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Arabuluculuk Merkezler i  ‹ç in
Bir  Bafllang›ç Rehber i

‹ d i l  E l v e r i fl

‹stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Görevlisi

G‹R‹fi

Bu yaz›, STK’lar ve ma¤dur-fail arabuluculuk hizmetleri sunumunda çal›flmak isteyen kifliler için
kaleme al›nm›flt›r. Bu yaz›da ele al›nan konular, proje çerçevesinde ziyaret edilmifl ve arabuluculuk
hizmeti sunumuna dair iki temel modeli teflkil eden ‹skoçya ve Belçika’daki iki STK’n›n deneyim-
lerini yans›tmakta ve bu STKlar taraf›ndan gelifltirilmifl modelleri esas almaktad›r. Bu yaz› ayn› za-
manda arabuluculuk konusunda yayg›n olarak rastlanan baz› pratik uygulamalar› ve ipuçlar›n› da
içermektedir. Bu nedenle bu çal›flman›n, belirli bir modeli tavsiye etti¤i ya da savundu¤u veya “tüm
sorunlara uyan tek çözüm anlay›fl›” oldu¤unu düflündü¤ü fleklinde anlafl›lmamas› gerekmektedir.
Her ülkenin koflullar› kendine özgüdür. Bu nedenle her ülkenin kendi modelini bulmas›, nelerin ifle
yarad›¤›n› ve yaramad›¤›n› kendisinin tespit etmesi zorunludur.

Araflt›r›lan bu modellerden yola ç›karak verilebilecek bir tavsiye varsa bu da hizmet sa¤lay›c›lar›n
uygulad›klar› modellerin baflar›lar› kadar baflar›s›zl›klar›n› da yak›ndan izlemesi ve de¤erlendirme-
si gerekti¤idir. Bir di¤er tavsiye de ülke genelinde uygulanacak büyük ölçekli projelere bafllamadan
önce o ülkenin ihtiyaçlar›na uygun sistemi bulmak amac›yla pilot modellere, testlere ve denemele-
re yer verme konusunda aç›k fikirli olunmas›d›r.

Arabuluculuk merkezleri, farkl› türde hizmetler sa¤lamakta ve bir dizi faaliyet yürütmektedir. Bu-
rada, bu hizmetlere ve faaliyetlere iliflkin k›sa bir genel bilgi verilecek ve afla¤›daki konular ele al›-
n›rken, örnek olarak ‹skoçya ve Belçika’daki hizmetlerden bahsedilecektir:

A. Ma¤dur-Fail Arabuluculuk (MFA) Hizmetleri
a. Dava dosyalar›n›n arabuluculu¤a yönlendirilmesi
b. Dosya yönetimi
c. Ma¤dur-fail arabuluculu¤u sonucunda var›lan anlaflman›n haz›rlanmas› ve uygulanmas›
d. Dava dosyas›n›n di¤er kurumlara yönlendirilmesi

B. Arabulucular, E¤itim ve Sertifikasyon
a. Arabulucular ve hizmet sunum modelleri
b. MFA merkezlerine iliflkin standartlar
c. E¤itim ve akreditasyon
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C. Ek faaliyetler
a. Toplumun arabuluculu¤a dair bilinçlendirilmesi
b. Arabuluculukla ilgilenen di¤er kurumlara destek verilmesi (okullar, STK’lar, flirketler, vs)
c. Araflt›rma (kalite kontrolü ve de¤erlendirme)
d. Arabuluculu¤a dair politika gelifltirilmesi ve mevzuata iliflkin çal›flmalar

A. MA⁄DUR-FA‹L ARABULUCULUK H‹ZMETLER‹

Arabuluculuk hizmeti veren bir kurumun yapt›¤› en önemli ifl, topluma yönelik, örne¤in ma¤dur,
fail ve/veya bu kiflilerin aileleri/hayatta kalanlar için arabuluculuk hizmetlerinin sunulmas›d›r. Ge-
nellikle, Ma¤dur-Fail Arabuluculuk (“MFA”) sisteminde uygulanan bafll›ca iki model bulunmakta-
d›r. ‹lk model, mahkemelerin ve/veya savc›l›¤›n ifl yükünün azalt›lmas›n› hedefler ve davalar›n ceza
adaleti sisteminin d›fl›na yönlendirilmesine (diversion) dayan›r. Di¤er bir ifadeyle, davalar›n özellik-
le hafif suçlara dair olmas› halinde, bu davalar yarg›lama yerine arabuluculuk hizmetlerine yönlen-
dirilir. ‹kinci modelde MFA ile hedeflenen, öncelikle ma¤dur ile fail (ve toplum) aras›nda onar›c›
adalete bir f›rsat tan›makt›r. Bu modelde onar›c› adalet ilkelerinin öncelikle ifl yükünü azaltmak için
de¤il s›rf o ilkeler nedeniyle kabul edilmifl olmas› gerekmektedir. Ceza adaleti sisteminin d›fl›na yön-
lendirmeye dayanan modelin aksine, bu modelde arabuluculuk hizmetlerine yönlendirme savc›l›k
taraf›ndan yürütülen haz›rl›k soruflturmas›n› durdurmaz veya mahkemenin nihai karar›n›n infaz›-
n›n ask›ya al›nmas›n› gerektirmez. Birinci model için ‹skoçya, ikinci model için de Belçika örnek
olarak gösterilebilir.

Ceza adaleti sistemi d›fl›na yönlendirme sisteminde, arabuluculuk süreci daha sonuç odakl›yken,
onar›c› adalete dayal› sistemde sürecin onar›c› unsuru sonuçtan daha fazla önem tafl›maktad›r. Di-
¤er bir ifadeyle, bu süreçte taraflar›n bir anlaflmaya varmas› zorunlu de¤ildir. Söz konusu süreçte
önemli olan daha ziyade diyalog, ma¤durun iyileflmesi, kay›plar›n telafisi ve failin hesap verebilir-
li¤idir. Her ne kadar bir ülkede arabuluculuk uygulamas› bafllat›l›rken hangi hedefin kabul edilece-
¤i siyasi bir tercih meselesi ise de, bu tercih sunulacak arabuluculuk hizmetlerinin tasar›m›n› ve ya-
p›s›n› büyük ölçüde etkilemektedir. Zira, MFA hizmetlerinin ceza adaleti sistemi içerisinde özerkli-
¤e sahip olmas› her halükârda çok önemlidir. Aksi halde, MFA kendi bafl›na karar veremeyen ya
da gizlili¤i sa¤layamayan kovuflturman›n uzant›s› bir mekanizma olarak görülebilir. Di¤er yandan,
arabuluculuk hizmetlerini veren kurumlar›n hesap verebilirlik ve fleffafl›k ad›na izlenmesi gerek-
mektedir. Arabuluculuk hizmetlerinin devlet taraf›ndan finanse edildi¤i durumlarda, bu uygulama
kamu harcamalar›na iliflkin düzenlemeler nedeniyle de gerekli olabilmektedir. Türkiye’de arabulu-
culuk hizmetlerinin benimsenme nedeni olarak gösterilen ceza adaleti sistemi d›fl›na yönlendirme
hedefli modelle yaz›ya bafllayal›m.

a. Dava dosyalar ›n ›n arabuluculu¤a yönlendir i lmesi

Ceza adaleti sistemi d›fl›na yönlendirmede davan›n arabuluculu¤a gönderilmesi

MFA sunulmas›nda hangi amaç hedeflenirse hedeflensin arabuluculuk hizmeti sunan kuruma önce-
likle dosyan›n yönlendirilmesi gerekmektedir. Di¤er bir ifadeyle, savc›n›n ya da mahkemenin ne tür
davalar›n arabuluculu¤a gönderilebilece¤ine iliflkin olarak MFA hizmeti veren kurum ile önceden
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bir anlaflmaya varm›fl olmas› gerekmektedir. Dava yönlendirilmesini garanti alt›na alman›n bir yo-
lu, hangi davalar›n arabuluculuk hizmetlerine tabi oldu¤unun kanun ile belirlenmesidir. Türkiye’de
geçerli olan durum budur. Bu durumda, savc› davay› elinde tutmaya ya da arabuluculuk hizmeti ve-
ren kuruma yönlendirmeye yönelik olarak bir takdir yetkisi kullanmak zorunda kalmamaktad›r.
Kanun, savc›n›n ilgili mevzuatta öngörülen davalar› arabuluculu¤a yönlendirece¤ini öngörür. Bu
sistemin faydal› yönlerinden biri, dava dosyas›n› yönlendirmenin otomatik olarak gerçekleflmesi ve
bu sayede davalar›n ak›fl›n›n sürekli olmas›d›r. Bu sistemin mahzurlu yönü ise otomatik yönlendir-
menin, kimi zaman MFA için uygun olmayan davalar›n da yönlendirilmesine neden olabilmesidir.

‹skoçya’da, dosyalar›n yönlendirilmesi kanunla belirlenmemifltir. Edinburgh’da, savc›l›k ve MFA
hizmeti sunucusu olarak faaliyet gösteren SACRO isimli bir STK (Safeguarding Communities-Re-
ducing Offending/ Toplumlar›n Korunmas›- Suçlar›n Azalt›lmas›), hangi davalar›n arabuluculuk
hizmetlerine yönlendirilece¤inin belirlendi¤i bir Hizmet Sözleflmesi imzalam›flt›r. Söz konusu süreç,
‹skoçya’daki yüksek hapis ve mahkûmiyet oranlar›ndan dolay› hapis cezalar›na alternatif bir pilot
proje olarak 1980’li y›llarda bafllam›flt›r (bu nedenle kanunda büsbütün bir de¤ifliklik olmam›flt›r).
En çok ifllenen suçlar›n uyuflturucu ve alkol kullan›m› sonucu ifllenen hafif suçlar oldu¤u gözlem-
lenmifltir. Bu nedenle, bu davalar›n ceza adaleti sistemi d›fl›na al›nmas› anlaml› olmufltur. Bu do¤-
rultuda, devlet SACRO’ya MFA hizmetlerini sunmas›, yerel yönetimlere de faillerle sosyal hizmet
çal›flmas› yapmas› için kaynak sa¤lam›flt›r. Bu uygulama, bir ihale sürecinin ard›ndan gerçeklefltiril-
mifltir. SACRO, kamu kayna¤› kullanmas›n›n bir sonucu olarak ‹skoç Yürütme Organ›na (Scottish
Executive) faaliyetlerine iliflkin y›ll›k rapor sunmak zorundad›r.

Mevcut program 1997 y›l›ndan bu yana uygulanmakta ve ‹skoç yürütme organ› taraf›ndan daha
önceki pilot projelerin devam› olarak finanse edilmektedir. Di¤er bir ifadeyle, MFA hizmetleri uzun
bir geçmifle sahip olmas›na ra¤men ülke genelinde hala uygulanmamaktad›r. Edinburgh, ‹skoçya’da
MFA program›na sahip olan en büyük flehirdir. Edinburgh’da savc›l›k, savc›l›¤a gelen tüm dosya-
lar›n de¤erlendirildi¤i ve bir sistem uyar›nca (bir form yard›m›yla) s›raya konuldu¤u bir sistem ge-
lifltirmifltir. Yap›lan bu s›ralaman›n ard›ndan, dava yönetimi1 mekanizmas›n›n bir parças› olarak,
dosyalar savc›l›ktaki ilgili ekip taraf›ndan kovuflturma ya da arabuluculu¤a gidecek dosyalar ola-
rak ayr›lmaktad›r. Ay›rma ifllemi, daha evvel kararlaflt›r›lm›fl k›lavuz ilkeler çerçevesinde öncelik s›-
ras›na göre gerçeklefltirilmektedir. Örne¤in, failin tutuklu oldu¤u ya da flartl› tahliye edildi¤i dos-
yalara öncelik verilmektedir. Kovuflturma son çaredir ve genellikle ciddi suçlar için baflvurulan bir
yoldur. Bu ba¤lamda, arabuluculuk hizmetleri, ceza adaleti sistemi d›fl›na yönlendirmenin birçok
alternatifinden biridir. Örne¤in, kovuflturma yerine faile bir uyar› yaz›s› gönderilebilir ya da arabu-
luculu¤un baflar›l› olmamas› halinde faillere yönelik denetimli serbestlik tedbiri uygulanabilir.

Arabuluculuk, her ne kadar bir ceza adaleti sistemi d›fl›na yönlendirme mekanizmas› olsa da ara-
buluculu¤a gönderilen tüm dosyalar›n kovuflturma için yine de ayr›lmas› gerekmektedir. Di¤er bir
ifadeyle, arabuluculuk hizmetleri sürecinden geçen bir davan›n ayn› zamanda failin kovuflturulma-
s› için yeterli kan›tlar› da içermesi gerekmektedir. Ayr›ca, dosyan›n belirli bir ma¤dura sahip olma-
s› (failin sürece dâhil edilebilmesi amac›yla), ayn› zamanda co¤rafi koflullar› (arabuluculuk hizmet-
lerinin ülkenin baz› bölgelerinde sunulmas› nedeniyle; bu hizmet örne¤in Edinburgh’da vard›r fa-
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kat Glasgow’da yoktur) ve yafl kofluluna uygun olmas› (fail on alt› yafl›nda ya da daha büyük ol-
mal›d›r) gerekmektedir. Ayr›ca, söz konusu dosyada birden fazla failin olmamas› gerekmektedir.
Di¤er gerekler flunlard›r: Taraflar aras›nda arabuluculuk hizmetinin verilmesi, bir arabulucunun
müdahalesinden fayda sa¤layacak bir ihtilaf ya da bir sorunun bulunmas› ya da failin ma¤dura te-
lafide bulunmas›n› sa¤layacak aç›k bir onar›m fleklinin bulunmas› halinde mümkündür. San›k aley-
hine iddia edilen di¤er suçlamalar›n, arabuluculu¤a gönderilen davada ceza adaleti sistemi d›fl›na
yönlendirmenin geçerlili¤ini bozmayacak nitelikte olmas› gerekmektedir. Elbette ki, çok önemli
olan bir di¤er davay› arabuluculu¤a sevk etme kriteri de davan›n türüdür, örne¤in, sahtekârl›k,
(otomobil, ev veya bahçeye verilen) zarar, sald›r›, huzur bozma ve benzeri suç türleri.

Dosyan›n söz edilen tüm flartlar› tafl›y›p tafl›mad›¤›na dair dosyan›n incelenmesi, dosyay› ay›ran gö-
revlinin iflidir. Bir dava arabuluculuk için ayr›ld›¤› takdirde, SACRO devreye girer ve arabuluculuk
hizmeti alacak taraflar ile temas kurar. Elbette ki, ma¤durun sürece kat›lmay› kabul etmesi gerek-
mektedir. Ma¤dur sürece kat›lmay› kabul etmedi¤i takdirde, dosya savc›ya tekrar geri döner ve sav-
c› arabuluculuk esnas›nda ara verilmifl olan kovuflturmaya devam eder.

‹skoçya’da, SACRO’ya gönderilen tüm dava dosyalar›n›n % 47’si, sonunda bir arabuluculuk dos-
yas›na dönüflmüfltür. Bir baflka deyiflle, savc›l›k taraf›ndan SACRO’ya yönlendirilen dosyalar›n ne-
redeyse yar›s›nda ma¤dur ve fail, arabuluculu¤a kat›lmay› kabul etmifllerdir. Bundan sonra, SAC-
RO % 85 oran›nda bir baflar› elde etmifltir, zira taraflar dosyada tatmin edici bir uzlafl›ya varm›fl-
lard›r. Asl›nda, ceza adaleti sistemi d›fl›na yönlendirme sisteminin bu amac›na hizmet edebilmesi
için, hizmet sunucunun, savc›l›¤a belirli baflar› oranlar›na eriflece¤ine dair güvence vermesi gereke-
bilir. Örne¤in, savc›l›k y›lda veya ayda gönderece¤i azami dava say›s›na dair güvence verebilir, di-
¤er yandan hizmet sunucu da arabuluculu¤a gönderilmifl olan tüm davalarda % 55 oran›nda bir
baflar› elde etmeyi taahhüt edebilir. Burada SACRO’nun kendisine gönderilen tüm davalar› alma
yükümlülü¤ünün bulunmad›¤›n›n alt› çizilmelidir. Bu durum özellikle SACRO’nun taraflardan bi-
rinin arabuluculuk süreciyle gerçekten ilgilenmedi¤ini düflündü¤ü davalar için geçerlidir. SACRO
bu durumda dava dosyas›n› savc›l›¤a iade edebilir.

Paralel sistemde davan›n arabuluculu¤a gönderilmesi

Belçika’da, arabuluculuk hizmetleri Suggnomé taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Suggnomé, arabulucu-
luk hizmeti sunan, ‹skoçya’daki SACRO benzeri bir STK’d›r. Ancak, Belçika’da MFA hizmetleri-
nin alt›nda yatan temel düflünce ve hizmet sunumuna yönelik yap›, ‹skoçya’dakinden oldukça fark-
l› bir flekilde geliflim göstermifltir. Belçika’da, arabuluculu¤un uygulamas› ilk olarak çocuk ceza ada-
let sisteminde bafllam›flt›r. Bafllang›çta, genç faillere yapt›klar›n› telafi etme yolu olarak toplum hiz-
metleri teklif edilmekteydi. Ancak bu uygulama, k›sa bir süre içerisinde genç faillere yönelik bir ce-
zaland›rma sistemine dönüflmüfl, bu da toplumun tepki göstermesine sebep olmufltur. Reform ça-
l›flmalar› esnas›nda, her fleyden önce iyileflme/diyalog üzerine yo¤unlaflan bir onar›c› adalet yakla-
fl›m› benimsenmifltir. Günümüzde, kovuflturma zorunlulu¤u olmayan davalarda, savc›n›n tüm suç-
lar için ilgili tüm taraflara kanun uyar›nca arabuluculuk teklif etmesi gerekmektedir.

Bu durum ayn› zamanda yetiflkin arabuluculu¤unda geliflmelerin yaflanmas›n› sa¤lam›flt›r. Belçi-
ka’da Suggnomé taraf›ndan sa¤lanan arabuluculuk hizmetleri, ister çocuk ceza adalet sisteminde
olsun ister yetiflkin adalet sisteminde olsun hafif suçlar› ceza adalet sisteminden alarak alternatif
yerlere yönlendirmeyi amaçlamamaktad›r. Belçika’da ceza davalar›nda arabuluculuk ad› alt›nda
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hafif suçlar için bu türden “ceza adaleti sistemi d›fl›na yönlendirme arabuluculu¤u” da bulunmak-
tad›r, ancak Suggnomé taraf›ndan sa¤lanan hizmetler bu kategori içine girmemektedir. Asl›nda
Suggnomé sunmufl oldu¤u hizmetler vas›tas›yla, ciddi suçlar›n kovuflturmas›n›n ard›ndan ya da cid-
di suçlar›n kovuflturmas›na paralel olarak onar›c› adaletin gerçekleflmesi için bir f›rsat sunmay›
amaçlamaktad›r. Burada Suggnomé hizmetlerinin onar›c› adalet yönüne yo¤unlaflaca¤›z.

Bu sistemin ceza adaleti sistemi d›fl›na yönlendirme sisteminden en önemli fark›, haz›rl›k sorufltur-
mas›n›n arabuluculuk esnas›nda durmamas›d›r. Bu noktada faili MFA sürecinde yer almas› yönün-
de ikna edici unsurun ne oldu¤u merak konusu olabilir. Olas›l›klardan biri, MFA sonucunun hâki-
me rapor edilmesi halinde failin daha az ceza alma ihtimali olabilir. Ancak, hâkim MFA sürecini
hukuken dikkate almak zorunda de¤ildir, fakat yine de bu süreci dikkate alabilir. Bu ba¤lamda, fa-
ilin arabuluculuk sürecine kat›lmas›nda önceden belirlenmifl aç›k bir menfaat bulunmamaktad›r.
Bu nedenle, sistemin onar›c› ifllevi burada daha belirgindir çünkü faile hem yapt›¤›ndan dolay› bir
sorumluluk alma hem de toplum ve ma¤dur için iyi bir fleyler yapma f›rsat› verilmektedir.

Bu sistemde, ya fail ya da ma¤dur ilgili kurum taraf›ndan MFA hizmetlerinin mevcut oldu¤una da-
ir bilgilendirilir. Failin cezas›n›n hapiste infaz ediliyor olmas› halinde, ma¤dur hizmetleri sunan bir
kuruma yönlendirilmifl olan bir ma¤dur, MFA süreci ile ilgilendi¤ini ifade edebilir. Bu durumda, fa-
ilin ilgilenip ilgilenmedi¤inin anlafl›lmas› için kendisi ile irtibata geçilir. Bir baflka yol, hapishanede-
ki sosyal hizmet çal›flanlar›n›n faili MFA hakk›nda bilgilendirmesi olabilir. E¤er fail bu sürece ilgi
duyarsa sosyal hizmetler Suggnomé ile irtibata geçer. Suggnomé ise ma¤durun da sürece kat›lmak
isteyip istemedi¤inin anlafl›lmas› için ma¤durla ba¤lant› kurar.

T›pk› ‹skoçya’da oldu¤u gibi, Belçika’da da—federal sistemin karmafl›kl›¤› göz önünde bulundu-
ruldu¤unda—ülkenin her yerinde MFA için geçerli tek tip bir uygulama söz konusu de¤ildir. Ayr›-
ca, her bir yarg› bölgesindeki MFA sistemi biraz farkl›l›k göstermektedir. Bunun sebebi sistemin her
bir yarg› bölgesinde uygulanan az çok farkl› bir protokol ile oluflturulmufl olmas›d›r. Biz bu konu-
daki bir çal›flma grubunun 1998 y›l›ndan bu yana faaliyet gösterdi¤i Leuven flehrini ziyaret ettik.
Leuven’de bu çal›flma grubu, ilgili tüm taraflar›n genifl bir flekilde temsil edilmesini sa¤lamaya ça-
l›flm›flt›r. Bahsi geçen ilgili taraflar Baro yöneticileri, mahkeme, polis, savc›, ma¤dur-fail hizmetleri,
hapishaneler ve arabuluculuk hizmetleri veren kurumlard›r. Bunun yan› s›ra, çal›flma grubunun
arabuluculuk ve onar›c› adaleti izlemek ve desteklemek amac›yla y›lda iki ila befl kez bir araya ge-
len bir yönlendirme komitesi vard›r. Bu komiteye yeni arabulucular›n seçilmesi konusunda da da-
n›fl›lmaktad›r. Yönlendirme komitesi ayn› zamanda takip ve rehberlik ile birlikte taraflar aras›nda
bir diyalog kurmaya yönelik bir platform olma konusunda da faydal› olmaktad›r.

‹skoçya’da oldu¤u gibi, Belçika’da da savc›, resmi bir yaz› ile taraflara arabuluculuk merkezinin
kendileriyle irtibata geçece¤ini bildirir. Di¤er bir ifadeyle, bu sistemde de arabuluculu¤a yönlendir-
me savc› taraf›ndan yap›lmaktad›r.

b. Dosya yönet imi

MFA kurumu hangi amaca hizmet ederse etsin, arabuluculuk sürecinin düzgün bir flekilde yönetil-
mesi çok önemlidir. Di¤er yandan MFA’n›n amac› ne olursa olsun, dava yönetimi süreci oldukça
benzer görünmektedir. ‹skoçya’da, savc›n›n dosyan›n arabuluculu¤a yönlendirilebilece¤ini düflün-
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mesi halinde, savc› ma¤dura ve faile bir yaz› gönderir, taraflara arabuluculuk hizmetlerinden fay-
dalanabilecekleri bilgisini verir ve arabuluculuk hizmetleri sa¤layan bir kurum olarak SACRO’nun
kendileriyle irtibata geçece¤ini belirtir. Bu yaz›, hukuki terimler içermeyen oldukça basit bir dilde
yaz›l›r. Bu yaz›n›n bir örne¤i Ek 1’de sunulmaktad›r.

Söz konusu yaz›n›n amac›, savc›n›n fail aleyhinde yeterli kan›ta sahip olmas›na ra¤men, belki de
kamu yarar›na olmayaca¤› için kovuflturma yap›p yapmamay› gözden geçirdi¤ine dair faile bilgi
vermektir. Arabuluculu¤un kendisine bir alternatif olarak sunuldu¤u, failin bu sürece kat›labilme-
si için suçunu kabul etmesi gibi bir durumun söz konusu olmad›¤› da kendisine ayr›ca aç›klanmak-
tad›r. Bu aflamada faile, ma¤dura verdi¤i hasar› tazmin etmeye haz›r olup olmad›¤› sorulur. Faile
ayn› zamanda arabulucuyu görme yükümlülü¤ünün olmad›¤› belirtilir ve arabulucu ile yapt›¤› gö-
rüflmelerin gizli kalaca¤› teyit edilir. Bu yaz›da ayr›ca ilgili tüm taraflar› tatmin edecek bir anlaflma-
ya var›lmas› halinde bu durumun savc›n›n fail hakk›nda kovuflturma aç›p açmama karar›n› etkile-
yece¤i ifade edilmektedir.

Fail hakk›nda kovuflturma yap›lmas› için yeterli kan›t bulundu¤una dair, ancak bundan önce ma¤-
durun fail ile bir tazmin iliflkisine haz›r olup olmad›¤›n›n soruldu¤u yukar›dakine benzer bir baflka
yaz› ma¤dura gönderilir. Elbette ki, ma¤durun süreçte iflbirli¤i yapmas› rica edildi¤i için bu yaz›n›n
tarz› di¤erinden biraz daha farkl›d›r. Bu yaz›yla ayn› zamanda, ma¤dura bu programa kat›lma yü-
kümlülü¤ünün olmad›¤› da hat›rlat›l›r.

Bu yaz›lar›n gönderilmesini takiben, savc›l›k ilgili belgeleri (taraflara gönderilen yaz›lar›n kopyala-
r›, polis tutanaklar› vs.) SACRO’ya gönderir. Bunun üzerine SACRO, önce fail ile mi yoksa ma¤-
durla m› temasa geçece¤ine karar vererek taraflara birer yaz› gönderir. Bu yaz›lar›n dili savc› tara-
f›ndan gönderilen yaz›larda oldu¤u gibi oldukça sadedir. Üst k›s›mda büyük harflerle “lütfen bu
yaz›y› sonuna kadar okuyunuz” ibaresi yer al›r. Yaz›, herkesin anlayabilece¤i bir flekilde haz›rlan›r.
Örne¤in, “arabuluculuk” kelimesi sadece bir kez kullan›l›r (Ek 2). Bunlar asl›nda taraflara onlar›n
gözünü korkutur bir flekilde de¤il kullan›m kolayl›¤› sa¤lar flekilde yaklaflman›n basit ama ifle ya-
rar ad›mlar›d›r.

Bu yaz›da, faile SACRO’nun kendisiyle savc› taraf›ndan gönderilen yaz›yla ilgili olarak irtibata geç-
ti¤i belirtilir. Bu hizmetten faydalanmay› istemesi halinde faile SACRO ile irtibata geçmesi söylenir.
Ne ma¤dur ne de fail, MFA hizmetleri için SACRO ya da Suggnomé’ye herhangi bir ödeme yap-
maz. Bu uygulama, arabuluculu¤u teflvik etmek için iyi bir yöntemdir. Ancak sürecin taraflara bir
maliyeti varsa, arabuluculuk standartlar›na göre, taraflar›n arabulucu ücretleri hakk›nda bilgilen-
dirilmesi ve söz konusu ücretleri ödemeyi kabul etmemeleri halinde ise arabuluculuk sürecinin de-
vam ettirilmemesi gerekir. Türkiye’de arabuluculuk hizmetinin ücretsiz olarak sunuldu¤unun özel-
likle vurgulanmas› gerekmektedir zira aksi belirtilmedikçe taraflar bundan emin olamaz ve arabu-
luculu¤u kullanmakta gönülsüz olabilirler.

Söz konusu yaz›da ayn› zamanda, olay›n tart›fl›lmas› ve mahkemeye gitmek yerine arabuluculuk
hizmetlerinin kullan›l›p kullan›lamayaca¤›n›n incelenmesi için bir görüflme yap›labilece¤inden de
bahsedilir. SACRO, bundan sonra failin yaz›ya yan›t vermesini bekler. SACRO genellikle ilk ola-
rak sorumlu tarafla (fail) irtibata geçmeyi tercih etti¤inden, bu kifliden yan›t alana kadar ma¤dur-
la irtibata geçmez. Ancak, ma¤durun ve failin birbirini tan›d›¤› hallerde, ilk olarak ma¤durla irti-
bata geçilir. ‹rtibata geçilen taraf yedi gün içerisinde yaz›ya yan›t vermedi¤i takdirde, kendisine
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ikinci bir yaz› gönderilir. Söz konusu taraftan yine bir yan›t gelmezse, sürece devam edilmez. Bu
durum, olaylar›n s›ras›yla anlat›ld›¤› daha sonra doldurulan bir kurum içi forma yans›t›l›r. Süreç
bitirilir ve savc›ya durum hakk›nda bilgi verilir.

Taraflardan birinin arabuluculukla ilgilenmesi halinde, söz konusu dava dosyas›nda çal›flmak üze-
re bir arabulucu tayin edilir. Tayin, arabulucular›n zamanlar›na veya dava yüklerine göre yap›labi-
lir. Bu durum özellikle arabulucunun gönüllülük esas›na göre çal›flt›¤› hallerde önemlidir. Baflka bir
seçenek ise arabulucunun ikamet etti¤i yere göre tayin edilmesidir. Arabulucunun ikamet etti¤i yer,
arabulucunun o bölgedeki dosyalar› alaca¤› anlam›na gelebilir. Faille telefonda gerçekleflen k›sa bir
görüflmeyle irtibata geçilebilir. Yap›lan telefon görüflmesi, tüm bilgilerin telefondan verilmesi ama-
c›n› tafl›mamaktad›r. Bunun yerine, arabulucu faile sadece ad›n› ve soyad›n› söyleyebilir, suçla ilgi-
li olaydan bahsedebilir, yönlendirme sürecini izah edebilir, failin durumu düzeltmeye yönelik ola-
rak neler yapabilece¤ine iliflkin MFA’n›n ifllevleri hakk›nda k›saca bilgi verebilir ve bir görüflme gü-
nü talep ederek program hakk›nda konuflup tart›flmay› önerir. Failin sürece kat›lmaya haz›r olma-
s› halinde, arabulucu ma¤durla irtibata geçer ve ayn› görüflmeyi ma¤durla da yapar.

Onar›c› adalet, taraflar› ve özellikle ma¤duru güçlendirmeye yönelik olarak düflünüldü¤ünden gö-
rüflme zaman› ve yerinin belirlenmesi ma¤dura b›rak›labilir. Esas›nda, mümkün olan her durumda
taraflara seçenek sunulmas›, taraflar›n süreç sonucunda kendilerini daha güçlenmifl hissetme f›rsat-
lar›n› art›rmaktad›r. Ancak, failin cezaevinde bulundu¤u durumda, böyle bir f›rsat söz konusu ol-
mayabilir. Di¤er yandan, arabulucunun ma¤durun emniyetini ve arabuluculu¤un ma¤durun kendi-
ni güvende hissetti¤i bir yerde gerçekleflmesini sa¤lamas› gerekmektedir. Buluflma yeri önermeyen
ya da öneremeyen ma¤durlar için, MFA hizmet sunucusunun ma¤durun sürece kat›lmas› halinde
kendini güvende hissedebilece¤i bir yere olan ihtiyac› göz önünde bulundurmas› gerekmektedir.
Ma¤dur yap›lacak görüflmeye kendisine destek verecek bir kifliyle gelmesi konusunda da teflvik edi-
lebilir.

En baflta, taraflar›n görüfllerinin al›nmas› ve duygular›n› dile getirme olana¤›n›n sa¤lanmas› ama-
c›yla arabulucular her iki tarafla ayr› ayr› görüflür. Bu süre içerisinde, arabulucu sadece taraflar ara-
s›nda kolaylaflt›r›c› olarak hareket etmektedir. ‹fllenen suçun a¤›rl›¤›na ba¤l› olarak, her iki taraf›n
birbirini görmeye haz›r hale gelmesi bir görüflmeden daha uzun süre alabilir. Bu özellikle ölüm ya
da ensest gibi ciddi bir travman›n söz konusu oldu¤u suçlarda geçerli bir durumdur. Taraflar ara-
s›ndaki bu dolayl› diyalo¤a mekik arabuluculu¤u denilmektedir. Ayn› zamanda taraflar aras›nda
süre giden bir iliflki olmas› halinde, arabulucunun taraflar› bir araya getirmeye çal›flmas› mant›kl›
olabilir. Ancak, taraflar aras›nda bir kereye mahsus bir iliflki söz konusuysa, temas kurulmas›na hiç
gerek olmayabilir.

Hem ma¤dura hem de san›¤a ayr› ayr› yap›lan ziyaretler, her biri için ortalama bir saat sürerken
yüz yüze yap›lan ortak görüflmeler iki saat kadar sürmektedir. Bu görüflmenin tarafs›z bir zeminde
gerçekleflmesi gerekir. Görüflmede taraflar›n oturma düzeni bile çok önemlidir çünkü arabulucunun
sürecin gerçekleflebilece¤i rahat ve güvenli bir atmosfer yaratmas› gerekmektedir. Taraflar›n tehdit-
kâr olmayan bir biçimde ama birbirlerine bakacak flekilde bir masa etraf›na oturtulmas› gerekmek-
tedir. Bu uygulama ma¤durun güvenli¤i aç›s›ndan da önemli olabilmektedir.

Yukar›da ifade edildi¤i üzere, sürecin her iki taraf› da tehdit etti¤ine dair bir alg› yaratmamas› ama-
c›yla savc› ya da hizmet sa¤layan kurum taraf›ndan davalar›n arabuluculu¤a yönlendirildi¤ine ilifl-
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kin yaz›lar›n sade bir dille, basit ve aç›klay›c› bir flekilde haz›rlanmas› gerekmektedir. Arabulucu
söz konusu sorunla ilgili harekete geçtikten sonra, yap›lan ev ziyaretleri, ofiste randevu alarak ya-
p›lan görüflme ya da telefon görüflmeleri vas›tas›yla yap›lan tüm temaslar›n dava dosyas›na kayde-
dilmesi zorunludur. Dava dosyas›n›n baflar›yla yönetilebilmesi için bir form gelifltirilmesi gerekmek-
tedir. Bu formda, taraf›n olayla ilgili ne söyledi¤i, hangi sorunlar›n tart›fl›ld›¤› ya da henüz tart›fl›l-
mad›¤›, ileriye dönük ne yap›laca¤›, söz konusu taraf›n di¤er taraf›n neyi bilmesini istedi¤i ve dava
dosyas›nda al›nan önlemleri belirtmek gerekmektedir. Süreç yönetimi di¤er bir deyiflle, bitifl tarih-
lerine uyabilmek amac›yla gelifltirilen bir takvimi ve hizmet sunucu, savc›l›k ve taraflar aras›ndaki
haberleflmenin yönetilmesi amac›n› güden bir izleme sistemini içermektedir. Ayr›ca, formlar›n gelifl-
tirilmesi, hizmet sunucu taraf›ndan gerçeklefltirilecek faaliyetlerin standart hale gelmesine yard›m-
c› olabilmektedir. SACRO taraf›ndan taraflarla kurulan temas›n kayda geçilmesi amac›yla kullan›-
lan formun örne¤i Ek 3’te yer almaktad›r. Bu form, taraflardan herhangi biriyle ister telefon vas›-
tas›yla ister yüz yüze iletiflime geçildi¤inde doldurulmaktad›r. Ek 4’te davan›n ilerleyiflini takip için
kullan›lan formlar sunulmaktad›r.

c .  Ma¤dur- fa i l  arabuluculu¤u sonucunda var › lan anlaflman›n
haz› r lanmas› ve uygulanmas›

Arabulucunun, taraflar›n bir anlaflmaya varamayaca¤›n› düflündü¤ü hallerde ya da taraflar›n icra-
s› mümkün olmayan ya da hayata geçirilemeyecek (mebla¤la veya zamanla ölçülemeyecek bir fle-
yin ifas›na iliflkin) bir anlaflma üzerinde tart›flt›¤› hallerde, arabulucu süreci sonland›rabilir. Bunun
ard›ndan, söz konusu durum savc›ya bildirilir ve arabuluculuk hizmeti sunucusu için dosya kapan-
m›fl olur. Ancak taraflar›n süreci anlaflmaya vararak bitirmeleri halinde, söz konusu anlaflman›n
içeri¤ine de ba¤l› olarak, bundan sonraki aflama anlaflman›n icras› aflamas›d›r.

Var›lan anlaflman›n uygulanmas›, farkl› izleme mekanizmalar›n› gerektirebilir. Örne¤in, fail özür
dilemeyi teklif ederse, bunun için bir izleme yap›lmas›na gerek kalmaz. Ancak, fail taraf›ndan ya-
p›lacak ayl›k tazminat ödemeleri söz konusu oldu¤unda ya da ma¤durun fail taraf›ndan rahats›z
edilmeyece¤ine dair bir anlaflmaya var›lm›fla veya kamu yarar›na bir hizmetin yap›lmas›na ya da
ma¤dur için kiflisel bir hizmet verilmesine iliflkin veya benzeri bir anlaflmaya var›ld›¤›nda bu anlafl-
ma yaz›l› olarak haz›rlan›r. Anlaflma metni ilgili taraflar ve arabulucu taraf›ndan imzalan›r. Anlafl-
ma hukuki ve karmafl›k bir belge olmaktan ziyade taraflar›n üzerinde anlaflt›klar› fleyleri ortaya ko-
yar ve bir zaman çizelgesi ›fl›¤›nda taraflar›n karfl›l›kl› yükümlülüklerini tan›mlar niteliktedir. Ayl›k
ödemelerin yap›laca¤› anlaflmalarda hizmet sunucusu taraf›ndan izleme yap›lmas› gerekli olabilir.
Bazen anlaflman›n uygulanmas›n› takvime ba¤lamak ve gerekli hallerde bu anlaflman›n uygulanma-
s›nda faili takip etmek gerekmektedir.

Taraflar aras›nda var›lan anlaflma, failin anlaflmada öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeme-
si halinde (anlaflmay› ihlal etmesi gibi) davan›n savc›l›¤a iade edilece¤ini de belirtmelidir. Anlaflma
baflar›l› bir flekilde tamamland›¤›nda, savc›ya durum hakk›nda bilgi verilir ve kovuflturmadan vaz-
geçilir. Örne¤in, tüm ödemelerin zaman›nda yap›lmas› halinde, dosya kapat›l›r. Anlaflman›n ihlal
edilmesi halinde, savc›ya yine bilgi verilir ve kovuflturma yeniden düflünülür. Tüm bu ifllemler ta-
mamland›ktan sonra, taraflar›n süreç hakk›nda ve sa¤lanan hizmetin kalitesi hakk›nda ne düflün-
düklerinin anlafl›lmas› amac›yla bir de¤erlendirme formu haz›rlanabilir.
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d. Dava dosyas›n ›n di¤er kurumlara yönlendir i lmesi

Kimi zaman, taraflar›n arabuluculuk süreci sonucunda vard›klar› anlaflma, failin bir uzmana git-
mesini ya da bir tedavi program›na kat›lmas›n› gerektirebilir. Bu durum özellikle, ifllenen suça
uyuflturucu ya da alkol kullan›m›n›n neden oldu¤u hallerde söz konusudur. Bu faaliyetler, sosyal
hizmetler gibi d›flar›dan bir kurum taraf›ndan gerçeklefltirilebilir. Faillerin suçu ifllemelerine neden
olan sorunlar›n ele al›nmas›nda failler ve faillerin ailelerine destek olan SACRO, bu ve benzeri ce-
za adaleti hizmetleri de sunmaktad›r. Bu durumda bu programlar, sadece uyuflturucu ve alkol kul-
lan›m›ndan kaynaklanan sorunlar› hedeflemekle kalmay›p cinsel suçlardan ve aile içi fliddet su-
çundan mahkûm olan erkeklere yönelik grup çal›flmas›n› veya sokakta seks iflçilerinin uyuflturu-
cu kullan›m› döngüsünü k›rmalar›nda yard›mc› olabilmek amac›yla destek ve yönlendirme prog-
ramlar›n› da içermektedir. ‹lgili kiflilerin aileleri ve arkadafllar›n›n hapishanelere ve hastanelere dü-
zenli ulafl›mlar›n› sa¤layan seyahat hizmetlerini de belirtmeden geçmemek gerekir. Aile içi fliddet
yaflam›fl çiftlere ve ayr›lm›fl çiftlere yönelik hizmetlerin yan›nda tahliye edilen mahkûmlar›n ken-
di evlerinde yaflarlarken toplumla yeniden kaynaflmalar›na yard›m edecek programlar da bulun-
maktad›r.

Ayn› zamanda, di¤er kurumlara yap›lacak yönlendirmeler, kanunla öngörüldü¤ü üzere baz› olay-
lar›n sosyal hizmetler kurumuna rapor edilmesini de gerektirebilir. Örne¤in, baz› istismar vakala-
r›n›n çocuk koruma kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili olarak, sosyal hizmet gö-
revlileri ve SACRO y›lda iki kez bir araya gelir ve davalar›n gözden geçirilmesi ve de¤erlendirilme-
si amac›yla iki kurumun görevlileri savc› ile her ay görüflür. Öte yandan Belçika’da, Suggnomé ta-
raf›ndan di¤er kurumlara referans verilmesi yerine di¤er kurumlar taraf›ndan Suggnomé’ye refe-
rans verilmektedir.

B. ARABULUCULAR, E⁄‹T‹M VE SERT‹F ‹KASYON

a. Arabulucular ve hizmet sunum model ler i

‹skoçya ve Belçika dâhil olmak üzere birçok ülkede, arabulucular okuduklar› dal itibariyle ço¤un-
lukla insan davran›fl› hakk›nda bilgi sahibi olan sosyal hizmet uzmanlar›ndan, kriminologlardan
ve psikologlardan oluflmaktad›r. Avukatlar›n arabuluculuk yapmama sebeplerinden bir tanesi,
kendilerini do¤rular ve yanl›fllar aç›s›ndan düflünmeye koflulland›ran e¤itimleridir. Bir baflka deyifl-
le, avukatlar›n bir uyuflmazl›¤› otoriter bir flekilde verilmifl yarg› ile sonuçland›rmak ve buna göre
taraflara suç/kusur atfetmek üzerine bir e¤itim ald›klar› düflünülürse, bir MFA sürecinde sadece ar-
kalar›na yaslanarak ma¤dur ile fail aras›ndaki iletiflimi kolaylaflt›rma rolünü oynamalar› zorlafl-
maktad›r. Di¤er yandan, yarg›sal süreçler sonuç odakl›d›r, ancak MFA süreç odakl›d›r. Hatta yar-
g›sal sürecin aksine MFA sürecinde kazanan ve kaybeden bir taraf da bulunmamaktad›r. Bu ne-
denle, avukatlar yarg›sal süreçten bu denli farkl› bir sürece kendilerini adapte etmekte güçlük çe-
kebilirler. Benzer öneme sahip olan di¤er bir konu ise, arabulucunun travmay› ve ma¤duriyeti an-
larken bir tarafa hak vermekten ya da bir taraf› tutmaktan kaç›nmas› gere¤idir. Oysa avukatlar ke-
za bir taraf› tutmak/savunmak üzerine e¤itim al›rlar. Tüm bunlar elbette avukatlar›n arabuluculuk
yapamayacaklar› anlam›na gelmemektedir. Bu farklar› belirtmekteki amaç MFA’da arabulucunun
gördü¤ü ifllevi bir avukat›n görebilmesi için baz› ek vas›flara sahip olmas› gerekti¤ine dikkat çek-
mektir.
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E¤itim geçmifli ne olursa olsun, profesyonel arabulucular›n ayn› zamanda kiflilik olarak insan be-
cerilerine sahip, flefkat, dinleme ve benzeri özellikleri tafl›yan kifliler olmas› gerekir. 15 Eylül 1999
tarihinde kabul edilen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 19 say›l› Tavsiye Karar›, arabulucular›n
toplumun her kesiminden olmas› gerekti¤ini ve genel olarak yerel kültür ve topluma dair bir anla-
y›fla sahip olmas› gerekti¤ini öngörmektedir. Bu Tavsiye Karar›, arabulucular›n arabuluculuk için
gerekli akl›selime ve sosyal iliflki becerilerine sahip olmas› gerekti¤ini ifade etmektedir. Son olarak,
arabulucular›n arabuluculuk görevlerine bafllamadan önce temel e¤itim, daha sonra da hizmet içi
e¤itim almalar› gerekmektedir. Bu e¤itimin, çat›flma çözme becerilerini, ma¤dur ve faillerle çal›fla-
bilmenin özel koflullar›n› ve ceza adaleti sistemi hakk›nda temel bilgileri göz önünde bulundurarak
üst düzeyde beceri edindirmeyi amaçlamas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda e¤itimin sadece hukuki ol-
mad›¤› aç›kt›r.

Arabulucular›n istihdam modellerine bak›ld›¤›nda, SACRO sundu¤u arabuluculuk hizmetlerinin
karfl›l›¤›nda kendilerine ödeme yap›lmayan gönüllüleri kullanmaktad›r. Bu uygulama, gönüllülük
gelene¤inin ya da STK çal›flmas›n›n kökleflmifl olmad›¤› veya sivil toplumun güçlü ve örgütlü olma-
d›¤› ülkelerde daha zor olabilir. Ancak, ‹skoçya’da gönüllü çal›flmalar vas›tas›yla topluma aidiyet
duygusu hayli yerlefliktir. Bu do¤rultuda, sistem iyi iflliyor gibi görünmektedir. Bu model hizmet ve-
rilmesine dair maliyetsiz bir uygulama olarak görülse de, ak›lda bulundurulmas› gereken çeflitli
kayg›lar söz konusu olabilir. Bu ifle zamanlar›n› adayan gönüllü arabulucular için, çal›flman›n tek
sebebi para olmayabilir, ancak yine de yapt›klar› katk›n›n tan›nmas› (örne¤in düzenli sosyal etkin-
liklerle), takdir edilmesi, hizmet içi e¤itim ve akran ö¤renimi gibi konular›n ele al›nmas› gerekmek-
tedir. Bu konulara bir çözüm bulunamad›¤› takdirde, sunulan hizmetlerin sürdürülebilirli¤i sorun
arz edebilir. Bu ba¤lamda, sosyal etkinlikler, ödüller ve benzeri uygulamalar arabulucular›n teflvik
edilmesi için kullan›fll› araçlar olabilir.

Çal›flmalar› karfl›l›¤›nda arabuluculara herhangi bir ödeme yapmasa da SACRO arabulucular›n
yapt›klar› iflle ilgili yol masraflar› gibi giderleri karfl›lar. fiu anda, SACRO’da, tamam› e¤itimli ve
büyük ço¤unlu¤u toplum arabuluculu¤u hizmeti veren 200 gönüllü arabulucu çal›flmaktad›r. Gö-
nüllü hizmet veren kiflilerin s›k s›k de¤iflmesi nedeniyle yeni kiflilerin seçilmesi ve sürekli e¤itim sa¤-
lanmas› için ilave kaynaklar›n tahsis edilmesi gerekmektedir. Gönüllülerin sirkülâsyonunun azal-
mas› için ilk e¤itimin ard›ndan arabulucu adaylar›n› kaybetmemeye yönelik mekanizmalar›n bu-
lunmas› gerekmektedir, çünkü aç›kça görülmektedir ki bu insan kayna¤›na yap›lan bir yat›r›md›r
ve belirli bir maliyeti vard›r. Gönüllülerin sürece dâhil edilmesini sa¤lamak amac›yla SACRO, gö-
nüllülerden beklenenlerin neler oldu¤unun belirtildi¤i bir e¤itim anlaflmas› kullanmaktad›r. Ortala-
ma olarak, gönüllülerden haftada iki saat ay›rmalar› talep edilir ki bu süre ayda 6-8 saate karfl›l›k
gelmektedir. Bu saatlik düzenleme, her bir gönüllüye her ay güncel bir davan›n düflece¤i anlam›na
gelmektedir.

Suggnomé’nin arabulucular› ise kuruluflun maafll› personelidir. Mali kaynaklar› s›n›rl› bir STK için
maafllar›n ödenmesinde her zaman sorunlar yaflanabilir ancak adaleti gelifltirecek projeleri deneme-
ye hevesli Belçika Hükümetinin isteklili¤i Suggnomé için büyük bir nimettir. SACRO’nun aksine,
Adalet Bakanl›¤› Suggnomé’den ald›¤› bu arabuluculuk hizmeti için, Suggnomé ile bir hizmet söz-
leflmesi yapm›flt›r. Bu flekilde Suggnomé yard›m toplama ya da rekabetçi ihalelere girme süreçlerin-
den geçmeden hükümetten fon sa¤lam›flt›r. Mali kaynaklar› aç›s›ndan güvencede bulunan bir ku-
rulufl olarak, arabulucular tam zamanl› bir iflte sunulan tüm sosyal güvencelere sahip, tam zaman-
l› ve maafl› ödenen çal›flanlard›r. Bu ba¤lamda, Suggnomé devletin arabuluculuk hizmetleri için an-

14



laflma yapt›¤› bir hizmet sunucudur. Bu çerçevede, Suggnomé’nin arabulucular› zamanlar›n› flu ifl-
lere ay›rmaktad›r: taraflarla irtibat kurulmas› ve yönlendirme grubu toplant›lar› gibi yap›sal çal›fl-
malar için zamanlar›n›n % 30’unu ay›r›rken arabuluculuk için zamanlar›n›n % 70’ini harcamak-
tad›rlar. Arabulucular›n birçok görevi yerine getirmesi beklenmektedir. Bunlar aras›nda telefon gö-
rüflmelerinin yap›lmas›, yaz›lar›n gönderilmesi, taraflarla görüflmeler yap›lmas›, dosyaya dava not-
lar›n›n yaz›lmas› gibi ifller vard›r. Suggnomé’nin maafll› personel istihdam etti¤i göz önünde bulun-
duruldu¤unda, personel sirkülâsyonunun da SACRO’ya k›yasla daha düflük oldu¤u görülür. An-
cak, yap›lmas› beklenen çal›flma elbette ki daha yo¤undur. Örne¤in, y›lda 20 arabulucu 50’fler da-
vaya bakmaktad›r. Di¤er bir ifadeyle, her bir arabulucu için haftada bir afla¤› yukar› yeni bir dava
gelmektedir.

Yeni gönüllüleri ifle almak amac›yla SACRO ilanlar verir. SACRO, ayn› zamanda gönüllü adayla-
r› taraf›ndan doldurulacak baflvuru formlar› gelifltirmifltir. Daha sonraki seçim sürecinde, ayr›mc›-
l›k yapmamak ad›na SACRO bir puanlama sistemi kullanmaktad›r. SACRO’nun arabulucularda
arad›¤› baz› karakter özellikleri bulunmaktad›r. Bunlardan baz›lar› ekip üyesi olarak çal›flabilme
becerisi, adalet sistemine ilgi, gönüllülük deneyimi, ruhen cömert ve alan hakk›nda bilgi sahibi ol-
ma özellikleridir. Bunlar bir, arabulucuda olmas› gereken özelliklerdir. Ancak yine de gönüllü ba-
zen e¤itimin ard›ndan kendi karar›n› gözden geçirebilir ve süreçten ayr›lmaya karar verebilir. Sugg-
nomé ise arabulucular›, aday›n çal›flmas› beklenen yarg› bölgesindeki savc›, hâkim, avukatlar, sos-
yal hizmet uzmanlar›ndan ve Suggnomé üyelerinden oluflan bir mülakat komitesi vas›tas›yla ifle al-
maktad›r.

b. MFA merkezler ine i l iflk in standart lar

Yukar›da bahsedilmifl olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 19 say›l› Tavsiye Karar›, MFA
hizmeti sunan kurumlar için birtak›m yönergeler öngörmektedir. Bunlardan birincisi arabuluculuk
hizmeti veren kurumlar›n arabuluculuk sürecini kabul edilmifl standartlara göre yönetmesi gerek-
ti¤idir. ‹kincisi, arabuluculuk hizmeti veren kurumlar›n yükümlülüklerini yerine getirirken yeterli
düzeyde özerkli¤e sahip olmas›d›r. Bu ilke, bir arabuluculuk hizmeti sunucusunun ceza adaleti ak-
törlerinden belirli bir düzeyde ba¤›ms›z olmas› gerekti¤ini ima eder. Bu da do¤al olarak ç›kar çat›fl-
malar›ndan kaçma arzusunu yans›tmaktad›r çünkü özerkli¤in olmamas› bir bakanl›¤›n, savc›l›¤›n
veya kollu¤un dolayl› denetimi anlam›na gelebilir, bu da süreci sekteye u¤ratabilir. Bu durum ayn›
zamanda ma¤dur ya da failin gözünde hizmetin güvenilirli¤inin azalmas›na da sebep olabilir.

Bu Tavsiye Karar› ayn› zamanda, arabuluculuk hizmeti veren kurumlar›n yetkili bir organ taraf›n-
dan izlenmesi gerekti¤ini de ifade etmektedir. Bu asl›nda bir MFA hizmet sunucusundan beklenen
hesap verebilirli¤i tan›ml›yor. Hesap verebilirlik MFA hizmeti veren kurumun rapor sunmas› gere-
ken yetkili idareye ibraz edilen y›ll›k raporlarla gerçekleflmektedir. Örne¤in, SACRO y›ll›k rapor-
lar›n› parlamentoya, Suggnomé ise hükümete sunmaktad›r. Ancak, hesap verebilirlik arabuluculuk
hizmeti verilen her dava için de gerekli olabilir. Örne¤in, Arabuluculara Yönelik Avrupa Etik Ku-
rallar›na göre, arabulucu talep üzerine taraflara kendi geçmifli ve tecrübesine dair bilgi vermelidir.
Etik Kurallar, arabulucular›n (veya MFA hizmeti sunucusunun) çal›flmalar›n› profesyonel, güveni-
lir ve onurlu bir flekilde tan›tabilece¤ini ifade etmektedir. Bu türde bir reklâm ve tan›t›m, ayn› za-
manda MFA hizmeti sunucusunun topluma karfl› hesap verebilirli¤inin güçlendirilmesi olarak da
görülebilir.
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Arabuluculara iliflkin yeterlik standartlar› ve etik kurallar›, bununla birlikte arabulucular›n seçimi
(örne¤in diploma koflulu), e¤itimi ve de¤erlendirilmesine (hizmet sunucular taraf›ndan) iliflkin usul-
lerin gelifltirilmesi gerekmektedir. Bu ba¤lamda, ç›kar çat›flmalar›ndan kaç›nmaya, gerekli bilgilerin
verilmesine ve benzeri uygulamalara iliflkin kurallar›n arabuluculara iliflkin kurallara dâhil edilme-
si gerekmektedir. Hizmet sunucunun MFA hizmetlerini sunarken bu kurallar›n ve standartlar›n ye-
rine getirilmesine ve bu kural ve standartlara arabulucular›n riayet etmesinin sa¤lanmas›na dikkat
etmesi gerekmektedir.

Arabuluculara Yönelik Avrupa Etik Kurallar› incelendi¤i zaman, bir arabulucunun sahip olmas› ge-
reken en önemli üç niteli¤in ba¤›ms›z ve tarafs›z olma ve gizlili¤e sayg›l› bir flekilde hareket etme
oldu¤u görülmektedir. Bunun sonucu olarak, MFA hizmeti sunan kurumun, arabulucular›n bu
standartlara uydu¤unu güvence alt›na almas› gerekmektedir. Örne¤in, arabulucunun ba¤›ms›zl›¤›-
n› etkileyebilecek gibi görünen ya da ç›kar çat›flmas› yaratt›¤› izlenimi veren durumlar› aç›klama-
dan görev yapmamas› ya da göreve bafllam›flsa devam etmemesi gerekmektedir. Bu, devaml› olan
bir yükümlülüktür ve tüm süreç boyunca yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük taraf-
lardan biri ile olan kiflisel iliflkiyi ya da ifl iliflkisini veya arabuluculu¤un sonucuna yönelik do¤ru-
dan veya dolayl› herhangi bir maddi veya baflka bir menfaati de kapsamaktad›r. Arabulucunun ay-
n› zamanda kendisinin ya da çal›flt›¤› kurumun baflka bir mensubunun taraflardan herhangi biri
için arabuluculuk d›fl›nda herhangi bir yetkiyle bir görevde bulunamayaca¤›n› da taraflara aç›kla-
mas› gerekmektedir. Arabulucunun kendisi de elbette bu standartlara uymak durumundad›r ancak
MFA sunan kurumun yine de ifl sözleflmesi ya da baflka bir yolla (etik kurallar) bu yöndeki yüküm-
lülü¤üne dair arabulucuda bir bilinç telkin etmesi gerekmektedir.

Arabulucu sahip olmas› gereken ba¤›ms›zl›k ve tarafs›zl›¤›n yan› s›ra, taraflara karfl› her zaman ta-
rafs›z davranmak, tarafs›z görünmeye de gayret göstermek ve arabuluculuk süreciyle ilgili tarafla-
r›n tümüne eflit hizmet vermeyi taahhüt etmek üzere çaba sarf etmelidir. Her ne kadar hizmet su-
nucu taraf›ndan taraflara gönderilen yaz›lar, MFA hizmetlerine dair taraflara bilgi vermekteyse de
asl›nda, arabulucunun niteli¤i, görevlerinin kapsam› ve rolü hakk›nda taraflara aç›klama yapacak
ve bilgilendirecek kifli arabulucudur. Yukar›da anlat›lan standartlar, arabulucunun bunu yaparken
davan›n koflullar›n›, taraflar aras›ndaki muhtemel güç dengesizliklerini, ayr›ca taraflar›n e¤itim
düzeylerini ve sosyal statülerini göz önünde bulundurmas›n› gerektirebilir. Bunun gerçeklefltirile-
memesi tarafs›zl›k standard›n›n bir ihlali olarak görülebilir. Son olarak, arabulucunun arabulucu-
luk hizmeti sonucunda ya da bu hizmete ba¤l› olarak ortaya ç›kan tüm bilgileri gizli tutmas› ge-
rekmektedir. Bu konular hizmet sunucu ile arabulucu aras›nda imzalanacak ifl sözleflmelerinde be-
lirtilebilir.

c .  E¤i t im ve akredi tasyon

Arabulucular, taraflar›n anlaflmay› müzakere etmelerine ya da sadece konuflmalar›na yard›mc› ola-
bilmek üzere süreç esnas›nda birçok beceri ve strateji kullanmaktad›r. Arabuluculuk sürecine kat›-
lan taraflar, ço¤unlukla k›zg›n, duygusal, hatta mant›ks›z olabilmektedir, fakat arabuluculuk süre-
cinde taraflar›n en büyük korkular›n›, duygular›n› ve k›zg›nl›klar›n› dile getirirken birbirinin sözü-
nü kesmeden konuflmalar› gerekmektedir. Arabulucu ortak bir zemin arayarak, söylenenleri not al-
d›ktan sonra di¤er tarafa söz vererek, taraflar›n duygular›n› aç›¤a ç›karmalar›na müsaade ederek
diyalogu kolaylaflt›r›r. Duygulardan bahsedilmesi ve bir diyalog bafllat›lmas› için arabulucunun ta-
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raflara yard›m etmesi gerekmektedir. Bu ba¤lamda, iyi bir arabuluculuk için farkl› “insan becerile-
rinin” gerekli oldu¤u ve bu becerilerin e¤itim ve pratikle elde edilebilece¤i aç›kça görülmektedir.
Di¤er yandan, arabulucu bir psikolojik dan›flman de¤ildir, dolay›s›yla kendisine yönelik olabilecek
bu tarz beklentileri ortadan kald›racak becerileri de kullanabiliyor olmas› gerekmektedir.

Arabulucunun tek bafl›na görev almaya bafllamadan önce MFA/ diyalog konusunda esasl› bilgi ve
usule iliflkin beceri kazanmas› gerekmektedir. Bu da ma¤dur hassasiyeti, fail hassasiyeti, toplum
kaynaklar›, yarg›sal usuller, arabuluculuk süreci, fliddet suçlar›nda arabuluculuk ve mesleki etik gi-
bi konular› içermelidir, ancak bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Arabulucunun ayn› zamanda sürekli e¤itim
almas› ve sürekli mesleki geliflimden kendisinin sorumlu olmas› gerekmektedir.

Ço¤u e¤itim program›nda, arabuluculara befl günlük yo¤un bir temel e¤itim verilmektedir ancak
bu s›n›f içi e¤itim bittikten sonra arabulucu henüz tek bafl›na çal›flmaya haz›r olarak görülmemek-
tedir. E¤itimin bitiminde bir sertifika al›n›r ancak bu sertifikada sadece e¤itimin tamamland›¤› be-
lirtilir. Bir arabulucunun yaln›z bafl›na çal›flmaya haz›r olabilmesi için ço¤unlukla bir y›l geçmesi
gerekmekteyse de bu süre kurumdan kuruma fark gösterebilmektedir. Bu süre içerisinde, stajyer
arabulucu üç ay kadar k›demli bir arabulucuyu gerçeklefltirdi¤i arabuluculuk faaliyetleri s›ras›nda
gözlemler ve bu k›demli arabulucunun taraflarla nas›l konufltu¤unu, nas›l müdahalede bulundu¤u-
nu ve di¤er hususlar› not eder. Stajyer arabulucu, k›demli arabulucunun yapt›¤› her fleyi bir gölge
gibi takip etti¤i için bu sürece shadowing (gölge gibi takip etme) denilmektedir. Stajyer ancak ye-
terli say›da arabuluculuk faaliyetini gölge gibi takip ettikten ve gözlemledikten sonra kendi dosya-
lar›na bakmaya haz›r hale gelebilir. SACRO’da bafllang›ç seviyesindeki arabulucular için vanda-
lizm, duvar yaz›s› yaz›lmas›, huzuru bozma, ödenmemifl taksi ücretleri gibi vakalar en kolay dosya
türleri olarak görülmektedir. Bu nedenle, bu seviyedeki arabuluculara öncelikle bu dava türlerinde
çal›flmalar› teklif edilir.

Arabuluculuk e¤itimlerinde, onar›c› adalet ilkeleri ve ceza adaleti sistemiyle ilgili temel bilgilerin ve-
rilmesi öngörülmektedir. Ayr›ca, e¤itimler sadece bilgi aktar›lan s›n›f içi ders anlat›m› fleklinde ger-
çeklefltirilmez. Verilen e¤itimler enteraktiftir ve iletiflim, analiz ve benzeri konularda becerilerin ge-
lifltirilmesine yöneliktir. Bu amaç do¤rultusunda birçok rol canland›rma egzersizi ve simülasyon uy-
gulamas› yap›lmaktad›r. Bunlar›n ard›ndan adaylara neyi iyi yapt›klar› ve neleri gelifltirilebilecekle-
ri hakk›nda geri bildirimde bulunulmaktad›r. Bu amaç do¤rultusunda, ortak bilgilendirme oturum-
lar›n›n düzenlenmesi de faydal›d›r.

E¤itim, belirli bir vakada iyi ve kötü uygulamalar›n tart›fl›lmas› yoluyla arabulucular aras›nda ak-
ran ö¤reniminin gerçekleflmesini sa¤lamak için “grup süpervizyonu” vas›tas›yla da zenginlefltirilir.
Suggnomé de temel e¤itimin ard›ndan gölge gibi takip etme yöntemini uygulamaktad›r. Bu aflama-
da arabulucu adaylar›n›n yarg›da bulunmaktan kaç›nan ve gizlilik ve tarafs›zl›k ilkelerini muhafa-
za edecek iyi iletiflimciler olmas›na da özen gösterilmektedir. Suggnomé buna yönelik olarak, ara-
bulucular›n seçim sürecinde yap›lan mülakatlarda rol canland›rma yöntemini kullanmaktad›r. Hat-
ta bu rolleri oynayan adaylara sergiledikleri becerilere göre puan vermektedir. Suggnomé arabulu-
cular aras›ndaki iletiflime de önem vermektedir. Bu ba¤lamda toplant›lar vas›tas›yla arabulucular›n
davalar üzerinde nas›l çal›flt›klar›na dair ve dava dosyas› yönetimi ile ilgili konularda birbirleriyle
konuflmalar› ve tecrübe paylaflmalar› da sa¤lan›r. Bu toplant›lar arabulucular›n ayn› zamanda sü-
reç hakk›ndaki duygu ve düflüncelerini dile getirmelerini sa¤lamakta ve bir anlamda duygusal ola-
rak tükenmelerine engel olmaktad›r.
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Son y›llarda ceza davalar›nda arabuluculuk hizmetlerinin kullan›lmas›n› teflvik etmek amac›yla Av-
rupa düzeyinde ve uluslararas› düzeyde çeflitli kararlar ve tavsiyelerin kabul edildi¤inin söylenme-
si gerekir. Bu karar ve tavsiyelerde, MFA hizmetlerinin yeni bir uygulama oldu¤u ifade edilmekte
ve standartlar›n oluflturulmas› gerekti¤i belirtilmektedir. Ayr›ca arabuluculu¤un teflvik edilmesine
iliflkin olarak farkl› etkinlikler önerilmektedir. Bu belgelerden biri, yukar›da aktar›lan Avrupa Kon-
seyinin 1999 tarihli R(99)19 say›l› Tavsiye Karar› ile 2002 tarihli Birleflmifl Milletler Onar›c› Ada-
let Programlar›n›n Ceza Konular›nda Kullan›lmas›na ‹liflkin Temel ‹lkeler ve Avrupa Birli¤i Konse-
yinin Ma¤durlar›n Cezai Takibatlardaki Durumu Hakk›ndaki 15 Mart 2001 tarihli Çerçeve Kara-
r›d›r.2 Bu kararlara ra¤men arabulucular›n e¤itimine iliflkin tek tip standartlar yoktur. Ancak Av-
rupa’da onar›c› adaletin teflvik edilmesine yönelik olarak bir dizi Avrupal› grup ve akademisyen yi-
ne de çaba sarf etmektedirler. Avrupa’daki bu gruplardan biri, bir e¤itim program›n›n gelifltirilme-
si amac›yla birçok ülkeden uzmanlar› bir araya getirmifl olan Avrupa Onar›c› Adalet Forumu’dur
(European Forum for Restorative Justice). Afla¤›daki tablolarda Avrupa Onar›c› Adalet Foru-
mu’nun hâkimler ve savc›lar için gelifltirdi¤i e¤itim modülüne iliflkin örnekler yer almaktad›r:3

Gün 1; Modül 1: Aç›l›fl

Süre Konu Yöntem Ö¤renme Hedefleri

15 dk Bir dava örne¤i Sunum Davalar ve kifliler hakk›nda uygulamaya
iliflkin baz› bilgilerin ö¤renilmesi

15 dk Kat›l›mc›lar bu davaya Bireysel Yarg›sal süreç hakk›nda bireylerin
iliflkin olarak çal›flma kendi alg›lar›n›n anlafl›lmas›
ne yapacaklar?

15 dk Kat›l›mc›lar›n tercihlerinin Tart›flma Bireylerin mesleklerini yerine getirirken
incelenmesi de¤erlerin ve ilkelerin fark›na varmas›

Modül 2: Bir seçenek olarak arabuluculuk

Süre Konu Yöntem Ö¤renme Hedefleri

45 dk Ceza davalar›nda Ders anlat›m› Ceza davalar›nda arabuluculu¤un
arabuluculu¤un geçmifli teorik geçmifline iliflkin baz› bilgilerin
ve ideolojisi ö¤renilmesi

45 dk Arabuluculuk uygulamada Ders anlat›m› Arabuluculu¤un uygulama yönünün ve
nas›l ifllemektedir arabuluculuk sürecinin

nas›l yürüdü¤ünün ö¤renilmesi
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2 Bu metinlerin Türkçe çevirileri bu kitaba dahil edilmifltir.
3 Hâkimler ve savc›lar için onar›c› adalete iliflkin olarak e¤itim modülleri, Avrupa Birli¤i’nin AGIS mali deste¤iy-
le ve Avrupa Onar›c› Adalet Forumu giriflimiyle gelifltirilmifltir.



Modül 3: Bir arabulucuyla tan›fl›n

Süre Konu Yöntem Ö¤renme Hedefleri

30 dk Arabulucunun rolü ve Ders anlat›m›, Temel arabuluculuk becerileri ve
görevi soru ve cevap arabulucular›n e¤itimi ve denetimi

hakk›nda bilgi edinilmesi

30 dk Gerçek bir Video ya da Arabuluculu¤un uygulamada
arabuluculuk demonstrasyon nas›l gerçeklefltirildi¤inin anlafl›lmas›
oturumunun
icra edilmesi

Modül 4: Bir savc›yla ya da hâkimle tan›fl›n

Süre Konu Yöntem Ö¤renme Hedefleri

45 dk Savc›n›n ve hâkimin Ders anlat›m›, Seçim ve yönlendirme süreçlerine,
ceza konular›nda soru ve cevap korumaya ve arabuluculuk sonuçlar›n›n
arabuluculuk deneyimi yarg›sal kararlar›n al›nmas›na nas›l

dâhil edilebilece¤ine aflina olunmas›

15 dk Art›lar›n ve eksilerin Bireysel çal›flma Bireylerin suç ve yarg›sal süreçten
bir araya getirilmesi ne alg›lad›klar› üzerine düflünmeleri

Modül 5: Bir akademisyenle tan›fl›n

Süre Konu Yöntem Ö¤renme Hedefleri

45 dk Araflt›rmalar ceza Ders anlat›m› Araflt›rmalar›n farkl› sonuçlar›n›n
konular›nda ö¤renilmesi
arabuluculuk hakk›nda
ne söylemektedir

Modül 6: Deneyimler

Süre Konu Yöntem Ö¤renme Hedefleri

30 dk Ma¤durun ve failin Sunum Ma¤durlar›n ve faillerin arabuluculu¤a
arabuluculuk süreci bak›fl aç›lar› hakk›nda bilgi edinilmesi
deneyimi

Modül 7: Düflünmek için

Süre Konu Yöntem Ö¤renme Hedefleri

15 dk Özet Sunum Tüm günün özetinin yap›lmas› ve
bu konuda düflünmeye teflvik etme
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Gün 2; Modül 8: Yeniden aç›l›fl

Süre Konu Yöntem Ö¤renme Hedefleri

5 dk Canland›ran ve Grup çal›flmas› Canlanmak ve harekete geçmek
motive eden program

15 dk Sorular ve düflünceler Tepegözde Bir önceki günde ö¤renilen bilgiler
sunum, temelinde art›lar›n ve eksilerin
yaz› tahtas› düflünülmesi
ve ka¤›tlar

Modül 9: Vaka çal›flmas›

Süre Konu Yöntem Ö¤renme Hedefleri

90 dk Gerçek vakalar›n sunumu Seminer Davalar üzerinde çal›flmaya aktif olarak
ve bunlar üzerinde çal›flma (küçük gruplar dâhil olma ve kat›l›mc› yaklafl›mlar›n›

halinde) uygulamaya çal›flma

30 dk Cevaplar›n tart›fl›lmas› Tart›flma Farkl› tercihlerin fark›na varma

15 dk Davalar›n gerçek sonuçlar› Sunum Davalar›n sonuçlar›n›n ne kadar
farkl› olabilece¤ini ö¤renme

Modül 10: Kapan›fl oturumu, genel de¤erlendirme

Süre Konu Yöntem Ö¤renme Hedefleri

45 dk Aç›k uçlu sorular Panel Farkl› olas›l›klar›n anlafl›lmas›
üzerinde tart›flma tart›flmas›

10 dk Özet, de¤erlendirme ve sonraki ad›mlar

Bu proje çerçevesinde 7-9 fiubat 2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da düzenlenen onar›c› adalet se-
minerinde yukar›daki program kat›l›mc›lara gösterildikten sonra, kat›l›mc›lardan avukatlar için
benzer bir MFA e¤itim program› gelifltirmeleri istenmifltir. Üç gruba ayr›lan ve üç farkl› e¤itim
program› gelifltiren kat›l›mc›lar›n meydana getirdikleri e¤itim programlar› afla¤›da verilmifltir. Bu
programlar arabuluculuk e¤itim merkezinin ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak benzer e¤itim programlar›-
n›n gelifltirilmesinde esas al›nabilir.

Örnek E¤itim 1:

Modül 1: MFA’n›n tan›m›: a.) Tan›m, b.) Tarihsel geliflimi, c.) Karfl›laflt›rmal› olarak MFA, d.) Ya-
sal düzenlemeler ve bunlar›n elefltirileri

Modül 2: MFA süreci: a.) Çocuklarla ve yetiflkinlerle iletiflim teknikleri, b.) Müzakere teknikleri
(do¤rudan, dolayl›, tekli/çiftli müzakere), c.) Kay›t ve raporlama teknikleri, d.) Tarafs›zl›k için be-
den dilinin kullan›lmas›

Modül 3: Enteraktif Uygulamalar: a.) Drama, b.) Gerçek vakalar›n kullan›lmas› yoluyla e¤itim
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Örnek E¤itim 2:

Aç›l›fl Modülü: ADR (Alternatif Uzlaflmazl›k Çözümü) mekanizmalar› aras›nda MFA’n›n yeri nedir?;
‹htilaf ve çat›flma; onar›c› adalet ve ADR’ye baflvurma sebepleri, tarihsel sürece iliflkin aç›klama

Modül 2: MFA nedir, hangi dava türlerinde uygulan›r, temel ilke ve faydalar› nelerdir?

Modül 3: Arabulucu kimdir? Arabulucunun hangi vas›flara sahip olmas› gerekir?

Modül 4: MFA usulü nedir? (Yasal düzenlemeler)

Modül 5: Arabuluculuk süreci: Aç›l›fl oturumu, ortak oturumlar, özel oturumlar (süreç boyunca
gizlilik); Müzakere becerilerinin kullan›lmas›; Kat›l›mc›lar için simülasyon çal›flmalar›; Gerçek ki-
fliler, gerçek konular (uygulay›c›lar, hâkimler, avukatlar ve kat›l›mc›lar)

Modül 6: Arabuluculuk raporunun haz›rlanmas›; Uygulama aç›s›ndan arabuluculuk raporunun ta-
kip edilmesi

Örnek E¤itim 3:

Modül 1: Onar›c› adaletin teorik ilkeleri, MFA ve viktimoloji hakk›nda uluslararas› ve ulusal ya-
sal düzenlemeler

Modül 2: ‹letiflim teknikleri ve simülasyonlar

Modül 3: Uzmanlarla oturum

Modül 4: Bir MFA merkezine çal›flma ziyareti

C. EK FAAL‹YETLER

a. Toplumun arabuluculu¤a dai r  b i l inç lendir i lmesi

Arabuluculuk gibi alternatif adalet sunum modelleri, sürekli yürütülecek bilinçlendirme faaliyetle-
rinin yap›lmas›n› gerektirmektedir. Böylece hem bu tip hizmetlere talebin süreklili¤i, hem de dev-
letten ve di¤er kaynaklardan gelen maddi deste¤in devam etmesi sa¤lanabilir. Bu ba¤lamda, med-
ya programlar› ve reklâmlar›n kullan›m› (reklâmlar do¤ru oldu¤u sürece) toplumun genifl kesimle-
rine ulaflmak için uygun bilinçlendirme faaliyetleri olarak görülebilir. K›sa filmler ve broflürler de
bu amaç do¤rultusunda gelifltirilebilir ve mahkemelerde ve sosyal hizmet kurumlar› arac›yla kamu-
ya ulaflt›r›labilir.

Kolluk birimleri çal›flanlar› ve hukuk fakülteleri ö¤rencileri gibi baz› özel kitlelere ulafl›lmas› da son
derecede önemlidir, çünkü hukuk alan›ndaki profesyonellerin deste¤i olmadan arabuluculu¤un ge-
liflmesinin beklenmesi gerçekçi de¤ildir. Ayr›ca, özellikle hâkimlere ve savc›lara yönelik e¤itimler ve
seminerlerin de gelifltirilip düzenlenmesi gerekli olabilir. ‹skoçya’ya gerçeklefltirdi¤imiz çal›flma zi-
yaretinde, SACRO’nun genç avukatlar›n deste¤ini kazanabilmeye yönelik çal›flmalar›ndan birine
de tan›k olmufltuk: Hukuk fakültesinde bir derste, SACRO’nun temsilcileri SACRO’nun sunduk-
lar› hizmetler hakk›nda ö¤rencilere bilgi vermekteydi.
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b. Arabuluculukla i lg i lenen di¤er kurumlara destek ver i lmesi
(okul lar ,  STK’ lar ,  fl i rket ler ,  vs)

MFA, ayn› zamanda gençler gibi belirli kesimlerin özel ihtiyaçlar›na göre de gelifltirilebilir ya da
komflular aras›ndaki ihtilaflar›n çözüme kavuflturulmas› için önerilebilir ve gelifltirilebilir. Gençler
aras›nda evsizlik oran›n›n düflürülmesine yard›mc› olmak amac›yla kimsesizlere yönelik arabulucu-
luk hizmetleri de kurulabilir. Okullarda arabuluculu¤un teflvik edilmesi için e¤itim personeline tav-
siyede bulunmak, destek vermek ve rehberlik etmek amac›yla akran arabuluculuk hizmetleri de
sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca SACRO onar›c› adalet uygulay›c›lar› için e¤itimler sunmakta ve yeni uygu-
lamalara, onar›c› adalet teorisine veya uygulamas›na dair sunumlara, seminerlere ve atölye çal›fl-
malar›na iliflkin dan›flmanl›k yapmakta, bilgi, tavsiye ya da rehberlik sunmaktad›r. Farkl› arabulu-
culuk hizmeti veren kurumlar taraf›ndan bilinçlendirme faaliyetinde kullan›lan broflürlerin baz›la-
r› Ek 5’te yer almaktad›r.

c .  Araflt › rma (kal i te kontrolü ve de¤er lendirme)

Hizmet sunucunun yapmas› gereken ifllerden biri de sundu¤u hizmetlerin etkinli¤inin ve etkisinin
izlenmesidir. Sa¤lanan hizmetin kamu kaynaklar›yla desteklenmesi halinde, hesap verebilirlik me-
kanizmalar›n›n oluflturulmas› ve bu flekilde hizmetin sa¤lanan kayna¤›n karfl›l›¤› oldu¤unu göster-
mesi hizmet sunucudan talep edilebilir. Bu nedenle, hizmeti alan kiflilerin arabuluculuk hizmetlerin-
den beklentilerinin ne oldu¤unun ve daha sonra da verilen hizmetlerin beklentilerini karfl›lay›p kar-
fl›lamad›¤›n›n anlafl›lmas› amac›yla araflt›rmac›lar görevlendirilebilir. Di¤er bir seçenek, hangi ihti-
laf türlerinin ne tür sonuçlara ulaflt›¤›n›n daha iyi anlafl›lmas› amac›yla sonradan arabuluculuk dos-
yalar›n›n incelenmesidir. Araflt›rmalar hizmet sunucunun kendisi için çal›flan arabulucular› alanda-
ki geliflmelerden haberdar etmesi aç›s›ndan da önemlidir. Di¤er yandan araflt›rmalar, geri bildirim
sa¤lamaya ve dosyalar›n ele al›n›fl›nda yap›lan hatalar› tespit ederek, bunlar›n düzeltilmesi ve tek-
rarlanmamalar› için hizmet sunucular›na verilen e¤itimlerin nas›l olmas› gerekti¤ini ve usulde ne gi-
bi de¤iflikliklerin yap›lmas› gerekti¤ini tespit etmeye de yarar.

d. Arabuluculu¤a dai r  pol i t ika gel ifl t i r i lmesi  ve mevzuata i l iflk in çal ›flmalar

Araflt›rmalardan elde edilen ampirik veriler, özellikle hizmet sunucular›n STK olmas› halinde, bun-
lar taraf›ndan konuya iliflkin politika belirlemek ve hukuki mevzuat› etkilemek amac›yla da kulla-
n›labilir. Örne¤in, özellikle hapis cezas› oranlar› ve hapis maliyetlerinin yüksek oldu¤u hallerde ce-
za adaleti sürecinin etkinli¤i aç›s›ndan arabuluculu¤un faydal› olabilece¤i savunulabilir. Bu ba¤lam-
da, SACRO’nun y›ll›k raporlar› sadece ‹skoç Hükümetine karfl› hesap verebilirli¤in gösterilmesi
amac›yla haz›rlanmamaktad›r. Bu raporlar politika savunuculu¤u için uygun araçlard›r. SAC-
RO’nun 2006 y›l› manifestosu, ampirik kan›tlara dayal› politika önerilerini de içermektedir. Örne-
¤in, bunun bir sonucu olarak ‹skoç Parlamentosu, hapis cezas›n› sadece ciddi suçlar› iflleyen ya da
kamu için tehlike arz eden fiillere karfl› kullanmayla s›n›rlaman›n yollar›n› aram›flt›r. Bu ba¤lamda
bu faaliyetler sadece sunulan hizmetlerin bilinirli¤inin art›r›lmas›n› amaçlayan pazarlama faaliyet-
leri de¤il ayn› zamanda ceza adaleti sisteminde güvenin oluflturulmas›n› sa¤layan faaliyetlerdir.
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Ek 1:
‹skoçya’da Savc› Taraf›ndan fiüpheliye Gönderilen Yaz› Örne¤i

Say›n……………..,
…………….. tarihinde …………….. de gerçekleflen olaya iliflkin …………….. suçunu ifllemifl oldu-
¤unuza dair bir Polis Raporu alm›fl bulunmaktay›m.

Mevcut delillerin kovuflturma için yeterli oldu¤unu düflünmekle birlikte, dava açman›n kamu ya-
rar›na olup olmayaca¤› konusunda bir de¤erlendirme yapmaktay›m.

Bu konundaki karar›m› vermeden önce, suçu kabul etmenize yönelik olmayan baflka bir olas›l›k
aray›fl› içerisinde bulundu¤umu belirtmeliyim. Bu ba¤lamda davada yer alan di¤er kifliye verilen za-
rarlar›n tazminini gerçeklefltirmeye haz›r olup olmad›¤›n›z› bilmek isterim. Bu nedenle bu dosyay›
Onarma ve Arabuluculuk Projesinden bir görevliye yönlendirdim (telefon numaras› 555-635-346).
Bu kifli Proje hakk›nda genel bilgiler vermek ve bu sürece dâhil olmay› isteyip istemedi¤inizi görüfl-
mek üzere sizinle irtibata geçecektir (elbette kat›lmay› istemedi¤inizi önceden kendisine bildirmedi-
¤iniz takdirde). Tüm taraflarca kabul edilecek bir anlaflmaya varabilmeniz halinde, kovuflturmaya
karar verme aflamas›na geldi¤imde, bu durum sizin lehinize iflleyecektir.

Hiçbir flekilde arabulucuyla görüflme ya da davay› tart›flma veya bu imkândan faydalanma zorun-
lulu¤u alt›nda de¤ilsiniz. Bu sürece dâhil olmay› reddedebilirsiniz. E¤er sürece dâhil olmay› redde-
derseniz, bu dava ola¤an bir flekilde kovuflturma için de¤erlendirilecektir. Arabulucuya söyledi¤iniz
hiçbir fley davan›n daha sonraki aflamalarda mahkemeye gelmesi halinde aleyhinize delil olarak
kullan›lmayacakt›r.

Bu olana¤a iliflkin olarak durumunuzun ne oldu¤undan emin olam›yorsan›z ya da konuyla ilgili
olarak Vatandafllar için Dan›flma Bürosunun avukat› gibi bir hukuki dan›flmana baflvurduysan›z,
avukat›n›zdan ya da Vatandafllar için Dan›flma Bürosundan bu konuyla ilgili hukuki tavsiye isteyi-
niz ve bu yaz›y› beraberinizde götürünüz.

Sayg›lar›mla,

Savc› ……………..
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Savc› Taraf›ndan Ma¤dura Gönderilen Yaz› Örne¤i

Say›n ……………..,

……………..tarihinde gerçekleflen ve taraf›n›z›n ma¤dur oldu¤u olaya iliflkin bir Polis Raporu al-
m›fl bulunmaktay›m. fiüphelinin kovuflturulmas› için yeterli delil mevcuttur. Ancak, kovuflturmay›
bafllat›p bafllatmamaya karar vermeden önce, size alternatif bir imkân sunmak isterim.

fiüphelinin zarar›n›z› bir flekilde telafi etmesinin kabul edilebilir ve pratik olup olmayaca¤›n› de¤er-
lendirmekteyim. E¤er bu mümkün olursa, bu kovuflturmay› bafllat›p bafllatmamaya iliflkin görüflü-
mü etkileyebilir. Bu nedenle, bu davay› Onarma ve Arabuluculuk Projesinde görevli bir kifliye yön-
lendirdim (telefon numaras› 555-635-346). Bu kifli Proje hakk›nda genel bilgiler vermek ve iflbirli-
¤inizi rica etmek amac›yla k›sa bir süre içerisinde sizinle irtibata geçecektir (elbette bu sürece kat›l-
may› istemedi¤inizi önceden kendisine bildirmedi¤iniz takdirde).

Hiçbir flekilde bu sürece kat›lma zorunlulu¤u alt›nda de¤ilsiniz ve bu alternatifi reddedebilirsiniz.
Sürece kat›lmay› reddetmeniz halinde, bu dava ola¤an bir flekilde kovuflturma için de¤erlendirile-
cektir.

Sayg›lar›mla,

Savc› ……………..
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Ek 2:
Arabuluculuk Hizmeti Veren Kurumun fiüpheliye Gönderdi¤i Yaz› Örne¤i

Say›n ……………..,

LÜTFEN BU YAZIYI SONUNA KADAR OKUYUNUZ

Bu yaz›y›, …………….. tarihinde gerçekleflen olayda …………….. suçunu iflledi¤inize dair iddia
hakk›nda yaz›yorum. Mahkemeye gitmek yerine, bir baflka alternatifin sizin menfaatinize olabile-
ce¤ine dair Savc›dan bir yaz› ve onunla beraber arabuluculu¤a iliflkin bir broflür alm›fl olmal›s›n›z.

Görüflme için uygun bir zaman›n ayarlanmas› amac›yla 5 Haziran 2006 tarihine kadar lütfen 555-
635-346’dan ofisimizi aray›n›z.

Bu görüflmenin amac›, durumunuzu gizlilik içinde tart›flmak, olay hakk›ndaki düflüncelerinizi din-
lemek ve sundu¤umuz hizmetlerin taraf›n›z için faydal› olup olmad›¤›na karar vermenizde size yar-
d›mc› olmakt›r. Kurumumuz mahkemeye gitmek zorunda kalmadan davalar›n çözüme kavuflturul-
mas›na yard›mc› olma konusunda itibar ve uzmanl›k sahibidir.

Arabuluculu¤a kat›lmak iste¤e ba¤l›d›r. Suç ifllemekle itham edilen kiflilerin kurumumuzdan ald›k-
lar› hizmete iliflkin bize yapt›klar› geri bildirimler afla¤›daki gibidir:

“Bu hizmetten faydaland›¤›m ve mahkemeye gitmedi¤im için memnunum.”

“Yapm›fl oldu¤um fleylerin di¤er kifliler üzerindeki etkisini görmek çok ilginç bir
deneyimdi.”

“Arabuluculuk, meseleleri çözmek için daha iyi bir yoldur.”

Yan›t›n›z› en k›sa süre içerisinde bekliyoruz.

Sayg›lar›mla,

Arabulucu ……………..
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Ek 3:
Arabuluculuk Hizmeti Dosya Kayd›

Ad›:

fiüpheli / Ma¤dur Dosya no: Tarih: Saat:

‹rtibat Türü Kartvizit Güvenlik

Ev ziyareti ■■ Aç›kland›: Evet/ Hay›r Problem: Var / Yok

Ofis randevusu ■■ Verildi: Evet/Hay›r Cep telefonu numaras› al›nd›: Evet/Hay›r

Telefon Davet: Edildi/Edilmedi
görüflmesi ■■

Ofis randevusu: Evet/Hay›r

Endifle uyand›rd›: Evet/Hay›r

Çocu¤un korunmas›na iliflkin problem: Var/Yok

Var ise, lütfen al›nan tedbirin detaylar›n› afla¤›da
yer alan 5. bölümde aç›klay›n

1. Hizmeti alan kifli ile kesintisiz geçirilen süre – Hizmeti alan kifli olay hakk›nda ne dedi?

2. Diyalog – Aç›kl›¤a kavuflturmaya yönelik temel noktalar:

3. Hizmeti alan kifli için gelecek / çözüm yolu nas›ld›r?

4. Hizmeti alan kifli di¤er tarafa ne iletilmesini istemektedir?

5. Bundan sonra at›lacak ad›mlar:

Arabulucular:
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Ek 4:
Dosyan›n Gelifliminin Takip Edilmesi ‹çin Kullan›labilecek Form

‹lerleme Raporu

Tarih Detaylar Ma¤dur/fiüpheli Çal›flan

‹rtibat Kimle irtibata ‹rtibat› kimin
Tarihi Görüflmenin/temas›n detaylar› geçildi¤i kurdu¤u
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Ek 5:
Baz› Arabuluculuk Merkezleri Taraf›ndan Haz›rlanm›fl Tan›t›m Broflürleri
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Onar ›c ›  Adalet  Programlar ›n ›n
Ceza Konular ›nda Kul lan› lmas›na ‹ l iflk in

Temel ‹ lkeler
B i r l e fl m i fl  M i l l e t l e r  E k o n o m i k

v e  S o s y a l  K o n s e y  ( E C O S O C )

2002/12
37. Oturum Toplant›s›

24 Temmuz 2002

G‹R‹fi

Onar›c› adalet giriflimlerinde dünya çap›nda kayda de¤er bir büyüme yafland›¤›n› hat›rlayarak,

Bu giriflimlerin, suçun temelde insanlara zararl› oldu¤unu düflünen, geleneksel ve yerli toplulukla-
ra iliflkin adalet biçimlerinden ço¤unlukla yararland›¤›n› kabul ederek,

Her bireyin onur ve eflitli¤ine sayg› gösteren, anlay›fl› tesis eden ve ma¤dur, fail ve toplumun iyilefl-
tirilmesiyle toplumsal uyumu gelifltiren onar›c› adaletin, suça geliflmekte olan bir yan›t› oldu¤una
vurgu yaparak,

Bu yaklafl›m›n suçtan etkilenenlerin duygular› ve deneyimlerini aç›kça paylaflmalar›n› mümkün k›l-
d›¤›n›n ve bu kiflilerin ihtiyaçlar›n› ele almalar›n› amaçlad›¤›n›n üzerinde durarak,

Bu yaklafl›m›n ma¤durlara tazminat elde etme, kendilerini daha fazla güvende hissetme ve mesele-
yi sonuçland›rma f›rsat› sundu¤unun; faillerin kendi davran›fllar›n›n sebep ve sonuçlar›n› kavrama-
ya ve anlaml› bir yolla sorumluluk almaya izin verdi¤inin; toplumun ise suçun alt›nda yatan sebep-
leri anlamalar›n› sa¤lad›¤›n›n, toplumun esenli¤ini gelifltirdi¤inin ve suça engel oldu¤unun fark›n-
da olarak,

Onar›c› adaletin geçerli ceza adaleti sistemlerine esnek bir biçimde uyarlanabilen ve bu sistemleri
tamamlayan, hukuki, sosyal ve kültürel flartlar› dikkate alan bir dizi tedbire yol açt›¤›n› belirterek,

Onar›c› adaletin Devletlerin san›klar hakk›nda kovuflturma yapma hakk›na halel getirmedi¤ini ka-
bul ederek,
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I .  TER‹MLER‹N KULLANIMI

1. “Onar›c› adalet program›”, onar›c› süreçleri uygulayan ve onar›c› sonuçlara eriflmeyi amaçlayan
herhangi bir program anlam›na gelmektedir.

2. “Onar›c› süreç”, genellikle bir kolaylaflt›r›c›n›n yard›m›yla, ma¤durun ve failin ve uygun oldu¤u
durumlarda bir suçtan etkilenen di¤er bireylerin veya toplum üyelerinin suçtan do¤an sorunlar›n
çözümü için, hep beraber etkin olarak kat›ld›¤› herhangi bir süreç anlam›na gelmektedir. Arabulu-
culuk, uzlaflt›rma, konferans ve ceza belirtme çemberleri, onar›c› süreçler aras›nda yer alabilir.

3. “Onar›c› sonuç”, onar›c› bir süreç sonucunda var›lan bir anlaflma anlam›na gelir. Onar›c› sonuç-
lar aras›nda taraflar›n bireysel ve müflterek ihtiyaç ve sorumluluklar›na yan›t veren ve ma¤durla fa-
ilin yeniden entegrasyonlar›n› mümkün k›lan tazminat, zarar›n telafi edilmesi ve kamu hizmetinde
çal›flma gibi uygulama ve programlar yer al›r.

4. “Taraflar”; ma¤dur, fail ve onar›c› sürece dâhil olabilecek ve suçtan etkilenen di¤er bireyler ve-
ya toplum üyeleri anlam›na gelir.

5. “Kolaylaflt›r›c›”, onar›c› bir süreçte taraflar›n kat›l›m›n› adil ve tarafs›z bir biçimde kolaylaflt›r-
ma ifllevini yerine getiren kifli anlam›na gelir.

I I .  ONARICI ADALET PROGRAMLARININ UYGULANMASI

6. Onar›c› adalet programlar›, ulusal mevzuata ba¤l› olarak, ceza adaleti sisteminin herhangi bir
aflamas›nda uygulanabilir.

7. Onar›c› süreçler, faili itham etmek için yeterli kan›t oldu¤unda ve ma¤dur ve fail özgür ve gö-
nüllü olarak r›za gösterdiklerinde uygulanmal›d›r. Ma¤dur ve fail bu r›zay› süreç esnas›nda geri çe-
kebilmelidirler. Anlaflmaya gönüllü olarak var›lmal›d›r ve bu anlaflma sadece makul ve orant›l› yü-
kümlülükler içermelidir.

8. Ma¤dur ve fail, onar›c› sürece kat›l›mlar›n›n dayana¤› olarak bir davaya iliflkin temel gerçekler
üzerinde anlaflmaya varmal›d›r. Failin kat›l›m›, müteakip adli takibatlarda suçun kabulünün bir ka-
n›t› olarak kullan›lamaz.

9. Bir dava, onar›c› sürece yönlendirilirken ve bu süreç yürütülürken güç dengesizli¤ine yol açabi-
lecek taraflar aras› eflitsizlikler ve kültürel farkl›l›klar dikkate al›nmal›d›r.

10. Bir dava, onar›c› sürece yönlendirilirken ve bu süreç yönetilirken taraflar›n güvenli¤i göz önün-
de bulundurulacakt›r.

11. Dava, onar›c› süreçlerin uygun ya da mümkün olmad›¤› hallerde ceza adaleti makamlar›na in-
tikal etmeli ve izlenecek usul hakk›nda gecikmeden bir karar al›nmal›d›r. Bu gibi hallerde ceza ada-
leti yetkilileri faili, ma¤dura ve etkilenmifl olan topluma karfl› sorumluluk almaya teflvik etmek için
gayret sarf etmeli ve ma¤dur ve failin topluma yeniden entegrasyonuna destek vermelidir.
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I I I .  ONARICI ADALET PROGRAMLARININ YÜRÜTÜLMES‹

12. Üye Devletler, onar›c› adalet programlar›n›n uygulanmas›n› idare eden yönerge ve standartla-
r›n oluflturulmas› ve gerekli oldu¤u durumlarda yasal düzenleme yap›lmas›n› göz önünde tutmal›-
d›r. Bu gibi yönerge ve standartlar bu belgede beyan edilen temel ilkelere karfl› sayg›l› olmal› ve di-
¤erlerinin yan› s›ra afla¤›daki unsurlar› ele almal›d›r:
(a) Davalar›n onar›c› adalet programlar›na yönlendirilmesine dair flartlar;
(b) Davalar›n onar›c› bir süreci takiben ele al›nmas›;
(c) Kolaylaflt›r›c›lar›n niteli¤i, e¤itimi ve de¤erlendirilmesi;
(d) Onar›c› adalet programlar›n›n idari yönetimi;
(e) Onar›c› adalet programlar›n›n yürütülmesini idare eden yetkinlik standartlar› ve davran›fl ku-
rallar›.

13. Onar›c› adalet programlar› ve özellikle onar›c› süreçlerde fail ve ma¤dura karfl› adil olunmas›-
n› güvence alt›na alan temel usuli güvenceler uygulanmal›d›r:
(a) Ulusal mevzuata ba¤l› olarak, ma¤dur ve fail onar›c› süreçle ilgili hukuki dan›flmanl›k alma ve
gerekli hallerde yaz›l› ve/veya sözlü çeviri yapt›rma hakk›na sahip olmal›d›r. Reflit olmayanlar, bu-
na ek olarak ebeveyn veya vasi yard›m› alma hakk›na sahip olmal›d›r;
(b) Onar›c› sürece kat›l›m konusunda karar verilmeden önce taraflar haklar›, sürecin niteli¤i ve ka-
rarlar›n›n olas› sonuçlar› hakk›nda bütünüyle bilgilendirilmelidir;
(c) Ne ma¤dur ne de fail onar›c› sürece kat›lmaya veya onar›c› sonuçlar› kabul etmeye zorlanma-
mal› veya adil olmayan yöntemlerle buna teflvik edilmemelidir.

14. Onar›c› süreçler s›ras›nda aleni olarak yap›lmayan görüflmeler gizli kalmal› ve taraflar›n onay
verdi¤i veya ulusal mevzuat›n zorunlu gördü¤ü hallerin haricinde, daha sonradan aç›klanmamal›d›r.

15. Onar›c› adalet programlar›ndan do¤an anlaflmalar›n sonuçlar›, uygun oldu¤u hallerde yarg› or-
ganlar›nca denetlenmeli veya yarg›sal kararlara ya da hükümlere dâhil edilmelidir. Bu durumda, so-
nuç herhangi bir mahkeme karar› veya hükümle ayn› statüde olmal› ve ayn› olay hakk›nda kovufl-
turma yap›lmas›n› engellemelidir.

16. Taraflar aras›nda bir anlaflmaya var›lmad›¤› durumda dava, geçerli ceza adaleti süreçlerine tek-
rar intikal etmeli ve izlenecek usul hakk›nda gecikmeden karar al›nmal›d›r. Bir anlaflmaya var›la-
mamas› durumu, müteakip ceza adaleti takibatlar›nda kendi bafl›na kullan›lamaz.

17. Onar›c› bir süreç esnas›nda var›lan bir anlaflma uygulanmad›¤›nda, durum onar›c› programa
tekrar intikal etmeli veya ulusal mevzuat›n gerekli gördü¤ü hallerde geçerli ceza adaleti sürecine in-
tikal etmeli ve izlenecek usul hakk›nda gecikmeden bir karar al›nmal›d›r. Bir mahkeme karar› veya
hükmü d›fl›nda var›lan bir anlaflman›n uygulanmamas›, müteakip ceza adalet süreçlerinde daha
a¤›r bir ceza için gerekçe olarak kullan›lmamal›d›r.

18. Kolaylaflt›r›c›lar, yükümlülüklerini taraflar›n onuruna gereken sayg›y› göstererek, tarafs›z bir
flekilde yerine getirmelidir. Kolaylaflt›r›c›lar, bu görevde taraflar›n birbirlerine karfl› sayg›l› davran-
malar›n› güvence alt›na almal› ve taraflar›n kendi aralar›nda uygun bir çözüme eriflmelerine olanak
tan›mal›d›r.

35



19. Kolaylaflt›r›c›lar, yerel kültür ve topluluklara dair iyi bir anlay›fla sahip olacak ve uygun oldu-
¤u hallerde kolaylaflt›r›c›l›k yükümlülüklerini yerine getirmeye bafllamadan önce temel bir e¤itim
alacaklard›r.

IV .  ONARICI ADALET PROGRAMLARININ GEL‹fi‹M‹N‹N SÜREKL‹L‹⁄‹

20. Üye Devletler, kolluk kuvvetleri, adli ve toplumsal makamlar ile yerel topluluklar taraf›ndan
onar›c› adaletin gelifltirilmesini ve onar›c› adaletin uygulanmas› için elveriflli bir kültür oluflturul-
mas›n› teflvik etmeyi amaçlayan ulusal strateji ve politikalar›n düzenlenmesini göz önünde tutma-
l›d›r.

21. Onar›c› süreçler ve sonuçlar üzerine ortak bir anlay›fl gelifltirmek ve bunlar›n etkilili¤ini güçlen-
dirmek, onar›c› programlar›n uyguland›¤› kapsam› geniflletmek ve onar›c› yaklafl›mlar›n ceza ada-
leti uygulamalar›na dâhil edilebilece¤i yollar› araflt›rmak üzere, ceza adaleti makamlar› ve onar›c›
adalet program› uygulay›c›lar› aras›nda sürekli istiflare sa¤lanmal›d›r.

22. Üye Devletler, onar›c› adalet programlar›n›n ne düzeyde onar›c› ç›kt›larla sonuçland›¤›, ceza
adaleti sürecine tamamlay›c› bir nitelikte veya alternatif olarak ne düzeyde hizmet etti¤i ve tüm ta-
raflar için ne düzeyde olumlu sonuçlar do¤urdu¤unu ölçmek üzere onar›c› adalet programlar›n›n
araflt›r›lmas› ve de¤erlendirilmesini desteklemeli ve bunu uygun oldu¤u durumlarda, sivil toplum-
la iflbirli¤i içinde yapmal›d›r. Onar›c› adalet süreçleri zaman içinde somut bir de¤iflim geçirme ihti-
yac› içinde olabilir. Üye devletler bu tür programlar›n düzenli bir flekilde de¤erlendirilmesi ve de-
¤iflmesini teflvik etmelidir. Araflt›rma ve de¤erlendirme sonuçlar›, ilave politika ve programlar›n ge-
lifltirilmesinde yol gösterici olmal›d›r.

V. ‹ST‹SNA MADDES‹

23. Bu belgede geçen temel ilkeler, bir fail veya ma¤durun ulusal mevzuat veya ilgili uluslararas›
mevzuatla belirlenmifl olan herhangi bir hakk›n› etkilemeyecektir.
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Ceza Konular ›nda Arabuluculuk Hakk›nda
R (99) 19 say› l ›  Tavsiye Karar ›

A v r u p a  K o n s e y i
B a k a n l a r  K u r u l u

(Bakanlar Kurulu taraf›ndan 15 Eylül 1999 tarihinde
Bakan Vekillerinin 679. toplant›s›nda kabul edilmifltir.)

Bakanlar Kurulu, Avrupa Konseyi Statüsü’nün 15.b Maddesinin hükümlerine göre;

Arabuluculu¤un ceza konular›nda kullan›lmas›n›n geleneksel cezai takibatlar› tamamlay›c› ya da
bunlara alternatif olan, esnek, kapsaml›, sorun çözmeye yönelik, kat›l›mc› bir seçenek olarak Üye
Devletlerdeki geliflimini dikkate alarak;

Ma¤dur ile failin ve taraf olabilecek di¤er kiflilerin cezai takibatlara kiflisel olarak aktif kat›l›mlar›-
n› ve hatta toplumun bu süreçlere kat›l›m›n› art›rma ihtiyac›n› dikkate alarak;

Ma¤durlar›n, ma¤duriyetlerinin sonuçlar› ile ilgilenirken seslerinin daha güçlü ç›kmas›, fail ile ile-
tiflime geçmeleri, kendilerinden özür dilenmesi ve tazminat elde etmelerine dair meflru menfaatleri-
ni tan›yarak;

Faillerin yeniden entegre olma ve rehabilitasyon süreçlerine yard›m edebilecek, onlar› sorumlu ol-
maya teflvik eden ve durumu düzeltmelerini sa¤layan, uygulanabilir olanaklar sunman›n önemini
dikkate alarak;

Arabuluculu¤un, suçun önlenmesi ve ele al›nmas›nda ve bununla ilgili çat›flmalar›n çözümünde bi-
rey ve toplumun sahip oldu¤u önemli role dair bilinci art›rabilece¤ini, böylelikle ceza adaletinde
daha yap›c› ve daha az bask›c› sonuçlar› teflvik edece¤ini kabul ederek;

Arabuluculu¤un özel olarak tan›mlanm›fl beceriler, uygulama ilkeleri ve akredite edilmifl bir e¤itim
gerektirdi¤ini kabul ederek;

Ceza konular›nda arabuluculuk alan›nda sivil toplum kurulufllar›n›n ve yerel topluluklar›n yarata-
bilece¤i önemli katk› ile kamu ve özel kesim taraf›ndan giriflilen çabalar› bir araya getirme ve ko-
ordine etme ihtiyac›n› göz önüne alarak;

‹nsan Haklar› ve Temel Özgürlüklerin Korunmas›na iliflkin Avrupa Sözleflmesi’nin flartlar›na sayg›
göstererek;
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Çocuk Haklar›n›n Kullan›lmas›na ‹liflkin Avrupa Sözleflmesi ile ceza hukuku ve usulü çerçevesinde
ma¤durun konumu hakk›nda R (85) 11 say›l› Tavsiye Karar›, ceza adaletinin basitlefltirilmesi hak-
k›nda R (87) 18 say›l› Tavsiye Karar›, ma¤durlara yard›m ve ma¤duriyetin engellenmesi hakk›nda
R (87) 21 say›l› Tavsiye Karar›, çocuk suçlulu¤una yönelik sosyal tepki hakk›nda R (87) 20 say›l›
Tavsiye Karar›, göçmen ailelerden gelen gençler aras›ndaki çocuk suçlulu¤una yönelik sosyal tepki
hakk›nda R (88) 6 say›l› Tavsiye Karar›, toplum temelli yapt›r›mlar ve önlemler üzerine Avrupa Ku-
rallar› hakk›nda R (92) 16 say›l› Tavsiye Karar›, ceza adaletinin yönetimi hakk›nda R (95) 12 sa-
y›l› Tavsiye Karar› ve aile arabuluculu¤u hakk›nda R (98) 1 say›l› Tavsiye Karar›’n› ak›lda tutarak;

Üye Devlet hükümetlerinin ceza konular›nda arabuluculu¤u gelifltirirken bu Tavsiye Karar›’n›n
ekinde yer alan ilkeleri dikkate almalar›n› ve bu metni mümkün olan en yayg›n biçimde dolafl›ma
açmalar›n› tavsiye etmektedir.

R (99) 19 SAYILI  TAVS‹YE KARARI ’NA EK

I .  TANIM

Bu yönergeler; ma¤durun ve failin, serbestçe kabul ettikleri takdirde, tarafs›z bir üçüncü flahs›n
(arabulucu) yard›m› ile suçtan do¤an konular›n çözümlenmesine aktif olarak kat›labildikleri her-
hangi bir süreçte uygulan›r.

I I .  GENEL ‹LKELER

1. Ceza konular›nda arabuluculuk, taraflar sadece serbestçe onay verdiklerinde yap›lmal›d›r. Taraf-
lar, arabuluculuk esnas›nda vermifl olduklar› onay› herhangi bir zaman geri çekebilmelidirler.

2. Arabuluculuk görüflmeleri gizlidir ve taraflar›n onay verdi¤i durumlar›n haricinde bu görüfl-
meler daha sonradan kullan›lamaz.

3. Ceza konular›nda arabuluculuk, genel olarak bulunabilen bir hizmet olmal›d›r.

4. Ceza konular›nda arabuluculuk, ceza adaleti sürecinin her aflamas›nda mevcut olmal›d›r.
5. Arabuluculuk hizmetlerine ceza adaleti sistemi içinde yeterli düzeyde özerklik verilmelidir.

I I I .  HUKUK‹ TEMELLER

6. Mevzuat, ceza konular›nda arabuluculu¤u kolaylaflt›rmal›d›r.

7. Ceza konular›nda arabuluculu¤un kullan›lmas›n› tan›mlayan yönergeler olmal›d›r. Bu yöner-
geler özellikle davalar›n arabuluculuk hizmetine yönlendirilmesi ve davalar›n arabuluculuk
sonras› ele al›nmas›na iliflkin flartlara yönelik olmal›d›r.

8. Arabuluculukta temel usuli güvenceler uygulanmal›d›r. Taraflar›n özellikle hukuki yard›m al-
ma ve gerekli hallerde tercüme haklar› olmal›d›r. Ayr›ca reflit olmayanlar›n ebeveyn yard›m›
alma haklar› bulunmal›d›r.
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IV .  CEZA ADALET‹N‹N ARABULUCULU⁄A ‹L ‹fiK‹N OLARAK ‹fiLEMES‹

9. Ceza davas›n›n arabuluculu¤a yönlendirilmesi karar›n›n al›nmas› ile arabuluculuk usulünün
sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi, ceza adaleti makamlar›nca yap›lmal›d›r.

10. Arabuluculu¤a kat›lma karar›n› vermeden önce taraflar; haklar›, arabuluculuk sürecinin nite-
li¤i ve bu karar›n olas› sonuçlar› hakk›nda bütünüyle bilgilendirilmelidir.

11. Ne ma¤dur ne de fail, adil olmayan yöntemlerle arabuluculu¤u kabul etmeye yönlendirilme-
melidir.

12. Reflit olmayanlar›n yasal takibatlara kat›l›mlar›n› düzenleyen özel düzenlemeler ve yasal gü-
venceler, ceza konular›nda arabuluculuk uygulamas›na kat›l›mlar›nda da uygulanmal›d›r.

13. Davayla ilgili bafll›ca taraflardan herhangi biri arabuluculuk sürecinin maksad›n› anlayabile-
cek durumda de¤ilse, arabuluculuk yürütülmemelidir.

14. Dava konusu olaya iliflkin temel bilgiler, arabuluculu¤un yap›labilmesi için taraflarca do¤ru-
lanmal›d›r. Arabuluculu¤a kat›l›m, müteakip yasal takibatlarda suçun kabulünün bir kan›t›
olarak kullan›lmamal›d›r.

15. Taraflar›n yafl›, olgunlu¤u veya zihinsel kapasitesi gibi unsurlara dair bariz farkl›l›klar, dava
arabuluculuk sürecine yönlendirilmeden önce dikkate al›nmal›d›r.

16. Bir ceza davas›n›n arabuluculu¤a yönlendirilmesi karar› ile yetkili ceza adaleti makamlar›na
arabuluculuk sürecinin durumu hakk›nda bilgi, makul bir zaman s›n›r› içinde verilmelidir.

17. Arabuluculuk sonucu var›lan anlaflmalara dayal› olarak ortaya ç›kan karar, adli karar ya da
hükümlerle ayn› statüye sahip olmal› ve ayn› olay hakk›nda kovuflturma yap›lmas›n› engelle-
melidir (ne bis in idem).

18. Bir dava, taraflar aras›nda bir anlaflma sa¤lanmadan ceza adaleti makamlar›na tekrar intikal
etti¤inde veya var›lan anlaflma yerine getirilmedi¤inde izlenecek usul hakk›nda gecikmeden bir
karar al›nmal›d›r.

V. ARABULUCULUK H‹ZMETLER‹N‹N YÜRÜTÜLMES‹

V.1 .  Standart lar

19. Arabuluculuk hizmetleri kabul edilmifl standartlara göre yönetilmelidir.

20. Arabuluculuk hizmetlerine ait yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yeterli düzeyde özerklik
olmal›d›r. Yetki ve etik kurallara yönelik standartlar›n yan›nda arabulucular›n seçimi, e¤itimi
ve de¤erlendirilmesine dair usuller gelifltirilmelidir.

21. Arabuluculuk hizmetleri yetkili bir organ taraf›ndan izlenmelidir.

V.2.  Arabulucular ›n n i te l i¤ i  ve e¤i t imi

22. Arabulucular toplumun her kesiminden olmal› ve genel olarak yerel kültür ve topluluklara da-
ir iyi bir anlay›fla sahip olmal›d›rlar.

23. Arabulucular, arabuluculukta gerekli olan güçlü yarg› ve sosyal iliflki becerilerine sahip olma-
l›d›rlar.
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24. Arabulucular, arabuluculuk görevine bafllamadan önce temel e¤itim ve hizmet içi e¤itim alma-
l›d›rlar. Arabuluculara yönelik bu e¤itim, çat›flma çözme becerileri, ma¤dur ve faillerle çal›fla-
bilmenin özel koflullar› ve ceza adaleti sistemine yönelik temel bilgiler dikkate al›narak üst dü-
zeyde beceri edindirmeye yönelik olmal›d›r.

V.3.  Davalar ›n e le a l ›nmas›

25. Arabuluculuk bafllamadan önce, arabulucu davan›n konusu olaya iliflkin tüm bilgilerden ha-
berdar edilmeli ve kendisine yetkili ceza adaleti makamlar› taraf›ndan gerekli belgeler sunul-
mal›d›r.

26. Arabuluculuk, davan›n konusu olaya iliflkin ve taraflar›n ihtiyaç ve isteklerine dayal› olarak,
tarafs›z bir flekilde yürütülmelidir. Arabulucu, taraflar›n onuruna her zaman sayg› göstermeli
ve taraflar›n birbirlerine karfl› sayg›l› davranmalar›n› sa¤lamal›d›r.

27. Arabulucu, arabuluculuk için güvenli ve rahat bir ortam yaratmaktan sorumlu olmal›d›r. Ara-
bulucu, taraflar›n k›r›lgan olma durumuna karfl› duyarl› olmal›d›r.

28. Arabuluculuk etkin bir flekilde, ancak taraflar›n idare edebilecekleri bir h›zda yürütülmelidir.

29. Arabuluculuk, kapal› oturumda yürütülmelidir.
30. Arabulucu, gizlilik ilkesine ra¤men arabuluculuk s›ras›nda, yak›n bir zaman içinde gerçeklefl-

me tehlikesi olan ciddi suçlar hakk›nda ortaya ç›kabilecek herhangi bir bilgiyi, ilgili makam-
lara veya kiflilere aktarmal›d›r.

V.4.  Arabuluculu¤un sonucu

31. Taraflar anlaflmaya gönüllü olarak varmal›d›rlar. Anlaflma sadece makul ve orant›l› yükümlü-
lükler içermelidir.

32. Arabulucu, arabuluculuk sürecinde at›lan ad›mlar ve arabuluculuk iflleminin sonuçlar› hak-
k›nda ceza adaleti makamlar›n› bilgilendirmelidir. Arabulucunun haz›rlad›¤› rapor, arabulu-
culuk oturumlar›n›n içeri¤ini iffla etmemeli ve taraflar›n arabuluculuk esnas›nda sergiledikle-
ri davran›fllar›na dair herhangi bir yarg› beyan etmemelidir.

VI .  Arabuluculu¤un gel ifl iminin sürekl i l i¤ i

33. Ortak bir anlay›fl gelifltirmek üzere, ceza adaleti makamlar› ile arabuluculuk hizmetleri veren
kurumlar aras›nda sürekli istiflare sa¤lanmal›d›r.

34. Üye Devletler, ceza konular›nda arabuluculuk üzerine araflt›rma ve de¤erlendirme yap›lmas›-
na destek vermelidir.
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Ma¤durlar ›n Cezai  Takibat lardaki
Durumu Hakk›ndaki

Konsey Çerçeve Karar ›
2 2 . 3 . 2 0 0 1  A v r u p a  T o p l u l u k l a r ›

R e s m i  G a z e t e s i

L 82/1

(Avrupa Birli¤i Antlaflmas›’n›n VI. Bafll›¤› uyar›nca kabul edilen tasarruflar)

Ma¤durlar ›n cezai  tak ibat lardaki  durumu hakk›ndaki  15 Mart  2001 tar ih l i
KONSEY ÇERÇEVE KARARI4

(2001/220/JHA)
AVRUPA B‹RL‹⁄‹ KONSEY‹,

Avrupa Birli¤i Antlaflmas›’n› ve özellikle bu Antlaflma’n›n 31. Maddesini ve 34(2)(b) Maddesini göz
önünde tutarak,

Portekiz Cumhuriyeti’nin inisiyatifini göz önünde tutarak,5

Avrupa Parlamentosu’nun görüflünü göz önünde tutarak,6

(1) Amsterdam Antlaflmas›’n›n özgürlük, güvenlik ve adalet alan› hakk›ndaki hükümlerinin,
özellikle de 19 ve 51(c) noktalar›n›n en iyi flekilde uygulanmas›na iliflkin olan Konsey ve Ko-
misyon Eylem Plan›’na uygun olarak, Antlaflma’n›n yürürlü¤e girmesini takip eden befl sene
içerisinde ma¤dur tazminat planlar› aras›nda karfl›laflt›rmal› bir inceleme yapmak ve Avrupa
Birli¤i bünyesinde önlem al›nmas›n›n fizibilitesini de¤erlendirmek vas›tas›yla, ma¤durlara
destek meselesinin ele al›nmas› gerekti¤inden,

(2) Komisyon 14 Temmuz 1999 tarihinde, Avrupa Parlamentosu’na, Konsey’e ve Ekonomik ve
Sosyal Komite’ye “Avrupa Birli¤i’nde suç ma¤durlar›: standartlar ve önlemler hakk›nda dü-
flünceler” isimli tebli¤i teslim etmifltir. Avrupa Parlamentosu, 15 Haziran 2000 tarihinde Ko-
misyon tebli¤i hakk›ndaki bir ‹lke Karar›’n› onaylad›¤›ndan,
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HA.htm adresinde yay›mlanan karar çevirisi temel al›nm›fl, çeviride baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
5 RG C 243 say›l›, 24.8.2000, s. 4.
6 12.12.2000 tarihinde bildirilen görüfl (Resmi Gazete’de henüz yay›mlanmam›flt›r).



(3) 15 ve 16 Ekim 1999 tarihlerinde Tampere’de toplanan Avrupa Konseyi’nin sonuç belgesi ve
özellikle bu belgenin 32. noktas›, hukuki masraflar da dâhil, özellikle suç ma¤durlar›n›n ada-
lete eriflim sa¤lamalar› ve zararlar›n tazmin edilmesi haklar› aç›s›ndan suç ma¤durlar›n›n ko-
runmas›na yönelik asgari standartlar›n tanzim edilmesi gereklili¤ini flart koflar. ‹laveten, ulu-
sal programlar›n, ma¤durlara yard›m etmeye ve ma¤durlar›n korunmas›na yönelik kamusal
ve hükümet d›fl› tedbirleri finanse etmesi gerekti¤inden,

(4) Bulunduklar› Üye Devlet dikkate al›nmaks›z›n, suç ma¤durlar›na daha yüksek derecede bir
koruma sa¤layabilmek için Üye Devletlerin yasa ve yönetmeliklerini gerekli olan ölçüde bir-
birlerine yak›nlaflt›rmalar› gerekti¤inden,

(5) Ma¤durun ikinci kez ma¤dur olmas›na neden olabilecek k›smi veya tutars›z çözümler üret-
mekten kaç›narak, ma¤durlar›n ihtiyaçlar› göz önünde bulundurulmas› ve bu ihtiyaçlar›n
kapsaml› ve koordineli bir flekilde ele al›nmas› gerekti¤inden,

(6) Bu nedenle, iflbu Çerçeve Karar›n hükümleri, cezai takibatlar çerçevesinde ma¤durun menfa-
atlerinin korunmas› ile s›n›rl› de¤ildir. Söz konusu hükümler ayn› zamanda, cezai takibat ön-
cesi veya sonras›nda ma¤dura yard›m etme amaçl› ve suçun etkilerini hafifletebilecek, belirli
baz› önlemleri de içine ald›¤›ndan,

(7) Suç ma¤durlar›na yard›m önlemleri ve özellikle de tazminat ve arabuluculu¤a iliflkin hüküm-
ler, medeni usul hukuku kapsam›ndaki düzenlemelere iliflkin olmad›¤›ndan,

(8) Ma¤durlar›n haysiyetlerine sayg› göstererek muamele edilme hakk›, bilgilenme ve bilgilendi-
rilme hakk›, anlama ve anlafl›lma hakk›, usulün de¤iflik kademelerinde korunma hakk› ve su-
çun ifllendi¤i yerden farkl› bir Devlette ikamet etmekten kaynaklanan dezavantajlar›n›n göz
önünde bulundurularak kolayl›k sa¤lanmas› hakk› ile özellikle ba¤lant›l› olarak, ma¤durla-
r›n durumu ve temel haklar›na iliflkin kural ve uygulamalar›n birbirlerine yak›nlaflt›r›lmas› ge-
rekti¤inden,

(9) Bununla beraber iflbu Çerçeve Karar›n hükümleri, Üye Devletlere, ma¤durlar›n da davan›n
taraflar›n›n tabi oldu¤u muamele ile eflde¤er bir tarzda muameleye tabi olmalar›n› temin et-
meye yönelik bir yükümlülük getirmedi¤inden,

(10) Cezai takibat öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda uzmanlaflm›fl hizmetlerin ve ma¤durlara des-
tek gruplar›n›n kat›l›mlar› önemli oldu¤undan,

(11) Hem takibat›n amaçlar›na ulaflmas› için hem de ma¤durlar aç›s›ndan zaruri oldu¤u için ma¤-
durlarla temasa geçen kiflilerin uygun ve yeterli bir e¤itimden geçmeleri gerekti¤inden,

(12) ‹ster adli sistem kapsam›nda olsun ister ma¤durlara destek grubu a¤lar›na dayans›n, Üye
Devletlerdeki mevcut temas noktas› a¤› düzenlemelerinin kullan›lmas› gerekti¤inden.
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‹fiBU ÇERÇEVE KARARI KABUL ETM‹fiT‹R:

Madde 1

Tan›mlar

‹flbu Çerçeve Karar›n amaçlar› do¤rultusunda:

(a) ‘ma¤dur’, bir Üye Devletin ceza hukukunu ihlal eden fiiller veya ihmaller yüzünden do¤rudan,
fiziksel veya zihinsel hasar da dâhil olmak üzere bir zarar görmüfl, duygusal ›st›rap çekmifl ve-
ya ekonomik bir kay›p yaflam›fl gerçek bir kifli anlam›na gelir;

(b) ‘ma¤durlara destek örgütü’, suç ma¤durlar›na ücretsiz destek veren ve uygun koflullarda yürü-
tüldü¤ü takdirde, Devletin bu alandaki faaliyetlerini tamamlayan, bir Üye Devlette yasal ola-
rak kurulmufl sivil toplum kuruluflu anlam›na gelir;

(c) ‘cezai takibat’, geçerli olan ulusal hukuka uygun olarak anlafl›l›r;
(d) ‘takibat’, cezai takibatlara ilaveten, ma¤durlar›n kendi davalar›yla ba¤lant›l› olarak ceza ifllemi

öncesinde, s›ras›nda veya sonras›nda herhangi bir makam, kamu hizmeti veya ma¤durlara des-
tek örgütü ile yapt›klar› temaslar gibi bütün temaslar› kapsayacak genifl bir biçimde yorumla-
n›r;

(e) ‘ceza davalar›nda arabuluculuk’, cezai takibat öncesinde veya süresince, ehliyetli bir kimse ta-
raf›ndan arabuluculu¤u yürütülen, suçun ma¤duru ve faili aras›nda, müzakere edilmifl bir çö-
züm aray›fl› olarak anlafl›l›r.

Madde 2

Sayg› ve tan›ma

1. Her Üye Devlet, ma¤durlar›n kendi ceza hukuku sistemlerinde gerçek ve uygun bir rolü olma-
s›n› sa¤lar. Her Üye Devlet, takibat s›ras›nda ma¤durlara, haysiyetlerine gereken sayg›n›n gös-
terilerek muamele edilmesini temin edecek her türlü çabay› sarf eder ve özellikle cezai takibata
iliflkin olarak, ma¤durlar›n haklar›n› ve yasal menfaatlerini tan›r.

2. Her Üye Devlet, özellikle k›r›lgan ma¤durlar›n durumlar›na en uygun olan, özel olarak tan›m-
lanm›fl bir muameleden yararlanmalar›n› sa¤lar.

Madde 3

Duruflmalar ve kan›tlar›n sunulmas›

Her Üye Devlet, ma¤durlar›n takibat süresince beyanda bulunma ve kan›t temin etme olas›l›¤›n›
muhafaza alt›na al›r.

Her Üye Devlet, kendi makamlar›n›n ma¤durlar› cezai takibat amac›yla, olabildi¤ince gerekli du-
rumlarda sorgulamas›n› temin etmeye yönelik uygun önlemleri al›r.
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Madde 4

Bilgi edinme hakk›

1. Her Üye Devlet, uygun gördü¤ü her vas›ta ve mümkün oldu¤unca genel olarak anlafl›lan diller-
de, ma¤durlar›n kolluk güçleriyle ilk temaslar›ndan itibaren kendi menfaatlerini korunmas› ile
ilgili olan bilgilere eriflebilmelerini temin eder. Bu bilgiler en az›ndan afla¤›dakilerdir:
(a) ma¤durlar›n destek almak için baflvurabilece¤i hizmetler veya örgütlerin türü;
(b) elde edebilecekleri destek türü;
(c) bir suçu nereye ve nas›l bildirebilecekleri;
(d) böyle bir raporu takip eden usuller ve bu tür usullere iliflkin olarak ma¤durlar›n rolü;
(e) nas›l ve hangi koflullarda ma¤durlar›n korumadan yararlanabilecekleri;
(f) e¤er (i) ve (ii)’de öngörülen durumlarda ma¤durlar›n bunu almaya haklar› varsa, hangi

miktarda ve koflullarda,
(i) hukuki tavsiye veya,
(ii) hukuki yard›m veya,
(iii) di¤er herhangi bir tavsiyeyi
alabilecekleri;

(g) ma¤durlar›n tazminata hak kazanmalar› için gerekli olan flartlar;
(h) ma¤durlar›n baflka bir Devlette ikamet etmeleri halinde, menfaatlerinin korunmas›n› sa¤la-

maya yönelik olarak kendilerine sunulan özel düzenlemeler.

2. Her Üye Devlet, bu bak›mdan arzusunu aç›klam›fl olan ma¤durlar›n afla¤›daki konularda bil-
gilendirilmelerini temin eder;
(a) flikâyetlerinin sonucu;
(b) davan›n uygun flekilde yürütülmesinin menfi yönde etkilenebilece¤i istisnai davalar haricin-

de, kovuflturma durumunda ma¤durlar›n kendilerini ilgilendiren suçlar için, dava aç›lan ki-
fliye iliflkin cezai takibat›n gidiflini bilmelerine imkân tan›yan ilgili unsurlar;

(c) mahkemenin hükmü.

3. Üye Devletler, en az›ndan ma¤durlar için bir tehlikenin söz konusu olabilece¤i durumlarda, bir
suçtan dolay› hakk›nda kovuflturma yap›lan veya hüküm giyen bir kimse sal›verildi¤i zaman,
gerekli oldu¤u taktirde ma¤durun bilgilendirilmesine yönelik bir karar verilmesi hususunda ge-
rekli tedbirleri al›r.

4. Bir Üye Devletin kendi inisiyatifiyle 2. ve 3. f›kralarda de¤inilen bilgileri iletmesi halinde, ilgili
cezai takibat›n koflullar› alt›nda bunun tebli¤ edilmesi zorunlu olmad›¤› müddetçe Üye Devlet,
ma¤durun bu bilgiyi almama hakk›n›n bulunmas›n› temin etmek zorundad›r.

Madde 5

‹letiflim koruma önlemleri

Her Üye Devlet, takibatlarda flahit veya taraf statüsünde bulunan ma¤durlar›n, söz konusu cezai
takibat›n ilgili aflamalar›n› anlamalar› veya bu aflamalarda yer almalar›na iliflkin iletiflim zorlukla-
r›n› mümkün oldu¤unca en aza indirmek için gerekli önlemleri, san›klara iliflkin olarak ald›¤› bu
tür önlemlere benzer olan bir seviyede al›r.
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Madde 6

Ma¤durlar için özel olarak tan›mlanm›fl yard›m

Her Üye Devlet, ma¤durlar›n takibatlardaki rollerine iliflkin olarak 4(1)(f)(iii) Maddesinde de¤inil-
di¤i flekilde ücretsiz sa¤lanan tavsiyeden ve uygun olan hallerde, cezai takibatlar›n taraflar› olarak
gözükmeleri mümkün oldu¤u zaman da 4(1)(f)(ii) Maddesinde de¤inildi¤i flekilde hukuki yard›m-
dan yararlanabilmelerini temin eder.

Madde 7

Cezai takibatlara iliflkin ma¤durlar›n giderleri

Her Üye Devlet, geçerli ulusal hükümlere göre taraf veya tan›k statüsünde bulunan ma¤durlara, ce-
zai takibatlara yasal olarak kat›l›mlar›ndan dolay› yapt›klar› harcamalar›n geri ödenmesi olas›l›¤›-
n› sa¤lar.

Madde 8

Korunma hakk›

1. Her Üye Devlet, ma¤durlar ve uygun olan hallerde aileleri veya benzer durumdaki kifliler için,
ciddi bir misilleme hareketi riski veya bu kiflilerin gizliliklerine zorla müdahale etmeye yönelik
amaçlara iliflkin kati kan›t oldu¤una yetkili makamlar›n kanaat getirdi¤i durumlarda, bu kifli-
lerin özellikle güvenli¤i ve gizliliklerinin korunmas›na iliflkin olarak uygun seviyede bir koruma
temin eder.

2. Bu amaçla ve 4. f›kraya halel gelmeden her Üye Devlet, gerekli hallerde mahkeme ifllemlerinin
bir parças› olarak, ma¤durlar›n ve onlar›n ailelerinin veya benzer bir durumdaki kiflilerin gizli-
liklerini ve fotografik görüntülerini korumak için uygun önlemlerin kabul edilmesinin mümkün
olaca¤›n› garanti ederler.

3. Her Üye Devlet ayr›ca, cezai takibat böyle bir temas› gerektirmedi¤i müddetçe, mahkeme bina-
s›nda ma¤durlar ile suç faillerinin temas etmesinin önlenmesini temin eder. Bu nedenle gerekli
olan durumlarda, her Üye Devlet aflama aflama, mahkeme binalar›nda ma¤durlar için özel bek-
leme alanlar› temin eder.

4. Her Üye Devlet, ma¤durlar›n–özellikle en k›r›lgan olanlar›n—aleni olarak yap›lan duruflma s›-
ras›nda tan›kl›k etmenin etkilerinden korunmalar›n›n gerekti¤i bir durumda, mahkemenin al-
d›¤› bir karar ile bu amaca ulafl›lmas›na imkân tan›yacak flekilde ma¤durlar›n ifade vermeye
yetkili olmas›n›, kendi yasal ilkelerine uygun olan herhangi bir yöntem ile temin ederler.
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Madde 9

Cezai takibat s›ras›ndaki tazminat hakk›

1. Her Üye Devlet, ulusal hukukun tazminat›n baflka bir flekilde yap›lmas›n› öngördü¤ü belirli du-
rumlar haricinde, suç fiili ma¤durlar›n›n cezai takibat s›ras›nda, suç faili taraf›ndan sa¤lanacak
tazminata iliflkin bir karar› makul bir süre içerisinde elde etme yetkisinin olmas›n› temin eder.

2. Her Üye Devlet, suç failinin ma¤durlara yeterli bir tazminat sa¤lamas›n› teflvik edecek uygun
önlemleri al›r.

3. Cezai takibat için acil olarak gerekmedikçe, cezai takibat s›ras›nda zapt edilen ve ma¤durlara
ait olan geri verilebilir mülk, zaman kaybetmeden bu kiflilere iade edilir.

Madde 10

Cezai takibat s›ras›ndaki cezai arabuluculuk

1. Her Üye Devlet, bu tür önlemler için uygun oldu¤unu düflündü¤ü suçlara iliflkin ceza davala-
r›nda arabuluculu¤un teflvik edilmesine özen gösterir.

2. Her Üye Devlet, ceza davalar›nda böyle bir arabuluculuk s›ras›nda, ma¤dur ile suç faili aras›n-
da var›lan herhangi bir anlaflman›n dikkate al›nabilece¤ini temin eder.

Madde 11

Di¤er bir Üye Devlette ikamet eden ma¤durlar

1. Her Üye Devlet, özellikle takibatlar›n düzenlenmesi aç›s›ndan, ma¤durun suçun ifllendi¤i Üye
Devlet d›fl›ndaki bir Devlette ikamet etmesi halinde karfl›lafl›lan zorluklar› asgariye indirmek
için, yetkili makamlar›n uygun önlemleri alabilmelerini temin eder. Bu amaçla bu yetkili ma-
kamlar özellikle afla¤›da say›lanlar› yapabilecek konumda olmal›d›r:
– suç ifllendikten hemen sonra, ma¤durun herhangi bir beyanda bulunup bulunamayaca¤›na

karar verebilme,
– yabanc› ülkede ikamet eden ma¤durlar›n duruflmada dinlenmesi amac›yla, 29 May›s 2000

tarihli Avrupa Birli¤i Üye Devletleri aras›ndaki Cezai Mevzularda Karfl›l›kl› Yard›mlaflma
Sözleflmesi’nin7 10 ve 11. Maddelerinde öngörülen video konferans ve telekonferansa ilifl-
kin hükümlerine olabildi¤ince baflvurma.

2. Kendi ikamet etti¤i Devlet d›fl›nda ifllenmifl bir suçun ma¤duru, suçun ifllendi¤i Devlette flikâyette
bulunamam›fl ise veya ciddi bir suç durumunda bunu yapmay› arzu etmemifl ise her Üye Devlet,
ma¤durun ikamet etti¤i Devletin yetkili makamlar›na flikâyette bulunabilmesini temin ederler.

fiikâyetin yap›ld›¤› yetkili makam, bu bak›mdan kendisinin yetkisinin bulunmad›¤› bir durumda,
zaman kaybetmeden flikayeti suçun ifllendi¤i bölgedeki yetkili makama iletir. Bu flikâyet, suçun ifl-
lendi¤i Devletin ulusal hukukuna uygun olarak ele al›n›r.
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Madde 12

Üye Devletler aras›nda iflbirli¤i

Her Üye Devlet, cezai takibatlarda ma¤durlar›n menfaatlerinin daha etkin flekilde korunmas›n› ko-
laylaflt›rmak amac›yla, ister do¤rudan adli sisteme ba¤l› a¤lar fleklinde olsun ister ma¤durlara des-
tek örgütleri aras›ndaki ba¤lant›lar fleklinde olsun, Üye Devletler aras›ndaki iflbirli¤ini destekler, ge-
lifltirir ve iyilefltirir.

Madde 13

Uzmanl›k hizmetleri ve ma¤durlara destek örgütleri

1. Her Üye Devlet, takibat çerçevesinde ma¤durlar›n ilk kez karfl›lanmas›ndan ve sonraki süreçte
ma¤durlara sunulacak destek ve yard›mdan sorumlu ma¤dura destek veren sistemlerin kat›l›m-
lar›n›, ister kendi kamu hizmetlerindeki özel olarak e¤itim görmüfl personeli sa¤layarak ister
ma¤durlara destek örgütlerini tan›yarak ve onlar› finanse ederek teflvik eder.

2. Her Üye Devlet, takibatlarda bu tür personel veya ma¤durlara destek örgütleri taraf›ndan al›-
nan özellikle afla¤›daki önlemleri teflvik eder:
(a) ma¤durlara bilgi sa¤lamak,
(b) ma¤durlar›n acil ihtiyaçlar›na göre ma¤durlara yard›mc› olmak,
(c) cezai takibat s›ras›nda gerekiyorsa ve mümkünse, ma¤durlara refakat etmek,
(d) cezai takibatlar›n sona ermesinden sonra, talepleri üzerine ma¤durlara yard›mc› olmak.

Madde 14

Takibatlarda yer alan veya di¤er bir flekilde ma¤durlarla temasta olan personelin e¤itimi

1. Her Üye Devlet, kamu hizmetleri vas›tas›yla veya ma¤durlara destek örgütlerini finanse ederek,
takibatlarda yer alan veya di¤er bir flekilde ma¤durlarla temasta olan personelin, özellikle da-
ha k›r›lgan gruplar›n ihtiyaçlar›na yönelik uygun e¤itim almalar›na imkân tan›yan giriflimleri
destekler.

2. 1. f›kra özellikle polis memurlar›na ve hukukçulara uygulan›r.

Madde 15

Ma¤durlar›n takibat s›ras›ndaki konumuna iliflkin pratik koflullar

1. Her Üye Devlet, özellikle cezai takibatlar›n bafllat›labilece¤i yerlerde, genel olarak takibatlar
aç›s›ndan ma¤durlar›n ikinci kere ma¤dur olmas›n› engellemeye ve gereksiz bir bask›ya maruz
kalmalar›n› önlemeye yönelik olan gerekli koflullar›n aflama aflama oluflturulmas›n› destekler.
Bu özellikle, ma¤durlar›n söz konusu yerlerde ilk kez karfl›lanmalar› ve kendi durumlar› için
uygun olan koflullar›n sa¤lanmas› söz konusu oldu¤unda uygulan›r.

2. 1. f›kran›n amaçlar› do¤rultusunda her Üye Devlet; mahkemeler, karakollar, kamu hizmetleri
ve ma¤durlara destek örgütlerindeki imkânlar› özel olarak göz önünde bulundurur.
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Madde 16

Bölgesel kapsam

‹flbu Çerçeve Karar Cebeli Tar›k’ta uygulan›r.

Madde 17

Uygulama

Her Üye Devlet, iflbu Çerçeve Karara uymak için gerekli olan kanun, yönetmelik ve idari hüküm-
leri afla¤›daki tarihlere kadar yürürlü¤e koyar:
– 10. Maddeye iliflkin olarak 22 Mart 2006,
– 5 ve 6. Maddelere iliflkin olarak 22 Mart 2004,
– di¤er hükümlere iliflkin olarak 22 Mart 2002.

Madde 18

De¤erlendirme

Her Üye Devlet, 17. Maddede öngörülen tarihlerden itibaren Konsey Genel Sekreterli¤i’ne ve Ko-
misyon’a iflbu Çerçeve Karar ile belirtilen flartlar›, ulusal hukuk içerisinde yürürlü¤e sokan hüküm-
lerin metinlerini iletir. Konsey, bu tarihlerden her birini takip eden bir senelik süre içerisinde, Ge-
nel Sekreterlik’in Üye Devletlerden ald›¤› bilgiler çerçevesinde düzenledi¤i bir rapor vas›tas›yla ve
Komisyon’un yaz›l› olarak teslim etti¤i bir rapor vas›tas›yla, Üye Devletlerin iflbu Çerçeve Karar›n
hükümlerine uymak için ald›klar› önlemleri de¤erlendirir.

Madde 19

Yürürlü¤e girme

‹flbu Çerçeve Karar Avrupa Topluluklar› Resmi Gazetesi’nde yay›mland›¤› gün yürürlü¤e girer.

Brüksel, 15 Mart 2001.

Konsey ad›na
Baflkan
M-I.KLINGVAL
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Arabuluculara Yönel ik
Avrupa Et ik Kural lar ›

Bu etik kurallar, bireysel arabulucular›n kendi sorumluluklar› alt›nda, uymay› gönüllü olarak ta-
ahhüt edebilecekleri bir dizi ilkeden bahsetmektedir. Bu etik kurallar›n, medenî hukuk ve ticaret
hukuku uyuflmazl›klar›nda baflvurulan her çeflit arabuluculukta uygulanmas› niyet edilmifltir.

Arabuluculuk hizmeti sunan kurulufllar da kendi bünyelerinde çal›flan arabuluculardan bu etik ku-
rallara uymalar›n› isteyerek, böyle bir taahhütte bulunabilirler. Bu kurulufllar›n, bireysel arabulu-
cular›n etik kurallara uymalar›n› desteklemek için ald›klar› önlemlere –örne¤in e¤itim, de¤erlendir-
me ve izleme yollar›yla– dair bilgileri sunma f›rsat› bulunmaktad›r.

Etik kurallar›n amaçlar› do¤rultusunda arabuluculuk, iki veya daha çok taraf›n, bir hüküm verme-
den ve bu sürecin Üye Devletlerde nas›l adland›r›ld›¤›na ya da bu sürece yayg›n olarak nas›l bafl-
vuruda bulunuldu¤una bak›lmaks›z›n, taraflar›n anlaflmaya varmak suretiyle bir uyuflmazl›¤› çöz-
melerine yard›mc› olmas› için üçüncü bir kifliyi –bundan böyle “arabulucu” olarak an›lacakt›r–
atamay› kabul ettikleri herhangi bir süreç olarak tan›mlanmaktad›r.

Etik kurallara kat›l›m, kiflisel meslekler hakk›nda düzenleme yapan ulusal mevzuat ya da kuralla-
ra halel getirmez.

Arabuluculuk hizmeti sunan kurulufllar kendi ba¤lamlar›na veya sunduklar› arabuluculuk hizmet-
lerinin türüne göre uyarlanm›fl olan, bunun yan›nda örne¤in aile veya tüketici arabuluculu¤u gibi
özel olarak tan›mlanm›fl alanlarda daha ayr›nt›l› etik kurallar gelifltirebilirler.

1.  ARABULUCULARIN YETERL‹⁄‹ VE GÖREVLEND‹RMES‹

1 .1 Yeter l ik

Arabulucular, arabuluculuk süreci boyunca yeterli bilgiye sahip ve konular›nda yetkin olacaklard›r.
Bunun sa¤lanmas› için ilgili standartlar ve akreditasyon programlar› dikkate al›n›rken, arabulucu-
lara uygun e¤itimler sunulacak ve arabuluculuk uygulama becerilerine yönelik e¤itimin devaml›l›-
¤› sa¤lanacakt›r.
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1.2 Görevlendirme

Arabulucu, taraflarla arabuluculu¤un gerçeklefltirilebilece¤i uygun tarihleri müzakere edecektir.
Arabulucu, görevlendirmeyi kabul etmeden önce, arabuluculu¤u yönetme geçmifline ve yeterli¤ine
sahip oldu¤u konusunda kendinden emin olacakt›r ve talep üzerine, geçmifli ve tecrübesine dair bil-
giyi taraflara sunacakt›r.

1.3 Arabulucu hizmet ler in in reklam›/ tan› t ›m›

Arabulucular, çal›flmalar›n› profesyonel, güvenilir ve onurlu bir flekilde tan›tabilirler.

2. BA⁄IMSIZLIK VE TARAFSIZLIK

2.1 Ba¤›ms›z l ›k ve yans›z l ›k

Arabulucu, ba¤›ms›zl›¤›n› veya menfaat çat›flmas›n› etkileyebilecek ya da bu izlenimi verebilecek
durumlar› aç›klamadan görev yapmamal› veya göreve bafllam›flsa devam etmemelidir. Aç›klama yü-
kümlülü¤ü, süreç boyunca devam etmektedir.

Bu gibi durumlar aras›nda flunlar yer alabilir:
– taraflardan biriyle herhangi bir kiflisel veya ifl iliflkisi,
– arabuluculu¤un sonucuna yönelik, do¤rudan veya dolayl›, herhangi bir mali veya farkl› bir

menfaatinin bulunmas›,
– arabulucu veya bu kiflinin çal›flt›¤› yerdeki bir mensubun, taraflardan biri için arabuluculuk d›-

fl›nda herhangi bir yetkiyle görev yapmas›.

Bu gibi durumlarda arabulucu, tamamen tarafs›z olaca¤›n› garanti etmesi için, ancak arabuluculu-
¤u tam bir ba¤›ms›zl›k ve yans›zl›kla sürdürebilece¤ine emin olmas› ve taraflar›n aç›kça r›za gös-
termesi kofluluyla arabuluculu¤u kabul edebilir veya sürdürebilir.

2.2 Tarafs ›z l ›k

Arabulucu, taraflara karfl› her zaman tarafs›z davranacak, tarafs›z görünmeye gayret edecek ve ara-
buluculuk süreciyle ilgili taraflar›n tümüne efl de¤erde hizmet vermeyi taahhüt edecektir.
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3. ARABULUCULUK ANLAfiMASI ,  SÜREÇ, ÇÖZÜM VE ÜCRETLER

3.1 Usul

Arabulucu, arabuluculuk taraflar›n›n, arabuluculuk sürecinin niteliklerini ve arabulucunun ve ta-
raflar›n bu süreçteki ifllevini anlad›¤›na emin olacakt›r.

Arabulucu, arabuluculu¤un bafllamas›ndan önce, özellikle arabulucu ve taraflar›n gizlilik yüküm-
lülü¤üne dair uygulanabilecek hükümler dâhil olmak üzere, taraflar›n arabuluculuk anlaflmas›n›n
flartlar›n› ve koflullar›n› anlamalar›n› ve aç›kça kabul etmelerini özellikle temin edecektir.

Taraflarca talep edilirse, arabuluculuk anlaflmas› yaz›l› olarak haz›rlanacakt›r.

Arabulucu, taraflar aras›ndaki olas› güç dengesizli¤ini ve hukukun üstünlü¤ünü, taraflar›n dile ge-
tirmek isteyebilece¤i herhangi bir iste¤i ve uyuflmazl›¤›n k›sa sürede çözülmesi ihtiyac› da dâhil ol-
mak üzere, vakan›n durumunu gözönünde bulundurarak, usulü uygun bir flekilde yürütecektir. Ta-
raflar, belirli kurallar› esas almak suretiyle veya di¤er bir flekilde, arabuluculu¤un nas›l yürütülece-
¤i hakk›nda arabulucuyla anlaflmakta serbesttirler.

Arabulucu faydal› görürse, taraflar› ayr› ayr› dinleyebilir.

3.2 Sürec in adi l l i¤ i

Arabulucu, taraflar›n tamam›n›n sürece kat›l›m› için yeterli imkâna sahip olmas›n› sa¤layacakt›r.

Arabulucu, uygun oldu¤u takdirde taraflar› bilgilendirecek ve afla¤›daki koflullar›n varl›¤› halinde
arabuluculu¤u sonland›rabilecektir:
– vakan›n durumu dikkate al›narak ve arabulucunun böyle bir de¤erlendirme yapmaktaki yeter-

li¤i gözönünde bulundurularak, var›lan anlaflma arabulucuya uygulanamaz veya kanuna ayk›r›
görünüyorsa veya

– arabulucu, arabuluculu¤u devam ettirmenin bir anlaflmayla sonuçlanmas› ihtimalinin düflük ol-
du¤unu düflünüyorsa.

3.3 Sürec in sona ermesi

Arabulucu, taraflar›n tamam›n›n bilgilendirilerek ve ayd›nlat›larak r›za göstermesiyle anlaflmaya
varmas› ve taraflar›n tamam›n›n anlaflman›n flartlar›n› anlamas›n› güvence alt›na alacak uygun ted-
birleri alacakt›r.

Taraflar, her an, herhangi bir gerekçe göstermeden arabuluculuktan çekilebilir.

Arabulucu, taraflar›n talebi üzerine ve yeterli¤inin s›n›rlar› dâhilinde, taraflar›n anlaflmay› nas›l res-
milefltirebilece¤i ve anlaflmay› tatbik edilebilir k›lacak seçenekler hakk›nda taraflara bilgi verebilir.
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3.4 Ücret ler

Arabulucu, daha önce sunulmad›ysa, baflvurmak istedi¤i ücret flekli hakk›nda taraflara her zaman
tam bilgi vermelidir. Arabulucunun ücretine iliflkin ilkeler ilgili taraflar›n tamam› taraf›ndan kabul
edilmeden arabulucu, arabuluculu¤u kabul etmemelidir.

4. G‹ZL‹L‹K

Arabulucu, kanunen veya kamu düzeni gerekçesiyle zorunlu olmad›kça, arabuluculu¤un gerçekle-
flece¤i veya gerçekleflti¤i bilgisi de dâhil olmak üzere, arabuluculuktan do¤an veya arabuluculukla
ilgili ortaya ç›kan bütün bilgileri gizli tutacakt›r. Taraflardan birince arabuluculara gizlilik içinde
iffla edilen herhangi bir bilgi, izin al›nmadan veya kanunen zorunlu olmad›kça di¤er tarafa iffla edil-
meyecektir.
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Ma¤dur-Fa i l  Arabuluculu¤u Derne¤i
Taraf ›ndan Tavsiye Edi len Ahlaki  ‹ lkeler

Misyon Beyanat›:

VOMA’n›n misyonu, iyileflme ve onar›m amac›yla ma¤dur ile fail ve bu kiflilerin ait olduklar› top-
lumlar aras›nda diyalogun gelifltirilmesine yönelik f›rsatlar yaratan çeflitli adalet modellerinin gelifl-
tirilmesi ve desteklenmesinde esin kayna¤› olmak, bu konuda liderlik görevi üstlenmek ve bilgi al›fl-
verifli sa¤lamakt›r.

I .  G‹R‹fi

Ma¤dur-fail arabuluculu¤u (ma¤dur-fail diyalogu ve/veya konferans diye de bilinmektedir), bir su-
çun ma¤durunun ve failinin e¤itim alm›fl bir arabulucunun yard›mc› oldu¤u, güvenli ve kontrollü
bir ortamda bir araya getirilmesi sürecidir. Arabulucu, arabuluculuk becerilerini ve gönüllülük,
yans›zl›k, gizlilik, problem çözme ve kendi kaderini tayin etme gibi süreçleri kullanarak taraflar
aras›nda yap›lan görüflme ve tart›flmalar› kolaylaflt›r›r; yas tutma ve iyileflme için f›rsat yarat›lma-
s›na yönelik bir yap› sunar. Arabuluculuk yöntemiyle yürütülen diyalog sürecinin ille de çat›flma-
n›n çözümü anlam›na gelmedi¤i, bunun bir iyileflme süreci olabilece¤inin anlafl›lmas› gerekir. Ara-
bulucu, taraflar›n her birinin ihtiyaçlar›n› ele al›r ve bu kiflilere iletiflim kurmalar› ve seçeneklerini
keflfetmelerinde yard›mc› olur. Arabuluculu¤un amaçlar› afla¤›dakileri sunmakt›r:

1. Bir suç dolay›s›yla oluflan duygusal ve maddi zarar› onarma çabas›na ma¤dur ve failin etkin bir
biçimde dâhil olmas›n› sa¤layan onar›c› bir çat›flma çözme süreci.

2. Ma¤dur ve failin suç olay› üzerine tart›flma, sorular›na yan›t alma, duygular›n› ifade etme,
mümkün oldu¤unca çözüme do¤ru yol alma ve iyileflme f›rsat›.

3. Ma¤dur ve failin üzerinde anlaflt›klar› ve suç sebebiyle ortaya ç›kan zarar› ele alan bir plan› ge-
lifltirme f›rsat›.*
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Ma¤dur-fail arabuluculu¤unun temelini oluflturan ilkeler flunlard›r:

1. ‹nsanlar kendileri için önem arz eden meseleleri ele almak ve sorunlar› çözmek üzere do¤ru flart-
lar alt›nda eriflilebilecek ve yararlan›labilecek, henüz keflfedilmemifl içsel kaynaklara sahiptir.

2. Do¤ru bir yap› (örne¤in yans›z bir üçüncü taraf›n kolaylaflt›r›c›l›¤›, usule yönelik yönergeler, te-
mel kurallar, maksatl› oturma plan›), statü ve gücü etkisiz hale getirebilir. Do¤ru bir yap›, duygu-
lar›n yo¤un olarak hissedildi¤i durumlarda bile anlaml› diyalog için uygun bir ortam yaratabilir.

3. Arabulucu taraf›ndan özel teknik ve stratejilerin kullan›lmas›, kolaylaflt›r›c›l› arabuluculuk
yöntemiyle yürütülen diyalog sürecinin gerçekleflti¤i, emniyet ve sayg›n›n var oldu¤u bir at-
mosferin yarat›lmas›na hizmet etmek zorundad›r.

4. “Kiflisel” olan güçlüdür – kiflilerin deneyimlerine dair hakikatleri sergileyen hikayeler, empati
ve anlay›fl duygusu uyand›rabilir, ö¤retici olabilir. Bu hikâyelerin anlat›lmas› ve dinlenmesi,
hem hikâyeyi anlatan hem de dinleyici aç›s›ndan güçlendirici, iyilefltirici ve dönüfltürücü bir et-
kiye sahip olabilir.

5. Arabulucunun “varl›¤›”, taraflar›n sürece etkin olarak kat›l›m sa¤lad›¤› ve konuflmalar›n büyük
bir bölümünün taraflarca yap›ld›¤›, samimi bir diyalogun kolaylaflt›r›lmas›nda önemli bir rol
oynar. Arabulucunun “varl›¤›”, bu kiflinin uygulad›¤› sözlü ve sözsüz iletiflim, ses tonu, aç›kl›-
¤›, gösterdi¤i empati ve taraflar›n her biriyle tam anlam›yla alakadar olmas› ve arabuluculuk
öncesi yap›lan haz›rl›klarda taraflar›n her biriyle kurmufl oldu¤u iliflki ile ortaya ç›kabilir.

6. Uygun hallerde taraflara tercihlerin sunulmas› (ne zaman buluflulaca¤›, nerede buluflulaca¤›,
vs.), onlar›n süreç taraf›ndan yetkili k›l›nd›klar›n› hissetmesi f›rsat›n› art›racakt›r.

7. Arabulucunun rolü, arabuluculu¤un ulaflmaya çal›flt›¤› amaç için kritik bir öneme sahiptir. Ta-
raflar aras›nda do¤rudan yap›lan görüflmeler taraflar› dönüfltürecek deneyim aç›s›ndan merke-
zi öneme sahip oldu¤u için, taraflar anlaml› bir diyalog içine girdi¤inde arabulucunun “yoldan
çekilmesi” önemlidir. Arabulucular çok s›k müdahale etme konusunda ihtiyatl› davranmal›d›r.

8. Bireysel farkl›l›klar ve çat›flmalar, yarat›c›l›¤› ve bu farkl›l›klar olmad›¤› takdirde varl›¤›ndan
haberdar olunmayacak f›rsatlar›n oldu¤u hissini ortaya ç›karabilir. Arabuluculuk süreci, belli
taraflar›n samimi bir diyalogun parças› olabilmesi, kendilerini yeteri kadar güvende ve rahat
hissetmeleri için onlar›n ihtiyaçlar›na daha etkin bir flekilde yan›t vermek üzere adapte edilme-
lidir. ‹letiflim biçimleri ve niyet farkl›l›klar›na sürekli olarak dikkat edilmesi gerekir.

9. Temelde yatan bilgi, ihtiyaç ve ç›karlar›n ortaya ç›kar›lmas›n› ve ortak çabay› güçlendirip, da-
ha tatminkâr sonuçlar al›nmas›n› teflvik edebilir.

10. Nitelikli bir biçimde kaleme al›nm›fl anlaflmalar, davran›fllar için yol gösterici olur, davran›fllar
üzerine yo¤unlaflmay› sa¤lar; böylelikle sonuçlar›n ortaya ç›kmas›n› ve bunlar›n gelifltirilmesi-
nin ön plana ç›kar›lmas›n› sa¤lar. Bununla birlikte yaz›l› sözleflmeler, suç ve bu suçun kendi ha-
yatlar› üzerindeki etkisi bak›m›ndan ma¤dur ve fail aras›ndaki diyalog için ikinci derece önem-
lidir. Baz› diyalog oturumlar› taraflar›n ihtiyaçlar›na yan›t verebilse de bunlar yaz›l› anlaflma-
larla sonuçlanmayabilir.*
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I I .  SÜREÇ

Ma¤dur-fail arabuluculu¤u/diyalogu afla¤›daki unsurlar› içermelidir:

1. Ma¤dur duyarl›l›¤›* ve ma¤dur meseleleri* üzerine arabulucular›n e¤itimi

2. Fail duyarl›l›¤› ve fail meseleleri üzerine arabulucular›n e¤itimi

3. Vakalar›n dikkatlice taranmas›*:
a) Uygunluklar›na göre: ma¤dur ve failin kat›l›m gösterme yetisi ve hevesi
b) Hem ma¤dur hem de failin emniyeti

4. ‹nsanc›l/dönüfltürücü arabuluculuk modelinin uygulanmas›:
a) Arabulucunun bak›fl aç›s›
b) Gerilimsiz, olumlu atmosfer
c) Anlaflma yerine öncelikli olarak diyaloga odaklanma
d) Yönergeler
e) Kat›l›mc›lar›n geri bildirimi
f) Al›nan mesafeyi görüflmek üzere düzenlenecek takip oturumu seçene¤i*

5. Arabulucunun aç›klama yapma yükümlülü¤ü vard›r:
a) Arabulucu kat›l›mc›lara ve taraflar›n her birine, arkadafl veya ailelerine yönelik e¤ilim/ön-

yarg›lar›n› ve bu kiflilerle evvelki iliflkilerini anlatacakt›r.
b) Talep edildi¤i takdirde arabulucunun ö¤renimi, e¤itimi ve arabuluculuk deneyimi ifade

edilmelidir.

6. Arabulucu taraf›ndan idare edilen, arabuluculuk öncesi faille flahsen yap›lan ön oturum:
a) Failin emniyeti
b) Failin dinlenmesi ve duygular›n› ifade etmeye teflvik edilmesi
c) Bilgi sunumu ve sorular›n yan›tlanmas›:

– Arabuluculuk program› hakk›nda
– Arabulucunun kendisi hakk›nda
– Arabuluculuk süreci hakk›nda
– Adalet sistemi hakk›nda
– Failin kullanabilece¤i mevcut kaynaklar hakk›nda

d) Ma¤durun ve failin, süreçten her an çekilme özgürlü¤ü oldu¤u da dâhil olmak üzere, fa-
ille risk/ç›karlar›n tart›fl›lmas› ve kendisine karar alma konusunda yard›m edilmesi:
– Failin kat›l›m sa¤lama tercihi
– Fail deste¤i*

7. Arabulucu taraf›ndan failin dikkatli ve kapsaml› bir flekilde flahsi olarak haz›rlanmas›:
a) Failin beklentilerinin ne kadar gerçekçi oldu¤unun s›nanmas›
b) Kay›plar›n ve ihtiyaçlar›n de¤erlendirilmesi
c) Telafi olanaklar›*
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8. Arabulucu taraf›ndan idare edilen, arabuluculuk öncesi ma¤durla flahsen yap›lan ön oturum:
a) Ma¤durun emniyeti:

– Fiziksel emniyet
– Duygular›n ifade edilmesi ve gerçekli¤inin denetlenmesi
– ‹htiyaçlar›n ve meselelerin netlefltirilmesi
– Arabulucu taraf›ndan ma¤dura yönelik duyarl› bir dilin kullan›lmas›

b) Ma¤durun dinlenilmesi ve duygular›n› ifade etmeye teflvik edilmesi
c) Bilgi sunumu ve sorular›n yan›tlanmas›:

– Arabuluculuk program› hakk›nda
– Arabulucunun kendisi hakk›nda
– Arabuluculuk süreci hakk›nda
– Adalet sistemi hakk›nda
– Ma¤durun haklar› hakk›nda
– Ma¤durun kullanabilece¤i mevcut kaynaklar hakk›nda
– Fail hakk›nda—gizlilik ve yans›zl›k meselesini ak›lda tutarak*

d) Ma¤dur ve failin süreçten her an çekilme özgürlü¤ü oldu¤u da dâhil olmak üzere, ma¤-
durla risk/ç›karlar›n tart›fl›lmas› ve kendisine karar alma konusunda yard›m edilmesi*

e) Ma¤durun tercihleri:
– Kat›l›m
– Destek
– Arabuluculuk oturumunun programlanmas›
– Arabuluculu¤un yap›laca¤› yer
– Oturma düzeni
– ‹lk önce söz al›p konuflma seçene¤i
– Oturumun feshi
– Telafi isteme seçene¤i*

9. Arabulucu taraf›ndan ma¤durun dikkatli ve kapsaml› bir flekilde, flahsi olarak haz›rlanmas›:
a) Ma¤durun beklentilerinin ne kadar gerçekçi oldu¤unun s›nanmas›
b) Kay›plar›n ve ihtiyaçlar›n de¤erlendirilmesi
c) Telafi olanaklar›*

10. Arabuluculuk oturumu sonras› takip:
a) Anlaflman›n tamamlanmas›
b) Anlaflman›n durumunun ma¤dura tebli¤ edilmesi
c) E¤er ihtiyaç varsa ek oturumlar›n programlanmas›
d) Taraflarla telefon arac›l›¤›yla irtibata geçilmesi
e) De¤erlendirme*

I I I .  USULLER

Arabulucu, arabuluculuk sürecinde izlenecek usuller üzerine kat›l›mc›larla bir anlaflmaya varacak-
t›r. Bunlarla s›n›rl› olmamakla beraber, bu usuller aras›nda kat›l›mc›lar ile arabulucunun ayr› ayr›
toplant›lar düzenlemesi, gizlilik, hukuki hizmetlerin kullan›lmas›, ilave taraflar›n sürece dâhil ol-
mas› ve arabuluculu¤un feshedilmesini gerektiren koflullar yer alabilir.
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1. Karfl›l›kl› yükümlülük ve sorumluluklar: Arabulucu ve kat›l›mc›lar, arabuluculuk sürecinde
birbirlerinin kabul etti¤i yükümlülük ve sorumluluklar üzerine anlaflmaya varacakt›r. Bu an-
laflma yaz›l› ya da sözlü flekilde olabilir.

IV .  TARAFSIZLIK VE YANSIZLIK

1. Tarafs›zl›k: Arabulucu tüm kat›l›mc›lara karfl› tarafs›zl›¤›n› korumakla yükümlüdür. Tarafs›z-
l›k, sözle veya eylem yoluyla kayr›lmadan veya önyarg›dan muaf olma anlam›na gelir. Taraf-
s›zl›k, taraflar› tatmin edici bir anlaflmaya var›lmas› ve/veya karfl›l›kl› olarak tatmin edici bir
diyalog kurulabilmesi için, bir kifli yerine kat›l›mc›lar›n hepsine yard›m› taahhüt etmeyi ifade
eder. Tarafs›zl›k, bir arabulucunun düflman veya taraftar gibi bir tav›r tak›nmayaca¤› anlam›-
na gelir. Arabulucunun, taraflara teklif edilen çözüm ve diyalog seçeneklerinin yap›labilirli¤i
üzerinde düflünmeleri için sorular yöneltirken tarafs›zl›¤›n› koruma sorumlulu¤u vard›r.

2. Yans›zl›k: Yans›zl›k, arabulucunun uyuflmazl›k içinde olan taraflarla iliflkisine yöneliktir. Ara-
bulucu e¤er kendi bilgi birikiminin veya kiflisel deneyiminin kendi performans›na zarar verebi-
lece¤ini düflünüyorsa veya kat›l›mc›lardan herhangi biri bunu ifade ediyorsa, devam etmeme
konusunda herkes hem fikir oldu¤u takdirde, arabulucu arabuluculuktan çekilmelidir.

3. Evvelki iliflkiler: Bir arabulucunun kat›l›mc›lardan biriyle, herhangi bir zaman zarf›nda girmifl
oldu¤u sosyal veya mesleki iliflki, arabulucunun var olan ya da alg›lanan tarafs›zl›¤›n› tehlike-
ye düflürebilir. Arabulucu taraf›ndan kat›l›mc›lardan birine evvelki bir süreçte hukuki hizmet
ya da dan›flmanl›k hizmeti sunulmufl ise, arabulucu usule bafllamayacakt›r. Bu tür hizmetler ka-
t›l›mc›lar›n her ikisine de sa¤land›ysa, evvelki iliflki hakk›nda görüflme yap›lmadan, arabulucu-
nun rolü evvelki iliflkiden ayr›flt›r›lmadan ve kat›l›mc›lara usule bafllay›p bafllamama konusun-
da tercihte bulunma seçene¤i verilmeden usule bafllanmayacakt›r.

4. Kat›l›mc›larla iliflki: Arabulucunun kat›l›mc›larla arabuluculuk sonras› sürdürdü¤ü mesleki ve-
ya sosyal iliflkinin, bu arabulucunun yans›z bir üçüncü taraf olarak mevcudiyetini sürekli ko-
ruma durumunu tehlikeye düflürebilir. Arabulucunun bu durumun fark›nda olmas› gerekir.

5. Ç›kar çat›flmas›: Bir arabulucunun ç›kar çat›flmas›na sebebiyet verebilecek herhangi bir duru-
mu kat›l›mc›lara aç›klamas› gerekir.

V. G‹ZL‹L‹K VE B‹LG‹ ALIfiVER‹fi‹

1. Gizlilik: Gizlilik, arabuluculuk sürecinde tam ve aç›k bir biçimde aç›klama yapma zorunlulu-
¤u ile ilgilidir. Bir arabulucu, sürecin gizlili¤ine sahip ç›kacakt›r.

2. Gizlili¤in s›n›rlar›: Arabulucu, aç›l›fl toplant›s›nda taraflar›, gizlili¤in s›n›rlar› hakk›nda örne-
¤in kanunen veya yarg›sal olarak emredilmifl raporlama konusunda bilgilendirecektir.
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3. Mahkeme huzuruna ç›kma: Arabulucu, kendisinin mahkeme huzurunda tan›kl›k etmeye mec-
bur edilebilece¤i veya edilemeyece¤i durumlar (bu durum eyalet mevzuat›na göre de¤iflebilen
bir kanuna ba¤l›d›r) konusunda taraflar› bilgilendirecektir.

4. Taraflar aras›nda belli konular›n aç›klanmas›nda ortaya ç›kabilecek sonuçlar: Arabulucu, ka-
t›l›mc›lar›n arabuluculuk sürecinde birbirlerine belli konular› aç›klad›klar›nda ortaya ç›kabile-
cek sonuçlar› kat›l›mc›larla görüflecektir.

5. Bilginin ibras›: Arabulucu, arabuluculuk sonucunun ilgili makam veya mahkemeye ibra edil-
mesine dair herhangi bir zorunluluk hakk›nda kat›l›mc›lar› bilgilendirecektir. Sürece dair mal-
zeme, araflt›rma veya e¤itim amac›yla kullan›ld›¤›nda, arabulucu gizlili¤i koruyacak ve tan›m-
lay›c› her türlü bilgiyi isimsiz olarak sunacakt›r.

6. Grup toplant›lar› ve arabuluculuk öncesi oturumlar: Arabulucu, alt grup toplant›lar› ve ara-
buluculuk öncesi oturumlardaki gizlilik üzerine izlenecek politika hakk›nda tart›flacakt›r.

7. Kay›tlar›n muhafaza ve tanzim edilmesi: Arabulucu kay›tlar›n muhafaza ve tanzim edilmesin-
de gizlili¤i koruyacakt›r.

VI .  KEND‹ KADER‹N‹ TAY‹N ETME

1. Kat›l›mc›lar›n ve arabulucunun sorumluluklar›: Ulafl›lan sonuçta ve telafi anlaflmas›nda sorum-
luluk, birinci derecede kat›l›mc›lara aittir. Arabulucunun, ihtilaf içinde olan taraflar› ayd›nlatarak
ve gönüllü olarak bir anlaflmaya varmalar› ve/veya diyalo¤a girmelerinde yard›mc› olma yükümlü-
lü¤ü vard›r. Bir arabulucu, bir kat›l›mc›y› bir anlaflmaya varmaya veya arabuluculuk sürecine ka-
t›lmaya hiçbir zaman zorlamayacakt›r. Arabulucu, herhangi bir kat›l›mc› için hiçbir zaman ba¤›m-
s›z olarak karar almayacakt›r.

2. Üçüncü taraflara karfl› sorumluluklar: Arabulucunun, kat›l›mc›lar›n sadece kendi ç›karlar›n› de-
¤il ayn› zamanda var›lacak anlaflmadan etkilenebilecek baflka kiflilerin ç›karlar›n› da dikkate alma-
ya teflvik etme sorumlulu¤u vard›r. Bunun yan›nda, kat›l›mc›lar›n kendi emellerinin d›fl›nda bahsi
geçen di¤er kiflilerin özel ve bireysel ihtiyaçlar›n› incelemelerinde, arabulucunun kat›l›mc›lara yar-
d›m etme sorumlulu¤u vard›r. Uygun hallerde veya anlaflmadan etkilenen herhangi bir bireyin ihti-
yaçlar› üzerinde baflka bir yöntemle anlaflmaya varamad›klar› takdirde, kat›l›mc›lar d›flar›dan pro-
fesyonel dan›flmanl›k alma aray›fl›na girmeye teflvik edilecektir.

VII .  PROFESYONEL TAVS‹YE

1. Ba¤›ms›z tavsiye ve bilgi: Taraflar›n ayd›nlat›larak, anlaflmaya varmas› için veya bir kat›l›mc›-
n›n haklar›n› korumak için ba¤›ms›z uzman bilgisi veya tavsiyesine ihtiyaç duyuldu¤unda, ara-
bulucu kat›l›mc›lar› bu bilgi ve tavsiyeyi elde etmeye teflvik edecektir.

2. Bilginin sunumu: Bir arabulucu, sadece e¤itim ve deneyim arac›l›¤›yla ehliyetli hale geldi¤i
alanlarda bilgi verecektir.
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3. Ba¤›ms›z hukuki dan›flmanl›k: Arabuluculu¤un taraflar›n yasal haklar› veya yükümlülüklerini
etkileme olas›l›¤› varsa arabulucu, meselelerin çözülmesinden önce ve anlaflman›n resmilefltiril-
mesine iliflkin kat›l›mc›lara ba¤›ms›z hukuki dan›flmanl›k almalar›n› tavsiye edecektir.

VII I .  TARAFLARIN ARABULUCULU⁄A KATILMA EHL‹YET‹

1. Çocuklar: Arabulucu, bir çocu¤un arabuluculu¤a kat›l›m› için bir ebeveynin veya yasal vasi-
nin r›zas›n› alacakt›r.

2. Müzakere süreci: Arabulucunun, dengeli bir müzakere sürecini güvence alt›na alma görevi var-
d›r. Arabulucu, güdümleyici veya afla¤›lay›c› müzakere tekniklerinin uygulanmas›na izin ver-
memelidir. Arabulucu, herhangi bir zaman zarf›nda müzakerelerin iyi niyet çerçevesinde yürü-
medi¤ini hissederse, durumu düzeltmeye çal›flmal› ve gerekirse oturumu ask›ya almal›d›r.

3. Psikolojik unsurlar: Arabulucu, kat›l›mc›lar›n bilgilendirici bir müzakere/diyalog sürecine ka-
t›l›m sa¤lama ehliyetine sahip olup olmad›¤›n› araflt›racakt›r. Arabulucu gerekti¤inde arabulu-
culu¤u erteleyebilir; ilgili makam, taraflar› uygun kaynaklara yönlendirebilir. fiiddet suçlar›n›n
arabuluculu¤unda, arabulucu kat›l›mc›lar›n ruhsal sa¤l›k dan›flman› veya manevi ak›l hocala-
r›na dan›flmalar› için kat›l›mc›lar›n r›zas›n› alabilir.

IX .  ARABULUCULU⁄UN SONUÇLANDIRILMASI

1. Tam anlam›yla anlaflmaya var›lmas›: Arabulucu, var›lan herhangi bir anlaflman›n resmilefltiril-
mesi, hayata geçirilmesi ve yerine getirilmesi sürecini kat›l›mc›larla görüflecektir. Bu süreç, uy-
gun hallerde anlaflma flartlar›n›n hem ma¤dur hem de fail için ne kadar gerçekçi oldu¤unun s›-
nanmas›n› içermelidir.

2. Telafi: E¤er var›lan anlaflma zarar›n telafisini içeriyorsa, arabulucu zarar›n ne zaman ve nas›l
telafi edilece¤ini görüflecektir. Bu görüflme bir takip plan›n›, telafinin yerine getirilmesinin iz-
lenmesini, ayr›ca telafinin yerine getirilmemesinin sonuçlar›n› içerecektir.

3. Kat›l›mc›lar taraf›ndan sürecin feshedilmesi. Arabulucu, kat›l›mc›lara herhangi bir zaman ve
herhangi bir sebeple arabuluculuktan çekilme haklar› oldu¤unu bildirecektir.

4. Arabulucu taraf›ndan sürecin fesih edilmesi: Arabulucu, kat›l›mc›lar›n sürece anlaml› veya gü-
venli bir flekilde kat›lmak için ehliyetli olmad›¤›na, isteksiz oldu¤una veya ak›lc› bir anlafl-
ma/diyalogun çok muhtemel olmad›¤›na kanaat getirirse, arabulucu arabuluculu¤unu ask›ya
alabilir veya feshedebilir. Arabulucu bu durumda, taraflar› uygun profesyonel yard›m alma
aray›fl›na girmeye teflvik etmelidir.

5. Ç›kmaz: Kat›l›mc›lar kati suretle bir ç›kmaza girerlerse, arabulucu kat›l›mc›lar›n duygusal ve
parasal kay›plarla karfl›laflmas›na yol açacak verimsiz tart›flmalar› uzatmamal›d›r.
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X. E⁄‹T‹M VE Ö⁄REN‹M

1. E¤itim: Arabulucu, ma¤dur-fail arabuluculu¤u/diyalogu alan›nda sa¤lam bilgi ve uygulama be-
cerisi edinecektir. Bu bilgi ve becerilere ma¤dur hassasiyeti, fail hassasiyeti, topluluk kaynak-
lar›, adli usul, arabuluculuk süreci, fliddet suçlar›nda arabuluculuk ve meslek ahlak› dâhil ol-
mal› ama bunlarla s›n›rl› olmamal›d›r.

2. Sürekli ö¤renim: Arabulucu, sürekli ö¤renime dâhil olacak ve sürekli mesleki geliflimden kifli-
sel olarak sorumlu olacakt›r.

XI .  HARCAMA VE ÖDEMELER

Ma¤dur-fail arabuluculu¤u/diyalogu halen Toplum Arabuluculuk Merkezleri taraf›ndan ücretsiz
olarak sunulmaktad›r. Ücret al›nmamas›n›n bir sebebi faillerin ödeme yapamamas›, bir di¤er sebe-
bi de ma¤durlar›n yeniden ma¤durlaflt›r›lmamas› niyetidir. Birçok programda ma¤dur-fail arabulu-
culu¤u için ücret ödenmesinin ma¤durlar› yeniden ma¤durlaflt›rabildi¤i ve bu durumun arabulucu-
nun tarafs›zl›¤›n› veya kat›l›mc›lar›n arabulucunun tarafs›zl›¤›na dair alg›s›n› etkileyebilece¤i inan-
c› vard›r. Fail ödeme yap›yorsa, ma¤dur kendini ihanete u¤ram›fl hissetmemelidir. Ücret al›nd›¤›
hallerde flunu önermekteyiz:

1. Ücretlerin aç›klanmas›: Arabulucu, arabuluculuk için ödenmesi gereken ücretler ve herhangi
baflka bir masraf›n aç›klamas›n› yapacak, kat›l›mc›larla ücretin nas›l paylafl›laca¤›na ve öde-
menin nas›l yap›laca¤›na dair anlaflmaya varacakt›r.

2. Makul ücret: Ücretler belirlenirken, arabulucu bu ücretlerin aç›kça belirtilmifl, adil, makul ol-
du¤unu ve sunulan hizmetle orant›l› oldu¤unu güvence alt›na alacakt›r. Hak edilmeyen ücret-
ler taraflara bir an önce geri verilmelidir.

3. Koflullu ücret: Arabulucunun koflula ba¤l› olarak ücret talep etmesi veya ücreti arabuluculu-
¤un sonucuna göre belirlemesi uygun de¤ildir.

4. Yönlendirme ve komisyon: Taraflar›n arabuluculuk hizmetine yönlendirilmesinde komisyon,
indirim veya benzeri ücretlendirme biçimleri sunulmayacak veya al›nmayacakt›r.

XII .  REKLÂM

Arabulucu, arabuluculuk süreci, ilgili masraflar ve arabuluculu¤un faydalar› hakk›nda do¤ru ve
dikkatli bir biçimde beyanat verecektir.
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XII I .  D‹⁄ER PROFESYONELLERLE ‹L ‹fiK‹LER

1. Arabulucunun di¤er arabuluculara karfl› sorumlulu¤u/di¤er arabulucularla iliflki: Arabulucu,
baflka bir kifli taraf›ndan arabuluculu¤u yap›lan herhangi bir ihtilafta, arabuluculu¤u yürüten
bu kifli veya kiflilere dan›flma gayretine girmeden arabuluculuk yapmamal›d›r.

2. ‹kili-arabuluculuk: Bir vakada birden fazla arabulucunun yer ald›¤› durumlarda, arabulucula-
r›n her birinin di¤er arabulucular› iflbirlikçi bir çaba içinde, geliflmelerden haberdar etme so-
rumlulu¤u vard›r.

3. Di¤er profesyonellerle iliflkiler: Arabulucu, arabuluculu¤un yasal hizmetler, ruh sa¤l›¤› hizmet-
leri ve di¤er sosyal hizmetlerle bütünleyici iliflkisine itibar etmeli ve di¤er profesyonellerle iflbir-
li¤ini güçlendirmelidir.

XIV. MEDYA POL‹T‹KASI

Onar›c› adalet ve ma¤dur-fail arabuluculu¤unun temelinde yatan felsefe hakk›nda e¤itim ve bilgi
amaçl› medya ile iletiflimde olma fikri, genel olarak destek görmektedir. Bununla birlikte, arabulu-
culuk programlar›nda vakalar› do¤rudan ilgilendiren konularda, özellikle canl› oturumlar veya da-
ha sonra izlemek üzere vakalar›n teybe kaydedilmesiyle ilgili gelen medya taleplerine büyük dikkat
ve tedbirle karfl›l›k verilmesi teflvik edilmektedir. Arabuluculuk programlar› genel bir kural olarak
arabuluculu¤un devam etti¤i süre içinde, özellikle kat›l›mc›lara bu konuda tam ve eksiksiz bir bi-
çimde aç›klama yapmadan ve onlar›n görüfllerini tam ve eksiksiz bir biçimde almadan, medyan›n
vakalarla do¤rudan ilgilenmesine izin VER‹LMEMES‹N‹ teflvik etmektedir. Medya bir vaka ile il-
gileniyor olsa da yerel arabuluculuk program›, kay›t edilmifl arabuluculuk süreci üzerinde kontrol
ve mülkiyet sahibi olmaya devam etmelidir. Bu tür kay›tlar›n kontrolü veya da¤›t›m›na dair oluflan
flüphe veya ihtilaflar, medyan›n vaka ile do¤rudan ilgilenmesinin önüne geçilerek çözülmelidir. Bu
tür meselelerle ilgili kararlar yerel arabuluculuk program› taraf›ndan vaka baz›nda, kat›l›mc›lar›n
tam olarak bilgilendirilerek ve ayd›nlat›larak r›za göstermesiyle al›nacakt›r.

* ile biten bölümlerin al›nan izinle kullan›ld›¤› veya uyarland›¤› kaynak: “Criteria For Victim-Sensitive Mediati-
on & Dialogue With Offenders,” Mark S. Umbreit, Ph.D. ve Jean Greenwood, M. Div., The Office for Victims of
Crime, U.S. Department of Justice için haz›rlanm›flt›r (der. 19.09.1998)
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CMK’da Uzlaflmaya ‹ l iflk in Maddeler

MADDE 253

(1) Afla¤›daki suçlarda, flüpheli ile ma¤dur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel
kiflisinin uzlaflt›r›lmas› girifliminde bulunulur:
a) Soruflturulmas› ve kovuflturulmas› flikâyete ba¤l› suçlar.
b) fiikâyete ba¤l› olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Kasten yaralama (üçüncü f›kra hariç, madde 86; madde 88),
2. Taksirle yaralama (madde 89),
3. Konut dokunulmazl›¤›n›n ihlali (madde 116),
4. Çocu¤un kaç›r›lmas› ve al›konulmas› (madde 234),
5. Ticari s›r, bankac›l›k s›rr› veya müflteri s›rr› niteli¤indeki bilgi veya belgelerin aç›klan-

mas› (dördüncü f›kra hariç, madde 239),
suçlar›.

(2) Soruflturulmas› ve kovuflturulmas› flikâyete ba¤l› olanlar hariç olmak üzere; di¤er kanunlarda
yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaflt›rma yoluna gidilebilmesi için, kanunda aç›k hüküm bu-
lunmas› gerekir.

(3) Soruflturulmas› ve kovuflturulmas› flikâyete ba¤l› olsa bile, etkin piflmanl›k hükümlerine yer
verilen suçlar ile cinsel dokunulmazl›¤a karfl› suçlarda, uzlaflt›rma yoluna gidilemez.

(4) Soruflturma konusu suçun uzlaflmaya tâbi olmas› halinde, Cumhuriyet savc›s› veya talimat›
üzerine adlî kolluk görevlisi, flüpheli ile ma¤dur veya suçtan zarar görene uzlaflma teklifinde
bulunur. fiüphelinin, ma¤durun veya suçtan zarar görenin reflit olmamas› halinde, uzlaflma
teklifi kanunî temsilcilerine yap›l›r. Cumhuriyet savc›s› uzlaflma teklifini aç›klamal› tebligat ve-
ya istinabe yoluyla da yapabilir. fiüpheli, ma¤dur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaflma
teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde karar›n› bildirmedi¤i takdirde, teklifi reddet-
mifl say›l›r.

(5) Uzlaflma teklifinde bulunulmas› halinde, kifliye uzlaflman›n mahiyeti ve uzlaflmay› kabul veya
reddetmesinin hukukî sonuçlar› anlat›l›r.
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(6) Resmî mercilere beyan edilmifl olup da soruflturma dosyas›nda yer alan adreste bulunmama
veya yurt d›fl›nda olma ya da baflka bir nedenle ma¤dura, suçtan zarar görene, flüpheliye ve-
ya bunlar›n kanunî temsilcisine ulafl›lamamas› halinde, uzlaflt›rma yoluna gidilmeksizin sorufl-
turma sonuçland›r›l›r.

(7) Birden fazla kiflinin ma¤duriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolay› uz-
laflt›rma yoluna gidilebilmesi için, ma¤dur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaflmay›
kabul etmesi gerekir.

(8) Uzlaflma teklifinde bulunulmas› veya teklifin kabul edilmesi, soruflturma konusu suça iliflkin
delillerin toplanmas›na ve koruma tedbirlerinin uygulanmas›na engel de¤ildir.

(9) fiüpheli ile ma¤dur veya suçtan zarar görenin uzlaflma teklifini kabul etmesi halinde, Cumhu-
riyet savc›s› uzlaflt›rmay› kendisi gerçeklefltirebilece¤i gibi, uzlaflt›rmac› olarak avukat görev-
lendirilmesini barodan isteyebilir veya hukuk ö¤renimi görmüfl kifliler aras›ndan uzlaflt›rmac›
görevlendirebilir.

(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayaca¤› haller ile reddi sebepleri, uzlaflt›rmac›
görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur.

(11) Görevlendirilen uzlaflt›rmac›ya soruflturma dosyas›nda yer alan ve Cumhuriyet savc›s›nca uy-
gun görülen belgelerin birer örne¤i verilir. Cumhuriyet savc›s› uzlaflt›rmac›ya, soruflturman›n
gizlili¤i ilkesine uygun davranmakla yükümlü oldu¤unu hat›rlat›r.

(12) Uzlaflt›rmac›, dosya içindeki belgelerin birer örne¤i kendisine verildikten itibaren en geç otuz
gün içinde uzlaflt›rma ifllemlerini sonuçland›r›r. Cumhuriyet savc›s› bu süreyi en çok yirmi gün
daha uzatabilir.

(13) Uzlaflt›rma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaflt›rma müzakerelerine flüpheli, ma¤dur,
suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil kat›labilir. fiüpheli, ma¤dur veya suçtan
zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere kat›lmaktan imtina
etmesi halinde, uzlaflmay› kabul etmemifl say›l›r.

(14) Uzlaflt›rmac›, müzakereler s›ras›nda izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet sav-
c›s›yla görüflebilir; Cumhuriyet savc›s›, uzlaflt›rmac›ya talimat verebilir.

(15) Uzlaflma müzakereleri sonunda uzlaflt›rmac›, bir rapor haz›rlayarak kendisine verilen belge ör-
nekleriyle birlikte Cumhuriyet savc›s›na verir. Uzlaflman›n gerçekleflmesi halinde, taraflar›n
imzalar›n› da içeren raporda, ne suretle uzlafl›ld›¤› ayr›nt›l› olarak aç›klan›r.

(16) Uzlaflma teklifinin reddedilmesine ra¤men, flüpheli ile ma¤dur veya suçtan zarar gören uzlafl-
t›klar›n› gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendi¤i tarihe kadar Cumhuriyet savc›-
s›na baflvurarak uzlaflt›klar›n› beyan edebilirler.

(17) Cumhuriyet savc›s›, uzlaflman›n, taraflar›n özgür iradelerine dayand›¤›n› ve edimin hukuka
uygun oldu¤unu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza alt›na alarak soruflturma dos-
yas›nda muhafaza eder.
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(18) Uzlaflt›rman›n sonuçsuz kalmas› halinde tekrar uzlaflt›rma yoluna gidilemez.

(19) Uzlaflma sonucunda flüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, hakk›nda kovufltur-
maya yer olmad›¤› karar› verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe b›rak›lmas›, takside
ba¤lanmas› veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki flartlar aranmaks›z›n, flüp-
heli hakk›nda kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar› verilir. Erteleme süresince zama-
nafl›m› ifllemez. Kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar›ndan sonra, uzlaflman›n gerek-
lerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü f›kras›ndaki flart aranmak-
s›z›n, kamu davas› aç›l›r. Uzlaflman›n sa¤lanmas› halinde, soruflturma konusu suç nedeniyle
tazminat davas› aç›lamaz; aç›lm›fl olan davadan feragat edilmifl say›l›r. fiüphelinin, edimini ye-
rine getirmemesi halinde uzlaflma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 say›l› ‹cra ve
‹flas Kanununun 38 inci maddesinde yaz›l› ilam mahiyetini haiz belgelerden say›l›r.

(20) Uzlaflt›rma müzakereleri s›ras›nda yap›lan aç›klamalar, herhangi bir soruflturma ve kovufltur-
mada ya da davada delil olarak kullan›lamaz.

(21) fiüpheli, ma¤dur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaflma teklifinde bulunuldu¤u tarih-
ten itibaren, uzlaflt›rma girifliminin sonuçsuz kald›¤› ve en geç, uzlaflt›rmac›n›n raporunu dü-
zenleyerek Cumhuriyet savc›s›na verdi¤i tarihe kadar dava zamanafl›m› ile kovuflturma koflu-
lu olan dava süresi ifllemez.

(22) Uzlaflt›rmac›ya Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan çal›flma ve masraflar›yla orant›l› bir ücret tak-
dir edilerek ödenir. Uzlaflt›rmac› ücreti ve di¤er uzlaflt›rma giderleri, yarg›lama giderlerinden
say›l›r. Uzlaflman›n gerçekleflmesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi taraf›ndan karfl›lan›r.

(23) Uzlaflma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen kanun yollar›na
baflvurulabilir.

(24) Uzlaflt›rman›n uygulanmas›na iliflkin hususlar, yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 254

(1) Kamu davas› aç›ld›ktan sonra kovuflturma konusu suçun uzlaflma kapsam›nda oldu¤unun an-
lafl›lmas› halinde, uzlaflt›rma ifllemleri 253 üncü maddede belirtilen esas ve usûle göre, mah-
keme taraf›ndan yap›l›r.

(2) Uzlaflma gerçekleflti¤i takdirde, mahkeme, uzlaflma sonucunda san›¤›n edimini def’aten yerine
getirmesi halinde, davan›n düflmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe b›-
rak›lmas›, takside ba¤lanmas› veya süreklilik arzetmesi halinde; san›k hakk›nda, 231 inci
maddedeki flartlar aranmaks›z›n, hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar verilir. Ge-
ri b›rakma süresince zamanafl›m› ifllemez. Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar
verildikten sonra, uzlaflman›n gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme taraf›ndan,
231 inci maddenin onbirinci f›kras›ndaki flartlar aranmaks›z›n, hüküm aç›klan›r.
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Ceza Muhakemesi Kanuna Göre
Uzlaflt › rman›n Uygulamas›na ‹ l iflk in

Yönetmel ik

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli¤in amac›, uzlaflmaya iliflkin usul ve esaslar› düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile
di¤er kanunlarda uzlaflma kapsam›nda oldu¤u belirtilen suçlar bak›m›ndan flüpheli veya san›k ile
ma¤dur veya suçtan zarar gören gerçek kifli veya özel hukuk tüzel kiflisi aras›nda uzlaflt›rma ifllem-
lerinin yap›lmas›na iliflkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanununun
253, 254 ve 255 inci maddelerine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 4/12/2004 tarihli ve 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanununu,
b) Uzlaflma: Uzlaflma kapsam›na giren bir suç nedeniyle, flüpheli veya san›k ile ma¤dur veya suç-

tan zarar görenin Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve hükümlere uygun olarak uzlaflt›rma sü-
reci sonunda anlaflt›r›lm›fl veya anlaflm›fl olmalar›n›,

c) Uzlaflt›rma: Uzlaflma kapsam›na giren bir suç nedeniyle flüpheli veya san›k ile ma¤dur veya suç-
tan zarar görenin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve hükümlere uygun olarak uzlaflt›rmac›
arac›l›¤›yla ya da hâkim veya Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan anlaflt›r›lmalar› suretiyle uyuflmaz-
l›¤›n giderilmesi sürecini,

ç) Uzlaflt›rmac›: fiüpheli veya san›k ile ma¤dur veya suçtan zarar gören aras›ndaki uzlaflt›rma mü-
zakerelerini yöneten, Cumhuriyet savc›s› veya mahkeme taraf›ndan görevlendirilen hukuk ö¤re-
nimi görmüfl kifliyi veya Cumhuriyet savc›s› ya da mahkemenin iste¤i üzerine baro taraf›ndan
görevlendirilen avukat›,

ifade eder.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Temel ‹ lkeler ve Genel Hükümler

Temel ilkeler
MADDE 5 –
(1) Uzlaflt›rma, flüpheli veya san›k ile ma¤dur veya suçtan zarar görenin özgür iradeleri ile r›za gös-

termeleri hâlinde gerçeklefltirilir. Bu kifliler anlaflma yap›lana kadar iradelerinden vazgeçebilirler.
(2) Uzlaflt›rma, flüpheli veya san›k ile ma¤dur veya suçtan zarar görenin temel hak ve hürriyetleri-

ne uygun olarak, menfaatlerinin korunmas› esas› gözetilerek yürütülür.
(3) Uzlaflt›rmaya kat›lan flüpheli, san›k, ma¤dur veya suçtan zarar gören müzakereler s›ras›nda,

Kanunun tan›d›¤› temel güvencelere sahiptir.
(4) fiüpheli, san›k, ma¤dur veya suçtan zarar gören Türkçe bilmiyorsa veya engelli ise Kanunun

202 nci maddesi hükmü uygulan›r.
(5) Uzlaflt›rma sürecine bafllanmadan önce flüpheli veya san›k ile ma¤dur veya suçtan zarar gören;

haklar›, uzlaflman›n mahiyeti ve verecekleri kararlar›n hukukî sonuçlar› hakk›nda bilgilendirilir.
(6) fiüpheli veya san›k ile ma¤dur veya suçtan zarar görenin yafl›, olgunlu¤u, e¤itimi, sosyal ve eko-

nomik durumu gibi faktörler ile ilgili belirgin farkl›l›klar, uzlaflt›rma sürecinde göz önüne al›n›r.
(7) Kanunun ve Yönetmeli¤in uzlaflmaya iliflkin hükümleri, uzlaflmaya tâbi bir suça maruz kalan

suç ma¤duru çocuklar ile suça sürüklenen çocuklar bak›m›ndan da uygulan›r. Çocuklara ilifl-
kin uzlaflt›rmada, 3/7/2005 tarihli ve 5395 say›l› Çocuk Koruma Kanunu ile 24/12/2006 tarih-
li ve 26386 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Çocuk Koruma Kanununun
Uygulanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik ve 24/12/2006 tarihli ve 26386
say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen
Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlar›n›n Uygulanmas› Hakk›nda Yönetmelik hükümleri-
ne göre ifllem yap›l›r.

(8) Uzlaflt›rmac› avukat, bu s›fatla görev yapt›¤› olayla ilgili olarak daha sonra vekil veya müdafi
olarak görev üstlenemez.

Genel hükümler
MADDE 6 –
(1) Uzlaflt›rma yoluna gidilebilmesi için ma¤dur ya da suçtan zarar görenin gerçek kifli veya özel

hukuk tüzel kiflisi olmas› gerekir.
(2) Aralar›nda ifltirak iliflkisi olsun veya olmas›n birden çok kifli taraf›ndan ifllenen suçlarda, an-

cak uzlaflan flüpheli veya san›k uzlaflmadan yararlan›r.
(3) Birden fazla kiflinin ma¤duriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolay› uz-

laflt›rma yoluna gidilebilmesi için, ma¤dur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaflmay› ka-
bul etmesi gerekir.

(4) Uzlaflt›rman›n sonuçsuz kalmas› hâlinde tekrar uzlaflt›rma yoluna gidilemez.
(5) Uzlaflma teklifinde bulunulmas› veya teklifin kabul edilmesi, soruflturma ya da kovuflturma

konusu suça iliflkin delillerin toplanmas›na ve koruma tedbirlerinin uygulanmas›na engel de-
¤ildir.

(6) Uzlaflmaya tâbi suçlarda, uzlaflt›rma girifliminde bulunulmadan, kamu davas›n›n aç›lmas›n›n
ertelenmesi veya hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas› karar› verilemez.
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Uzlaflt›rma kapsam›ndaki suçlar ve istisnalar›
MADDE 7 –
(1) Kanunun 253 üncü maddesinin birinci f›kras›nda say›lan suçlarda, flüpheli veya san›k ile ma¤-

dur veya suçtan zarar gören gerçek kifli veya özel hukuk tüzel kiflisinin uzlaflt›r›lmas› giriflimin-
de bulunulur.

(2) Soruflturulmas› ve kovuflturulmas› flikâyete ba¤l› olanlar hariç olmak üzere; di¤er kanunlarda
yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaflt›rma yoluna gidilebilmesi için, kanunda aç›k hüküm bu-
lunmas› gerekir.

(3) Soruflturulmas› ve kovuflturulmas› flikâyete ba¤l› olsa bile, etkin piflmanl›k hükümlerine yer
verilen suçlar ile cinsel dokunulmazl›¤a karfl› suçlarda, uzlaflt›rma yoluna gidilemez.

(4) Uzlaflt›rma kapsam›na giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir baflka suçu ifllemek amac›y-
la ya da bu suçla birlikte ifllenmifl olmas› hâlinde, uzlaflt›rma yoluna gidilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruflturma Aflamas›nda Uzlaflma

Uzlaflma teklifi
MADDE 8 –
(1) Soruflturma konusu suçun, uzlaflmaya tâbi olmas› ve ifllendi¤i hususunda yeterli flüphenin bu-

lunmas› hâlinde; Cumhuriyet savc›s›, flüpheli ile ma¤dur veya suçtan zarar görene uzlaflma
teklifinde bulunur. Cumhuriyet savc›s›n›n yaz›l› ya da acele hallerde sözlü tâlimat› üzerine,
flüpheli ile ma¤dur veya suçtan zarar görene adlî kolluk görevlisi de uzlaflma teklifinde bulu-
nabilir. Sözlü emir, en k›sa sürede yaz›l› olarak da bildirilir.

(2) fiüpheli, ma¤dur veya suçtan zarar görenin reflit olmamas› ya da k›s›tl› olmas› hâli ile ma¤dur
veya suçtan zarar görenin ay›rt etme gücü bulunmamas› durumunda, uzlaflma teklifi kanunî
temsilcilerine yap›l›r. Bu kiflilerin ay›rt etme gücüne sahip olup olmad›klar› Cumhuriyet savc›-
s› taraf›ndan araflt›r›ld›ktan sonra, uzlaflma teklifinin muhatab› belirlenir.

(3) Cumhuriyet savc›s› veya adlî kolluk görevlilerince yap›lacak uzlaflma teklifi, bu Yönetmeli¤in
ekinde yer alan Ek 1/a veya Ek 1/b say›l› uzlaflman›n mahiyeti ile uzlaflmay› kabul veya red-
detmenin hukukî sonuçlar›n›n bulundu¤u Uzlaflma Teklif Formlar›n›n haz›r bulunan ilgiliye
imzalat›larak verilmesi ve formda yer alan bilgilerin aç›klanmas› suretiyle yap›l›r. Cumhuriyet
savc›s› veya adlî kolluk görevlisi taraf›ndan, bilgilendirme yükümlülü¤ünün yerine getirildi¤i-
ne ve uzlaflma teklifinde bulunuldu¤una iliflkin formun imzal› örne¤i soruflturma evrak› içine
konulur.

(4) Uzlaflma teklifinde bulunmak için ça¤r›; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan
yararlan›lmak suretiyle de yap›labilir. Ancak, bu ça¤r› uzlaflma teklifi anlam›na gelmez.

Aç›klamal› tebligat veya istinabe yoluyla teklif
MADDE 9 –
(1) Cumhuriyet savc›s› gerekti¤inde uzlaflma teklifini aç›klamal› tebligat veya istinabe yoluyla ya-

pabilir.
(2) Aç›klamal› tebligat, Kanunda belirtilen özel hükümler sakl› kalmak kofluluyla bu Yönetmeli-

¤in ekinde yer alan Ek 1/a veya Ek 1/b say›l› uzlaflman›n mahiyeti ile uzlaflmay› kabul veya
reddetmenin hukukî sonuçlar›n›n bulundu¤u Uzlaflma Teklif Formunun, 11/2/1959 tarihli ve
7201 say›l› Tebligat Kanunu ile 20/8/1959 tarihli ve 4/12059 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›y-
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la yürürlü¤e konulan Tebligat Tüzü¤ü hükümlerine uygun olarak tebli¤ mazbatal› zarf içeri-
sinde gönderilmesi suretiyle yap›l›r. Ancak tebligat›n yap›lamad›¤› hâllerde bu Yönetmeli¤in
11 inci maddesi hükmü uygulan›r.

(3) ‹stinabe yoluyla yap›lacak teklifte, bu Yönetmeli¤in 8 inci maddesi ile birinci ve ikinci f›kra
hükümleri uygulan›r.

Uzlaflma teklifinde karar süresi
MADDE 10 – (1) Uzlaflma teklifinde bulunulanlardan herhangi biri, en geç üç gün içinde teklifi ya-
pan adlî kolluk görevlisine ya da görevli Cumhuriyet savc›s›na karar›n› bildirmedi¤i takdirde, uz-
laflma teklifi reddedilmifl say›l›r. Bu durumda, Kanunun 255 inci maddesi hükmü sakl› kalmak üze-
re, ayr›ca di¤erlerine uzlaflma teklifinde bulunulmaz.

Adreste bulunmaman›n hüküm ve sonuçlar›
MADDE 11 – (1) Resmî mercilere beyan edilmifl olup da soruflturma dosyas›nda yer alan adreste
bulunmama veya yurt d›fl›nda olma ya da adresin belirlenememesi gibi baflka bir nedenle ma¤du-
ra, suçtan zarar görene, flüpheliye veya bunlar›n kanunî temsilcisine ulafl›lamamas› hâlinde, uzlafl-
t›rma yoluna gidilmeksizin soruflturma sonuçland›r›l›r.

Soruflturmada bilgilendirme yükümlülü¤ü
MADDE 12 – (1) Uzlaflma teklifinde bulunulmas› hâlinde; flüpheliye, ma¤dura veya suçtan zarar
görene ya da kanunî temsilcilerine, uzlaflman›n mahiyeti ve uzlaflmay› kabul veya reddetmenin hu-
kukî sonuçlar›n›n yer ald›¤› bu Yönetmelik ekinde yer alan formdaki bilgiler aç›klan›r.

Uzlaflt›rmac› görevlendirilmesi
MADDE 13 –
(1) fiüpheli ile ma¤dur veya suçtan zarar görenin uzlaflma teklifini kabul etmesi hâlinde, Cumhu-

riyet savc›s› uzlaflt›rmay› kendisi gerçeklefltirebilece¤i gibi, bir avukat›n uzlaflt›rmac› olarak gö-
revlendirilmesini barodan isteyebilir ya da bu Yönetmelikte nitelikleri belirlenen hukuk ö¤re-
nimi görmüfl bir kimseyi görevlendirebilir.

(2) Uzlaflt›rmac› görevlendirilmesinde taraflar›n üzerinde anlaflt›klar› bir avukat ya da hukuk ö¤-
renimi görmüfl bir kifli tercih edilebilir.

(3) Uzlaflt›rmac›lar›n say›s›, uyuflmazl›¤›n niteli¤i göz önünde bulundurularak Cumhuriyet savc›-
s›nca tespit edilir.

(4) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayaca¤› ile tarafs›zl›¤›n› flüpheye düflürecek se-
beplerden dolay› reddini gerektiren hâller, uzlaflt›rmac› görevlendirilmesi ile ilgili olarak da göz
önünde bulundurulur. Uzlaflt›rmac›, bu hâllerin varl›¤› hâlinde Cumhuriyet Savc›s›na durumu
bildirir; ancak taraflar›n r›zas› hâlinde görev yapabilir.

Avukat›n uzlaflt›rmac› olarak görevlendirilme usulü
MADDE 14 –
(1) Baro taraf›ndan öncelikle uzlaflt›rma üzerine e¤itim alm›fl bir avukat görevlendirilir.
(2) Taraflar›n üzerinde anlaflt›¤› avukat›n soruflturman›n yap›ld›¤› yer barosuna kay›tl› olmas› ge-

rekmez. Bu hâlde görevlendirme avukat›n ba¤l› bulundu¤u baro taraf›ndan yap›l›r.
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Hukuk ö¤renimi görmüfl uzlaflt›rmac›da aranan nitelikler ve görevlendirilme usulü
MADDE 15 –
(1) Hukuk ö¤renimi görmüfl uzlaflt›rmac›lar›n görevlendirilmesinde afla¤›daki flartlar aran›r:

a) Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,
b) Hukuk veya hukuk bilgisine programlar›nda yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bi-

limler, iktisat ve maliye alanlar›nda en az dört y›ll›k yüksek ö¤renim yapmak,
c) Hukuk dal›nda yüksek lisans ya da doktora yapm›fl bulunmak,
ç) Baroya kay›tl› avukat olmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 say›l› Türk Ceza Kanununun

53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmifl ve affa u¤ram›fl, ertelenmifl ya da paraya çev-
rilmifl olsa bile kesinleflmifl bir kararla veya Devletin güvenli¤ine, anayasal düzene ve bu
düzenin iflleyifline, millî savunmaya, Devlet s›rlar›na karfl› suçlar ve casusluk suçlar› ile ya-
banc› devletlerle olan iliflkilere karfl› suçlardan ya da zimmet, irtikap, rüflvet, h›rs›zl›k, ya¤-
ma, doland›r›c›l›k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar›flt›rma,
edimin ifas›na fesat kar›flt›rma, suçtan kaynaklanan malvarl›¤› de¤erlerini aklama, kaçak-
ç›l›k, vergi kaçakç›l›¤›, gerçe¤e ayk›r› bilirkiflilik yapma, yalan tan›kl›k ve haks›z mal edin-
me suçlar›ndan biriyle hükümlü bulunmamak,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten ç›kar›lmam›fl veya geçici olarak yasak-
lanmam›fl olmak.

(2) Hukuk ö¤renimi görmüfl uzlaflt›rmac›lar, a¤›r ceza merkezi Cumhuriyet baflsavc›l›klar› tara-
f›ndan belirlenen listeye kay›tl› olanlar aras›ndan seçilirler. Bu listeye kay›tl› olan uzlaflt›rma-
c›lar sadece kay›tl› bulunduklar› il s›n›rlar› içerisinde de¤il ülke çap›nda görev alabilirler.

(3) Hukuk ö¤renimi görmüfl kifliler, Ceza Muhakemesinde uzlaflt›rmac› olarak görev almak ama-
c›yla listeye kaydolmak için her y›l›n Kas›m ay›n›n sonuna kadar Cumhuriyet baflsavc›l›¤›na
bir dilekçeyle baflvurur. Baflvurular flahsen yap›labilece¤i gibi, kay›tl› olunan oda, çal›fl›lan ku-
rum ve kurulufl arac›l›¤›yla da yap›labilir.

(4) ‹letiflim bilgilerini içeren baflvuru dilekçesine;
a) Nüfus cüzdan› örne¤i,
b) T.C. kimlik numaras›,
c) Mezuniyet belgesinin onayl› örne¤i,
ç) Adlî sicil kayd›,
d) ‹ki adet vesikal›k foto¤raf,
e) Bu Yönetmeli¤in 30 uncu maddesi uyar›nca yap›lacak e¤itimlere kat›laca¤›n› beyan eden

dilekçesi,
f) Varsa kay›tl› olunan oda, çal›fl›lan kurum ve kuruluflun isimleri,
eklenir.

(5) Baflvuranlar›n talepleri kaydedilerek a¤›r ceza merkezi Cumhuriyet baflsavc›l›¤›nca baflvuru ta-
rihinden itibaren otuz gün içerisinde de¤erlendirilir.

(6) Baflvuran›n birinci f›kradaki flartlar› tafl›mamas› veya dördüncü f›krada belirtilen belgelerin
eksik olmas› hâlinde talebin reddine karar verilir. Redde iliflkin karar ilgilisine tebli¤ olunur.

(7) Talepleri uygun görülenlerin ad› ve soyadlar›, aç›k adresleri, telefon numaralar› yaz›larak,
oluflturulan liste her y›l Ocak ay› içerisinde en az yedi gün süre ile adliyede herkesin görebile-
ce¤i bir yere as›l›r. Ayr›ca Cumhuriyet baflsavc›l›¤›n›n internet adresinde ilân edilir. Oluflturu-
lan listenin bir örne¤i, merkezdeki hâkim ve Cumhuriyet savc›lar› ile yarg› çevresindeki mah-
kemeler ve Cumhuriyet baflsavc›l›klar›na bildirilir.
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(8) Liste, ayr›ca yaz›l› ve elektronik ortamda haz›rlanarak her y›l›n Ocak ay›n›n sonuna kadar
Adalet Bakanl›¤› E¤itim Dairesi Baflkanl›¤›na gönderilir. Gönderilen listeler bu birim taraf›n-
dan yay›mlan›r.

(9) Listede yer alan uzlaflt›rmac›n›n;
a) Listeye kabul flartlar›n› sonradan kaybetmesi,
b) Bu Yönetmelikte belirlenen flartlardan herhangi birini tafl›mad›¤›n›n sonradan anlafl›lmas›,
c) Listeden ç›kar›lmay› talep etmesi,
ç) Uzlaflt›rmac›l›kla ba¤daflmayan tutum ve davran›fllarda bulunmas›,
d) Bu Yönetmeli¤in 30 uncu maddesi uyar›nca yap›lan e¤itimlere kat›lmamas›,
durumunda listeden ç›kar›l›r.

(10) Listeden ç›kar›lmas›na iliflkin karar ilgiliye tebli¤ edilir ve ayr›ca yedinci ve sekizinci f›kralar-
da belirtilen yerlere gönderilir.

(11) Zorunluluk hâlinde listeye kay›tl› olmamas›na ra¤men, bu maddede belirtilen flartlar› tafl›yan
hukuk ö¤renimi görmüfl kifliler aras›ndan da görevlendirme yap›labilir.

Belgelerin verilmesi ve gizlilik bildirimi
MADDE 16 –
(1) Soruflturma dosyas›nda yer alan uzlaflt›rma konusu suç ya da suçlara iliflkin belgelerden uz-

laflt›rma için gerekli olup da Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan uygun görülenlerin birer örne¤i
uzlaflt›rmac›ya verilir.

(2) Cumhuriyet savc›s› uzlaflt›rmac›ya, soruflturman›n gizlili¤i ilkesine uygun davranmakla yü-
kümlü oldu¤unu belirtir.

(3) Hangi belgelerin verildi¤i, verilme tarihi ile soruflturman›n gizlili¤i konusundaki bildirim,
Cumhuriyet savc›s› ve uzlaflt›rmac›n›n imzas›n› içeren bir tutanakla tespit edilir.

Süre
MADDE 17 –
(1) Uzlaflt›rmac›, dosya içindeki belgelerin birer örne¤i kendisine verildikten itibaren en geç otuz

gün içinde uzlaflt›rma ifllemlerini sonuçland›r›r. Cumhuriyet savc›s› bu süreyi re’sen veya talep
üzerine en çok yirmi gün daha uzatabilir. Cumhuriyet savc›s› uzlaflt›rma süresinin uzat›lmas›-
na iliflkin karar›n› uzlaflt›rmac›ya bildirir.

(2) Uzlaflma teklifinin reddedilmesine ra¤men, flüpheli ile ma¤dur veya suçtan zarar gören uzlafl-
t›klar›n› gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendi¤i tarihe kadar Cumhuriyet savc›-
s›na baflvurarak uzlaflt›klar›n› beyan edebilir.

(3) Uzlaflt›rman›n Cumhuriyet savc›s› veya hâkim taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i hâllerde de birinci
f›krada belirtilen süreler uygulan›r.

Uzlaflt›rma müzakereleri
MADDE 18 –
(1) Uzlaflt›rma müzakerelerine flüpheli, ma¤dur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve

vekil kat›labilir. fiüpheli, ma¤dur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya
da vekilinin hakl› bir mazereti olmaks›z›n müzakerelere kat›lmaktan imtina etmesi hâlinde, il-
gili taraf uzlaflmay› kabul etmemifl say›l›r.

(2) Uzlaflma sa¤lanabilmesi için birden fazla müzakere yap›labilir. Uzlaflt›rmac›, müzakereler s›ra-
s›nda izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet savc›s›yla görüflebilir; Cumhuriyet
savc›s›, uzlaflt›rmac›ya uzlaflt›rma müzakerelerinin kanuna uygun yürütülmesi amac›yla tâli-
mat verebilir.
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(3) Müzakereler, taraflarla birlikte veya ayr› ayr› gerçeklefltirilecek toplant›larla yürütülebilir.
(4) Müzakereler, görüntülü ve sesli iletiflim tekni¤inin kullan›lmas› suretiyle de yap›labilir.

Uzlaflt›rma müzakerelerinin gizlili¤i
MADDE 19 –
(1) Uzlaflt›rma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaflt›rmac›, uzlaflt›rma sürecinde yap›lan

aç›klamalar›, kendisine aktar›lan veya di¤er bir flekilde ö¤rendi¤i olgular› gizli tutmakla yü-
kümlüdür.

(2) Uzlaflt›rma sürecinde yap›lan aç›klamalar herhangi bir soruflturma, kovuflturma ya da davada
delil olarak kullan›lamaz. Müzakerelere kat›lanlar bu bilgilere iliflkin olarak tan›kl›k yapmak
zorunda b›rak›lamaz.

(3) Uzlaflt›rmac› taraf›ndan gerekli görülmesi hâlinde tutulan tutanak veya notlar, kapal› bir zarf
içerisinde Cumhuriyet savc›s›na verilir. Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan mühür ve imza alt›na
al›nan kapal› zarf dosyada muhafaza edilir. Bu zarf, sadece uzlaflt›rmac› taraf›ndan düzenle-
nen ve Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan mühür ve imza alt›na al›nan raporun sahteli¤i iddias›
dolay›s›yla ortaya ç›kan uyuflmazl›¤› gidermek amac›yla delil olarak kullan›lmak üzere aç›la-
bilir.

(4) Daha önce mevcut olan bir belge veya olgunun, uzlaflt›rma müzakereleri s›ras›nda ileri sürül-
müfl olmas›, bunlar›n soruflturma ve kovuflturma sürecinde ya da bir davada delil olarak kul-
lan›lmas›na engel teflkil etmez.

Edimin konusu
MADDE 20 –
(1) Taraflar uzlaflt›rma sonunda belli bir edimin yerine getirilmesi hususunda anlaflmaya vard›k-

lar› takdirde afla¤›daki edimlerden bir ya da birkaç›n› veya bunlar›n d›fl›nda belirlenen huku-
ka uygun baflka bir edimi kararlaflt›rabilirler:
a) Fiilden kaynaklanan maddî veya manevî zarar›n tamamen ya da k›smen tazmin edilmesi

veya eski hâle getirilmesi,
b) Ma¤durun veya suçtan zarar görenin haklar›na halef olan üçüncü kifli ya da kiflilerin mad-

dî veya manevî zararlar›n›n tamamen ya da k›smen tazmin edilmesi veya eski hâle getiril-
mesi,

c) Bir kamu kurumu veya kamu yarar›na hizmet veren özel bir kurulufl ile yard›ma muhtaç
kifli ya da kiflilere ba¤›fl yapmak gibi edimlerde bulunulmas›,

ç) Ma¤durun, suçtan zarar görenin veya bunlar›n gösterecekleri üçüncü flahs›n, bir kamu ku-
rumunun ya da kamu yarar›na hizmet veren özel bir kuruluflun belirli hizmetlerini geçici
süreyle yerine getirmesi veya topluma faydal› birey olmas›n› sa¤layacak bir programa ka-
t›lmas› gibi di¤er baz› yükümlülükler alt›na girilmesi,

d) Ma¤durdan veya suçtan zarar görenden özür dilenmesi.

Uzlaflt›rma raporu
MADDE 21 –
(1) Uzlaflt›rmac›, uzlaflt›rma ifllemlerinin sonuçland›r›ld›¤› tarihten itibaren bu Yönetmeli¤in ekin-

de yer alan Ek-2 say›l› Uzlaflt›rma Raporu Örne¤ine uygun, taraf say›s›ndan bir fazla olarak
haz›rlad›¤› raporu, kendisine verilen belge örneklerini ve varsa yapm›fl oldu¤u masraflar› gös-
teren belge, gider pusulas› veya rayice uygun yaz›l› beyan ile serbest meslek makbuzunu ge-
ciktirmeksizin Cumhuriyet savc›s›na verir.
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(2) Uzlaflman›n gerçekleflmesi hâlinde, taraflar›n imzalar›n› da içeren raporda, ne suretle uzlafl›l-
d›¤› ayr›nt›l› biçimde aç›klan›r. Ancak uzlaflt›rma müzakereleri s›ras›nda suçun ifllenmesine
iliflkin olarak yap›lan aç›klamalara raporda yer verilmez.

(3) Cumhuriyet savc›s›, uzlaflman›n taraflar›n özgür iradelerine dayand›¤›n› ve edimin hukuka uy-
gun oldu¤unu belirlerse raporu mühür ve imza alt›na alarak soruflturma dosyas›nda muhafa-
za eder.

(4) Cumhuriyet savc›s›, uzlaflman›n taraflar›n özgür iradelerine dayanmad›¤›n› ve edimin hukuka
uygun olmad›¤›n› belirlerse raporu onaylamaz. Onaylamama gerekçesini rapora yazar. Bu du-
rumda uzlaflma gerçekleflmemifl say›l›r.

(5) Uzlaflt›rman›n Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan yap›ld›¤› hâllerde; raporun bu ifllemin niteli¤ine
uygun k›s›mlar› doldurulur, mühür ve imza alt›na al›narak soruflturma dosyas›nda muhafaza
edilir.

Uzlaflma belgesi
MADDE 22 –
(1) Uzlaflt›rmac› görevlendirilmeden önce veya uzlaflma teklifinin reddedilmesinden sonra, flüphe-

li ile ma¤dur veya suçtan zarar görenin aralar›nda uzlaflmalar› hâlinde; taraflarca niteli¤ine
uygun düfltü¤ü ölçüde bu Yönetmeli¤in ekinde yer alan Ek-2 say›l› Uzlaflt›rma Raporu Örne-
¤ine uygun bir uzlaflma belgesi düzenlenir. Cumhuriyet savc›s›, bu belgeyi 21 inci maddenin
üçüncü ve dördüncü f›kralar›nda belirtilen k›staslara göre inceler ve de¤erlendirir.

(2) Takibi flikâyete ba¤l› suçlarda, ma¤dur veya suçtan zarar görenin flüpheli ile anlaflarak flikâye-
tinden vazgeçmesi hâlinde bu belge düzenlenmez.

Soruflturma aflamas›nda uzlaflman›n hukukî sonuçlar›
MADDE 23 –
(1) Uzlaflma sonucunda flüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi hâlinde, hakk›nda kovufltur-

maya yer olmad›¤› karar› verilir.
(2) Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe b›rak›lmas›, takside ba¤lanmas› veya süreklilik arzet-

mesi hâlinde, Kanunun 171 inci maddesindeki flartlar aranmaks›z›n, flüpheli hakk›nda kamu
davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar› verilir.

(3) Erteleme süresince zamanafl›m› ifllemez.
(4) Kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar› verildikten sonra, uzlaflman›n gereklerinin ye-

rine getirilmesi hâlinde, kovuflturmaya yer olmad›¤› karar› verilir.
(5) Kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar›ndan sonra, uzlaflman›n gereklerinin yerine ge-

tirilmemesi hâlinde, Kanunun 171 inci maddesinin dördüncü f›kras›ndaki flart aranmaks›z›n,
kamu davas› aç›l›r.

(6) fiüphelinin, edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaflma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli
ve 2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanununun 38 inci maddesinde yaz›l› ilâm mahiyetini haiz belge-
lerden say›l›r.

(7) Uzlaflman›n sa¤lanmas› hâlinde, soruflturma konusu suç nedeniyle tazminat davas› aç›lamaz;
aç›lm›fl olan davadan feragat edilmifl say›l›r.
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Zamanafl›m›
MADDE 24 –
(1) fiüpheli, ma¤dur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaflma teklifinde bulunuldu¤u tarih-

ten itibaren, uzlaflt›rma girifliminin sonuçsuz kald›¤› ve en geç uzlaflt›rmac›n›n raporunu dü-
zenleyerek Cumhuriyet savc›s›na verdi¤i tarihe kadar dava zamanafl›m› ile kovuflturma koflu-
lu olan dava süresi ifllemez.

(2) Uzlaflma teklifine süresi içerisinde cevap verilmemesi ya da teklifin reddedilmesi hâlinde uz-
laflt›rma giriflimi sonuçsuz kalm›fl say›l›r.

(3) Taraflar›n veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin uzlaflma müzakerelerine kat›lmaktan imtina
etmesi, müzakereler s›ras›nda taraflardan birinin yaz›l› veya sözlü olarak uzlaflmadan vazgeç-
ti¤ini bildirmesi üzerine düzenlenen raporun Cumhuriyet savc›s›na verildi¤i tarihten itibaren
dava zamanafl›m› ve kovuflturma koflulu olan dava süresi yeniden ifllemeye bafllar.

(4) Uzlaflt›rman›n do¤rudan Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan yap›lmas› hâlinde, üçüncü f›kradaki
nedenler gerçekleflti¤i takdirde, bu tarihten itibaren dava zamanafl›m› ile kovuflturma koflulu
olan dava süresi yeniden ifllemeye bafllar. Cumhuriyet savc›s› durumu tutanakla tespit eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mahkeme Aflamas›nda Uzlaflma

Mahkeme aflamas›nda uzlaflt›rma usulü
MADDE 25 –
(1) Kamu davas› aç›ld›ktan sonra afla¤›daki durumlar›n varl›¤› hâlinde, uzlaflt›rma ifllemleri so-

ruflturma aflamas›nda belirtilen esas ve usule göre, mahkeme taraf›ndan yap›l›r:
a) Kovuflturma konusu suçun hukukî niteli¤inin de¤iflmesi nedeniyle uzlaflma kapsam›nda

oldu¤unun anlafl›lmas›,
b) Soruflturma aflamas›nda uzlaflma teklifinde bulunulmas› gerekti¤inin ilk olarak mahkeme

aflamas›nda anlafl›lmas›,
c) Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan iddianame düzenlenmeksizin do¤rudan do¤ruya mahkeme

önüne gelen uzlaflmaya tâbi bir fiilin varl›¤›,
ç) Mahkeme aflamas›nda kanun de¤iflikli¤i nedeniyle fiilin uzlaflma kapsam›na girmesi.

(2) Mahkeme, uzlaflt›rma ifllemlerine iliflkin tebligat ve yaz›flmalar› duruflma gününü beklemeksi-
zin dosya üzerinden de yapabilir.

(3) Mahkeme aflamas›nda yap›lan uzlaflma teklifi reddedilmesine ra¤men, taraflar uzlaflt›klar›n›
gösteren belge ile en geç duruflman›n sona erdi¤i aç›klan›p hüküm verilmeden önce mahkeme-
ye baflvurarak uzlaflt›klar›n› beyan edebilirler.

Kovuflturmada bilgilendirme yükümlülü¤ü
MADDE 26 – (1) Mahkemece yap›lacak uzlaflma teklifi, uzlaflman›n mahiyeti ile uzlaflmay› kabul
veya reddetmenin hukukî sonuçlar›n›n yer ald›¤› bu Yönetmeli¤in ekinde yer alan Ek 1/c say›l› Uz-
laflma Teklif Formunun ilgiliye imzalat›larak verilmesi ve formda yer alan bilgilerin aç›klanmas› su-
retiyle yap›l›r. Bu husus zapta geçirilerek bilgilendirme yükümlülü¤ü yerine getirilir ve uzlaflma tek-
lifinde bulunuldu¤una iliflkin formun imzal› örne¤i kovuflturma dosyas› içine konulur.
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Kovuflturma aflamas›nda uzlaflman›n hukukî sonuçlar›
MADDE 27 –
(1) Uzlaflma gerçekleflti¤i takdirde, mahkeme, uzlaflma sonucunda san›¤›n edimini def’aten yeri-

ne getirmesi hâlinde, davan›n düflmesine karar verir.
(2) Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe b›rak›lmas›, takside ba¤lanmas› veya süreklilik arzet-

mesi hâlinde; san›k hakk›nda, Kanunun 231 inci maddesindeki flartlar aranmaks›z›n, hükmün
aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar verilir.

(3) Geri b›rakma süresince zamanafl›m› ifllemez.
(4) Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar verildikten sonra, uzlaflman›n gereklerinin

yerine getirilmesi hâlinde, aç›klanmas› geri b›rak›lan hüküm ortadan kald›r›larak davan›n
düflmesine karar verilir.

(5) Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar verildikten sonra, uzlaflman›n gereklerinin
yerine getirilmemesi hâlinde, mahkeme taraf›ndan, Kanunun 231 inci maddesinin onbirinci
f›kras›ndaki flartlar aranmaks›z›n, hüküm aç›klan›r.

(6) San›¤›n, edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaflma raporu veya belgesi, 2004 say›l› ‹cra ve
‹flas Kanununun 38 inci maddesinde yaz›l› ilâm mahiyetini haiz belgelerden say›l›r.

(7) Uzlaflman›n sa¤lanmas› hâlinde, kovuflturma konusu suç nedeniyle tazminat davas› aç›lamaz;
aç›lm›fl olan davadan feragat edilmifl say›l›r.

BEfi‹NC‹ BÖLÜM
Çefli t l i  ve Son Hükümler

Uzlaflt›rmac›n›n yükümlülükleri
MADDE 28 –
(1) Uzlaflt›rmac›:

a) Ba¤›ms›z ve tarafs›z hareket eder, taraflar›n ortak yararlar›n› gözetir. Müzakerelerde taraf-
lar›n yeterli ve eflit f›rsatlara sahip olmas›na özen gösterir. Masumiyet karinesi gere¤ince
flüpheli ya da san›¤›n suçlulu¤u hakk›nda ön yarg›l› olamaz, flüpheli ya da san›¤a karfl› bir
tav›r tak›namaz.

b) Müzakerelere bafllamadan önce taraflara; uzlaflman›n temel ilkelerini, kendisinin tarafs›z-
l›¤›n›, uzlaflt›rma süreci ve sonuçlar›n›, uzlaflt›rmac› ile taraflar›n uzlaflt›rmadaki ifllevleri-
ni, gizlilik yükümlülü¤ünü aç›klar ve süreci anlamalar›n› sa¤lar.

c) Taraflar›n birbirlerine sayg›l› davranmalar›, müzakerelere iyi niyetle kat›lmalar› ve bildik-
leri hususlar› aç›klamalar› konusunda bilgilendirir.

ç) Uyuflmazl›¤›n çözülmesi için taraflara yard›mc› olur ve anlaflmalar›n› teflvik eder, ancak
bask› yapamaz. Herhangi bir taraf›n leh veya aleyhine görüfl bildiremez, taraflar› ba¤lay›-
c› bir karar veremez.

d) Taraflar›n hüküm ve sonuçlar›n› bilerek ve özgür iradeleriyle anlaflmaya varmalar›n› sa¤-
layacak uygun tedbirleri al›r.

Uzlaflt›rman›n yap›laca¤› yer
MADDE 29 –
(1) Uzlaflt›rma müzakereleri;

a) Kamu kurum ve kurulufllar›n›n bu amaçla ayr›lan yerlerinde,
b) Taraflar›n kabul etmesi flart›yla uzlaflt›rmac›n›n faaliyetlerini yürüttü¤ü büroda,
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c) Taraflar›n menfaatlerine uygun, kendilerini huzurlu hissedecekleri güvenli bir ortamda ve-
ya taraflarca kabul edilen bu ifle uygun baflka yerlerde,

gerçeklefltirilebilir.
(2) Adlîye binalar›nda uzlaflt›rma müzakerelerinin yap›labilmesi amac›yla, imkânlar ölçüsünde

toplant› odalar› tahsis edilebilir. Toplant› odalar›n›n düzenlenmesi, büro hizmetlerinin ve ge-
rekirse güvenli¤in sa¤lanmas›, uzlaflt›rma toplant›lar› için tahsis s›ra ve saatleri Cumhuriyet
baflsavc›l›¤› taraf›ndan yerine getirilir.

Uzlaflt›rmac›lar›n e¤itimi
MADDE 30 –
(1) Görevlendirilecek kiflilerin görevlerine bafllamadan önce e¤itim almalar› ve görev yapt›klar›

sürece e¤itime tâbi tutulmalar› sa¤lan›r.
(2) E¤itim; alternatif uyuflmazl›k çözümü ve müzakere becerileri ile yöntemlerini gelifltirmeyi,

ma¤dur, suçtan zarar gören, flüpheli ya da san›k ile birlikte çal›flman›n özel koflullar› ve ceza
adaleti sistemi hakk›nda bilgi sahibi olma hususlar›nda yeterlilik kazand›rmay› amaçlamal›-
d›r.

(3) E¤itimin konusu; görev yapacak kiflilerin sahip olmalar› gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi
ve kiflisel yeteneklerinin gelifltirilmesinden oluflur. Uzlaflt›rmac› olarak görevlendirilecek kiflile-
re;
a) Uzlaflt›rman›n hukukî niteli¤i ve sonuçlar›,
b) Uzlaflman›n uygulama alanlar›,
c) ‹letiflim esaslar›, soru ve müzakere teknikleri, müzakere yönetimi, uzlaflt›rma raporu,
ç) Uyuflmazl›k analizi,
d) Uzlaflmaya tâbi suçlar,
e) Etik kurallar,
konular›nda e¤itim verilir.

(4) Uzlaflt›rmac› olarak görevlendirilecek kiflilerin e¤itimi, Türkiye Adalet Akademisi, Adalet Ba-
kanl›¤› E¤itim Dairesi Baflkanl›¤›, Türkiye Barolar Birli¤i, ilgili barolar ve bu konuda e¤itim
veren üniversiteler ile iflbirli¤i içerisinde yerine getirilir.

(5) Uzlaflt›rmac› olarak görevlendirilecek avukatlar›n seçimi, e¤itimi, uymakla yükümlü oldukla-
r› etik kurallar ve standartlar› gösteren ilke ve esaslar, Türkiye Barolar Birli¤i taraf›ndan de-
¤erlendirilir.

Uzlaflt›rmac› ücreti ve giderler
MADDE 31 –
(1) Uzlaflt›rmac›ya soruflturma aflamas›nda Cumhuriyet savc›s›, kovuflturma aflamas›nda ise mah-

keme taraf›ndan masraflar hariç, Ceza Muhakemesi Kanunu Gere¤ince Görevlendirilen Mü-
dafi ve Vekillere Ödenecek Ücret Tarifesinde soruflturma aflamas› için belirlenen miktar›n iki
kat›n› geçmemek üzere, uzlaflt›rmac›n›n flüpheli veya san›k ile ma¤dur veya suçtan zarar göre-
nin; yafl›, olgunlu¤u, e¤itimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farkl›l›klar› de¤erlen-
dirmede ve taraflar› uzlaflt›rmadaki becerisi, bu süreçde gösterdi¤i çaba ve gayreti, harcad›¤›
emek ve mesaisi gibi faktörlerin yan›s›ra uyuflmazl›¤›n kapsam› ve niteli¤i de dikkate al›narak
çal›flmas›yla orant›l› makul bir ücret belirlenir. Uzlaflt›rmac› taraf›ndan zorunlu yol giderleri
de dahil olmak üzere yap›lan masraflar an›lan ücret tarifesinde soruflturma aflamas› için belir-
lenen miktar› geçmeyecek flekilde ayr›ca ödenir.
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(2) Görevlendirilen uzlaflt›rmac›ya belirlenen ücret, uzlaflt›rma ifllemleri sonunda düzenlenecek
raporun ibraz›ndan sonra makul süre içerisinde Cumhuriyet savc›s› veya hâkim taraf›ndan
sarf karar› ile ödenir.

(3) Birden fazla uzlaflt›rmac›n›n görevlendirildi¤i hâllerde takdir edilecek ücret bu kiflilere katk›-
lar› oran›nda paylaflt›r›l›r.

(4) Uzlaflt›rmac› ücreti ve di¤er uzlaflt›rma giderleri, yarg›lama giderlerinden say›l›r ve bu giderler
ilgili ödenekten karfl›lan›r.

(5) Uzlaflman›n gerçekleflmemesi hâlinde uzlaflt›rmac› ücreti ve di¤er uzlaflt›rma giderleri hakk›n-
da Kanunun yarg›lama giderlerine iliflkin hükümleri uygulan›r.

(6) Uzlaflman›n gerçekleflmesi hâlinde uzlaflt›rmac› ücreti ve di¤er uzlaflt›rma giderleri Devlet Ha-
zinesi üzerinde b›rak›l›r.

(7) Uzlaflt›rmac›n›n çal›flmas› karfl›l›¤›nda uzlaflt›rma ücreti talep etmedi¤i hâllerde bu madde hü-
kümleri uygulanmaz.

Tutulacak kartonlar
MADDE 32 – (1) Cumhuriyet baflsavc›l›klar›nda uzlaflma sonucu verilen kovuflturmaya yer olma-
d›¤›na ve kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesine dair kararlar›n; mahkemelerde ise düflme ve
hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na dair kararlar›n bir örne¤inin sakland›¤› özel bir karton
tutulur. Bu kartonlara konulacak karar nüshalar›nda ilgisine göre Cumhuriyet savc›s› ya da hâki-
min imzas› ile Cumhuriyet baflsavc›l›¤› ya da mahkeme mührünün bulunmas› zorunludur.

Formlar›n bast›r›lmas› ve da¤›t›m›
MADDE 33 –
(1) Bu Yönetmeli¤in ekinde yer alan Ek 1/a say›l› Uzlaflma Teklif Formu d›fl›ndaki formlar, Cum-

huriyet baflsavc›l›klar›nca ilgili ödenek kaleminden harcama yap›lmak suretiyle yeterli say›da
bast›r›larak mahkemelere ve Cumhuriyet savc›lar›na da¤›t›m› yap›l›r.

(2) Adlî kolluk taraf›ndan yap›lacak uzlaflma teklifi formlar›n›n bast›r›lmas› ve da¤›t›m› ifllemle-
ri, ilgili adlî kolluk taraf›ndan yerine getirilir.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi
MADDE 34 – (1) Uzlaflman›n mahiyeti, koflullar› ve sonuçlar› ile uzlaflmaya tâbi suçlar ve uzlafl-
t›rma süreci hakk›nda yol gösterici bilgileri içeren rehber kitapç›k ve di¤er yöntemlerle kamuoyu
bilgilendirilir.

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakan› yürütür.
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EK 1-a

(‹LG‹L‹ ADLÎ KOLLUK B‹R‹M‹)
UZLAfiMA TEKL‹F FORMU

A. 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü maddesi çerçevesinde, soruflturma ko-
nusu ..……………………….............…… suçunun uzlaflmaya tabi olmas› nedeniyle …………..
Cumhuriyet savc›s› ………………….....…......……………’›n tâlimatlar› do¤rultusunda bu for-
mun (D) bölümünde yer alan uzlaflman›n mahiyeti ile uzlaflmay› kabul veya reddetmenin huku-
kî sonuçlar› afla¤›da aç›k kimli¤i belirtilen kifliye anlat›larak uzlaflma teklifinde bulunulmufltur.
…/…./20…. Saat: ……..

Teklifte Bulunan
Adlî Kolluk Görevlisi

Ad› Soyad›
Rütbesi-Sicil No

B. UZLAfiMA 1. (….) Ma¤dur
TEKL‹F‹ 2. (….) Ma¤durun Kanunî Temsilcisi
YAPILAN 3. (….) Suçtan Zarar Gören

4. (….) Suçtan Zarar Görenin Kanunî Temsilcisi
5. (….) fiüpheli
6. (….) fiüphelinin Kanunî Temsilcisi

C. UZLAfiMA 1. T.C. Kimlik No
TEKL‹F‹ YAPILAN 2. Ad› Soyad›
K‹fi‹N‹N

3. Baba Ad›

4. Anne ad›

5. Do¤um Yeri ve Tarihi

6. Adres ve ‹letiflim Bilgileri

D. Uzlaflman›n mahiyeti ile uzlaflmay› kabul veya reddetmenin hukukî sonuçlar›:

a) Uzlaflma, suçtan do¤an zarar›n k›smen veya tamamen giderilmesi, eski hâlin iadesi veya hu-
kuka uygun maddî veya manevî di¤er bir edim karfl›l›¤›nda ya da uzlaflmay› sa¤layacak di¤er bir
usulle iki taraf›n anlaflmas›d›r. Uzlaflman›n gerçekleflmesi durumunda ma¤dur ya da suçtan za-
rar görenin her türlü hukukî dava ve takip haklar›n›n sona ermesi karfl›l›¤›nda flüpheli hakk›n-
daki suç soruflturmas› afla¤›daki koflullarla son bulacakt›r.

b) Uzlaflt›rma teklifini kabul ederek bu konuda karfl› tarafla görüflme, suçu kabul veya hakla-
r›ndan vazgeçme anlam›na gelmez. Bu durum taraflar›n sahip olduklar› haklarda bir kayba da
yol açmaz.

79



c) Taraflar uzlaflt›rma teklifini kabul etseler dahi, görüflmeler sonucunda uzlaflmak zorunda ol-
may›p, uzlaflma sa¤lanana kadar bu yöndeki iradelerinden vazgeçebilirler. Vazgeçme, hak kay-
b›na yol açmaz.

ç) Uzlaflma teklifinde bulunulduktan itibaren en geç üç gün içinde teklifi yapan adlî kolluk gö-
revlisine ya da görevli Cumhuriyet savc›s›na karar bildirilmedi¤i takdirde, teklif reddedilmifl sa-
y›l›r.

d) Uzlaflma teklifi reddedilmesine ra¤men taraflar, uzlaflt›klar›n› gösteren belge ile en geç iddi-
anamenin düzenlendi¤i tarihe kadar Cumhuriyet savc›s›na baflvurarak uzlaflt›klar›n› beyan ede-
bilirler.

e) Teklif kabul edilmesine karfl›n uzlaflt›rma giriflimi baflar›l› olmad›¤› takdirde bir daha Cum-
huriyet savc›s›nca uzlaflt›rma yoluna baflvurulamaz.

f) Uzlaflma teklifinde bulunulmas› veya teklifin kabul edilmesi, soruflturma konusu suça iliflkin
delillerin toplanmas›na ve koruma tedbirlerinin uygulanmas›na engel de¤ildir.

g) Taraflar bizzat Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan uzlaflt›r›labilecekleri gibi; uzlaflt›rmac› olarak
Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan barodan bir avukat›n görevlendirilmesi istenebilecek ya da Yö-
netmelikte nitelikleri belirlenen hukuk ö¤renimi görmüfl bir kimse görevlendirilebilecektir. Taraf-
lar›n üzerinde anlaflt›klar› bir avukat ya da hukuk ö¤renimi görmüfl bir kifli var ise takdire göre
onlar da tercih edilebilecektir.

¤) Uzlaflt›rma müzakereleri s›ras›nda taraflar›n konuyla ilgili olarak yapacaklar› aç›klamalar
mevcut soruflturmada ve disiplinle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, hiçbir soruflturma ve ko-
vuflturmada ya da davada delil olarak kullan›lamaz.

h) Uzlaflt›rma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaflt›rma müzakerelerine flüpheli, ma¤dur,
suçtan zarar görenler ile bu kiflilerin kanunî temsilcisi, müdafi ve vekil kat›labilir.

›) fiüpheli, ma¤dur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisinin ya da vekilin mü-
zakerelere kat›lmaktan imtina etmesi hâlinde, uzlaflmay› kabul etmemifl say›l›r.

i) Uzlaflman›n taraflar›n özgür iradelerine dayand›¤› ve edimin hukuka uygun oldu¤u Cumhu-
riyet savc›s› taraf›ndan belirlendi¤i takdirde, uzlaflma raporu veya belgesi hüküm ifade eder.

j) Uzlaflma gerçekleflti¤i ve edim def’aten yerine getirildi¤i takdirde, flüpheli hakk›nda kovufltur-
maya yer olmad›¤›na dair karar› verilir. Bu husus, adlî sicile kaydedilmez.

k) Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe b›rak›lmas›, takside ba¤lanmas› veya süreklilik arz et-
mesi hâlinde; Kanunun 171 inci maddesindeki flartlar aranmaks›z›n flüpheli hakk›nda kamu da-
vas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar› verilir. Erteleme süresince dava zamanafl›m› ifllemez.

l) Kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar› verildikten sonra, uzlaflman›n gereklerinin ye-
rine getirilmesi hâlinde, kovuflturmaya yer olmad›¤›na dair karar verilir.

m) Kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar› verildikten sonra, uzlaflman›n gereklerinin
yerine getirilmemesi hâlinde, Cumhuriyet baflsavc›l›¤› taraf›ndan, Kanunun 171 inci maddesinin
dördüncü f›kras›ndaki flartlar aranmaks›z›n kamu davas› aç›l›r.

n) Uzlaflman›n sa¤lanmas› hâlinde, soruflturma konusu suç nedeniyle tazminat, eski hâlin iade-
si veya di¤er bir tazminat davas› aç›lamaz. Aç›lm›fl olan davadan feragat edilmifl say›l›r.
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o) Uzlaflt›rmac› ücreti ve di¤er uzlaflt›rma giderleri yarg›lama giderlerinden say›l›r, ilgili ödenek-
ten karfl›lan›r. Uzlaflman›n gerçekleflmesi durumunda, bu ücret ve giderler Devlet Hazinesi üze-
rinde b›rak›l›r.

ö) Uzlaflman›n gerçekleflmemesi hâlinde uzlaflt›rmac› ücreti ve di¤er uzlaflt›rma giderleri hakk›n-
da Kanunun yarg›lama giderlerine iliflkin hükümleri uygulan›r.

p) fiüphelinin edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaflma raporu veya belgesi 9/6/1932 tarihli
ve 2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanununun 38 inci maddesinde yaz›l› ilâm mahiyetinde belgelerden
say›l›r.

r) fiüpheli, ma¤dur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaflma teklifinde bulunulduktan iti-
baren, uzlaflt›rma girifliminin sonuçsuz kald›¤› ve en geç uzlaflt›rmac›n›n raporunu düzenleyerek
Cumhuriyet savc›s›na verdi¤i tarihe kadar dava zamanafl›m› ile kovuflturma koflulu olan dava
süresi ifllemez.

s) Uzlaflma sa¤lanamad›¤› takdirde, Cumhuriyet savc›s›, soruflturulmas› ve kovuflturulmas› flikâ-
yete ba¤l› olup, üst s›n›r› bir y›l veya daha az süreli hapis cezas›n› gerektiren uzlaflmaya tabi suç-
lardan dolay›, yeterli flüphenin varl›¤›na ra¤men, Kanunun 171 inci maddesinin üçüncü f›kras›n-
daki koflullar›n birlikte gerçekleflmesi hâlinde kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesine karar
verebilir.

E. Bu formun (D) bölümünde yer alan 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü
maddesi çerçevesinde uzlaflman›n mahiyeti, uzlaflmay› kabul veya reddetmenin hukukî sonuçla-
r›n› anlad›m. Formun bir örne¤ini ald›m.

fiahs›ma yap›lan uzlaflma teklifini;

‹nceleyip üç gün içinde beyanda
bulunmak istiyorum. …./…./20… Saat: ……. ‹mza

Kabul ediyorum. …./…./20… Saat: ……. ‹mza

Kabul etmiyorum. …./…./20… Saat: ……. ‹mza
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Ek 1-b

T.C.
………………. CUMHUR‹YET BAfiSAVCILI⁄I

UZLAfiMA TEKL‹F FORMU

A. 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü maddesi çerçevesinde, soruflturma ko-
nusu ..…………………….................……… suçunun uzlaflmaya tabi olmas› nedeniyle afla¤›da
aç›k kimli¤i belirtilen kifliye bu formun (D) bölümünde yer alan uzlaflman›n mahiyeti ile uzlafl-
may› kabul veya reddetmenin hukuki sonuçlar› anlat›larak uzlaflma teklifinde bulunulmufltur.
..../…./20…. Saat: ……..

Teklifte Bulunan
Cumhuriyet Savc›s›n›n

Ad› Soyad›
Sicil No

B. UZLAfiMA 1. (….) Ma¤dur
TEKL‹F‹ 2. (….) Ma¤durun Kanunî Temsilcisi
YAPILAN 3. (….) Suçtan Zarar Gören

4. (….) Suçtan Zarar Görenin Kanunî Temsilcisi
5. (….) fiüpheli
6. (….) fiüphelinin Kanunî Temsilcisi

C. UZLAfiMA 1. T.C. Kimlik No
TEKL‹F‹ YAPILAN 2. Ad› Soyad›
K‹fi‹N‹N

3. Baba Ad›

4. Anne ad›

5. Do¤um Yeri ve Tarihi

6. Adres ve ‹letiflim Bilgileri

D. Uzlaflman›n mahiyeti ile uzlaflmay› kabul veya reddetmenin hukukî sonuçlar›:

a) Uzlaflma, suçtan do¤an zarar›n k›smen veya tamamen giderilmesi, eski hâlin iadesi veya hu-
kuka uygun maddî veya manevî di¤er bir edim karfl›l›¤›nda ya da uzlaflmay› sa¤layacak di¤er bir
usulle iki taraf›n anlaflmas›d›r. Uzlaflman›n gerçekleflmesi durumunda ma¤dur ya da suçtan za-
rar görenin her türlü hukukî dava ve takip haklar›n›n sona ermesi karfl›l›¤›nda flüpheli hakk›n-
daki suç soruflturmas› afla¤›daki koflullarla son bulacakt›r.

b) Uzlaflt›rma teklifini kabul ederek bu konuda karfl› tarafla görüflme, suçu kabul veya hakla-
r›ndan vazgeçme anlam›na gelmez. Bu durum taraflar›n sahip olduklar› haklarda bir kayba da
yol açmaz.
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c) Taraflar uzlaflt›rma teklifini kabul etseler dahi, görüflmeler sonucunda uzlaflmak zorunda ol-
may›p, uzlaflma sa¤lanana kadar bu yöndeki iradelerinden vazgeçebilirler. Vazgeçme, hak kay-
b›na yol açmaz.

ç) Uzlaflma teklifinde bulunulduktan itibaren en geç üç gün içinde teklifi yapan adlî kolluk gö-
revlisine ya da görevli Cumhuriyet savc›s›na karar bildirilmedi¤i takdirde, teklif reddedilmifl sa-
y›l›r.

d) Uzlaflma teklifi reddedilmesine ra¤men taraflar, uzlaflt›klar›n› gösteren belge ile en geç iddi-
anamenin düzenlendi¤i tarihe kadar Cumhuriyet savc›s›na baflvurarak uzlaflt›klar›n› beyan ede-
bilirler.

e) Teklif kabul edilmesine karfl›n uzlaflt›rma giriflimi baflar›l› olmad›¤› takdirde bir daha Cum-
huriyet savc›s›nca uzlaflt›rma yoluna baflvurulamaz.

f) Uzlaflma teklifinde bulunulmas› veya teklifin kabul edilmesi, soruflturma konusu suça iliflkin
delillerin toplanmas›na ve koruma tedbirlerinin uygulanmas›na engel de¤ildir.

g) Taraflar bizzat Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan uzlaflt›r›labilecekleri gibi; uzlaflt›rmac› olarak
Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan barodan bir avukat›n görevlendirilmesi istenebilecek ya da Yö-
netmelikte nitelikleri belirlenen hukuk ö¤renimi görmüfl bir kimse görevlendirilebilecektir. Taraf-
lar›n üzerinde anlaflt›klar› bir avukat ya da hukuk ö¤renimi görmüfl bir kifli var ise takdire göre
onlar da tercih edilebilecektir.

¤) Uzlaflt›rma müzakereleri s›ras›nda taraflar›n konuyla ilgili olarak yapacaklar› aç›klamalar
mevcut soruflturmada ve disiplinle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, hiçbir soruflturma ve ko-
vuflturmada ya da davada delil olarak kullan›lamaz.

h) Uzlaflt›rma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaflt›rma müzakerelerine flüpheli, ma¤dur,
suçtan zarar görenler ile bu kiflilerin kanunî temsilcisi, müdafi ve vekil kat›labilir.

›) fiüpheli, ma¤dur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisinin ya da vekilin mü-
zakerelere kat›lmaktan imtina etmesi hâlinde, uzlaflmay› kabul etmemifl say›l›r.

i) Uzlaflman›n taraflar›n özgür iradelerine dayand›¤› ve edimin hukuka uygun oldu¤u Cumhu-
riyet savc›s› taraf›ndan belirlendi¤i takdirde, uzlaflma raporu veya belgesi hüküm ifade eder.

j) Uzlaflma gerçekleflti¤i ve edim def’aten yerine getirildi¤i takdirde, flüpheli hakk›nda kovufltur-
maya yer olmad›¤›na dair karar› verilir. Bu husus, adlî sicile kaydedilmez.

k) Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe b›rak›lmas›, takside ba¤lanmas› veya süreklilik arz et-
mesi hâlinde; Kanunun 171 inci maddesindeki flartlar aranmaks›z›n flüpheli hakk›nda kamu da-
vas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar› verilir. Erteleme süresince dava zamanafl›m› ifllemez.

l) Kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar› verildikten sonra, uzlaflman›n gereklerinin ye-
rine getirilmesi hâlinde, kovuflturmaya yer olmad›¤›na dair karar verilir.

m) Kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar› verildikten sonra, uzlaflman›n gereklerinin
yerine getirilmemesi hâlinde, Cumhuriyet baflsavc›l›¤› taraf›ndan, Kanunun 171 inci maddesinin
dördüncü f›kras›ndaki flartlar aranmaks›z›n kamu davas› aç›l›r.

n) Uzlaflman›n sa¤lanmas› hâlinde, soruflturma konusu suç nedeniyle tazminat, eski hâlin iade-
si veya di¤er bir tazminat davas› aç›lamaz. Aç›lm›fl olan davadan feragat edilmifl say›l›r.
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o) Uzlaflt›rmac› ücreti ve di¤er uzlaflt›rma giderleri yarg›lama giderlerinden say›l›r, ilgili ödenek-
ten karfl›lan›r. Uzlaflman›n gerçekleflmesi durumunda, bu ücret ve giderler Devlet Hazinesi üze-
rinde b›rak›l›r.

ö) Uzlaflman›n gerçekleflmemesi hâlinde uzlaflt›rmac› ücreti ve di¤er uzlaflt›rma giderleri hakk›n-
da Kanunun yarg›lama giderlerine iliflkin hükümleri uygulan›r.

p) fiüphelinin edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaflma raporu veya belgesi 9/6/1932 tarihli
ve 2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanununun 38 inci maddesinde yaz›l› ilâm mahiyetinde belgelerden
say›l›r.

r) fiüpheli, ma¤dur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaflma teklifinde bulunulduktan iti-
baren, uzlaflt›rma girifliminin sonuçsuz kald›¤› ve en geç uzlaflt›rmac›n›n raporunu düzenleyerek
Cumhuriyet savc›s›na verdi¤i tarihe kadar dava zamanafl›m› ile kovuflturma koflulu olan dava
süresi ifllemez.

s) Uzlaflma sa¤lanamad›¤› takdirde, Cumhuriyet savc›s›, soruflturulmas› ve kovuflturulmas› flikâ-
yete ba¤l› olup, üst s›n›r› bir y›l veya daha az süreli hapis cezas›n› gerektiren uzlaflmaya tabi suç-
lardan dolay›, yeterli flüphenin varl›¤›na ra¤men, Kanunun 171 inci maddesinin üçüncü f›kras›n-
daki koflullar›n birlikte gerçekleflmesi hâlinde kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesine karar
verebilir.

E. Bu formun (D) bölümünde yer alan 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü
maddesi çerçevesinde uzlaflman›n mahiyeti, uzlaflmay› kabul veya reddetmenin hukukî sonuçla-
r›n› anlad›m. Formun bir örne¤ini ald›m.

fiahs›ma yap›lan uzlaflma teklifini;

‹nceleyip üç gün içinde beyanda
bulunmak istiyorum. …./…./20… Saat: ……. ‹mza

Kabul ediyorum. …./…./20… Saat: ……. ‹mza

Kabul etmiyorum. …./…./20… Saat: ……. ‹mza
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Ek 1-c

T.C.
………………. CEZA MAHKEMES‹

UZLAfiMA TEKL‹F FORMU

A. 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü maddesi çerçevesinde, soruflturma konu-
su ..……………………...........................................……… suçunun uzlaflmaya tabi olmas› nedeniy-
le afla¤›da aç›k kimli¤i belirtilen kifliye bu formun (D) bölümünde yer alan uzlaflman›n mahiyeti ile
uzlaflmay› kabul veya reddetmenin hukuki sonuçlar› anlat›larak uzlaflma teklifinde bulunulmufltur.
..../…./20…. Saat: ……..

Teklifte Bulunan
Hâkimin

Ad› Soyad›
Sicil No

B. UZLAfiMA 1. (….) Ma¤dur
TEKL‹F‹ 2. (….) Ma¤durun Kanunî Temsilcisi
YAPILAN 3. (….) Suçtan Zarar Gören

4. (….) Suçtan Zarar Görenin Kanunî Temsilcisi
5. (….) fiüpheli
6. (….) fiüphelinin Kanunî Temsilcisi

C. UZLAfiMA 1. T.C. Kimlik No
TEKL‹F‹ YAPILAN 2. Ad› Soyad›
K‹fi‹N‹N

3. Baba Ad›

4. Anne ad›

5. Do¤um Yeri ve Tarihi

6. Adres ve ‹letiflim Bilgileri

D. Uzlaflman›n mahiyeti ile uzlaflmay› kabul veya reddetmenin hukukî sonuçlar›:

a) Uzlaflma, suçtan do¤an zarar›n k›smen veya tamamen giderilmesi, eski hâlin iadesi veya hu-
kuka uygun maddî veya manevî di¤er bir edim karfl›l›¤›nda ya da uzlaflmay› sa¤layacak di¤er bir
usulle iki taraf›n anlaflmas›d›r. Uzlaflman›n gerçekleflmesi durumunda ma¤dur ya da suçtan za-
rar görenin her türlü hukukî dava ve takip haklar›n›n sona ermesi karfl›l›¤›nda flüpheli hakk›n-
daki suç soruflturmas› afla¤›daki koflullarla son bulacakt›r.

b) Uzlaflt›rma teklifini kabul ederek bu konuda karfl› tarafla görüflme, suçu kabul veya hakla-
r›ndan vazgeçme anlam›na gelmez. Bu durum taraflar›n sahip olduklar› haklarda bir kayba da
yol açmaz.
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c) Taraflar uzlaflt›rma teklifini kabul etseler dahi, görüflmeler sonucunda uzlaflmak zorunda ol-
may›p, uzlaflma sa¤lanana kadar bu yöndeki iradelerinden vazgeçebilirler. Vazgeçme, hak kay-
b›na yol açmaz.

ç) Uzlaflma teklifinde bulunulduktan itibaren en geç üç gün içinde teklifi yapan adlî kolluk gö-
revlisine ya da görevli Cumhuriyet savc›s›na karar bildirilmedi¤i takdirde, teklif reddedilmifl sa-
y›l›r.

d) Uzlaflma teklifi reddedilmesine ra¤men taraflar, uzlaflt›klar›n› gösteren belge ile en geç iddi-
anamenin düzenlendi¤i tarihe kadar Cumhuriyet savc›s›na baflvurarak uzlaflt›klar›n› beyan ede-
bilirler.

e) Teklif kabul edilmesine karfl›n uzlaflt›rma giriflimi baflar›l› olmad›¤› takdirde bir daha Cum-
huriyet savc›s›nca uzlaflt›rma yoluna baflvurulamaz.

f) Uzlaflma teklifinde bulunulmas› veya teklifin kabul edilmesi, soruflturma konusu suça iliflkin
delillerin toplanmas›na ve koruma tedbirlerinin uygulanmas›na engel de¤ildir.

g) Taraflar bizzat Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan uzlaflt›r›labilecekleri gibi; uzlaflt›rmac› olarak
Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan barodan bir avukat›n görevlendirilmesi istenebilecek ya da Yö-
netmelikte nitelikleri belirlenen hukuk ö¤renimi görmüfl bir kimse görevlendirilebilecektir. Taraf-
lar›n üzerinde anlaflt›klar› bir avukat ya da hukuk ö¤renimi görmüfl bir kifli var ise takdire göre
onlar da tercih edilebilecektir.

¤) Uzlaflt›rma müzakereleri s›ras›nda taraflar›n konuyla ilgili olarak yapacaklar› aç›klamalar
mevcut soruflturmada ve disiplinle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, hiçbir soruflturma ve ko-
vuflturmada ya da davada delil olarak kullan›lamaz.

h) Uzlaflt›rma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaflt›rma müzakerelerine flüpheli, ma¤dur,
suçtan zarar görenler ile bu kiflilerin kanunî temsilcisi, müdafi ve vekil kat›labilir.

›) fiüpheli, ma¤dur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisinin ya da vekilin mü-
zakerelere kat›lmaktan imtina etmesi hâlinde, uzlaflmay› kabul etmemifl say›l›r.

i) Uzlaflman›n taraflar›n özgür iradelerine dayand›¤› ve edimin hukuka uygun oldu¤u Cumhu-
riyet savc›s› taraf›ndan belirlendi¤i takdirde, uzlaflma raporu veya belgesi hüküm ifade eder.

j) Uzlaflma gerçekleflti¤i ve edim def’aten yerine getirildi¤i takdirde, flüpheli hakk›nda kovufltur-
maya yer olmad›¤›na dair karar› verilir. Bu husus, adlî sicile kaydedilmez.

k) Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe b›rak›lmas›, takside ba¤lanmas› veya süreklilik arz et-
mesi hâlinde; Kanunun 171 inci maddesindeki flartlar aranmaks›z›n flüpheli hakk›nda kamu da-
vas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar› verilir. Erteleme süresince dava zamanafl›m› ifllemez.

l) Kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar› verildikten sonra, uzlaflman›n gereklerinin ye-
rine getirilmesi hâlinde, kovuflturmaya yer olmad›¤›na dair karar verilir.

m) Kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar› verildikten sonra, uzlaflman›n gereklerinin
yerine getirilmemesi hâlinde, Cumhuriyet baflsavc›l›¤› taraf›ndan, Kanunun 171 inci maddesinin
dördüncü f›kras›ndaki flartlar aranmaks›z›n kamu davas› aç›l›r.

n) Uzlaflman›n sa¤lanmas› hâlinde, soruflturma konusu suç nedeniyle tazminat, eski hâlin iade-
si veya di¤er bir tazminat davas› aç›lamaz. Aç›lm›fl olan davadan feragat edilmifl say›l›r.
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o) Uzlaflt›rmac› ücreti ve di¤er uzlaflt›rma giderleri yarg›lama giderlerinden say›l›r, ilgili ödenek-
ten karfl›lan›r. Uzlaflman›n gerçekleflmesi durumunda, bu ücret ve giderler Devlet Hazinesi üze-
rinde b›rak›l›r.

ö) Uzlaflman›n gerçekleflmemesi hâlinde uzlaflt›rmac› ücreti ve di¤er uzlaflt›rma giderleri hakk›n-
da Kanunun yarg›lama giderlerine iliflkin hükümleri uygulan›r.

p) fiüphelinin edimini yerine getirmemesi hâlinde uzlaflma raporu veya belgesi 9/6/1932 tarihli
ve 2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanununun 38 inci maddesinde yaz›l› ilâm mahiyetinde belgelerden
say›l›r.

r) fiüpheli, ma¤dur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaflma teklifinde bulunulduktan iti-
baren, uzlaflt›rma girifliminin sonuçsuz kald›¤› ve en geç uzlaflt›rmac›n›n raporunu düzenleyerek
Cumhuriyet savc›s›na verdi¤i tarihe kadar dava zamanafl›m› ile kovuflturma koflulu olan dava
süresi ifllemez.

s) Uzlaflma sa¤lanamad›¤› takdirde, Cumhuriyet savc›s›, soruflturulmas› ve kovuflturulmas› flikâ-
yete ba¤l› olup, üst s›n›r› bir y›l veya daha az süreli hapis cezas›n› gerektiren uzlaflmaya tabi suç-
lardan dolay›, yeterli flüphenin varl›¤›na ra¤men, Kanunun 171 inci maddesinin üçüncü f›kras›n-
daki koflullar›n birlikte gerçekleflmesi hâlinde kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesine karar
verebilir.

E. Bu formun (D) bölümünde yer alan 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253’üncü
maddesi çerçevesinde uzlaflman›n mahiyeti, uzlaflmay› kabul veya reddetmenin hukukî sonuçla-
r›n› anlad›m. Formun bir örne¤ini ald›m.

fiahs›ma yap›lan uzlaflma teklifini;

‹nceleyip üç gün içinde beyanda
bulunmak istiyorum. …./…./20… Saat: ……. ‹mza

Kabul ediyorum. …./…./20… Saat: ……. ‹mza

Kabul etmiyorum. …./…./20… Saat: ……. ‹mza
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Uzlaflt›rma Raporu Örne¤i

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› soruflturma No :

Mahkeme Esas No :

Uzlaflt›rmac›n›n

Ad› ve Soyad› :

T.C. kimlik numaras› :

Adresi :

Kay›tl› oldu¤u baro ve sicil numaras› :

Görevlendirme tarihi :

Görevi tebellü¤ tarihi :

Dosya içindeki belgelerin birer örne¤inin

verildi¤i / Uzlaflt›rma süresinin bafllad›¤› tarih :

Ek süre verilme tarihi :

fiüphelinin / San›¤›n / Kanunî temsilcisinin

Ad› ve Soyad› :

T.C. kimlik numaras› :

Adresi :

Müdafiin

Ad› ve Soyad› :

T.C. kimlik numaras› :

Adresi :

Kay›tl› oldu¤u baro ve sicil numaras› :

Ma¤dur / Suçtan zarar görenin /
Kanunî temsilcisinin

Ad› ve Soyad› :

T.C. kimlik numaras› :

Adresi :

Vekilin

Ad› ve Soyad› :

T.C. kimlik numaras› :

Adresi :

Kay›tl› oldu¤u baro ve sicil numaras› :
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Tercüman›n

Ad› ve Soyad› :

T.C. kimlik numaras› :

Adresi :

Taraflardan biri yabanc› ülkede oturuyorsa
Türkiye’de gösterece¤i ikametgâh› :

Taraflardan biri yabanc› ve Türkiye’de
gösterece¤i bir ikametgâh› yok ise
ülkesindeki ikametgâh› :

Raporun düzenlendi¤i yer ve tarihi :

Uzlaflma konusu suç / suçlar :

Uzlaflt›rma sonucu :

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Taraflar›n üzerinde anlaflt›klar› edimin yerine getirilme flekli ve zaman› /
Uzlaflt›rman›n baflar›s›zl›kla sonuçlanmas› hâlinde nedenleri :

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Yap›lan giderler:

‹mzalar

fiüpheli / San›k :

Ma¤dur / Ma¤durlar :

Suçtan zarar gören :

Müdafi :

Vekil :

Kanunî temsilci :

Uzlaflt›rmac› :

ONAY fiERH‹

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet savc›s› / hâkim

ONAYLAMAMA GEREKÇES‹:

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet savc›s› / hâkim
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Alternatif Uyuflmazl›k Çözüm Yolu Olarak
Arabuluculuk

❍ ADR? Neden? 80’ler, tüm donyada reform aray›fllar›, yarg›n›n
t›kanmas›. Adalet tekel niteli¤inde bir kamu hizmeti.

❍ Genelde yarg›lamada uzlaflma veya sulh çok geç (taraflar
bezince) oluyor.

❍ Adalete eriflimin iyilefltirilmesi ve muhakeme masraflar›n›n
azalt›lmas› amaçlar› var.

❍ Uzlaflma olmas› için öncelikle bir uyuflmazl›k olmal›

‹dil Elverifl

Arabuluculukta Temel Yaklafl›mlar ve
Çat›flma Çözme Teorisi*

Uyuflmazl›k nedir?

T›rmanma

Tansiyonun
düflmesiFarkl›l›k

Anlaflmazl›k
Sorun

‹htilaf

Uyuflmazl›k
fiiddet

Savafl

* Bu sunumda kullan›lan flekiller ve materyaller “ADR Group (UK), one of Eu-
rope’s leading providers of dispute resolution services, training and ADR consul-
tancy” materyallerinden uyarlanm›flt›r.
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Uyuflmazl›k nedir?

❍ Farkl›l›klar: farkl›y›z, hayat› enteresan k›lan farkl› olmak.
Nelerimiz farkl›? Kültür, karakter, menfaatler, de¤erler,
statü/güç veya kaynaklara eriflim.

❍ Anlaflmazl›k: insanlar tercihlerini ve önceliklerini k›yaslamaya
bafllay›nca anlaflmazl›k ortaya ç›k›yor (bir iletiflim sözkonusu).
Bu bafll› bafl›na bir sorun olmayabilir. Ben kahve tercih ederim,
sen çay.

❍ Sorun: Ne zaman ki farkl›l›k ve anlaflmazl›k bir taraf için
sonuçlar do¤urmaya bafll›yor, ozaman sorunlardan
bahsediyoruz.

❍ ‹htilaf: ‹ki taraf da sorun oldu¤unu kabul ediyor, en az›ndan
biri sorunu çözmek istiyor ancak çözümler di¤erini dikkate
alm›yor.

Uyuflmazl›k nedir?

❍ Uyuflmazl›k: ‹ki taraf›n amaçlar› birbiriyle uyumsuz. ‹kisi de
“kazanmak” ve “kaybetmemek” istiyor.

❍ fiiddet: Kazanmak için taraflar birbirlerine zarar vermek, can
ac›tmak ve birbirlerinin kaynaklar›n› ya da kendilerini
sömürmeye haz›r. Fiziksel, duygusal veya psikolojik fliddet.

❍ Savafl: Birbirinin gücünü fliddet yoluyla yok etmek. Art›k
farkl›l›klar unutulmufltur.

❍ Tüm uyuflmazl›klar›n böyle olmas› gerekmiyor. Taraflar
durumu de¤ifltirmek için bir fley yapmayabilir, durabilir veya
tansiyonu düflürebilir de.

Kilyos'ta bir Sinoplu

❍ ‹dil'in annesi Kilyos'ta oturuyor. ‹dil s›k s›k annesini ziyarete
gidiyor ve uzun yürüyüfllere ç›kmaktan hofllan›yor. bu
yürüyüfller onu dinlendiriyor ve ona huzur veriyor. Yürüyüfllerde
Sinop'tan ‹stanbul'a göçmüfl ve haycanc›l›kla u¤raflan ve küçük
tarlas›nda marul ve çeflitli sebzeler yetifltiren Ahmet'in oradan
geçiyor. Bir gün yine yürüyüfle ç›kt›¤›nda Ahmet'in araziyi
dikenli telle çevirtti¤ini görüyor. Zira AHmet insanlar›n
tohumlara basmas›n› engelleme hakk› oldu¤unu düflünüyor.
flu esnada aralar›nda bir farkl›l›k var.

❍ ‹kimiz de Sar›yer Postas›’nda görüfllerimizi dile getirirsek bu
anlaflmazl›k olur.
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Kilyos'ta bir Sinoplu

❍ ‹dil Sar›yer Belediyesi’ne baflvurarak çitin sökülmesini istiyor.
fiikayette bulunuyor. Art›k problem aflamas›nday›z, zira Ahmet
için bir tak›m sonuçlar do¤maya bafllad›. Ahmet’in umurunda
de¤il. Bunun üzerine ‹dil avukat›na baflvurarak çitin sökülmesi
için ihtarname çektiriyor. Art›k ihtilaf aflamas›ndalar.

❍ ‹htarname Ahmet’i ç›ld›rt›yor. Tarlan›n etraf›na iki kat çit
çekiyor ve avukata mal›na yaklaflanlara gerekti¤i gibi bafla
ç›kaca¤›n› söyleyerek cevap veriyor. Uyuflmazl›k art›k çat›flmaya
do¤ru gidiyor. Nitekim, ‹dil elinde çit kesicilerle çitin önüne
geldi¤inde Ahmet’in de elinde av tüfe¤i görüyor. fiiddet do¤mak
üzere.

❍ SORU: Bu olayda bir sonraki aflamaya geçilmemesi için taraflar
neler yapabilirlerdi?

Uyuflmazl›klar›n analizi-klasik model

❍ Pozisyonlar› uzlaflt›rmak hemen
hemen imkâns›zd›r.

❍ Uzlaflt›rman›n amac›
pozisyonlardan uzaklaflmak ve
menfaat ve ihtiyaçlara
odaklanmak.

❍ Kimli¤in tan›nmas›, güvenlik ve
hayatta kalma en temel insani
ihtiyaçla.

❍ Menfaatlerimizi ihtiyaçlar
belirler.

Uyuflmazl›klar›n analizi:
Moore modeli

Pozisyonlar

Menfaatler

‹htiyaçlar

Bilgi uyuflmazl›klar›
- Bilgi eksikli¤i
- Yanl›fl bilgi
- Bilginin önemine iliflkin

farkl› düflünce

‹liflki uyuflmazl›klar›
- Kal›p yarg›lar
- Yanl›fl anlama
- Olumsuz davran›fl

Yap›sal uyuflmazl›klar
- Eflitsiz güç ve otorite
- ‹flbirli¤ini engelleyen (eflit olmayan

kontrol veya kaynak da¤›l›m›)
- Zaman darl›¤›

De¤erlere dair uyuflmazl›klar
- Fikir veya davran›fllar›n farkl›

de¤erlendirilmesi
- Kültürel, ideolojik ya da dinsel

farkl›l›klar Menfaat uyuflmazl›klar›
- ‹çeri¤e dair gerçek veya san›lan/alg›lanan rekabet
- Farkl› psikolojik menfaat veya ihtiyaçlar

Uyuflmazl›k
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Kilyos'ta bir Sinoplu

❍ Taraflar›n pozisyonlar›, menfaatleri ve ihtiyaçlar› nelerdir?
❍ Taraflar aras›nda ne tür uyuflmazl›klar var?

Çat›flmada insanlar nas›l davran›r?

Afla¤›daki cümlelerde efl (2) olsan›z nas›l bir cevap verirdiniz?
❍ Efl (1): Mutfak berbat durumda
❍ Efl (2):
❍ Efl (1): Bankada az para kalm›fl
❍ Efl (2):

Afla¤›daki hikayenin son cümlesini siz tamamlay›n.
❍ Bir barda tan›flt›lar. Erkek kad›n› arabayla evine b›rakmay›

teklif etti. Kad›n› hiç bilmedi¤i yollardan götürdü ve bunun
kestirme yol oldu¤unu söyledi.

Çat›flmada insanlar nas›l davran›r?

❍ ‹kinci örnekte, “Kad›n› evine o kadar çabuk vard› ki kad›n saat
10:00’daki haberlere yetiflti” niye de¤il peki?

❍ Sorun kiflilerse, bu psikolojik sorunlar› psikolojiyle çözmek
demek. ‹htilaflarda genel olarak üç temel psikolojik sorun
bulunur: Alg›, duygu ve iletiflim.

❍ Alg›lara iliflkin olarak: Empati kurmak gerekir. (Söylenenleri
kabul etmek demek de¤il).

❍ Korkular (bardaki kad›n› eve b›rakan adam), tünel vizyonu.
❍ Suçlamalar karfl› taraf› defansif yapar.
❍ Alg›lardan bahsetmek ve alg›lar›nda yan›ld›klar›n› gösterecek

hareketler yapmak, ezberlerini bozmak belki de.
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Çat›flmada insanlar nas›l davran›r?

Duygulara iliflkin olarak:
❍ Ne hissediyorsunuz? Korku, gerginlik, neden?
❍ Promosyonunuz bu davay› kazanman›za m› ba¤l›?
❍ B›rak›n duygular›n› boflalts›nlar
❍ Tepkiyle karfl›l›k vermeme
❍ Sembolik jestler (Sedat, Kudüs’e gider, Brandt diz çöker)

‹letiflime iliflkin olarak:
❍ Aktif dinleme, konuflmak için s›ran› beklemek de¤il
❍ Yanl›fl anlama (Neden? Yans›tma, doldurma, önyarg›).
❍ ‹letiflimde çat›flmaya dönebilir veya yol açabilir.
❍ Tribüne oynama.

Arabulucu ne yapar?

Taraflarla ayr› görüflmesinde:
❍ Dinler, soru sorar, uyuflmaz›l¤› anlamaya çal›fl›r.
❍ Müdahale ede(bili)r ama nas›l? bazen fleytan›n avukat› olmas›

gerekebilir.
❍ Olanaklar› araflt›r›r.

Taraflar› biraraya getirdi¤inde:
❍ Kiflilerle sorunun ayr›lmas›na yard›mc› olur.
❍ ‹letiflimi kolaylaflt›r›r (yanl›fl anlafl›lmalar› giderir).

Arabuluculuk Becerileri

❍ Hukuk e¤itimi arabuluculuk becerisi veriyor mu?
❍ Öncelikle suç veya kusur kavram›na bakal›m: Kesin belirlenmifl

yanl›fllar-do¤rular (normatif olarak belirlenmifl davran›fllar).
❍ Hukuk, otoriter kararlar verir: Do¤ruya yanl›fla, kazanana

kaybedene. Sonuç odakl›d›r, süreç odakl› de¤il.
❍ Hukukçu: Kazanmak isteyen, karfl› taraf›n tersi iddialarda

bulunan, z›tlafland›r.
❍ Oysa özellikle onar›c› adalet “toplam› s›f›r” olan bir oyun de¤il.
❍ Yar›fl› kazanmak, yenmek, mümkün olan›n en fazlas›n› almak

üzerine hiç de¤il: En uzun cezay› verdirmeye, en az
mahkumiyeti sa¤lamaya veya en az tazminat› ödemeye
çal›flm›yoruz.
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Arabuluculuk Becerileri

❍ Taraflara duygular›n› “boflaltmalar›” için f›rsat verma ve
konuflmay› kolaylaflt›rma (Özür mektubu yaz›lmas›n› sa¤lama).

❍ Taras›zl›¤› bozabilecek davran›fllardan kaç›nma.

❍ Taraflar›n biraraya gelebilmesi için onlar› haz›rlama.

Arabulucu E¤itimi

❍ Gerçek olaylardan al›nma rol oyunlar› ve simülasyonlar
eflli¤inde uzlaflt›r›c›n›n beceri gelifltirmesini sa¤lama amac›
var.

❍ Amaç bilgi aktar›m› de¤il! Teorik bilginin varl›¤› farz ediliyor.
❍ E¤itim enteraktif: Arabulucunun bir rol oyunu taht›nda san›k

ve ma¤durla birebir ve birlikte konuflmalar› izlenir. Bunun
ertesinde arabulucunun iletiflim-analiz yetileri de¤erlendirilir.

❍ Bu de¤erlendirme geri bildirim içerir. Örne¤in: Sözünü kesme,
sat›r aralar›n› dinle, san›¤a “ama siz de ona vurmuflsunuz”
demen yarg› ifade ediyor, daha nesnel flekilde ifade et. 5 N 1
K sorular› sor: “fiimdi geriye dönüp bakt›¤›n›zda neyi farkl›
yapmay› isterdiniz?” gibi onu düflünmeye ve çözümleri bulmaya
sevk eder, sorulara yönelt.

Arabuluculuk Becerileri

❍ “Sen biraz ver, sen de biraz ver, anlafl›n”, “öpüflün bar›fl›n”
da de¤il! Taraflar›n iflbirli¤i esas.

❍ Arabulucular genelde insan davran›fl›n› bilen mesleklerden:
• Sosyal çal›flmac›, psikolog, kriminolog.

❍ ‹nsanla ilgili beceriler:
• Dinleme, anlama, yarg›lamama, anlay›fl, kültürü anlama.

❍ Travmay› anlama: Özellikle ma¤durlarda. (Soka¤a ç›kamama,
korku, a¤lama, güven kayb›).

❍ Taraflar›n hislerini anlama: Öfke, duygusall›k veya irrasyonel
davran›fllar›, ma¤dur ve san›klar›n hassasl›klar›n› anlama ve
bunlar› karfl› tarafa uygun bir flekilde iletme (mekik diyalog).
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Arabulucu E¤itimi

❍ Arabuluculu¤un iyi ifllemesi için hukukçular›n arabuluculuk
sürecine deste¤i flart. Bu nedenle arabulucu e¤itiminde, savc›-
hâkim ve avukat e¤itimlerinde farkl› noktalara odaklanmak
gerekebilir.

❍ Oysa her bir gruba yönelik arabuluculuk e¤itimi hakk›nda
standartlar mevcut de¤ildir. Ancak uluslararas› baz› metinlerde
o standartlar›n oluflturulmas›na iliflkin çeflitli tavsiyeler var.
Bunun sonucunda belirli standart gelifltirme giriflimleri
mevcut: Mesela nas›l bir e¤itim olmal›, hangi e¤itim metodu
kullan›lmal› gibi.

Arabulucu E¤itimi

❍ Sonra deneyimli bir arabulucu ile shadowing! Ancak bir y›l
sonunda basit olaylarla bafllayarak, arabulucu kendi
dosyalar›na bakabilir.
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Onar›c› Adalet: Yeni bir yaklafl›m

Galma Jahic

Onar›c› Adalet Çerçevesinde
Ma¤dur-Fail Arabuluculu¤u

❍ Yeni bir adalet paradigmas› olarak
• Ceza adaletinde “üçüncü yol”
• Bask›c› “suç ile mücadelenin” ç›k›fl yolu

Ya da
❍ Geleneksel ceza adalet sisteminin eksikliklerinin giderilmesine

ve düzeltilmesine yönelik tamamlay›c› düzenlemeler ve
mekanizmalar

❍ BM Karar Tasla¤›nda ortaya konulan tan›m:

Onar›c› adalet süreçleri, “bir suçtan etkilenen ma¤dur, fail ve/veya
di¤er kifli ya da kurum üyelerinin ço¤unlukla adil ve tarafs›z bir
üçüncü taraf›n yard›m›yla suça iliflkin meselelerin çözüm sürecine
aktif olarak kat›ld›klar›” süreçlerdir.
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Toplumsal unsur

❍ Suçun birarada yaflayan insanlar›n iliflkilerinde k›r›lma ve
bozulma olarak alg›lanmas›yla bafllar.

❍ Bu, esas paradigma de¤iflikli¤ini oluflturmaktad›r.
❍ Bu, kiflilerin sözkonusu manevi deneyimleri esas al›narak bu

deneyimin ele al›nmas› ve bu deneyimden kaynaklanan somut
ihtiyaçlar›n göz önünde tutulmas› anlam›na gelir.

❍ Suç = Bir baflkas›n› incitme ya da ona zarar verme deneyimi
ve birisi taraf›ndan incitilme ya da ondan zarar görme deneyimi.

❍ Sosyolojik çat›flma kavram›.

Onar›c› Adaletin unsurlar›

❍ Toplumsal unsur
• Ceza adalet sistemi huzuruna getirilen olay ya da fiillerin

kifliler aras› iliflkiler ve manevi boyutlar› ile birlikte içinde
bulunduklar› toplumsal ba¤lam kapsam›nda anlafl›lmas›
ve ele al›nmas›.

❍ Kat›l›mc› unsur
• ‹lgili taraflar›n aktif kat›l›m›.

❍ ‹yilik unsuru (onarma unsuru)
• Bir kifliye (ma¤dura) verilen zarar ya da hasar› verilen

hizmetler ya da yararl› faaliyetlerin sa¤lanmas› yoluyla
dengeleme.

Kat›l›mc› ya da demokratik unsur

❍ Ma¤dur-fail arabuluculu¤u usulünden kaynaklanmakta ve
aç›k bir biçimde o usulün bir parças› olmaktad›r.

❍ Avrupa Komisyonu “Ceza Konular›nda Arabuluculuk” Tavsiye
No. R (99) 19’un aç›klamas›nda, buna özellikle önem verilmifltir.

❍ Gönüllülük ilkesi, kat›l›mc›l›k sa¤lama prensibinden
gelmektedir.

❍ Bunun yan› s›ra, özellikle suçlu taraf›ndan “sorumlulu¤un
üstlenilmesi”, iyilefltirme ve uzlafl›m için aktif olmak ve çaban›n
içinde olmak da bunun bir parças›d›r.
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Onar›c› Adaletin Amaçlar›

❍ Ma¤duru korumak, ama ma¤duru aktif hale getirmek.
❍ San›¤› geri kazanmak / yaratt›¤› zarar› gidermesi için kendisine

flans vermek.
❍ Yarg›lamaya daha h›zl› ve ucuz bir alternatif.

Onar›c› (iyilefltirici) unsur

“‹yilefltirme” ilk iki yönelim ile yak›ndan iliflkilidir:

❍ Çat›flman›n sosyal iliflkilerde bir bozulma olarak anlafl›mas›
verilen zarar›n iyilefltirme ve “tedavi etme” yollar›n›n
aranmas›na arac› olur.

❍ Ma¤durun ve failin bu sürece aktif kat›l›m› ma¤durun “gerçek”
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n› mümkün k›lar.
• Bu ihtiyaçlar aras›nda maddi tazminat›n (örn. paran›n) yan›

s›ra (ya da yerine) manevi tazminat da bulunabilir.
Hatal›n›n cezaland›r›lmas› (olumsuz davran›fl) yerine dengenin kurulmas›
onar›c› adalet ile gerçeklefltirilen de¤iflimin (paradigma de¤iflimi) bir
di¤er önemli unsurudur.

Onar›c› adalette adalet nas›l sa¤lan›yor?
❍ Sübjektif adalet anlay›fl›.
❍ DÜZELTEREK / ONARARAK

• Maddi
• Manevi
• ‹liflkisel anlamda da olabilir.

❍ Onar›c› diyalog her fleyden önemli.
❍ Taraflar›n güçlenmesiyle.
❍ Taraflar›n (ve özellikle ma¤durun) ihtiyaçlar›n› gidererek

• Ma¤durun genelde ceza istedi¤i düflünülüyor, ama her zaman, hatta
genelde, öyle de¤il:
❍ Zarar›n ve ma¤duriyetin tan›mlanmas› ve kabul edilmesi
❍ Güven hissinin tekrar yarat›lmas›
❍ “Neden ben” ve benzer sorulara cevap al›nmas›
❍ Zararlar›n KEND‹S‹N‹N uygun gördü¤ü flekilde / miktarda / biçimde

giderilmesi.
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Onar›c› adalet mekanizmalar› ve bunlar›n
Ceza Adaleti Sistemindeki yeri

❍ Ma¤dur-fail arabuluculu¤u (MFA)
❍ Onar›c› konferans
❍ Ceza Belirtme Çemberleri

❍ CAS’›n yerine (sistem d›fl› yönlendirme)
❍ Veya CAS’a paralel (Belçika sistemi)

Cezaland›r›c› X Onar›c› adalet yaklafl›mlar›

MFA’da klasik model
❍ Yönlendirme savc›l›k aflamas›nda yap›l›r.
❍ Savc›, MFA için uygun buldu¤u dosyalar› arabulucu merkezlerine yollar,

taraflar› bundan haberdar eder
❍ Arabulucu merkezi taraflarla temasa geçer, bilgi verir, taraflar›n r›zas›n›

al›r
❍ Failin, en az, yarat›lan zarar›n sorumlulu¤unu üstlenmesi gerekir, yoksa

tart›fl›lacak bir fley yok (!)
• Arabulucu süreci “gerçekleri ortaya ç›karma” süreci de¤il, e¤er zarar›n

oldu¤u ve failin bu zarardan sorumlu oldu¤u konusunda bir mutabakat
yoksa, arabulucunun yapabilece¤i pek bir fley yok

❍ ‹lk görüflmeler ayr› ayr› yap›l›r (“shuttle mediation” - “mekik arabuluculu¤u”)
❍ Uygunsa ve taraflar e¤er kabul ediyorlarsa, ortak görüflme de yap›labilir

• Özellikle taraflar birbirini tan›yorsa çok önemlidir
❍ Anlaflmaya var›l›nca, anlaflamaman›n yaz›l› metni savc›l›¤a teslim edilir.

Arabuluculuk süreci hakk›nda bilgi verilmez.

Amaçlar

Suçun tan›m›

Zarar gören

Suça Yan›t

Usul

Yan›t

Adaletin
tan›m›

Cezaland›r›c› adalet

Cayd›rarak ve rehabilite ederek suç
azaltmak, cezaland›rmak

Soyut bir hukuki kural›n ihlali

Zarar gören devlettir

Tepeden

Formel ve rasyonel

Ceza = negatif bir uyar›c› veriliyor

Objektif, hukuka dayanarak

Zarar› gidermek ve iliflkileri mümkün
oldukça düzeltmek

Davran›flla yarat›lan zarar

Zarar gören toplumdur

Afla¤›dan yukar›ya, do¤rudan
etkilenenlerin kat›l›m›yla

Enformel, duygular çok önemli

Onarma plan› = yap›c› ve iki taraf için de
onar›c› çözüm

Sübjektif deneyim

Onar›c› adalet
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Arabulucunun rolü

❍ Kolaylaflt›r›c› (diyalogun bafllamas›na yard›mc› olan).
❍ Güç dengesizliklerini dengeleyen.
❍ “Tercüman”.
❍ Karar verici DE⁄‹L:

• Çözüm önerilerinde bulunamaz
• Kendi adalet anlay›fl›n› empoze edemez
• Taraflar›n hakl›l›¤› konusunda karar veremez.

Türkiye'de MFA

Arabuluculu¤un temel ilkeleri

❍ Tarafs›zl›k
• Arabulucu avukat de¤il, hiçbir taraf›n menfaatlerini

savunmaktan sorumlu de¤il, hatta savunmamal›.
• Taraflar›n kendi menfaatlerini ve ihtiyaçlar›n› dile

getirmeleri için rahat bir ortam ve diyalog oluflturmal›.
❍ Ba¤›ms›zl›k (özerklilik)

• Arabulucu CAS’ine çal›flm›yor (CMK farkl› diyor, ama bu
tüm uluslararas› sözleflmelere ayk›r›d›r).

❍ Sistem d›fl› yönlendirme mekanizmas› olarak ifllemektedir
❍ Savc›l›k veya yarg›lama aflamas›nda yönlendirilebilir
❍ Teklifi Savc› veya Hâkim yapar

• Etik problemler
• Taraflar›n kabul etmesi veya ret etmesi, savc›y›/hâkimi önyarg›l› yapar m›?
• Do¤ru bilgilendirme yap›l›yor mu?

❍ Arabulucul¤un usulü konusunda net bir fley yok
❍ Arabulucu rapor haz›rlay›p, savc›l›¤a/hâkime teslim eder
❍ Raporda “gerekçe” k›sm›
❍ Anlaflmayla sonuçlan›rsa ve anlaflma yerine getirilirse:

• Dava düfler
❍ Anlaflmayla sonuçlanmazsa:

• Yarg›lama
❍ Anlaflma yerine getirilmezse:

• Hem ‹cra
• Hem Yarg›lama
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Arabuluculu¤un temel ilkeleri

❍ R›za
• “Bilgilendirilmifl özgür r›za”

❍ Arabuluculuk sürecinin nas›l iflleyece¤ine, olas› hukuki
sonuçlara, arabulucunun görevlerine iliflkin bilgi vererek
al›n›r

❍ Sadece taraflar›n r›zas›yla yürüyebilir
❍ Taraf her noktada r›zas›n› çekebilir
❍ Taraf›n r›zas› özgür olmad›¤› ortaya ç›karsa, arabulucu

süreci sonland›rmal›
❍ Bilgi verme yükümlülü¤ü

• Ama hukuki dan›flmanl›k vermek de¤il
• Hukuki dan›flmanl›k için, avukata yönlendirilmeli
• Dan›flmanl›k vermek tarafs›zl›¤› bozar

Arabuluculu¤un temel ilkeleri

Süreç nas›l olmal›?

❍ Elinize dosya geldi
❍ ‹lk görüflmeler

• ‹lk önce kiminle görüflülmeli? ‹lk temas nas›l yap›lmal›?
• Nerede görüflülmeli?
• ‹lk görüflmelerde taraflar›n r›zalar› al›nm›fl olarak kabul

edilmeli mi?
• ‹lk görüflmelerde neler konuflulmal›?

❍ Mekik arabuluculukta bilgi aktarma ve gizlilik kural›
❍ Mekik arabuluculukta onarma???

❍ Sübjektif adalet
• Arabulucunun kendi adalet anlay›fl› de¤il, taraflar›n adalet

anlay›fl› önemli
• ‹htiyaçlar

❍ Gizlilik
• ‹ki amaç:
• San›¤›n susma hakk›n›n ihlal edilmemesi
• Taraflar›n rahat rahat konuflabilmelerini sa¤lamak
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Süreç nas›l olmal›?

❍ Süreç hangi durumlarda sonlanmal›?
• R›za geri çekilirse
• R›zan›n özgür ve serbest olmad›¤› ortaya ç›karsa
• Ma¤durun ikinci ma¤duriyeti yaflayaca¤› ortaya ç›karsa
• Taraflardan birinin güvenli¤i tehlikeye girerse
• Güç dengesizli¤i ortadan kald›r›lmazsa
• Tüm çabalara ra¤men bir anlaflmaya var›lamayacak gibi

görünürse
• Var›lan anlaflma hukuka ayk›r›ysa (??)

Süreç nas›l olmal›?

Süreç nas›l olmal›?

❍ Anlaflman›n ortaya ç›kmas›
• fiARTLARI TARAFLAR BEL‹RLEMEL‹ - arabulucu de¤il.
• Anlaflma taraflar›n anlayaca¤› bir dilde, fakat hukuki aç›dan

da net olacak flekilde yaz›lmal›.
• Taraflar imzalamadan avukatlar›yla görüflmeleri önerilmeli
• Anlaflman›n hukuki sonuçlar› ve sürecin devam› ÇOK NET

anlat›lmal›.
• Teslim.

❍ Ortak görüflme
• Ne zaman yap›lmal›, her zaman yap›lmal› m›?
• Ne zaman teklif edilmeli?
• Ortak görüflme için taraflar›n haz›rlanmas›
• Güvenlik (“güvenli ve rahat bir ortam”)
• Ortak görüflmede nas›l oturulmal›?
• Nas›l yönetilmeli?
• Arabulucunun fonksiyonu nedir??






