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Konu : Ek Uzlaştırma Raporu ve Sarf Kararı

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi : 11/03/2019 tarihli ve B.M. 2019/1288 sayılı yazı
Kovuşturma evresinde uzlaştırma hükümlerinin uygulandığı dosyalarda, mahkemece
raporun kabul işlemi yapıldıktan sonra, raporda eksiklik veya usûle aykırılık bulunduğundan
bahisle ek rapor düzenlenmesi talebinde bulunulduğu, bununla birlikte aynı uzlaştırmacıya
sistem tarafından görevlendirme yapılamadığı ve sarf kararının da ilgili ekrandan yazılamadığı
belirtilerek, söz konusu hâllerde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususundaki görüş talebini
içeren Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi yazısı ve eki incelendi.
Bilindiği üzere;
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun,
“Uzlaştırma” kenar başlıklı 253 üncü maddesinde; “(Değişik: 6/12/2006-5560/24 md.)
(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk
tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur:
a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.
b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
2. Taksirle yaralama (madde 89),
3. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Tehdit (madde 106, birinci fıkra),
4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
5. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Hırsızlık (madde 141),
6. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Dolandırıcılık (madde 157),
7. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
8.Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin
açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),
suçları.
c) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel
hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç
1/9

yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.
(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, cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. (Ek cümle: 26/6/2009 - 5918/8 md.) Uzlaştırma
kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde
de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.
(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu davası açılması için yeterli
şüphenin bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Büro tarafından
görevlendirilen uzlaştırmacı, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde
bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma teklifi
kanunî temsilcilerine yapılır. Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe
yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde
bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır.
(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı
kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.
(6) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste
bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene,
şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna
gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır.
(7) 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.
(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça
ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.
(9) (Mülga: 24/11/2016-6763/34 md.)
(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri,
uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur.
(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet
savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Uzlaştırma bürosu uzlaştırmacıya,
soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır.
(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en
geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok
yirmi gün daha uzatabilir.
(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. 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 müzakerelere katılmaktan
imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.
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(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak
Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya talimat verebilir.
(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine verilen
belge örnekleriyle birlikte uzlaştırma bürosuna verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde,
tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. (Ek cümle:
24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırma bürosu soruşturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı
anlaşmayı Cumhuriyet savcısına gönderir.
(16) 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 edebilirler.
(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin
hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma
dosyasında muhafaza eder.
(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez.
(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, hakkında
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması,
takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın,
şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince
zamanaşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın
gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart
aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç
nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin,
edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.
(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve
kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.
(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde
bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının
raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile
kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez.
(22) (Değişik birinci cümle: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırmacıya Adalet Bakanlığı
tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri,
yargılama giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi
tarafından karşılanır.
(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen kanun
yollarına başvurulabilir.
(24) (Değişik: 24/11/2016-6763/34 md.) Her Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde
uzlaştırma bürosu kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir.
Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı
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tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilir. Uzlaştırmacı, hazırladığı raporu,
tutanakları ve varsa yazılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma
dosyaları, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından sonuçlandırılır.
(25) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.)Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve
sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri ile
uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi, Cumhuriyet
başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaştırma teklifi
ile müzakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak konular ile uygulamaya dair
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
“Mahkeme tarafından uzlaştırma” kenar başlıklı 254 üncü maddesinde; “(Değişik:
6/12/2006-5560/25 md.)
(1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında
olduğunun anlaşılması halinde, kovuşturma dosyası, uzlaştırma işlemlerinin 253 üncü maddede
belirtilen esas ve usûle göre yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir.
(2) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini
def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin
ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında,
231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme
tarafından, 231 inci maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır.”
05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin;
"Uzlaştırma usulü" kenar başlıklı 22 nci maddesinde; " (1) Kamu davası açıldıktan sonra
aşağıdaki durumların varlığı hâlinde, uzlaştırma işlemleri mahkemenin talebi doğrultusunda
Kanunun 253 üncü maddesinde belirtilen esas ve usule göre uzlaştırma bürosunca yerine
getirilir:
a) Kovuşturma konusu suçun hukukî niteliğinin değişmesi nedeniyle uzlaşma kapsamında
olduğunun anlaşılması,
b) Soruşturma evresinde uzlaşma teklifinde bulunulması gerektiğinin ilk olarak
kovuşturma evresinde anlaşılması,
c) Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlenmeksizin, iddianame yerine geçen
belge ile doğrudan mahkeme önüne gelen uzlaşmaya tâbi bir suçun varlığı,
ç) Kovuşturma evresinde kanun değişikliği nedeniyle suçun uzlaşma kapsamına girmesi.
(2) Mahkeme tarafından gönderilen dosya büroya kaydedildikten sonra büro numarası alır.
(3) Uzlaştırma konusu suç ya da suçlara ilişkin belgelerden uzlaştırma için gerekli olup da
hâkim tarafından uygun görülenler büroya gönderilir. Gönderme ara kararında uzlaştırma
işlemlerinin yapılacağı kişiler ile uzlaştırmaya tabi suçlar açıkça belirtilir.
(4) Büro personeli tarafından kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra dosya bürodan sorumlu
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Cumhuriyet savcısına tevdi edilir.
(5) Cumhuriyet savcısı mahkemenin gönderme ara kararında uzlaştırma işleminin
yapılacağı kişilerin veya uzlaştırmaya tabi suçların açıkça belirtilmemesi durumunda bu
eksikliklerin giderilmesini mahkemeden talep edebilir.
(6) Cumhuriyet savcısı tarafından suçun açıkça uzlaşma kapsamında olmadığının tespit
edilmesi hâlinde, mahkemeden ara kararın yeniden değerlendirilmesi istenebilir.
(7) Uzlaştırmacı görevlendirilmesi, Cumhuriyet savcısının onayıyla yapılır.
(8) Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra taraflara bu husus telefon, SMS veya diğer
elektronik araçlarla bildirilir.
"Uzlaştırma raporu" kenar başlıklı 25 inci maddesinde; " (1) Uzlaştırmacı, uzlaştırma
işlemlerinin sonuçlandırıldığı tarihten itibaren Ek-3’te yer alan Uzlaştırma Raporu Örneği'ne
uygun, tarafların edimlerini ayrı ayrı, şüphe ve tereddüte yer vermeyecek ve mümkünse sıra
numarası içerecek şekilde taraf sayısından bir fazla olarak hazırladığı raporu, kendisine verilen
belge örneklerini ve varsa yapmış olduğu masrafları gösteren belge, gider pusulası veya rayice
uygun yazılı beyanı UYAP’ta düzenlenecek tutanak ile uzlaştırma bürosuna teslim eder.
(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) Bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısı dosyayı ve raporu üst yazıyla mahkemeye
gönderir.
(4) Mahkeme, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka ve
ahlaka uygun olduğunu belirlerse raporu mühür ve imza altına alarak kovuşturma dosyasında
muhafaza eder.
(5) Mahkeme, raporu veya belgeyi, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanmaması,
edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle onaylamadığı takdirde gerekçesini rapora
yazar. Edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle raporu onaylamaması durumunda bu
Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki süreye uyulması koşuluyla edimin değiştirilmesi için
dosyayı büroya gönderebilir.
(6) Bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya ödenecek ücrete ilişkin sarf
kararını raporun onaylanması ya da reddi sonrası düzenler ve mahkemeye gönderir."
"Uzlaştırmacı ücreti" kenar başlıklı 36 ncı maddesinde; " (1) Uzlaştırmacıya her yıl Adalet
Bakanlığınca hazırlanan Tarifeye göre ücret ödenir.
(2) Uzlaştırmacı ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar
görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve
tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve
niteliği dikkate alınarak tarifedeki alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.
(3) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırmacı ücreti bu kişilere
ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir."
"Uzlaştırmacı ücretinin ödenmesi" kenar başlıklı 37 nci maddesinde; " (1) Görevlendirilen
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uzlaştırmacıya belirlenen ücret uzlaştırma sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra
makul süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.
(2) Uzlaştırmacı ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte
olan Tarife esas alınır."
"Uzlaştırmacı giderleri" kenar başlıklı 38 inci maddesinde; " (1) Uzlaştırmacı tarafından
zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere yapılan masraflar, ilgili yıl Uzlaştırmacı Asgari Ücret
Tarifesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen
miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir.
(2) Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır ve bu
giderler ilgili ödenekten karşılanır.
(3) Uzlaştırmanın gerçekleşmemesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma
giderleri hakkında Kanunun yargılama giderlerine ilişkin hükümleri uygulanır.
(4) Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri
Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.
(5) Uzlaştırmacının çalışması karşılığında ücret talep etmediği hâllerde bu madde
hükümleri uygulanmaz."
Hükümleri yer almaktadır.
Görüldüğü üzere; 5271 sayılı Kanunun 254 üncü maddesinin birinci fıkrasında; kamu
davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması
halinde, dosyanın, uzlaştırma işlemlerinin 253 üncü maddede belirtilen esas ve usûle göre yerine
getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderileceği ifade edilmiştir. Bu durumda uzlaştırma
bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacı tarafından, işlemler sonuçlandırıldığında, uzlaştırma
raporu düzenlenmekte ve ilgili mahkemesine gönderilmek üzere rapor, büroya teslim
edilmektedir. Bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısı ise uzlaştırma raporunu ve dosyayı, Ceza
Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre
mahkemeye göndermektedir.
Bu aşamada mahkeme ise, 5271 sayılı Kanunun 254 üncü maddesi ve anılan Yönetmeliğin
25 inci maddesi uyarınca uzlaştırma raporunu; uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayanıp
dayanmadığı ve edimin hukuka ve ahlaka uygun olup olmadığı yönünden incelemektedir.
Mahkeme, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka ve ahlaka
uygun olduğunu belirlemesi halinde raporu mühür ve imza altına almak suretiyle onaylamakta,
aksi durumda ise onaylamayarak gerekçesini rapora yazmaktadır. Yine mahkeme raporu, edimin
hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle onaylamaması durumunda, uzlaştırma süreci için
belirlenen süreye uyulması koşuluyla edimin değiştirilmesi için dosyayı Yönetmeliğin 25 inci
maddesinin beşinci fıkrasına göre uzlaştırma bürosuna da gönderebilmektedir.
Diğer yandan, UYAP ekranlarında yer alan "Kabul" ve "Red" butonları ise ilgili mevzuat
hükümleri göz önüne alınarak, mahkemenin raporu incelemesi sonucu oluşan kanaatine göre
tesis edilmiş bulunan sekmelerdir. Başka bir ifade ile UYAP ekranında yer alan "Kabul" butonu;
mahkemenin raporu onaylaması kararını, "Red" ise aksine onaylamama kanaatini ifade
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etmektedir. Mahkeme raporu kabul ederek, davanın esasını etkileyecek olan raporun
geçerliliğine onay vermektedir.
Nitekim 5271 sayılı Kanunun "Elektronik işlemler" kenar başlıklı 38/A maddesinin birinci
fıkrasına göre de;her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin
kullanılacağı, bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve kararın, UYAP vasıtasıyla
işleneceği, kaydedileceği ve saklanacağı hüküm altına alınmıştır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde; uzlaştırma
raporunun mahkemeye gönderilmesini müteakip, mahkeme tarafından,uzlaştırma sürecinin ve
kovuşturma dosyasının sürüncemede kalmaması, sürecin etkin bir şekilde sonuçlandırılabilmesi
için yapılması gereken öncelikli iş;uzlaştırma raporunun incelenmesi ile ek rapor alınmasını
gerektirir bir durumun varlığının bulunup bulunmadığının tespiti olmalıdır.
Sistemde yapılan güncelleme çalışmaları sonucu; ek rapor alınmasını gerektirir bir
durumun varlığı halinde mahkeme tarafından UYAP'ta "Red" sekmesi seçilmelidir. Nitekim
kabul butonunun seçilmesi halinde aynı dosya üzerinden yeniden uzlaştırmacı görevlendirmesi
söz konusu olmamaktadır. Zira mahkeme, rapor hakkındaki nihai değerlendirmesini ortaya
koymuş bulunmaktadır.
Ek rapor alınması amacıyla "Red" sekmesi seçildikten sonra, sistem tarafından
uzlaştırmacıya otomatik olarak; tanzim ettiği uzlaştırma raporunda eksiklikler bulunması
nedeniyle raporun reddedildiği ve uzlaştırma bürosundan evrakı alması gerektiği yönünde SMS
gönderilmektedir.
Mahkeme kâtibinin ekranına ise “Uzlaştırma Raporu Değerlendirme Sonucu” müzekkeresi
açılmaktadır. Mahkeme tarafından uzlaştırmacıdan hangi hususlarda ek rapor düzenlenmesi
istendiği hususu bu müzekkerede belirtilerek, uzlaştırma bürosuna gönderilmesi, dosya
uzlaştırmabürosuna geldikten sonra ise büro tarafından “Uzlaştırma görevlendirme/teslim etme”
ekranı üzerinden yeniden dosya tevzisinin yapılarak, istenmesi halinde; aynı uzlaştırmacıya
görevlendirme butonunun seçilmesi gerekmektedir. Büro tarafından, uzlaştırma evrakı
uzlaştırmacıya teslim edilirken mahkemenin hangi hususlarda ek rapor tanzimini talep ettiği
husususlar bildirilerek, eksikliklerin ikmali istenmelidir.
Uzlaştırmacı tarafından eksiklikler tamamlanarak veya usûle aykırı hususlar giderilerek
rapor ilgili mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim edildiğinde, büro tarafından
taranarak, "Mahkemeye gönder" butonu ile ilgili mahkemesine gönderilmesi gerekmektedir. Ek
uzlaştırma raporlarında sarf kararı da; mahkeme tarafından ek raporun incelenmesinden sonra
onaylanması amacıyla "Kabul" butonunun seçilmesi sonrası, uzlaştırma bürosu ekranına
otomatik olarak düşen sarf kararı hazırlama ekranından yazılmalıdır.
Bu itibarla;
Kovuşturma evresinde gerçekleştirilen uzlaştırma sürecinde, mahkeme tarafından ek rapor
alınmasını gerektirir bir durumun varlığının tespiti halinde,
1-"Red" butonunun seçilmesi, açılan “Uzlaştırma Raporu Değerlendirme Sonucu”
müzekkeresinde uzlaştırmacıdan hangi hususlarda ek rapor düzenlenmesi istendiği hususunun
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belirtilerek uzlaştırma bürosuna gönderilmesi, büro tarafından “Uzlaştırma görevlendirme/teslim
etme” ekranı üzerinden yeniden dosya tevzisinin yapılarak, istenmesi halinde; aynı
uzlaştırmacıya görevlendirme butonunun seçilmesi,
2- Uzlaştırmacıya sarf kararının, mahkeme tarafından ek raporun incelenmesinden sonra
onaylanması amacıyla "Kabul" butonunun seçilmesi sonrası, uzlaştırma bürosu ekranına
otomatik olarak düşen sarf kararı hazırlama ekranından yazılması,
Gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgi

edinilmesini

ve

keyfiyetin

yazısına

cevaben

Küçükçekmece

Cumhuriyet

Başsavcılığına bildirilmesini rica ederim.

Aytekin SAKARYA
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

* Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.
Ayrıca fizikî olarak gönderilmeyecektir.
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