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BAKAN SUNUŞU
Ülkemiz tüm alanlarda olduğu gibi adalet hizmetlerinde de önemli bir dönüm
noktasında bulunmaktadır. Bu kapsamda; mevzuat altyapısının modernizasyonunda, insan
kaynaklarının niteliği ile niceliğinin geliştirilmesinde, fiziki ve teknik altyapının
yenilenmesinde

büyük

yol

kat

edilmiştir.

Yargı

süreçlerinin

makul

sürede

sonuçlandırılmasının sağlanması, hak arama yollarının güçlendirilmesi ve insan hakları
uygulamalarının geliştirilmesi de bu dönemin öncelikleri olmuştur.
Yargı
kapsamında

reformu
mevzuat

çalışmalarımız
alanında

atılan

adımlar büyük önem taşımaktadır. Bu
alandaki

gelişmeler

yenilenmesi

ve

temel

kanunların

mevzuat

değişikliği

paketleri ile yaşanmıştır. Stratejik Plan
döneminde değiştirilen temel kanunlar,
Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu
ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu olmuştur.
Bunlar dışında özellikle yargı reformu paketleri ile de önemli yenilikler getirilmiştir. Bu
mevzuat değişikliklerinin sistemimize getirdiği iyileştirmeler çok önemli boyuttadır.
Gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile gelişmiş birçok ülkede bulunan kurumların ve
usullerin ülkemize kazandırılması ve demokrasi standartlarımızın yükseltilmesi sağlanmıştır.
2013 yılında da bu çalışmalar başarı ile yürütülmüştür.
Adalet alanında gelişmenin en çok hissedildiği alanlardan birisi de adalet saraylarının
yenilenmesi olmuştur. Devam eden çalışmalarla birlikte adalet saraylarımızın toplam kapalı
alanı 5.000.000 m² yi aşmıştır. Diğer yandan 2013 yılında bölge adliye mahkemelerinin
binaları için de önemli çalışmalar yapılmıştır.
Yargıda etkinlik ve verimliliğin sağlanması insan kaynaklarında da dönüşümü
gerektirmektedir. Bu kapsamda çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Personel sorunu büyük
oranda çözülmüş, hâkim ve savcı sayısında önemli bir artış sağlanmıştır. Planda insan
kaynaklarına salt sayısal olarak yaklaşılmamış niteliği artırıcı adımların atılması da yer
almıştır. 2013 yılında 2012 yılına oranla hakim ve savcı sayısı % 5’e yakın artmıştır.

Ulusal Yargı Ağı Projesinde de son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu
kapsamdaki uygulamalar çeşitlendirilerek geliştirilmiştir. Avukatlar ve vatandaşların internet
üzerinden dava açabilmeleri mümkün hale getirilmiştir. Entegre olunan kurum ve kuruluş
sayısı artırılmıştır. Öte yandan bu alanda yaşanan bir diğer önemli gelişme ise duruşma
salonlarında, Cumhuriyet savcılıklarında ve ceza infaz kurumlarında Sesli ve Görüntü Bilişim
Sisteminin (SEGBİS) kurulması olmuştur. SEGBİS sayesinde, ceza infaz kurumlarından
adliyelere naklin azalması ve talimatla ifade alma yerine uzaktan ifade alınması suretiyle
vatandaş ve verimlilik odaklı hizmet yolunda önemli bir yol kat edilmiştir.
Yargı reformu çalışmalarımızın önemli bir parçasını da ceza infaz sistemi
oluşturmaktadır. İnşa edilen yeni kurumlarla modernizasyon büyük oranda tamamlanmıştır.
Öte yandan insani yaşam koşullarını ve infaz politikalarının ıslah amacını karşılamayan
cezaevleri kapatılmıştır. Cezaevlerinin ulusal ve uluslararası denetime açılması, denetimli
serbestlik uygulamasının hayata geçirilmesi ve bu kapsamda “Elektronik Kelepçe”
uygulamasının başlatılması ile tutuklu ve hükümlülerin insani nitelikteki haklarının
geliştirilmesi bu alanda yaşanan diğer gelişmelerin sadece bazılarıdır.
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin ilk somut adım atılmıştır. Hukuki
uyuşmazlıklarda arabuluculuk sayesinde hukuki sorunları çözmenin tek yolu çekişmeli dava
usulü olmaktan çıkmıştır. Vatandaşlarımız, dava açılmadan önce veya davanın görülmesi
sırasında uyuşmazlıkların daha hızlı çözümü için arabulucuya başvurabileceklerdir. 2013
yılının sonu itibariyle sicile kaydı yapılan arabulucu sayısı 1000’i aşmıştır.
Ülkemizin insan hakları karnesinin iyileştirilmesi de önemli bir reform alanı olarak
gündemimizi oluşturmuştur. Bu kapsamda Adalet Bakanlığında İnsan Hakları Daire
Başkanlığı kurulmuş ve 1 Mart 2012’den itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
nezdindeki savunma görevini Bakanlığımız üstlenmiştir. Uzun yargılamalardan kaynaklanan
AİHM önündeki derdest başvuruları çözmek için iç hukukumuzda Tazminat Komisyonu
kurulmuştur. Gerek Tazminat Komisyonu gerekse İnsan Hakları Daire Başkanlığı 2013
yılında çalışmalarını başarı ile sürdürmüştür.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının düzenlenmesi ve Kamu Denetçiliği
Kurumunun hayata geçirilmesi de diğer önemli bazı gelişmelerdendir. Bu başvuru yollarından
alınan sonuçlar ülkemizde hak ve özgürlüklerin gelişmesini sağlamaktadır.
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Kamu yönetiminde şeffaflık anlayışının ürünü olan Faaliyet Raporunun hayırlı
olmasını diler Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.

Bekir BOZDAĞ
Adalet Bakanı
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MÜSTEŞAR SUNUŞU
Ülkemiz, kamunun genelinde olduğu gibi adalet hizmetleri alanında da halkımızın
yaşam standardını yükseltecek mükemmelliği yakalamak kararlılığındadır. Adalet sisteminin
işleyişinde

mükemmelliğin

yakalanması

sistemin

kalitesinin

sürekli

artırılmasını

gerektirmektedir.
Kurum ve kuruluşların, faaliyet alanlarının geleceğini şekillendirmek için stratejik bir
bakış açısıyla vizyon belirlemesi günümüz yönetim anlayışının gereğidir. Gelişmiş ülkelerde
özel sektörde başlayan bu bakış açısı kamuda da uygulanır hale gelmiş ve önemli sonuçlar
alınmasını sağlamıştır.
Stratejik yönetim anlayışının
kamu

yönetimimizde

yerleşmeye

başlaması ile birlikte Bakanlığımız
büyük bir heyecanla stratejik planlama
çalışmalarına

başlamıştır.

kapsamında

belirlenen

Plan
politika

belgelerinin kâğıt üzerinde kalmaması
için

etkin

bir

uygulama

dönemi

geçirilmiştir. Uygulama döneminde
sadece bir alana yoğunlaşılmamış tüm alanlardaki çalışmaların aynı ivme ile yürütülmesine
dikkat edilmiştir. Öte yandan gerek dünyada gerekse ülkemizde hukuk ve adalet alanında
görülen yeni uygulamalar da çalışmalarda dikkate alınmıştır.
Adalet Bakanlığı olarak çalışmalarımız 2013 yılında da “Güven Veren Bir Adalet
Sistemi” vizyonumuz gereğince Planımızda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda
sürdürülmüştür.
Stratejik Planımız kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar istikrar kazanmıştır. Bunlar;
hâkim, savcı sayısı ile personel sayısının artırılması, bilişim sistemine ilişkin çalışmaların
devam etmesi, ceza infaz kurumlarının kapasitesinin artırılması ve şartlarının iyileştirilmesi
ile adalet sarayı yapımı çalışmalarına devam edilmesi gibi konulardadır. Bu konularda
hedeflerimiz belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda adımlar atılmakta ve önemli sonuçlar
alınmaktadır.
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Öte yandan yargı organlarının karşı karşıya bulunduğu yoğun iş yükü alınan bazı
önlemlerin sonuçlarının uygulamaya yansımasını engellemektedir. Bu nedenle önümüzdeki
plan döneminde aşırı iş yükünün giderilmesi önemli önceliğimiz olacaktır. Dünyanın birçok
ülkesinde başta çekişmesiz yargı konuları olmak üzere birçok konu artık yargı organlarının
önüne gelmemektedir. Bu yöndeki çalışmaların ülkemize kazandırılması önem taşımaktadır.
2013 yılı Bakanlık Faaliyet Raporunun hayırlı olmasını diler emeği geçenlere teşekkür
ederim.

Kenan İPEK
Hakim
Müsteşar
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I. BAKANLIĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
A-MİSYON VE VİZYON
MİSYON
Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerini
esas alarak, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulması sağlayacak
politikaları geliştirmek ve uygulamaktır.
VİZYON
Güven veren bir adalet sistemi.

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Adalet Bakanlığının görevleri, 29.03.1984 gün ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde sayılmıştır. Buna göre Adalet
Bakanlığının görevleri:
a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza
infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını
planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek
b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak
c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği
yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak
ç) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
d) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek
e) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri
yapmak
f) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine
getirmek
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g) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri
yapmak, görüş bildirmek
ğ) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının
Bakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapmak tekniğine
uygunluğunu incelemek
h) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek
ı) İcra ve İflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek
Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel Yapı
Bakanlık merkez teşkilatı bugün dokuz ayrı binada hizmet vermekte olup, bağlı
kuruluş olan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İstanbul Bahçelievler’de,

ilgili kuruluş olan

Türkiye Adalet Akademisi ise Ankara Ahlatlıbel’ deki yerleşkesinde bulunmaktadır.
Vekâletler Caddesinde bulunan merkez binasında, Bakanlık Makamı, Özel Kalem
Müdürlüğü, Müsteşarlık Makamı, Kanunlar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü ve Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği faaliyetlerini
yürütmektedir.
Bakanlığımız, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri
Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal
Mahallesinde bulunan binada hizmet vermektedir.
Bakanlık Yüksek Müşavirleri, Strateji Geliştirme Başkanlığı, İşyurtları Kurumu Daire
Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve İç Denetim
Birimi Başkanlığı ise Milli Müdafaa Caddesinde bulunan ek hizmet binasında hizmet
vermektedir.
Konya Devlet Karayolunda bulunan ve 2006 yılı Temmuz ayında hizmete giren Gazi
Ek Hizmet Binasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yanında Ceza ve Tevkifevleri
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Genel Müdürlüğü ve İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı bazı birimler faaliyetlerini
yürütmektedir.
Yenişehir Tuna Caddesinde bulunan bakanlığımıza ait diğer hizmet binasında Adli
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü faaliyetlerini yürütmektedir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, yürütmekte olduğu Ulusal Yargı Ağı Projesinin
geldiği aşama itibariyle teknik alt yapıyı kaldıracak büyüklük ve donanımda hizmet binasına
ihtiyaç duyması nedeniyle İstanbul Yolunda Şaşmaz mevkiinde müstakil bir hizmet binası
inşa edilmiştir. Başkanlık halen faaliyetlerine bu binada devam etmektedir.
Balgat Cevizlidere Mahallesindeki binada ise Teknik İşler Dairesi Başkanlığı ve Yayın
İşleri Dairesi Başkanlığı faaliyetlerine devam etmektedir.
İstanbul Bahçelievler’de bulunan hizmet binasında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
faaliyet göstermektedir. Grup başkanlıkları ile şube müdürlükleri ise çeşitli il ve ilçelerdeki
binalarında faaliyetlerine devam etmektedir.
Bununla birlikte, 2013 Mali Yılı Bütçe Kanununa bağlı (T) cetvelinde yer alan,
Bakanlık merkez ve merkez dışı birimlerinin ihtiyacını karşılamak için yurtiçi hibe olarak 3
adet, İşyurtları Kurumu Bütçesinden 24 adet binek araç alımı yapılmış,

2013 yılı sonu

itibariyle 10 adet ATGV aracı ve 6 adet geçici tahsisli araç ile birlikte Bakanlığımız toplam
araç sayısı 1037 adede ulaşmıştır.
2. Örgütsel Yapı
2.1 Merkez Birimler
Bakanlık merkez teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri,
yardımcı birimler, bağlı ve ilgili kuruluşlardan oluşmaktadır.
Bakanlığın Ana Hizmet Birimleri;
•

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

•

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

•

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

•

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
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•

Kanunlar Genel Müdürlüğü

•

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

•

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Bakanlığın Danışma ve Denetim Birimleri;
•

Yüksek Müşavirler

•

Müşavirler

•

Teftiş Kurulu Başkanlığı

•

Strateji Geliştirme Başkanlığı

•

İç Denetim Başkanlığı

•

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bakanlığın Yardımcı Hizmet Birimleri;
•

Personel Genel Müdürlüğü

•

Eğitim Dairesi Başkanlığı

•

Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı

•

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

•

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı

•

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

•

Özel Kalem Müdürlüğü

Bakanlığın Bağlı Kuruluşları;
•

Adli Tıp Kurumu

•

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Bakanlığın İlgili Kuruluşları;
•

Adalet Akademisi
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Bakanlığın Sürekli Kurulları;
•

Strateji Geliştirme Kurulu

•

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu

•

İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu

•

Yayın Danışma Kurulu

•

Eğitim Kurulu

•

UYAP Koordinasyon Kurulu

2.2 Merkez Dışı Birimler
•

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri

•

İcra ve İflas Daireleri

•

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Müdürlükleri

•

Adli Sicil Bölge Müdürlükleri, Adli Sicil Şeflikleri ve Büroları

•

Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri, Bilgi İşlem Şeflikleri ve Büroları

2.3 Yurtdışı Adli Müşavirlikler
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Teşkilat Şeması

HSYK

ADALET BAKANI
Yüksek Müşavirler

Müşavirler
BAKAN YARDIMCISI
Özel Kalem
Müdürlüğü

MÜSTEŞAR

Müsteşar
Yardımcısı

Müsteşar

Müsteşar

Müsteşar

Yardımcısı

Yardımcısı

Yardımcısı

ANA HİZMET

DANIŞMA VE

YARDIMCI HİZMET

BAĞLI

İLGİLİ

BİRİİMLERİ

DENETİM

BİRİMLERİ

KURULUŞLAR

KURULUŞLAR

Personel Gn. Md.

Adli Tıp Kurum. Bşk.

Türkiye Adalet

BİRİMLERİ

Ceza İş. Gn. Md.

Strateji Gelişt. Bşk.

Akademisi
Hukuk İş. Gn. Md.

Teftiş Kurulu Bşk.

Eğitim Dairesi Bşk.

Ceza ve

İç Denetim Birimi

İdari ve Mali İş. D.

T.Ev.Gn.Md.

Bşk.

Bşk.

Adli Sicil ve

Basın ve Halka İlş.

Bilgi İşlem D. Bşk.

İst.Gn.Md.

Müş.

Kanunlar Gen. Md.

Yayın İşleri D. Bşk.

Ulus.Huk. Dış. İlş.

Teknik İşler D. Bşk.

İşyurtları Kurumu

Gn.Md.
Avrupa Birliği Gn.
Md.
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
2013 yılında Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından merkez ve
merkez dışı birimlerin ihtiyacını karşılamak üzere 17.000 adet masaüstü bilgisayar, 3.579 adet
dizüstü bilgisayar, 16.500 adet lazer yazıcı, 13.000 adet tarayıcı, 1.175 adet masaüstü
bilgisayar (iş istasyonu alımı gerçekleştirilmiştir.
2013 yılı itibarıyla Bakanlığımız merkez ve merkez dışı birimlere ait donanım verileri
aşağıda yer almaktadır.
DONANIM

2012 YILI

2013 YILI

Artış -Azalış
oranı

Masaüstü Bilgisayar

84.432

101.432

% 20,13

Dizüstü Bilgisayar

25.878

29.457

% 13,83

Lazer Yazıcı

34.895

51.395

% 47,28

411

411

%0

Dizüstü Bilgisayar Yazıcısı

5.800

5.300

% -8,62

Tarayıcı

1.167

14.167

% 1.213,96

13

13

%0

1.813

2.988

% 64,81

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Yazıcı+Tarayıcı
Masaüstü Bilgisayar (İş
istasyonu)

4. Sunulan Hizmetler
4.1 Merkez Teşkilat Tarafından Sunulan Hizmetler
Ana Hizmet Birimleri
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
•

Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak Kanunun Adalet Bakanına

verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin işlemleri yapmak
•

Hâkim tarafından ve mahkemelerden verilip Yargıtay’ca incelenmeksizin

kesinleşen karar ve hükümlere ilişkin kanun yararına bozma işlemlerini yürütmek
•

Takibat yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak

16

•

Cezaî işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak,

•

Kanunların Adalet Bakanlığı'na verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin

işlemlerini yürütmek
•

Adalet Bakanı veya Bakanlığı’na kanunlarla verilen cezaî işlerle ilgili işlemleri

yürütmek
•

Cezaî işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek

•

Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin

inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve
yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen
konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek
•

Mağdur hakları ile ilgili mevzuatı hazırlamak ve suç sonrası destek

olmak,rehberlik hizmetleri sunmak,suç sonrası mağduriyetler yaşanmasının önüne geçmek ve
benzeri sair hizmetleri yerine getirmek (18.11.2013 tarihli Bakan Olur'u ile anılan hizmetleri
yerine getirmek üzere Ceza İşleri genel Müdürlüğüne bağlı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
kurulmuştur.)
•

Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
•

Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği işlemleri yapmak ve ceza

uygulamalarını gerektiren işlerde evrakı ilgili merci tevdi etmek
•

İcra ve iflas dairesi memurları hakkında ihbar ve şikâyetleri incelemek ve ceza

verilmesi gereken hallerde evrakı ilgili makama intikal ettirmek
•

Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliği ve aksaklığına ilişkin inceleme

ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini
hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanma alanına girmeyen konularda görüş
bildirmek ve genelge düzenlemek
•

Kanun yararına temyiz yoluna başvurma işlemlerini yürütmek
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•

Hukukî işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek

•

Arabuluculuk Daire Başkanlığınca, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında

Arabuluculuk Kanunu'nun 28 inci maddesi uyarınca arabuluculuk hizmetlerine ilişkin olarak
ilgili kanunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek,
•

Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
•

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini

izlemek
•

4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve

İdaresine İlişkin Kanunla verilen görevleri yerine getirmek
•

Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi,

çalıştırılması ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri ile 2548
sayılı Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve
Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda gösterilen her türlü işlemleri
yapmak
•

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile küçüklerin cezalarının yerine getirileceği

ıslah ve eğitim evlerinin, haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği
kurumların, müşahede merkezlerinin, küçüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri kurumların
ve küçüklere mahsus tutukevlerinin çağdaş ölçülere uygun tesis, yapım, onarım, satın alma ve
kira işleri ile ilgili program ve projeleri hazırlamak, geliştirmek, uygulamak, bu kurumları
sevk ve idare etmek ve buralara alınmış küçüklerin korunma, bakım ve eğitim işlerinin
kontrolünü yapmak
•

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri, eğitim merkezleri, çocuk ıslah ve eğitim

evleri ile müşahede merkezlerinde görevli personelden; atanmaları Bakanlığa ait olanların
atanma, yükselme, yer değiştirme, kadro, izin, istifa, emeklilik, dava ve disiplin gibi her türlü
özlük işlemlerini, atanmaları adli yargı adalet komisyonlarına ait olanların kadro ve özlük
işlemleri ile bunlara ilişkin adli yargı adalet komisyonu kararlarının incelenmesi ve
onaylanması işlemlerini yürütmek, bu kurumlardaki bütün personelin hizmet öncesi, adaylık,
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hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yaptırmak, gerektiğinde özlük işlemlerine ilişkin
olarak Personel Genel Müdürlüğü, eğitim faaliyetleri yönünden Eğitim Dairesi Başkanlığı ile
koordinasyonu sağlamak
•

Çocuk suçluluğu konusunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak

istatistikî bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun sebepleri üzerinde incelemeler
yaparak önlenmesi çarelerini araştırmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum
ve kuruluşlarla ilişki kurmak
•

Kendi görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin nez`i ve küçüklere vasi

tayinine dair işlemleri takip etmek
•

Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğitimi güç

küçüklerin yerleştirildiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlardan korunması, filmlerin
küçükler yönünden kontrolü, çeşitli iş yerlerinde çalışan küçükler bakımından çalışma şartları,
küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin tespiti hususunda ilgili
bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak
•

Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası

yardım müesseseleri ve diğer kurumlarla ilişkileri düzenlemek
•

Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulma işlerini yürütmek

•

Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek

•

İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini

düzenlemek
•

Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzenlemek

•

Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına dair inceleme

ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini
hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş
bildirmek ve genelge düzenlemek
•

Görev alanına giren konularda uluslararası alanda araştırma ve inceleme yapmak,

bilgi alışverişini ve işbirliğini düzenlemek
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•

20 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5402

sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu gereğince
Genel Müdürlüğe verilen görevleri sorumlu Daire Başkanlığı vasıtası ile yürütmek
•

Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
•

Adli sicili tutmak

•

Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularda istatistik bilgilerinin belirlenmesi,

toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek
•

Adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemini

kurmak ve geliştirmek
•

Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin

inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve
yönetmelikleri hazırlamak ve yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş
bildirmek ve genelge düzenlemek
•

Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kanunlar Genel Müdürlüğü
•

Adli konulara ilişkin kanun ve tüzük tasarılarını hazırlamak, Başbakanlıktan

gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek
•

Görev alanına giren konularda, Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu

kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek
•

Mevzuat değişiklikleri konusunda araştırma ve incelemeler yapmak

•

Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının

Başbakanlığa gönderilmeden önce, Türk hukuk sistemine ve kanun tekniğine uygunluğunu
incelemek ve bu konularda görüş bildirmek
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•

Kendi görev alanına giren konularda idari yargı mercilerinde Bakanlığı temsil

•

Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

etmek

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
•

Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşmalar ve belgelerle

ilgili olarak, gerektiğinde Bakanlığın diğer ilgili birimlerine da danışarak görüş bildirmek,
yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak, bu antlaşma ve belgeleri Türkçeye çevirtmek,
derlemek, arşivlemek, bunları ilgili kurum ve birimlere iletmek
•

Yurt dışında işlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adlî

makamlara bilgi ve belge sağlanmasına yardımcı olmak
•

Hukuki ve cezai konularda uluslararası adli yardımlaşma; tebligat, istinabe,

suçluların iadesi, hükümlülerin transferi, kovuşturmaların aktarılması işlemlerini yapmak
•

Nafakalara dair uluslararası antlaşmalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek

•

Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek

•

Uluslararası hukuk ve insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek, bu

konulardaki çalışmalara katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve
birimleri bilgilendirmek
•

Görev alanına giren konularda personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimi ile ilgili

işlemleri yapmak
•

İştirak olunan yurt dışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları

Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek
•

Görev alanına giren konularda tüzük ve yönetmelikler hazırlamak ve izlemek;

yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge
düzenlemek
•

Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
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Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire
Başkanlığı
•

Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti aleyhine

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin, ilgili kurum ve kuruluşlardan
bilgi, belge ve görüşleri istemek, savunmaları hazırlamak ve gerektiğinde oturumlara temsilsi
göndermek
•

İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

dostane çözüm kuruluna katılmak ve görüş bildirmek
•

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ülkemiz hakkında verilen ihlal

kararlarının infazı ile ilgili gereken önlemleri almak, ülkemiz hakkında verilen ihlal
kararlarını ilgili mercilere iletmek ve ihlalin ortadan kaldırılmasına yönelik süreçleri takip
etmek
•

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında verdiği

kararların ve diğer ülkeler aleyhinde verilen kararlardan gerekli görülenlerin Türkçeye
çevrilmesini sağlamak, bu kararları derlemek, arşivlemek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
ve uygulaması ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, kitap, makale ve içtihatların
uygulayıcılara ulaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve istatistik çalışmaları yapmak
•

İnsan hakları konusunda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde

projeler hazırlamak, ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer ve eğitim faaliyetleri
düzenlemek
•

6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların

Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun'un uygulanmasına yönelik görevleri
yerine getirmek
•

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu
Son yıllarda hızla sürdürülen yargı reformu çalışmalarına rağmen çeşitli sebeplerle
yargılama süreleri bazen uzayabilmekte ve makul sürelerin dışına taşabilmektedir. Yargı
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sistemimize ilişkin bu sorundan dolayı, tarafı oldukları davalar makul sürede sonuçlanmayan
kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurarak, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin (AİHS) adil yargılanmaya ilişkin 6 ncı maddesinin ihlal edildiğini iddia
etmektedirler. Bu başvurulardan dolayı AİHM tarafından ülkemiz aleyhine verilmiş bulunan
çok sayıda ihlal kararı bulunmaktadır.
AİHM, 20 Mart 2012 tarihli Ümmühan KAPLAN-Türkiye (24240/07) davasında;
hâlihazırda kendisi önünde derdest olan ve bireysel başvuru hakkının Anayasa Mahkemesi
önünde yürürlüğe gireceği 23 Eylül 2012 tarihinden önce kaydedilmiş olan uzun yargılama
şikâyetine yönelik başvurular hakkında Türkiye'de yeterli ve uygun tazmin sunan etkili bir iç
hukuk yolunun ihdas edilmesi gerekliliğine karar vermiştir. Gerek bu kararın bir sonucu
olarak gerekse de ülkemizin AİHM önündeki ve uluslararası platformdaki olumsuz
görünümünün düzeltilmesi yönünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, “Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine Yapılmış Olan Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle
Çözümüne Dair Kanun Tasarısı” hazırlanmış ve 9 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşmış, 19 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Komisyon 23 Şubat 2013 tarihi itibariyle çalışmalarına başlamış olup, 23 Eylül 2012
tarihi itibariyle AİHM'e yapılmış ve halen AİHM önünde derdest, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde yer alan adil yargılanma hakkı kapsamındaki uzun
yargılanma veya mahkeme kararlarının geç icrası / hiç icra edilmemesi ile ilgili şikâyetleri
incelemiştir. Komisyona yapılan 4760 başvurunun 2753'ü 2013 yılı içinde karara
bağlanmıştır.
6384 sayılı Kanunun 2. maddesinin 2. fıkrasına istinaden 16 Mart 2014 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 10 Şubat 2014 tarih ve
2014/5917 sayılı kararı ile Komisyonun görev alanı aşağıda belirlenen ihlal alanları
bakımından genişletilmiştir.
•

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre yapılan

kamulaştırma veya irtifak hakkı tesislerinde uzun yargılama ve enflasyonun etkisiyle
kamulaştırma veya irtifak hakkı bedelindeki değer kaybının telafi edilmediği iddiasıyla
yapılan başvurular.
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•

Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklulara uygulanan disiplin

yaptırımlarına karşı başvurulan ve 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununa
göre incelenen itirazlarda savunma hakkının kısıtlandığı iddiasıyla yapılan başvurular.
•

Ceza infaz kurumlarında Türkçe dışında dil kullanıldığı gerekçesiyle haberleşme

hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular.
•

Ceza infaz kurumlarında Türkçe dışında yazılan mektup ve benzeri iletilerin

kurum idaresi tarafından alınmadığı veya gönderilemediği gerekçesiyle haberleşme haklanın
ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular.
•

Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların yararlanmak

istedikleri süreli ve süresiz yayınların değişik gerekçelerle engellendiği iddiasıyla yapılan
başvurular.
Ayrıca, 6384 sayılı Kanunun 9uncu maddesinin 1inci fıkrasında belirtilen komisyonun
zaman bakımından yetkisi de Bakanlar Kurulunca 6 ay uzatılarak 23 Mart 2013 olarak
belirlenmiştir.

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
•

Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili

konularda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak
•

Dışişleri Bakanlığı ve/veya Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu Bakanlığın ve

diğer kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olmak, bu alanda
Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirler almak, uyum ve uygulama
çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek
•

Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili

konularda inceleme ve araştırmalar yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, uyum için
gerekli olan konularda tüzük ve yönetmelikler hazırlamak, genelge düzenlemek
•

Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin ulusal

program, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda
yürütülmesini sağlamak
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•

Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili olarak Bakanlık birimleri, diğer

bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca istenen konular hakkında görüş bildirmek ve
gerektiğinde toplantılara katılmak
•

Bakanlığın görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyumun

veya Avrupa Birliği ile işbirliğinin gerekli kıldığı yurt içi ve yurt dışı toplantılarda Bakanlık
birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde temsilci göndermek ve bu
konulardaki uluslararası sözleşmeler hakkında görüş bildirmek
•

Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşma ve belgelerle ilgili

olarak gerektiğinde Bakanlığın diğer ilgili birimlerine de danışarak görüş bildirmek; yapılan
çalışmalara ve görüşmelere katılmak; bu antlaşma ve belgeleri Türkçe’ ye çevirmek veya
çevirtmek, derlemek, arşivlemek; bunları ve yurt dışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek
raporları Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer kuruluşlara iletmek
•

Görev alanına giren konularda, gerektiğinde Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği

yaparak personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimleri ile ilgili işlemleri yapmak
•

Tüm yargı aktörlerinin adalet sektörüne ilişkin yürüteceği Avrupa Birliği

projelerini koordine etmek
•

Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Danışma ve Denetim Birimleri
Teftiş Kurulu Başkanlığı
•

Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca

denetimi ile araştırma, inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak
•

Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve

aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanunî ve
idarî tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve somut tekliflerde bulunmak
•

Bakanlık birimlerinin, diğer Bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının Kurulun görev

alanına giren soruları hakkında görüş bildirmek, gerektiğinde bu konulardaki toplantı ve diğer
faaliyetlere katılmak
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•

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen diğer

görevleri yerine getirmek.

Strateji Geliştirme Başkanlığı
•

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı

çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak
•

Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek
•

Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve

verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak
•

Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri

incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini
analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
•

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek

•

Strateji Geliştirme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek

•

Bakanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine

etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek
•

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık

performans programına uygun olarak hazırlamak ve Bakanlık faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek
•

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı

harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak
•

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak
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•

İlgili mevzuatı çerçevesinde Bakanlığın kamu zararı alacaklarının takip işlemlerini

yürütmek
•

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak

Bakanlık faaliyet raporunu hazırlamak
•

Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek

•

Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama

sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
•

Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek

ve sonuçlandırmak
•

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
•

Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek

•

Mahkemeler bütçesinin hazırlanması ve koordinasyonu ile ilgili faaliyetleri

yürütmek
•

CEPEJ ile ilgili faaliyetleri yürütmek

•

Yargı Reformu Stratejisi ile ilgili eş güdümü sağlamak

•

Yatırım projeleri ile ilgili sekreterya hizmetlerini yürütmek

•

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi

konularında çalışmalar yapmak
•

Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İç Denetim Birimi Başkanlığı
•

Bakanlığın merkez, merkez dışı birimler ile bağlı kuruluşların, Cumhuriyet

başsavcılıkları ve Adalet Komisyonu Başkanlıklarının idarî ve malî nitelikteki bütün faaliyet,
proje, süreç ve işlemleriyle adalet hizmetlerinin işleyişini, kurumsal yönetim, risk yönetimi ve
iç kontrol sistem ve süreçlerinin yeterlilik ve etkinliğini inceleyip değerlendirerek,
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gerektiğinde uzman desteği almak suretiyle risk odaklı olarak sistem ve performans
denetimlerini yapmak
•

Bakanlığın bilgi teknolojileri sistem ve uygulamalarının yeterlilik, güvenilirlik ve

etkinliğini denetlemek ve değerlendirmek
•

Denetim faaliyetleri sonucunda, yönetim süreçlerini geliştirici ve iyileştirici

önerilerde bulunup uygulama sonuçlarını izlemek
•

Müsteşar tarafından gerekli görülen konularda inceleme, araştırma ve danışmanlık

faaliyetlerini yerine getirmek
•

Kanunlarda gösterilen ve Müsteşar tarafından verilen iç denetim faaliyeti ve iç

denetçilerle ilgili diğer işlemleri yürütmek.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
•

Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak

•

Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara

göre yürütülmesini sağlamak
•

Bakanlık ve Bakanlığın görev alanına giren konular hakkında medyada yer alan

haber, yazı ve programları takip ederek ilgili birimleri bilgilendirmek, günlük bülten
hazırlamak, bunları düzenli bir şekilde derlemek ve arşivlemek
•

Bakanlık faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın

açıklaması, bülteni ve duyurularını hazırlamak
•

Düzenlenecek basın toplantılarıyla ilgili organizasyon yapmak ve basın

mensuplarına dağıtılacak dokümanları hazırlamak
•

Basın mensuplarının bilgi taleplerini karşılayarak Bakanlık ile medya arasında

doğru ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak
•

Basın mensuplarının Bakan ve diğer Bakanlık yetkilileriyle röportaj talepleri

konusunda koordinasyon sağlamak
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•

Bakanlığımızı ilgilendiren konularda yanlış veya hatalı bilgi içeren haber, yazı ve

programlarla ilgili bilgilendirme ve düzeltme açıklamaları yapmak
•

Bakanlık faaliyetleriyle ilgili fotoğraf çekimi ve video kayıt işlerini yürütmek ve

bunları arşivlemek
•

Bakan ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yardımcı Hizmet Birimleri
Personel Genel Müdürlüğü
•

Uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili konularda

gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanunî ve idarî tedbirler
konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak
•

Görev alanlarına giren konularda tüzük tasarıları ile yönetmelikleri hazırlamak ve

takip etmek
•

Yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve

genelge düzenlemek
•

Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında

görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak
•

Yasama organının isteği üzerine, kanun tasarı ve teklifleri dışında kalan konular

hakkında yazılı ve sözlü görüş bildirmek
•

Bakanlık aleyhine açılan idari davalarla ilgili işlemleri düzenlemek ve izlemek

•

Bakanlığa bağlı personelin özlük işlerini yürütmek

•

Adli ve idari yargı teşkilatının mevzuat hükümleri dairesinde kuruluş ve işleyişini

düzenlemek
•

Adli ve idari yargı hakim ve savcı adaylarının yazılı ve mülakat işlemleri ile

atama, nakil ve disiplin işlemlerini yapmak
•

Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
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Personel Genel Müdürlüğü İcra ve İflas Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bakanlığımızın çeşitli birimleri tarafından yürütülen görevlerin tek elde toplanması,
İcra ve iflâs sisteminin yeniden yapılandırılması ile icra ve iflâs hizmetlerinde verimlilik ve
etkinliğin artırılması amacıyla 17.05.2013 tarihli Bakan Olur'u ile aşağıda sayılı görevleri
yerine getirmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bağlı "İcra ve İflâs Hizmetleri Daire
Başkanlığı" kurulmuştur.
•

İcra ve iflâs sisteminin teşkilatlandırılması, işleyişi, personel rejimi ve benzeri

hususlarda strateji geliştirmek ve gerekli çalışmaları yapmak
•

İcra ve iflâs dairelerinin kurulması, birleştirilmesi veya kapatılmasına ilişkin iş ve

işlemleri yürütmek
•

İcra ve iflâs daireleri arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç

duyulması halinde Bakan onayına sunulmak üzere genelge taslağı hazırlamak ve görüş
bildirmek
•

İcra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin özlük işlemlerine ilişkin

çalışmaları yürütmek
•

İcra ve iflâs dairesi görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetleri incelemek ve

gereken hallerde evrakı ilgili makama intikal ettirmek
•

İcra ve iflâs dairesi görevlilerinin eğitim plan ve faaliyetlerini takip etmek

•

Kurumsal etik kurallarım belirleyerek personele duyurmak

•

Kalite Komisyonu'nun sekretarya hizmetlerini yürütmek

•

Yediemin depolarına yönelik 6352 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanun'un

88 inci maddesi gereğince, Bakanlığa verilen görevlere ilişkin çalışmaları yürütmek
•

Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yerine getirmek
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Eğitim Dairesi Başkanlığı
•

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve

uygulanmasını takip etmek
•

Bakanlık teşkilatı ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını

düzenlemek ve uygulamak
•

Eğitim kurum ve tesisleriyle ilgili işleri yapmak

•

Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı
•

Hukuki

mevzuat

ile

ilgili

mesleki

yayınları

takip

etmek,

toplamak,

değerlendirmek, uygulayıcıların istifadelerine sunmak
•

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarını mesleki yayınlarda bulunmak üzere teşvik etmek

ve haricen yayınlanan mesleki kitapları satın alarak meslek mensuplarına dağıtmak
•

Yüksek yargı organlarına ait kararları; kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat

hükümlerine göre toplamak ve yayınlamak
•

Hukuk ile ilgili gazete, dergi çıkarmak, meslek kitapları ile ilgili mevzuat

yayımlamak, satın almak, kitap olarak basımını yapmak
•

Yayın Danışma Kurulunu oluşturmak

•

Merkez ile adli ve idari yargı adalet teşkilatında kütüphane ve kitaplıklar kurmak

mevcut kütüphane ve kitaplıkları geliştirmek, meslek mensuplarının kütüphane ve
kitaplıklardan yararlanmaları için önlemler almak
•

Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

31

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı
•

Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri

yürütmek
•

Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve taşıma hizmetlerini yapmak

•

Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını

sağlamak
•

Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara

sunulmasını sağlamak
•

Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip

etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek
•

Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak

•

Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait

önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak
•

Genel evrak arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve

yürütmek
•

Yatırımlarla ilgili ihtiyaç programı hazırlamak

•

Bakanlığımız afet ve acil durum merkezi ile ilgili hizmetleri yürütmek

•

Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
•

Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralanma ve satın alma işlerini

yürütmek
•

Bakanlığa ait bina ve tesislerin; ilgisine göre Ceza ve Tevkifevleri Genel

Müdürlüğü veya İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak tesis, yapım,
onarım ve kira işlerine ilişkin program ve projeleri hazırlamak, takip etmek, bunların bakım
ve küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak
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•

Arsa seçimi yapmak

•

Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
•

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün görevine giren konular hariç olmak

üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle iş birliği
yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya
yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile
ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak
•

İlgili birimlerle iş birliği yaparak bu birimlerin derlediği hukukî mevzuatı, yüksek

mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası
kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin
kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve
kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak
•

Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi,

belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak
•

Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler

arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,
•

Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı

kuruluşlarda bilgisayar kullanacak personelin eğitimini sağlamak
•

Bilgi işlem standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde, bilgi işlem

makinelerinin ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği
yapmak
•

Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Bakanlık bünyesine aktarımı

konusunda görüş ve önerilerde bulunmak
•

Görev alanına giren konularda, mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin

inceleme ve araştırmalar yaparak Bakanlığa önerilerde bulunmak, tüzük ve yönetmelikler
hazırlamak, genelge düzenlemek
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•

Bilgi işlem müdürlükleri ile birlikte mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlarla

işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak
•

Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Özel Kalem Müdürlüğü
•

Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek

•

Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek

•

Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla

ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek
•

Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.

4.2 Bağlı Kuruluşlar Tarafından Sunulan Hizmetler
Adli Tıp Kurumu
•

Mahkemeler ile hâkimlikler ve Cumhuriyet savcılıkları tarafından gönderilen adli

tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek
•

Adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini, tıpta uzmanlık tüzüğü içerisinde

vermek
•

Adli tıp ve adli birimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer,

sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları
uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adli tıpla ilgili eğitim
programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak
•

Adli tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini

vermek.
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
•

İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu kararlarını yerine getirmek

•

İşyurtlarını yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek

•

Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla ilgili her türlü işlemi yürütmek,

küçüklerin çalışma şartları bakımından ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak
•

İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini, ek bütçelerini, faaliyet

raporu ve netice hesaplarını İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak
•

İşyurtlarında 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre bu Kanunun 8 inci

maddesinde belirtilen nitelikte çalıştırılacak işçilere ilişkin işyurdu yönetim kurullarının
önerilerini İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak
•

İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek

•

Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin

inceleme ve araştırma yaparak İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna öneride bulunmak, tüzük
ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve izlemek, görüş bildirmek, genelge düzenlemek
•

Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

4.3 İlgili Kuruluşlar Tarafından Sunulan Hizmetler
Türkiye Adalet Akademisi
•

Adli, idari ve askeri yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ve noterler ile adalet

hizmetlerine yardımcı personelin ve talep halinde avukatların, meslek öncesi ve meslek içi
eğitimi ve gelişmesi için kurslar açmak; belli alanlarda uzmanlık programları, seminer,
sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile değerlendirilecek
eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve
kurulların hazırlayacakları eğitim planlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve
yürütülmesine yardımcı olmak
•

Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili

kurum, kuruluş ve kurullara görüş bildirmek
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•

Ulusal ve uluslararası hukuk ile adli ve mesleki konular hakkında danışmanlık

hizmeti vermek ve görüş bildirmek
•

Toplum ihtiyaçlarına uygun olarak mevzuatın geliştirilmesi ve bu yönde

çalışmaların yürütülmesi bakımından araştırmalar yapmak, araştırmalara dayanan önerilerde
bulunmak, yayınlar yapmak, gerekirse taslaklar hazırlamak
•

Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak,

yaptırmak; bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek;
yayınlar yapmak ve bu gibi çalışmaları desteklemek
•

Uluslararası kurum ve kuruluşların hukuk ve adalet alanındaki gelişmelerle ilgili

yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak; Türk hukuk ve
adalet alanında faydalı olan yabancı eserler için hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği,
Türkiye Noterler Birliği ve diğer ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yaparak çeviri
planı hazırlamak ve bu planın gerçekleştirilmesine yönelik tedbirleri almak
•

Türkiye ve diğer devletlerdeki hukuk ve adalet alanını ilgilendiren belgelerin,

mevzuatın, mahkeme kararlarının ve yayınların ilgililerin faydalanmasına sunulmasını
sağlamak üzere bir bilgi ve belge merkezi, bilgi bankası ve kütüphane kurmak; Türk hukuk ve
adalet bibliyografyalarını hazırlamak, hazırlatmak ve bunları yayımlamak
•

Adli ve idari yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek öncesi eğitimlerinin

hazırlık ve son dönemlerini bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek
•

Askeri yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile noterlerin ve talep halinde

avukatların stajlarında meslek öncesi eğitim programları düzenlemek
•

Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

4.4 Bakanlık Sürekli Kurulları
Bakanlığımız bünyesinde değişik birimlerin faaliyet alanlarına giren konularda
gerçekleştirilecek faaliyetleri üst politika belgelerine uygun hale getirmek, Bakanlık içerisinde
eş güdümü sağlamak ve söz konusu faaliyetlerde Bakanlık üst yönetiminin farkındalığını
artırmak amaçlarıyla değişik adlar altında sürekli kurullar kurulmuştur.
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•

Strateji Geliştirme Kurulu

Müsteşar başkanlığında merkez teşkilatta yer alan tüm birim amirlerinin katılımıyla
oluşan Kurul, Bakanlık politikalarını belirler. Kurulun sekreterya hizmetlerini Strateji
Geliştirme Başkanlığı yerine getirir.

•

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu

Kurul, Müsteşar başkanlığında; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel
Müdürü, Personel Genel Müdürü, Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir temsilci,
Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek, üniversitelerin hukuk fakültelerinin ceza ve ceza
usûl hukuku ana bilim dalından bir, sosyal hizmetler yüksek okulu veya bölümünden bir,
fakültelerin sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden birer profesör veya doçent unvanına sahip
öğretim üyesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürü, Kadının Statüsü Genel Müdürü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık
ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından üst düzey bir
temsilci, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet
Genel Müdürlüğünün asayişten sorumlu genel müdür yardımcısı veya daire başkanı, Türkiye
Odalar

ve

Borsalar

Birliğinden

bir

temsilci,

Türkiye

Esnaf

ve

Sanatkârlar

Konfederasyonundan bir temsilci ve Denetimli Serbestlik Daire Başkanından oluşur.
Danışma Kurulu; denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin temel
ilkeleri belirler, öneri niteliğinde kararlar alır ve bu kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletir,
müdürlükler ve koruma kurullarının yıllık faaliyetlerini değerlendirir ve önerilerde bulunur.

•

İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu

Kurul; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,
Strateji Geliştirme Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve Teknik İşler Dairesi
Başkanından oluşur.

37

Yüksek Kurul; İşyurtlarının genel amaç ve politikalarını belirler, Genel Müdürlükçe
hazırlanan bütçeyi onaylar, işyurtlarının kurulmasına veya kaldırılmasına karar verir, çalışma
esas ve usullerini belirler, işçilerin çalıştırılmasına, ücretlerinin belirlenmesine ve bunların
işten çıkarılmasına karar verir, İşyurtları Kurumu ile işyurtlarının paralarının yatırılacağı
bankaları belirler,

•

Yayın Danışma Kurulu

Kurul; Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Yayın İşleri Daire Başkanı ve Bakanlık
mensubu yabancı dil yeterliliğine sahip ve/veya birinci sınıfa ayrılmış Bakanlık tetkik
hâkimleri arasından seçilmiş 5 kişiden oluşur. Kurul; yayın faaliyetlerini programlar ve yayın
işlerine yönelik işleri karara bağlar.

•

Eğitim Kurulu

Kurul; Müsteşarın başkanlığında ilgili Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı,
Ceza ve Tevkifevleri ile Personel Genel Müdürleri ve Eğitim Dairesi Başkanından oluşur.
Kurul; eğitim planlarını görüşerek Bakan'ın onayına sunar, eğitimde meydana gelen
aksaklıkların giderilmesi için tedbir alır ve yapılacak her türü hizmet içi eğitimin koordineli
olarak yürütülmesini sağlar.

•

UYAP Koordinasyon Kurulu

24/05/2012 tarihli ve 473 sayılı Bakan Olur u ile oluşturulan kurul Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığından sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı,
Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, Personel
Genel Müdürü, Avrupa Birliği Genel Müdürü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanından oluşur.
Kurul; UYAP üzerinden kurumlara, özel ve tüzel kişilere verilecek bilgi ve belgelerin
özellik arz etmesi ve hukukî açıdan sorunlarla karşılaşılmaması için paylaşılacak bilgi ve
belgelerin belirlenmesinin yanı sıra yargının ve yargıya yardımcı olan birimlerin iş ve
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işlemlerinin yargı bağımsızlığı esaslarına uygun olarak UYAP üzerinden gerçekleştirilmesi,
UYAP ve diğer bilişim sistemlerinin bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik gereken
tedbirlerin alınmasına karar vermek üzere kurulmuştur.

4.5 Merkez Dışı Birimler
Anayasanın 138 inci maddesi hükmü uyarınca, Türk Milleti adına yargı yetkisini
kullanan mahkemelere hiçbir makam emir veremez; görülmekte olan dava hakkında görüş
bildiremez; genelge gönderemez. Bu nedenle Bakanlığımızın yargı görevleri yönüyle
hâkimler ve mahkemeler üzerinde denetim ve gözetim yetkisi bulunmamaktadır. Ancak
Anayasanın 140 ve 2992 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince hâkimler ve Cumhuriyet
savcılıkları idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı olmakla birlikte mahkemeler
ve Cumhuriyet savcılıkları, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslarına İlişkin
Kanunun öngördüğü anlamda taşra teşkilatı kapsamında değerlendirilmemiştir.
Diğer yandan 5018 sayılı Kanun kapsamında bölge adliye mahkemesi başsavcılıkları,
Cumhuriyet başsavcılıkları ve bölge idare mahkemesi başkanlıkları ile müstakil idare ve vergi
mahkemeleri başkanlıkları harcama birimi olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda Bakanlığımızın diğer merkez dışı birimleri şunlardır;

4.5.1. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri
Mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların infaz işlemleri bu kurumlar
aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan hükümlü ve tutukluların disiplin, muhafaza,
eğitim, sağlık işlemleri infaz kurumları aracılığı ile yerine getirilmektedir.

4.5.2. İcra ve İflas Daireleri
Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra ve iflas dairesi bulunmakta
olup, bu daireler icra ve iflas konusunda kanunlarla tanınan yetkileri kullanarak iş ve işlemler
yapmaktadır.
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4.5.3. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Müdürlükleri
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Müdürlükleri 5402 sayılı Denetimli
Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu gereğince adli yargı adalet
komisyonları bünyesinde kurulmuştur. İş durumu ve coğrafi konum göz önüne alınarak Genel
Müdürlüğün önerisi ve Bakanlık onayı ile denetimli serbestlik müdürlüğü bulunmayan
ilçelerde de denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerini yürütmek üzere müdürlüğe bağlı büro
kurulabilir.
Müdürlüklerde anılan Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri, soruşturma ve
kovuşturma evreleri ile hükümden ve salıverilmeden sonra bir denetim planı çerçevesinde
yerine getirmekte, çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine denetimli serbestlik, yardım ve
koruma hizmetleri alanında gözetim esaslarına göre yardımda bulunmakta ve Mahkemelerce
verilen hürriyeti bağlayıcı cezalara alternatif cezaların infaz işlemlerini, bu kapsamdaki
hükümlülerin eğitim işlemlerini, iş imkânı sağlanmasını ve gerekli diğer koordinasyon
işlemlerini gerçekleştirmektedir.

4.5.4. Adli Sicil Bölge Müdürlükleri, Adli Sicil Şeflikleri ve Büroları
5352 sayılı Adli Sicil Kanunun verdiği görevler, adli sicil bölge müdürlükleri, bölge
müdürlüğü olmayan yerlerde ise şeflik ve bürolar aracılığı ile yerine getirilmektedir.

4.5.5. Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri, Bilgi İşlem Şeflikleri ve Büroları
Ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları ve müstakil adliye binaları olan bölge idare
mahkemesi başkanlıkları bünyesinde taşra teşkilatı birimleri olarak bilgi işlem şube
müdürlükleri, bilgi işlem şeflikleri ve bilgi işlem büroları kurulmuştur. Bu birimler aracılığı
ile Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamındaki yargı birimleri, Bakanlık taşra teşkilatı,
bağlı ve ilgili kuruluşlarında bulunan bilgisayar ve yan donanımları ile bu birimlerdeki
bilgisayar ağı altyapısının çalışır halde tutulması, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek arızaların giderilmesi ve kullanıcılardan gelecek destek taleplerinin kısa sürede
karşılanması çalışmaları yürütülmektedir.
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4.6 Yurt Dışı Adli Müşavirlikler
Adalet hizmetlerinin, uluslararası ilişkiler alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda
etkinliğinin arttırılması amacıyla 12 Nisan 2012’de Dışişleri Bakanlığı ile protokol
imzalanmış ve bu çerçevede ilk defa Londra, Berlin, Paris, Washington DC ve Lahey ile
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi
Temsilciliğimizde tamamı hâkim sınıfından olan yedi adalet müşaviri görevlendirilmiştir.
Ayrıca Uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda yirmi üç hakim görevlendirilmiştir.

5. Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi
5.1.

İç kontrol

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını,
muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan
organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.
5018 sayılı Kanun uyarınca kamu kurumlarının oluşturmak zorunda oldukları iç
kontrol

sistemine

ilişkin

çalışmaların

koordinasyonu

görevi

Strateji

Geliştirme

Başkanlıklarındadır. Bu görevin gereği olarak önceki yıllarda Bakanlığımız Strateji
Geliştirme Birimi koordinasyonunda İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu eylem
planında tüm birimlerin yerine getirecekleri görevler yer almakta ve takvime bağlanmaktadır.
Buna göre iç kontrol sisteminin ilk olarak Strateji Geliştirme Başkanlığında kurulması
ve diğer birimlere bu uygulamanın sonuçlarının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Çalışmaları
yürütmek üzere İç Kontrol Çalışma Ekibi oluşturulmuştur.
2014 yılı içerisinde Başkanlığımızda kurulan iç kontrol sistemi Bakanlığımız
birimlerine tanıtılacak ve sistemin tüm birimlerde kurulması sağlanacaktır.
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5.2.

İç denetim

Bakanlığımız iç denetime ilişkin vizyonunu, “Uluslararası standartlara uygun ve etkin
iç denetim uygulamalarıyla Kurum içine ve Kurum dışına güvence sağlamak, iyi uygulama
örneklerini yaygınlaştırmak” şeklinde belirlemiştir.
Bakanlığımız İç Denetim Birimi tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında 2013
yılında dokuz adet rapor düzenlenmiştir.
2013 yılında düzenlenen raporlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
S.
NO
1

RAPOR
NO
2013 / 01

RAPOR
TARİHİ
14/03/2013

DOSYA
GRV.TÜRÜ
DANIŞMANLIK

AÇIKLAMA
Van ve Erciş Depreminde Kriz Yönetimi

2

2013 / 02

26/03/2013

DANIŞMANLIK

Adli Hizmet Uzmanlığı

3

2013 / 03

10/07/2013

DANIŞMANLIK

Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Hakları

4

2013 / 04

30/07/2013

DANIŞMANLIK

Hukuk Yargılamasında Süre ve Süreçlere ilişkin
Standartlar

5

2013 / 05

23/12/2013

DANIŞMANLIK

Bakanlığımız (2010-2014) Stratejik Planı’nda
belirlenen amaç, hedef ve faaliyetler ile 2010, 2011 ve
2012 yılı Performans Programları hedef ve
göstergelerinin gerçekleşme düzeylerinin birimler
itibariyle değerlendirilmesi

6

2013 / 06

23/12/2013

DANIŞMANLIK

İnşaatların ihale ve yapım süreçlerinin incelenmesi

7

2013 / 07

31/12/2013

DANIŞMANLIK

Bakanlık yemekhanesinde hijyen şartları

8

2013 /08

31/12/2013

DANIŞMANLIK

Hizmet Binaları ve lojmanlardaki güvenlik hizmetleri

9

2013 / 09

31/12/2013

DANIŞMANLIK

Bakanlığımızın taraf olduğu adli ve idari dava ile icra
takiplerine ilişkin sürecin ve bu kapsamda 659 sayılı
K.H.K. uyarınca yürütülen işlemlerin incelenmesi

2012 yılında 3 adet denetim, 5 adet danışmanlık olmak üzere toplam 8 adet rapor düzenlenmiştir.
2013 yılında tamamı danışmanlık olmak üzere 9 adet rapor düzenlenmiştir.
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II. AMAÇ VE HEDEFLER
A- AMAÇLAR
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
1.

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi çalışmalarına katkı

sağlamak ve bu konuda adalet aktörleriyle işbirliğini geliştirmek
1.1

2010 yılı sonuna kadar HSYK’ nın; bağımsızlık, tarafsızlık, objektiflik,

şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, uluslararası belgelere uygun olarak geniş tabanlı temsil
esasına göre yeniden yapılandırılması, kararlarına karsı etkili bir başvuru sisteminin
getirilmesi ve yargı yolunun açılması ile buna paralel olarak sekretarya hizmetleri ve adalet
teşkilatı denetim sisteminin düzenlenmesi konusunda çalışma yürütülmesi
1.2

2010 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının atama, nakil ve terfi sisteminin

yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yürütülmesi
1.3

2014 yılı sonuna kadar kamuoyunda yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı

konusundaki bilinci artırmak üzere adalet aktörleri, medya ve sivil toplum örgütleri ile
işbirliği yapılması
1.4

2010 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının, örgütlenme özgürlüğünün

geliştirilmesi çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması
1.5

2012 yılı sonuna kadar evrensel ilkeler gözetilmek suretiyle yargı mensupları

için yargısal etik ilkelerin belirlenerek geliştirilmesi
1.6

2012 yılı sonuna kadar kişisel verilerin korunması ilkesi gözetilerek, yargı

kararlarına herkesin erişimini sağlamak için çalışmalar yapılması
1.7

2012 yılı sonuna kadar yargı mensupları ile ilgili disiplin hükümlerinin nesnel

ölçütler geliştirilmesi suretiyle düzenlenmesi
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2.

Yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması ile yargılamaların makul

sürede sonuçlandırılması amacıyla düzenlemeler yapmak
2.1

2014 yılı sonuna kadar yargı mensubu ve çalışanı sayısının uluslararası

standartlar gözetilerek artırılması
2.2

2014 yılı sonuna kadar adalet aktörleri arasındaki iletişimin artırılması ve

yargının sorunlarına yönelik ortak çözüm önerileri geliştirilmesi
2.3

2013 yılı sonuna kadar avukatlık mesleğinin sorunlarının çözümüne ve

avukatların yargısal faaliyetlere daha etkin katılımının sağlanmasına yönelik olarak Türkiye
Barolar Birliği ve barolar ile işbirliği yapılması
2.4

2010 yılı sonuna kadar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi için

çalışmaların tamamlanması ve idari yargıda istinaf kanun yolu için mevzuat değişikliklerinin
hazırlanması
2.5

2011 yılı sonuna kadar adlî hizmet uzmanlığının oluşturulması için çalışmalar

yürütülmesi
2.6

2010 yılı sonuna kadar, birbirine yakın ve/veya is sayısı az olan adliyelerin en

yakın adliyelerle birleştirilmesi çalışmasının tamamlanması
2.7

2014 yılı sonuna kadar, yargıda uzmanlık faaliyetlerinin geliştirilmesi

2.8

2012 yılı sonuna kadar yargılamanın daha etkili ve hızlı yürütülmesine yönelik

mevzuat düzenlemelerinin hazırlanması
2.9

2010 yılı sonuna kadar bilirkişilik kurumunun geliştirilmesi amacıyla

çalışmalar yürütülmesi
2.10

2014 yılı sonuna kadar yargı mensupları ile çalışanlarına yönelik sosyal ve

kültürel faaliyetler düzenlenerek kurum içi iletişimin artırılması ve yargı çalışanlarının özlük
haklarının iyileştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi
2.11

2010 yılı sonuna kadar yargının is yükünün azaltılması amacıyla kamuda

görev yapan hukuk müşavirleri ve avukatların daha etkin hale getirilmesi konusunda çalışma
yürütülmesi
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2.12

Adalet hizmetlerinde (aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, ceza infaz

kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri vb) görev alan uzmanların (psikolog, sosyolog,
pedagog, sosyal çalışmacı, öğretmen vb.) hizmetlerinden daha etkin ve verimli biçimde
faydalanılması için çalışma yürütülmesi
2.13

2012 yılı sonuna kadar soruşturmaların daha etkin ve hızlı yürütülmesinin

sağlanması konusunda çalışmalar yürütülmesi
2.14

2012 yılı sonuna kadar tanıklık müessesesinin uygulamada daha etkin hale

getirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmesi
2.15

2012 yılı sonuna kadar icra ve iflas sisteminin etkinlik ve verimliliğinin

artırılması için çalışmalar yürütülmesi

3.

Mesleki yetkinliğin geliştirilmesini sağlamak

3.1

2012 yılı sonuna kadar, hukuk eğitimi ve öğretiminin sorunlarının çözümüne

yönelik bilimsel etkinlikler düzenlenmesi
3.2

Türkiye Adalet Akademisi ile işbirliği içerisinde Akademinin kapasitesinin

artırılması konusunda çalışma yürütülmesi
3.3

2014 yılı sonuna kadar, yargı mensubu ve çalışanlarının ihtiyaç duyduğu bilgi

kaynaklarının ulusal ve uluslararası gelişmeler izlenerek temin edilmesi
3.4

2014 yılı sonuna kadar, AİHM, diğer ülkelerin yüksek mahkeme kararları ve

yargıyı ilgilendiren uluslararası belgeler ile alanında önemli hukuk eserlerinin Türkçe’ye ve
temel mevzuatımızın yabancı dillere çevrilmesi
3.5

2014 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının çeşitli alanlarda meslek içi eğitime

tabi tutulması
3.6

2014 yılı sonuna kadar yargı mensupları ve avukatlar ile akademisyenler

arasındaki mesleki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi
3.7

2014 yılı sonuna kadar tüm yargı çalışanlarına eğitim verilmesi ve personel

eğitim merkezlerinin kurulması
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3.8

2014 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının % 20 sinin yabancı dil eğitimi

almasının sağlanması ile yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü eğitim alan yargı mensubu oranının
artırılması
3.9

2014 yılı sonuna kadar adalet hizmetlerinin çeşitli alanlarında diğer ülke

uygulamalarının takip edilmesi ve tecrübenin paylaşılması için çalışma yürütülmesi
3.10

2012 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının adaylık dönemlerinin daha etkili ve

verimli olmasını sağlayacak çalışmaların ilgili kurumlarla işbirliği halinde yürütülmesi

4.

Uyuşmazlıkları Önleyici Nitelikteki Tedbirlerin Etkin Hale Getirilmesini

ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesini Sağlamak
4.1

2011 yılı sonuna kadar, hukuk kültürünün artmasını sağlayacak bilgilerin

ilköğretimden başlamak suretiyle müfredata alınması için çalışmalar yürütülmesi
4.2

2011 yılı sonuna kadar ceza adaleti sisteminde yer alan uzlaşma kurumunun

kapasitesinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi
4.3

2012 yılı sonuna kadar hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk kurumunun

düzenlenmesi ve uygulamaya ilişkin alt yapı çalışmalarının tamamlanması
4.4

2012 yılı sonuna kadar tahkim kurumunun uygulanmasının yaygınlaştırılması

ve etkinleştirilmesi konusunda çalışma yürütülmesi
4.5

2011 yılı sonuna kadar idari uyuşmazlıkların yargı öncesi çözüm usullerinin

geliştirilmesi

5.

Ceza İnfaz Sistemini ve Denetimli Serbestlik Hizmetlerini Uluslararası

Standartlar Çerçevesinde Geliştirmek
5.1

2014 yılı sonuna kadar ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların yasam

standartlarının yükseltilmesi, artan ihtiyaçlar dikkate alınarak barındırma kapasitesinin % 40
oranında artırılması
5.2

2014 yılı sonuna kadar ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik ve yardım

merkezlerinde insan kaynakları ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi
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5.3

2014 yılı sonuna kadar denetimli serbestlik sisteminin geliştirilerek daha etkin

hale getirilmesi
5.4

2014 yılı sonuna kadar, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin

iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik yapılan çalışmaların arttırılması ve ceza
infaz sisteminde kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği imkânlarının artırılması
5.5

2012 yılı sonuna kadar, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yetişkinler,

çocuklar ve mağdurlar için psiko-sosyal destek programlarının oluşturulması
5.6

2014 yılı sonuna kadar, ceza infaz kurumlarının güvenlik risk seviyesinin en

aza indirilmesine yönelik çalışmalar yapılması
5.7

2014 yılı sonuna kadar, ceza infaz sistemi alanında, diğer ülkelerle işbirliği

imkânlarının geliştirilmesi
5.8

2014 yılı sonuna kadar, ceza infaz kurumlarında sunulan sağlık hizmetlerinin

geliştirilmesi
5.9

2013 yılı sonuna kadar ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim

merkezlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi
5.10

Ceza infaz kurumlarında insan hakları uygulamalarının değerlendirilmesi ve

eksikliklerin giderilmesi

6.

Adalet

Hizmetlerinde

Güncel

Teknolojik

İmkânlar

ile

Bilişim

Sistemlerinin Kullanılmasını ve Geliştirilmesini Sağlamak
6.1

2012 yılı sonuna kadar Bakanlık teşkilatı ile tüm adalet teşkilatında yapılan is

ve işlemlerin elektronik ortamda UYAP üzerinden yapılmasının sağlanması ve UYAP’ın ilgili
kurumlarla dış entegrasyonunun tamamlanması
6.2

2014 yılı sonuna kadar, UYAP iletişim altyapısının güncel teknolojilerin takip

edilmesi suretiyle hızlı ve kesintisiz hizmet verecek şekilde güçlendirilmesi ve yedeklenmesi
6.3

Adalet hizmetlerinde kullanılan, bilgisayar ve yan donanımları ile aktif ağ

cihazlarının ihtiyaca ve güncel teknolojiye uygun olarak azami beş yıllık periyotlarla
yenilenmesi ve yazılım eksikliklerinin giderilmesi
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6.4

UYAP sistem merkezi ve acil durum merkezinin kullanıcılara sunulan

fonksiyonlar, ihtiyaçlar ve güncel teknolojiler dikkate alınarak üç yılda bir güçlendirilmesi
veya yenilenmesi
6.5

2014 yılı sonuna kadar adalet hizmetlerinden yararlananların, elektronik

ortamda ilsem yapabilmelerinin ve bilgilendirilmelerinin sağlanması
6.6

2014 yılı sonuna kadar bilişim suçlarının tespiti konusunda güncel teknoloji

takip edilerek altyapı çalışmalarının tamamlanması ve adli bilişim hizmetlerinin yürütülmesi
6.7

2011 yılı sonuna kadar bilgi güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi ve

bilişim alanında uzman teknik personel ihtiyacının karşılanması konusunda çalışmaların
yapılması
6.8

2014 yılı sonuna kadar, diğer ülkelerin bilişim sistemi uygulamalarının

incelenmesi ve işbirliği imkânlarının geliştirilmesi
6.9

2014 yılı sonuna kadar adli sicil faaliyetlerinin güncel gelişmeler gözetilerek

UYAP’la bağlantılı olarak geliştirilmesi doğrultusunda çalışma yürütülmesi
6.10

2014 yılı sonuna kadar adli istatistik çalışmalarının geliştirilmesi ve UYAP’ın

adli veri madenciliği alanında etkin kullanılmasının sağlanması

7.

Adli Mimarinin Özellikleri Gözetilerek Adalet Hizmet Binaları Yapımına

Devam Etmek ve Teknik Altyapı Hizmetlerini Yeterli Düzeyde Sunmak
7.1

2014 yılı sonuna kadar, adalet teşkilatının hizmet binası ihtiyacının

oluşturulacak ölçütler çerçevesinde giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması
7.2

7.2 2014 yılı sonuna kadar adliyelerde, avukatlık hizmetlerinin yerine

getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan yeterli fiziki olanakların imkânlar dâhilinde sağlanması
konusunda çalışma yürütülmesi
7.3

7.3 2014 yılı sonuna kadar adalet hizmet binalarında kullanılan mefruşat ve

teknik alt yapının yenilenmesinin sağlanması ve hizmet araçlarının ihtiyaca göre yenilenmesi
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8.

Adalete Erişim İmkânlarının Artırılmasını ve Etkin Kullanımını

Sağlamak
8.1

2011 yılı sonuna kadar hukuk yargılamasında adli yardım usulünün

etkinleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması
8.2
konusunda

2011 yılı sonuna kadar yararlanıcıların hukuki sorunlar ve dava akış süreçleri
bilgilendirilmesi

ile

adliye

internet

sitelerinin

geliştirilerek

standarda

kavuşturulması
8.3

2010 yılı sonuna kadar, yargı yerlerindeki tercüme hizmetlerinin standarda

bağlanması konusunda çalışma yapılması
8.4

2011 yılı sonuna kadar dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırıcı

önlemlerin alınması konusunda çalışma yapılması

9.

Adli Tıp Kurumunun, Adli Bilimler Alanında Kapasitesini Geliştirmek ve

Hizmeti Yaygınlaştırmak
9.1

2014 yılı sonuna kadar Adli Tıp Kurumu birimlerinin ülke genelinde

yaygınlaştırılması
9.2

2014 yılı sonuna kadar, uluslararası kalite standartlarına uygun akredite olmuş

laboratuarlar oluşturulması ve adli bilimler alanında teknolojik kapasitenin artırılması
9.3

2014 yılı sonuna kadar adli bilimler alanlarının geliştirilmesine yönelik

bilimsel etkinlikler düzenlenmesi ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi
9.4

2014 yılı sonuna kadar, adli bilimler alanında insan kaynakları kapasitesinin

geliştirilmesi

10.

Uluslararası İşbirliğini geliştirmek ve Avrupa Birliği Müktesebatına

Uyumu Sağlamak
10.1

2011 yılı sonuna kadar, uluslararası adli yardımlaşma işlemlerinin yerine

getirilmesi ve AB kurumları ile diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin daha etkin
yürütülmesi amacıyla kurumsal düzenlemelerin yapılması
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10.2

2014 yılı sonuna kadar, adli ilişki içerisinde bulunulan ülkelerle imzalanan adli

yardımlaşma sözleşmeleri sayısının arttırılması ve adli yardımlaşma işlemleri konusunda adli
teşkilatın kapasitesinin artırılması
10.3

2011 yılı sonuna kadar, AİHM nezdinde Türkiye ile ilgili davalara ilişkin

görevlerin Bakanlığımız tarafından üstlenilmesi konusunda çalışma yürütülmesi
10.4

2014 yılı sonuna kadar, Avrupa Birliği fonları ve destek programlarına yönelik

proje hazırlama kapasitesinin artırılması
10.5

Katılım Ortaklığı Belgesi ve müzakere/katılım sürecinin diğer temel

belgelerinde yer alan önceliklerden Bakanlığımızı ilgilendiren hususların yerine getirilmesi

11.

Adalet Teşkilatı Yönetim Sistemini Geliştirmek

11.1

2011 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının idari konulardaki görev ve

sorumluluklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması
11.2

2010 yılı sonuna kadar yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda Bakanlık

teşkilatının yeniden yapılandırılması konusunda çalışmalar yapılması
11.3

2012 yılı sonuna kadar noterlik mesleğinin daha çağdaş ve işlevsel bir yapıya

kavuşturulması için Türkiye Noterler Birliği ile işbirliği halinde çalışma yürütülmesi
11.4

2010 yılı sonuna kadar Bakanlığın iç denetim kapasitesinin güçlendirilmesi

konusunda çalışmalar yürütülmesi

12.

Medya ve Halkla İlişkilerin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak

12.1

2014 yılı sonuna kadar yargı ile medya arasındaki iletişimin geliştirilmesi

12.2

2014 yılı sonuna kadar halkın adalet sistemine yaklaşımını öğrenmek ve

beklentilerini tespit etmek amacıyla belli aralıklarla kamuoyu araştırmaları yapılması
12.3

2010 yılı sonuna kadar büyük adliyelerde basın ve halkla ilişkiler büroları

oluşturulması
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B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

YARGI REFORMU POLİTİKA BELGELERİ

Yargı Reformu Stratejisi

Kalkınma Planı

(Avrupa Birliği 23. Fasıl)

Stratejik Plan
(Bakanlığın Kurumsal Planı)

Dünya genelinde olduğu gibi Ülkemizde de temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi,
insan haklarının güvence altına alınması, herkesin adalete erişiminin sağlanması, etkin ve
verimli adalet sistemi tesis edilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması, yargı
reformunun ana eksenleri olarak kabul edilmektedir. Söz konusu bu durum sürdürülebilir
insani kalkınmanın temel ihtiyaçlarından biri olarak yargı reformlarının hızlandırılmasına ve
adalet sisteminin bir bütün halinde yenilenmesinde büyük bir rol oynamıştır.
Ülkemizde de uzun yıllardır dile getirilen sorun odaklı yargı reform anlayışı son on
yıldır yargının tüm alanlarını kapsayan, sistematik ve bilimsel bir bakış açısıyla yüksek
önceliğe sahip konulardan biri haline gelmiştir. Avrupa Birliğine aday ülke olarak bu süre
zarfında geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde kapsamlı, anayasal ve yasal değişiklikler
gerçekleştirilmiştir. Devlet politikası olarak yargı reformlarını gerçekleştirmedeki kararlılık
başta 10 uncu Kalkınma Planı, Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığı Stratejik Planı
olmak üzere yargıyla ilgili tüm temel politika belgelerinde ifadesini bulmuştur.
Yargılamanın işleyişinde ve temel unsurlarında hizmet kalitesini artıcı çabalar
sürdürülecek: hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti gerekleri çerçevesinde, yargılama
sürecinin hızlı, adil, güvenli ve isabetli şekilde işlemesini sağlayacak hukuksal ve kurumsal
düzenlemeler yapılacaktır. Benzer şekilde, Türkiye’nin 2008–2013 Ulusal Programı da
yargının verimlilik, etkinlik ve işlevselliğinin artırılması için davaların hızlı, basit, en az
giderle ve etkin bir biçimde görülmesine imkan tanınması bazı uyuşmazlıkların çekişmeli
yargı şeklinde mahkemelere intikali yerine nizasız kaza, sulh, uzlaşma gibi yöntemlerle
çözümünün sağlanmasını vurgulamaktadır.
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Adalet Bakanlığı'nın temel politika ve öncelikleri Adalet Bakanlığı Stratejik Planı,
Yargı Reformu Stratejisi ve Kalkınma Planlarıdır. Bu politika belgeleri oluşturulurken
referans olarak alınan temel belgeler ve yapılan çalışmalar;
•

Adalet hizmetlerine ilişkin diğer ülke uygulamaları ve uluslararası ve ulusüstü

örgütlerin çalışmaları takip edilmiştir. (Yukarıda da belirtildiği gibi adalet hizmetlerine
yönelik temel politikalar belirlenirken mutlak surette göz önünde bulundurulması gereken
uluslararası sözleşme, tavsiye, karar veya ilkeler de bulunmaktadır. Bunlar arasında; Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları, Avrupa Konseyi
Tavsiye Kararları, 23. Fasıl Tarama toplantılarına ilişkin belgeler, Birleşmiş Milletler,
Bangolar Yargı Etiği İlkeleri (2003/43 Sayılı), Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığının
Temel İlkeleri, Hâkimlerin Rolü, Etkinliği Ve Bağımsızlığı Konusunda Avrupa Konseyi Üye
Devlet Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı [R(94)12], AB Komisyonunca Türkiye Hakkında
Hazırlanan İlerleme Raporları, AB Komisyonu Uzmanlarınca Türk Yargısı Hakkında
Hazırlanan İstişari Ziyaret Raporları sayılabilir)
•

2007–2013 dönemlerini kapsayan ve TBMM’nin 28.6.2006 tarih ve 877 sayılı

kararı ile kabul edilen Onuncu Kalkınma Planı ve Planın hazırlanmasına temel teşkil eden
Adalet Hizmetleri İhtisas Komisyonu Raporu göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca 2012
yılında Onuncu Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamına oluşturulan Adalet Hizmetlerinde
Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına Adalet Bakanlığı olarak katılım sağlanmış ve
politika ve önceliklerimiz dile getirilmiştir.
•

Ülkemizin AB’ye katılım sürecinde önemli bir temel belge niteliğinde olan Ulusal

Programda yer alan öncelikler gözetilmiştir
•

Bilgi Toplumu Stratejisi gibi sektörel planlama çalışmaları takip edilmiştir

•

Ülkemizde üniversitelerin yaptıkları araştırmalar ihmal edilmemiştir.

Toplantılar, çalıştaylar düzenlenmiş, anket çalışmaları yapılmış ve ilgili kurum,
kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmıştır.
Tüm bunlardan yola çıkıldığında Bakanlığımızın temel politika ve öncelikleri şu
şekilde özetlenebilir:
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•

Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı ve Saydamlığının Güçlendirilmesi

•

Yargının Kalitesi ve Verimliliğinin Artırılması Yönelik Çalışmalar Yapmak

•

Yargılamaların Makul Sürede Sonuçlandırılması Amacıyla Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi İçtihatları ve İyi Uygulama Örnekleri Dikkate Alınarak Düzenlemeler Yapmak.
•

Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi

•

Hukuk Eğitimi İle İlgili Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitimin Geliştirilmesi

•

Hukuk Kliniği uygulamalarının yaygınlaştırılması

•

Uyuşmazlıkları Önleyici Nitelikteki Tedbirlerin Etkin Hale Getirilmesini ve

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesini Sağlamak
•

Ceza İnfaz Sistemini ve Denetimli Serbestlik Hizmetlerini Uluslararası Standartlar

Çerçevesinde Geliştirmek
•

Adalet Hizmetlerinde Güncel Teknolojik İmkânlar ile Bilişim Sistemlerinin

Kullanılmasını ve Geliştirilmesini Sağlamak
•

İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binaları Yapımına Devam Etmek

ve Teknik Alt Yapı Hizmetlerini Yeterli Düzeyde Sunmak
•

Adalete Erişim İmkânlarının Artırılmasını ve Etkin Kullanımını Sağlamak

•

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar

Yapmak
•

Çocuk ve Engellilere Yönelik Uygulamaların Geliştirilmesi

•

Adli Tıp Kurumunun, Adli Bilimler Alanında Kapasitesini Geliştirmek ve Hizmeti

Yaygınlaştırmak
•

Adalet Alanında Uluslararası İşbirliğinin Geliştirmek

•

Adalet Örgütünün Etkinleştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak

•

Yargının Halkla İlişkilerinin Geliştirilmesi

•

İcra ve İflas Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. Malî Bilgiler
Bakanlığımız 2013 yılı ödenek ve harcamalarının sınıflandırılmasına ilişkin tablolar
aşağıda yer almaktadır.
Bakanlığımız 2013 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılması
KODU

01

02

AÇIKLAMA

PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ

2013

YIL SONU

2013

KBÖ

ÖDENEĞİ

HARCAMA

3.911.894.000

3.964.798.000

3.960.821.723

594.086.000

594.202.000

591.195.361

03

MAL VE HİZMET ALIMLARI

953.246.000

1.334.012.200

1.315.978.057

05

CARİ TRANSFERLER

287.007.000

267.008.800

256.638.187

06

SERMAYE GİDERLERİ

570.650.000

384.875.856

342.132.728

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

518.500.000

681.497.000

681.497.000

6.835.383.000

7.226.393.856

7.148.263.056

GENEL TOPLAM

2013 Malî Yılı Bütçesi Ekonomik Kodlara Göre Harcama Tutarlarının Dağılımı

SERMAYE GİDERLERİ
4,79%
SERMAYE T RANSFERLERİ
9,53%
CARİ T RANSFERLER

PERSONEL GİDERLERİ

3,59%

55,41%

MAL VE HİZMET ALIMLARI
18,41%

SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
8,27%
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Bakanlığımız 2013 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırılması
BÜTÇE
ACIKLAMA

ÖDENEĞİ
KBÖ

YIL SONU

YIL SONU

ÖDENEĞİ

HARCAMA

Genel Kamu Hizmetleri

1.230.957.500

1.370.274.696

1.321.440.021

Savunma Hizmetleri

1.370.000

171.000

169.474

5.603.055.500

5.855.948.160

5.826.653.561

6.835.383.000

7.226.393.856

7.148.263.056

Kamu Düzeni ve Güvenlik
Hizmetleri
TOPLAM

Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bakanlığımız Birimlerinin 2013 Yılı Bütçesi
BİRİMLER

2013

YIL SONU

2013

KBÖ

ÖDENEĞİ

HARCAMA

1

Özel Kalem Müdürlüğü

5.821.000

6.363.000

6.246.635

2

Teftiş Kurulu Başkanlığı

6.270.000

5.991.500

5.833.359

4

İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

35.934.000

33.615.500

32.212.024

5

Eğitim Dairesi Başkanlığı

4.388.000

3.127.000

3.013.409

6

Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı

1.412.000

1.038.000

1.015.459

7

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

163.287.000

171.510.916

151.887.879

8

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı

133.940.000

99.418.493

83.401.446

9

Strateji Geliştirme Başkanlığı

4.053.000

3.531.000

3.339.712

10 Mahkemeler

3.418.956.500

3.593.900.500

3.579.006.923

11 Personel Genel Müdürlüğü

8.685.000

9.095.000

8.785.297

12 Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

4.807.000

4.592.000

4.524.066

13 Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

3.606.000

3.721.000

3.706.580

14 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

10.045.000

14.291.000

13.356.012

15 Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri

2.787.687.500

3.028.340.160

3.016.264.360

16 Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü

8.376.000

4.809.000

4.735.858
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17 Kanunlar Genel Müdürlüğü

3.393.000

3.253.000

3.215.552

12.900.000

24.817.000

24.341.720

19 Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

3.971.000

3.025.000

2.982.814

20 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

46.667.500

45.269.000

44.595.382

21 Uyuşmazlık Mahkemesi

979.000

1.009.000

1.000.010

22 Yüksek Seçim Kurulu

170.204.500

165.676.787

154.798.558

TOPLAM

6.835.383.000

7.226.393.856

7.148.263.055

18

Uluslararası Hukuk ve Dışilişkiler Genel
Müdürlüğü

* Bakanlığımız ve İşyurtları Kurumu Yatırım Bütçeleri
YATIRIM BÜTÇESİ

2012

2013

Artış Oranı

Adalet Bakanlığı

212.687.000

570.650.000

168,31

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu

495.245.000

520.500.000

5,10

TOPLAM

707.932.000

1.091.150.000

54,13

* Bakanlık bütçesinin yıllara göre konsolide bütçe içindeki payı ise şu şekildedir.
YILI

KONSOLİDE BÜTÇE

ADALET BAKANLIĞI

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

% ORANLAR

2000

46.827.438.000.000.000

360.828.000.000.000

0,77

2001

48.219.490.000.000.000

451.414.000.000.000

0,94

2002

97.831.000.000.000.000

808.141.000.000.000

0,83

2003

146.910.000.000.000.000

1.114.931.000.000.000

0,76

2004

150.658.129.000.000.000

1.294.956.780.000.000

0,86

2005

169.775.684.370

1.604.374.000

0,94

Yılı

Merkezi Yönetim Bütçesi Başlangıç

Adalet Bakanlığı Başlangıç

Ödeneği (Genel Yönetim)

Ödeneği

% Oranları

2006

182.610.338.251

1.771.982.000

0,97

2007

215.059.364.459

2.824.007.000

1,31

2008

233.956.370.463

2.847.927.000

1,22
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2009

276.088.760.474)

3.495.696.000)

(1,26)

2010

301.656.587.292

3.783.866.000

1,25

2011

335.096.375.830

4.887.725.500

1,46

2012

384.326.629.521

5.277.312.000

1,37

2013

396.705.004.350

6.835.383.000

1,54

2014

480.047.818.000

8.239.490.000

1,72

2013 yılında Merkezi Yönetim Bütçesi bir önceki yıla göre % 3,22 artış gösterirken,
Bakanlığımız bütçesi bir önceki yıla göre % 29,52 oranında artmıştır. 2013 yılında
Bakanlığımız bütçesinin, Merkezi Yönetim Bütçesi içinde payı ise %1,72 'dir.
Bakanlığımızın 2012 yılında 5.277.312.500 TL olan başlangıç ödeneği 2013 yılında %
29,52 oranında artarak 6.835.383.000 TL’ye yükselmiştir.
2012 yılı sonunda toplam ödenek miktarı 5.994.338.292 TL iken 2013 yılı sonunda %
20,53 artış göstererek 7.225.117.516 TL’ye yükselmiş ve bu ödeneğin 7.148.263.056 TL’si
harcanmıştır.
Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına göre, toplam ödeneğin büyük
çoğunluğu personel giderleri için tahsis edilmiştir. 2013 yılında bütçe giderleri toplamının
%18,41’i mal ve hizmetleri alımı giderleri ve %4,79’u sermaye (yatırım) giderleridir. Cari ve
sermaye transferleri ise giderlerin %13,12’sini oluşturmaktadır.
2013 yılında Bakanlığımız genel bütçe yatırım bütçesi bir önceki yıla göre % 168,31
oranında artarak 570.650.000 TL’ye ulaşırken, İşyurtları Kurumu yatırım bütçesi bir önceki
yıla göre %5,10 oranında artarak 520.500.000 TL’ye ulaşmıştır.

Bakanlığımız Bütçesinin yarıdan fazlasını oluşturan Mahkemeler bütçesinin ekonomik
kod bazında ödenek dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
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2013 Mahkemeler Bütçesi Genel Bütçe Toplamı: 3.581.053.004,06 TL

785.869.044,43 TL;
21,95%

24.955.215,26 TL;
0,70%

01 - PERSONEL GİDERLERİ
7.046.089,67 TL;
0,20%

02 – SGK PİRİMLERİ
05 – CARİ TRANSFERLER

348.244.507,10 TL;
9,72%

03 - MAL VE HİZMET ALIMLARI
2.414.938.147,60 TL;
67,44%

06 – YATIRIMLAR

2013 Mahkemeler Bütçesi Genel Bütçe ve İşyurtları Bütçesi Toplamı: 3.672.122.861,06 TL

36.025.072,26 TL;
0,98%
865.869.044,43 TL;
23,58%
01 - PERSONEL GİDERLERİ
02 – SGK PİRİMLERİ

7.046.089,67 TL;
0,19%
348.244.507,10 TL;
9,48%

05 – CARİ TRANSFERLER
03 - MAL VE HİZMET ALIMLARI
2.414.938.147,60 TL;
65,76%

06 – YATIRIMLAR
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B-PERFORMANS BİLGİLERİ
B.1. Faaliyet Ve Proje Bilgileri
1. Mevzuat Alanındaki Gelişmeler
1.1 Kabul Edilen Kanunlar
6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların
Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun (Resmi Gazete: 19/01/2013-28533)
Kanun, ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve
idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı veya mahkeme
kararlarının geç veya kısmen icra edildiği ya da icra edilmediği iddiasıyla Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine yapılmış başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne ilişkin
esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Resmi Gazete: 31/01/2013-28545)
Kanunla, Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesinde değişiklik yapılmak
suretiyle, ceza muhakemesi sürecinin belirli bir bölümüne özgü olarak, sanığın sözlü
savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini belirttiği başka bir dilde yapabilmesi
imkânı getirilmekte ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununun 51 inci
maddesinde yapılan değişiklikle de, infaz hukukumuza ödül olarak kabul edilen yeni bir
sistem getirilerek hükümlülerin eşleriyle görüşmesine imkân sağlanmaktadır.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun* (Resmi Gazete:
16/02/2013-28561)

Kanunla; terörizmin finansmanı suçunun uluslararası belgelerle uyumlu hale
getirilmesi ve konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının Ülkemizde
uygulanması bakımından yasal bir mekanizma kurulması sağlanmıştır.
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6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Resmi Gazete: 30/04/2013-28633)
Kanunla; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle koruma altına alınan hakların ihlaline
sebebiyet veren bazı kanunlarda değişiklik yapılarak insan haklarına saygı konusundaki
aksaklıkların iç hukukumuzda çözüme kavuşturulması ve yeni ihlal durumlarının ortaya
çıkmasının önlenmesi amaçlanmaktadır.

6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (Resmi Gazete: 30/04/2013-28633)
Kanunla; Yargıtay'ın denetim fonksiyonunu güçlendirmek amacıyla, dairelerin aynı
dava hakkında birbirinin aksine iki kesin bozma kararı vermesi durumunda üçüncü
incelemenin Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılmasına ilişkin yeni bir mekanizma
getirilmiştir. Ayrıca hukuk, idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalarda ihtisaslaşmanın
sağlanması amacıyla, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna iş dağılımı yapma imkânı
tanınmaktadır. Hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının uyuşmazlıkları alternatif yöntemlerle
çözmelerindeki başarılarının, terfi ve yükselmelerinde değerlendirmeye alınma esası da
getirilmiştir.

6494 sayılı Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (Resmi Gazete: 07/07/2013-28700)
Kanunla; 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal edilen ancak esas itibarıyla
Anayasaya aykırı olmayan yargı hizmetlerine ilişkin hükümleri, uygulamada herhangi bir
hukuki boşluğa ve tereddüde yer vermemek amacıyla, kanun adı altında yeniden
düzenlenmiştir.

1.2 Yönetmelikler
Elektronik Tebligat Yönetmeliği* (Resmi Gazete: 19/01/2013-28533)
Elektronik tebligatın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla bu
Yönetmelik hazırlanmıştır.
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1.3 Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bulunan Kanun Tasarıları
1.3.1 Genel Kurul Gündeminde Bulunan Kanun Tasarıları
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı* (TBMM Sevk Tarihi: 22/04/2008-21/10/2011)
Tasarıda; Devlet sırlarının ve niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve
belgelerin tanımının yapılması, mahiyetinin belirlenmesi, hangi makam ve kurullarca
oluşturulacağı ve korunacağı, bu bilgi ve belgelerin yargı organlarına hangi hâllerde
gönderileceği ve yükümlülüklere ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesine ilişkin hükümlere
yer verilmiştir.
*24.11.2005

tarihinde Başbakanlığa gönderilen bu Kanun Tasarısı, 22. Yasama Dönemi içinde sonuçlandırılamadığından

03.10.2007 tarihinde yenilenmiş ve 22.04.2008 tarihinde TBMM’ne sevk edilmiştir. Tasarı,

23. Yasama Dönemi içinde de

sonuçlandırılamadığından, seçimlerden sonra 15.09.2011 tarihinde yenilenmiştir.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı*
(TBMM Sevk Tarihi: 27/12/2010-21/10/2011) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011)

Avrupa Birliğinin 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifine uyum sağlamak
amacıyla hazırlanan Tasarıyla, elektronik ticarete ve bazı bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin
esas ve usûllerin düzenlenmesi öngörülmektedir.
*26.07.2010 tarihinde Başbakanlığa gönderilen bu Kanun Tasarısı, 27.12.2010 tarihinde TBMM’ne sevk edilmiş olmakla birlikte
23. Yasama Dönemi içinde de sonuçlandırılamadığından, seçimlerden sonra 15.09.2011 tarihinde yenilenmiştir.

Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı (Başbakanlığa Gönderilme Tarihi: 29/11/2013) (TBMM Sevk Tarihi:03/12/2013)
Tasarıyla; İdari uyuşmazlıkların daha etkin ve verimli bir şekilde çözüme
kavuşturulması amacıyla İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Danıştay Kanununda değişiklik
öngörülmektedir.

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Başbakanlığa Gönderilme
Tarihi: 09/10/2012) (TBMM Sevk Tarihi:08/05/2013)

Tasarıyla; Türkiye ve dünyadaki değişme ve gelişmeleri izleyerek, anayasa hukuku ve
insan hak ve özgürlükleriyle ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu
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araştırmalar ışığında, eğitim çalışmaları yürütmek veya yapılan eğitim çalışmalarına destek
olmak, Anayasa Mahkemesinin daha etkin ve verimli şekilde hizmet vermesi için her türlü
desteği sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi Vakfı Kurulması ile ortaya çıkan ihtiyaçlar
çerçevesinde Uyuşmazlık Mahkemesinin daha hızlı ve verimli çalışması amaçlanmaktadır.

1.3.2 İhtisas Komisyonları Gündeminde Bulunan Kanun Tasarıları
Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı* (TBMM Sevk Tarihi:
06/05/2008-15/01/2013)

Tasarıyla; Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler doğrultusunda, infaz
sisteminin temelini oluşturan ceza infaz kurumları ve tutukevleri hizmetlerinin çağdaş bir
anlayışla yürütülmesini sağlamak amacıyla ceza infaz kurumları dış güvenlik hizmetlerinin
Adalet Bakanlığına devrine ilişkin hükümler getirilmesi öngörülmektedir.
*14.12.2007 tarihinde Başbakanlığa gönderilen bu Kanun Tasarısı, 06.05.2008 tarihinde TBMM’ne
sevk edilmiş olmakla birlikte 23. Yasama Dönemi içinde de sonuçlandırılamadığından, seçimlerden sonra
23.09.2011 tarihinde yenilenmiştir.

Ticarî Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı* (TBMM Sevk
Tarihi: 01/02/2008 - 21/10/2012)

Tasarıda; iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet alanlarında
faaliyet gösteren ticarî işletme ve şirketler, bankalar, sigorta şirketleri ve sermaye piyasası
aracı kurumları ile bunlarla ticarî ilişkide bulunan müşterilerin, ticarî sır, banka sırrı ve
müşteri sırlarının açıklanması, aktarılması, verilmesi, kullanılması ve korunmasına ilişkin esas
ve usullerin düzenlenmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiştir.
* 01.11.2004 tarihinde Başbakanlığa gönderilen bu Kanun Tasarısına son şekli verilerek 12.07.2005
tarihinde yeniden Başbakanlığa gönderilmiş, 22. Yasama Dönemi içinde sonuçlandırılamadığından 03.10.2007
tarihinde yenilenmiş ve 01.02.2008 tarihinde TBMM’ne sevk edilmiştir. Tasarı, 23. Yasama Dönemi içinde de
sonuçlandırılamadığından, seçimlerden sonra 15.09.2011 tarihinde yenilenmiştir.

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı
(Başbakanlığa Gönderilme Tarihi: 01/03/2011) (Yenileme Tarihi: 15/09/2011) (TBMM Sevk Tarihi:
25/03/2013)

Tasarıyla; tahkim alanındaki sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek, tahkim
mevzuatının tekleştirilmesi ve İstanbul Tahkim Merkezinin kurulması amaçlanmaktadır.
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Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (TBMM Sevk Tarihi:05/12/2013)
Tasarıyla, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanımında zaman aralığının
genişletilmesi,

seçim

propagandalarında

Türkçe

dışında

farklı

dil

ve

lehçelerin

kullanılabilmesi, siyasi partilerin eş başkan seçebilmeleri, %3'ün üzerinde oy oranına sahip
partilere devlet yardımı yapılması, nefret suçunun Türk Ceza Kanunu kapsamında
düzenlenmesi öngörülmektedir.

1.4 Başbakanlıkta Bulunan Kanun Tasarı Taslakları
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı Taslağı*
Tasarı taslağıyla; kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeler getirilmiş, veri
işleyenlerin uyacakları usul ve esaslar belirlenmiş, oluşturulacak sistemi koruyacak ve
geliştirecek otorite kurulmuş ve kişisel verileri işlenenlerin hakları ve menfaatleri teminat
altına alınarak bu kapsamdaki hakların kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.
*02.06.2004 tarihinde Başbakanlığa gönderilen bu Kanun Tasarısı, kamuoyunda tartışılması ve ilgili
kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi sonrasında 09.11.2005 – 11.05.2006 – 28.07.2006
tarihlerinde güncellenerek yeniden Başbakanlığa gönderilmiş olup, 22.04.2008 tarihinde TBMM’ye sevk
edilmiştir. Tasarı, TBMM Adalet Alt Komisyonunda iken 23. Yasama Döneminin sona ermesi sebebiyle kadük
kalmış ve 15.09.2011 tarihinde yenilenmiştir. İlgili Bakanların şifahi talepleri üzerine Adalet Bakanlığında tekrar
çalışılarak son şekli verilmek suretiyle 08.06.2012 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir. Tasarı bu kez Bakan
değişikliği sebebiyle 21.01.2014 tarihinde yenilenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş ve Teşkilatı Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı* (Başbakanlığa Gönderilme Tarihi: 31/10/2013)
Seçim iş ve işlemlerin mevcut yapılanma ile yürütülmesi zorlaştığından, günümüz
koşulları ve teknolojik gelişmeler de dikkate alındığında, teşkilat yapısında değişiklik
yapılması zorunlu hale gelmiştir. Teşkilatın görev ve hizmetlerini etkin, verimli ve çağa
uygun bir şekilde yürütebilmesi için teşkilat yapısında düzenlemeye gidilmiş, ihtiyaç duyulan
birimler ve kadrolar eklenmiştir.
Tasarı taslağıyla; Kurulun Anayasadaki konumu, görev, yetki ve sorumlulukları, 298
sayılı Kanun ve özel kanunlarda yer alan teşkilatlanma, personel rejimi, çalışma usul ve
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esaslara ilişkin hükümler birlikte değerlendirilerek, görevlerin zamanında, eksiksiz ve verimli
bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak bir teşkilat oluşturulması amaçlanmaktadır.
*31.10.2013 tarihinde Başbakanlığa gönderilen bu Kanun Tasarısı Bakan değişikliği sebebiyle 21.01.2014 tarihinde
yenilenmiştir.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı
(Başbakanlığa Gönderilme Tarihi: 18/11/2013)

Tasarı taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”
bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı,
çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
*18.11.2013 tarihinde Başbakanlığa gönderilen bu Kanun Tasarısı Bakan değişikliği sebebiyle
21.01.2014 tarihinde yenilenmiştir.

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı (Başbakanlığa Gönderilme Tarihi:
18/11/2013)

Tasarı taslağıyla; aile bütünlüğünün sağlanması, özellikle ana ve çocukların
korunması, ayrılık veya boşanma gerçekleşecek olsa bile bunun da sağlıklı koşullarda
olmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda boşanma ve ayrılık talepli davalarda, aile
mahkemesi hâkiminin; eşleri, talep üzerine veya resen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
bünyesinde kurulan sosyal hizmet merkezlerine yönlendirilebilmesi öngörülmektedir.
*18.11.2013 tarihinde Başbakanlığa gönderilen bu Kanun Tasarısı Bakan değişikliği sebebiyle
21.01.2014 tarihinde yenilenmiştir.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı* (Başbakanlığa Gönderilme Tarihi: 28/06/2013)
Tasarıyla; seçim dönemlerinde idari ve adli yönden karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi
ve seçime ilişkin adli ve idari uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması amacıyla; açık
yerlerde propagandayla ilgili mülki amir ve seçim kurullarının yetkili olduğu dönemlerin
tespiti, sandık kurulu başkan ve üyelerine tanıtım kartı, müşahitler, sandık kurulacak yerlerin
tespiti, miting alanlarında afiş ve pankart asılması ve seçim döneminde görev yapan kolluk
kuvvetlerine de ek ödeme yapılması konularında düzenlemeler yapılmaktadır.
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* 28.06.2013 tarihinde Başbakanlığa gönderilen bu Kanun Tasarısı, Bakan değişikliği sebebiyle
21.01.2014 tarihinde yenilenmiştir. Temelde İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlük işlemlerinin yürütülmesi
için 26.03.2013 tarihinde Bakanlığımıza gönderilen Tasarı taslağı, Yüksek Seçim Kurulunun taslak hakkındaki
görüş ve önerilerini bildiren 14.06.2013 tarihli yazısı ile birlikte Başbakanlığa gönderilmiştir.

1.5 Görüşe Sunulan Kanun Tasarı Taslakları
İnfaz Hâkimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı Taslağı
Tasarı taslağıyla; ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında verilen
kararların infaz hâkimliği tarafından verilerek, yargılama yapan mahkemelerin iş yükünün
azaltılması ve infazda ihtisaslaşmaya gidilmek suretiyle infaz hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması, ayrıca, infaz işlemlerine ilişkin görevlerin tek bir makamda toplanması
amaçlanmıştır.

Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı
Tasarı taslağıyla; şiddet suçu mağduru olanların, suç nedeniyle uğradıkları maddî
zararların hakkaniyete uygun olarak sosyal dayanışma içerisinde giderilmesi ve gerekli
yardımın yapılmasına ilişkin hususlar ile yapılacak yardımın usul ve esaslarına dair hükümler
getirilmesi amaçlanmıştır.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı
Tasarı taslağıyla; 07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla Anayasanın “Yargı”
bölümünde yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla 2802 sayılı Hâkimler ve
Savcılar Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı
Tasarı taslağıyla; Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli
politikaların üretilmesi ve belirlenmesi, bunu gerçekleştirmeye yönelik planların hazırlanması,
buna yönelik metodolojinin oluşturulması ve kamu kurumlarının ve kritik alt yapıya sahip
özel sektör bilişim sistemlerinin siber saldırılara karşı uluslararası standartlarda korunması
amaçlanmaktadır.
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Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı
Hırsızlık, uyuşturucu, kasten yaralama gibi suçların yargılanmasında usul ve ceza
adaleti açısından uygulamada ortaya çıkan bir takım sorunların giderilmesi, koruma
tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması kapsamında oluşan şikâyetlerin karşılanması ve
özel yetkili mahkemeler ile Terörle Mücadele Kanununun uygulanmasından doğan
problemlerin çözümü ile Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bazı iptal kararlarının
doğuracağı boşluğun giderilmesi amacıyla bu Tasarı hazırlanmıştır. Başlangıçta yetmişi aşkın
maddeden oluşan Tasarının bir kısım maddeleri başka çalışmalar kapsamında yasalaşmış
olup, kalan maddeler görüşe sunulmuştur.

Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı
Tasarı taslağıyla; adalet hizmetlerinin daha etkili, hızlı ve verimli sunulmasına yönelik
olarak yürütülen çalışmalar kapsamında mahkeme teşkilat yapısında yer alan sulh
mahkemeleri ve asliye mahkemeleri ayrımının kaldırılması amaçlanmıştır.

Ticaret Mahkemelerinin Yapısının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı
Tasarı taslağıyla; adalet hizmetlerinin daha etkili, hızlı ve verimli sunulmasına yönelik
olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ticaret mahkemelerinin bazı uyuşmazlıklara heyet
halinde bakması yönünden değişiklik yapılması öngörülmektedir.
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı
Tasarı taslağıyla; Uygulamada Noterlik Kanunu (Veraset İlamının tamamen noterlerce
verilmesi

ve

noterlik

işlemlerindeki

bürokratik

kademelerin

kaldırılması),

Hukuk

Muhakemeleri Kanunu, İcra İflas Kanunundan (İcranın geri bırakılması kararının Yargıtay
yerine

İTM

tarafından

verilmesi)

kaynaklanan

bir

takım

sorunların

giderilmesi

amaçlanmaktadır.

Adli Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Taslağı
Adli Tıp Kurumunun hızla artan iş yükü ve personel sayısı dikkate alınarak, Kurumun
işleyişi ve teşkilatlanmasında yaşanan sorunların tespiti ile çözüm önerileri konusunda
çalışmalar yapmak, bu kapsamda var olan ihtisas kurullarının sayısının arttırılması, ihtisas
dairelerinde faaliyette olmayan şube müdürlüklerinin faaliyete geçirilmesi, Kurumun taşra
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teşkilatının güçlendirilerek yeniden yapılandırılması, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun
yapısının gözden geçirilerek birden fazla "Üst Kurul" biçiminde örgütlenmesi ve benzeri
konuları müzakere etmek amacıyla kurulan Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Adli Tıp
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ilgili Bakanlıklara
ve birimlere görüşe gönderilmiştir. Gelen görüşlerin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan
“Çalışma Grubu”nun tasarı üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.

1.6 Çalışmalarına Devam Olunan Konular
Noterlik Kanunu Çalışması
Noterlik müessesesini, ülkemizde meydana gelen ekonomik, sosyal ve hukuk
alanlarındaki hızlı değişime uygun hale getirmek, daha etkin ve işlevsel bir yapıya
büründürmek, Avrupa Birliği Ülkelerinin noterlik mevzuatı ile uyumunu sağlamak amacıyla
1512 sayılı Noterlik Kanununun yeniden yazılması için 27/09/2013 tarihli Bakan “Olur”uyla
kurulan Çalışma Grubu henüz çalışmalarına başlamamıştır.

Avukatlık Kanunu Çalışması
Dünyada ve Ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen
gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve avukatlık mesleğine yansıtılması çerçevesinde
1136 sayılı Avukatlık Kanununun yeniden yazılması amacıyla 24/09/2013 tarihli Bakan
“Olur”uyla oluşturulan Bilim Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir.

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı Çalışması
Tasarı taslağıyla; 07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla Anayasanın “Yargı”
bölümünde yapılan değişikliklere uyum sağlanması ile gelişen ve değişen toplum
ihtiyaçlarının karşılanacağı bir adalet politikasının uygulanmasını sağlama kapasitesi olan bir
teşkilatın oluşturulabilmesi amacıyla 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat Kanununda
değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu yeniden yazılmak suretiyle dünyada ve Ülkemizde
yaşanan sosyal, ekonomik, teknolojik değişikliklere uygun bir icra iflas sisteminin kurulması
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amaçlanmakta olup, bu çerçevede 08/05/2012 tarihli Bakan “Olur”uyla oluşturulan Bilim
Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir.

Hukuk Eğitiminde Yaşanan Sorunların Tespiti ve Bu Sorunlara Çözüm
Bulunması Çalışması
Çalışmayla; modern devlet yaşamı için çok büyük ve özel bir önemi olan “hukuk”un,
toplumda adaleti tesis etme görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi hedeflenmekte ve bu
kapsamda hukuk öğretimi ve eğitiminin daha sağlıklı bir şekilde yürütülerek “İyi Hukukçu”
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İdari Yargı Reformu Bilim Komisyonu
Davaların hızlı, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesini sağlamak, idarî yargıda
istinaf kanun yoluna ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve karşılaştırmalı hukuktaki
gelişmeleri hukukumuza yansıtmak amacıyla, başta 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve
Görevleri Hakkında Kanun ile 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu olmak üzere, ilgili
kanunlarda değişiklik yapılması için 12.03.2011 tarihli Bakan “Olur”uyla oluşturulan Bilim
Komisyonu çalışmalarına devm etmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
İş Mahkemelerinin iş yüklerinin azaltılması ile bazı iş uyuşmazlıklarının mahkeme
önüne gelmeden çözümlenmesini sağlamak amacıyla, 10/04/2012 tarihli Bakan “Olur”uyla
oluşturulan çalışma grubu çalışmalarına devam etmektedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilim Komisyonu
Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulanmasıyla ilgili olarak, Bakanlığımıza iletilen
eleştiriler ve bu kapsamda tespit edilen diğer hususlar birlikte değerlendirilerek, gerekli
değişikliklerin yapılması amacıyla 19/04/2013 tarihli Bakan “Olur”uyla oluşturulan Bilim
Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir.
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Borçlar Kanunu ile İlgili Çalışma Grubu
Yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulanmasına yönelik
olarak ileri sürülen görüşler ve değerlendirmeler ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6101
sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanuna yönelik olarak gündeme getirilen görüş ve değerlendirmelerin ele alınması
amacıyla 14/02/2012 tarihli Bakan Olur'u ile Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

Ceza İnfaz Hukukunda Dile Getirilen Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri
Konusunda Çalışma Grubu
Ceza İnfaz Hukuku alanında dile getirilen sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti
amacıyla 30.04.2013 tarihli Bakan “Olur”uyla kurulan Çalışma Grubu henüz çalışmalarına
başlamamıştır.

Tanık Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Çalışma
Grubu
İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan, Tanık Koruma
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı taslağını değerlendirmek amacıyla
04.10.2013 tarihli Bakan “Olur”uyla bir Çalışma Grubu kurulmuştur.

Özgürlükler Hakimliği Bağlamında Koruma Tedbirleri
Özgürlükler hakimliği bağlamında koruma tedbirleri konusunda uygulamanın takip
edilerek gerekirse mevzuat değişikliği yapmak amacıyla 30.03.2012 tarihli Bakan “Olur”uyla
bir Çalışma Grubu kurulmuştur.

Çocuk Teslimi, Çocukla Kişisel İlişki Tesisi, Nafaka ve Velayete İlişkin
Uygulamada Yaşanan Sorunların Tespiti İle Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
Amacıyla Çalışma Gurubu
Çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişki tesisi, nafaka ve velayete ilişkin uygulamada
yaşanan sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla; 4721 sayılı Türk
Medeni Kanununun, "Velayet, Ortak Velayet, Nafaka ve Çocukla Kişisel İlişki Tesisi"ne
ilişkin hükümleri ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun, “Çocuk Teslimi, Çocukla Şahsi
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Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası, Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası”na ilişkin
hükümleri üzerinde gerekirse mevzuat değişikliği yapmak amacıyla 03.01.2013 tarihli Bakan
“Olur”uyla bir Çalışma Grubu kurulmuştur.

Siyasi Partiler Kanunu Çalışma Grubu
Otuz yılı aşkın zamandır uygulanan Siyasi Partiler Kanununun siyasal ve toplumsal
değişimler ile talepler dikkate alınarak güncellenmesi ve mukayeseli hukuk hükümlerinin
mevzuatımıza yansıtılması amacıyla 12.07.2013 tarihli Bakan “Olur”uyla bir Çalışma Grubu
kurulmuştur.

Seçim Mevzuatı Çalışma Grubu
Elli yılı aşkın zamandır uygulanan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun ile seçimlere ilişkin hükümler içeren diğer mevzuatın, siyasal ve toplumsal
değişimler ile talepler dikkate alınarak güncellenmesi ve mukayeseli hukuk hükümlerinin
mevzuatımıza yansıtılması amacıyla 12.07.2013 tarihli Bakan “Olur”uyla bir Çalışma Grubu
kurulmuştur.

Ceza Yargılamasında Alternatif Çözüm Yolları Konulu Çalışma Grubu
Uzlaşma, kamu davası açılmasının ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri
bırakılması, tutuklama gibi ceza yargılaması konularında uygulamada yaşanan sorunların
tespit ve çözümü ve ile ceza mevzuatının uygulanmasında avukatların rolünün gözden
geçirilmesi amacıyla 30.03.2012 tarihli Bakan “Olur”uyla bir Çalışma Grubu kurulmuştur.

2. Fiziki Kapasite ve Teknik Altyapıdaki Gelişmeler
Bakanlığımızın 2010-2014 Stratejik Planında yer alan “Adli mimarinin özellikleri
gözetilerek adalet hizmet binaları yapımına devam etmek ve teknik altyapı hizmetlerini yeterli
düzeyde sunmak” ve “Ceza infaz sistemini ve denetimli serbestlik hizmetlerini uluslararası
standartlar çerçevesinde geliştirmek” amaçları doğrultusunda 2013 yılında gerçekleştirilen
faaliyetlere ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
2013 yılı içinde 20 adalet binası ile 18 adet ceza infaz kurumu yapım ihalesi
gerçekleştirilmiştir.
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2013Yılı İçinde Yapılan Adliye Binası Yapım İşi İhaleleri

İŞİN ADI

M2

Kırıkhan Adalet Binası

5.777

Zara Adalet Binası

3.700

Burdur Adalet Binası

13.979

Van Adliye Lojman Binası
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Binası

29.894

Nevşehir Adalet Binası

17.567

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Binası

110.890

Van Bölge Adliye Mahkemesi Binası

23.239

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Binası

62.220

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Binası

110.890

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Binası

135.000

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Binası

51.000

Ordu Adalet Ek Binası

16.000

Mudanya Adalet Binası

4.700

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Binası

67.979

Batman Adalet Binası

32.727

Urla Adalet Binası

3.893

Bayındır Adalet Binası

2.493

Gebze Adalet Binası

30.000

Malazgirt Adalet Binası

1.952

TOPLAM

723.900
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2013 Yılında Yapılan Cezaevi Yapım İşi İhaleleri
İŞİN ADI

M2

Silivri Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

36.167

Ödemiş Ceza İnfaz Kurumu

35.786

Aksaray Ceza İnfaz Kurumu

46.400

Elazığ Ceza İnfaz Kurumu

150.600

Ardahan Ceza İnfaz Kurumu

16.744

Söke Ceza İnfaz Kurumu

19.449

Batman Ceza İnfaz Kurumu

92.744

Patnos Ceza İnfaz Kurumu

55.000

Seydişehir Ceza İnfaz Kurumu

26.520

Niğde Ceza İnfaz Kurumu

12.488

Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu

9.955

Keskin Ceza İnfaz Kurumu

46.400

Gümüşhacıköy Ceza İnfaz Kurumu

24.222

Rize Açık Ceza İnfaz Kurumu

7.630

İskenderun Ceza İnfaz Kurumu

32.479

Hatay Ceza İnfaz Kurumu

79.201

Gaziantep Ceza İnfaz Kurumu

50.000

Ereğli Ceza İnfaz Kurumu

43.300

TOPLAM

738.685

2013 yılı içinde 22 adet adalet hizmet binası ile 17 adet ceza infaz kurumu proje çalışmaları
tamamlanmıştır.
2013 Yılı İçinde Projeleri Tamamlanan Adliye Binaları
İŞİN ADI

M2

Kırıkhan Adalet Binası

5.826

Zara Adalet Binası

3.448

Burdur Adalet Binası

13.979

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Binası

110.890

Nevşehir Adalet Binası

17.567

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Binası

29.894
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Van Bölge Adliye Mahkemesi Binası

23.239

G.Antep Bölge Adliye Mahkemesi Binası

62.220

Soma Adalet Binası

7.056

Van Adliye Lojman Binası
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Binası

110.890

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Binası

135.000

Kayseri Bölge Adliye Ma.Binası

51.000

Mudanya Adalet Binası

4.700

Batman Adalet Binası

32.727

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Binası

67.979

Ordu Adalet Ek Binası

16.000

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Binası Onarım

8.500

Bayındır Adalet Binası

2.493

Şanlıurfa Adalet Binası
Malazgirt Adalet Binası

1.952

Acıpayam Adalet Binası

4.500

TOPLAM

709.860

2013 Yılı İçinde Projeleri Tamamlanan Cezaevleri
İŞİN ADI

M2

Hatay Ceza İnfaz Kurumu

79.201

Tavşanlı Ceza İnfaz Kurumu

26.520

Ereğli Ceza İnfaz Kurumu

43.300

Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu

9.955

Patnos Ceza İnfaz Kurumu

55.000

Niğde Ceza İnfaz Kurumu

12.488

Seydişehir Ceza İnfaz Kurumu

26.520

Gümüşhacıköy Ceza İnfaz Kurumu

24.222

Kırıkkale Ceza İnfaz Kurumu

46.400

Rize Açık Ceza İnfaz Kurumu

7.630

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu

34.605

Erzurum E Ve H Tipi Ceza İnf. Kur. Atölye ve Spor Salonu

30.000

Hatay Ceza İnfaz Kurumu

79.201

Tavşanlı Ceza İnfaz Kurumu

26.520
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Ereğli Ceza İnfaz Kurumu

43.300

Beycuma Ceza İnfaz Kurumu

3.500

Foça Ceza İnfaz Kurumu

36.455

TOPLAM

584.817

2013 yılı içinde 12 adet adalet binası inşaatı ile 12 adet ceza infaz kurumu inşaatları
tamamlanmıştır.
2013 Yılında İnşaatı Tamamlanan Cezaevleri
İŞİN ADI

M2

Sinop Açık Ceza İnfaz Kurum

6.402

Şırnak Ceza İnfaz Kurumu

47.093

İstanbul Metris Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Binası

8.107

Bandırma Ceza İnfaz Kurumu

87.000

Dinar Ceza İnfaz Kurumu

22.141

K.Maraş E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Ek Bina

2.619

Midyat M Tipi Ceza İnfaz Kurumu

2.731

Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu

7.000

İstanbul Çocuk Eğitimevi

15.000

Akşehir Ceza İnfaz Kurumu

22.202

Manisa Ceza İnfaz Kurumu

37.260

Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumu

19.663

TOPLAM

277.218

2013 Yılı İçinde İnşaatları Tamamlanan Adliye Binaları
İŞİN ADI

M2

Çerkezköy Adalet Binası

7.500

Biga Adalet Binası

4.000

Uşak Adalet Binası

19.000

Ödemiş Adalet Binası

10.500

Erzincan Adalet Binası

13.000

Kayseri Adalet Binası

60.000
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Çekerek Adalet Binası

2.500

Trabzon Adalet Binası

33.000

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Binası

71.000

Silopi Adalet Binası

4.600

İscehisar Adalet Binası

2.406

Şuhut Adalet Binası

2.704
TOPLAM

230.210

Ceza infaz sistemine yönelik çalışmalar içerisinde fiziki alt yapıya yönelik faaliyetler
büyük önem taşıdığından, gerçekleştirilen bu değişimler modern ve güvenlikli ceza infaz
kurumlarının inşasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda 52 ceza infaz kurumunun yapımı
devam etmekte olup, 2014 yılı içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır.
2013 yıl sonu itibariyle mevcut ceza infaz kurumlarını gösterir tablo aşağıda yer
almaktadır.
Ceza İnfaz Kurumlarının Tiplere Göre Dağılımı
Tipi

Sayısı

Toplam Kapasitesi

A tipi ceza infaz kurumları

8

440

A1 tipi ceza infaz kurumları

3

134

A2 tipi ceza infaz kurumları

9

396

A3 tipi ceza infaz kurumları

26

1.941

Açık ceza infaz kurumları

49

20.419

B tipi ceza infaz kurumları

13

826

C tipi ceza infaz kurumları

7

1.716

Çocuk kapalı ceza infaz kurumları

3

1.008

Çocuk eğitimevleri

2

300

D tipi ceza infaz kurumları

2

1.732

E tipi ceza infaz kurumları

45

31.451

F tipi ceza infaz kurumları

14

4.975

H tipi ceza infaz kurumları

5

3.950

K1 tipi ceza infaz kurumları

67

4.020

K2 tipi ceza infaz kurumları

19

1.510

Kadın açık ceza infaz kurumları

1

350

Kadın kapalı ceza infaz kurumları

5

2.256

Kapalı ceza infaz kurumları

21

6.160
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L tipi ceza infaz kurumları

19

31.075

M tipi ceza infaz kurumları

23

9.237

T tipi ceza infaz kurumları

24

21.330

365

155.375

Toplam

Kapasitesi yüksek ve yeni yapılan ceza infaz kurumlarının bulunduğu bölgelere bir de
ek açık ceza infaz kurumu yapılması ile ilgili çalışmalar hızla sürdürülmüştür. Bu çalışmalar
kapsamında Silifke, Midyat, Ünye, Bartın ceza infaz kurumlarının ek açık kısımları ile
Gaziantep E Tipi ve Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına ek bina yapılarak
faaliyete geçirilmiştir. Böylece önemli bir kapasite artırımı sağlanmıştır.

Ek Yapılan Yer

Durumu

Kapasite

Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ek Açık

75

Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ek Bina

300

Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ek Açık

160

Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ek Açık

300

Bartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ek Açık

100

Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ek Açık

300
1.235

Toplam

Uluslararası normlara uymayan ve fiziki şartları ile kapasiteleri itibariyle eğitim ve
iyileştirmenin kısıtlı yapıldığı ya da hiç yapılamadığı küçük ilçe ceza infaz kurumları
kapatılarak, birden çok merkeze hitap edebilen çağdaş ve modern ceza infaz kurumlarının
yapımı zorunluluk taşımaktadır. Bu aynı zamanda infazın kalitesini artırırken, personel ve
mali kaynak kullanımında da tasarruf sağlayacaktır.
Bu çerçevede 2013 yılında kapatılan ceza infaz kurumlarının listesi aşağıda verilmiştir.
Ceza İnfaz Kurumu

Kapasitesi

Akçakoca A1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

24

İznik A1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

Manyas A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

40

Köyceğiz A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

40

Malkara A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

44
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Keşan A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

44

Bayındır A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

44

Gerede Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

30

Seferihisar A1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

24

Selçuk A1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

24

Karahallı K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

80

Demirci A1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

24

Hayrabolu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

60

Almus K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

60

Bozkurt K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

60

İzmir Çocuk Eğitimevi

132

Dursunbey K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

60

Gerze A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

60

Karabük A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

200

Dinar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

80

Doğanşehir K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Toplam

80
1.240

Bugün yargı sistemimiz gelişmiş ülkelere örnek olacak bir bilişim altyapısına sahiptir.
Avrupa Etkin Yargı Komisyonu (CEPEJ) Raporlarında ülkemizi Avrupa Konseyi ülkeleri
içerisinde mahkemelerde bilişim teknolojilerini “çok yüksek düzeyde” kullanan ülkeler
arasında saymaktadır.
Bakanlığımız bilişim hizmetleri çerçevesinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi
(UYAP) bakım çalışmalarını ana hizmet olarak yürütmektedir. Bu kapsamda;
● Sistem merkezi ve acil durumu merkezinin kurulumu, donanım ve yazılım
ihtiyaçlarının karşılanması, geliştirilmesi
● Bilişim ağı alt yapısının kurulması, geliştirilmesi
● Adalet Bakanlığı birimleri ile yargı birimlerinin bilgisayar, yazıcı, tarayıcı,
kesintisiz güç kaynağı, aktif ağ cihazı gibi bilişim ve iletişim teknolojisi donanım
ihtiyaçlarının karşılanması
● Mevcut sistem yazılımlarının geliştirilmesi
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● Yeni yazılım, modül veya alt sistemlerin geliştirilmesi
● Donanım ve yazılımların bakım ve onarımı
● Sistemler arası entegrasyon ile veri paylaşımı
● Adalet hizmetlerinin avukat, vatandaş ve kurumlara internet üzerinden sunumu
● Elektronik imza temin ve kullanımı
● İnternet/intranet ve portal
● Mevzuat ve yargı kararları ile diğer hukuksal bilgilerin bilişim teknolojileri
aracılığıyla sunumu
● Bilgi ve iletişim teknolojileri ile haberleşme (serbest kürsü ve e-posta, haberci)
● Bilişim teknolojileri ve sistemleri ile programların kullanımına ilişkin eğitim ve
uzaktan eğitim
● Yardım masası (çağrı merkezi)
● Bilgi güvenliğinin sağlanması
● Bilişim sistemi ile ilgili mevzuat çalışmaları
● Adli rapor ve istatistik verisi sağlama
hizmetlerini sunmaktadır.

3. İnsan Kaynaklarındaki Gelişmeler
Ülkemizde 2013 yılı sonu itibariyle toplam 13.604 hâkim ve savcı görev yapmaktadır.
2013 yılında fiilen çalışan hakim ve savcı sayısında 2012 yılına göre % 8,97 oranında artış
gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki Tablolarda 2013 yılına ait Ülkemizdeki hakim ve savcı sayıları ile bunların
kurumsal dağılımı gösterilmiştir.
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Türkiye Geneli Fiili Olarak Çalışan Hâkim Savcı Sayıları
Bulunduğu Görev

2011

2012

2013

Adli Yargı ilk derece

9.271

9.386

10.463

BAM

15

15

14

İdari Yargı İlk Derece

730

697

744

BİM

132

158

162

Yargıtay

1.008

1.240

1.258

Danıştay

348

341

377

Anayasa Mahkemesi

27

41

42

Adalet Bakanlığı

356

411

328

Adalet Akademisi

34

32

31

HSYK

157

162

184

12.040

12.483

13.603

Toplam

Bakanlığımız insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi çalışmalarında Avrupa
Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) verilerini esas almaktadır.
2012

Yılı

verilerine

göre

hazırlanan

CEPEJ

2014

yılı

raporu

henüz

yayımlanmadığından 2010 verilerine dayalı olarak hazırlanan ve 47 ülkeyi karşılaştıran
CEPEJ 2012 Yılı Raporuna göre yüz bin kişiye düşen profesyonel hakim sayısının ortalaması
22,7’dir. Aşağıdaki tabloda bazı üye ülkelere ilişkin veriler yer almaktadır. Tabloda
belirtilenler dışında ayrıca bazı ülkelerde hakimlere yardımcı olmak üzere hakim yardımcısı
gibi unvanlarda personelin de bulunduğu dikkate alınmalıdır.
Profesyonel
Hakim

Profesyonel
Olmayanlar

Toplam

Polonya

27,8

57.8

85,6

İsveç

11.3

85

96,3

Finlandiya

18

68.6

86,6

Macaristan

29

43.9

72,9

14,5

32.8

47,3

ÜLKE

İsviçre
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Belçika

14,8

24,5

39,3

Lüksemburg

36,7

--

36,7

Yunanistan

18

--

18

Bulgaristan

29,8

--

29,8

Rusya

22,4

--

22,4

İspanya

10,2

16,7

26,9

Portekiz

18,4

4.3

22,7

Avusturya

17,8

--

17,8

Romanya

19

--

19

Almanya

24,3

120

144.3

Hollanda

15,2

--

15,2

Türkiye

10.6 (2010Yılı)

--

10,6

Ülkemizde yüz bin kişiye düşen hakim sayısı 2010 yılında 10,6 iken bu oran 2013 yılı
sonunda 11,62 seviyesine yükselmiştir.
Yine CEPEJ tarafından hazırlanan ve 2012 yılında kamuoyunu açıklanan ( 2010
verileriyle) Avrupa Yargı Sistemleri raporuna göre Avrupa Konseyine üye Ülkelerde yüz bin
kişiye düşen savcı sayısı ortalama 11,1 dir. Aşağıdaki tabloda bazı üye ülkelere ilişkin yüz bin
kişiye düşen savcı sayıları verilmiştir.

ÜLKE

Savcı Sayısı

Rusya

22,1

Bulgaristan

19,8

Macaristan

17,9

Norveç

11,7

Polonya

14,8

Almanya

6,4

Portekiz

13,9

Romanya

10,9

Danimarka

13,5

Fransa

3

İsveç

10,6
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İtalya

3,3

Belçika

7,7

Finlandiya

6,9

Türkiye

5,8

Ülkemizde yüz bin kişiye düşen savcı sayısı 2010 yılında 5,8 iken bu oran 2013 yılı
sonunda 6,12 seviyesine yükselmiştir.

İdari Yargı

Yıllar

Adli Yargı

Genel
Toplam

Yıllara Göre İlk Derece ve Bölge Mahkemeleri Hâkim Savcı Sayıları

Hâkim

Savcı

BAM

Toplam

İdari
Hâkim

Vergi
Hâkimi

BİM

Toplam

2010

5.264

4.011

-

9.275

559

269

120

948

10.223

2011

5.343

4.098

15

9.456

475

255

132

862

10.318

2012

5.494

4.074

15

9.583

468

251

158

877

10.460

2013

6.152

4.423

14

10.589

499

248

162

909

11.498

Yüksek Mahkemelerde
Tetkik Hâkimi, Savcı ve Raportör Sayıları
Yargıtay

Danıştay

Anayasa Mahkemesi

Yıl

Tetkik
Hâkimi

Yargıtay
Savcısı

Tetkik Hâkimi

Danıştay Savcısı

Raportör
(Hâkim Savcı)

2010

559

169

247

54

14

2011

800

206

280

68

27

2012

1.008

232

308

33

41

2013

1.035

223

343

34

42
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İdari Görevlerde Çalışan Tetkik Hâkimi Sayıları

Yıl

Adalet
Bakanlığı

Türkiye
Adalet
Akademisi

CTE Personel
Eğitim Merkezi

Hâkimler ve
Savcılar Yüksek
Kurulu

Toplam

2010

381

4

5

-

390

2011

356

34

5

157

552

2012

312

32

5

162

511

2013

328

31

6

184

549

Türkiye genelinde 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hâkim ve savcıların % 26,1’i bayan,
% 73,9’u erkektir.
Türkiye Geneli Cinsiyet Dağılımına Göre Hâkim Savcı Oranları
(Kürsüde Görevli Hâkim ve Savcılar İstatistiğe Katılmıştır)
Yıl
Türkiye
Geneli

Erkek

Kadın

2010

9.027

% 77,2

2.664

% 22,8

2011

9.092

% 77,1

2.694

% 22,9

2012

9.389

% 75,2

3.094

% 24,8

2013

10.056

% 73,9

3.547

% 26,1

Hakim ve savcı sayısının artırılması için önemli gayretler sarf edilmesine rağmen
henüz yeterli bir noktaya ulaşıldığı söylenemez. Bu doğrultuda, avukatlıktan mesleğe geçiş
kolaylaştırılmış ve staj süreleri kısaltılmıştır.
2013 yılında, adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcı adayı kadrosuna atananların sayısı
aşağıdaki Tabloda belirtilmiştir.
2013 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Sayısı
UNVAN

ADET

KADIN

ERKEK

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı

853

199

654

İdari Yargı Hâkim Adayı

350

109

241

1.203

308

895

TOPLAM
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Adalet hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesinde hakim ve savcı dışındaki adalet
personelinin sayısının da yeterli düzeyde olması önem taşımaktadır. Adalet sistemimizde son
yıllarda yapılan çalışmalarla bu alandaki açık büyük oranda kapatılmıştır.
Bu kapsamda 2013 yılında icra müdürlüğü ve icra müdür yardımcılığı kadrolarına
yapılan açıktan ve naklen atama sayıları aşağıda belirtilmiştir.

İcra Müdür ve Yardımcıları Sayıları
UNVAN

TOPLAM

KADIN

ERKEK

861

121

740

İcra Müdür Yardımcısı

1.941

535

1.406

TOPLAM

2.802

656

2.146

İcra Müdürü

2013 Yılında Yapılan Yazılı Yarışma Sınavları Sonucuna Göre Açıktan, Kurumlararası
ve Kurum İçinden İcra Müdür ve Yardımcısı Atama Sayıları
UNVAN

TOPLAM

KADIN

ERKEK

Kurumlararası atama

36

4

32

Açıktan atama

109

43

66

Kurum içinden atama

150

11

139

295

58

237

TOPLAM

2013 Yılında Taşra Teşkilatına gerçekleştirilen açıktan ve naklen atama sayıları
UNVAN

TOPLAM

KADIN

ERKEK

3.201

1.264

1.937

Kurumlararası Nakil

30

8

22

Açıktan Yeniden Atama

6

5

1

Özelleştirme 4/C

37

0

37

Açıktan Atama – İlk İstihdam

83

Shçek Atama
Terörle Mücadele Kanunu
Kapsamında Yapılan Atama
Toplam

128

34

94

22

21

1

3.424

1.332

2.092

2013 yılında merkez teşkilatına yapılan açıktan ve naklen atama sayıları ise aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.
UNVAN

TOPLAM

KADIN

ERKEK

Açıktan Atama

194

54

140

Naklen Atama

84

23

61

Açıktan Yeniden Atama

1

0

1

Özelleştirme

10

0

10

Sözleşmeli (İlk İstihdam)

17

11

6

Toplam

306

88

218

Bakanlığımızın 2013 yılında adli tıp hizmetlerine yönelik olarak yapmış olduğu
açıktan ve naklen atama sayıları ise şu şekilde gerçekleşmiştir.

UNVAN

TOPLAM

KADIN

ERKEK

Açıktan Atama

22

7

15

Kurumlararası Nakil

34

6

28

Açıktan Yeniden Atama

12

2

10

İkinci Görevli Atama

10

1

9

Toplam

78

16

62

84

Adalet Bakanlığında Görev Yapan Diğer Personel Sayısı
TEŞKİLAT

TOPLAM

KADIN

ERKEK

Merkez (kadrolu/sözleşmeli)

1.646

636

1.010

Taşra (kadrolu/sözleşmeli/geçici)

97.131

25.225

71.906

TOPLAM

98.777

25.861

72.916

Adalet Bakanlığında Çalışan Personel Sayısı Kadın– Erkek Grafiği

4. Mesleki Yetkinlik Alanındaki Gelişmeler
Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tâbi merkezlerde verilen yabancı dil kurslarına
katılmak üzere İş Yurtları Kurumu Yüksek Kurulu’nun kararı doğrultusunda 267 hâkim ve
savcıya ( 195 taşra-72 merkez) kurs bedelinin %60’ı oranında katkı sağlanmıştır.
Bakanlığımızca hakim ve savcılar dışındaki adalet personeline yönelik olarak çeşitli
konularda düzenlenen eğitim çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda 2013
Yılı Eğitim Planı ve Programlarının uygulanması kapsamında toplam (görevde yükselme
eğitimleri dahil olmak üzere) 3.289 adalet personelinin fiilen katıldığı bir eğitim dönemi
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geçirilmiştir. Yıllara göre eğitimlere katılan personel sayıları aşağıdaki grafikte yer
almaktadır.

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin eğitimleri; 240 eğitim
kapasiteli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi, 225 eğitim
kapasiteli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER
(İstanbul) Eğitim Merkezi, 320 eğitim kapasiteli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri
Personeli Hüseyin TURGUT (Erzurum) Eğitim Merkezi, 200 eğitim kapasiteli Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi ile 250 eğitim kapasiteli
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hasan ERBİL (Denizli) Eğitim Merkezinde
yapılmaktadır.

2013 yılı içerisinde Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlıklarında, hizmet içi eğitim kursu, UYAP Hizmet İçi Eğitim Semineri, Orantılı Güç
Kullanımı (Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri) konularında toplamda, 1.607 personel
eğitime katılmıştır.
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5. Adalet Sisteminde Planlama Çalışmaları
Yargı Reformu Stratejisi İle İlgili Faaliyetler
“Yargı Reformu Stratejisi”, Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde 23 üncü
fasıl olan “Yargı ve Temel Haklar” faslı kapsamında hazırlanması gereken temel belgelerden
biridir. Bu belge, tüm yargı paydaşlarının katılımıyla genel bir mutabakat çerçevesinde
hazırlanan ortak aklın bir ürünüdür. Belgenin hazırlanmasında, Anayasa Mahkemesi,
Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Cumhuriyet
başsavcıları, Adalet Komisyonu Başkanları, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği,
Yükseköğretim Kurumu ve sivil toplum örgütleri olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin
sürece katılımları sağlanmış ve görüşleri alınmıştır. Bu çalışmalar sonucunda oluşan metin ve
uygulama adımlarını içeren “Eylem Planı”, Bakanlar Kurulu’nda görüşüldükten sonra Avrupa
Birliği organlarına sunulmuştur.
Yargı Reformu Stratejisi’nde tüm adalet sistemini ilgilendiren amaç ve hedefler yer
almaktadır. Eylem Planı’nda ise amaç ve hedeflerin açıklamaları ve faaliyetleri ile
zamanlaması, sorumlu kurumları ve mali kaynağı bulunmaktadır. Söz konusu amaç ve
hedeflerin uygulanmasının izlenmesi için izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulmuştur.
Bu izleme ve değerlendirme sistemi sorunlu alanların giderilmesi için gerekli adımların
atılmasını sağlamaktadır.
Bakanlığımızca, yürütülmekte olan Yargı Reformu Stratejisi’nin güncellenmesi
çalışmaları ile; uygulanma durumunun belgeye yansıtılması, karşılaşılan sorunların
giderilmesi ile dünyada ve ülkemizde yaşanan yeni gelişmelerin Belge’ye yansıtılması
hedeflenmektedir. Hazırlık çalışmaları kapsamında bugüne kadar; Bakanlık bünyesinde
komisyon kurulmuş, İzmir Çeşme’de uluslararası katılımlı tüm yargı aktörlerinin bulunduğu
bir çalıştay düzenlenmiş ve 2 – 3 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara’da “Uluslararası Yargı
Reformu Sempozyumu” yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda taraflarca dile getirilen görüşler
de dikkate alınarak Taslak hazırlanmıştır. Önemli yeniliklerin getirildiği Taslak, 11 Eylül
2012 tarihinde kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulmuştur. Taslak ayrıca Başbakanlık ve
Bakanlıklar ile yüksek yargı organları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
üniversiteler ve hukuk fakülteleri gibi konuyla ilgili kurum ve kuruluşlara kitapçık halinde
gönderilmiş ve Taslak hakkındaki görüş ve önerilerin yazılı olarak bildirilmesi istenmiştir.
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Gerek elektronik posta aracılığıyla kamuoyundan gelen görüşler gerekse resmi
yazışmalar sonucunda temin edilen görüşler taslağın ilgili bölümlerine işlenmiştir.
11 amaç ve 103 hedefin bulunduğu Taslakla önemli yenilikler getirilmektedir. Bu
yeniliklerin bazıları şunlardır:
• Amaç ve hedef sayısı artırılarak kapsamı genişletilmiştir.
• Strateji Belgesinin düşünsel arka planında yer alan insan hakları uygulamalarının
geliştirilmesi bu defa ayrı bir disiplin olarak ele alınmıştır.
• Yargı

alanında

uluslararası

ilişkilerin

etkinleştirilmesi

ayrı

bir

amacı

oluşturmaktadır.
• Adalet örgütünün etkinleştirilmesi adı altında yeni bir amaç öngörülmüştür.
• İnsan kaynakları daha kapsamlı bir anlayışla ele alınmıştır.
• Hukuk eğitimi ve toplumun bilinç düzeyinin artırılması için hukuk kliniği
uygulamalarının hayata geçirilmesine yer verilmiştir.
• Adalet örgütünde saydamlığın artırılması için adliyelerin faaliyet raporları
hazırlaması gibi yenilikler öngörülmüştür.
• Bazı suç türlerinin soruşturulması ve kovuşturulmasında ölçütlerin ve rehber
ilkelerin oluşturulması hedeflenmiştir.
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ülkemiz hakkında verdiği ihlal kararlarına yol
açan uygulama ve mevzuattan kaynaklanan sorunların giderilmesi ayrı bir hedef
olarak öngörülmektedir.
• Yargılamaların hızlandırılması için adli zaman yönetimi sisteminin oluşturulması
hedeflenmiştir.
Ayrıca, Yargı Reformu Stratejisi’nin uygulanması ile ilgili olarak pozitif gündem
çalışması olarak Brüksel’de Avrupa Birliği organlarına bir sunumda bulunulmuştur.

Adalet Bakanlığı Stratejik Planı (2010- 2014)
Bakanlığımız Stratejik Planı (2010 – 2014) hazırlık çalışmaları, 2007 yılında
başlatılmıştır. Stratejik Plan çalışmalarında adalet hizmetlerinin önem ve özelliği dikkate
alınarak katılımcılığın sağlanmasına azami özen gösterilmiştir. Stratejik Plan, Bakanlığımızda
görev alan her kademedeki çalışanın ve dış paydaşlarımızın katılımı sağlanarak, üst düzeydeki
yöneticilerin de sahiplenmesi ve tüm birimlerin uyum içinde çalışması ile tamamlanmıştır.
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Yapılan çalışmalar sonucunda özveriyle hazırlanan ve 2010 – 2014 yıllarını kapsayan
Bakanlığımız Stratejik Planı Sayın Bakan’ın 03/09/2010 tarihinde düzenlediği basın
toplantısıyla kamuoyuna duyurulmuştur.
Plan; mevzuat analizi, GZFT analizi, misyon, vizyon, stratejik amaçlar, hedefler,
stratejiler, takvim ve performans göstergelerini içermektedir. Her bir hedefin sorumlu ve ilgili
birimleri belirlenmiştir. Hedeflere ilişkin gerçekleşme durumu Bakanlığımız birimlerince
düzenlenen birim faaliyet raporlarının yanı sıra üçer aylık dönemler halinde de takip
edilmektedir.
Stratejik Plan, yapılan çalışmaların izlenmesi açısından Kalkınma Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı ve Sayıştay’ a da gönderilmiştir. Her yıl bir sonraki yılın Performans Programı
plana dayalı olarak hazırlanmakta ve Plan hayata geçirilmektedir. Uygulamalar her yıl faaliyet
raporları vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Faaliyet alanı itibariyle bazı alanların
performans

hedeflerinin

belirlenmesinde

ve

performansın

ölçülmesinde

zorluklar

yaşanabilmektedir.
Stratejik Plan; bir yandan kamu yönetimine dinamizm kazandırırken, öte yandan da
kurumsal kültürün ve kimliğin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine destek olmakta, kalıcı ve
kurumsallaşmış tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda, Plan’da belirtilen amaç
ve hedefler Bakanlığımızın kamuoyuna taahhüdü niteliği taşıması yönünden önem arz
etmektedir.
Çağdaş demokrasi anlayışının en önemli özellikleri olan hesap verme sorumluluğu
ve şeffaf yönetim ilkelerinin bir gereği olarak, Stratejik Plan’da belirtilen taahhütlerin
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.
Ülkemizde devam etmekte olan yargı reformu sürecinin etkileri hakkında Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte Yargı Reformu Etki Analizi Projesi
yürütülmektedir. Proje ile Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlığımız Stratejik Planına
dayanılarak reform çalışmalarının yargının etkin ve verimli işleyişi üzerindeki etkilerini analiz
edilmektedir. Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlığımız İkinci Dönem (2015-2019) Stratejik
Planı kapsamında yürütülecek çalışmalarda Proje çıktılarından yararlanılacaktır.
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6. Mahkemeler Teşkilatındaki Gelişmeler
5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun uyarınca hukuk ve ceza mahkemeleri, her il
merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen
ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet
Bakanlığınca kurulmaktadır. Benzer şekilde 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca
bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, bölgelerin coğrafi
durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca kurulmaktadır.
Adli yargıda mahkeme sayısı 2012 yılına oranla 2013 yılında % 7 oranında azalış
göstermiştir.
Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerini Gösterir Tablo
Mahkeme
Ağır Ceza Mahkemesi

2013
287

Asliye Ceza Mahkemesi

1.176

Sulh Ceza Mahkemesi

1.014

Asliye Hukuk Mahkemesi

992

Sulh Hukuk Mahkemesi

763

Kadastro Mahkemesi

246

İcra Mahkemesi

218

İş Mahkemesi

251

Aile Mahkemesi

284

Ticaret Mahkemesi

187

Tüketici Mahkemesi

48

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

13

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

11

90

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

18

Çocuk Mahkemesi

99

Denizcilik İhtisas Mahkemesi

-

İnfaz Hâkimliği

143

Cmk 250. Mad. Göre Görevli Ağır Ceza Mahkemesi

24

Toplam

5.962

2013 yılı itibariyle idari yargı mahkeme sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
MAHKEME

SAYI

Bölge İdare Mahkemesi

28

İdare Mahkemesi

98

Vergi Mahkemesi

62

Adli yargıda Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmasına ilişkin mevzuat çalışmaları
tamamlanmıştır. Bu kapsamda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu ile 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda adli yargıda istinafa ilişkin
hükümler yer almış ise de, istinaf kanun yolunun faaliyete geçirilememesi sebebiyle bu
kanunlardaki istinaf kanun yoluna ilişkin hükümler uygulanmamaktadır.
İdari yargıda istinaf kanun yoluna ilişkin düzenleme yapılması amacıyla 12 Mart 2011
tarihli Bakan Olur ' u ile “İdari Yargı Reformu Bilim Komisyonu” oluşturulmuş ve Komisyon
çalışmaları 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Tasarı ön taslağının ilgili paydaşların
görüşüne sunulması amacıyla çalışmalar devam etmektedir.
Adli ve İdari Yargıda istinaf kanun yolunun 2014 yılı itibariyle faaliyete geçirilmesi
düşünüldüğünden halen buna ilişkin mevzuat gözden geçirilmekte ve gerekli değişiklikler
yapılmaktadır. Bu konuda tasarı ön taslağı hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
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Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluşunun Koordinasyonu:
İlk olarak Bölge Adliye Mahkemeleri, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum,
İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun olmak üzere toplam 9 yerde kurulmuşken daha sonra bu
yerlere ilave olarak Antalya, Kayseri, Sakarya, Trabzon, Van, Gaziantep olmak üzere 6 ilde
daha Bölge Adliye Mahkemesi kurularak sayı 15' e çıkarılmıştır.
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi inşaatı tamamlanmıştır. İstanbul, Sakarya, Van,
Gaziantep, Adana, İzmir, Kayseri, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Binalarının inşaatlarına
başlanılmış olup, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Binasının ihale süreci devam etmektedir.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi proje çalışmaları devam etmektedir. Ankara Bölge Adliye
Mahkemesi Binası arsa bulma çalışması devam etmektedir.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Binası tamamlanmıştır. Diyarbakır Adliyesi
restorasyon nedeniyle geçici olarak Bölge Adliye Mahkemesi binasında hizmet vermektedir.
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Binası inşaatı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından
tamamlanmıştır. Ancak Konya Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlığımız arasındaki protokolde
ihtilaf bulunmakta olup, yeni bir bina yapılması için arsa temin çalışmaları yürütülmektedir.
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Binası yapılmıştır. Ancak Bölge İdare Mahkemesi
tarafından kullanılmaktadır. Yeni bir bina yapılması planlanmaktadır. Hali hazırda arsa temin
işlemleri devam etmektedir. Projeye henüz başlanılmamıştır.
Kurulan bölge adliye mahkemesi sayısı: 15
İnşaatı tamamlanan bölge adliye mahkemesi binası: 5 (Erzurum, Diyarbakır Ankara,
Konya, Samsun )
İnşaatı devam eden bölge adliye mahkemesi binası: 7 (İstanbul, Sakarya,

Van,

Gaziantep, İzmir, Kayseri, Trabzon)
İhale sürecinde olan bölge adliye mahkemeleri binası:2 (Antalya, Adana)
Proje çalışmaları devam eden bölge adliye mahkemesi binası: 1(Bursa)
Arsa çalışmaları devam eden bölge adliye mahkemesi binası: 4 (Konya, Ankara,
Erzurum, Diyarbakır) Bu illerdeki bölge adliye mahkemeleri binaları tamamlanmış olmalarına
rağmen adliye hizmetlerinde kullanılmaktadırlar. Ayrıca mahkeme sayıları artırıldığından bu
binaların ihtiyacı karşılayamayacakları ön görüldüğünden yeniden arsa çalışmalarına
başlanılmıştır. Adana, Bursa ve İzmir bölge adliye mahkemeleri binalarının kiralama işlemleri
devam etmektedir.
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Bölge adliye mahkemelerinde 2009 yılında fiili çalışan sayısı 309 olmakla birlikte ;
2010 yılında 395, 2011 yılında 547, 2012 yılında 816, 2013 yılında ise 391 personelin ataması
yapılmıştır.

Bölge Adliye Mahkemesi Sayıları
Merkez

Mahal

Bölge Adliye Mahkemesi

Adana

Adana

1

Ankara

Ankara

1

Antalya

Antalya

1

Bursa

Bursa

1

Diyarbakır

Diyarbakır

1

Erzurum

Erzurum

1

Gaziantep

Gaziantep

1

İstanbul

İstanbul

1

İzmir

İzmir

1

Kayseri

Kayseri

1

Konya

Konya

1

Sakarya

Sakarya

1

Samsun

Samsun

1

Trabzon

Trabzon

1

Van

Van

1

Genel Toplam

15

7. İnsan Haklarına Yönelik Çalışmalar
Ülkemizin AİHM önündeki ve uluslararası platformdaki olumsuz görünümünün
düzeltilmesi

yönünde

sürdürülen

çalışmalar

kapsamında,

“Avrupa

İnsan

Hakları

Mahkemesine Yapılmış Olan Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne
Dair Kanun Tasarısı” hazırlanmış ve 9 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşmıştır. Komisyon 20 Şubat 2013 tarihinden itibaren
başvuruları kabul etmeye başlamıştır.
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AİHM tarafından çözüme kavuşturulması beklenen uzun yargılama ile ilgili sorun
haricinde, mahkeme kararlarının geç ya da eksik icra edilmesi veya hiç icra edilmemesinden
kaynaklanan başvurular da bu kanun kapsamına alınmıştır.
Komisyon; Adalet Bakanı tarafından atanan dört kişi ile Maliye Bakanı tarafından
atanan bir kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşmaktadır.
Komisyonun görev alanı 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla AİHM'e yapılmış ve halen
AİHM önünde derdest başvurularla sınırlı tutulmuştur.
Komisyon, müracaatın esası hakkındaki kararını dokuz ay içinde, AİHM' in emsal
kararlarını da gözetmek suretiyle gerekçeli olarak vermektedir. Bu kararlara karşı tebliğ
tarihinden itibaren on beş gün içinde Komisyon aracılığıyla Ankara Bölge İdare
Mahkemesine itiraz mümkündür. Komisyon kararını yerinde görmeyen Bölge İdare
Mahkemesi, işin esası hakkında kesin olarak karar vermektedir. Ödenmesine karar verilen
tazminat, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde ödenmektedir.

2013 Yılı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı’nın Kararları Sonucu
Yapılan Tazminat Ödemeleri
31/12/2013 Tarihi İtibariyle;
İnsan Hakları Tazminat
Komisyonu Başkanlığı’ndan
gönderilen
Maliye Bakanlığı’nca verilen
ödenek miktarı
Daire Başkanlığımızca
başvuran veya vekiline ödenen
Daire Başkanlığımızca
Saymanlık Emanet hesabına
bloke edilen
Daire Başkanlığımızca toplam
ödenen
Maliye Bakanlığı tarafından
geri çekilen ödenek miktarı
Başvuranın vefat etmesi
sebebiyle Komisyona iade
edilen
Tazminat Komisyonunca
sehven gönderilen karar sayısı
(birleştirme)
Ödeme bilgileri gelmediği için
bekletilen

Karar sayısı

Tazminat miktarı

426

5.496.290,00 TL.

-

4.500.000,00 TL.

274

3.953.640,00 TL.

35

347.900,00 TL.

309

4.301.540,00 TL.

-

198.460,00 TL.

7

51.800,00 TL.

1
109

1.142.950,00 TL.
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AİHM’ e Türkiye Aleyhine Yapılan Başvurular
Ülkemiz aleyhine 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yapılan ve AİHM önünde derdest
olarak bekleyen başvuru sayısı 16.876 iken, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bu sayı 10.931’e
gerilemiştir. Bir önceki yıla göre % 35,23 (5.945) azalma görülmüştür.

31 Aralık 2013 İtibariyle AİHM Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayısı

Gürcistan; 2.450;
2%

İtalya; 14.400; 14%
Slovenya; 1.800;
2%

Rusya; 16.800;
17%

Ukrayna; 13.300;
13%

Diğer 37 Devlet;
17.850; 19%

Romanya; 6.150;
6%

Bulgaristan; 2.450;
2%

Sırbistan; 11.250;
11%
Türkiye; 10.950;
11%

Birleşik Krallık;
2.500; 3%

AİHM’ e Yapılan Başvurulara İlişkin Hazırlanan Hükümet Görüşleri
AİHM’e 1 Mart 2012 tarihinden itibaren, yapılan başvurular nedeniyle Hükümet
görüşü hazırlama görevi Bakanlığımız UHDİGM İnsan Hakları Daire Başkanlığı’na
verilmiştir. Bakanlığımız bu görevini yerine getirirken, yargı birimlerinden başvuruya konu
olan dosyaları istemektedir. Ayrıca ilgili kamu kurumları ile yazışmalar ve gerektiğinde
toplantılar yaparak, AİHM’e sunulacak Hükümet görüşüne esas olmak üzere ilgisi bulunan
kamu kurumlarının görüşlerini almaktadır. Bu şekilde başvurudan ilgili kurum haberdar
olmakta ve konuyla ilgili daha sağlıklı değerlendirme yapılması mümkün olmaktadır.
Başvuruyla ilgili ön çalışmalar yapıldıktan sonra AİHM içtihatları doğrultusunda
Hükümet görüşü taslağı hazırlanmaktadır. Taslak, daha sonra Güvenli Ağ üzerinden ilgili
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başvuruya ilişkin Hükümet görüşü olarak AİHM’ e iletilmek üzere AVKONS DT’ ye
gönderilmektedir1.
2013 yılında AİHM’ e toplam 111 Hükümet görüşü sunulmuştur. En çok 35 Hükümet
görüşü ile AİHS‘nin 5 inci maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkı) kapsamında gönderilmiştir.
Bunu 24 Hükümet görüşü ile AİHS 3 üncü maddesi (işkence yasağı) izlemiştir. 22 Hükümet
görüşü AİHS 2 nci maddesi (yaşam hakkı) için, 14 Hükümet görüşü AİHS 6 ncı maddesi (adil
yargılanma hakkı), 8 Hükümet görüşü AİHS 10 uncu maddesi, 3'er Hükümet görüşü AİHS 8
inci ve 9 uncu maddeleri, 2 Hükümet görüşü de AİHS 11 inci maddesi kapsamında
gönderilmiştir.

AİHM Kararlarının İcrasına İlişkin Faaliyetler
Türkiye Hakkında Verilen Kararlar
Mahkeme 2013 yılında Türkiye hakkında 9.201 başvuruyu karara bağlamış ve
9.011’ini kabul edilemez bularak reddetmiş, 508 başvuru hakkında ise görüş için
Hükümetimize tebliğ edilmesine karar vermiştir.

AİHM’in 2013 Yılında Türkiye Hakkında Verdiği Kararlar

1

Uygulamada AİHM Sekretaryası tarafından Hükümet görüşünün hazırlanması için 16 hafta süre

verilmektedir.
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Hükmedilen Tazminatların Ödenmesi
2013 yılında, 103 başvuru için ihlal ve tazminat kararı verilmesi, 81 başvuru için
dostane çözüm yoluna gidilmesi, 28 başvuru için tek taraflı deklarasyona gidilmesi ve bir (1)
tane de AİHM tarafından bilirkişi ödemesi olarak hükmedilen ödeme nedenleriyle toplam 213
başvuru için ödeme yapılmıştır2.

Tazminat Türü

Tazminat Miktarı

Maddi Tazminat
Manevi Tazminat

860.977 €
2.298.100 €

Yargılama Gideri
Maddi-Manevi-Yargılama
Gideri
Toplam

120.881 €
702.650 €
3.982.608 €

Hazırlanan Eylem Planları ve Eylem Raporları
AİHM kararlarının icrası iki ana öğeden oluşur; bunlar bireysel (özel) önlemler ve
genel önlemlerdir. Bireysel önlemler, başvuranın hakkının ihlaline yol açan sebepleri ortadan
kaldırmayı sağlayan tüm tedbirler veya ödenecek tazminattır. Genel önlemler ise başvuruya
konu ihlali herkes için ortadan kaldırmayı ve böylece benzer ihlallerin ortaya çıkmasını
önleyecek tedbirlerden (mevzuat veya uygulama değişiklikleri) oluşur. İcra sürecinde,
bireysel ve genel önlemler hakkında, AİHM kararlarının icrasının takibi ile sorumlu olan
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararların İcra Dairesi’ne bilgi verilmesi gerekmektedir.
Bilgiler ise eylem planı veya eylem raporu kapsamında iletilir.
Eylem planı, icra edilmemiş bir ihlal kararının nasıl ve ne şekilde icra edileceğine
ilişkin yol haritası olarak tanımlanabilir. Eylem planı, Devletin ihlali ortadan kaldırmak üzere
atacağı, atmayı taahhüt ettiği adımları içerir ve takvime bağlar.
Eylem raporu ise, kararın icra edilmiş ve saptanan ihlalin ortadan kaldırılması için
gereken adımların devlet tarafından atılmış olduğu durumlarda, bu durumun Komite’ye ya da
Daire’ye bildirilmesidir.
Her iki halde de, eylem planının /raporunun kararın kesinleşmesinden itibaren altı (6)
ay içinde Daireye bildirilmesi gerekir. Kural olarak her bir ihlal kararı için eylem planı
2

Avrupa Konseyine üye ülkelerin çoğunluğu Avrupa Birliği üyesi olduğundan ve Avrupa Birliği’nin
para birimi Avro olduğundan AİHM tazminata Avro cinsinden hükmetmektedir.
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hazırlanması gerekir. Ancak eylem raporu grup dosya olarak birden çok dosya için ortak
olarak sunulabilmektedir.
Eylem planı ve eylem raporu hazırlanırken ilgili kurumlarla çeşitli yazışmalar ve
toplantılar yapılmaktadır. İhlale konu eylem tarihinden, AİHM karar tarihine kadar olan
süreçte, yapılan mevzuat değişiklikleri, kurumsal düzenlemeler, içtihat değişiklikleri takip
edilmektedir.
2013 Yılında gönderilen eylem planı ve eylem raporlarına esas olmak üzere, genel
önlemler kapsamında, ülkemiz hakkında verilen bütün AİHM kararları tercüme ettirilmiş,
kararı veren yargı makamları ve ilgili kamu kurumu başta olmak üzere, tüm kararlar Anayasa
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu,
İnsan Hakları Kurumu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Maliye Bakanlığı’na
gönderilmiş ve elektronik ortamda (www.inhak.adalet.gov.tr) internet adresinde erişime
açılmıştır.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararların İcra Dairesi’ne sunulan 156 adet eylem
planı, 30 adet eylem raporu ve 2013 yılı itibariyle henüz sunulmayan ancak çalışmaları devam
eden eylem planı ve eylem raporlarına ilişkin olarak, yargısal ve idari kurumlarla çok sayıda
yazışma ve toplantılar yapılmıştır. İlgili kurumların konuyla ilgili görüş ve önerileri
alınmıştır.
Bakanlığımız tarafından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararların İcra Dairesi’ne
sunulan toplam eylem planlarının yüzde 43’ü ve eylem raporlarının yüzde 30’u 2013 yılında
verilmiştir.

İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesine Yönelik Diğer Faaliyetler
İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı
Bakanlığımızca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin bir
Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır. Taslak, Bakanlar Kuruluna sunularak hayata geçirilmesi
öngörülmektedir. 3
Taslak Eylem Planı 14 ana amaçtan oluşmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için
46 hedef belirlenmiş olup, söz konusu hedeflere ulaşılmasına yönelik yapılacak faaliyetler
öngörülmüştür.
3

Eylem Planı Bakanlar Kurulunca 24.02.2014 tarihinde kabul edilmiştir.
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Eylem Planındaki Temel Amaçlar
1) Yaşama hakkı ihlallerinin önlenmesi
2) Kötü muamelenin önlenmesi
3) Yaşama hakkı ve kötü muamele ihlallerine yönelik etkin soruşturma yapılması
4) Özgürlük ve güvenlik hakkı ihlallerinin önlenmesi
5) Makul sürede yargılanmanın sağlanması
6) Mahkemeye erişim hakkının etkin bir şekilde sağlanması
7) Savunmanın etkinliğinin arttırılması
8) Yargı kararlarının etkin şekilde icrasının sağlanması
9) Özel hayatın ve aile hayatının korunması
10) Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü önündeki engellerin ortadan kaldırılması
11) İfade ve medya özgürlüğünün en geniş anlamda sağlanması
12) Toplanma ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin ortadan kaldırılması
13) Mülkiyet hakkı ihlallerinin önlenmesi
14) Eğitim, araştırma ve farkındalık artırıcı faaliyetlere devam edilmesi
Yukarıda sayılan amaçlara ulaşılabilmesi için belirlenen 46 hedef, eylem planının
uygulanabilir olması ve beklentileri karşılaması için açık, etkili ve sonuç alıcı hedefler olarak
belirlenmiştir. Her bir hedefin altındaki açıklama ve faaliyetlerle de söz konusu amaçlara
ulaşılması ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için takip edilecek somut adımlar ortaya
konulmuştur.

Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi
Projenin, Bakanlığımız adına takibi ve sekretarya hizmetleri Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü’nün de katkılarıyla Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan
Hakları Dairesi Başkanlığınca yerine getirilmektedir. Söz konusu proje, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu ile birlikte ve Avrupa Konseyi’yle işbirliği halinde gerçekleştirilmektedir.
Projenin diğer ortakları ise Yargıtay ve Danıştay’dır.
Proje ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında ortaya konulan
standartlar doğrultusunda Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü önündeki engellerin
kaldırılması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında 2013 yılında, üçüncü, dördüncü ve beşinci çalışma ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca altı (6) yuvarlak masa toplantısı yapılmıştır.
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8. Yayın Çalışmaları
Bakanlığımızca yargı teşkilatının ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda yayınlar
yapılmaktadır.
Hukuki konulara ilişkin yayınlarımız Bakanlığımız merkez ve merkez dışı birimleri
ile TBMM, Milli Kütüphane, hukuk fakülteleri ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
gönderilmektedir.
Bakanlık ve Müsteşarlık Makamları, Özel Kalem, Basın Müşavirliği, Genel Müdürlük
ve Daire Başkanlıkları tarafından talep edilen günlük, haftalık gazeteler ve dergilerden, aylık
ortalama 1.700 adet temin edilerek ilgili birimlerin hizmetine verilmektedir.

No

1
2
3

No

Baskısı Yapılan Kitaplar

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ve
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri İş Bölümü
Rehberi
Adalet Dergisi

Satın Alınan Kitaplar

Miktarı

2.000 Adet
2.800 Adet
10.500 Adet

Miktarı

Çeşitli Kanun Kitaplarından oluşan Kitapçık

1

Seti (13 Takım)

1.250 Adet

Bakanlığımız, gerek stratejik yönetim faaliyetlerinin, gerekse tüm adalet sisteminin tanıtımı
amacıyla;
Bu kapsamda 2013 yılında;
•

2013 Yılı Performans Programı,

•

Yargı Reformu Sürecinde Neler Değişti ? Neler Değişecek ?

•

2014 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması,(TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu)

•

Yargıda Reform, (Neler Değişti, Neler Değişecek Mart 2013)

•

Yargı Harçları, (Yargı Harçlarının Genel Değerlendirilmesi ve Yargı Harçlarının

Yeniden Yapılandırılması )
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•

Cepej 2010 Verileriyle 2012 Basımı,

•

Faaliyet Raporu 2012,

•

Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu,

•

Adalet Sarayları 2002-2013,

•

“Yargının İş yükünü Olumsuz Yönde Etkileyen Kamu Kurumlarının Belirlenerek

Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi” Konulu Ön Rapor
çalışmaları hazırlanarak yayımlamıştır.
Ayrıca “Yargı Mevzuatı Bülteni” internet üzerinden olmak üzere yayınlanmaya
başlanmıştır.

9. Ceza İnfaz Sistemine Yönelik Faaliyetler
Çağdaş demokrasilerde ceza infaz sisteminin etkinliği kadar insancıllığı da önemli bir
unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Ceza infaz sistemine ilişkin yeni yaklaşımlarda; suçluların
ıslahı, topluma kazandırılması ve tekrar suç işlemelerinin önlenmesi ön planda
bulundurulmaktadır. Çağdaş ceza infaz anlayışı doğrultusunda son yıllarda ceza infaz
sistemine ilişkin yapılan çalışmalarla büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.
Bu kapsamda, ceza infaz alanında yürütülen faaliyetler Bakanlığımız Stratejik
Planında (2010-2014) yer alan hedefler doğrultusunda, güvenlik ve iyileştirmeyi odak alan
çağdaş infaz anlayışının gerektirdiği mevzuat değişiklikleri, fiziksel yapıdaki iyileştirmeler,
insan kaynağının güçlendirilmesi, hükümlülerin ıslahı ve yeniden topluma kazandırılmasına
yönelik faaliyetler ve alternatif ceza tedbirlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması çalışmaları
2013 yılında da artarak devam ettirilmiştir.
Mevzuata Yönelik Düzenlemeler
24/01/2013 tarihli 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;
• Ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını
yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı
değerlendirilen mahkûmun cezasının infazının iyileşinceye kadar geri bırakılması
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kolaylaştırılmıştır. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren toplam 222 kişi bu kapsamda
tahliye edilmiştir.
• Tutuklu ve hükümlülere yakınlarının ağır hastalığı veya ölümü halinde mazeret izni
kullanma imkânlarının kapsamı genişletilerek kendi veya yakınlarına ait konutlarda izinlerini
geçirmelerine imkân sağlanmıştır.
• Açık ceza infaz kurumunda bulunanlar hükümlülerin yılda 3 olan özel izin kullanma
imkânı 4 e çıkartılmıştır.
• Tüm hükümlü ve tutuklular için yarım saatten 1 saate kadar olan ziyaret süresi, çocuk
hükümlüler için 1 saatten 3 saate kadar olacak şekilde yeniden düzenlenerek uzatılmıştır.
• Hükümlünün isteğiyle cezanın ertelenebilmesinin kapsamı genişletilmiş ve 6 aylık
erteleme süresi en fazla 2 yıla çıkarılmıştır.
• Hükümlülerin ruh ve beden sağlığını koruyucu ve geliştirici programları uygulamak,
hükümlülerin topluma uyum sağlamasına ve toplum hayatına geri dönmelerine yardımcı
olmak amacıyla, hükümlü-tutuklulara verilecek ödül hükümleri yeniden düzenlenmiştir.
Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik 30 Mart 2013 tarihinde
yürürlüğe girmiş, ceza infaz sisteminde olmayan eş ve aile görüşmesi, kullanılmayan ziyaret
sürelerinin birleştirilmesi, telefon görüşme süre veya sayısının artırılması, haftalık harcama
limitinin artırılması, kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılması gibi ödüller uygulamaya
konulmuştur.
6411 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 13’üncü maddesi ile 5275 sayılı
Kanuna, “GEÇİCİ Madde 4 – (1) Bu Kanunun 105/A maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde ve ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık süre şartı ile birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart 31/12/2015 tarihine kadar
uygulanmaz” maddesi eklenmiştir. Bu maddeye göre; açık ceza infaz kurumunda cezasının
son altı ayını kesintisiz olarak geçiren hükümlüler ile çocuk eğitim evinde toplam cezasının
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beşte birini tamamlayan çocuk hükümlüler için cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin
şartın 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu düzenleme sonrasında, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 95.685’i 6411 sayılı
Kanun’un geçici 4. maddesinden yararlananlar olmak üzere; toplam 105.126 hükümlü
hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilmiştir.
İnfaz Alanında Alternatif Tedbirler
Adli kontrol tedbirleri, sadece üç yıl ve daha az hapis cezasını gerektiren bir suç
nedeniyle uygulanabilirken 5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Kanun değişikliği ile
bu süre sınırı kaldırılmıştır. Artık bütün suçlar bakımından mahkeme, tutuklama yerine
şüpheli veya sanığın adli kontrol altına alınmasına karar verebilmektir. Mevcut adli kontrol
tedbirlerine; konutunu terk etmemek, belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek ve belirlenen
yer veya bölgelere gitmemek tedbirleri de ilave edilmiştir. İlave edilen bu yeni tedbirler,
denetimin ve kontrolün etkin bir şekilde yapılabilmesine olanak tanımaktadır. 2012 Aralık
ayından 2013 Aralık ayına kadar geçen sürede adli kontrol karar sayılarında % 79,9’luk bir
artış olmuştur.
Denetimli serbestlik hizmetlerinin ülkemizde uygulanmasında yedi yıllık bir süre
geçmesi ve bu süre içerisinde daha önceden öngörülmeyen güncel beklenti ve ihtiyaçların
ortaya çıkması nedeniyle, mevcut yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yeniden hazırlanan
“Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği” 05/03/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikle, denetimli serbestlik
hizmetlerinin uygulanmasında ulusal standartlar oluşturulmuş, hizmet kalitesinin arttırılması
ve daha sistemli bir yapı oluşturmak bakımından yapısal değişikliklere gidilmiştir. Ayrıca risk
değerlendirme sistemi oluşturulmuş, hükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının bu sistem aracılığı ile
tespit edilmesi amaçlanmıştır.
18 Kasım 2011 tarihinde “Denetimli Serbestlik Altındaki Kişilerle Yürütülecek
Elektronik İzleme Pilot Uygulaması Hakkında İşbirliği Protokolü” kapsamında başlatılan
pilot uygulama ile oluşturulan elektronik izleme merkezinde 25 Şubat 2012 tarihinde
hükümlülerin elektronik kelepçe ile izlenmesine başlanmıştır.
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2012 yılı içerisinde elektronik izlemenin uygulama alanı ve kapsamı ile ilgili olarak
mevzuat çalışması yapılmıştır. 11 Nisan 2012 tarihinde 5402 sayılı Denetimli Serbestlik
Hizmetleri Kanununa 15/A maddesi eklenmiştir. Bu kapsamda, şüpheli, sanık ve
hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların
kullanılması suretiyle de yerine getirilebilmektedir. Elektronik izleme sistemine geçişte teknik
altyapının oluşturulması ve sistemin kurulması amacıyla ihale yapılarak 19 Ekim 2012
tarihinde üç yıllık bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereğince, Denetimli Serbestlik
Daire Başkanlığı bünyesinde Elektronik İzleme Merkezi kurulmuştur. Elektronik izleme
merkezi, 5.000 kişinin elektronik yöntemlerle denetim ve takibinin yapılabileceği
kapasitededir. Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinde 1 Şubat 2013 tarihinden
itibaren aktif olarak elektronik kelepçe kullanılmaya başlanmıştır.
Bu kapsamda, 25 Şubat-7 Aralık 2012 tarihleri arasındaki pilot uygulamalarla birlikte,
elektronik izlemenin aktif olarak kullanılmaya başlandığı 1 Şubat 2013 tarihinden 31 Aralık
2013 tarihine kadar olan süreçte toplam 1.785 kişi elektronik yöntemlerle izlenmiştir.
Uyuşturucu

ve

uyarıcı

madde

bağımlıları

hakkında

denetimli

serbestlik

uygulamalarına ilişkin olarak Türk Ceza Kanunu'nun191'inci maddesinde yapılması
düşünülen değişikliklere yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda, Kanunlar Genel
Müdürlüğü ve Yargıtay 10. Ceza Dairesi ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları
yapılmış, uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanlığı ile gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Fiziksel Yapıdaki İyileştirmeler
Ceza infaz reformunun en önemli unsurlarından birisi, modern infaz koşullarına uygun
ceza infaz kurumlarının yapılması ile eski ve yetersiz olanların kapatılmasıdır.
Bu kapsamda, 2013 yılında, kapasite ve koşullar bakımından yetersiz olan 21 ceza
infaz kurumu kapatılmıştır. Öte yandan, 10 yeni kurum açılmış, ayrıca 6 kuruma da ek bina
yapılarak 8.765 kişilik kapasite artışı sağlanmıştır. 2013 yılı sonunda, ceza infaz kurumlarının
toplam kapasitesi 154.115 kişiye ulaşmıştır.
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İnsan Kaynağının Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmalar
İnfaz hizmetlerini yürüten personelin sayısı ve niteliğinin artırılmasına yönelik
çalışmalara 2013 yılında da devam edilmiştir. 2012 yılında 42.237 olan personel sayısı
ihtiyaca yönelik çeşitli unvanlarda yapılan personel alımları ile 45.297 kişiye ulaşmıştır. Ceza
infaz kurumlarının genelinde mahkûm/personel oranının 1/3 olması planlanmaktadır. Bu oran
çocuk ceza infaz kurumlarında ve yüksek güvenlikli cezaevlerinde hâlihazırda 1/2 olup, kadın
ceza infaz kurumlarında 1/3’tür.
Personelin ihtiyaç duyduğu hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerin verildiği 4 personel
eğitim merkezine ek olarak 295 yatak ve 250 derslik kapasiteli Denizli Personel Eğitim
Merkezi 26/08/2013 tarihinde hizmete açılmıştır. 2013 yılında eğitim merkezlerinde toplamda
9943 personele eğitim verilmiştir.
Personel sayısının arttırılması ve personele yönelik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ceza
infaz kurumu personelinin çalışma esasları ve mesleki standartlarının güncellenmesi ve
geliştirilmesi de reform çalışmalarında ele alınan konulardan biridir. Bu amaçla İngiltere ve
Portekiz Adalet Bakanlıkları ile ortaklaşa yürütülen “İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Eşleştirme Projesi“ kapsamında tüm unvanlardan personelin görev tanımları ve meslek
standartları geliştirilmeye başlanmıştır. Proje faaliyetleri ile önümüzdeki dönemde, farklı tip
ve güvenlik seviyesindeki ceza infaz kurumu hizmetlerine yönelik işletim standartları
belirlenerek, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yabancı uyruklular gibi hassas gruplarla çalışan
personele yönelik eğitim müfredatı özelleştirilecek ve personel eğitim sistemine önemli
katkılar sağlayacak olan uzaktan eğitim sistemi geliştirilecektir.
Eğitim ve İyileştirme Faaliyetleri Kapsamındaki Gelişmeler
Ceza infaz kurumlarında bulundukları süreyi hükümlü ve tutuklular için bir değişim ve
dönüşüm süreci haline getirmek için, kişilerin bireysel ihtiyaçları ve kurumsal imkânlar
dikkate alınarak ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilen çeşitli mahkûm davranış programları ve
bireysel müdahale programları yoğun bir şekilde yürütülmektedir.
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Eğitim çalışmaları ise, okuma yazma kurslarından, örgün ve yaygın eğitime, sanatsalsosyal ve kültürel çalışmalardan meslek edindirme faaliyetlerine kadar her alanda
sürdürülmektedir.
Eğitim ve iyileştirme faaliyetleri açısından özellikle çocuk hükümlü ve tutuklularla
yürütülen çalışmalara bakıldığında;
2013 yılı içinde I. Kademe Okuma-Yazma Kurslarına katılan sayısı 455, II. Kademe
Okuma-Yazma Kurslarına katılan çocuk sayısı 207, Açık İlköğretim Okuluna devam eden
çocuk sayısı 323, Açık Öğretim Lisesine devam eden çocuk sayısı 713, Örgün Eğitime devam
eden çocuk sayısı 718, İş ve Meslek kurslarına katılan çocuk sayısı 4.896’dır.
Yine ceza infaz kurumlarımızda yürütülen psiko-sosyal servis çalışmaları kapsamında
söz konusu servis görevlilerinin uygulayabileceği ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklar
için özel olarak tasarlanmış, Genel Bilgiler ve Yaklaşım İlkeleri, Kişisel Gelişim,
“Buradayım” Güvenli Davranış, Aile Eğitimi, İyiye Doğru Öfke Kontrol, Cinsel İstismara
Yaklaşım, İnfaz ve Koruma Memurlarına Yönelik Psiko-Sosyal Destek Bilgilendirme
programları olmak üzere 7 ayrı psiko-sosyal destek ve müdahale programını içeren ARDIÇ
eğitimi programı kapsamında grup çalışmalarına katılan çocuk sayısı 8.368’dir. Bunlarla
birlikte, çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen hizmetlerin nitelikli sürdürülmesini
sağlayacak kurumsal ortamın yaratılması amacına yönelik olarak kurum müdürleri, infaz ve
koruma memurları ile diğer personelin kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında
Yönetici ve Personel Eğitim Programı geliştirilmiştir. 2013 yılı içinde ise bu eğitimlere 165
personel katılmıştır.

10. Adli Tıp Kurumu Faaliyetleri
Ceza hukuku başta olmak üzere hukukun diğer disiplinleri bakımından da önem
taşıyan çeşitli sorunların çözümünde, adli bilimlerin bilimsel ve teknik görüş içeren raporları
son derece önem taşımaktadır.
Bilim ve teknik alanında yaşanan gelişmelere uygun olarak, klasik adli tıp çalışmaları
ile başlayan adli bilimler, giderek çeşitlenmiş ve derinlik kazanmıştır. Bugün için bu
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yelpazede, DNA incelemeleri, fizik-balistik incelemeleri, yeniden kimliklendirme, kimyasal
incelemeler, uyutucu-uyuşturucu incelemeleri, adli antropoloji, böcek bilimi, adli meteoroloji,
adli psikiyatri gibi birçok alanda başarılı çalışmalar yürütülmektedir.
Diğer yandan, günümüzde insan haklarını koruyarak etkili şekilde soruşturma
yapılabilmesi, büyük ölçüde adli bilimler verilerinden yararlanılmasına bağlı bulunmaktadır.
Bu gerçekten hareketle, çağdaş ülkelerde soruşturmalar adli bilimlerin imkânlarından
yararlanılarak bilimsel deliller üzerinden yürütülmekte ve karara bağlanmaktadır. “Suçludan
delile değil, delilden suçluya ulaşılması” esası kabul edilmektedir.
Ülkemizdeki tek resmi bilirkişi kurumu Adli Tıp Kurumu’dur. Kurum, adalet işlerinde
bilirkişilik görevi yapmanın yanında, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları
düzenlemekte; adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler
gerçekleştirmekte ve eğitim programları yürütmektedir.
Kurum kapasitesinin güçlendirilmesi, fiziki alt yapı ve teknik imkânlarının arttırılması
için son yıllarda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalarla, Kurumun insan
kaynakları kapasitesi geliştirilmiş, teknik ve bilimsel altyapısı güçlendirilmiştir. Adlî bilimler
alanında kullanılan teknolojik imkânların çoğu gelişmiş ülkelerin ilerisinde bulunmaktadır.
Kurum, laboratuarlarıyla kalite belgeleri almakta ve uluslararası akreditasyon çalışmaları
sürdürmektedir.
Adli Tıp Kurumu’nun yakın bir gelecekte daha iyi bir yerde olması amacıyla Stratejik
Plan ve Yargı Reformu Strateji kapsamında birçok çalışma yürütülmesi hedeflenmektedir.
Bu

bağlamda,

adlî

bilimler

hizmetlerinin

ülke

geneline

yaygınlaştırılması

Bakanlığımızın temel önceliklerindendir. Hizmetlerin mahallinde sunulması, hızlılık, kalite ve
etkinlik açısından büyük önem taşımaktadır.
Diğer yandan, uluslararası kalite standartlarına uygun akredite olmuş laboratuarlar
oluşturulması, adli bilimler alanında kullanılan teknolojik donanımın uluslararası gelişmeler
gözetilerek sürekli yenilenmesi, kurumun insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi gibi
çalışmalar sürdürülerek hizmetlerin geliştirilmesi planlanmaktadır.
Adli Tıp Kurumu, 4810 sayılı kanun ile değişik 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu
Kanunu’nun 3. md. Belirtildiği üzere 7 (yedi) birimden oluşmaktadır. 2013 yılında faaliyete
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geçen birimler göz önüne alınarak, 31.12.2013 tarihi itibarı ile örgüt yapısı aşağıda
gösterilmiştir.

*

•

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı (İstanbul)

•

Adli Tıp Başkanlar Kurulu (İstanbul)

•

Adli Tıp Genel Kurulu (İstanbul)

•

Adli Tıp İhtisas Kurulları (İstanbul)

•

Adli Tıp İhtisas Daireleri (İstanbul ile taşra teşkilatında 9 ilde)

•

Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları (Taşra teşkilatında 15 ilde)*

•

Adli Tıp Şube Müdürlükleri (İstanbul’da 9 ilçede, taşra teşkilatında 44 ilde)

Adli Tıp Grup Başkanlıkları 9 ilde fiilen görevine devam etmekte, 6 ilde ise kuruluşu tamamlanmasına

rağmen Adli Tıp Şube Müdürlüğü olarak fiilen faaliyet göstermektedir.

2013 yılında Adli Tıp Kurumu 'nda görev yapan mevcut personel sayısı 493’ü kadın,
859’ü erkek olmak üzere 1352 kişidir. 2013 yılı sonu itibariyle görev yapan personelin, yaş ve
cinsiyet durumu aşağıda belirtilmiştir.
YAŞ

ERKEK

KADIN

TOPLAM

20-29

171

128

299

30-39

183

121

304

40-49

290

159

449

50-Üzeri

229

71

300

Unvan

ERKEK

KADIN

TOPLAM

Başkan

1

0

1

Başkan Yardımcısı

4

0

4

Grup Başkanı

4

1

5

Adli Tıp Şube Müdürü

4

0

4

Antropolog

0

2

2

Asistan

65

12

77

Gözlem İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

Morg İhtisas Daire Bşk.

0

0

0

Kimya İhtisas Daire Bşk.

0

0

0

Biyoloji İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

Trafik İhtisas Daire Bşk.

0

1

1
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Biyolog

23

19

42

Kurum Tabibi

1

0

1

Diş Hekimi

0

1

1

Diş Tabibi

0

0

0

Eczacı

0

0

0

Fizik İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

İhtisas Kurul Başkanı

5

0

5

İhtisas Dairesi Başkanı (Ths)

7

0

7

İhtisas Dairesi Başkanı (Shs)

4

0

4

İhtisas Kurul Üyesi

32

8

40

Fizikçi

5

0

5

Psikolog

0

3

3

Raportör

0

0

0

Sosyal Hizmetler Uzmanı

0

1

1

Şube Müdürü

0

0

0

Tabip

3

0

3

Uzman (Ths)

30

7

37

Uzman

214

99

313

Uzman Tabip

0

0

0

Hemşire

0

13

13

Laborant

27

31

58

1. Hukuk Müşaviri

0

1

1

Hukuk Müşaviri

1

0

1

Evrak Ve Arşiv Şube Müd.

1

0

1

İdari Ve Mali İşler Şube Müd.

0

0

0

Personel Eğitim Şube Müd.

0

0

0

Şef

19

17

36

İnfaz Ve Koruma Baş Memuru

1

0

1

Memur

22

20

42

Ambar Memuru

3

0

3

Ayniyat Memuru

1

1

2

Emanet Memuru

1

1

2

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi

5

0

5

İnfaz Ve Koruma Memuru

12

2

14

Santral Memuru

1

0

1

Silah Muayene Memuru

0

0

0

Daktilograf

1

5

6

109

Sekreter

0

0

0

Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni

123

120

243

Şoför

14

0

14

Kimyager

26

25

51

Mühendis

56

50

106

Tekniker

9

14

23

Teknisyen

22

4

26

Teknisyen Yardımcısı

7

1

8

Sağlık Teknikeri

15

25

40

Sağlık Teknisyen Yardımcısı

8

0

8

Otopsi Teknisyen Yardımcısı

1

0

1

Laborant Yardımcısı

5

0

5

Hizmetli

56

8

64

Aşçı

6

1

7

Kaloriferci

2

0

2

Bekçi

9

0

9

859

493

1352

Genel Toplam

31/12/2013 tarihi itibariyle Adli Tıp Kurumu’nda görev yapan personelin 505’i
doktora, 54’ü yüksek lisans, 338’i lisans, 168’i ön lisans, 206’sı lise ve 81’i de ilköğretim
düzeyinde eğitim görmüştür.

Eğitim
Durumu
Kişi Sayısı

Doktora
505*

Yüksek
Lisans
54

Lisans

Ön Lisans

Lise

338

168

206

İlköğreti
m
81

‘*Adli Tıp Kurumunda görev yapan tıp doktorları ( uzman ve asistanlar) ‘Doktora’ bölümünde gösterilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği, mahkemeler ile hâkimlikler ve
savcılıklar tarafından gönderilen, adlî tıpla ilgili konularda, bilimsel ve teknik görüş
bildirmekte olup; 2013 yılına ait faaliyetleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen dosyalara ait tablo
aşağıdadır (İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlükleri)
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İşlem Yapılan Belge Açıklaması

Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıkları tarafından
gönderilen dosya

Gelen

Giden

Evrak

Evrak

90.286

92.093

Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen dosyalara ait tablo
aşağıdadır (Taşra Teşkilatı Adli Tıp Şube Müdürlükleri)
İşlem Yapılan Belge Açıklaması

Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıkları tarafından gönderilen dosya

Gelen

Giden

Evrak

Evrak

112.080

112.080

Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen dosyalara ait tablo
aşağıda yer almaktadır. (Taşra Teşkilatı Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları)
İşlem Yapılan Belge Açıklaması

Gelen

Giden

Evrak

Evrak

202.841

202.841

Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıkları tarafından gönderilen dosya

11. Adalete Erişim
Adalete erişim, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duydukları adalete kolaylıkla
ulaşabilmesi ve haklarını etkili bir şekilde arayabilmesi için devletin gerekli tüm imkânları
sağlaması ve bu imkânların varlığını etkin bir şekilde tanıtması olarak tanımlanmaktadır.
Adalete erişim kavramı adalet sisteminin birçok alanını kapsayacak niteliktedir. Bu
anlamda mahkemelerdeki uyuşmazlıkların makul sürede çözülmesi, tarafların yaptığı
yargılama masraflarının kabul edilebilir düzeyde olması, basit uyuşmazlıkların yargı önüne
getirilmeden etkin bir şekilde çözülmesi, yargılama usullerinin basitleştirilmesi, adli yardımın
etkinleştirilmesi gibi hususlar adalete erişimin temel unsurlarındandır.
Adalete erişim imkânlarının salt pozitif hukuki düzenlemelere dayalı önlemlerle
etkinleştirilmesi mümkün görülmemektedir. Bu nedenle yararlanıcıların hak arama hürriyetini
kullanma yöntemlerini öğrenmeleri, hukuk bilincinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak
bilgilendirme faaliyetleri, danışma büroları, broşürler, dava rehberleri, internet siteleri gibi
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vasıtalar da toplumun ihtiyaç hisseden kesimlerinin adalete erişiminde kolaylaştırıcı unsurlar
olarak öne çıkmaktadır.
Adalet hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine eksiksiz ve adil olarak ulaştırılmasını
sağlayacak bir sistemin oluşturulması hukuk devletinin gereklerinden biridir. Özellikle
dezavantajlı (çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar ve yoksullar) kesimlerle ilgili
uyuşmazlıkların amacına uygun bir şekilde çözülmesi için geliştirilen önlemler adalete
erişimin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Bu kapsamda adalete erişimin kolaylaştırılması, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de temel öncelikleri arasında yer almaktadır.
Ülkemizde adalete erişim, Anayasa’da anlamını bulan hak arama hürriyeti ve sosyal
hukuk devleti kavramı ile güvence altına alınmıştır.
Bu kapsamda, adalete erişimin kolaylaştırılması için zorunlu müdafilik, hukuk
davalarında adli yardım gibi müesseseler geliştirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin
6 ncı maddesine uygun olarak adli yardım sisteminin güçlendirilmesi suretiyle, herkes için
adalete erişimde, eşitliği güvence altına almak ve böylelikle adalet hizmetlerini toplumun tüm
kesimlerine eksiksiz ve adil olarak ulaştırmak amacıyla hazırlanan Proje’nin Avrupa Birliği
ile değerlendirme süreci devam etmektedir.

Koruyucu Hukuk
Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında Öğrencilerde Hukuk Bilincinin
Geliştirilmesi Uygulamaları ve “Hukuk ve Adalet” dersi öğretim programı geliştirmek için
03/12/2012 tarihinde İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanan Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı’nın Talim ve Terbiye Kurulu’nca

07/06/2013 tarih ve 53 sayı ile 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren uygulanmasına karar
verilmiştir.
Tüm ortaokullarda 2013 - 2014 öğretim yılında okutulmaya başlanılan Hukuk ve Adalet
Dersi Öğretim Programı ve Öğretim Materyali hazırlanmıştır.

Çocukların hukuki konularda farkındalığı konu alan ve Koruyucu Hukuk
Uygulamaları kapsamında “Hukuk ve Adalet Dersi” öğretim programını tanıtan yazılı ve
görsel materyallerin hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir.

112

Ayrıca “Hukuk ve Adalet Dersi”nin tanıtımı ile kadınlar, gençler, yabancılar/turistler
ve engellilere yönelik hukuk bilincini artırmak için poster ve broşür hazırlama çalışmaları ile
“Hukuk ve Adalet Dersi”ni destekleyecek nitelikte bilgiler içeren ve dezavantajlı grupların
haklarına dair temel bilgi ve kaynakları sunan iki internet sitesi hazırlama ve çocukların
hukuki konularda farkındalığını konu alan ve “Hukuk ve Adalet Dersi” öğretim programını
tanıtan iki TV spotu hazırlama çalışmaları da devam etmektedir. Projenin resmi bitiş tarihi
olarak öngörülen 31 Temmuz 2013 tarihinden sonra Projenin uzatılması ile ilgili UNDP
yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucu projenin 1 Mart 2014 tarihine kadar uzatılmasına
karar verilmiştir.

Hukuk Klinikleri
Avrupa Birliği ilerleme sürecinde hazırlanan Yargı Reformu Strateji'nin güncellenmesi
kapsamında oluşturulan Taslak metinde, Adalete Erişimin Geliştirilmesi Başlıklı 9 uncu amaç
altında Hukuk Kliniği yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ayrı bir hedef olarak
belirlenmiştir. Buna göre, dünyada hukuk kliniği uygulamaları adalet hizmetlerinden
yeterince yararlanamayan dezavantajlı (korunmasız) grupların hukuksal sorunlarının
çözümüne katkı ve destek sağlama düşüncesine dayanmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu
uygulamalar ile eğitim ve toplumsal sorumluluk politikalarının hayata geçirilmesi de
hedeflenmekte; hukuk fakültelerinde henüz eğitimi devam eden öğrencilerin, fakülte
gözetiminde dezavantajlı gruplara hukuki danışmanlık / yardım imkanı sağlanmaktadır.
Böylece hukuki yardıma en çok ihtiyacı olan toplum kesimlerinin ihtiyacı giderilirken, bir
taraftan da kalıcı ve kullanılabilir hukuk eğitimi ile öncelikle hukuk öğrencilerine ve
toplumun tüm kesimlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu hedefin
gerçekleştirilmesi için üniversitelerle işbirliği yapılacağı hedef olarak belirlenmiştir.
Yargı Reformu Strateji Taslağı'nda yine aynı amaç altında “Adli yardımın
etkinleştirilmesi için gözden geçirilmesi” ayrı bir hedef olarak belirlenmiştir.
Diğer yandan, Bakanlığımız Proje Eşgüdüm Kurulu tarafından alınan karar gereğince
ülkemizde hukuk kliniklerinin oluşturulması amacıyla Başkanlığımızca "Hukuk Klinikleri
Projesi" yürütülmektedir.
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 20. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında
Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü ile işbirliği içerisinde 13-14
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Haziran 2013 tarihlerinde "Hukuk Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Hukuk Klinikleri" konulu
Uluslararası Sempozyuma katılım sağlanmış olup yapılan çalışmalar hakkında

sunum

yapılmıştır.
2013 yılı içerisinde hukuk kliniklerinin oldukça köklü bir geçmişe sahip olduğu
Güney Afrika Cumhuriyeti'ne çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan ziyaret sonucunda,
hukuk kliniklerinin oldukça köklü bir geçmişe sahip olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde,
ihtiyaç ve şartlara göre farklı üniversitelerde farklı uygulama yöntemlerinin geliştirildiği ve
geliştirilen bu yöntemlerde son derece başarılı sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.
Kapsamlı ve verimli geçen bu çalışma ziyareti ile, hukuk kliniği uygulamalarının
farklı ülkelere ve ihtiyaçlara göre değişkenlik arz edebileceği hukuk eğitiminde ağırlıklı
olarak takrir yönteminin kullanıldığı ülkemizde ise pratik uygulamalar ile öğrenme
modülünün zenginleştirilmesinin hukuk eğitiminde kalite ve niteliğin arttırılmasında fayda
sağlayacağı ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki benzer uygulamalarla, üniversitelerle diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği içinde çalışmasının adalete
erişimi destekleyeceği değerlendirilmiş ve son derece faydalı bulunan hukuk kliniği
uygulamalarının ülkemizde de gerçekleştirilmesinin gerekliliği kavranmıştır.
Hukuk kliniği uygulamalarına yönelik olarak, Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi arasında Pilot uygulamaların başlatılması amacıyla işbirliği çalışmaları
devam etmektedir.
Bu kapsamda, Ankara ve Sincan Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ve Aile
Mahkemelerinde şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların,
çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu
kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirlerin
usul ve esaslarına dair Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hukuk kliniği
uygulamaları ile tarafları ve ilgilileri bilgilendirmek ve böylece adalete daha iyi erişimi
gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.
Bunun yanında, Ankara ve Sincan Cezaevlerinde kadın tutuklu ve hükümlülerin
hukuki bilgi taleplerinin karşılanmasına yönelik hukuk kliniği uygulamalarında bulunmaları
planlanmaktadır.
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Ayrıca, söz konusu klinik hukuk uygulamaları neticesinde öğrencilere sertifika
verilmesi planlanmaktadır.
Sonuç olarak; hukuk kliniği uygulamalarının sistemli, etkili ve yaygın şekilde Türk
adalet sisteminde yer almasına yönelik çalışmalarda büyük yol kat edilmiş olmakla beraber
çalışmalara 2014 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır.
Adalete erişim imkanlarının artırılması amacıyla; mağdur hakları ile ilgili mevzuatı
hazırlamak ve suç sonrası destek olmak, rehberlik hizmeti sunmak, suç sonrası mağduriyetler
yaşanmasının önüne geçmek ve benzeri hizmetleri yerine getirmek üzere 18.11.2013 tarihli
Bakan Olur’u ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Mağdur Hakları Daire
Başkanlığı kurulmuştur.
Adalete erişimin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında yargı harçlarının, ekonomik
gelişim sürecinde yargı işlemlerine uyumunun ele alınması ve yeniden yapılandırılması ile
yargı harçlarının ödenmesinde modern ödeme yöntemlerine geçilmesi amacıyla Maliye
Bakanlığı'nın ilgili birim temsilcileri arasında 2012 yılında başlayan toplantı ve çalışmalar
halen devam etmektedir.

12. Soruşturulması veya Kovuşturulması İzne Bağlı Suçlarla İlgili Faaliyetler
Bazı suçların soruşturulması ya da kovuşturulması ilgili yasal düzenlemeler uyarınca
izne bağlanmıştır.
Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının suç işlediklerine dair ihbar ve şikâyetlerin
Bakanlığımıza ulaşması üzerine, başvuru 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 93 ve
97’nci maddeleri uyarınca incelenmektedir. Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili
kuruluşları ile uluslararası mahkemeler veya kuruluşlarda görev yapan hâkim ve savcılar,
geçici yetki veya görevlendirme ile başka bir birim, kurul veya kuruluşta çalışan hâkim ve
savcılar, idari görevleri yönünden savcılar ve komisyon işlerine yönelik görevleri yönünden
adalet komisyonu başkan ve üyeleriyle ilgili olanlar Bakanlığımızca değerlendirilmektedir.
Bunun

dışındaki

ihbar

ve

şikâyetler

Hakimler

ve

Savcılar

Yüksek

Kurulu’na

gönderilmektedir.
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Bu kapsamda 2013 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
2013 yılında Adalet Hizmetleri ile Savcıların İdarî Görevlerine İlişkin Şikâyetler

DEVİR

GELEN

TOPLAM

BİTEN İŞ

DERDEST

317

367

302

65

50
Şikayetin İşleme Konulmaması

176

İşlem Yapılmasına Yer Olmadığı

63

Soruşturmanın İşlemden Kaldırılması

4

Kovuşturma İzni + Disiplin Yönünden Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kuruluna Tevdii

2

Sadece Disiplin Yönünden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Tevdii

5

Soruşturma Yapılmasına Gerek Görülmeyen

19

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 76/3.
maddesi uyarınca kovuşturma izni verilmesi
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 76/3.
maddesi uyarınca kovuşturma izni verilmemesi
Sehven Açılması Nedeniyle İlgili Bürolara Gönderilen Dosya Sayısı
Adlî Görev Kapsamında Kalması Nedeniyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kuruluna Gönderilmek Üzere Muhabere Bürosuna Çevrilen
Mükerrer Kayıt Nedeniyle Birleştirilmesine Karar Verilen Dosya Sayısı
TOPLAM

0

4
2
23
4
302

Türk Ceza Kanununun 299 uncu Maddesinde Yer Alan “Cumhurbaşkanı’na
Hakaret” Suçundan Kovuşturma Yapılması
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kovuşturmaya izin verilmesi talebi ile bir önceki
yıldan devir olarak gelen dosyalarla birlikte, 2013 yılında toplam 446 adet dosya gelmiştir.
Bu dosyalardan 85 adedine TCK’nın 299/3. maddesi gereğince kovuşturma izin verilmiş, 8
adedine ise kovuşturma izni verilmemiştir.
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Kovuşturma İzni Verilen Dosya Sayısı

85

Kovuşturma İzni Verilmeyen Dosya Sayısı

8

Birleşerek Kapanan Dosya Sayısı

4

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar
Verilen Dosya Sayısı
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Kamu Davasının Ertelenmesine Dair
Karar Verilen Dosya
Daimi Arama Kararıyla Kapanan Dosya Sayısı

151

2
0

Derdest Dosya Sayısı

196

Toplam

446

Türk Ceza Kanunu’nun 301 İnci Maddesinden Soruşturma Yapılması
Soruşturma yapılması Adalet Bakanı’nın iznine bağlı olan 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 301 inci maddesinde düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti
Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Devletin yargı
organlarını, Devletin askeri veya emniyet teşkilatını aşağılama suçuna ilişkin işlemler
Bakanlığımızca yerine getirilmektedir.
5759 sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan
değişiklikten sonra 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301’inci maddesi gereğince 2013
yılında yapılan işlemlerin 31/12/2013 tarihi itibarıyla dağılımını gösterir tablo ve grafik
aşağıda gösterilmiştir.

Soruşturma İzni Verilen Dosya Sayısı

43

Soruşturma İzni Verilmeyen Dosya Sayısı

290

İşlemsiz Kaydı Kapanan Dosya Sayısı

26

İşlemleri Devam Eden Dosya Sayısı

92

Toplam

451
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Avukatların görev suçlarından ötürü soruşturma ve kovuşturma yapılması,
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58’inci maddesi avukatların görev suçları
nedeniyle soruşturma, 59’uncu maddesi ise kovuşturma usulünü düzenlemiştir. Bu
düzenlemelere göre avukatların görev suçlarından ötürü Adalet Bakanlığından izin alınmadan
doğrudan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Şahsî suçları bakımından avukatlar
genel hükümlere tabidir. Konuya ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İhzarî Tahkikat Aşamasında Olan

2073

Soruşturma İzni (Devam Eden)

612

Soruşturma İzni Verilmeyen
(Sor.İzni Verilmeyen+Genel Hükümler+Disiplin)

5813

Kovuşturma İzni (Kov.İzni+Disiplin)

1911

Kovuşturma İzni Verilmeyen (Kov.İzni Verilmeyen+Disiplin)

815

Dilekçenin İşleme Konulmaması

50

Diğer İşlem Türleri

997

Toplam

12271*

*2013 yılı içerisinde 12.171 adet dosya açılmış olup, kimi dosyalara birden fazla karar
verilmesi gerektiğinden toplamda 12.271 adet karar verilmiştir.

Noterlerin Görevden Doğan Suçları veya Görev Sırasında İşledikleri Suçlarının
Kovuşturulması,
Noterlerin ağır cezayı gerektiren suçüstü hali hariç, görevden doğan suçları veya görev
sırasında işledikleri suçlarının kovuşturulması Bakanlığımız iznine bağlanarak kovuşturma
özel bir usule tâbi kılınmıştır. Noterlerin kişisel suçlarından dolayı, daha açık bir deyişle,
görevleri sebebiyle işlenmeyen veya görev sırasında işlenmeyen suçları sebebiyle soruşturma
ve kovuşturma genel hükümlere göre yapılır. Konuya ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
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Kovuşturma izni verilen

71

Kovuşturma izni verilmeyen

398

Kovuşturma izni+Disiplin talebi

2

Kovuşturma izni verilmeyen+Disiplin

13

İşten el çektirme tedbirinin kaldırılması

6

Dilekçenin işleme konulmaması

1

Ölüm nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılması

2

Yeniden düşünce bildirilmesine yer olmadığı

10

İşten el çektirme

5

Başka dosya ile birleşen

6

Noterlik görevinden doğmayan eylem, mahalline iade

9

Toplam

523

13. Bilgi Edinme Hakkı Başvuruları
Dünya'da genel kabul görmüş iyi yönetişim ilkelerinden biri de idarece yapılan iş ve
işlemlerin kamuoyu tarafından denetlenmesidir. Kamu kurum ve kuruluşlara bilgi edinme
hakkı kapsamında bilgi verme yükümlüğü getirilmekte ve bu yükümlülük idareleri hukuka
uygun davranmaya zorlamakta birlikte hesap verilebilir bir yönetim anlayışını da
geliştirmektedir. 2013 yılında gerçekleşen başvurulara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Olumlu cevap verilen başvuru sayısı

2244

Reddedilen başvuru sayısı

1105

Gizli bilgiler ayrılarak cevap verilen başvuru sayısı
Başka kurum ve kuruluşlara sevk edilen başvuru sayısı

–
1235

İşlemden kaldırılanlar

21

Kısmen olumlu kısmen reddedilen başvuru sayısı

31

2013 yılı içinde bakanlığımıza gelen toplam başvuru sayısı

4615

2013 yılı içinde bakanlığımızca cevap verilen başvuru sayısı

3380

119

2013 yılında reddedilen başvurulara ilişkin tablo ise aşağıda yer almaktadır.
Tavsiye ve mütalaa talebini içeren başvurular

435

Ayrı veya özel bir çalışmayı gerektiren başvurular

39

Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında bulunmadığından reddedilen
başvurular

294

Eksik başvuru

64

İstenen bilgi veya belgelerdeki belirsizlik nedeniyle reddedilen başvurular

81

Kurum içi düzenlemeler kapsamında başvurular

4

Özel hayatın gizliliğine dair başvurular

11

T.C. Kimlik numarası olmayan başvurular

61

T.C. Kimlik numarası yanlış bildirilen başvurular

12

Tekrar mahiyetinde olan başvurular

80

Yabancı dilde yapılan başvurular

3

Ücreti yatırılmayan başvurular

21
1105

Toplam

Bilgi edinme başvuruları birçok konuyu kapsamaktadır. En çok başvuru konusu yapılan
11 alan aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
1

Görülmekte Olan Dava Hakkında

903

2

Hukuki Konular Hakkında

845

3

Sınavlar Hakkında

562

4

Soruşturma Belgeleri Hakkında

259

5

Müfettiş Hal Kağıtları Hakkında

247

6

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Hakkında

244

7

Cezaevleri ve Hükümlüler Hakkında

202

8

Memur Sicil Notu Hakkında

161

9

Özlük Hakları Hakkında

125

10

Mali Konular Hakkında

91

11

İstatistiki Bilgiler Hakkında

90

120

14. Avrupa Birliği ile İlgili Faaliyetler
Avrupa Birliği ile 3 Ekim 2005 tarihi itibarıyla açılmış olan tam üyelik müzakereleri
sürecinde 23 Numaralı “Yargı ve Temel Haklar Faslı” ndan Bakanlığımız doğrudan sorumlu
olup, 24 Numaralı “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Fasılları” nda ise Bakanlığımızı yakından
ilgilendiren konular bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı bu fasılların yanında başta “Şirketler
Hukuku” ve “Fikrî Mülkiyet Hukuku” fasılları olmak üzere; “İşçilerin Serbest Dolaşımı”, “İş
Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi”, “Sermayenin Serbest Dolaşımı”, “Bilgi
Toplumu ve Medya”, “Sosyal Politika ve İstihdam”, “Çevre”, “Tüketicinin ve Sağlığın
Korunması” ve “Mali Kontrol” fasıllarında da diğer bakanlıkların çalışmalarına destek
olmaktadır.
İlgili 23 ve 24 üncü fasıllarda, 2006 yılında tamamlanan Tarama Süreci sonrasında
Türkiye’nin ilgili fasıllarda müzakerelere başlamasının şartlarını belirleyecek tarama sonu
raporları AB Komisyonu tarafından hazırlanmış ve üye ülkelerin onayına sunulmuştur. Ancak
bu raporlar bir takım siyasi tercihler nedeni ile üye devletler tarafından aradan geçen zamana
rağmen onaylanmamıştır.
AB Konseyi’nin aldığı karar ve bazı AB üyesi ülkelerin siyasi blokajı nedeniyle durma
noktasına gelen müzakerelere ivme kazandırmak ve siyasi blokajlar kaldırılıncaya dek
Türkiye’nin müzakere sürecinin canlı tutmayı amaçlayan pozitif gündem Adalet
Bakanlığı’nın faaliyetlerinden esinlenerek AB tarafından önerilmiş ve kabul edilmiştir.
Pozitif Gündemde belirtilen amacı gerçekleştirmek üzere ilerlemenin hem mümkün
hem de gerekli olduğu 8 müzakere faslı kapsamında çalışma grupları oluşturulmasına karar
verilmiştir. Bu fasıllar:
3. Fasıl: İş Kurma Hakkı ve Hizmetlerin Sunumu Serbestisi
6. Fasıl: Şirketler Hukuku
10. Fasıl: Bilgi Toplumu ve Medya
18. Fasıl: İstatistik
23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar
24. Fasıl: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
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28. Fasıl: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
32. Fasıl: Mali Kontrol
Söz konusu çalışma grupları, müzakere fasıllarının açılış ve kapanış kriterlerinin
karşılanmasına ilişkin kaydedilen ilerlemelerle ilgili tarafları düzenli şekilde bilgilendirme
işlevi görmektedir.
Pozitif Gündem çerçevesinde başlıca şu faaliyetler gerçekleştirilmiştir:
7 Haziran 2013 tarihinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde IPA II hazırlıkları kapsamında
24. Fasıl Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı Taslak Çerçeve Belgesi konulu toplantı
gerçekleştirilmiştir.
30 Eylül 2013 tarihinde AB Bakanlığı bünyesinde Yargı ve Temel Haklar Sektörel
İzleme Alt Komite toplantısı gerçekleştirilmiştir.
IPA II süreci ve 23. Fasıl Yargı ve Temel Haklar bağlamında oluşturulan Pozitif
Gündem Çalışma Grubunun AB Komisyonu Yetkilileri ile temasta bulunmak üzere 27-28
Kasım 2013 tarihlerinde Brüksel’e çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

AB Mali Yardımları Kullanılarak Yapılan Projeler
IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Projeleri
Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, yargının etkinlik ve verimliliğinin
artırılması, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi amaçları ile Adalet Bakanlığı Avrupa
Birliği kaynaklarından desteklenmek suretiyle projeler geliştirmeye ve uygulamaya 2013
yılında da devam etmiştir. Bu projeler uygulama modeli olarak AB üye devletlerin kurumları
ile tecrübe ve bilgi aktarımına imkan tanıyan eşleştirme (twinning), belirli bir alanda
yetkinliği kabul edilen uluslararası kuruluşlarla doğrudan sözleşme, mal ve hizmet alımı
sözleşmeleri şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Bakanlığımızca 2013 yılında uygulanmasına
başlanan, devam olunan ve tamamlanan Avrupa Birliği Projeleri aşağıda gösterilmektedir.

Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi Avrupa standartları ile
uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve
Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması
amaçlanmaktadır.
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Projenin sorumlu ortakları Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Hakimler
Savcılar Yüksek Kurulu olup,

12.03.2012 tarihinde başlayan projenin 33 ay sürmesi

planlanmıştır.
Projenin ikincil ortakları ve yararlanıcı kurumları; Yargıtay, Adli Tıp Kurumu, İçişleri
Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği olup; ayrıca proje kapsamında nihai faydalanıcılar ise
Bakanlığımız ve Türkiye Adalet Akademisidir.
Bu bağlamda projede;
• Türk Ceza adalet sisteminde Avrupa Birliği standartlarının yakalanarak Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesinin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması,
• Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim alanında sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla
sürekli/uzman eğitici havuzunun eksikliğinin giderilerek akademinin eğitici havuzunun
oluşturulmasının sağlanması ve eğitim müfredatının oluşturulmasına destek verilmesi,
• Karşılıklı adlî yardım kurumunun güçlendirilerek soruşturma sürelerini kısaltmak
maksadıyla uluslararası istinabe işlemlerinde Türkiye'nin etkinliğini artırmak ve uluslararası
istinabenin artırılması,
• Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi,
Amaçlanmıştır.
Proje kapsamında; Ekim 2012 - Şubat 2013 tarihleri arasında pilot adliye olarak
belirlenen İzmir, Malatya, İstanbul ve Ankara adliyelerine yurtiçi ve bir kısım AB ülkelerine
de yurtdışı çalışma ziyaretleri dönüşümlü olarak düzenlenmiştir.
"Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi" projesi 1. Bileşeni yani
ihtiyaç tespit analizleri tamamlanmış bulunmaktadır. Bu süreçte;
Tüm yargı teşkilatımız ile savcılık ve mahkemelerimizden uygulayıcı olarak
kendilerinin yakinen müşahade ettikleri sorunlar ve çözüm önerileri Bakanlığımızca
toplanmış ve tasnif edilerek Avrupa Konseyi Proje ekibi aracılığı ile uzmanlarımıza
iletilmiştir.
Yine üç ayrı çalışma grubu oluşturularak pilot adliyelerdeki fiili uygulamalar
(duruşma izlenmesi, kolluk uygulamalarının takibi) yanında, hâkimler, savcılar, avukatlar ve
STÖ temsilcileri gibi yargı aktör ve unsurlarıyla da ayrı ayrı mülakatlar yapılmıştır.
Bu

anlamda

sorunların

tespiti

cihetinde

ihtiyaç

analizleri

büyük

oranda

tamamlanmıştır. Pilot adliye ziyaretleri sonrasında hazırlanan uzman raporları incelendiğinde
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Türk Ceza Adalet Sistemindeki özellikle uygulamadan kaynaklanan problemleri tespit
edildiği anlaşılmaktadır.
Projenin 2. Bileşeni yani Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Müfredatına destek
verilmesi ve geliştirilmesi kapsamında, öncelikle 300 kişinin üstünde bir Proje eğitici havuzu
oluşturulmuş ve eğiticilerin eğitimi için eğitim modülü hazırlığına girişilmiştir. Yerli ve
yabancı akademisyenlerin de katıldığı uzman toplantıları tamamlanmıştır.
Türkiye Adalet Akademisi'nin hazırlanacak eğitim modülleri ve proje eğiticilerinden
ne şekilde yararlanacağı hususlarında görüşmeler yapılmış ve bazı hususlarda mutabık
kalınmış; bu hususlar proje fişinde yer alan faaliyet planlamalarında küçük değişikliklere
sebep olacağından Akademi'nin bu konulardaki yazılı cevabını alabilmek için Avrupa
Konseyi olarak kendilerine bir mektup göndermiştir. Bunda amaç, Akademinin bundan
sonraki faaliyet ve proje çıktılarını benimsediği ve bunları kullanacağına dair taahhütlerinin
yazılı bir şekilde alınması ve Akademinin kapasite yönünden kısıtlamaları proje
faaliyetlerinde bazı küçük değişikliklere yol açabileceğinden bu hususların yazılı olarak
bildirilmesi istemidir.
Projenin 3. Bileşeni olan Uluslararası Adli Yardım/İstinabe konusunda proje fişinde
tadilata gidilerek neticeten bir Adli Yardımlaşma Kanunu hazırlanması proje bileşen çıktısı
olarak öngörülmüştür. Bu anlamda Uluslararası Adli Yardımlaşma hususunda yurtdışı
uygulamalarının yerinde incelenmesi için Avusturya, Hollanda, Fransa, İspanya ve
Almanya'ya yasal mevzuatının irdelenmesi babında çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesini hedefleyen
Projenin 4. Bileşeni hakkında yapılan proje fişi tadilatı tamamlanmıştır. Bu bileşen için de bir
proje yöneticisi istihdamı yapılmış, Proje 3. ve 4. Bileşenleri faaliyetlerinin daha etkin takip
edilmesi öngörülmektedir. Öncelikle yapılan toplantılar ile, eğitici olarak belirlenecek 20
avukatın hem 2. Bileşen hem de 4. Bileşen altındaki faaliyetlere katılmaları, TBB
yetkililerinin 2009 da kurulmuş olan Eğitim Merkezi'in işleyişi, görev alanı ve verdikleri
meslek içi eğitimler hakkında bilgilendirme yapmaları ile meslek içi eğitim programlarının
ihtiyaç ve talebe göre belirlendiği ve bölge barolarına gidilerek 3 ya da 4 kişilik eğitici gruplar
tarafından eğitimlerin verilmesi düşünülmüştür.
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Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Projesi
20.02.2013 tarihinde açılışı yapılan proje ile, Türkiye'de bilirkişilik sisteminin
güvenilirliğinin, etkinliğinin ve etkililiğinin artırılması ile bilirkişilik siteminin yapısal olarak
bir bütün olarak ele alınması, reforma tabi tutulması ve belli standartlara kavuşturulmasını
amaçlamaktadır. Proje kapsamında, Şanlıurfa, İstanbul, Manisa, Samsun ve Antalya pilot il
olarak belirlenmiştir. Proje sonucunda 100 kişiden oluşan bir eğitici havuzunun oluşturulması
ve bu eğiticilerden bir kısmının katılımı ile 300 bilirkişiye eğitim verilmesi plânlanmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi (2010 IPAI.Bileşen) (Teknik Destek-Eşleştirme-Tedarik)
Projenin amacı, farklı suç motivasyonları ve suç davranışları sebebiyle ceza infaz
kurumunda bulunan hükümlü-tutuklular için infaz ve rehabilitasyon süreçlerini birey odaklı
hale getirmek, ceza infaz kurumu hizmetlerine yönelik meslek standartlarını belirlemek,
hassas gruplarla çalışan personele yönelik eğitim müfredatını özelleştirmek ve otuz kurumda
akıllı sınıflar oluşturarak uzaktan eğitim sistemi kurmaktır.
Projenin eşleştirme bileşeni kapsamında yer alan faaliyetler İngiliz-Portekiz Adalet
Bakanlıklarının ortaklığında Mart 2013 itibari ile başlamıştır.

Ceza İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Projesi (2009 IPA-I. Bileşen) (Teknik Destek)
Projenin amacı, cezaevlerinde ruh sağlığı ve bağımlılık sorunlarıyla ilgili olarak mahkûm ve
çalışanlara yönelik ruh sağlığı hizmetlerini geliştirmektir. Projenin açılış toplantısı 19
Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İspanya-WYG&ProjectGroup ile birlikte
yürütülen projede,
•

Ceza infaz kurumlarındaki ruh sağlığı problemleri olan mahkumların personel
tarafından erken dönemde tanınması ve psiko-sosyal yardım ve sağlık servis
personelinin eğitimi amacıyla bir erken tanı ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır
(YARDM- Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Sistemi)

•

Madde bağımlılığı ve ruh sağlığı problemleri olan mahkumların tedavileri ve bu
mahkumlarla doğrudan iletişimi bulunan personelin eğitimi için yeni yaklaşım
modelleri geliştirilecektir.
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•

Ceza infaz kurumları personelinin, ruhsal sorunları bulunan mahkumlara yönelik
tutumlarını değiştirmek ve kendi ruh sağlıklarını desteklemek için ruhsal sorunlar
hakkında farkındalıklarını artırmak amacıyla sürdürülebilir bir model kurulacaktır.

Çocuklar İçin Adalet Projesi ile, Çocuk Koruma Kanununun etkin bir şekilde
uygulanması için çocukların adil yargılanmalarının temini, çocuk adalet sisteminde sektörler
arası işbirliği ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan çocuklara sağlanan yüksek standartlara
uygun hizmetler yoluyla yasa çerçevesine çocukların bütün haklarının tam olarak yaşama
geçirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında,
•

Çocukların yerel ve merkezi düzeyde korunmasından sorumlu kuruluşlar için
koordinasyon stratejisi yaygınlaştırılması,

•

Kanunla ilişki halindeki çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin
uygulanması ve izlem altına alınması,

•

Çocuk adalet sistemi içerisinde çocukların adil yargılanma hakkının hayata geçirilmesi
için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi,

•

Suç mağduru çocukların adalete erişimine yönelik usûl kurallarının basitleştirilmesi ve
ikincil mağduriyetin önlenmesine yönelik kurumsal kapasitenin (yalnız bir kez beyan
alınması, kapalı devre video konferans sistemleri, aynalı odalar vs.) güçlendirilmesi,

•

Türkiye’deki çocuk adalet sisteminin mevcut durumu değerlendirilmesi ve farkındalık
arttırılması,

•

Özel bir çocuk adaleti eğitim müfredatının ve eğitici takımlarının oluşturulması,

•

İlk çalışmaları daha önceki Önce Çocuklar projesi kapsamında başlatılmış olan
çocuklar için ‘Etkin hükümlü yönetimi’ (EHY) ceza infaz kurumlarına
yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması,

•

EHY modelinin uygulamasının izlenebilmesi amacıyla UYAP’la uyumlu bir yazılım
oluşturulması,

•

Çocukların özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarının mümkün olan en kısa süreyle
sınırlandırılması için etkin bir koşullu salıverme ve kontrol mekanizmasının
geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.

İcra Dairelerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi (İspanya–
Yunanistan Ortaklığı ile) Projenin amacı, icra hizmetlerinin etkililik ve verimliliğini
artırmak üzere icra dairelerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesidir. Pilot icra
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müdürlükleri olarak belirlenen Gaziantep, Hatay, Menemen, Trabzon, Afyonkarahisar,
Malatya ve Sincan İcra Müdürlüklerine çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir. Pilot icra
dairelerinde görev yapan personele yönelik eğitim programları düzenlenmiştir. Avrupa icra
sistemine ilişkin uygulamaların yerinde incelenmesi amacıyla Fransa’ya çalışma ziyareti
gerçekleştirilmiştir.
25-29 Kasım 2013 tarihlerinde İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi
kapsamında yabancı uzmanlar tarafından hazırlanan İş Pozisyonları ve Usul Kitapçıklarının
gözden geçirilmesi amacıyla Ankara Hâkimevi’nde çalıştay düzenlenmiştir.

Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi: Bu Proje ile
Avrupa Birliğindeki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak yargının mevcut iş
yükünü azaltacak, yargılama süresinin uzamasını önleyecek, kişilerin yargıya yaptıkları
başvurulardan daha etkin sonuçlar almalarını sağlayacak bir mahkeme yönetimi sisteminin
kurulması ve bu sistemin işletilmesini sağlayacak teknik alt yapının oluşturulması
amaçlanmaktadır.

Pilot olarak 21 adliyenin seçildiği Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi
Projesi kapsamında 2013 yılında gerçekleştirilen başlıca faaliyetler;
•

Pilot adliyelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

•

Avrupa ülkelerindeki uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla Hollanda,

Almanya, Fransa, Danimarka, Norveç, İspanya’ya çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
•

Nisan ayında Ankara’da Bakanlık Yetkilileri ve Avrupa Konseyi Proje Ofisi

katılımcılarıyla ön büro görev tanımlamaları çalıştayı, 21 pilot adliye komisyon
başkanları/bölge idare/ idare mahkemesi başkanlarına yönelik dış ilişkiler ve kaliteli hizmet
çalıştayı ve Adliye Mimarisi çalıştayı düzenlenmiştir.
•

Ekim ayında; İstanbul’da Adliye Mimarisi Konferansı, Düzce’de Basın Etkinliği

çalıştayı düzenlenmiş olup Proje 31 ekim 2013 itibariyle resmi olarak kapanmıştır.
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Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi
Proje ile, Avrupa ülkelerindeki örnek uygulamalar izlenerek yargı ve medya
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Adli Basın Sözcülüğünün
Kurulması ve temel hakların korunması açısından bağımsız medya ve yargı arasındaki
ilişkilerin güçlendirilmesi projenin ana bileşenleri olarak öngörülmüştür. Projenin açılış
toplantısı 25 Eylül 2013 tarihinde Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Etkili ve Profesyonel Bir Adalet Akademisine Doğru Projesi: Türkiye Adalet
Akademisi tarafından Avrupa Birliği IPA-2010 Programlaması kapsamında Alman
Uluslararası Hukuki Yardımlaşma Vakfı (IRZ) ve Macaristan Yargı Akademisi işbirliği
içerisinde “Etkili ve Profesyonel Bir Adalet Akademisi’ne Doğru” isimli Avrupa Birliği
projesi yürütülmektedir.
Toplam bütçesi 2.120.000 Avro olan proje çerçevesinde Akademinin kurumsal
kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır. IPA 2010 I.Bileşen kapsamında yer alan Proje 6
Aralık 2012 tarihinde Adalet Akademisinde düzenlenen açılış töreni ile başlamıştır. Proje
çerçevesinde 2013 yılı içerisinde, Avrupa’da bulunan benzer kurumların yapısı ve işleyişi
hakkında bilgi edinmek ve gözlemde bulunmak amacıyla Hollanda (Yargı Eğitim Merkezi) ve
Almanya’ya (Kuzey Ren Vestfalya Adalet Akademisi) çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir.
“Eğiticilerin Eğitim Teknikleri ve İletişim Becerileri Eğitimi” başlıklı proje bileşeni
kapsamında bir eğitim rehberi hazırlanmış; Akademi eğiticilerine yönelik eğitim programları
düzenlenmiştir. Söz konusu eğitimlere toplam 122 eğitici katılım sağlamıştır.

İfade Özgürlüğü Projesi: Yargıtay, Danıştay, HSYK, Adalet Bakanlığı ve Avrupa
Konseyi ile işbirliği halinde yürütülen bu projede, AİHM içtihatlarında ortaya konulan
standartlar doğrultusunda Türkiye’de ifade ve medya özgürlüğü önündeki engellerin
kaldırılması amaçlanmaktadır. Proje fiilen 2012 yılı Mayıs ayında başlamıştır.
Projenin temel amacı, ifade ve medya özgürlüğüne ilişkin Türk mahkemelerinin içtihat
ve uygulamalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi ile Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi içtihatları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamaktır.
Projede kapsamında üç ana faaliyet grubunun yürütülmektedir.
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Faaliyetlerden ilki, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık’a yapılacak 9 yurtdışı
çalışma ziyaretidir.
Bunun yanında proje kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum’da toplam 300
hâkim ve savcının katılımı ile 8 yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir.
Son olarak proje kapsamında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü
alanında Türkiye aleyhine aldığı kararlara ilişkin bilgi ve analizleri içeren bir şerh
hazırlanacaktır.

İkili İşbirliği Projeleri
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi MATRA Projesi: Adalet Bakanlığı Avrupa
Birliği (AB) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Hollanda Hükümeti tarafından
finansal katkı sağlanan, “Kadınların Ev İçi Şiddetten Korunması” başlıklı Matra Projesi,
2013 yılında, Adalet Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından
birlikte yürütülmüştür. Matra Projesi kapsamında, ikisi Hollanda’nın Lahey şehrine, birisi
İsveç’e olmak üzere üç çalışma ziyareti, Ankara’da bir çalıştay ve üç bölgesel seminer
gerçekleştirilmiştir.

İsveç- Türkiye İkili İşbirliği Projesi
İsveç Dış İşleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren “Uluslararası İşbirliği
Gelişim Ajansı” (SIDA) ve Adalet Bakanlığı tarafından finanse edilen ikili işbirliğinin
kapsayacağı çalışma alanları ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen
Mutabakat Zaptı, Bakanlığımız ile İsveç Ulusal Mahkemeler İdaresi (SNCA) arasında 22
Ekim 2007 tarihinde imzalanmıştır.
2011–2012 dönemine ilişkin yeni ikili işbirliği Antlaşması, 25 Mart 2011 tarihinde
SNCA
ve SIDA yetkililerinin katılımı ile imzalanmıştır. Programın başarı ile devam etmesi
nedeniyle ikili işbirliğinin 2013 yılı sonuna kadar devam etmesi kararlaştırılmış; buna ilişkin
yeni anlaşma 2012 yılı Aralık ayında imzalanmıştır.
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İngiltere- Türkiye İkili İşbirliği Projesi
Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Geliştirilmesine Destek
Projesi
İngiltere ile ortaklaşa yürütülen proje ile, Adalet Bakanlığına, Hukuk Arabuluculuğu
mevzuat hazırlıkları ve gerekli bilinçlendirme faaliyetlerinde teknik yardım sağlanması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Proje, Hukuk Arabuluculuğu Kanun tasarısına ilişkin hazırlık
çalışmalarına temel teşkil edecek pilot arabuluculuk uygulamaları ve farkındalık yaratma
çalışmaları yapılmıştır.
Projede görev alan yerli ve yabancı uzmanların ve proje ortaklarının katılımıyla
yabancı arabuluculuk sistemleri, Genel anlamda arabuluculuk, mukayeseli hukukta
arabuluculuk ve arabuluculuk sürecinde hâkimlerin rolü hakkında İstanbul’da, Ankara’da ve
Antalya'da, İzmir, İstanbul, Samsun, Kayseri, Antalya, Gaziantep ve Elazığ’da bölgesel
seminerler düzenlenmiştir.
Temel Arabuluculuk ve İleri Arabuluculuk isimli iki kitap eğitim modülü olarak
hazırlanmış ve eğitim izni verilen kuruluşlara izin ile birlikte gönderilmeye başlanmıştır.
Arabuluculuk kurum ve kuruluşları ile arabuluculuk sisteminin işleyişi hakkında bilgi
almak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne ve İtalya'ya çalışma ziyaretine gidilmiştir.
TOBB ve TESK yetkilileri ile gerekli görüşmeler yapılarak; 5.11.2013-20.12.2013
tarihleri arasında Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Trabzon, İstanbul, Bursa,
Hatay, Antalya, İzmir, Denizli, Manisa, Kayseri, Konya ve Ankara illerinde seminerler
düzenlenmiştir.
Ayrıca, arabuluculuk faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla kamu spotu, afiş ve broşürler
hazırlanmıştır.

Ulusal Bütçe Kaynakları ile Desteklenen Projeler:
Türk Yargı Sisteminin Avrupa Birliği Ülkelerine Tanıtımı Projesi
Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından finanse edilen ve 300.000 TL bütçesi olan proje
ile Türk adalet sistemi ve yargı teşkilatının Avrupa Birliği ülkelerine tanıtılması ve davet
edilen ülkelerle işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 2012
yılı içerisinde Almanya, Polonya ve Yunanistan’dan, 2013 yılı içerisinde İspanya, Avusturya,
Hırvatistan ve İngiltere’den değişik yargı kademelerinden hakim, savcı ve yöneticiler
Ülkemizi ziyaret etmiştir.
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15. Uluslararası İlişkiler
Bakanlığımızca son yıllarda adalet alanında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine
büyük önem verilmektedir.
Bu çerçevede yıl içerisinde;
•

Adli yardımlaşmanın daha etkin yürütülebilmesinin sağlanması için çok taraflı ve

ikili ilişkilerin geliştirilmesi,
•

Uluslararası ilişkilerin daha etkin yürütülmesi için dış temsilcilikleri de içerecek

şekilde güçlü bir örgüt yapısının oluşturulması amacıyla ilk defa 2012 yılında atamaları
yapılan “Adalet Müşavirliği” uygulamasına devam edilmesi,
•

İnsan hakları alanının geliştirilmesi için adımlar atılması ve AİHM ne ilişkin

görevlerin Bakanlığımızca yerine getirilmesi,
•

Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerle ilişkilerde daha etkin bir politikanın

oluşturulması,
sağlanmıştır.
Bakanlığımız uluslararası ilişkiler kapsamında hukukî ve cezaî konularda uluslararası
adlî yardımlaşma, suçluların iadesi, hükümlülerin nakli, nafaka alacaklarının tahsili ve çocuk
kaçırma hususlarının hukukî yönlerine ilişkin işlemleri karşılıklılık ilkesi ve taraf olduğumuz
ikili veya çok taraflı uluslararası sözleşmelere uygun olarak yürütmektedir.

Uluslararası Çocuk Kaçırma
“Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi”nin
uygulanmasında “merkezî makam” görevini üstlenen Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler
Genel Müdürlüğümüz, bu görevini mahallî Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile yerine
getirmektedir.
Bir çocuğun, velayet hakkı ihlal edilerek mutat mesken ülkesinden haksız olarak
götürüldüğünü veya alıkonulduğunu ileri süren kişi, kurum veya örgüt, çocuğun iadesine
ilişkin başvurusunu, gerek bizzat gerek vekili aracılığı ile çocuğun mutat ikametgâhı merkezî
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makamlarına veya çocuğun haksız olarak götürüldüğü veya alıkonulduğu Taraf Devlet
merkezî makamına yapabilir.
Çocuğun iadesine ilişkin talebin; talepte bulunan kişinin, çocuğun ve çocuğu
götürdüğü veya alıkoyduğu iddia eden kişinin kimliğine ilişkin bilgileri, çocuğun doğum
tarihini, çocuğun iadesine ilişkin başvurunun dayandığı esasları, çocuğun bulunduğu yer ve
çocuğun birlikte olduğu varsayılan kişinin kimliği ile ilgili mevcut tüm bilgileri ihtiva etmesi
gereklidir. Ayrıca, çocuğun iadesine ilişkin başvurunun yapıldığı merkezî makam, iade
talebine, kendisine talep eden adına hareket etme veya adına hareket etmekle yetkilendirilen
bir temsilci tayin etme yetkisi veren yazılı bir yetkilendirme belgesinin eklenmesini
isteyebilir. Çocuk Kaçırma dosyalarına ilişkin istatistikî bilgiler aşağıda sunulmuştur.

2013 Yılında Çocuk Kaçırma Dosyalarına İlişkin Tablo

Gönüllü Çözüm
Mahkeme Kararı (Red)
Mahkeme Kararı (Kabul)
Sözleşmeye Uygun Olmayan Başvurular
Devam Eden Başvurular
Velayet Tanıma Tenfiz Talepleri
Toplam

Yabancı Ülke
Talepleri
2
1
65
5
73

Türkiyenin
Talepleri
10
19
29

Toplam
12
1
84
5
102

Nafaka
Nafaka alacaklısı veya borçlusunun yurt dışında bulunması halinde;
-

Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerden Tahsiline İlişkin 1956 tarihli Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi,

-

Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve
Tenfizine İlişkin 1958 tarihli Lahey Sözleşmesi,

-

Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 1973
tarihli Lahey Sözleşmesi,
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Hükümleri gereğince nafaka alacaklarının tahsili işlemleri Bakanlığımızca yerine
getirilmektedir. Bu kapsamda 2013 yılında yabancı ülkelerden gelen nafaka talepleri
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2013 Yılında Yabancı Ülkelerden Yapılan Nafaka Talepleri Tablosu
Ülke Adı

Dosya Sayısı

Almanya
Avusturya
Slovakya
Romanya
Hollanda
İsviçre
İskoçya
İngiltere
Moldova
Polonya
Çek Cumhuriyeti
Macaristan
Finlandiya
Ukrayna

2
16
4
1
6
1
1
1
1
4
2
1
1
1

Toplam

42

2013 Yılında Türkiye’den Yabancı Ülkelere Yapılan Nafaka Talepleri
Ülke Adı

Dosya Sayısı

Almanya
Avusturya
Avusturalya
Belçika
Fransa
Hollanda
İngiltere
İsviçre
Romanya

21
5
1
6
5
7
2
3
1

Toplam

51
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Suçluların İadesi
Suçluların iadesi işlemleri ikili anlaşmalar veya “Suçluların İadesine Dair Avrupa
Sözleşmesi” hükümleri uyarınca yerine getirilmektedir. Adlî makamlarımızca aranmakta iken
yurt dışına kaçan şüpheli, sanık ve hükümlülerin bulundukları ülkeden iadelerinin sağlanması
amacıyla

düzenlenen

iade

evrakı

kontrol

edildikten

sonra

yabancı

makamlara

gönderilmektedir.
Aynı şekilde Türk vatandaşı olmayan şüpheli, sanık veya hükümlülerin iadesi için
yabancı adlî makamlarca düzenlenen iade evrakının denetimi yapılarak, bu husustaki
taleplerin karşılanması sağlanmaktadır.
Yurtdışında olan ancak bulunduğu ülke tespit edilemeyen şahısların, Ülkemize iadesi
amacıyla uluslararası düzeyde aranmalarını teminen;
- İnterpol Genel Sekreterliğince 5 yıl süreyle geçerliliği olan kırmızı bülten
(Uluslararası Yakalama Müzekkeresi) çıkarılması,
- Kırmızı Bülten çıkıncaya kadar herhangi bir gecikmeye mahal vermemek amacıyla,
1 yıl süreyle geçerliliği olan difüzyon mesajı yayımlanması,
Amacıyla İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.
Diğer taraftan, yabancı ülke adlî makamlarının talebine istinaden çıkarılan kırmızı
bülten veya yayımlanan difüzyon mesajlarına konu kişilerin Ülkemizde iade amacıyla aranıp
aranmayacağına ilişkin Bakanlığımız tarafından bir değerlendirme yapılmaktadır.

2013 yılında Türkiye’ye iade veya Türkiye’den yurtdışına iade edilen kişilere dair liste
Türkiye'ye İade
Edilen
Kişi Sayısı

Türkiye'den
Yurtdışına İade
Edilen Kişi
Sayısı

Adi Suç

82

8

Terör Suçu

5

-

Toplam

87

8

Suç Türü
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16. Adli Sicil ve İstatistik Hizmetleri
5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 2nci maddesi uyarınca; hakkında Türk mahkemeleri
veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukunda tanınan
mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların
kayıtları dahil tüm adli sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben,
Bakanlığımız Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezi Adli Sicilde
tutulmaktadır.
Bu şekilde, Yurt içinde ve dışında, suç işleyen Türk vatandaşları ile Türkiye’de ikamet
eden yabancı uyruklu kişilerin kesinleşmiş mahkûmiyet hükümlerine istinaden 2013 yılında
gelen 660.387 ceza fişi, 764.242 tali karar fişi, 258.347 adet yerine getirme fişine ilişkin
sisteme veri girişi yapılmıştır.
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile Türkiye İstatistik Kurumu dahil, tüm kamu
kurumlarının istatistik faaliyetlerine bir çerçeve getirmek için hazırlanan ve 30/12/2006 tarihli
Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 2007-2011 Resmi İstatistik Programı (RİP),
gereğince suç ve adalet istatistikleri kapsamına giren tüm kurum ve kuruluşların istatistik
faaliyeti ve bu konuda hazırlanacak yayınların görev ve sorumluluğu Bakanlığımız Adli Sicil
ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bakanlığımızca, birinci 5 yıllık Resmi İstatistik
Programı (RİP), kapsamındaki görev ve sorumlulukları başarı ile tamamlanmış olup,
23/12/2011 tarihli ve 2011/2630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ikinci beş
yıllık (2012-2016) Resmi İstatistik Programında da aynı görev ve sorumluluklar
Bakanlığımıza verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatın adlî sicil ve arşiv kaydı alınmasını
öngördüğü hallerde ilgili kişiler hakkında adlî sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama
yapabilmeleri, gerçek kişilerin kendileri ile ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtlarını e- devlet kapısı
üzerinden alabilmeleri olanağı sağlanmıştır. Bu bağlamda gerçek kişilerin kendileri ile ilgili
adlî

sicil

ve

arşiv

kayıtlarını

güvenli

kimlik

doğrulama

araçlarını

kullanarak

sorgulayabilmeleri ve sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilmelerine yönelik
olarak çalışmalar tamamlanmış olup, e-devlet kapısından gerçek kişilere adli sicil kaydı
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sorgulama hizmeti verilmeye devam edilerek, e-devlet kapısı kullanımının farkındalığının
artırılması yönünde çalışmalara da devam edilmektedir.
Hazırlanan tip protokol dahilinde sorgulama yetkisi için başvuran kamu kurum ve
kuruluşlarına sorgulama yetkisi verilmiş olup, internet servis bağlantıları tamamlanmış kamu
kurumlarına adli sicil kaydı sorgulama hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Bununla
birlikte 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunun 13/2 maddesi çerçevesinde protokol yapılıp internet
servis üzerinden kurumsal adli sicil sorgulaması yapmaya başlayan kurumlara veri ve destek
hizmetleri verilmesine, dönem içerisinde başvuran diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
bağlantının gerçekleştirilmesine yönelik teknik toplantılara devam edilmektedir.
5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 8/1 maddesi hükmü gereğince kaymakamlıklarca
gerçek kişilerin adli sicil kaydı sorgulama taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak İçişleri
Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi ile yapılan ortak çalışma tamamlanmış, Ankara merkez ve bağlı
ilçelerinde adli sicil kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin testlerin başarı ile gerçekleştirilmesi
üzerine İçişleri Bakanlığınca tüm kaymakamlık birimlerine yaygınlaştırılarak hizmette
devamlılık sağlanmıştır.
Adli Sicil sorgulama sonuçları, talep halinde İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak
hazırlanıp ilgilisine verilmekte, kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen adli sicil kaydı
istekleri manyetik ortamda disket veya CD ortamında karşılanmaktadır.
2013 Aralık ayı sonu itibarıyla Merkez, UYAP mahkeme ve savcılık birimleri ile 592
taşra adlî sicil birimi sorgulama işlemleri için 365 gün 24 saat kesintisiz kullanıma açık
hizmet verilmekte olup, 2013 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla 592 Cumhuriyet başsavcılığı
17.371.098, Mahkeme, hakim ve savcılık doğrudan 2.387.696, Kamu kurum ve kuruluşları ile
kaymakamlıklar 1.562.059, e-devlet üzerinden gerçek kişiler 2.419.134, Yurtdışı elçilik ve
konsolosluklar 24.954, Genel Müdürlüğümüz 3.487.513 toplam 27.252.454 adet adli sicil
kaydı sorgulaması ile günde ortalama 110.000 adet adli sicil kaydı sorgulaması talebine
cevap verilmiştir.
5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun geçici ikinci maddesinde 11/04/2012 tarihinde 6290
sayılı kanunla yapılan değişiklikle mahkemelerin görev ve yetkisinde bulunan adli sicil ve
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arşiv kayıtlarını silme görev ve yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. 2013 yılında ilgililerin
talebi üzerine komisyon kararıyla 160.663, re’sen toplu olarak komisyon kararıyla 66.311
adet adlî sicil kaydı silinmiştir. 5352 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01/06/2005 tarihinden
2013 Aralık sonuna kadar mahkeme kararlarına istinaden 632.302, komisyon tarafından resen
1.113.977, toplu silme usulüyle komisyon tarafından 11.296.175 olmak üzere toplam
13.042.454 adet kayıt silinmiştir.
17. Noterliklerle İlgili Faaliyetler
1512 sayılı Noterlik Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca 03/07/2012 tarihli “Olur” ile
60 adet birinci sınıf, 45 adet ikinci sınıf ve 13 adet üçüncü sınıf noterlik ihdas edilmiştir. 2013
yılında herhangi bir ihdas çalışması yapılmamıştır.
Bu dönemde 3 adet dördüncü sınıf noterlik üçüncü sınıfa yükseltilmiştir. Ayrıca icra
daireleri kapatılan yerlerde bulunan 34 adet dördüncü sınıf noterlik kapatılmıştır.
Sınıflandırma çalışmasında 8 adet ikinci sınıf noterlik birinci sınıfa, 6 adet üçüncü
sınıf noterlik ikinci sınıfa yükselmesi yapılmıştır. 8 adet ikinci sınıf noterlik üçüncü sınıfa
indirilmiştir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 17/3 üncü maddesi uyarınca, bu dönemde 1924 adet
noterlik belgesi verilmiştir.
Bu dönemde 155 adet 1 inci sınıf, 247 adet 2 inci sınıf ve 221 adet 3 üncü sınıf olmak
üzere toplam 623 adet ilan yapılmış, 234 adet 1 inci sınıf, 201 adet 2 inci sınıf, 238 adet 3
üncü sınıf olmak üzere toplam 673 atama yapılmıştır.
Bu dönemde 1 noterin görevine son verilmiş, 3 notere işten el çektirilmiş, 2 noter
görevine iade edilmiş ve 55 noterimiz yaş tahdidine tabi tutulmuştur.
1512 sayılı Noterlik Kanununda belirtilen ve Bakanlığımızın görev alanına giren
noterlerle ilgili disiplin işleri, düzenli olarak yürütülmektedir. Bunun yanı sıra bu noterler
hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar izlenmektedir.
Bu dönemde Türkiye Noterler Birliğince noterler hakkında Bakanlığımıza gönderilen
218 adet disiplin dosyasıyla ilgili olarak yazışmalar yapılmıştır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 122 inci maddesi uyarınca, tüm noterliklerin yıllık
teftişleri, her yıl Mayıs ayında koordine edilerek, teftiş sonucu düzenlenen raporlar
dosyalarına işlenmiştir.
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Bu dönemde noterlerin göreve başlama ve ayrılmaları, istifaları, vefatları, yaş
tahdidine tabi tutulmaları, mühür talepleri, daire nakilleri, sınıf yükseltme işlemleri noterler ve
noter vekillerinin teminat paraları ile ilgili işlemler, ilan onayları yapılmıştır.
Türkiye’deki Mevcut Noterlikler
YIL

1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

4. SINIF

TOPLAM

2005 Yılı

539

446

483

73

1541

2006 Yılı

565

466

503

53

1587

2007 Yılı

565

466

520

63

1614

2008 Yılı

593

466

528

55

1642

2009 Yılı

592

451

549

48

1640

2010 Yılı

610

477

563

44

1694

2011 Yılı

610

477

563

10

1660

2012 Yılı

670

522

576

3

1771

2013 Yılı

678

512

581

0

1771

18. Avukatlıkla İlgili Faaliyetler
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 8/4 üncü maddesi uyarınca; Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulunun, adayların baro levhasına ilk defa yazılmalarına veya daha önce kaydı
silinen avukatların baro levhasına yeniden yazılmalarına ilişkin baro yönetim kurulu
kararlarının

“uygun

bulunması”

ya

da

“uygun

bulunmamasına”

ilişkin

kararları

Bakanlığımızın onayına sunulmaktadır.
Bu dönemde; Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca onay için Bakanlığımıza
gönderilen ruhsat dosyası sayısı 6371 olup 6183 adet ruhsat stajyer avukatlara, 170 adet
ruhsat ise yeniden yazılma talep edenlere verilmiş; 8 dosya tekrar görüşülmek üzere ve 10
dosya uygun bulunmaması nedeniyle geri gönderilmiştir.

Türkiye’de bu dönem sonu itibarıyla 79 baroya kayıtlı olarak toplam 97.339 avukat
görev yapmaktadır.
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Stajyer avukatlara verilen ruhsat sayısı ile baro levhasına yeniden yazılmasına karar
verilen avukat sayısı aşağıda yer alan tablodaki gibidir.
Yıllar

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ruhsat sayısı

4215

3787

3344

4263

4259

4160

6183

Yeniden yazılma

275

301

279

313

274

252

170

Toplam

4490

4088

3623

4576

4533

4412

6353

Avukatlık Kanunu'nun 142 ve 157 inci maddeleri uyarınca; Türkiye Barolar Birliği
Yönetim ve Disiplin Kurullarının, avukatlar hakkında disiplin yönünden verilen kararlara
karşı yapılan itirazlar üzerine verdiği kararlar Bakanlığımızın onayına sunulmaktadır.
Bu dönemde; Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından gelen 1007 adet itiraz dosyası
karara bağlanmış olup bunlardan 773’ü onaylanmış, 119'u işlemde, 104’ü tekrar görüşülmek
üzere geri gönderilmiş.
Geçmiş yıllarda gelen dosya sayısı ise aşağıdaki gibidir.
YILI
İtiraz Edilen Dosya

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

501

659

746

882

934

985

1.007

Sayısı

Baro başkanlıkları ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca gönderilen avukatların şahsi hal
ve ad-soyad değişiklikleri, levhadan silinme, nakil durumları, devam etmekte olan disiplin
soruşturma ve kovuşturmaları ile ceza davalarının safhaları hakkında bu dönem itibariyle
Bakanlığımıza yaklaşık olarak 21.306 adet evrak intikal etmiş olup, bu işlemler ile disiplin ve
ceza kovuşturmaları sonucunda verilen nihaî kararlar her avukatın şahsi dosyasında düzenli
olarak takip edilmektedir.

Avukatlık mevzuatına ilişkin olarak, mahkemelerin yargı yetkisine girmeyen
konularda mütalâa verilmekte olup bu dönemde 44 mütalâa verilmiştir.
YILI

Mütalâa Sayısı

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7

15

12

13

15

30

44
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19. Kanun Yararına Bozma Başvuruları
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10 uncu ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, hukuk mahkemelerince kesin olarak
verilen hükümlerle, niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden ve
Yargıtay’ca (veya idari yargı yönünden Danıştay’ca) incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan
hükümlere karşı kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerinin yıllar itibariyle
dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Yıllar İtibariyle Kanun Yararına Temyiz İşlemleri Sayısı
Kanun Yararına

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Açılan Dosya Sayısı

377

400

832

634

673

672

625

Eksik Tebligat

35

41

91

57

16

7

54

398

680

642

409

Temyiz

Bakanlık

Gerekçeli

Ret

223

248

412

Yargıtaya Yazılan

93

86

107

144

142

59

63

25

85

132

134

125

29

30

Kanun Yararına
Bozulan

140

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 uncu maddesi uyarınca 2013 yılında kanun
yararına temyiz yolu ile ilgili istatistikler
01/01/2013 – 31/12/2013
TARİHLERİ ARASI
KANUN YARARINA BOZMA BÜROSUNA GELEN DOSYALARIN DURUMU

DEVİR

GELEN

TOPLAM

ÇIKAN: 11511
KANUN YARARINA

DERDEST

KANUN YARARINA BOZMA

BOZMA YOLUNA

BİRLEŞEN

YOLUNA GİDİLEN

GİDİLMEYEN
2300

11610

13910

2399

3466
BOZMA

7787

RET

YARGITAY'DAN
DÖNMEYEN

756

76

258

2634

2013 YILI ÖNCESİ YARGITAY'A GÖNDERİLMİŞ OLAN VE
2013 YILINDA YARGITAY'DAN DÖNEN DOSYALARIN
BOZMA - RET DURUMU
BOZMA

RET

1849

255

20. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapsamında Yürütülen Çalışmalar
Başbakanlık 2010/14 sayılı “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin
Sağlanması”

hakkındaki

Genelge

ile

kadınların

sosyo-ekonomik

konumlarının

güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın- erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir
ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının
artırılması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması gereklidir. Bu kapsamda kamu kurum ve
kuruluşlarının hazırlayacakları stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporlarına
kadın – erkek eşitliği yaklaşımını dâhil etmeleri, istatistiksel veriler ile bilimsel araştırmalar
ve bunlar için kullanılacak kaynaklara yer verilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, Avrupa Birliği sürecinde hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi’nde
yukarıda belirtilen nedenlerle güncelleme çalışmalarına başlanılmış, yeni oluşturulan amaç ve
hedeflerle birlikte “Kadınlar, Çocuklar ve Engellilere Yönelik Uygulamaların Geliştirilmesi”
başlıklı ayrı bir amaca yer verilmiş ve bu amaç altında 12 hedef belirlenmiştir.
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Diğer yandan, Adalet Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlanması
çalışmalarında da bu husus değerlendirilecektir.
Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet politikalarının, Bakanlığımızın son beş yıl içinde
hazırlanan stratejik planına nasıl yansıtıldığı konusunda, 15 Ocak 2013 tarihinde alt komisyon
toplantısına iştirak edilerek Bakanlığımızın tüm birimlerinin bu kapsamdaki faaliyet ve
çalışmaları hakkındaki Komisyona sunumda bulunulmuş ve derlenen bilgiler rapor halinde
sunulmuştur.
Ayrıca,

Alt Komisyonun 29-30 Mart 2013 tarihlerinde "Toplumsal Cinsiyete

Duyarlı Bütçeleme" konulu Çalıştay' a katılım sağlanmıştır.
Yargı Reformu Stratejisi Taslağında “kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik
uygulamaların geliştirilmesi” ilk kez stratejik amaçlardan biri olarak kabul edilmiştir. Bu
kapsamda taslak “Yargı Reformu Stratejisi”nin 8.5 nolu hedefi; “Ailenin korunması ve aile içi
şiddetle mücadele kapsamında adli mercilerin etkin biçimde koruma ve soruşturma
yapmalarını sağlayacak imkânların geliştirilmesi” olarak belirlenmiş, 8.6 nolu hedefi altında
da “Adli mercilerin aile içi şiddet kapsamındaki süreçlerde sosyal hizmet uzmanlarından daha
fazla yararlanmasının sağlanması” 8.9 nolu hedefte de; "Kadınlar, çocuklar ve engelliler başta
olmak üzere ihtiyaç duyulan grupların adli süreçler hakkında bilgilendirilmelerini sağlayacak
yol gösterici dokümanlar hazırlanması ve özel internet sitelerinin oluşturulması" ile 8.11 nolu
hedefte ise;
"Kadınlar, çocuklar ve engellilerin sorunları konusunda eğitim ve farkındalık
çalışmaları yapılması" öngörülmüştür.
Bu bağlamda yapılan çalışmalar;
6284 sayılı Kanunun Etki Analizi Yapılmasına Yönelik Proje
Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla, 6284 Sayılı Kanun
kapsamında verilen tedbir kararlarının uygulamadaki olumlu ve olumsuz sonuçlarını
değerlendirmek, şiddete uğrayan ve şiddet uygulayan odaklı çalışma yapmak ve tedbir
kararlarının etkinliğini sağlamak üzere çözüm önerileri geliştirerek Türkiye’nin bu konuda bir
model oluşturmasını sağlamak ve Kanunun etkililiğini incelemek ve neticede çözüm önerileri
geliştirmek amacıyla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile işbirliğinde iki yıllık bir proje
yapılması hedeflenmektedir.
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Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında
bilgilendirici el kitabı / broşür oluşturulması;
6284 sayılı Kanun ve uygulamasına yönelik bilgiler içeren el kitabı/ broşür taslağı
oluşturulmuştur. "Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Büroları" ile " Aile Mahkemelerinde "
bulundurulması düşünülen bu materyal ile 6284 sayılı Kanun kapsamında mağdur başta
olmak üzer Kanunun, tüm ilgili ve yararlanıcılarının bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ev-içi adalet birimi olarak 6284
sayılı kanun kapsamında hukuk kliniği uygulamalarında bulunmalarının sağlanması;
Bakanlığımız Avrupa Birliği ilerleme sürecinde hazırlamış olduğu Yargı Reformu
Stratejisi'nin güncellenmesi kapsamında "Adalete Erişimin Geliştirilmesi" başlıklı 9 uncu
Amacında

"Hukuk

Kliniği

Yöntemlerinin

Geliştirilmesi

ve

Uygulanması"

hedefi

öngörülmektedir.
Diğer yandan, Bakanlığımız Proje Eşgüdüm Kurulu tarafından alınan karar gereğince
ülkemizde hukuk kliniklerinin oluşturulması amacıyla Başkanlığımızca "Hukuk Klinikleri
Projesi" yürütülmektedir.
Ankara ve Sincan Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ve Aile
Mahkemelerinde şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların,
çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu
kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak 6284 sayılı Kanun kapsamındaki
tedbirlerin usul ve esaslarına dair Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hukuk
kliniği uygulamaları ile tarafları ve ilgilileri bilgilendirmek ve böylece adalete daha iyi erişimi
gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.
Ankara ve Sincan Aile Mahkemelerinin ve Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma
Bürolarının bulunduğu Adliye koridorlarında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tahsis edilecek
bölümlerde stantlar açılmak suretiyle Bakanlığımızca oluşturulan ve bastırılan broşürlerin
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri eliyle bilgi sahibi olmak isteyenlerin hukuk
kliniği uygulamaları ile bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
6284 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirici internet sitesi oluşturulması;
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Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak ve adalete
erişimi kolaylaşmak amacıyla bilgilendirici internet sitesi kurulması planlanmaktadır.
İnternet sitesi genel anlamıyla, 6284 sayılı Kanun hakkında açıklayıcı ve
bilgilendirici içerik taşımakla birlikte ilgili mevzuat, konu ile ilgili istatistiki veriler ve
Cumhuriyet savcılıklarına ve aile mahkemelerine yapılacak müracaatlar için başvuru dilekçe
örnekleri bulunması öngörülmektedir.
Aile içi şiddet suçları soruşturma bürolarında görevli Cumhuriyet savcıları ile aile
mahkemeleri hakimlerinin bilgi paylaşımını sağlamak üzere intranet sitesi oluşturulması;
6284 sayılı Kanun gereği verilen tedbir kararları itiraza tabii olduğundan (içtihat yolu
kapalı) uygulama birliği geliştirilememiştir. Sözü edilen durumun bir nebze olsun önüne
geçmek amacıyla Kanun uygulayıcılarının yazıştıkları, diğer uygulamalardan haberdar
oldukları bir platform oluşturulması planlanmaktadır.
Bu bağlamda toplumsal cinsiyet politikalarının, Bakanlığımızın son beş yıl içinde
hazırlanan stratejik planına nasıl yansıtıldığı konusunda, 15 Ocak 2013 tarihinde alt komisyon
toplantısına iştirak edilerek Bakanlığımızın tüm birimlerinin bu kapsamdaki faaliyet ve
çalışmaları hakkındaki Komisyona sunumda bulunulmuş ve derlenen bilgiler rapor halinde
sunulmuştur.
Ayrıca,

Alt Komisyonun 29-30 Mart 2013 tarihlerinde "Toplumsal Cinsiyete

Duyarlı Bütçeleme" konulu Çalıştay'a katılım sağlanmıştır.
“Kadınların Şiddetten Korunması” başlıklı Matra Projesi kapsamında,

25-26

Haziran tarihlerinde Ankara’da bir çalıştay; 23-24 Eylül tarihlerinde İstanbul'da, 29 Kasımda
Antalya'da ve 6 Aralıkta Adana'da seminerler düzenlenmiştir.
Yargı Teşkilatında Çalışan Kadınlara Yönelik Sayısal Bilgiler
Türkiye genelinde 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hâkim ve savcıların % 26,1’i kadın,
% 73,9’u erkektir. Kadın hakim sayısı 3.236, kadın savcı sayısı 311 olmak üzere yargı
mensubu kadın sayısı 3.547 olarak gerçekleşmiştir.
Bakanlığımız merkez teşkilatında görevli kadın yöneticilerden 1 yüksek müşavir, 1
genel müdür, 4 genel müdür yardımcısı, 8 daire başkanı görev yapmaktadır.
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2013 yılında adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına
atananların toplam sayısı 1.203 olup bunların 308'i kadındır.
Öte yandan, adalet teşkilatında (mahkemeler- Cumhuriyet başsavcılıkları) yazı işleri
müdürü olarak görev yapan 3568 personelin 1877'si kadın iken 1691'i ise erkektir.
Ceza İnfaz Sisteminde Kadınlara Yönelik Uygulamalar
Ceza infaz kurumlarımızda 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 145.478 hükümlü ve
tutuklu bulunmaktadır. Bunların 5.156’sı kadın hükümlü ve tutuklu olup %3,54’lük kısmını
oluşturmaktadır.
Ülkemizdeki; 5 kadın kapalı ceza infaz kurumunun kapasitesi 2.256 olup, bu
kurumlarda 2.063 kadın hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. 1 kadın açık ceza infaz kurumu
ile açık ceza infaz kurumlarına bağlı olarak hizmet veren 3 kadın açık ceza infaz kurumunun
kapasitesi 1.090 olup, bu kurumlarda 756 kadın hükümlü bulunmaktadır. 2.337 kadın
hükümlü ve tutuklu ise statüsü kadın ceza infaz kurumu olmayıp diğer tip ceza infaz
kurumlarının kadınlar için ayrılan bölümünde bulunmaktadır.
Ceza infaz kurumlarımızda annelerinin yanında kalan 0-6 yaş arası çocuk sayısı
334’tür. Bu çocuklar aile eğitim programları ve kreş hizmetleri ile sosyal ve kültürel
faaliyetlerden yararlandırılmaktadır. 10-19 Haziran 2013, 20-29 Haziran 2013, 30 Haziran-09
Temmuz 2013 tarihlerinde ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde
görevli psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve sosyologdan oluşan 490 kişiye 0-18 Yaş Aile
Eğitimi Uygulayıcı Eğitimi verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü şekilde, ceza infaz kurumlarında
barındırılan çocuk hükümlü ve tutuklular, annelerinin yanında kalan çocuklar ve süt emziren
anneler ile hamilelerin devlete emanet edilmiş özel korunmaya muhtaç bireyler olduğu ve
gerektiğinde pozitif ayrımcılıkla korunması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu nedenle; 2013
yılında günlük iaşe bedelinde yapılan artışa ilave olarak, kurumda annesiyle birlikte kalan
çocuklar ve süt emziren hükümlü tutuklu anneler ile hamile hükümlü ve tutuklular için %25,
çocuk hükümlü ve tutuklular için de %20 oranında artış yapılmıştır.
Ceza infaz kurumlarında barındırılan çocuk hükümlü ve tutuklulara diyetisyen ve
doktor kontrolünde, fiziksel, mental ve sosyal gelişimini kapsayacak şekilde günlük iaşenin
yanında ilave olarak daha fazla ek gıda (meyve, bal, süt, tatlı vb.) verilmesi sağlanmıştır.
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Kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklara, yaşları dikkate alınarak diyetisyen ve
doktorun belirleyeceği günlük besin ve enerji ihtiyaçlarına göre durumuna uygun 7,50 TL'lik
gıda verilmesi sağlanmıştır.
2013 yılında çocuk hükümlü ve tutuklular, süt emziren hükümlü ve tutuklu anneler,
hamile hükümlü ve tutuklular ile kurumda annesiyle birlikte kalan çocukların günlük iaşe
bedeli olan 5,00 TL’ye ilave olarak verilen iaşe bedellerinin günlük ve yıllık bütçe maliyeti
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Harcanan
Günlük İaşe
Bedeli

Harcanan
Yıllık İaşe
Bedeli

Hükümlü ve Tutuklu

Mevcut

Emziren veya Hamile Kadın Hükümlü ve
Tutuklular *
(İlave 2,50 TL)
(5,00+2,50=7,50 TL)

1.045

2.612,50

953.562,50

Çocuk Hükümlü ve Tutuklular
(İlave 1 TL)
(5,00+1,00=6,00 TL)

1.978

1.978,00

721.970,00

334

2.505,00

914.325,00

3.357

7.095,50

2.589.857,50

Annesinin Yanında Kalan Çocuklar
(7,50 TL)
TOPLAM

* Emziren veya hamile hükümlü ve tutuklu kadın sayısı net olarak tespit edilemediğinden, toplam
kadın hükümlü tutuklu mevcudunun % 20'si alınarak hesaplanmıştır.
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B.2. PERFORMANS SONUÇLARI
2013 yılı Bakanlık Performans Programında yer alan hedeflere ilişkin performans
göstergelerinin gerçekleşme sonuçlarına yer verilmiştir4.

Tablo : 1
2013

Yıl/Dönem

Yargı mensubu ve çalışanı sayısının
uluslararası standartlar gözetilerek arttırılması

Performans Hedefi (2.1)

Sıra

1

Değerlendirme

2

4

Performans Göstergeleri

Kurulan mahkeme sayısı
Yargı mensubu ve çalışanı sayısının nüfus oranındaki
artış %

Hedeflenen Gösterge
Düzeyi

Gerçekleşme
Durumu

40,00

309,00

4,00

6,89

Ülkemizde ki mahkeme sayıları da ele alınarak mahkemelerin mevcut iş yüküne
mahkemenin bir yıl içinde bakabileceği dava sayısı göz önünde bulundurularak 2013
idari yargı mahkemesi kurulmuştur.
2012 yılında Türkiye nüfusu 75.627.384 olup yargı mensubu ve çalışanı sayısı ise
mensubu ve çalışanı sayısının nüfusa oranı %0,1364’tür.
2013 yılında Türkiye nüfusu 76.667.864 olup yargı mensubu ve çalışanı sayısı ise
mensubu ve çalışanı sayısının nüfusa oranı %0,1458’dir.
Yargı mensubu ve çalışanı sayısının nüfusa oranındaki artışı %6,89 gerçekleşmiştir.

yönelik olarak bir
yılında 309 adli ve
103.183’tür. Yargı
111.797’dir. Yargı

(Bakanlığımız 2012 yılı Performans Programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesinde, 2010 yılında

gerçekleşen referandumla kabul edilen Anayasa değişiklikleri ile meydana gelen görev alanları dikkate alınmıştır.)
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Tablo : 2
Yıl/Dönem

Avukatlık mesleğinin sorunlarının çözümü
konusunda Türkiye Barolar Birliği ve
barolar ile işbirliği yapılması

Performans Hedefi (2)
Performans Göstergeleri

Hedeflenen Gösterge
Düzeyi

1,00

Gerçekleşme
Durumu

1

Düzenlenen etkinlik sayısı

Değerlendirme

Sıra

2013

29,00

Dünyada ve Ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen gelişim ve
değişimlerin hukuk hayatına ve avukatlık mesleğine yansıtılabilmesi için 19.03.1969 tarihli ve 1136
sayılı Avukatlık Kanununda değişiklik yapılması amacıyla çalışmalar yapmak üzere 2992 sayılı
Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca 24.09.2013 tarihli Bakan "Olur"uyla Genel Müdürlüğümüz,
Kanunlar Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, hâkimler ve akademisyenlerden oluşan Bilim
Komisyonu kurulmuş, Komisyon 21.11.2013 ilâ 21.03.2014 tarihleri arasında 29 toplantı yapmış.
Yapılan çalışma toplantılarında avukatlık staj süresi, avukatlık sınavı, stajyerlere asgari ücret
ödenmesi, belli meblağın üzerindeki davalarda avukat ile takip yükümlülüğü, avukatlıkta ihtisaslaşma,
Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Disiplin Kurulunun yeniden yapılandırılması gibi hususları
kapsayan Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.
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Tablo : 3
2013

Yıl/Dönem

Bölge adliye mahkemelerinin
faaliyete geçirilmesi için
çalışmaların tamamlanması ve idari
yargıda istinaf kanun yolu için
mevzuat değişikliklerinin
hazırlanması

Performans Hedefi
Performans Göstergeleri

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Gerçekleşme
Durumu

1

Hazırlanan mevzuat değişikliği

1,00

1,00

2

Faaliyete geçen mahkeme sayısı

15,00

-

Değerlendirme

Sıra

1-(KGM)Davaların hızlı, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesini sağlamak, idarî yargıda istinaf
kanun yoluna ilişkin usul ve hükümlerini düzenlemek, karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri
hukukumuza yansıtmak amacıyla, başta 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
ile 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu olmak üzere, ilgili kanunlarda değişiklik yapılması
yönünde Kanun Tasarısı taslağı hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2576 ve 2577 sayılı
Kanunların düzenlediği alanlara ilişkin tasarı ön taslağı oluşturulmuş, ancak ön taslağa son şekli
verilememiştir.
Hazırlanan Tasarı Ön Taslağıyla; ilk derece idare ve vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ile
yürütmenin durdurulması taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde verilecek kararlar ve diğer
kanunlarda temyiz edilebileceği (veya haklarında Danıştay’a başvurulabileceği) belirtilmiş olup da
bölge idare mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin idare ve vergi mahkemelerince
verilen nihai kararlara karşı, istinaf yolunun düzenlenmesi öngörülmektedir. 2-(TEKNİK İŞLER)Bölge
adliye mahkemelerinin kuruluşu ve faaliyete geçirilmesi ile ilgili çalışmalar Başkanlığımız
koordinasyonunda yürütülmektedir. Bölge adliye mahkemeleri 2004 yılında çıkarılan 5235 sayılı Adli
Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkında Kanunla düzenlenmiştir. İlk olarak Bölge Adliye Mahkemeleri, Adana, Ankara, Bursa,
Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun olmak üzere toplam dokuz yerde kurulmuşken
daha sonra bu yerlere ilave olarak Antalya, Kayseri, Sakarya, Trabzon, Van, Gaziantep olmak üzere 6
ilde daha Bölge Adliye Mahkemesi kurularak sayı 15 e çıkarılmıştır.
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Tablo : 4
2013

Yıl/Dönem

Adli hizmet uzmanlığı
oluşturulması

Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

1,00

Gerçekleşme
Durumu

1

Hazırlanan mevzuat değişikliği

Değerlendirme

Sıra

1,00

Adli Hizmet Uzmanlığı; Proje kapsamında; Adli Hizmet Uzmanlığı müessesesinin yasal bir zemine
kavuşturulmasını sağlamak üzere gerekli kanun çalışması yapılmış ve yasa taslağı Kanunlar Genel
Müdürlüğünce 2992 Sayılı Kanuna eklenerek 27/05/2013 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.
Ancak; Başbakanlıkta yapılan çalışmalar esnasında söz konusu madde ile bazı diğer maddeler
taslaktan çıkartılarak TBMM’ye sevk edilmiştir.
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Tablo : 5
2013

Yıl/Dönem

Bilirkişilik kurumunun geliştirilmesi

Performans Hedefi
Sıra

Performans Göstergeleri

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

1

Düzenlenen etkinlik sayısı

2

Hazırlanan mevzuat değişikliği
1,00
1,00
Bilirkişilik Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, 2010 yılı proje programlaması kapsamında Bakanlığımız
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce Proje Eşgüdüm Kurulu'nun (PEK) 23 Haziran 2009 tarihli 11’inci
toplantısında Kurul'un onayına sunulmuş ve bu toplantıda kabul edilmiştir.
Projeye ait teklif fişi PEK kararı ile Bakanlık ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan alt
çalışma grubu tarafından hazırlanmış ve Avrupa Birliği Komisyonu'na sunulmuştur. Proje teklifi, Avrupa
Birliği'nin yetkili organları tarafından incelenmiş ve bazı düzeltmelerden sonra kabul edilmiştir. İkili
işbirliği şeklinde gerçekleştirilmesi planlanan proje ilk olarak 2010 yılı sonunda Avrupa Birliği ülkeleri
nezdinde teklife sunulmuş ancak proje için herhangi bir teklif sunulmamıştır. Proje 2011 yılında tekrar
teklife açılmış, bu kez Fransa, İspanya ve Almanya tarafından teklifler sunulmuştur.
Yapılan çalışmalar sonucu Genel Müdürlüğümüz, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Adalet
Akademisinin yararlanıcısı olduğu Projeye 01/01/2013 tarihinde başlanabilmiştir.

Değerlendirme

1,00

Gerçekleşme
Durumu

30,00
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Tablo: 6
2013

Yıl/Dönem

Hukuk eğitimi ve öğretiminin
sorunlarının çözümüne yönelik
bilimsel etkinlikler düzenlenmesi

Performans Hedefi
Sıra

Değerlendirme

1

Performans Göstergeleri

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Gerçekleşme
Durumu

Düzenlenen etkinlik sayısı
1,00
22,00
Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında Öğrencilerde Hukuk Bilincinin Geliştirilmesi
Uygulamaları ve “Hukuk ve Adalet” dersi öğretim programı geliştirmek için 03/12/2012 tarihinde
İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanan Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Seçmeli Hukuk ve Adalet
Dersi Öğretim Programı’nın Talim ve Terbiye Kurulu’nca 07/06/2013 tarih ve 53 sayı ile 2013-2014
Öğretim Yılından itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.
Tüm ortaokullarda 2013 - 2014 öğretim yılında okutulmaya başlanılan Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim
Programı ve Öğretim Materyali hazırlanmıştır.2013 yılında Strateji Geliştirme Başkanlığı
koordinasyonluğunda Hukuk Bilincinin Geliştirilmesi Uygulamaları ve “Hukuk ve Adalet”
dersi öğretim programı geliştirmek amacıyla ; Adalet Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığı ve
üniversitelerin katılımıyla toplam 22 toplantı düzenlenmiştir.
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Tablo : 7
2013

Yıl/Dönem

Ceza infaz kurumlarının hükümlü ve
tutuklu barındırma kapasitesinin
arttırılması

Performans Hedefi

Sıra

Değerlendirme

1

Performans Göstergeleri

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Gerçekleşme
Durumu

Kapasite artış miktarı (%)
5,00
8,00
2013 yılı Ocak ayı itibarıyla ceza infaz kurumlarının kapasitesi 142.460 kişi iken, 2013 yılı içerisinde 10
adet ceza infaz kurumunun hizmete açılması ile kapasitede 7.530 kişilik artış, 6 adet ek bina yapımı ile
1.235 kişilik artış ve muhtelif tipteki ceza infaz kurumlarının kapasitele artışına yönelik çalışma sonucu
4.130 kişi olmak üzere, toplam 12.895 kişilik kapasite artışı sağlanmıştır.
Aynı yıl içerisinde 21 adet ceza infaz kurumunun kapatılması ile de kapasitede yaşanan 1.240 kişilik
eksilmeye rağmen 2013 yılı sonunda 154.115 kişilik kapasiteye ulaşılmış ve hedeflenen oran olan %5'in
sayısal karşılığı 7.123 kişilik artışı gerektirirken, yıl sonunda 12.895 kişilik kapasite artışı sağlanmasıyla
hedef %5 iken, gerçekleşme %8 olmuştur.
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Tablo : 8
2013

Yıl/Dönem

Denetimli serbestlik sisteminin daha
etkin hale getirilmesi

Performans Hedefi
Sıra

Değerlendirme

1

Performans Göstergeleri

Elektronik izleme sistemine dahil edilen toplam kişi sayısı

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi
1.000,00

Gerçekleşme
Durumu

1.785,00

Elektronik izleme merkezi, 5.000 kişinin elektronik yöntemlerle denetim ve takibinin yapılabileceği
kapasitededir. Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinde 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren aktif
olarak elektronik kelepçe kullanılmaya başlanmıştır.
Bu kapsamda, 25 Şubat-7 Aralık 2012 tarihleri arasındaki pilot uygulamalarla birlikte, elektronik
izlemenin aktif olarak kullanılmaya başlandığı 1 Şubat 2013 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar
olan süreçte toplam 1.785 kişi elektronik yöntemlerle izlenmiştir.
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Tablo : 9
2013

Yıl/Dönem

Ceza infaz kurumlarında sunulan
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi

Performans Hedefi
Performans Göstergeleri

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi
2,00

Gerçekleşme
Durumu

1

Yenilenen ya da yeni kurulan sağlık birimi sayısı

Değerlendirme

Sıra

0,00

Sağlık Bakanlığınca geliştiren 50 yataklı Devlet Hastanesi projelerinin kampüs bünyesinde
gerçekleştirilmesi Bakanlığımız Teknik işler Dairesi Başkanlığı tarafından incelenmiş ancak ceza infaz
kurumları bünyesinde uygun olmadığı anlaşılmıştır .Konyada yapımı planlanan ve birden fazla ceza
infaz kurumunundan oluşan kampüs şeklinde ki yapılanma kapsamında 50 yataklı hastana projesi
geliştirilmesine de yer verilmiş olup söz konusu projenin kısa süre içerisinde elde edilmesine müteakip
Ankara/Sincan ve İstanbul/Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsününde inşaatına başlanılacaktır..
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Tablo : 10
2013

Yıl/Dönem

UYAP iletişim altyapısının hızlı ve
kesintisiz hizmet verecek şekilde
güçlendirilmesi ve yedeklenmesi

Performans Hedefi
Performans Göstergeleri

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Gerçekleşme
Durumu

1

Kişi basına düşen hat kapasitesi

65,00

2

Karasal hatların uyduyla yedeklenme oranı

90,00

3

Bakırdan fibere geçen hat sayısı

200,00

4

Güçlendirilen etki alanı sunucu sayısı

50,00

0,00

5

İletişim hatlarındaki sürekli çalışabilirlik oranı(%)

98,00

% 98.70

Değerlendirme

Sıra

UYAP iletişim altyapısının güncel teknolojilerin takip edilmesi suretiyle hızlı ve kesintisiz hizmet
verecek şekilde güçlendirilmesi ve yedeklenmesi hedefi kapsamında performans göstergelerine ve bütçe
hedeflerine uygun bir gerçekleşme söz konusu olup önemli bir sapma söz konusu değildir. Kişi başına
düşen hat kapasitesi göstergesi 65 Kb öngörülmüş iken 24 Kb olarak gerçekleştiği ve hat kapasitesinin
düştüğü değerlendirilebilirse de 65 Kb hesabının standart sapmaya göre hesaplandığı bu nedenle yüksek
bir hedef bildirildiği değerlendirilmektedir. Ayrıca Güçlendirilen etki alanı sunucu sayısı 50 olarak
hedeflenmiş, ancak ihtiyaç duyulan etki alanı sunucuları 2012 yılı Aralık ayında temin edildiğinden 2013
yılında etki alanı sunucusu alımı yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

24,00
%92
970,00
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Tablo : 11
2013

Yıl/Dönem

Adalet hizmetlerinde kullanılan,
bilgisayar ve yan donanımları ile aktif
ağ cihazlarının ihtiyaca ve güncel
teknolojiye uygun olarak yenilenmesi
ve yazılım eksikliklerinin giderilmesi

Performans Hedefi
Performans Göstergeleri

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Gerçekleşme
Durumu

1

Yeni üretilen ve/veya geliştirilen yazılım sayısı

1,00

1,00

2

45,00

40,00

3

Yenilenen bilgisayar, yan donanım ve aktif ağ cihazı oranı %
Kesintisiz güç kaynağı ve jeneratörü olmayan birim sayısında
azalma miktarı

50,00

0,00

4

Geliştirilen veya değiştirilen modül,ekran ve rapor sayısı

2.500,00

5

Yardım masasına açılan hata ve istek sayısında düşüş oranı

10,00

Değerlendirme

Sıra

Adalet hizmetlerinde kullanılan, bilgisayar ve yan donanımları ile aktif ağ cihazlarının ihtiyaca ve güncel
teknolojiye uygun olarak azami beş yıllık periyotlarla yenilenmesi ve yazılım eksikliklerinin giderilmesi
hedefi kapsamında; performans göstergeleri açısından sadece “Kesintisiz güç kaynağı ve jeneratörü
olmayan birim sayısında azalma miktarı” göstergesinde önemli bir sapma olmuş, diğer performans
göstergeleri hedefe uygun olarak gerçekleşmiş, maliyet hedefleri açısından da yukarıda belirtilen
sapmalar dışında genel olarak performans göstergelerine ve bütçe hedeflerine uygun bir gerçekleşme
olmuştur.

2.600,00
%23
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Tablo : 12
2013

Yıl/Dönem

UYAP Sistem merkezi ve acil durum
merkezinin ihtiyaçlar ve güncel
teknolojiler dikkate alınarak
güçlendirilmesi veya yenilenmesi

Performans Hedefi
Sıra

Değerlendirme

1

Performans Göstergeleri
Sistem kesintisi veya yavaşlama nedeniyle yardım masasına
gelen şikayet sayısındaki düşüş oranı

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi
10,00

Gerçekleşme
Durumu

23,00

UYAP sistem merkezi ve acil durum merkezinin kullanıcılara sunulan fonksiyonlar, ihtiyaçlar ve güncel
teknolojiler dikkate alınarak üç yılda bir güçlendirilmesi veya yenilenmesi hedefi sürekli nitelikte ve
kendini tekrarlayan bir hedef olup bu hedef kapsamında ihtiyaçlar yeteri kadar karşılanmıştır.

Tablo: 13
2013

Yıl/Dönem

Adalet teşkilatının hizmet binası
ihtiyacının giderilmesine yönelik
çalışmalar yapılması

Performans Hedefi
Performans Göstergeleri

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi
15,00

Gerçekleşme
Durumu

1

Tamamlanan hizmet binası sayısı

Değerlendirme

Sıra

12,00

ÇERKEZKÖY,BİGA,UŞAK,ÖDEMİŞ,ERZİNCAN,KAYSERİ,ÇEKEREK,TRABZON,,SİLOPİ,İSCEHİSAR,ŞUHUT
ADALET BİNALARI VE SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BİNALARI TAMAMLANMIŞTIR.
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Tablo : 14
2013

Yıl/Dönem

Adalet hizmet binalarında kullanılan
mefruşat ve teknik alt yapı ile hizmet
araçlarının ihtiyaca göre yenilenmesi

Performans Hedefi
Performans Göstergeleri

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi
7,00

Gerçekleşme
Durumu

1

Yenilenen hizmet aracı oranı

Değerlendirme

Sıra

2,88

150 adet binek talebimiz Bakanlar Kurulu kararı ile uygun görülmemiş olduğundan, hedeflenen araç
alımı %15 oranında yapılmış ise de 2012 sonu itibariyle Bakanlığımız filosunda bulunan 951 adet aracın
262 adedi 2000 model ve alt modelden oluşmakta olup, bu araçlardan ekonomik ömrünü dolduran 14
adedinin düşümü yapılmış ve geriye kalan 937 adet aracın sadece %2,88'i yenilenebilmiştir.

Tablo: 15
2013

Yıl/Dönem

Katılım Ortaklığı Belgesi ve
müzakere/katılım sürecinin diğer
temel belgelerinde yer alan
önceliklerinden Bakanlığımızı
ilgilendiren hususların yerine
getirilmesi

Performans Hedefi
Sıra

1

Değerlendirme

2

Performans Göstergeleri

Açılış ve kapanış kriterinin yerine getirilme oranı
Katılım ortaklığı belgesinde belirtilen önceliklerin süresinde
yerine getirilme oranı

Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

Gerçekleşme
Durumu

1,00

-

1,00

-

Koordinasyonun sağlanabilmesi ve süreç konusunda ilgili birimlerin bilgilendirilmesi için
gerekli toplantılar düzenlenmiştir. Performans göstergeleriyle ile ilgili etmenlerin
Bakanlığımız inisiyatifinde olmaması nedeniyle oran verilmesi mümkün olmamıştır.
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜÇLÜ ALANLAR
Köklü bir kurum kültürüne sahip olma
Adalet hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin
kullanılmasını sağlayan Ulusal Yargı Ağı
Projesi
Ülkemizdeki mevzuat düzenlemelerini
hukuk sistemine ve kanun tekniğine
uygunluk yönünden incelenme yetkisi
Bakanlığın HSYK’da temsil edilmesi
Anayasal dayanağı olan Teftiş Kurulu’nun
hakim-savcı sınıfından gelen müfettişlerden
oluşması
Ceza ve hukuk yargılamasında kanun
yararına bozma/temyiz yoluyla hukuki
güvenliğe katkıda bulunma imkanının
olması
Stratejik yönetim anlayışının yerleşmeye
başlaması
Özverili çalışanlara sahip olunması
Yargının saygınlığına uygun hizmet binaları
yapımına önem veriliyor olması
Gelişime açık bir ceza infaz sistemine sahip
olması
Hakim sınıfından oluşan merkez teşkilatı
yönetici kadrosunun değişime açık olması
Avrupa Birliği sürecinde önemli bir rol
üstlenilmiş olması
Yargı teşkilatının ihtiyaç duyduğu
konularda, etki ve sürekli hizmet içi eğitim
yapılıyor olması
Gelişmiş teknolojiye sahip Adli Tıp
Kurumu’nun bulunması
Bakanlık tarafından yargı mensuplarının
akademik çalışma yapmalarına ve yabancı
dil öğreniyor olmalarına önem veriliyor
olması
Mahkemeler bütçesinin koordinasyonu ve
dağıtımının bakanlığımızca yapılması

ZAYIF YÖNLER
Mahkemelerin iş yükünün fazlalığı ve
yargılama sürelerinin makul süreyi aşması
Bakanlık bütçesinin istenilen düzeyde
olmaması
Adalet personelinin özlük haklarının yetersiz
olması
İnsan kaynaklarının nicelik açısından
yetersiz olması
Hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yazı
işleri/idari işler müdürleri arasında görev
yapacak uzmanlık kadroların öngörülmemiş
olması
Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yargı
fonksiyonu dışında çok sayıda görevinin
bulunması
Fiziki kapasite ve teknik alt yapının henüz
istenilen düzeyde olmaması
İcra ve iflas dairelerinin işleyişinde sorunlar
bulunması
Adalete erişim imkânlarının istenilen
düzeyde olmaması
Verimlilik esası gözetilmeden kurulan adlî
teşkilatların halen faaliyette olması
Kurumsal açıdan yeterli izleme ve
performans değerlendirmesinin henüz
yapılamaması
Halkla ilişkiler konusunda yeterli gelişmenin
sağlanmamış olması
İletişim, katılımcılık ve aidiyet bilincinin
yeterince gelişmemiş olması
Bölge ceza infaz kurumlarının ülke
genelinde henüz tamamlanmamış olması
Bazı alanlarda mevzuat karmaşasının
sürüyor olması
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FIRSATLAR

TEHDİTLER

Yargı reformu gerekliliğine ilişkin kamuoyu Kamuoyunda yargıya güvenin istenilen
inancı
düzeyde olmaması
Ekonomik ve siyasi istikrar
Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve hukukun
üstünlüğü
ilkelerinin
yeterince
özümsenmemiş olması
Anayasa değişikliği süreci
Medyanın yargıyı etkileme yönündeki
eğilimi
AİHM içtihatlarının iç hukuk sistemine Hükümlü ve tutuklu sayısının giderek
olumlu etkisi
artması
E-devlet uygulamalarının yaygınlaşması
Personel istihdam politikasının nitelik ve
nicelik açısından sınırlayıcı özellik taşıması
Teknolojik gelişmeler ve bilgiye erişimin Hukuk eğitimine ilişkin yetersiz politikalar
kolaylaşması
Avrupa Birliği’ne üyelik süreci
Amacına uygun işlemeyen bilirkişilik
müessesesi
Suçla mücadelede uluslararası işbirliği Adli kolluğun işlevine uygun şekilde
imkânlarının artması
örgütlenmemesi
Uluslararası ve ulusüstü kuruluşlarla işbirliği Avukatlık mesleğinde yaşanan niteliksel ve
imkânları
niceliksel sorunlar
Türkiye Adalet Akademisinin kurulmuş Örgütlü suçların artması
olması
Kolluk kuvvetlerinin adalet hizmetlerine İşsizlik, göç ve gelir dağılımındaki
yönelik kapasitelerinin artması
orantısızlığın sosyolojik etkileri
Alternatif çözüm yollarına ilişkin gelişmeler Kadın ve çocuk haklarını koruma
mekanizmalarının etkinliğinde sorunlar
olması
Demokrasi kültürünün gelişmeye devam
etmesi
Sivil toplum örgütleri ile işbirliği
imkânlarının artması
Adalet
hizmetlerine
ilişkin
bilimsel
araştırmaların yoğunlaşması
Sosyal
bilimler
alanında
Ar-Ge
çalışmalarına verilen önemin artması
Ülkemizin eğitim seviyesi giderek artan
genç bir nüfusa sahip olması

161

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Akın ÇAKIN
Hakim
Strateji Geliştirme Başkanı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden
önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Kenan İPEK
Hakim
Müsteşar
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