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31 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31351 (5. Mükerrer)

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:
2021 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tar�fen�n amacı, 4/12/2004 tar�hl� ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes� Kanunu gereğ�nce

soruşturma ve kovuşturma makamlarının taleb� üzer�ne görevlend�r�len uzlaştırmacılara ödenecek meblağ �le
ödenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tar�fe Ceza Muhakemes� Kanunu hükümler� uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı

kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tar�fe, 4/12/2004 tar�hl� ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes� Kanununun 253 üncü maddes�

�le 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 41 �nc� maddes� hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Uzlaştırma ücret�n�n sınırları
MADDE 4 – (1) Uzlaştırma ücret�, uzlaştırmacının şüphel� veya sanık �le mağdur veya suçtan zarar gören�n

yaşı, eğ�t�m�, sosyal ve ekonom�k durumu g�b� bel�rg�n farklılıklarını değerlend�rmede ve tarafları uzlaştırmadak�
becer�s�, süreçte gösterd�ğ� gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve n�tel�ğ� d�kkate alınarak bu Tar�fede göster�len
alt ve üst sınırlar arasında bel�rlen�r.

(2) B�rden fazla uzlaştırmacının görevlend�r�ld�ğ� hâllerde uzlaştırma ücret� bu k�ş�lere ayrı ayrı ve eş�t olarak
öden�r.

Uzlaştırma ücret�n�n ödenmes�
MADDE 5 – (1) Görevlend�r�len uzlaştırmacı �ç�n bel�rlenen ücret, uzlaşmanın tekl�f aşamasında olumsuz

sonuçlanması hâl�nde tekl�f formu ve ekler�n�n tesl�m�nden, tekl�f�n kabulü hâl�nde �se uzlaştırma sürec� sonunda
düzenlenecek raporun �brazından sonra makûl süre �ç�nde uzlaştırmadan sorumlu Cumhur�yet savcısı tarafından sarf
kararı �le öden�r.

Uzlaştırmacı g�derler�
MADDE 6 – (1) 10/2/1954 tar�hl� ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümler� uyarınca mutat olan taşıta göre

yapılan zorunlu yol g�derler� dâh�l olmak üzere masraflar, 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (1) numaralı
alt bend�nde bel�rlenen m�ktarın alt sınırını geçmeyecek şek�lde uzlaştırmacıya ayrıca öden�r.

Uygulanacak tar�fe
MADDE 7 – (1) Uzlaştırma ücret�n�n takd�r�nde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tar�hte yürürlükte olan

Tar�fe esas alınır.
Tar�fe
MADDE 8 – (1) Bu Tar�feye göre ver�lecek uzlaştırmacı ücretler� aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Uzlaştırma sürec�n�n tekl�f aşamasında olumsuz sonuçlanması hâl�nde; 160-240 TL,
b) Uzlaştırma sürec�n�n olumlu sonuçlanması hal�nde;
1) 2-3 k�ş�n�n uzlaştırılması durumunda 481-642 TL,
2) 4-6 k�ş�n�n uzlaştırılması durumunda 642-802 TL,
3) 7-9 k�ş�n�n uzlaştırılması durumunda 802-962 TL,
4) 10 ve daha fazla k�ş�n�n uzlaştırılması durumunda 962-1123 TL,
c) Uzlaştırma sürec�n�n olumsuz sonuçlanması hâl�nde;
1) 2-3 k�ş�n�n taraf olması durumunda 240-320 TL,
2) 4-6 k�ş�n�n taraf olması durumunda 320-400 TL,
3) 7-9 k�ş�n�n taraf olması durumunda 400-481 TL,
4) 10 ve daha fazla k�ş�n�n taraf olması durumunda 481-560 TL,
arasında ücret öden�r.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tar�fe yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

 
 


