturmanın gizliliği konusundaki 
bildirim, Cumhuriyet savcısı ve uzlaştırmacının imzasını içeren bir tutanakla tespit 
edilir. 

Süre 

Madde 17 - (1) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine 
verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. 
Cumhuriyet savcısı bu süreyi re'sen veya talep üzerine en çok yirmi gün daha 
uzatabilir. Cumhuriyet savcısı uzlaştırma süresinin uzatılmasına ilişkin kararını 
uzlaştırmacıya bildirir. 
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(2) 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 edebilir. 

(3) Uzlaştırmanın Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından gerçekleştirildiği 
hâllerde de birinci fıkrada belirtilen süreler uygulanır. 

Uzlaştırma müzakereleri 

Madde 18 - (1) Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, 
kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin 
kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin haklı bir mazereti olmaksızın 
müzakerelere katılmaktan imtina etmesi hâlinde, ilgili taraf uzlaşmayı kabul etmemiş 
sayılır. 

(2) Uzlaşma sağlanabilmesi için birden fazla müzakere yapılabilir. Uzlaştırmacı, 
müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla 
görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya uzlaştırma müzakerelerinin kanuna 
uygun yürütülmesi amacıyla talimat verebilir. 

(3) Müzakereler, taraflarla birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilecek toplantılarla 
yürütülebilir. 

(4) Müzakereler, görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle de 
yapılabilir. 

Uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği 

Madde 19 - (1) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırmacı, 
uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan veya diğer bir şekilde 
öğrendiği olguları gizli tutmakla yükümlüdür. 

(2) Uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma, 
kovuşturma ya da davada delil olarak kullanılamaz. Müzakerelere katılanlar bu 
bilgilere ilişkin olarak tanıklık yapmak zorunda bırakılamaz. 

(3) Uzlaştırmacı tarafından gerekli görülmesi hâlinde tutulan tutanak veya notlar, 
kapalı bir zarf içerisinde Cumhuriyet savcısına verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından 
mühür ve imza altına alınan kapalı zarf dosyada muhafaza edilir. Bu zarf, sadece 
uzlaştırmacı tarafından düzenlenen ve Cumhuriyet savcısı tarafından mühür ve imza 
altına alınan raporun sahteliği iddiası dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlığı gidermek 
amacıyla delil olarak kullanılmak üzere açılabilir. 

(4) 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 etmez. 

Edimin konusu 
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Madde 20 - (1) Taraflar uzlaştırma sonunda belli bir edimin yerine getirilmesi 
hususunda anlaşmaya vardıkları takdirde aşağıdaki edimlerden bir ya da birkaçını 
veya bunların dışında belirlenen hukuka uygun başka bir edimi kararlaştırabilirler: 

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

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

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

ç) Mağdurun, suçtan zarar görenin veya bunların gösterecekleri üçüncü şahsın, 
bir kamu kurumunun ya da kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşun belirli 
hizmetlerini geçici süreyle yerine getirmesi veya topluma faydalı birey olmasını 
sağlayacak bir programa katılması gibi diğer bazı yükümlülükler altına girilmesi, 

d) Mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dilenmesi. 

Uzlaştırma raporu 

Madde 21 - (1) Uzlaştırmacı, uzlaştırma işlemlerinin sonuçlandırıldığı tarihten 
itibaren bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı Uzlaştırma Raporu Örneğine 
uygun, taraf sayısından bir fazla olarak hazırladığı raporu, kendisine verilen belge 
örneklerini ve varsa yapmış olduğu masrafları gösteren belge, gider pusulası veya 
rayice uygun yazılı beyan ile serbest meslek makbuzunu geciktirmeksizin Cumhuriyet 
savcısına verir. 

(2) Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne 
suretle uzlaşıldığı ayrıntılı biçimde açıklanır. Ancak uzlaştırma müzakereleri sırasında 
suçun işlenmesine ilişkin olarak yapılan açıklamalara raporda yer verilmez. 

(3) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve 
edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu mühür ve imza altına alarak 
soruşturma dosyasında muhafaza eder. 

(4) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanmadığını ve 
edimin hukuka uygun olmadığını belirlerse raporu onaylamaz. Onaylamama 
gerekçesini rapora yazar. Bu durumda uzlaşma gerçekleşmemiş sayılır. 

(5) Uzlaştırmanın Cumhuriyet savcısı tarafından yapıldığı hâllerde; raporun bu 
işlemin niteliğine uygun kısımları doldurulur, mühür ve imza altına alınarak 
soruşturma dosyasında muhafaza edilir. 

Uzlaşma belgesi 

Madde 22 - (1) Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin 
reddedilmesinden sonra, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin aralarında 
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uzlaşmaları hâlinde; taraflarca niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu Yönetmeliğin 
ekinde yer alan Ek-2 sayılı Uzlaştırma Raporu Örneğine uygun bir uzlaşma belgesi 
düzenlenir. Cumhuriyet savcısı, bu belgeyi 21 inci maddenin üçüncü ve dördüncü 
fıkralarında belirtilen kıstaslara göre inceler ve değerlendirir. 

(2) Takibi şikâyete bağlı suçlarda, mağdur veya suçtan zarar görenin şüpheli ile 
anlaşarak şikâyetinden vazgeçmesi hâlinde bu belge düzenlenmez. 

Soruşturma aşamasında uzlaşmanın hukukî sonuçları 

Madde 23 - (1) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def'aten yerine getirmesi 
hâlinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. 

(2) Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya 
süreklilik arz etmesi hâlinde, Kanunun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, 
şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. 

(3) Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. 

(4) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, uzlaşmanın 
gereklerinin yerine getirilmesi hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. 

(5) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın 
gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, Kanunun 171 inci maddesinin dördüncü 
fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. 

(6) Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaşma raporu veya belgesi, 
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilâm 
mahiyetini haiz belgelerden sayılır. 

(7) Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat 
davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. 

Zamanaşımı 

Madde 24 - (1) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma 
teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en 
geç uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe 
kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez. 

(2) Uzlaşma teklifine süresi içerisinde cevap verilmemesi ya da teklifin 
reddedilmesi hâlinde uzlaştırma girişimi sonuçsuz kalmış sayılır. 

(3) Tarafların veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin uzlaşma müzakerelerine 
katılmaktan imtina etmesi, müzakereler sırasında taraflardan birinin yazılı veya sözlü 
olarak uzlaşmadan vazgeçtiğini bildirmesi üzerine düzenlenen raporun Cumhuriyet 
savcısına verildiği tarihten itibaren dava zamanaşımı ve kovuşturma koşulu olan dava 
süresi yeniden işlemeye başlar. 
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(4) Uzlaştırmanın doğrudan Cumhuriyet savcısı tarafından yapılması hâlinde, 
üçüncü fıkradaki nedenler gerçekleştiği takdirde, bu tarihten itibaren dava 
zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi yeniden işlemeye başlar. 
Cumhuriyet savcısı durumu tutanakla tespit eder. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mahkeme Aşamasında Uzlaşma 

Mahkeme aşamasında uzlaştırma usulü 

Madde 25 - (1) Kamu davası açıldıktan sonra aşağıdaki durumların varlığı 
hâlinde, uzlaştırma işlemleri soruşturma aşamasında belirtilen esas ve usule göre, 
mahkeme tarafından yapılır: 

a) Kovuşturma konusu suçun hukukî niteliğinin değişmesi nedeniyle uzlaşma 
kapsamında olduğunun anlaşılması, 

b) Soruşturma aşamasında uzlaşma teklifinde bulunulması gerektiğinin ilk olarak 
mahkeme aşamasında anlaşılması, 

c) Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlenmeksizin doğrudan 
doğruya mahkeme önüne gelen uzlaşmaya tâbi bir fiilin varlığı, 

ç) Mahkeme aşamasında kanun değişikliği nedeniyle fiilin uzlaşma kapsamına 
girmesi. 

(2) Mahkeme, uzlaştırma işlemlerine ilişkin tebligat ve yazışmaları duruşma 
gününü beklemeksizin dosya üzerinden de yapabilir. 

(3) (Bu fıkranın yürütülmesi durdurulmuştur.) Mahkeme aşamasında yapılan 
uzlaşma teklifi reddedilmesine rağmen, taraflar uzlaştıklarını gösteren belge ile en 
geç duruşmanın sona erdiği açıklanıp hüküm verilmeden önce mahkemeye 
başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler. 

Kovuşturmada bilgilendirme yükümlülüğü 

Madde 26 - (1) Mahkemece yapılacak uzlaşma teklifi, uzlaşmanın mahiyeti ile 
uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukukî sonuçlarının yer aldığı bu Yönetmeliğin 
ekinde yer alan Ek 1/c sayılı Uzlaşma Teklif Formunun ilgiliye imzalatılarak verilmesi 
ve formda yer alan bilgilerin açıklanması suretiyle yapılır. Bu husus zapta geçirilerek 
bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirilir ve uzlaşma teklifinde bulunulduğuna ilişkin 
formun imzalı örneği kovuşturma dosyası içine konulur. 

Kovuşturma aşamasında uzlaşmanın hukukî sonuçları 

Madde 27 - (1) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda 
sanığın edimini def'aten yerine getirmesi hâlinde, davanın düşmesine karar verir. 

(2) Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya 
süreklilik arz etmesi hâlinde; sanık hakkında, Kanunun 231 inci maddesindeki şartlar 
aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. 
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(3) Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. 

(4) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, 
uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi hâlinde, açıklanması geri bırakılan hüküm 
ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir. 

(5) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, 
uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, mahkeme tarafından, Kanunun 
231 inci maddesinin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır. 

(6) Sanığın, edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaşma raporu veya belgesi, 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilâm mahiyetini haiz 
belgelerden sayılır. 

(7) Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, kovuşturma konusu suç nedeniyle tazminat 
davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler 

Uzlaştırmacının yükümlülükleri 

Madde 28 - (1) Uzlaştırmacı: 

a) Bağımsız ve tarafsız hareket eder, tarafların ortak yararlarını gözetir. 
Müzakerelerde tarafların 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 bir tavır takınamaz. 

b) Müzakerelere başlamadan önce taraflara; uzlaşmanın temel ilkelerini, 
kendisinin tarafsızlığını, uzlaştırma süreci ve sonuçlarını, uzlaştırmacı ile tarafların 
uzlaştırmadaki işlevlerini, gizlilik yükümlülüğünü açıklar ve süreci anlamalarını sağlar. 

c) Tarafların birbirlerine saygılı davranmaları, müzakerelere iyi niyetle katılmaları 
ve bildikleri hususları açıklamaları konusunda bilgilendirir. 

ç) Uyuşmazlığın çözülmesi için taraflara yardımcı olur ve anlaşmalarını teşvik 
eder, ancak baskı yapamaz. Herhangi bir tarafın leh veya aleyhine görüş bildiremez, 
tarafları bağlayıcı bir karar veremez. 

d) Tarafların hüküm ve sonuçlarını bilerek ve özgür iradeleriyle anlaşmaya 
varmalarını sağlayacak uygun tedbirleri alır. 

Uzlaştırmanın yapılacağı yer 

Madde 29 - (1) Uzlaştırma müzakereleri; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla ayrılan yerlerinde, 

b) Tarafların kabul etmesi şartıyla uzlaştırmacının faaliyetlerini yürüttüğü büroda, 
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c) Tarafların menfaatlerine uygun, kendilerini huzurlu hissedecekleri güvenli bir 
ortamda veya taraflarca kabul edilen bu işe uygun başka yerlerde, 

gerçekleştirilebilir. 

(2) Adlîye binalarında uzlaştırma müzakerelerinin yapılabilmesi amacıyla, 
imkânlar ölçüsünde toplantı odaları tahsis edilebilir. Toplantı odalarının 
düzenlenmesi, büro hizmetlerinin ve gerekirse güvenliğin sağlanması, uzlaştırma 
toplantıları için tahsis sıra ve saatleri Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yerine 
getirilir. 

Uzlaştırmacıların eğitimi 

Madde 30 - (1) Görevlendirilecek kişilerin görevlerine başlamadan önce eğitim 
almaları ve görev yaptıkları sürece eğitime tâbi tutulmaları sağlanır. 

(2) Eğitim; alternatif uyuşmazlık çözümü ve müzakere becerileri ile yöntemlerini 
geliştirmeyi, mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli ya da sanık ile birlikte çalışmanın 
özel koşulları ve ceza adaleti sistemi hakkında bilgi sahibi olma hususlarında yeterlilik 
kazandırmayı amaçlamalıdır. 

(3) Eğitimin konusu; görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî 
nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Uzlaştırmacı 
olarak görevlendirilecek kişilere; 

a) Uzlaştırmanın hukukî niteliği ve sonuçları, 

b) Uzlaşmanın uygulama alanları, 

c) İletişim esasları, soru ve müzakere teknikleri, müzakere yönetimi, uzlaştırma 
raporu, 

ç) Uyuşmazlık analizi, 

d) Uzlaşmaya tâbi suçlar, 

e) Etik kurallar, 

konularında eğitim verilir. 

(4) Uzlaştırmacı olarak görevlendirilecek kişilerin eğitimi, Türkiye Adalet 
Akademisi, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği, ilgili 
barolar ve bu konuda eğitim veren üniversiteler ile işbirliği içerisinde yerine getirilir. 

(5) Uzlaştırmacı olarak görevlendirilecek avukatların seçimi, eğitimi, uymakla 
yükümlü oldukları etik kurallar ve standartları gösteren ilke ve esaslar, Türkiye 
Barolar Birliği tarafından değerlendirilir. 

Uzlaştırmacı ücreti ve giderler 
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Madde 31 - (1) Uzlaştırmacıya soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, 
kovuşturma aşamasında ise mahkeme tarafından masraflar hariç, Ceza Muhakemesi 
Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Ödenecek Ücret Tarifesinde 
soruşturma aşaması için belirlenen miktarın iki katını geçmemek üzere, 
uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin; yaşı, 
olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıkları 
değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, bu süreçde gösterdiği çaba ve 
gayreti, harcadığı emek ve mesaisi gibi faktörlerin yanı sıra uyuşmazlığın kapsamı ve 
niteliği de dikkate alınarak çalışmasıyla orantılı makul bir ücret belirlenir. Uzlaştırmacı 
tarafından zorunlu yol giderleri de dâhil olmak üzere yapılan masraflar anılan ücret 
tarifesinde soruşturma aşaması için belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde ayrıca 
ödenir. 

(2) Görevlendirilen uzlaştırmacıya belirlenen ücret, uzlaştırma işlemleri sonunda 
düzenlenecek raporun ibrazından sonra makul süre içerisinde Cumhuriyet savcısı 
veya hâkim tarafından sarf kararı ile ödenir. 

(3) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde takdir edilecek ücret bu 
kişilere katkıları oranında paylaştırılır. 

(4) Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden 
sayılır ve bu giderler ilgili ödenekten karşılanır. 

(5) Uzlaşmanın gerçekleşmemesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma 
giderleri hakkında Kanunun yargılama giderlerine ilişkin hükümleri uygulanır. 

(6) Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma 
giderleri Devlet Hazinesi üzerinde bırakılır. 

(7) Uzlaştırmacının çalışması karşılığında uzlaştırma ücreti talep etmediği 
hâllerde bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Tutulacak kartonlar 

Madde 32 - (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında uzlaşma sonucu verilen 
kovuşturmaya yer olmadığına ve kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair 
kararların; mahkemelerde ise düşme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
dair kararların bir örneğinin saklandığı özel bir karton tutulur. Bu kartonlara konulacak 
karar nüshalarında ilgisine göre Cumhuriyet savcısı ya da hâkimin imzası ile 
Cumhuriyet başsavcılığı ya da mahkeme mührünün bulunması zorunludur. 

Formların bastırılması ve dağıtımı 

Madde 33 - (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 1/a sayılı Uzlaşma Teklif 
Formu dışındaki formlar, Cumhuriyet başsavcılıklarınca ilgili ödenek kaleminden 
harcama yapılmak suretiyle yeterli sayıda bastırılarak mahkemelere ve Cumhuriyet 
savcılarına dağıtımı yapılır. 

(2) Adlî kolluk tarafından yapılacak uzlaşma teklifi formlarının bastırılması ve 
dağıtımı işlemleri, ilgili adlî kolluk tarafından yerine getirilir. 
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Kamuoyunun bilgilendirilmesi 

Madde 34 - (1) Uzlaşmanın mahiyeti, koşulları ve sonuçları ile uzlaşmaya tâbi 
suçlar ve uzlaştırma süreci hakkında yol gösterici bilgileri içeren rehber kitapçık ve 
diğer yöntemlerle kamuoyu bilgilendirilir. 

Yürürlük 

Madde 35 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 36 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 


