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Uzlaştırma Soru Bankası

I.
II.
III.
IV.

Olaya dahil olan herkese saygı,
Tarafların cinsiyet, ırk, yaş, dil gibi özellikleri
nedeni ile ayrımcılık yapılması,
Tarafların gönüllü olarak ulaştıkları sonucu
tercih etmesi,
Sürece toplumun katılması,

Soru - 1 Yukarıda sayılan ilkelerden hangileri onarıcı
adalet sürecinde öne çıkan ilkelerindendir?

a)
b)
c)
d)
e)

I.

İhlal edilen kurallardan ziyade, kusurlu
fiillerden doğan zararlara odaklanılması,
Hürriyeti bağlayıcı cezaların öne çıkarılması,
Olayın taraflarına karşı eşdeğer ilgi ve saygı
gösterilmesi,
Adalet sürecine toplumun da dahil edilmesi,

II.
III.
IV.

Soru - 3 Ceza adalet sisteminde yukarıdakilerden
hangilerinin benimsenmesi, onarıcı adalet anlayışını
geliştirir?
a)
b)
c)
d)
e)

I-III
II-IV
I-II-III
I-III-IV
Hepsi

Soru - 2 Aşağıdakilerden hangisi, onarıcı adalet
programlarının esaslarından değildir?
a) Suça verilecek karşılık, mağdurun uğramış
olduğu zararı mümkün olduğunca gidermelidir.
b) Failin, davranışının kabul edilemez olduğunu
anlaması sağlanmalıdır.
c) Mağdurlar, fail tarafından yapılacak onarımın
şeklinin belirlenmesine katılır.
d) Devlet ve toplum onarıcı adalet programlarına
katkı sağlamalıdır.
e) Onarıcı adalet programları uygulamalarında,
failin cezadan kurtarılmasına çalışılır.

I.
II.
III.
IV.

I-II
I-III
I-II-III
I-III-IV
Hepsi

Mağdur-fail arabuluculuğu (uzlaştırma)
Grup toplantısı
Cezalandırıcı halka
Hakem

Soru - 4 Yukarıdakilerin hangisi/hangileri onarıcı adalet
yöntemlerindendir?
a) Yalnızca I
b) I-II-III
c) I-III-IV
d) II-III-IV
e) Hepsi
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I.
II.
III.
IV.

Mağdur, maruz kaldığı olay nedeni ile cevabını
sadece failin bildiği sorularının cevabını alabilir,
Mağdur, faile karşı sorumluluğunu bizzat
üstlenir.
Mağdurun mahkemeye gitme gerekliliğini
ortadan kaldırabilir,
Mağdur, duygu ve düşüncelerini faile doğrudan
açıklama imkânı bulabilir,

Soru - 8) Aşağıdakilerden hangisi "mağdur-fail
arabuluculuğu" nun ceza adalet sistemi için
faydalarından değildir?
a) Geleneksel
çekişmeli
ceza
yargılaması
sürecinde, ceza davaları için harcanan süreyi
kısaltır.
b) Ceza yargılamasına ayrılan kamu kaynaklarında
tasarruf sağlar.
c) Failin ihtiyaçları karşılanarak, onların ceza
adalet sisteminden memnuniyeti artırılır
d) Toplumun ceza ve çocuk adalet sistemine
yönelik bilincini geliştirir.
e) Toplumdan ayrılması gerekmeyen failler için,
mağdura yararlı seçenekler geliştirmek
suretiyle, hapis cezasının yol açtığı giderleri
azaltır.

Soru - 5 Yukarıdakilerden hangileri "mağdur-fail
arabuluculuğunun mağdura yönelik faydalarındandır?
a)
b)
c)
d)
e)

I.
II.
III.
IV.

I-II
II-III
I-III-IV
I-II-IV
Hepsi

Failin, bir suçlu olarak değil insan olarak
görülmesine olanak tanır,
Mağdurdan özür dileme ve mağdura açıklama
yapma imkânı bulur,
Mağdurun imajının düzeltmesini sağlayabilir,
Suçta tekerrürü önlemeye yardımcı olur,

Soru – 6 Yukarıdakilerden hangileri "mağdur-fail
arabuluculuğu" nun faile yönelik faydalarındandır?
a)
b)
c)
d)
e)

I.
II.
III.
IV.

Esneklik
Güvenilirlik
Empati
Tarafsızlık

Soru – 9 Yukarıdakilerden hangileri, Mağdur-fail
arabuluculuğunda, arabulucunun sahip olması gerekli
özeliklerdendir?
a)
b)
c)
d)
e)

I-II
I-III
I-II-III
I-II-IV
Hepsi

Yalnızca I
II-III
I-II-III
III-IV
Hepsi

Soru - 7) Aşağıdakilerden hangisi "mağdur-fail
arabuluculuğu" nun toplum için faydalarından değildir?

Soru - 10) Mağdur-fail arabuluculuğu, aşağıdakilerden
hangisine odaklanmaktadır?

a) Hapis cezalarının toplum üzerindeki olumlu
etkilerini güçlendirir.
b) Toplumsal barışın sürdürülmesi için bir zemin
oluşturur.
c) Kayıpların telafisi sayesinde suçların toplum
üzerindeki etkilerini hafifletir.
d) Suçun tekrarını önler,
e) Toplumun kendi suç sorunu üzerinde doğrudan
etkili olmasını sağlar.

a) Failin, hatasını anlamasına odaklıdır.
b) Mağdurun kusurlu olmadığını ispatlamasına
odaklıdır.
c) Taraflar arasında, iletişim kurulma odaklıdır.
d) Mağdurun bilgi edinmesine odaklıdır.
e) Suçun işlenip işlenmediğini ispatlanmasına
odaklıdır.
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I.
II.

III.
IV.

Uzlaştırma soruşturma evresinde sağlanırsa,
soruşturma evresi düşme kararı ile sona erer.
Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma
veya kovuşturma konusu suç nedeniyle
tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan
feragat edilmiş sayılır.
Uzlaştırma ile şikâyetin geri alınması aynı
kavramlardır.
Uzlaştırma sürecinde kararlaştırılan edim ifası
ile kovuşturma evresi düşme kararı ile sona
erer.

Soru – 11 Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a) I –II
b) I-II-III
c) II-IV
d) Yalnız IV
e) Yalnız II

Soru – 13 Uzlaştırma sürecinin gizliliği ilkesi ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)

b)

c)
d)
e)

Uzlaştırmacı,
uzlaştırma
müzakerelerinde
taraflar onay vermedikçe taraflardan birinin
verdiği gizli bilgi ve belgeleri gizli tutmakla
yükümlüdür.
Uzlaştırmacı, uzlaştırma bürosu tarafından
verilen bilgi ve belgeleri gizli tutmakla
yükümlüdür.
Uzlaştırma görüşmelerinde söylenen sözler
gizlilik kapsamındadır.
Uzlaştırma süreci bittikten sonra gizlilik
yükümlülüğü ortadan kalkar.
Tarafların kanuni temsilcileri de gizlilik
yükümlülüğüne uymak zorundadır.

Soru – 14 Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma sürecine
katılabilecek kişilerden biri değildir?
a) Şüpheli
b) Sanık
c) Katılan
d) Suça sürüklenen çocuk yakınları
e) Suçtan zarar gören

Soru – 12 Aşağıda verilen uzlaştırma ile ilgili bilgilerden
hangisi doğru değildir?

Soru – 15 Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının
görevlerinden biri değildir?

a) Uzlaştırmacı, tarafların özgür iradelerini
etkileyecek şekilde tarafları yönlendiremez.
b) Taraflar uzlaştırma teklifini kabul ettikleri
takdirde, sürece devam etmekle yükümlüdür.
c) Uzlaştırmacı, taraflara uzlaştırmanın hüküm ve
sonuçlarını, tarafların anlayacakları şekilde
açıklamakla yükümlüdür.
d) Uzlaştırmacı, uzlaştırma teklifini kabul etmeleri
konusunda taraflara baskı yapamaz.
e) Uzlaştırmacı, bilgilendirme yükümlülüğünü ifa
ederken, tarafların yaşı, olgunluğu, eğitimi,
sosyal ve ekonomik durumunu dikkate
almalıdır.

a) Uzlaştırmacı müzakere tekniklerini kullanarak
tarafsızlığını korumak suretiyle taraflar arasında
iletişim kurulmasını sağlar.
b) Uzlaştırmacı, tarafların uzlaştırmanın hüküm ve
sonuçlarını bilerek ve özgür iradeleriyle
uzlaşmalarını sağlayacak uygun tedbirleri alır.
c) Uzlaştırmacı tarafların tüm hukuki sorularını
cevaplamakla yükümlüdür.
d) Uzlaştırmacı, uzlaştırmanın mahiyeti ve sonuçları
hakkında tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür.
e) Tarafların beklentilerinin gerçekçi olmasına
yardımcı olur.
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I.

II.

III.
IV.

V.

Uzlaştırma, öncelikle mağdurun temel ve hak
ve hürriyetlerine uygun olarak, menfaatlerinin
korunması esası gözetilerek yürütülür.
Şüpheli veya sanık, mağdur veya suçtan zarar
gören yahut bu kişilerin kanuni temsilcileri
Türkçe bilmiyorsa ya da engelli ise uzlaştırmacı
tarafından tercüman tayin edilir.
Uzlaştırma
müzakerelerinde
yapılan
açıklamalar davada delil olarak kullanılamaz.
Uzlaştırmacı tarafların uzlaştırma süreci ile ilgili
sorularını özenle cevaplamalı ve tarafların
güvende hissetmelerini sağlamalıdır.
Uzlaştırmacı,
müzakerelerine
katılanlar
müzakere sürecine ilişkin tanıklık yapmasına bir
engel yoktur.

Soru – 16 Yukarıda verilen bilgilerden hangileri
doğrudur?
a) II-III
b) III-IV
c) II-III-IV
d) II-III-IV-V
e) I-II-III-IV

Soru – 18 Aşağıdaki ifadelerden hangisi “sanık”
kavramının tanımıdır?
a) Hakkında suç isnadı bulunan kişi
b) Hakkında savcılığa şikâyet dilekçesi verilen
kişi
c) Hakkında savcılığın soruşturma yaptığı kişi
d) Hakkında işlediği suçtan dolayı iddianame
hazırlanan kişi
e) Hakkında işlediği suçtan dolayı kamu davası
açılan kişi

Soru – 19 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru – 17 Uzlaştırmada taraf olabilecek kişiler
bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Sanık gerçek kişi olabilir
Mağdur tüzel kişi olabilir
Sanık tüzel kişi olabilir
Mağdur gerçek kişi olabilir
Şüpheli gerçek kişi olabilir

a) Bir suç birden fazla fail tarafından işlenmiş
ise ancak uzlaşan şüpheli veya sanık
uzlaştırmadan yararlanabilir
b) Birden fazla kişinin mağdur olduğu bir
suçtan dolayı uzlaşma hükümleri her bir
mağdur için ayrı ayrı değerlendirilir
c) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın
birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda
uzlaştırma hükümleri her bir sanık için ayrı
ayrı değerlendirilir
d) Birden fazla kişinin mağduriyetine ve zarar
görmesine neden olan suçtan dolayı
mağdur veya suçtan zarar görenlerin
hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir
e) Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda
tek ceza öngörülen hallerde her suç için
ayrı ayrı uzlaştırma yapılır
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Soru – 20 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru – 22 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Uzlaştırma teklifi ancak bir kez yapılır.
b) Suçun işlenmesinden itibaren bir ay geçmeden
uzlaşma teklifi yapılamaz
c) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen
şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören en
geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar
aralarında uzlaştıklarını gösteren belge ile
cumhuriyet savcısına başvurabilir.
d) Soruşturma aşamasında uzlaşma teklifi
reddedilmesine rağmen kovuşturma
aşamasında bir kez daha uzlaşma teklifi
yapılabilir.
e) Kovuşturma evresinde uzlaştırma teklifi
reddedilmesine rağmen hüküm verilinceye
kadar sanık ile mağdur hüküm verilinceye kadar
aralarında uzlaşmaları mümkündür.

a) Şüphelinin ölümü halinde soruşturma
evresinde kovuşturmaya yer olmadığına karar
verilir.
b) Şüphelinin uzlaştırma raporu düzenlendikten
sonra ölmesi halinde düşme kararı verilir.
c) Soruşturma evresinde mağdur veya suçtan
zarar görenin ölmesi halinde uzlaştırma işlemi
sonlandırılır.
d) Müşteki yahut suçtan zarar görenin uzlaştırma
raporunun düzenlenmesinden sonra ölümü
halinde mirasçıları bu belgeye dayanarak takip
yapabilir.
e) Kovuşturma evresinde katılan sıfatını alan
mağdurun ölümü halinde uzlaştırma işlemleri
katılanın kanuni mirasçıları yürütecektir.

Soru – 23 Muhakeme şartlarında kusur yeteneği ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Suç tarihinde 12 yaşını tamamlamamış
çocukların kusur yeteneği yoktur.
b) Fillin işlendiği sırada akıl hastalığı nedeniyle
kusur yeteneği bulunmayan veya önemli
derecede azalmış olan kişilerin cezai ehliyeti
yoktur.
c) Suç tarihinde 18 yaşını tamamlamamış kişilerin
kusur yeteneği bulunmadığından bu kişiler
hakkında ceza kovuşturması yasağı vardır.
d) Ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran akıl
hastalığından dolayı kusurun bulunmaması
nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına
karar verilir.
e) Akıl zayıflığı yargılama engeli sayılmamaktadır.

Soru – 21 Uzlaştırma teklifi aşağıdakilerden hangisi
tarafından yapılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Cumhuriyet savcısı
Kolluk görevlileri
Uzlaştırma bürosunda görevli personel
Uzlaştırmacı
Uzlaştırma savcısı
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Soru-24 Bazı durumlarda soruşturma ve kovuşturmanın
başlatılması veya belirli muhakeme işlemlerinin
yapılması belli koşulların gerçekleşmesine veya
engellerin bulunmamasına bağlı tutulmuş olabilir.
Bunlara muhakeme şartları denir. Buna göre,
aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma konusu suça ilişkin
muhakeme şartlardan biri değildir?
a) Şikâyet
b) Kusur yeteneğinin bulunması
c) Soruşturma konusu suça İlişkin
hakkında yeterli delilin bulunması
d) Duruşma ehliyetinin bulunması
e) Askerlik hizmetinin yapılmış olması

Soru – 27 Suça sürüklenen çocuklar açısından
uzlaştırma kapsamında verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
a) Ceza ehliyetinin varlığı gerekmez.
b) Mağdur/suçtan zarar görenin sadece gerçek
kişi olması gerekir.
c) Üst sınırı 2 yıl hapis cezasını veya adli para
cezasını
gerektiren
suçlar
uzlaştırma
kapsamındadır
d) SSÇ’nin birlikte işlediği iddia olunan iki suçtan
birinin uzlaştırma kapsamında, diğerinin
uzlaştırma kapsamında olmaması halinde, suç
işleyenin çocuk olması nedeniyle uzlaştırma
kapsamına giren suç açısından uzlaştırma
prosedürü uygulanır.
e) 15 yaşından küçük sağır dilsizlerin cezai
ehliyetleri olmadığından, bu kişiler ile ilgili
kovuşturma yapılamayacağından uzlaştırma
usulünün uygulanması mümkün değildir.

şüpheli

Soru – 25 Aşağıdaki suçlardan hangisi şikâyete tabi olsa
da uzlaşma kapsamında değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kasten yaralama
Tehdit
Cinsel Taciz
Hırsızlık
Dolandırıcılık

Soru – 28 Uzlaştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Soru – 26 Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu
kapsama girmeyen başka bir suçla birlikte işlenmiş
olduğu ve kapsama girmeyen suç hakkında
kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği hallerde
dosya, ne zaman uzlaştırma bürosuna gönderilir?
a)
b)
c)
d)

Derhal gönderilmeli
3 gün içinde
10 gün içinde
Bu karara karşı itiraz süresinin geçmesi veya
itirazın reddini takiben
e) Hiçbir şekilde gönderilemez.

a) Uzlaştırma usulünün uygulanabilmesi için
şikâyete tabi bir suç nedeniyle mağdur/suçtan
zarar görenin mutlaka şikayetçi olması gerekir.
b) Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmeyen suçlar
da şikâyete tabi olmaları kaydı ile uzlaştırma
kapsamındadır.
c) 11 yaşında olan suça sürüklenen çocuğun
işlediği iddia olunan uzlaştırma kapsamındaki
suç için uzlaştırma yoluna gidilemez.
d) 12-15 yaş grubunda olup, algılama yeteneği var
olan ve davranışları yönlendirme yetenekleri
bulunanlar ve 15-18 yaş grubunda kişiler
açısından uzlaştırma hükümlerinin uygulanması
mümkündür.
e) Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar
görenin reşit olması halinde uzlaşma teklifi
kanuni temsilcilerine yapılır.
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Soru – 29 Aşağıdaki suçlardan hangisi uzlaştırma
kapsamında değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Konut dokunulmazlığının ihlali
Devlet memuruna görevi ile ilgili hakaret
Taksirle yaralama
Tehdit
Kasten yaralama

a) Uzlaştırmaya konu suçun niteliği ve sayısı
b) Taraf sayısı ve tarafların bulunduğu yer
c) Uzlaştırma davet mektubunun gönderilme
süresi
d) Uzlaştırma teklifinin sonucu
e) Uzlaştırma raporunun verilme süresi

Soru – 30 Suça Sürüklenen Çocukların işlediği suçlarda
hapis cezasını gerektiren bir suçun uzlaştırma
kapsamında olabilmesi için üst sınıra ilişkin
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

Soru – 32. Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacı
görevlendirmesinde uzlaştırma bürolarının esas alacağı
dosya tevzi kıstaslarından değildir?

Soru – 33. Uzlaştırmacı görevlendirmesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

1 yıl
2 yıl
3 yıl
4 yıl
5 yıl

a) Uzlaştırmacıya verilecek dosya Uzlaştırmadan
sorumlu Cumhuriyet Savcılığı’nın oluşturduğu
uzlaştırmacı listesine göre belirlenir.
b) Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra bu
husus taraflara telefon, SMS veya diğer
elektronik araçlar ile bildirilir.
c) Görevlendirilecek uzlaştırmacıların sayısı
uyuşmazlığın niteliği göz önüne alınarak
uzlaştırma bürosu tarafından belirlenir.
d) Olayın özelliğine göre bir dosya için birden fazla
uzlaştırmacı görevlendirilebilir.
e) Uzlaştırmacıya uzlaştırma konusu suça ilişkin
belgelerin uzlaştırma için gerekli olan ve
Cumhuriyet Savcısı tarafından uygun
görülenlerin birer örneği verilir.

Soru – 31 Soruşturma evresindeki uzlaştırma süreci ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Soruşturma; kanunen yetkili mercilerce suç
şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin
kabulüne kadar geçen evreyi ifade eder.
b) Kamu davası açılması için yeterli şüphe
oluşturacak delil elde edilmemesi durumunda
Cumhuriyet Savcısı dosyayı büroya
göndermeksizin sonuçlandırır.
c) Dosyanın uzlaştırma bürosuna intikali
soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının
kararı ile olur.
d) Cumhuriyet Savcısının kararına müteakiben
dosya doğrudan Uzlaştırma Bürosu’na
gönderilir
e) Uzlaştırma Büro personeli numara almış
dosyayı Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet
Savıcısına sunar.

Soru – 34. Uzlaştırmacıya verilecek aylık azami dosya
sayısı hangi merci tarafından belirlenir?
a)
b)
c)
d)
e)

Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcılığı
Uzlaştırma Bürosu
Adalet Bakanlığı
Arabuluculuk Daire Başkanlığı
Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
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Soru – 35. Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma
müzakerelerine katılabilecek kişilerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Soru – 39. Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma sicilinden
çıkarılma müeyyidesini doğurmaz?

Şüpheli
Müdafi
19 yaşındaki mağdurun annesi
Dil bilmeyen mağdur için tercüman
Engelli mağdur için aile ferdi

a) Uzlaştırmacının yenileme eğitimini
tamamlamamış olması
b) Uzlaştırmacının etik ilkelere aykırı
davranması
c) Uzlaştırmacının performans
değerlendirmelerinde yeterli bulunmaması
d) Uzlaştırmacının uzlaştırmadan başka bir
meslek yürüttüğünün tespiti
e) Uzlaştırmacının gizlilik yükümlülüğünü ihlal
etmesi

Soru – 36. Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma eğitimi
kapsamında değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Uzlaştırmanın hukuki nitelikleri ve sonuçları
Müzakere teknikleri
Uzlaştırma Psikolojisi
İletişim Teknikleri
Uyuşmazlık Analizi

Soru – 40. Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının
görevlerinden değildir?
a) Süreç içinde dezavantajlı tarafları korumak
b) Mahkeme kararı ile mecbur tutulmadan
önce zararın giderilmesini sağlamak
c) Tarafları sürecin sonuçları ile ilgili
bilgilendirip aydınlatmak
d) Tarafların güvenliğini sağlamak
e) Ceza yargılamasında adil yargılanma
hakkından doğan usuli güvenceleri korumak

Soru – 37. Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma eğitimi
verebilecek kurumlardan değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

İstanbul Ticaret Üniversitesi
Ankara Barosu
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Adalet Akademisi
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Soru – 41. Aşağıdaki durumlardan hangisi
uzlaştırmacının tarafsızlık ilkesini ihlalini doğurmaz?

Soru – 38. Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma siciline
kayıt olmanın şartlarından değildir?
a) Uzlaştırma eğitimini tamamlamak ve yazılı
sınavda başarılı olmak
b) Tam ehliyetli olmak
c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak
d) Bir suçtan mahkûm olmamak
e) Terör örgütleri ile irtibatlı olmamak

a) Ortak görüşme için failin fikrini sormadan
mağdurun tercih ettiği mekânda görüşme
ayarlaması
b) Yargılama sonunda elli bin lira tazminat
alabilecek mağduru uzlaştırma sürecin
sonunda otuz bin lirayı kabul etmesi
durumunda olası kaybı konusunda
bilgilendirmek
c) Fail ile arasında 15 yıl önceden vekilmüvekkil ilişkisi bulunması
d) Yaşça küçük olan mağdura daha yumuşak
bir dil kullanması
e) Taraflardan birinin 12 yıl önce anlaşmalı
olarak boşandığı eski eşi olması
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Soru – 42. Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının
tarafları bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Soru – 45. Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacıların
denetlendiği hususlardan değildir?
a) Yönetmelikte belirtilen etik ilkelere uygun
hareket edilmesi
b) Uzlaştırma teklifinin usulüne uygun
düzenlenmesi
c) Uzlaştırmacının uzlaştırma teklifini yaparken
takip edeceği teklif sırası
d) Uzlaştırma işlemlerinin süresi içinde
tamamlanması
e) Uzlaştırma müzakerelerinin gizliliğine riayet
edilmesi

Uzlaştırmacı ile tarafların uzlaştırmadaki işlevi
Yargılama süreci ve sonuçları
Uzlaştırmanın temel ilkeleri
Uzlaştırma süreci ve sonuçları
Gizlilik yükümlülüğü

Soru – 43. Ortak görüşmede müzakere sırasında
tarafların bir anlaşmaya varamadığını gören
uzlaştırmacı, her iki taraf için de faydalı olacağını
düşündüğü bir çözüm üretmiş ve bunu taraflar ile
paylaşmıştır. Bu durumda uzlaştırmacı etik ilkelerden
hangisini ihlal etmiş olmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Bağımsızlık
Tarafsızlık
Taraflara nazik davranma yükümlülüğü
Gizlilik yükümlülüğü
Uzlaştırmacının aynı olayda vekil veya
müdafi olarak görev üstlenmeme
yükümlülüğü

Soru – 46 Uzatma süresi de dikkate alınmak koşuluyla,
uzlaştırmacı uzlaştırma dosyasını teslim aldıktan sonra
en geç ne kadar süre içerisinde uzlaştırma işlemlerini
sonuçlandırmalıdır?

Soru – 44. Savcılık kaleminde memur olarak çalışmakta
olan uzlaştırmacı, kendine tevdi edilen dosyada
tarafları arayıp kendileri ile acilen görüşmek istediğini,
tarafların savcılıktan beklendiklerini ifade etmiştir.
Uzlaştırmacı bu eylemi ile etik ilkelerden hangisini ihlal
etmiştir?

a)
b)
c)
d)
e)

30 gün
50 gün
60 gün
1 ay
75 gün.

a) Bağımsızlık yükümlülüğü
b) Şüpheli veya sanığa karşı önyargılı olmama
yükümlülüğü
c) Gizlilik yükümlülüğü
d) Eşitliği gözetme yükümlülüğü
e) Görevini özenle yerine getirme yükümlülüğü
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Soru – 47 Ceza Muhakemesi Kanunu, uzlaştırma
girişimlerinde bulunulduğunda, dava zamanaşımı
süresinin işlemeyeceğini (dava zamanaşımının durması)
düzenlemiştir. Buna göre dava zamanaşımının duracağı
sürenin başlangıç ve bitişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
a) Uzlaştırmacının, bürodan dosyayı teslim alması
ile
başlar
ve
uzlaşmanın
sağlanıp
sağlanamadığında bakılmaksızın, dosyanın
teslimi anında biter.
b) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden
birine ilk uzlaşma teklifinin bulunulması ile
başlar, en geç uzlaştırmacının raporunu
düzenleyerek uzlaştırma bürosuna verdiği
tarihte biter.
c) Uzlaştırmacının, bürodan dosyayı teslim
almasından itibaren başlar, 30 gün sonra biter.
d) Uzlaştırmacının, bürodan dosyayı teslim
almasından itibaren başlar, 50 gün sonra biter.
e) Taraflardan birinin uzlaşma teklifini kabul
etmesi ile başlar, raporun tanzimi ile biter.

Soru – 49 Uzlaşma teklifinin yapılmasında aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Uzlaşma
teklifi
öncelikle
mağdura
yapılmalıdır.
b) Uzlaşma teklifi öncelikle şüpheli veya sanığa
yapılmalıdır
c) Uzlaşma teklifin her iki tarafa da aynı
zamanda yapılmalıdır.
d) Uzlaşma teklifinin öncelikle hangi tarafa
yapılacağına ilişkin kesin bir kural yoktur.
e) Uzlaşma teklifi, mağdurun küçük veya kısıtlı
olması durumunda öncelikle mağdura
yapılması gerekir.

Soru – 50 Uzlaştırma teklifi aşağıdakilerden hangisine
yapılabilir?

Soru – 48 Uzlaşma teklifinin yapılması ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tebligatın yapılamaması durumunda Tebligat
Kanunu’nun ilanen tebligata ilişkin hükümleri
uygulanır.
b) Resmi mercilere beyan edilmiş olup da
soruşturma (veya kovuşturma) dosyasında yer
alan adreste bulunmama halinde uzlaştırma
yoluna gidilmez.
c) Yurt dışında bulunma halinde uzlaştırma
yoluna gidilmez.
d) Uzlaşma teklifi, tüzel kişilerin suçtan zarar
gören olması halinde vekillere yapılabilir.
e) Uzlaşma teklifinin kabul edilmesi, uzlaşmanın
kabul edildiği anlamına gelmez.

a) 12 yaşından küçük çocuklara yapılabilir.
b) 15 yaşından küçük çocuklara herhangi bir
araştırmaya gerek olmaksızın yapılabilir.
c) 15 yaşından küçük çocukların, işlediği fiilin
hukuki anlam ve sonuçlarını algılaması ve
buna göre davranışlarını yönlendirme
yeteneği gelişmişse yapılabilir.
d) 18 yaşından küçük ancak 15 yaşını
tamamlamış çocuklara yapılabilir.
e) Suçtan zarar görenin tüzel kişi olması
durumunda tüzel kişinin yetkili temsilcilerine
yapılabilir.
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Soru –51 Aşağıdaki kişilerden hangisine uzlaşma teklifi
yapılabilir?
a) Savurganlık nedeniyle kendisine vasi atanan
gerçek kişi mağdur
b) Suçtan zarar görenin Kazakistan merkezli bir
anonim şirket olması halinde, şirketin Türk
vatandaşı ortağı
c) 16 yaşında, ergin kılınmamış, sınırlı ehliyetsiz
mağdur
d) Suça sürüklenen çocuğun velayet hakkını
birlikte kullanan ebeveynleri
e) Mağdurun 18 yaşından küçük olması nedeniyle,
CMK 234/2 uyarınca, istemi aranmaksızın
kendisine atanan vekil

Soru – 52 Uzlaştırmacı, aşağıdaki kişilerden hangisine
uzlaşma teklif formunu bizzat imzalatabilir?

Soru – 53 Aşağıdaki yöntemlerden hangisi, mevzuatta
öngörülen uzlaşma teklifi yapma yöntemlerinden biri
değildir?
a) Uzlaştırmacının, uzlaşma teklif formunu iadeli
taahhütlü posta aracılığıyla göndermesi
b) Uzlaştırma bürosu aracılığıyla açıklamalı
tebligat
c) Uzlaştırmacının, tutuklu bulunan tarafı bizzat
tutukevinde ziyaret etmesi
d) Tutuklu bulunan taraf ile Ses ve Görüntü Bilişim
Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile görüşme
e) İstinabe

Soru – 54 Aşağıdaki hususlardan hangisi, bilgilendirme
yükümlülüğünü yerine getirdiği sırada uzlaştırmacının
kullanmaması gereken bir ifadedir?

a) Büyükşehir belediyesi başkanı mağdurun özel
kalem müdürü
b) Mağdurun, başka bir suçtan dolayı kesinleşmiş
hapis cezasını çekmekte olan hükümlü olması
halinde kendisine atanan vasi
c) İkametgâhı Kars olmasına rağmen geçici olarak
Ermenistan’da bulunan failin yanına gidecek
olan kardeşi
d) Başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan failin
müdafii
e) Uzlaştırmacının, mağdurun yerleşim yerine
bizzat gitmesi halinde, o sırada evde yalnız
bulunan mağdurun kocası

a) Uzlaşmanın, failin suçunu ikrar ettiği anlamına
gelmeyeceği
b) Uzlaşma sağlanması halinde kararlaştırılacak
edimin, suçtan doğan zarara denk olması
gerektiği
c) Mağdurun, uzlaşma sağlandıktan sonra,
uzlaşma konusu suçtan doğan zararlara ilişkin
olarak tazminat davası açamayacağı
d) Tarafların, kanuni temsilcilerinin veya müdafii
ya da vekillerinin uzlaştırma müzakerelerine
katılmadıkları takdirde uzlaşmayı kabul
etmemiş sayılacakları
e) Uzlaşma teklifi kabul edilse dahi, her iki tarafın
da uzlaştırma raporu imzalanana kadar fikrini
değiştirmekte serbest olduğu
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Soru – 55 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Uzlaşma teklifinin taraflarca reddedilmesi
halinde, aynı olaya ilişkin olarak uzlaşma
sağlanması artık mümkün değildir.
b) Uzlaşma müzakereleri sırasında yapılan
açıklamalar, hukuk veya ceza davalarında delil
olarak kullanılamasa bile; idari disiplin
soruşturmalarında delil olabilirler.
c) Mağdurların çokluğu halinde, uzlaşmayı kabul
eden mağdurlar ile fail arasında uzlaşma
sağlanabilir.
d) Uzlaştırmacı, kendisine tevdi edilen dosyayı
incelediğinde suçun işlenmesinin üzerinden
henüz bir aylık süre geçmediğini fark ederse
uzlaşma teklifini yapmak için bir ayın dolmasını
beklemelidir.
e) Uzlaştırma işlemlerinin tamamlanması için
uzlaştırmacıya tanınan süre, ilk uzlaşma
teklifinin yapılmasıyla başlar.

Soru – 57 Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının
görevleri arasında değildir?
a) Tarafların ortak menfaatlerini gözetmek
b) Mağdurun zararını belirlemek
c) Tarafları uzlaştırmanın hukuki sonuçları
hakkında bilgilendirmek
d) Tarafların özgür iradeleriyle anlaşmalarını
sağlayacak tedbirleri almak
e) Tarafların süreci anlamalarını sağlamak

Soru – 58 Uzlaştırma raporunda belirlenecek bir edimin
aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması zorunlu değildir?

Soru – 56 Uzlaştırmacının, tarafların kararlaştıracakları
telafi şeklinin onarım sürecine katkıları bakımından
aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurması
gerekmez?
a) Tarafların edimi özgür iradeleri ile belirleyip
belirlemedikleri
b) Telafi şeklinin taraflarca adil bulunup
bulunmadığı
c) Failin özrünün ve pişmanlığının samimi olup
olmadığı
d) Telafinin yerine getirilip getirilmediği
e) Varılan anlaşmanın tarafların ihtiyaçlarına
uygun olup olmadığı

a. Kanunun emredici hükümlerine aykırı
olmamak
b. Ahlaka, kamu düzenine ve insan haklarına
aykırı olmamak
c. Zararın gerçek miktarının üzerinde olmamak
d. Konusu ve ifası imkânsız olmamak
e. Belirli veya belirlenebilir olmak

12

CADR uzlaştırma sınavında başarılar diler.
www.cadr.com.tr

Uzlaştırma Soru Bankası
Soru – 59 Aşağıdaki edimlerden hangisinde edimin ifası
yönünden bir belirsizlik söz konusudur?
a) Failin mağdurdan uzlaştırmacı huzurunda
özür dilemesi
b) Failin mağdura en geç 15.06.2018 tarihine
kadar X marka Y model sıfır bir cep telefonu
alması
c) Failin mağdurdan, en geç 01.03.2018
tarihine kadar gazete ilanı yoluyla, ilana
mağdurun ad ve soyadı yazılarak özür
dilendiğinin belirtilmesi suretiyle özür
dilenmesi
d) Failin maddi ve manevi tazminat tutarı
toplam 3.000 TL’yi 2018 yılı Nisan ayından
başlamak üzere her ayın 15’inde 600 TL
olarak 5 eşit taksitte ödemesi
e) Hırsızlık konusu bisikletin fail tarafından
mağdura, rapor tarihinden itibaren 3 gün
içinde, mağdurun evinde teslim edilmesi

I.

Basit yaralamalı trafik kazası sonrası, kaportacı
olan failin meydana gelen araç hasarını
kendisinin gidermesi
Bir öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarının
karşılanması
Köpek ısırması sonucu elbisesi yırtılan
müştekiye şüpheli tarafından yeni bir elbise
satın alınması
Hastane masraflarının karşılanması
Patron olan şüphelinin, mağdur olan işçisinden,
hakaretin gerçekleştiği yerde, tüm işçilerin
huzurunda özür dilemesi

II.
III.

IV.
V.

I.

II.

III.

IV.

V.

Soru – 61 Yukarıdaki özür edimlerinden hangileri
hukuka, ahlaka veya insan haklarına aykırıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

I-II-V
II-III-V
III-V
II-IV-V
Yalnız V

Soru – 62 Edimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Soru - 60 Yukarıdaki edimlerden hangilerinin konusu,
zararın tazmini veya eski hale getirmedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Failin, “Sayın A, olay günü sergilediğim
davranışlarım tamamıyla bilinç dışıydı, sizi
korkuttuğum için özür dilerim” şeklinde özür
mektubu yazması
Pazarcı olan şüpheli tarafından “Kadın
müşterilerimize alışveriş esnasında şiddet
içeren
davranışlarımız
nedeniyle
müşterilerimizden ve tüm kadınlardan özür
diliyoruz” yazısını içeren bir bez pankartın bir
gün süreyle pazar tezgahının önünde asılı
kalması
Failin, “A’dan tüm kalbimle özür diliyorum”
şeklinde ilan bastırarak okul kantininde
dağıtması
Müştekinin yaşadığı apartman sakinlerinin email adreslerine fail tarafından “Müşteki A’ya
yaşattığım rahatsızlıktan dolayı özür dilerim”
mailinin gönderilmesi
Facebook’ta “Yaptığım aptalca davranış
nedeniyle A’dan özür dilerim” içerikli bir yazı
yayınlanması

I-II
I-II-III-IV
I-III-V
I-III-IV-V
I-III-IV

a)
b)
c)
d)

Tarafların özgür iradesine dayanmalıdır
Edimin ifası denetlenebilir olmalıdır
Edim taksitlendirilebilir
Uzlaştırmacı edimin yerine getirilip
getirilmemesinden sorumlu değildir
e) Edim sebepsiz zenginleşme oluşturmamalıdır
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Soru – 63 Edimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Edim sadece uzlaşma konusu suçla ilgili
kararlaştırılabilir
b) Failin edimi gerçekleştirmesi mümkün olmalıdır
c) Edimin ifası bizzat fail tarafından üstlenilmelidir
d) SSÇ’ler açısından her türlü edim veli/vasi
tarafından yerine getirilir
e) Edimsiz uzlaştırma olamaz
Soru – 64 Uzlaşma raporu ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Uzlaştırma raporu uzlaştırmacı tarafından
hazırlanır
b) Uzlaştırma raporu sadece anlaşma olması
halinde hazırlanır
c) Uzlaştırma raporu tarafın bulunduğu yer
cumhuriyet Savcılığı tarafından istinabe
suretiyle imzalatılabilir
d) Uzlaştırma raporunda edimlere açık ve net
olarak yer verilir.
e) Uzlaştırma raporu taraflar ve uzlaştırmacı
tarafından imzalanır

II.
SSÇ. Velisi/vasisi
III.
SSÇ
IV.
Müşteki
V.
Uzlaştırmacı
Soru – 66 Bir uzlaştırma raporunda Suça Sürüklenen
çocuk için “iki ay boyunca x yaşlı bakım evinde yaşlılara
her hafta cumartesi günü iki saat kitap okuma” edimi
öngörülmüş
ise
uzlaştırma
raporu
yukarda
sayılanlardan hangileri tarafından imzalanmalıdır?
a) l-ll-lll-V
b) l-ll-lllc) ll-lll-lV-V
d) I-II-V
e) I-III-IV-V

Soru – 67 Cumhuriyet Savcısının Uzlaştırma raporunu
aşağıdakilerden hangisi bakımından denetlemesi
mümkün değildir?
a) Uzlaşmanın tarafların özgür iradesine dayanıp
dayanmadığı
b) Uzlaşmadaki edimin makul olup olmadığı
c) Edimin hukuka ahlaka aykırı olup olmadığı
d) Edimin ölçülülük ilkesine uygunluğu
e) Talimatıyla belirlediği edimin raporda yer alıp
almadığı

Soru – 65 Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
a) Müzakereler sırasında suçun işlenmesine ilişkin
olarak yapılan açıklamalara raporda mutlaka
yer verilir
b) Müzakereler sırasında suçun işlenmesine ilişkin
olarak yapılan açıklamalara raporda hakimin
kanaatini etkilemeyecekse yer verilir
c) Müzakereler sırasında suçun işlenmesine ilişkin
olarak yapılan açıklamalara raporda yer
verilmez
d) Müzakereler sırasında suçun işlenmesine ilişkin
olarak yapılan açıklamalara raporda açık ve
anlaşılır biçimde yer verilir
e) Müzakereler sırasında suçun işlenmesine ilişkin
olarak yapılan açıklamalara raporda yere verilip
verilmeyeceği uzlaştırmacının takdirindedir.
I.
Cumhuriyet savcısı

“Edimin özgür iradeye dayanmadığını tespit eden
cumhuriyet savcısı; __________________.”
Soru – 68 Yukarıdaki cümleyi en uygun seçenekle
tamamlayınız
a) bu konudaki eksikliğin giderilmesi için
uzlaştırmacıya talimat verir
b) bu konudaki eksikliğin tamamlanması için
uzlaştırmacıya ek süre verir
c) tarafı çağırarak özgür iradesinin yansıtılıp
yansıtılmadığını araştırır
d) raporu onaylamayı reddeder
e) iki tarafı da çağırarak uzlaşma belgesi
hazırlamalarını ister
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Soru – 69 Uzlaştırma raporunda aşağıdakilerden
hangisinin eksiklik olması halinde Cumhuriyet Savcısı
uzlaştırmacıya ek süre vererek düzeltilmesini
isteyemez?

Soru – 72 Uzlaşma Belgesi
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ilgili

olarak

a) Uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra
hazırlanabilir
b) Uzlaşma raporu örneğine uygun olarak
düzenlenmelidir
c) Tarafların imzasını taşımalıdır
d) Tarafların
ve
uzlaştırmacının
imzasını
taşımalıdır
e) Edim kararlaştırılmış ise hukuka ve ahlaka
uygun olmalıdır

a) Uzlaştırma
raporunda
ölçülülük
ilkesine
uyulmamışsa
b) Uzlaştırma
raporunda
şekli
eksikliklere
rastlanmışsa
c) Uzlaştırma
raporu
özgür
irade
ile
hazırlanmamışsa
d) Uzlaştırma raporundaki edim hukuka ve ahlaka
aykırı ise
e) Uzlaştırma raporunda uzlaştırmacının imzası
yoksa

“Uzlaştırma raporunun Cumhuriyet savcısı tarafından
onaylanmaması halinde, ________________.”

ile

Soru - 73 Uzlaşma raporu aşağıdakilerden hangisinden
sonra ilamlı icraya dayanak belge niteliği kazanır?

Soru – 70 Yukarıdaki cümleyi en uygun seçenekle
tamamlayınız.
a) taraflar bir hafta içinde itirazda bulunabilir
b) uzlaştırmacı 7 gün içinde itirazda bulunabilir
c) edim yükümlüsü bir hafta içerisinde itirazda
bulunabilir
d) mağdur taraf 7 gün içerisinde itirazda bulunabilir
e) itiraz mümkün değildir.

a) Uzlaştırma raporu taraflarca imzalandığında
b) Uzlaştırma raporu Uzlaştırma Bürosuna teslim
edildiğinde
c) Uzlaştırma raporunun Uzlaştırma bürosuna
tesliminden 30 gün sonra
d) Uzlaştırma raporunun Cumhuriyet Savcısı
tarafından onaylanması ile
e) Uzlaştırma raporu taraflarca ve uzlaştırmacı
tarafından imzalandığında

Soru – 71 Soruşturma aşamasında uzlaşma belgesi en
geç aşağıdakilerden hangisine kadar hazırlanabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

İddianame düzenleninceye kadar
Uzlaşma raporu tamamlanıncaya kadar
Soruşturma kesinleşinceye kadar
Kovuşturma aşaması başlayıncaya kadar
Hüküm kesinleşinceye kadar
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Soru

–

74

Aşağıdakilerden

hangisi

kovuşturma

Soru – 75 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

evresinde uzlaştırma yoluna başvurulabilecek hallerden
biri değildir?

kararda,

a) Kovuşturma evresinde suçun hukuki niteliğinin
değişmiş olması
b) Soruşturma evresinde tarafların uzlaşmayı
kabul etmemesi
c) İddianame yerine geçen bir belge ile dava
açılmış olması
d) Kovuşturma evresinde, mevzuatta yapılan bir
değişiklikle

a) Kovuşturma evresinde mahkeme vereceği ara

suçun

uzlaştırma

kapsamına

alınması
e) Suçun uzlaştırma kapsamında olduğunun ilk kez
kovuşturma evresinde anlaşılmış olması

bürodan

sorumlu

Cumhuriyet

Savcısını, uzlaştırma işleminin yapılacağı kişileri
ve uzlaştırmaya tabi suçları belirler
b) Kovuşturma evresinde dosyanın uzlaştırma
bürosuna gönderilmesine dair mahkeme ara
kararına, taraflar ve Cumhuriyet Savcısı 7 gün
içinde, bir üst numaralı mahkemeye itiraz
edebilir
c) Kovuşturma evresinde dosyanın uzlaştırma
bürosuna

gönderilmesine

takdirde,

dosyanın

karar

tamamı

verildiği
uzlaştırma

bürosuna gönderilir
d) Kovuşturma evresinde, suçun uzlaştırmaya tabi
olduğu anlaşıldığında, mahkeme vereceği ara
kararla dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderilir
e) Kovuşturma evresinde uzlaştırma bürosuna
gönderilen dosyada, uzlaştırmadan sorumlu
Cumhuriyet Savcısı suçun uzlaştırmaya tabi
olmadığını tespit ederse, mahkemeden ara
kararını yeniden değerlendirmesini ister
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Soru

–

76

tarafından
atanmasında

Aşağıdakilerden
gönderilen

hangisi,

dosyalarda

görevlendirme

mahkeme

Soru – 78 Uzlaştırmacının, kovuşturma evresinde

uzlaştırmacı

raporunu süresinden sonra fakat hüküm verilmeden

kriterlerinden

birisi

önce sunması halinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

değildir?

a) Rapor mahkeme tarafından kabul edilir

a) Uzlaştırma konusu suçun niteliği

b) Uzlaştırmacı hakkında gerekli tedbirler alınır

b) Tarafların bulunduğu yer

c) Uzlaştırma süreleri hak düşürücü olduğu için

c) Uzlaştırmacının kovuşturma evresinde görev

uzlaştırma yapılamamış sayılır

almayı seçmiş olması

d) Mahkeme rapor içeriğine göre işlem yapar

d) Uzlaşma tekliflerinin sonucu

e) Mahkeme süresinde verilmiş bir rapor varmış

e) Uzlaşma dosyasında taraf sayısı

gibi işlem yapar

Soru – 77 Kovuşturma evresinde uzlaştırma işlemi ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Uzlaştırmacı uzlaştırma evrakını teslim aldıktan
sonra 30 gün içinde uzlaştırma işlemlerini

Soru – 79 Kovuşturma evresinde mahkemeye sunulan
uzlaştırma raporunu mahkeme aşağıdakilerden hangisi
bakımından inceleyemez?

sonuçlandırarak dosyayı ara kararı veren

a) Edimin hukuka ve ahlaka uygunluğu

mahkemeye teslim etmek zorundadır

b) Tarafların özgür iradesine dayanması

b) Uzlaştırmacı,

kovuşturma

c) Uzlaştırma görüşmelerinin ne şekilde yapıldığı

evresinde,

uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısının

d) Edimlerin yerine getirilme şekli

talimatlarına uymakla yükümlüdür

e) Edimlerin belirgin olması

c) Mahkeme, uzlaştırma süresini en çok yirmi gün
uzatabilir
d) Uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet
savcısı tarafından yapılan inceleme sonucunda;
gönderme

kararında,

Yönetmeliğin

Soru – 80 Etkili iletişim becerisi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

22.

maddesinde belirtildiği şekli ile herhangi bir
eksik

veya

hatanın

değerlendirilmesi

bulunmadığının

hâlinde,

uzlaştırmacı

görevlendirilmesi mahkemenin onayı ile yapılır
e) Uzlaştırmacı, gerek duyduğu takdirde, raporda
gerekçesini

yazmak

suretiyle,

a) Etkili iletişim kendiliğinden var olan bir
yetenektir
b) Etkili iletişim bir beceridir
c) Etkili iletişim becerisi öğrenilebilir
d) Etkili iletişim becerisi geliştirilebilir
e) Etkili iletişim becerisi insanların birbirleri ile
sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olur

uzlaştırma

süresini yirmi gün uzatabilir
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Soru – 81 Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin
barındırdığı değerlerden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

İçerik
Süreç
Bağlam
Dinleme
Ne söylendiği

I. İletişim sürecinde zihinlerimizde oluşan
imgelerin karşılığı olarak farklı yan anlamlar
etkili olmamaktadır.
II. Anlam mesajın çıktığı değil, ulaştığı yerde
oluşur.
III. Taraflar
arasında
mesaj
alışverişinin
gerçekleşmesi anlaşmak için yeterlidir.
IV. Tarafların çatışma yaşadıkları bir konuda
anlaşabilmeleri ortak anlamın üretilmesine
bağlıdır.
Soru – 83 Etkili iletişime ilişkin olarak yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

Soru – 82 Kültürün iletişime etkisi ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sosyal bireyin iletişim olgusuna olan yaklaşımı
büyük ölçüde kültürel bağlam tarafından
biçimlendirilir.
b) Kültür, iletişimde bulunan bireylerin ortak
değer ve inançlarının kaynaklarından biridir.
c) İletişimde kullanılan mesajlar kültür yoluyla
anlamlandırılır.
d) Güç mesafesi kültürden kültüre farklılık
gösterir.
e) Kültür, yakın bireyler arasındaki davranışlarda
etkili değildir.

I-II
I-III
II-IV
I-II-IV
II-III-IV

Soru – 84 -Bireyin, diğer bir birey ile iletişimine ilişkin
olarak hangisi yanlıştır?
a) Bireyin diğer birey hakkında elde ettiği bilgi
çoğaldıkça belirsizlik azalır.
b) Düşük seviyede belirsizlik yüksek seviyede
karışıklığa neden olur.
c) Düşük seviyede belirsizlik yüksek seviyede
yakınlığa neden olur.
d) Kişiler arası benzerlikler belirsizliği azaltır.
e) Yüksek seviyede belirsizlik yüksek seviyede
karışıklığa neden olur.
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Özellikle uzlaştırmanın başlangıcında oluşturulacak
__________ duygusu sürecin seyri ve elde edilecek
sonuç üzerinde belirleyici olacaktır.

Soru – 88 Beden dili aşağıdakilerden hangisini içermez?
a)
b)
c)
d)
e)

Soru – 85 Yukarıdaki ifadedeki boşluğa doldurmak için
uygun şık hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sempati
Sadakat
Bağlılık
Güven
Empati

Beden duruşu
Jest
Mimik
Bakış
Ses

Soru – 89 Aşağıdakilerden hangisi geri bildirimin
olumlu özellikleri arasında sayılmaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Soru – 86 Tutum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Tutum gözlenebilen bir davranıştır.
b) Bireyin tutumu hakkında fikir sahibi olmak için
onun davranışlarının bir önemi yoktur.
c) Tutumun oluşumunun asıl dayanağı davranıştır.
d) Tutum, bireyin sadece duygusal açıdan bir kişi,
olgu, durum, nesne vb. hakkında oluşturduğu
psikolojik yönelimlerdir.
e) Tutum davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir.

İçten olmak
Önyargılı olmamak
Sempatik olmak
Duyarlı olmak
Samimi davranmak

Soru – 90 Aşağıdakilerden hangisi aktif dinlemenin
yararlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Konuşmacıyı cesaretlendirmek
Bilgi vermek
Güven vermek
Konuşmacıya değer vermek
Bilgi toplamak

Soru – 87 İleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) İnsanlar için kimin nasıl söylediği değil, ne
söylendiği daha önemlidir.
b) Oluşturulan iletide semboller içerikten daha
önemlidir.
c) Mesajların iletiminde etkililiğin önemi yoktur.
d) Genel iletişim modeli ileti olmadan da
kurulabilir.
e) Hiçbiri

Soru – 91 Aşağıdakilerden hangisi bir fizyo-nörolojik
gürültü kaynağıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşırı heyecan
Ön yargılar
Bilgi düzeyi
Görme bozukluğu
Bilinmeyen yazım karakterleri

19

CADR uzlaştırma sınavında başarılar diler.
www.cadr.com.tr

Uzlaştırma Soru Bankası
Soru – 92 Farklı kişilik özelliklerinin bir grup içinde
değerlendirilmesi için kişinin, zihninde daha önceden
oluşturulan şemaların kullanılması yoluyla bir kalıbın
içine
yerleştirilmesi
aşağıdakilerden
hangisini
tanımlamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Soru – 95 Uzlaştırmacının tarafların parasal tekliflerinin
birbirlerine iletmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a) Özel oturumda anlaşmaya elverişli bir edim
ortaya çıkması halinde hemen diğer tarafa
iletilmelidir
b) Mağdurun failin vermeyi düşündüğü tazminat
miktarından daha düşük bir tutarı kabul etme
eğiliminde olması halinde adaleti sağlamak için
müdahale edilmelidir
c) Diğer tarafın müzakereyi terk etmesine neden
olacak bir teklifin iletilmesinin istenmesi
durumunda öncelikle bu teklife gerçeklik analizi
uygulanmalıdır
d) Tarafların talepleri uyuşmadığı durumda
aritmetik ortalaması alınmalıdır
e) Uzlaştırmacı teklifin yasalara uygunluğunu taraf
iradesine bırakmalıdır

Hale etkisi
Varsayılan kişilik yaklaşımı
Ön yargı
Karakter analizi
İlk temas fobisi

Soru - 93 Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma
müzakeresinin yürütülmesinde esas alınan modelin
özelliklerinden birisidir?
a) Müzakerede hukuki durum değerlendirmesi
yapmak
b) Müzakereyi kolaylaştırıp tamamen akışına
bırakmak
c) Çözüme sevk edecek küçük müdahalelerde
bulunmak
d) Müzakeredeki anlatımlarla tarafların tutum ve
beklentilerini dönüştürmek
e) Mağdura en az faile tanınan hakları tanımak

Soru – 94 Kısıtlılar ve suça sürüklenen çocuklarla
yürütülecek uzlaştırma müzakeresi bakımından
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru – 96 Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacı hazırlık
aşamasında dosyayı incelerken belirlemesi gereken
konulardan birisi değildir?

a) Suça sürüklenen çocuğun, müzakereye velisi ile
birlikte katılımı zorunludur
b) Mağdur müzakereye veli ya da vasinin katılımı
konusunda bilgilendirilmelidir
c) Velinin aynı zamanda mağdur olması halinde
vasi atanmalıdır
d) Müzakereye katılımda SSÇ’nin rızası mümkün
olduğunca alınmalıdır
e) Vasinin uzlaştırma konusundaki yetkisini
belgelemesi gerekir

a) Suçun şiddeti ve ortaya çıkardığı zararın türü
b) Mağdur ve failin kişilikleri ve yaşam tarzları
c) Mağdur ve failin yaş, eğitim ve ekonomik
durumu
d) Suçun türü ve taraf sayısı
e) Edim türü ve miktarı
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Soru – 97 Hazırlık aşamasının yönetimi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Taraf sayısı itibariyle hazırlık aşaması uzayabilir
b) Hazırlık aşaması en kısa sürede tamamlanmalıdır
c) Taraflarda birden fazla toplantı yapmak
gerekebilir
d) Dosyaya başka bir uzlaştırmacının atanması
gerekebilir
e) Müzakerede tutumlar değişebileceğinden esnek
olmak gerekir

Soru – 98 Hazırlık aşaması
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ile

ilgili

olarak

a) Taraflarla en az bir kez hazırlık toplantısı
yapılmalıdır
b) Hazırlık toplantısına davet her türlü iletişim
vasıtasından yararlanılarak yapılabilir
c) Davet sırasında görüşmeni yeri zamanı ve içeriği
hakkında bilgi verilir
d) Hazırlık aşaması istenirse telefonla da
yürütülebilir
e) Taraflardan birine ulaşılamaması halinde
uzlaştırma işlemlerine son verilir.

“Uzlaştırma müzakeresinde öncelikle hangi tarafla
hazırlık toplantısı yapılması gerektiğine dair kesin bir
kabul yoktur. Ancak ilk toplantı genellikle öncelikle fail
ile yapılır. Fail toplantı davetini kabul ederse ardından
mağdur davet edilir”
Soru - 99 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifade ile
anlatılmak istenen düşüncenin temellerinden birisi
değildir?
a) Mağdur anlaşmak istemiyorsa faille görüşmeye
gerek yoktur
b) Failin onarıcı yaklaşımı yoksa mağdurun
beklentileri yükseltilmemelidir
c) Mağdurun beklentilerinin temelsiz yükseltilmesi
ikinci mağduriyeti doğurur
d) Bazı durumlarda tarafların görüştürülmemesine
karar verilebilir
e) Mağdurun ikinci mağduriyeti travmanın kalıcı
olmasına neden olur

Soru – 100 Uzlaştırmacı bilgilendirme yükümlülüğü
kapsamında taraflara aşağıdakilerden hangisi hakkında
doğrudan bilgilendiremez?
a)
b)
c)
d)

Sürecin temel ilkeleri ve işleyişi
Uzlaştırmacının kimliği ve deneyimi
Uzlaştırmanın başarısına dair istatistikler
Sürecin devam edip etmemesi halinde
olabilecekler
e) Dava açılması halinde alınabilecek tazminat
miktarı
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Soru – 101 Aşağıdakilerden hangisi hazırlık
toplantısından sonra ortak toplantı yapılabilmesinin
önündeki engellerden birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Taraflar arasında uyum ve güven olmaması
Psikolojik travma yaşama riski olması
Fiziksel şiddet yaşama riski olması
Zararın önemsiz olması
Tarafların süreci ayrı yürütmek istemesi

Soru – 103 Yukarıdaki
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Soru – 102 Müzakereye uyum ve güven tesis
edilememesi nedeniyle ortak toplantılarla devam
edilemeyeceğinin anlaşılması halinde uzlaştırmacı
anlaşma odaklı bir çözümden öte, onarım amacını
gerçekleştirmek
için
yukarıda
sayılanlardan
hangisine/hangilerine başvurabilir.
I, V
II, III, IV
I
IV, V
V

boşluğa

uygun

ifade

Özetleme
Yansıtma
Gerçeklik analizi
Açık uçlu soru
Muhtemel anlaşma alanı

Soru – 104 Uzlaştırmacının ortak toplantı aşamasındaki
rolü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

I Müzakerelere özel toplantılarla devam etmek
II Sesli ve görüntülü görüşme
III Ses veya video kaydı
IV El yazılı mektup
V Ailelerin katılımıyla görüşme

a)
b)
c)
d)
e)

____________, uzlaştırmacının, mağdurun failden olan
beklentilerinin ayaklarının ne kadar yere bastığı
konusunda sorular sorarak veya bir soru listesi üzerinde
düşünülmesi için zaman vererek muhakeme
yapılmasına yardımcı olmasıdır.

a) Uzlaştırmacı, tarafların iletişimi kendisine değil
birbirlerine yöneltmesini sağlar
b) Toplantı sırasında sürekli konuşan bir kişi
görüntüsü çizmez
c) Uzlaştırmacı, toplantı boyunca yerinde ve az
müdahalede bulunur
d) Çözüm değil, süreç ve diyalog odaklı yaklaşım
sergiler.
e) Tarafların iletişim tarzına müdahale etmez.

Soru – 105 Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma
müzakeresinin güvenliğinin sağlanmasının mağdur
bakımından olumlu sonuçlarından birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ortak oturuma tereddütsüz katılım
Duygu ve düşüncelerin rahatça açıklanması
Kararın özgür iradeyle verilmesi
Saygılı dil kullanımının özendirilmesi
Tehlikeden kaçınma isteğiyle başedilebilmesi
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Soru – 106 Aşağıdakilerden hangisi Uzlaştırmacının bir
açılış konuşması yapacağı aşamadır?
a) Uzlaştırma
teklifinin
iletildiği
görüşmesinde
b) Teklifin kabulünden sonra
c) Hazırlık toplantılarının başında
d) Özel toplantıların başında
e) Ortak toplanın başında

telefon

a)
b)
c)
d)
e)

Soru – 107 Aşağıdakilerden hangisi Uzlaştırmacının
sorabileceği mağdurun anlatımını başlatacak, iyi
düşünülmüş, rahatsız etmeyen, duyguları açıklamaya
uygun açık uçlu sorulara örnek olamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Soru – 110 Uzlaştırma uygulamasında aşağıdakilerden
hangisi uzlaştırmacıda aranan iletişim becerileri
arasında yer almaz?

Bize ne olduğunu anlatabilir misiniz?
Bu olduğunda ne hissettiğinizi anlatabilir misiniz?
Olaydan bu yana nasıl hissettiniz?
Hala üzgün müsünüz?
O zamandan beri neler oldu?

Soru – 111 Uzlaştırmacı uygulamada, taraflarla
iletişiminde aşağıdaki davranışlardan hangisinden
kaçınmalıdır?
a) Haklı olsun ya da olmasın tüm taraflara söz
hakkı tanımalıdır
b) Taraflar
arasında
empati
geliştirmeye
çalışmalıdır
c) Tarafların anlaşmalarını sağlamak için otoriter
tutumla yönlendirmeyi tercih etmelidir
d) Tarafların olayı ve duyguları anlamalarını teşvik
etmelidir
e) Tarafları etkin dinlemelidir

Soru – 108 Aşağıdakilerden hangisi mağdurların suçun
hedefi olmasını anlamaya yönelik sorusuna cevap
alamamasının sonuçlarından birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kaybetmiş ve aşağılanmış hissetmek
Olayı kafasında tekrar kurgulamak
Özel bir nedeni olmadığını anlamak
Olay nedeniyle kendini suçlamak
Travmanın kalıcı olması

Soru - 109- Uzlaştırma uygulamasında uzlaştırma daveti
için ilk görüşme hangi tarafla yapılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Etkin dinleyici olmalıdır
Empati kurmalıdır
Geri bildirim sağlamalıdır
Sessizliğe izin vermemelidir
Yansıtma yapabilmelidir

Soru - 112 Uzlaştırma uygulamasında taraflar
arasındaki diyalogun geliştirilmesinde karşılaşılan
engeller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Soruna değil kişiye odaklanmak
b) Tarafların birbirine güven duymaması
c) Uyuşmazlığın çözümü için Uzlaştırmacının
çözüm empoze etmesi
d) Tarafların kendi kararını verme hakkının olması
e) Empati yoksunluğu

Mağdur -Mağdurlar
Fail – failler
Fark etmez
Davet için ilk görüşme yapılmaz
Taraflarla birlikte ilk görüşme yapılır
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Soru - 113 Uzlaştırma uygulamasında taraflar
arasındaki
uzlaştırma
görüşmeleri
bakımından
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Uzlaştırma
görüşmelerine
mazeretsiz
katılmayan taraf, uzlaştırmayı kabul etmiş
sayılır.
b) Uzlaştırma görüşmelerine gerekli görüldüğünde
Uzlaştırma Savcısı da katılabilir
c) Uzlaştırma müzakerelerine müşteki tüzel
kişileri asil olmaksızın sadece avukat temsil
edebilir
d) Uzlaştırma görüşmelerine fail ve mağdurla
birlikte aileleri, yakınları ve/veya arkadaşları da
katılabilir
e) Uzlaştırma görüşmeleri en geç 70 günde
tamamlanmalıdır

Soru – 114 Uzlaştırmacı müzakereye katılan kanuni
temsilcinin
bu
sıfatından
emin
olamazsa
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru -115 Uzlaştırmacı özel görüşmeler sırasında failin
suçu etkileri sürmekte olan tehdit altında işlediğini
öğrenmesi halinde öncelikle aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?
a) Faili sürece avukat ile katılıma teşvik etmelidir
b) Müzakereler gizli olduğundan sürece devam
etmelidir
c) Durumu diğer tarafa ileterek şikâyetten
vazgeçip geçmeyeceği sorulmalıdır
d) Durum uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet
Savcısına iletilerek talimatı alınmalıdır
e) Uzlaştırmacı tehdit eden kişi hakkında suç
duyurusunda bulunmalıdır

Soru – 116 SSÇ’nin taraf olduğu uyuşmazlıkta SSÇ
görüşmelere
katılmakta
isteksizse
öncelikle
aşağıdakilerden hangisini yapılmalıdır?

a) Vasi tayini edilmesi için gerekli başvuruyu
yapmalıdır
b) Kanuni temsile ilişkin belgelerin ibrazı istenerek
incelenmelidir
c) Avukatla katılımı özendirmelidir
d) İki tarafı yüzleştirmelidir
e) Sorumluluğun ilgili tarafta olduğuna dair imza
alınması yeterlidir

a) SSÇ’nin onarıcı yaklaşımı yoksa velisi ya da
vasisi uzlaşmaktan vazgeçmelidir
b) SSÇ’nin velisi veya vasisi bilgilendirilerek
SSÇ’nin iradi katılımı sağlanmalıdır
c) Görüşmelere veli veya vasi SSÇ’yi getirmeden
bizzat katılmalıdır
d) SSÇ müzakereye izleyici olarak getirilmelidir
e) SSÇ’nin sabıkalı olmaması için istenen tazminat
ödenmelidir
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Soru – 117 Dosya kapsamından uzlaştırmaya konu
suçun şiddet suçu olduğunun anlaşılması, tarafların
ifadelerinde güç dengesizliğine ve şiddet eğilimine dair
ifadelerin
geçmesine
rağmen
failin
hazırlık
toplantılarında uyumlu ve onarıcı tutum sergilemesi
halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
a) Uzlaştırma failin ıslahına katkı sağlamıştır
b) Fail onarıcı yaklaşım benimsediğinden ortak
oturuma alınabilir
c) Mağdur da istekliyse uzlaştırmacı yüz yüze
görüşme ayarlamalıdır
d) Uzlaştırmacı temkinli olmalı ve yeni
olumsuzlukların doğmasına engel olmalıdır
e) Öncelikle sesli ve görüntülü iletişim denemesi
yapılmalıdır

Soru – 118 Uzlaştırmacının mağdura “fail size belli
etmese de çok pişman ve ceza almaktan çekiniyor. Ama
bence iyi çocuk, sizin de olumlu yaklaşırsanız elinden
geldiğince bir miktar denkleştirmeye çalışacak gibi”
şeklindeki intibaını aktarması halinde aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a) Anlaşmazlık ihtimalini azaltmaya çalışmıştır
b) Uzlaştırmanın temel ilkeleri konusunda özensiz
davranmıştır
c) Uzlaştırmacı mağduru bilgilendirmiştir
d) Uzlaşmanın gerçekleşmesi için rolünü yerine
getirmiştir
e) Tarafların
arasında
uyum
geliştirmeye
çalışmıştır

Soru – 119 Failin uzlaştırmacıya “Bir özür dilerim olur
biter, her şey eskisi gibi olur, bu işi fazla abartmasın”
demesi müzakere sürecinde bir gösterge olarak
aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Beklentinin abartılı olduğuna
Failin onarıcı bir yaklaşım sergilediğine
Samimi olarak özür dilemeye hazır olduğuna
Suçun hafif olduğuna
Kolayca uzlaşma sağlanacağına

Soru – 120 Uzlaştırmacının faile “Hayatını milletin evine
girip çıkan, eşyalarını talan eden bir hırsız olarak mı,
ekmeğinin peşinden dürüst bir insan olarak mı devam
etmek istiyorsun. Bence bu konuyu düşünmelisin”
demesi aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Failin ıslahına
İrrasyonel düşünmeye
Suç oranında azalmaya
Yaptığını düşünüp ders almaya
Bir işe girip hırsızlığı bırakmaya

Soru – 121 Hazırlık oturumunda uzlaştırmacının
mağduru dinlerken “Nasıl hissettiğinizi anlıyorum”
demesi mağdurda aşağıdakilerden hangisine yol
açabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Reaksiyon vermesine
Sakinleşmesine
Moralinin düzelmesine
Güç kazanmasına
Üzüntüsünün azalmasına
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Soru – 122 Mağdurun, hazırlık toplantısında faille ilgili
olarak “Uzlaştırma başladığından beri uyumlu
davranıyor ama ben ona bir türlü güvenemiyorum.
Sanki konuşursak her şey çığırından çıkacak benzer bir
sorun yeniden yaşanacak gibi hissediyorum” demesi
halinde aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Ortak toplantı
Özel toplantı
Görüntülü görüşme
Telekonferans
SEGBİS

Soru – 123 Uzlaştırmacının “Faili affetmek veya
affetmemek tamamen sizin elinizde, bu konuda
özgürsünüz” ifadesini kullanmasının mağdurdaki etkisi
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Soru – 125 Tarafların içinde bulundukları hararetli
tartışma ortamı nedeniyle düşünmeden konuştuklarını,
birbirlerini dinlemekte ve anlamakta zorlandıklarını
gören uzlaştırmacı aşağıdakilerden hangisi ile müdahale
etmelidir?

Seçenekleri görmek
Edimleri değerlendirmek
Onarım yaşamak
Güvende hissetmek
Davranış baskısına girmek

-

Belirsizliklere tahammül
Sınırları koruma
Aktif dinleme
Ritmi düşürme
Tarafları sakinleştirme

Bu olduğunda ne hissettiğinizi anlatabilir misiniz?
Yani üzüldünüz mü?

Soru – 126 Uzlaştırmacının yukarıdaki örnekte olduğu
gibi uygun bir açık uçlu soru sorduktan sonra kısa
sürede cevap gelmemesi nedeniyle paniğe kapılarak
sorusunu kapalı uçlu soruya çevirmek suretiyle
bozması, hangi becerinin geliştirilmesi gerekliliğine
işaret eder?
a)
b)
c)
d)
e)

Kendini dengeleme
Belirsizliklere tahammül
Yönlendirici olmama
Anlaşılır konuşma
Sessizliğin gücünden yararlanma

Soru – 124 Uzlaştırmacının sürekli karar değiştiren
taraflara “uzlaşacaksanız uzlaşın, başka işim gücüm var”
demesi uzlaştırmacının kendisinde bulunması gereken
becerilerden hangisini geliştirmesi gerektiği anlamına
gelir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kendini dengeleme
İki tarafa da saygı duyma
Belirsizliklere tahammül
Yönlendirici olmama
Sınırları koruma
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11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ali, duygusal bir
arkadaşlığı bulunan Sude’ye aynı yaş ve aynı sınıftaki
arkadaşı Ahmet’in mesajlar göndererek rahatsız ettiğini
öğrenince, okul çıkışında Ahmet’in yanına giderek, kız
arkadaşına bir daha mesaj atmamasını, aksi halde bir
daha okula giremeyeceğini, bacaklarını kıracağını
söylemiştir. Ahmet Ali’ye bir yumruk atmış ve Ali de
karşılık verince iş büyümüştür. Ali’nin dişi kırılmış,
Ahmet’in gözü morarmış, gömleği ve ceketi yırtılmıştır.
Her iki çocuğun babası da şikayetçi olmuştur.
SSÇ Ali hakkında tehdit, mala zarar verme ve basit
yaralama, SSÇ Ahmet hakkında basit yaralama
suçlarından soruşturma başlatılmış ve dosya uzlaştırma
bürosuna gönderilmiştir.
I- Uzlaştırma daveti kanuni temsilcilere yapılır.
II- SSÇ’lerin gönüllülükle uzlaştırma sürecine
katılmaları teşvik edilir.
III- İki taraf da istiyorsa Sude’de bilgisine
başvurmak üzere uzlaştırma oturumuna çağırılır.

I-

Uzlaştırma görüşmeleri sadece tüm
tarafların oturuma birlikte katılmasıyla
yapılabilir.
II- Taraflar hiçbir araya getirtilmeden de
uzlaştırma süreci yürütülüp tamamlanabilir.
III- Uzlaştırma tutanağını yasal temsilciler
imzalar.
IV- Uzlaştırmacı, özel toplantıda tarafın
kendisine söylediklerini, uzlaşmayı
sağlayacağına inanıyorsa, izin verilmemiş
olsa dahi diğer tarafa söyleyebilir.
Soru – 128. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a- I-II-III
b- I-II-IV
c- II-III
d- I-III-IV
e- Hepsi

Uzlaştırma sürecinde birden fazla uzlaştırmacı
görevlendirilmiş ise;

IV- SSÇ’lerin, aile arkadaş gibi yakın çevrelerindeki
kişilerin, soruşturmaya konu bu olaydan nasıl
etkilendikleri sorulur.

I-

Uzlaştırmacılar eş zamanlı olarak taraflarla özel
görüşme yapabilirler.
II- Tüm tarafların katıldıkları uzlaştırma
görüşmelerinde sürece ilişkin görev paylaşımı
yapabilirler.
III- Hazırlık toplantısını ayrı taraflarla ayrı ayrı
yapabilirler.
IV- Bir uzlaştırmacı not tutup, tarafları
gözlemlerken, diğer uzlaştırmacı soru sorma
işini üstenebilir.

Soru – 127 Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

I-II-III
I-II-IV
II-III
I-III-IV
Hepsi

Soru – 129. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar
aşağıdakilerden hangisidir?
abcde-

I-III
I-II-IV
II-III
I-III-IV
Hepsi
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Mağdur ile yapılan hazırlık aşamasında mağdur,
uzlaştırma davetini ve ortak oturumu, “gelsin bakalım,
gelsin ve bunun bedelini ödetelim” diyerek kabul
etmiştir.
Uzlaştırmacı diğer tarafı, güvenlik
konusunda uyarmalıdır.
II- Uzlaştırmacı mağdur ile hazırlık toplantısına
devam ederek, mağdurun ortak
toplantıdan beklentilerini anlamaya
çalışmalıdır.
III- Failin uzlaştırmaya konu olay ile ilgili olarak
üzüntüsünü ve zararı telafi etme isteğini
ifade etmelidir.
IV- Uzlaştırmacı güvenlik açısından risk
olduğunu düşünüyor ise özel toplantılar ile
sürece başlamaya karar vermelidir.

Uzlaştırmacı, ortak oturumda mağdurun suçun yarattığı
etkilerden ve sonuçlarından bahsetmesini teşvik eder.
Çünkü;
I-Mağdur duygusal olarak rahatlayacaktır.

I-

Soru – 130. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar
aşağıdakilerden hangisidir?
abcde-

II-Fail, uzlaştırmaya konu olayın devam eden
süreçte nasıl bir etkiye sahip olduğunu
anlayacaktır.
III-Dosyanın tarafı olmayan ancak suçtan
etkilenen diğer kişilerin durumu da uzlaştırma
sürecinde rol oynayacaktır.
IV-Fail telafi seçenekleri konusunda daha
gerçekçi bir pencereye sahip olacaktır.
Soru – 131. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar
aşağıdakilerden hangisidir?
abcde-

I-II-III
I-II-IV
I-III
II-III-IV
Hepsi

I-III-II-IV
II-III
I-III-IV
Hepsi
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Uzlaştırmacı olarak atandığınız dosyanın ortak
oturumunda mağdur sizinle hiç göz teması kurmuyor ve
çok az konuşuyor ise;
I-

IIIII-

IV-

Çekingen bir insan olabilir,
önemsemem eşit biçimde süreci
yürütürüm.
Diğer tarafça baskı altında olup
olmadığını gözlemlemeye çalışırım.
Toplantıya kısa bir ara verir, sonrasında
durumun devam edip etmediğine
bakarım.
Özel oturum ile devam eder ve özel
oturumda bunun sebebini anlamaya
çalışırım.

Soru – 132. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar
aşağıdakilerden hangisidir?
abcde-

I-III-II-IV
II-III-IV
I-III-IV
Hepsi
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CEVAP ANAHTARI:

1) D

11) C

21) D

31) D

41) D

51) D

61) E

71) A

81) D

91) D

101) D 111) C 121) A 131) E

2) E

12) B

22) B

32) C

42) B

52) B

62) E

72) D

82) E

92) B

102) B 112) D 122) B 132) C

3) D

13) D

23) C

33) A

43) B

53) A

63) B

73) D

83) C

93) D

103) C 113) C 123) E

4) B

14) D

24) C

34) E

44) E

54) B

64) B

74) B

84) B

94) A

104) E 114) B 124) C

5) C

15) C

25) C

35) C

45) C

55) D

65) C

75) E

85) D

95) C

105) D 115) D 125) D

6) D

16) B

26) D

36) C

46) B

56) D

66) C

76) C

86) E

96) E

106) E 116) B 126) E

7) A

17) C

27) E

37) B

47) B

57) B

67) E

77) B

87) B

97) B

107) D 117) D 127) B

8) C

18) E

28) E

38) D

48) A

58) C

68) D

78) C

88) E

98) D

108) C 118) B 128) C

9) E

19) B

29) B

39) D

49) D

59) C

69) C

79) C

89) C

99) A

109) D 119) A 129) E

10) C

20) D

30) C

40) B

50) E

60) E

70) E

80) A

90) B

100) E 110) D 120) B 130) D
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uluslararası standartlarda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları eğitimi
vermekte ve ihtiyaç duyanların alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına
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