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BAKAN SUNUŞU
Toplumsal
yaşamın
huzur ve güven içerisinde
sürdürülebilmesi
ancak
adalet
sisteminin
etkin
bir şekilde işlemesi ile
mümkündür. Bakanlığımızca
atılan her adım da bunun
tesisine yöneliktir.
Bu
kapsamda
sürdürdüğümüz çalışmalarla;
mevzuat
altyapısının
modernizasyonunda, insan kaynaklarının niteliği ile niceliğinin geliştirilmesinde,
fiziki ve teknik altyapının yenilenmesinde önemli mesafeler kat edilmiştir.
Yargı süreçlerinin makul sürede sonuçlandırılmasının sağlanması, hak arama
yollarının güçlendirilmesi ve insan hakları uygulamalarının geliştirilmesi de
Bakanlığımızın son dönemde önceliklerinden olmuştur.
Reform irademiz 2015 yılı içerisinde de ülkemizin 2023 yılı vizyonuna
uygun şekilde sürdürülmüştür. Bakanlığımızın gelecek beş yıl için yol
haritasını belirleyecek olan Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlık Stratejik
Planı tamamlanarak kamuoyuna açıklanmıştır. Ayrıca Kasım ayı içerisinde
açıklanan 64. Hükümet Eylem Planında da adalet sistemimize ilişkin
politikalarımız ortaya konulmuştur.
Yargılamaların makul ve öngörülebilir sürede tamamlanması ve yargının
iş yükünün azaltılması için adli ve idari yargıda arabuluculuk ve uzlaşma
gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik
farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmiş ve ülke genelinde ideal yargılama
sürelerinin belirlenmesi için çalışma başlatılmıştır.
Vatandaşların hukuki güvencelerinin artırılması ve adalete erişiminin
güçlendirilmesi amacıyla adli yardım sisteminin yeniden ele alınması, farklı
alanlarda hukuk kliniklerinin kurulması ve hukuksal koruma sigortasının
yaygınlaştırılması diğer çalışmalar olmuştur.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

5

6

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

Yargıda şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılması, performansa
dayalı bir sistemin kurulması ve halkın beklentilerine duyarlı bir yapının yargı
alanında yapılacak tüm çalışmaların başarılı olabilmesi yeterli sayıda yargı
mensubu ve yardımcı personel istihdamı ile mümkün olduğu gerçeğinden
hareketle 2015 yılı içerisinde de yargının hâkim, savcı ve personel ihtiyacının
giderilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.
Tüm bunların yanı sıra yeni adliye sarayları ve ceza infaz kurumlarının
inşaatlarına devam edilmiş, diğer adliyelerde modernizasyon sağlanmış ve
engelliler için de dönüşüm çalışmalarına hız verilmiştir.
Adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve yargının
sorunlarının giderilmesi konusunda başta yargı organları olmak üzere
barolar, üniversiteler, medya ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok kesimin
katkılarının da gerekli olduğu unutulmamalıdır. Bu noktada demokratik bir
yönetim anlayışının gereği olarak gerek reform adımları belirlenirken, gerekse
de faaliyetler gerçekleştirilirken katılımcı bir anlayışla hareket edildiğini
özellikle belirtmek isterim.
Bakanlığımızın 2015 yılı faaliyetlerini içeren bu Raporun hazırlanmasında
emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, hayırlı olmasını
dilerim.

							
							

T.C. Adalet Bakanlığı

Bekir BOZDAĞ
Adalet Bakanı

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

MÜSTEŞAR SUNUŞU
Bakanlığımız
adalet
hizmetlerinin yerine getirilmesi
için uygun ortam ve koşulları
sağlamak
ve
yargının
sorunlarını gidermekle birlikte
sürdürülebilir bir gelişmeyi de
amaçlamaktadır.
Kamu
yönetimi
anlayışında
son
yıllarda
yaşanan değişim çalışmaları,
uzun vadeli yaklaşımların hayata geçirilebilmesi için bizlere önemli imkan
ve fırsatlar sunmuştur. Buna bağlı olarak gerek mevcut sorunların
çözülmesi,gerekse de uzun vadeli sürdürülebilir bir gelişmenin yakalanması
için salt sorun odaklı çözümler bulma anlayışı terk edilerek reform
çalışmalarına hız verilmiştir.
Adalet sistemimizin daha ileriye taşınmasına yönelik reform çalışmalarımız
temelde iki politika belgesi üzerinden sürdürülmektedir. Bunlar Yargı Reformu
Stratejisi ve Bakanlık Stratejik Planı’dır.
Kamu idarelerinin ileriye dönük yol haritası niteliğinde olan Stratejik Plan;
tamamlayıcı enstrümanları olan Performans Programı ve Faaliyet Raporları
sayesinde bir yandan kamu idarelerinin vizyonlarına ulaşabilmeye yönelik
amaç ve hedeflerini ortaya koyarken , diğer yandan saydamlık ve hesap
verilebilirlik gibi yeni ilkelerin hayata geçirilmesine de hizmet etmektedir.
Stratejik Planın başarısının ölçülmesi için kurulan izleme ve
değerlendirme sistemi sayesinde ise,önceden belirlenen performans
göstergeleri doğrultusunda gerçekleşen faaliyetler neticesinde gelinen
nokta görülebilmekte ve geleceğe ilişkin planlamalar daha kolay şekilde
yapılabilmektir. Yine bu sayede kamu kaynaklarının kullanımı ve elde edilen
sonuçlar konusunda kamuoyu da bilgilendirilmektedir.
Bakanlık olarak temel gayemiz , kamu hizmetlerinin genelinde olduğu
gibi adalet hizmetleri alanında da vatandaşlarımızın yaşam standardını
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yükseltecek başarıyı yakalamaktır. Tüm birimlerimizin kararlı ve gayretli
çalışmalarıyla bu gayenin gerçekleşmesinde şimdiye kadar ulaşılan
başarıların daha da ileriye taşınacağına yürekten inanıyorum.
Bu gayeye ulaşmada önemli bir katkı sağladığını düşündüğüm 2015
Bakanlık Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunmaktan memnuniyet
duyduğumu belirterek hayırlı olmasını diliyor, raporun hazırlanmasında emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.

Kenan İPEK
Hakim
Müsteşar
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I. BAKANLIĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
A-MİSYON VE VİZYON
MİSYON
Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas
alarak, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak
politikaları geliştirmek ve uygulamaktır.
VİZYON
Hak ve özgürlükleri koruyan, adil, güven veren, erişilebilir ve etkin bir adalet
sistemi.

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Anayasa ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve diğer
kanunlar uyarınca Adalet Bakanlığı’nın başlıca görevleri şu şekildedir:
•

Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu’nun olumlu görüşünü alarak açmak ve teşkilatlandırmak

•

Ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi adalet kurumlarını
planlamak, kurmak; idari görevleri yönünden gözetim, denetimini yapmak
ve geliştirmek

•

Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi
konularında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak

•

Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak

•

Adli Sicil Kanunu uyarınca adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek

•

Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine
getirmek

•

Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki
düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek

•

Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname
taslaklarının Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine
ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek
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•

İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek

•

İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek

•

Hâkimler ve Savcılar Kanununda belirtilen görevleri yapmak

•

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda sayılan görevleri yapmak

•

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ile verilen görevleri yapmak

•

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile verilen görevleri yapmak

•

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu uyarınca verilen görevleri yapmak

•

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri, İşyurtları Kurumu’nun Kuruluş ve
İdaresine İlişkin Kanun uyarınca verilen görevleri yapmak

•

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
uyarınca verilen görevleri yapmak

•

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat
Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun uyarınca verilen görevleri
yapmak

•

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye aleyhine açılan davalara (Dış
politikayı ilgilendirenler hariç) ilişkin süreçleri yürütmek

•

Mağdur haklarının korunup geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak

•

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel Yapı
Bakanlık merkez teşkilatı bugün altı ayrı binada hizmet vermekte olup, bağlı
kuruluş olan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İstanbul Bahçelievler’de, ilgili kuruluş olan
Türkiye Adalet Akademisi ise Ankara Ahlatlıbel’de ki yerleşkesinde bulunmaktadır.
Milli Müdafaa Caddesinde bulunan merkez binasında, Bakanlık Makamı,
Özel Kalem Müdürlüğü, Müsteşarlık Makamı, Kanunlar 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, Avrupa
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Birliği Genel Müdürlüğü, 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 binalarında hizmet vermektedir.
Konya Devlet Karayolu Gazi Ek Hizmet Binasında Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu yanında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İdari ve Malî İşler
Dairesi Başkanlığı’na bağlı bazı birimler faaliyetlerini yürütmektedir.
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ise Kızılay’da bulunan Yenişehir Tuna
Caddesinde 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 Yenimahalle, Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı’nda 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.
Taşıt Bilgileri
2015 Mali Yılı Bütçe Kanunu’na bağlı (T) cetvelinde yer alan, Bakanlık merkez
ve merkez dışı birimlerin ihtiyacı için İşyurtları Kurumu bütçesinden 100 adet (T02)
binek otomobil ve 3 adet (T11-b) otobüs ile Genel Bütçeden 50 adet (T09) Panel
alımı yapılmış, 2015 yılı sonu itibariyle 24 adet Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
aracı ve 16 adet geçici tahsisli araç ile birlikte Bakanlığımız toplam araç sayısı 1356
adede ulaşmıştır. Bu araçların, 41 adedi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Yargıtay Başkanlığı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı
ve Adalet Akademisi Başkanlığı resmi hizmetlerine geçici tahsisli, 198 adedi Bakanlık
merkezi, 1031 adedi Adli Yargı, 55 adedi İdari Yargı, 31 adedi ise Bölge Adliye
Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları resmi hizmetlerinde kullanılmıştır.
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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

•

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 Birimi Başkanlığı

•

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bakanlığın Yardımcı Hizmet Birimleri;
•

Personel Genel Müdürlüğü

•

Eğitim Dairesi Başkanlığı

•

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

•

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

•

Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı

•

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı

•

Özel Kalem Müdürlüğü
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Bakanlığın Bağlı Kuruluşları;
•

Adli Tıp Kurumu

•

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Bakanlığın İlgili Kuruluşları;
•

Adalet Akademisi

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 Yurt Dışı Adalet Müşavirlikleri

Bakanlığımızca 2012 yılında bazı daimi temsilciliklerimiz ile büyükelçiliklerimiz
nezdinde adalet müşavirleri görevlendirilmiştir. Adalet müşavirleri adli alanda
uluslararası ilişkilerin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri yürütmektedir. 2014 yılında
ise yapılan kanuni düzenleme ile Adalet Bakanlığına yurtdışı teşkilatı kurma yetkisi
verilmiştir.
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Teşkilat Şeması
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
2015 yılı itibarıyla Bakanlığımız merkez ve merkez dışı birimlere ait
donanım verileri aşağıda yer almaktadır.
DONANIM

2012 YILI

2013 YILI

2014 YILI

2015 YILI

Masaüstü Bilgisayar

84.432

101.432

101.432

117.632

Dizüstü Bilgisayar

25.878

29.457

29.457

33.657

Lazer Yazıcı

34.895

51.395

51.395

61.595

411

411

411

411

Dizüstü Bilgisayar Yazıcısı

5.800

5.300

5.300

5.300

Tarayıcı

1.167

14.167

19.017

21.367

13

13

13

13

1.813

2.988

2.988

2.988

-

-

2.400

-

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Yazıcı+Tarayıcı
Masaüstü Bilgisayar (İş İstasyonu)
Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı

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

•

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
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•

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

•

Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
İstanbul Sözleşmesi olarak anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”
çerçevesinde; mağdurlara suç sonrası yaşadıkları olumsuz dönemde destek olmak,
rehberlik hizmeti sunmak, suç sonrası mağduriyetler yaşamasının önüne geçmek ve
benzer sair hizmetleri yerine getirmek üzere
18 Kasım 2013 tarihinde Ceza İşleri
Genel Müdürlüğü bünyesinde Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur.
Görevleri;
•

Mağdur hakları kanunu taslağını hazırlamak

•

Mağdurların istihdamına yönelik faaliyetlerde bulunmak

•

Mağdurların sanıklardan çeşitli nedenlerle tazmin etme olanağı
bulamadıkları zararlarının devlet tarafından tazmini için gerekli faaliyetlerde
bulunmak

•

Cinsel suç mağdurlarına yönelik koruyucu mevzuat düzenlemek

•

Kolluk ve diğer kamu görevlilerinin vazifelerini ifa sırasında mutlak surette
uymak zorunda olacakları “mağdur hakları kılavuzu”nu oluşturmak

•

Suça maruz kalan mağdurların bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde
bulunmak

•

Mağdurlara psiko-sosyal destek hizmeti verilmesine yönelik faaliyetlerde
bulunmak

•

Mağdurlara sosyal ve ekonomik destek verilmesine yönelik faaliyetlerde
bulunmak
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•

Mağdurlara yönelik alternatif tazmin programları geliştirmek

•

Mağdurlara yönelik temel müdahale programları geliştirmek

•

Uluslararası gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek için projeler üretmek

•

Mağdurlara yönelik yardım organizasyonlarını desteklemek ve organize
etmek

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
•

Avukatlık Kanunu ve Noterlik Kanunu’nun Bakanlığa verdiği işlemleri
yapmak ve ceza uygulamalarını gerektiren işlerde evrakı ilgili merci tevdi
etmek

•

İcra ve İflas 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

•

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,

•

Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı
7.6.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu,
22.6.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Yasanın uygulanmasının sağlanması ve izlenmesi ile arabuluculuk sisteminin
çalışabilmesi için Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Adalet
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Arabuluculuk Daire Başkanlığı”
kurulmuştur. Görevleri;
•

Arabuluculuk hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini
sağlamak
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•

Arabuluculukla ilgili yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik
etmek ve desteklemek

•

Kurulun çalışması ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek ve görevleri ile
ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler
ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak

•

Arabuluculuk kurumunun tanıtımını yapmak, bu konuda kamuoyunu
bilgilendirmek, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminer gibi
bilimsel organizasyonları düzenlemek veya desteklemek

•

Ülke genelinde arabuluculuk uygulamalarını izlemek, ilgili istatistikleri
tutmak ve yayımlamak

•

Arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşlar tarafından bu amaçla yapılan
başvuru ile sicildeki kaydın geçerlilik süresinin uzatılması talebinin karara
bağlanmasını Bakanlığın onayına sunmak, arabuluculuk eğitimi verecek
eğitim kuruluşlarını listelemek ve elektronik ortamda yayımlamak

•

Arabulucu sicilini tutmak, sicile kayıt taleplerini karara bağlamak, 21 inci
maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında arabulucunun sicilden
silinmesine karar vermek ve bu sicilde yer alan kişilere ilişkin bilgileri
elektronik ortamda duyurmak

•

Arabulucular tarafından arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son
tutanakların kayıtlarını tutmak ve birer örneklerini saklamak

•

Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemler hakkında inceleme ve
araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak

•

Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlayarak Kurulun
bilgisine sunmak

•

Yıllık Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak

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
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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, 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 Müdürlüğü’nden
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
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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

•

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

•

Bakanlıkça verilen benzeri işleri 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

•

Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak
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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

•

Kendi görev alanına giren konularda idari yargı mercilerinde Bakanlığı
temsil etmek

•

Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak

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 çevirmek, 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
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•

Görev alanına giren konularda tüzük ve yönetmelikler hazırlamak ve
izlemek; yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş
bildirmek ve genelge düzenlemek

•

Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak

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 temsilci 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

•

Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak
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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

•

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
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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

•

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

•

Bakanlık Eylem Planının sekretaryasını yürütmek

•

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 sekretarya 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

T.C. Adalet Bakanlığı

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

•

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

•

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

•

Avrupa Adaletin Etkinliliği Komisyonu (CEPEJ) ile ilgili faaliyetleri yürütmek

•

Yargı Reformu Stratejisinin hazırlanmasını koordine etmek, izleme ve
değerlendirmesini yapmak

•

Yatırım projeleri ile ilgili hizmetlerin koordinasyonunu 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
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ve etkinliğini inceleyip değerlendirerek, 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

•

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

•

Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek

T.C. Adalet Bakanlığı

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

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 konularla ilgili 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

•

Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek

Personel Genel Müdürlüğü İcra ve İflas Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bakanlığımızın çeşitli birimleri tarafından yürütülen görevlerin tek elde
toplanması, İcra ve iflas sisteminin yeniden yapılandırılması ile icra ve iflas 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 Iflas
Hizmetleri Daire Başkanlığı” kurulmuştur.
•

İcra ve iflas sisteminin teşkilatlandırılması, işleyişi, personel rejimi ve
benzeri hususlarda strateji geliştirmek ve gerekli çalışmaları yapmak

•

İcra ve iflas dairelerinin kurulması, birleştirilmesi veya kapatılmasına ilişkin
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iş ve işlemleri yürütmek
•

İcra ve iflas 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 iflas dairesi görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetleri incelemek ve
gereken hallerde evrakı ilgili makama intikal ettirmek

•

İcra ve iflas 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

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
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•

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

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

•

Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
•

Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama 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
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tesis, yapım, onarım ve kira işlerine ilişkin program ve projeleri hazırlamak,
takip etmek, bunların bakım ve küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak
•

Arsa seçimi yapmak

•

Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
•

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 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

•

Bakan tarafından 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

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
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•

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 sekretarya 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

•

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

•

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
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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.
•

Strateji Geliştirme Kurulu

Müsteşar başkanlığında merkez teşkilatta yer alan tüm birim amirlerinin
katılımıyla oluşan Kurul, Bakanlık politikalarını belirler ve uygulamasını takip eder.
Kurulun sekretarya 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
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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.
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

T.C. Adalet Bakanlığı

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

koordineli olarak yürütülmesini sağlar.
•

UYAP Koordinasyon Kurulu

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında
toplanan Kurul; 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 Başkanı ve Bilgi İşlem Dairesi
Başkanından oluşur.
Kurul; UYAP üzerinden kurumlara, özel ve tüzel kişilere verilecek/paylaşılacak
- özellik arz etmesi ve hukukî açıdan sorunlarla karşılaşılmaması için- bilgi ve belgelerin
belirlenmesinin yanı sıra yargının ve yargıya yardımcı olan birimlerin iş ve işlemlerinin
yargı bağımsızlığı esaslarına uygun olarak UYAP üzerinden gerçekleştirilmesine,
UYAP ve diğer bilişim sistemlerinin bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik gereken
tedbirlerin alınmasına karar vermek üzere kurulmuştur.
4.5 Merkez Dışı Birimler
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 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.
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.
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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.
4.6 Yurtdışı Adalet Müşavirlikleri
Adalet Bakanlığı yurt dışı teşkilatı oluşturulmak üzere 2992 sayılı Adalet
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3 üncü ve 25 inci maddelerinde
02.12.2014 tarihli 6572 sayılı Kanunla değişikliğe gidilerek Adalet Bakanlığı’na yurtdışı
teşkilatı kurma yetkisi verilmiştir. Kanun kapsamında çıkarılması gereken yönetmelik
çalışmaları ile 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt dışı Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak kurulacak yurt dışı teşkilatına
ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir.
Diğer taraftan Adalet hizmetlerinin, uluslararası ilişkiler alanında yaşanan
gelişmeler doğrultusunda etkinliğinin artırılması 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), Birleşmiş
Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilciliğimizde tamamı
hâkim sınıfından olan on iki adalet müşaviri görevlendirilmiştir.
Ayrıca uluslararası
görevlendirilmiştir.
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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 Başkanlığı koordinasyonunda İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.
Bu eylem planında tüm birimlerin yerine getirecekleri görevler yer almakta ve takvime
bağlanmıştır.
İç kontrol sisteminin kurulması ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu
sağlamak amacıyla çalışmalarda görev almak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı
personelinin katılımıyla oluşturulan ‘’İç Kontrol Çalışma Ekibi’’ iç kontrol çalışmalarının
benimsenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.
5.2 İç Denetim
Bakanlığımız İç Denetim Birimi tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında
2015 yılında 5 adet rapor düzenlenmiştir.
2015 yılında düzenlenen raporlara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
2015 YILINA AİT RAPOR ÇİZELGESİ
S.No

Rapor
No

Rapor Tarihi

Dosya Grv.
Türü

Açıklama

2015/01

30.01.2015

DENETİM

Avukat ve Noter Şikayetleri Süreci

2015/02

25.06.2015

DANIŞMANLIK

Adli Tebligat Hizmetleri

DANIŞMANLIK

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığının gerçekleştirdiği iş
ve işlemlerle ilgili olarak Organizasyon yapısı, İnsan
Kaynakları ve Raporlama süre ve süreçlerine ilişkin
faaliyetler

2015/03

23.10.2015

2015/04

31.12.2015

DANIŞMANLIK

Hukuk ve ceza yargılamalarında duruşmaların sesli
ve görüntülü kayıt altına alınması sisteminin SEGBİS
uygulanabilirliğinin tespitine yönelik ilgili mevzuatın
incelenmesi ve uygulayıcıların görüşleri alınarak yaşanabilecek sorunların belirlenmesi suretiyle bu hususta
etki analizinin yapılmasıdır.

2015/05

23.12.2015

DENETİM

"Donanım ihtiyacının belirlenmesi, temin edilmesine
ve teknik şartnamelerin hazırlanmasına ilişkin faaliyetler" konusunda bilgi teknolojileri denetimi
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II. AMAÇ VE HEDEFLER
A- AMAÇLAR
Stratejik Amaçlar ve Hedefler
1

Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek
1.1 Soruşturmaların Etkinliğinin Artırılması
1.2 Avukatlık Kurumunun ve Savunmanın Güçlendirilmesi
1.3 Bilirkişilik Müessesesinin Yeniden Yapılandırılması
1.4 Tanıklık Kurumuna Yönelik Uygulamalar Geliştirilmesi
1.5 Tebligat Sisteminin Güçlendirilmesi
1.6 Hukuk Davalarında Sulh Müessesesinin Etkinleştirilmesi
1.7 Noterlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması
1.8 Kamudan Kaynaklanan İş Yükünün Azaltılması
1.9 Adli Süreçlerde İnsan Hakları Farkındalığının Geliştirilmesi
1.10 Adalet Aktörleri Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi
1.11 Adalet Dairelerindeki Delil Saklama Standartlarının Yükseltilmesi
1.12 HSYK ile İşbirliği Halinde İhtisas Mahkemelerinin Etkinleştirilmesi

2

Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları
Geliştirmek
2.1 Adli Yardım Sisteminin Güçlendirilmesi
2.2 Yargısal Süreçler Konusunda Yararlanıcıları Bilgilendirme Mekanizmalarının
Kurulması
2.3 Hukuki Yardım (Himaye) Sigortası Sisteminin Geliştirilmesi
2.4 Zaman Yönetimi Uygulamasının Yerleştirilmesi
2.5 Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi
2.6 Çocuk Adaleti Sisteminin Güçlendirilmesi
2.7 Çocuklara Yönelik Adli Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması
2.8 Aile İçi Şiddet Suçları Konusunda Adalet Sisteminin Kapasitesinin
Güçlendirilmesi
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2.9 Dezavantajlı Gruplara Duyarlı Bir Sistem Oluşturulması
2.10 Adalet Sisteminde Mağdur Odaklı Uygulamalar Geliştirilmesi
2.11 Toplum Yararına (Pro Bono) Hukuk Hizmetleri”nin Uygulamasının
Sağlanması
2.12 Yargı Harçlarının Yeniden Düzenlenmesi
2.13 Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi
3

Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek
3.1

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin Faaliyete Geçirilmesi

3.2

Adalet Bakanlığının Teşkilat Yapısının Etkinliğinin Artırılması ve Adalet
Komisyonlarının Yeniden Yapılandırılması

3.3

Yargıda Bilişim Hizmetlerinin Geliştirilmesi / Adalet İstatistiklerine İlişkin
Kapasitenin Güçlendirilmesi

3.4

Adli Tıp Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesi

3.5

Denetim Mekanizmasının Daha Etkin Hale Getirilmesi

3.6

Adalet Teşkilatının Mali Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi

3.7

Adalet Teşkilatının Fiziki ve Teknik Kapasitesinin Geliştirilmesi

3.8

İç kontrol Sisteminin Kurulması

3.9

HSYK ile İşbirliği Halinde Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri ile İlk
Derece Mahkemelerinin Faaliyet Raporları Hazırlamasının Sağlanması

3.10 Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi
3.11 Yargı Alanında Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
3.12 Yargı Medya İlişkilerinin Kurumsal Hale Getirilmesi
3.13 Arşiv Hizmetlerinin Geliştirilmesi
4

İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek
4.1

Hakim ve Savcı Adaylık Döneminin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

4.2

Hakim ve Savcılara Yargısal Faaliyetlerinde Destek İmkânlarının Artırılması

4.3

Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Yardımcı Personel Sayısının Uluslararası
Standartlar Gözetilerek Artırılması

4.4

Yargı Çalışanlarına Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi
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4.5

Yargı Mensuplarına Yönelik Yurtdışı Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

4.6

Hukuk Eğitimi ve Öğretiminin Geliştirilmesi ve Kalitesinin Artırılmasını İçin
Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerle İşbirliği Yapılması

4.7

Adalet Meslek Yüksek Okullarında Verilen Eğitimin Geliştirilmesi İçin
Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerle İşbirliği Yapılması

Adalet Alanında Uluslararası İşbirliğini Geliştirmek ve AB Katılım Sürecinin
Etkinliğini Artırmak
5.1

Adli Yardımlaşma ve Adlî İşbirliğinin Geliştirilmesi

5.2

Sınır Aşan Örgütlü Suçlar, Terör, Terörizmin Finansmanı, Sanal Ortamda
İşlenen Suçlar, İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Madde
Ticareti Suçları Alanlarında Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi

5.3

AB Hukuku Konusunda Farkındalığın Artırılması

5.4

AB Katılım Sürecinde Proje Geliştirme ve Uygulama Kapasitesinin
Artırılması

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Etkinliğini Artırmak
6.1

Hukuki Uyuşmazlıklarda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin
Geliştirilmesi

6.2

Ceza Alanında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerini Geliştirilmesi

6.3

İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi

İcra - İflas Sistemini Geliştirmek
7.1

İcra ve İflas Sisteminin Yönetim ve Teşkilat Yapısının Geliştirilmesi

7.2

İnsan Kaynakları
İyileştirilmesi

7.3

Yeni İcra Dairesi Modelinin Yaygınlaştırılması

Kapasitesinin

Artırılarak

Mesleki

Performansın

Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek
8.1

İnsan Kaynakları ve Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi

8.2

Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi

8.3

Ceza İnfaz Kurumlarının Fiziki Dönüşümünün Sürdürülmesi

8.4

Alternatif Ceza İnfaz Yöntemlerinin Geliştirilmesi

8.5

Ceza İnfaz Sisteminin Mükerrer Suçluluğu Önleyecek Şekilde Etkili Hâle
Getirilmesi

8.6

İnfaz Sisteminin Şeffaflığının Artırılması
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B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

YARGI REFORMU POLİTİKA BELGELERİ
10.
Kalkınma
Planı

Yargı Reformu
Stratejisi
(Avrupa Birliği
23. Fasıl)

Öncelikli Dönüşüm Programları

Stratejik Plan
(Bakanlığın
Kurumsal Planı)

İş ve Yatırım
Ortamının
Geliştirilmesi

İstanbul Finans
Merkezi

Stratejik yönetim, kurumsal kapasitenin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesini
ve dönüşümünü amaçlayan bir yönetim anlayışıdır. Kalkınma Planı ve idarelerin
stratejik planları bu anlayışla uygulamaya konulmuş araçlardır. Planlama yanında
etik değerlerin içselleştirilmesi, şeffaf bir yönetim süreci, performansı önceleyerek
verimliliğe ve ekonomikliğe odaklanma ile hesap sorabilir iç ve dış denetim yapısı
sistemin diğer unsurları arasında sayılabilir.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca idareler stratejik
planlarını Kalkınma Planı ve Hükümet Programı’na uygun bir şekilde kendi önceliklerini
belirleyerek hazırlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Temel Politika
Belgeleri; 10. Kalkınma Planı, 64. Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta
Vadeli Mali Plan, Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığı Stratejik Planı’dır. Bunun
yanında 10. Kalkınma Planı’nda öngörülen öncelikli dönüşüm programlarından ‘İş
ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi’ Programının 2 nci bileşeni ‘Hukuki Süreçlerin
İyileştirilmesi’ ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programının 3 üncü bileşeni
‘Hukuki Altyapının Geliştirilmesi’ne yönelik Bakanlığımızca hazırlanan eylem planları
da önem arz etmektedir.
Yargı Reformu Strateji belgesi Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri
çerçevesinde yürütülen 23 üncü fasıl ile ilgili konuları kapsayan ve Bakanlar Kuruluna
sunulmasına müteakip uygulamaya geçen üst bir politika belgesidir. Güncelleme
çalışmaları yapılan belge, tüm yargı aktörleri ile paydaşların ortak görüşleri
doğrultusunda şekillendirilen, diğer bakanlık ve kurumlarında yürütülmesinde görev
aldığı yargı alanında değiştirici ve dönüştürücü etkisi güçlü bir plandır.
Sürdürülebilir kalkınma ile yerli ve yabancı yatırımların ülkelere yöneliminde,
hukuk sisteminin doğrudan etkisi olduğu hususu artık tüm dünyada kabul edilmektedir.
Günümüzde yapılan hukuk reformlarının genel eğilimi, bilgi teknolojilerinin yargılama
faaliyetlerinde kullanıcı dostu haline getirilmesi ile hukuk yargılamasında alternatif
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uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ekonomiklik ve yargılama sürelerini kısaltması ile
barışçıl çözüm üretmesi nedeniyle daha güçlendirilmesi; ceza adalet sisteminde de
paralel bir şekilde uzlaşma kurumunun ve cezada pazarlık sisteminin geliştirilmesi
şeklinde gerçekleşmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse hukuk yargılamasında ‘yargı
tekeli’ kırılmakta ceza yargılamasında ise arayışlar devam etmektedir.
Dünyadaki bu değişim dikkate alınarak Bakanlığımızca yapılan planlama
çalışmalarında; yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, demokratik
hesap verebilirlik, yargının etkinlik ve verimliliği, bilirkişilik kurumunun daha
etkin hale getirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin her boyutuyla
yargılama sırasında veya öncesinde daha kullanılır hale getirilmesi, adalete erişimin
güçlendirilmesi, hukuk klinikleri ve pro bono uygulamalarının yaygınlaştırılması ve
toplumda bilinirliğinin artırılması, hakim ve savcı sayısının Avrupa ortalamalarına
çıkarılması, adli zaman yönetimi, bilgi teknolojilerinin daha kullanıcı odaklı hale
getirilmesi gibi hususlar temel önceliklerimiz olarak sıralanmıştır.
Amacımız adalet hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli sunulmasını sağlamaktır.
Bu amaca ulaşmak için yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yargının hesap verebilirliği
arasında denge kuran güçlü ve etkili bir yargı yönetimi sisteminin tesisi de son derece
önemlidir. Bu nedenle temel önceliklerimiz arasında yargı yönetiminde demokratik
hesap verebilirliğe vurgu yapılmış ve bu sayede temel hak ve özgürlüklerin güvence
altına alınabileceği, hukukun üstünlüğünün gerçekleşebileceği öngörülmüştür.
Tüm yapılan bu çalışmaların ana gayesi ise güven veren bir adalet sistemi
oluşturma çabasıdır.
10. Kalkınma Planı
Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı, hazırlık aşamasında 10. Kalkınma
Planı dikkate alınmış olup, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerin Kalkınma
Planı ile uyumu sağlanmıştır.
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Yargı Reformu Stratejisi
Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde Bakanlığımız 23 üncü Fasıldan
(Yargı ve Temel Haklar) doğrudan sorumlu bulunmaktadır. Bu kapsamda, 23 üncü
Fasıl Mevzuat Tarama Sonu Raporu 2007 yılında AB Komisyonu tarafından kabul
edilerek üye ülkelere onay için sunulmuş ancak onay süreci tamamlanmamıştır.
Bununla birlikte AB yetkililerince Türkiye’nin Yargı Reformu Stratejisi’ni Komisyona
sunması gereği önemle dile getirilmiştir.
Müzakereler sürecinde gerçekleştirilecek her reformun aynı zamanda daha
güçlü ve daha demokratik bir Türkiye’nin inşasına katkıda bulunacağı gerçeğinden
hareketle Bakanlığımızca 2009 yılında anılan Strateji Belgesini hazırlamak üzere
çalışmalara başlanılmıştır. Bu kapsamda Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak Yargı
Reformu Stratejisi hazırlanmıştır. Söz konusu Belge, Bakanlar Kuruluna sunulmasını
müteakip büyük bir gayretle uygulanmaya başlanmış ve aynı zamanda da Avrupa
Birliği organlarına sunulmuştur.
Strateji Belgesi’nin uygulanmaya başlanması sonrasında ülkemizde ekonomik,
sosyal ve siyasal alanlarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda yargı alanında da
köklü değişiklikler yaşanmıştır. İlerleyen dönemde özellikle bireylere daha da kaliteli
bir adalet hizmetinin sunulması, temel hak ve özgürlüklerin korunarak geliştirilmesi
için Strateji belgesinde yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumları dikkate
alınarak güncelleme çalışması başlatılmıştır.
Söz konusu güncelleme çalışması çerçevesinde öncelikli olarak Bakanlık
bünyesinde bir Komisyon kurulmuştur. Komisyon çalışmalarını takiben Strateji
Geliştirme Başkanlığı ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İzmir
Çeşme’de uluslararası katılımlı ve tüm yargı kurumlarının temsilcilerinin bulunduğu
bir Çalıştay düzenlenmiştir. Ayrıca 2-3 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da “Uluslararası
Yargı Reformu Sempozyumu” yapılmıştır. Tüm bunların sonucunda bir Yargı Reformu
Stratejisi Taslağı hazırlanmıştır.
Diğer yandan Türkiye’de yargının etkin ve verimli işleyişine yönelik reform
girişimlerinin etkisini analiz etmek amacıyla Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından Mayıs 2013 tarihi itibariyle
başlatılan ‘’Türkiye’de Adaletin Verimli ve Etkin Biçimde İşlemesi için Yargı Reformu
Sürecinin Etki Değerlendirmesi Projesi’’ yürütülmüştür. Proje kapsamında hazırlanan
raporda dile getirilen sorunlu alanlar ve öneriler de Yargı Reformu Stratejisi güncelleme
çalışmaları kapsamında taslak metine yansıtılmıştır.
Hazırlanan Taslak internetten ilan edilerek görüşe açılmış, yüksek yargı
organları, kamu kurum ve kuruluşları, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşları ile
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üniversitelere de yazılı görüşleri için gönderilmiştir. Taslak hakkında gelen görüş ve
önerilerin tartışılması amacıyla, 14-15 Temmuz 2014 tarihlerinde Ankara Hakimevi’nde
geniş katılımlı bir Çalıştay düzenlenmiştir.
Yenilikçi ve geniş bir bakış açısıyla, tüm kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun
görüşleri alınarak güncellenmiş olan yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi 8 Nisan
2015 tarihinde Bakanlar Kurulu’nda kabul edilmiş ve yeni Yargı Reformu Stratejisi 17
Nisan 2015 tarihinde Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından kamuoyu ile
paylaşılmıştır.
Güncellenen yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi 10 amaç, 68 hedef ve 197
stratejiden oluşmaktadır. Strateji Belgesi ile soruşturmaların fail ile kamu arasında
uzlaşılarak sonlandırılabilmesi, bazı ihtisas mahkemelerinde meslekten olmayan
hâkimlerinde yer alabilmesi, noterlik sisteminin yeniden yapılandırılması, zorunlu
arabuluculuk, hukuki himaye sigortası, hukuk kliniği uygulaması, pro-bono (toplum
yararına) hukuk hizmeti gibi önemli yenilikler de getirmektedir.
Metinde yer alan amaçlar şu şekildedir:
•

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmek

•

Yargının hesap verebilirliğini ve saydamlığını artırmak

•

Ceza ve hukuk adalet sistemini geliştirmek

•

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini geliştirmek ve uygulamada
etkililiğini artırmak,

•

Adalet alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek ve AB katılım sürecinin
etkinliğini artırmak

•

Hukuk eğitimi ile meslek öncesi ve meslek içi eğitimini geliştirmek

•

Kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik
uygulamaları geliştirmek

•

Adalete erişimi geliştirmek

•

Yargısal uygulamalardan kaynaklanan insan hakları ihlallerini önlemek ve
insan hakları standartlarını güçlendirmek

•

Ceza infaz sistemini geliştirmek

Güncellenen yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İngilizcesi (Judical Reform
Strategy), Bakanlık birimleri, HSYK, yüksek mahkemelerin üyeleri, Cumhuriyet
Başsavcılıkları, Türkiye genelindeki hukuk fakültelerinde görevli öğretim üyeleri ve
sivil toplum kuruluşu temsilcilerine dağıtımı tamamlanmıştır.
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Bunlarla birlikte; amaç ve hedefler konusunda kamuoyunda farkındalığın
artırılabilmesi için sosyal medyadan da yararlanılmaktadır. Bu amaçla “facebook” ve
“twitter” isimli sosyal paylaşım sitelerinde Başkanlığımız adına açılan Türkçe ve İngilizce
hesaplar üzerinden Strateji Belgesi ve bununla irtibatlı etkinlikler tanıtılmaktadır.
Adalet Bakanlığı Stratejik Planı (2015-2019)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesinde;
“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik
amaçlar ve hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve bu süreci izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” hükmü yer almaktadır.
Bakanlığımızın, 2015 – 2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlıkları 2013
yılında başlatılmıştır. Stratejik plan hazırlık çalışmalarında önceki tecrübeler de dikkate
alınarak farkındalık ve duyarlılığın oluşturulması ile stratejik yönetim becerilerinin
artırılması hedeflenmiştir. Birimler ve Bakanlık düzeyinde oluşturulan Planlama Ekipleri,
müstakil daire başkanları ve genel müdür yardımcılarından oluşan Yönlendirme Kurulu
ve Müsteşar başkanlığında tüm birim amirlerinden oluşan Bakanlık Strateji Geliştirme
Kurulu’nun etkin ve verimli çalışması sonucunda hazırlık süreci kısa süre içerisinde
tamamlanarak Stratejik Plan 15/07/2015 tarihinde 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.
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. 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. Stratejik Planın uygulamaları ve Plan kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetler her yıl faaliyet raporları vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.
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Öncelikli Dönüşüm Programları
• İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi
Bir takım kritik amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak 10. Kalkınma
Planı’nda öncelikli dönüşüm programları oluşturulmuştur. Bu programlardan biri
yatırımlara ilişkin belirsizlikleri azaltarak gerek yerli gerekse doğrudan yabancı yatırımları
kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan ‘İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı’dır.
Söz konusu programın 2 nci bileşeni olan ‘Hukuki Süreçlerin İyileştirilmesi’ Strateji
Geliştirme Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülmüştür.
Günümüzde yargının etkililiği ve verimliliği ile ekonomi arasında güçlü bir ilişki
olduğu kabul gören bir gerçek haline gelmiştir. Dünya’da yapılan reformların çoğunluğu
hukuk ve özellikle yargıya ilişkin konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Yapılan bu
değişikliklerin genel amacı hukuk devleti ilkesini hayata geçirerek ekonomiye canlılık
sağlamak ve bireylerin yaşam standartlarını yükseltmektir. Ayrıca sürdürülebilir insani
kalkınma modeli; ancak temel hak ve özgürlüklerin korunması, tüm erklerin şeffaf,
hesap verebilir, kullanıcı ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda kendilerini tanımlamaları
ile mümkün olabilmektedir.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere hazırlanan Eylem Planı büyük
önem taşımaktadır. Plan’da bilirkişilik kurumunun güçlendirilmesi, arabuluculuk
hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi, hakim ve savcı sayılarının artırılması, Türk
hukukunun yabancı dillere çevrilmesi gibi hayati öneme haiz hedefler öngörülmüştür.
İyi bir plan yapmak kadar uygulanmasını takip etmek ve hedefleri
gerçekleştirmek için bir takım yönetsel araçları kullanmakta önemlidir. Planın
uygulanmasını sağlamak amacıyla iyi bir bütçeleme yapılmış ve gerçekleştirilebilir
faaliyetler ve performans göstergeleri öngörülmüştür. Plan beş yıllık bir dönemi
kapsamakta olup Başkanlığımızca takibi etkin bir şekilde yapılarak düzenli olarak
raporlanacaktır.
• İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
10. Kalkınma Planı kapsamında oluşturulan İstanbul Finans Merkezi Öncelikli
Dönüşüm Programı Eylem Planının 3 üncü bileşeni “Hukuki Altyapının Geliştirilmesi”
başlığı 2013 yılı Aralık ayı itibariyle Bakanlığımıza bileşen sorumlusu olarak tevdi
edilmiştir.
Eylem Planı’nda İstanbul Tahkim Merkezinin faaliyete geçirilmesi, tanıtımının
yapılması, meslekteki ilgili hakimler ile avukatlara meslek içi eğitim verilmesi, teminat
mektuplarının elektronik ortamda izlenmesinin sağlanması ile iş uyuşmazlıklarında
alternatif çözüm yöntemlerinin oluşturulması hususunda çalışma yapılması gibi çok
önemli hedefler öngörülmüştür.
2015 yılında da Eylem Planın izleme ve değerlendirmesi Strateji Geliştirme
Başkanlığınca yürütülmüştür.
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
A. MALİ BİLGİLER
Bakanlığımız 2015 yılı ödenek ve harcamalarının sınıflandırılmasına ilişkin
tablolar aşağıda yer almaktadır.
Bakanlığımız 2015 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılması
KODU

AÇIKLAMA

2015 KBÖ

YIL SONU
ÖDENEĞİ

4.869.024.000

3.869.024.000

5.265.034.215

743.705.000

743.705.000

771.486.290

1.220.898.000

1.655.575.048

1.637.321.526

2015 HARCAMA

01

PERSONEL GİDERLERİ

02

SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ

03

MAL VE HİZMET ALIMLARI

05

CARİ TRANSFERLER

505.921.000

634.936.567

610.563.785

06

SERMAYE GİDERLERİ

705.200.000

665.719.952

664.030.310

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

583.900.000

898.498.000

898.498.000

8.628.648.000

8.467.458.567

9.846.934.126

GENEL TOPLAM

2015 Malî Yılı Bütçesi Ekonomik Kodlara Göre Harcama Tutarlarının Dağılımı
S E R MA Y E GİDE R LE R İ
6,74%
S E R MA Y E T R A NS FE R LE R İ
9,12%
P E R S ONE L GİDE R LE R İ
53,47%

C A R İ T R A NS FE R LE R
6,20%

MA L V E HİZME T A LIMLA R I
16,63%

S OS Y A L GÜV E NLİK K UR . DE V LE T
P R İMİ GİDE R LE R İ
7,83%
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Bakanlığımız 2015 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırılması
AÇIKLAMA

BÜTÇE ÖDENEĞİ
KBÖ

Genel Kamu Hizmetleri

YIL SONU ÖDENEĞİ

YIL SONU
HARCAMA

1.636.291.000

2.289.306.890

2.263.109.846

258.000

233.000

228.586

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

6.992.099.000

6.177.918.677

7.583.595.694

TOPLAM

8.628.648.000

8.467.458.567

9.846.934.126

Savunma Hizmetleri

Bakanlığımız ve İşyurtları Kurumu Yatırım Bütçeleri
YATIRIM BÜTÇESİ

2014

2015

Artış Oranı

Adalet Bakanlığı

664.920.000

705.200.000

6,06

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu

550.300.000

587.300.000

6,72

1.215.220.000

1.292.500.000

6,36

TOPLAM
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Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bakanlığımız Birimlerinin 2015 Yılı Bütçesi
BİRİMLER

2015
KBÖ

YILSONU
ÖDENEĞİ

2015
HARCAMA

1

Özel Kalem Müdürlüğü

8.460.000

8.624.559

7.969.851

2

Teftiş Kurulu Başkanlığı

7.201.000

5.432.262

5.277.034

3

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

44.958.000

46.016.000

45.960.737

4

Eğitim Dairesi Başkanlığı

9.171.000

5.661.000

5.421.023

5

Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı

1.479.000

1.314.500

1.312.125

6

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

186.075.000

146.876.252

146.123.694

7

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı

175.313.000

441.089.400

440.927.356

8

Strateji Geliştirme Başkanlığı

4.507.000

5.099.338

5.076.901

9

Mahkemeler

4.151.601.000

3.809.582.756

4.783.921.227

17.642.000

11.791.200

11.632.120

11 Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

5.245.000

8.930.800

8.798.348

12 Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

4.790.000

7.914.300

7.808.043

12.260.000

15.899.300

15.041.489

3.532.664.000

3.366.234.100

3.799.818.815

15 Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

6.774.000

7.220.300

7.115.294

16 Kanunlar Genel Müdürlüğü

3.633.000

4.495.000

4.450.583

37.898.000

25.666.000

25.551.987

3.769.000

3.802.900

3.764.599

57.168.000

58.556.700

58.341.195

1.385.000

1.355.000

1.337.075

356.655.000

485.896.900

461.284.630

8.628.648.000

8.467.458.567

9.846.934.126

10 Personel Genel Müdürlüğü

13 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
14 Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri

17

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü

18 Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
19 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
20 Uyuşmazlık Mahkemesi
21 Yüksek Seçim Kurulu
TOPLAM
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Bakanlık Bütçesinin Yıllara Göre Konsolide Bütçe İçindeki Payı
Yılı

Konsolide Bütçe

Adalet Bakanlığı

Başlangıç Ödeneği

Başlangıç Ödeneği

% 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 Ödeneği (Genel Yönetim)

Adalet Bakanlığı
Başlangıç 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

2009

273.026.827.836

3.413.306.305

1,25

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

2015

520.445.679.000

8.628.648.000

1,66

2015 yılında Merkezi Yönetim Bütçesi bir önceki yıla göre % 8,42 artış
gösterirken, Bakanlığımızın 2014 yılında 8.239.490.000 TL olan başlangıç ödeneği
2015 yılında % 4,72 oranında artarak 8.628.648.000 TL’ye yükselmiş, Merkezi
Yönetim Bütçesi içinde payı ise % 1,66 olarak gerçekleşmiştir.
Bakanlığımızın 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi içersindeki payı 1,72 iken
bu oran 2015 yılında 1,66 olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni 2015 yılı bütçesinde
analitik sınıflandırmaya göre birinci düzey ödeneklerde bir önceki yıla göre;
(01) Personel Giderleri ödeneği % 9,40
(02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 9,46
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(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 23,81
(06) Sermaye Giderleri % 6,06
(07) Sermaye Transferleri % 6,42
olmak üzere ortalama % 9,98’lik artış yapılmasına karşın; (05) Cari Transferler
ödeneğinde (2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler ve Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi için seçim giderleri olarak 700.000.000 TL
ödenek tahsis edilmiş iken) 2015 yılında seçim giderleri bütçesi % - 44,38 oranında
azaltılarak 250.000.000 TL ödenek tahsis edilmesidir.
Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına göre, toplam ödeneğin
büyük çoğunluğu personel giderleri için tahsis edilmiştir. 2015 yılında bütçe giderleri
toplamının %16,63’ü mal ve hizmet alım giderleri ve % 6,74’ü sermaye (yatırım)
giderleridir. Cari ve sermaye transferleri ise giderlerin %15,32’sini oluşturmaktadır.
2015 yılında Bakanlığımız genel bütçe yatırım bütçesi bir önceki yıla göre %
6,06 oranında artarak 705.200.000 TL’ye ulaşırken, İşyurtları Kurumu yatırım bütçesi
bir önceki yıla göre % 6,72 oranında artarak 587.300.000 TL’ye ulaşmıştır.
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Bakanlığımız bütçesinin yarıdan fazlasını oluşturan mahkemeler bütçesinin
ekonomik kod bazında ödenek dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
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B-PERFORMANS BİLGİLERİ
B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
1- Mevzuat Alanında Yaşanan Gelişmeler
Yürürlüğe Giren Mevzuat
•

Kanunlar

Bu yıl içinde yürürlüğe giren kanun bulunmamaktadır.
•

Yönetmelikler

Bu yıl içinde yürürlüğe giren yönetmelik bulunmamaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bulunan Kanun Tasarıları
•

Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı

(Başbakanlığa Gönderilme Tarihi: 24/11/2005) (Yenileme Tarihi: 03/10/200715/09/2011) (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.
NOT: 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. Tasarı, 24.
Yasama Dönemi içinde de sonuçlanmadığından (07.06.2015 tarihinde yapılan genel seçimler
nedeniyle) hükümsüz kalmıştır. Tasarı Taslağı ile ilgili yenileme talebinde bulunulmamıştır.

•

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.
Tasarı, 24. Yasama Dönemi içinde de sonuçlanmadığından (07.06.2015 tarihinde
yapılan genel seçimler nedeniyle) hükümsüz kalmıştır. Tasarı Taslağı ile ilgili yenileme talebinde
bulunulmamıştır.
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•

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 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.
Tasarı, 24. Yasama Dönemi içinde de sonuçlanmadığından (07.06.2015 tarihinde
yapılan genel seçimler nedeniyle) hükümsüz kalmıştır. Tasarı Taslağı ile ilgili yenileme talebinde
bulunulmamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas Komisyonları Gündeminde Bulunan
Kanun Tasarıları
•

Ticarî Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı

(Görüşe Gönderme Tarihi: 12/07/2005) (Başbakanlığa Gönderilme Tarihi: 03/10/2007
– 15/09/2011) (Yenileme Tarihi: 01/02/2008 – 21/10/2011) (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.
Tasarı, 24. Yasama Dönemi içinde de sonuçlanmadığından (07.06.2015 tarihinde
yapılan genel seçimler nedeniyle) hükümsüz kalmıştır. Tasarı Taslağı ile ilgili yenileme talebinde
bulunulmamıştır.

•

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı

(Başbakanlığa Gönderilme Tarihi/ Yenileme Tarihi: 21/01/2014-24/12/2015) (TBMM
Sevk Tarihi: 26/12/2014-18/01/2016)

Tasarı taslağıyla; kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeler getirilmiş, veri
işleyenlerin uyacakları usul ve esaslar belirlenmiş, oluşturulacak sistemi koruyacak
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ve geliştirecek otorite kurulmuş ve kişisel verileri işlenenlerin hakları ve menfaatleri
teminat altına alınarak bu kapsamdaki hakların kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.
Tasarı, 24. Yasama Dönemi içinde de sonuçlanmadığından (07.06.2015
tarihinde yapılan genel seçimler nedeniyle) hükümsüz kalmıştır. Yeniden Hazırlanan
Tasarı Taslağı, 24.12.2015 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiş olup, 18.01.2016
tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevk
edilmiştir.
Başbakanlıkta Bulunan Mevzuat Taslakları
•

Kanun Tasarısı Taslakları

Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş ve Teşkilatı Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı
(Başbakanlığa Gönderilme Tarihi: 31/10/2013)

Seçim iş ve işlemlerinin mevcut yapılanma ile yürütülmesi zorlaştığından,
günümüz koşulları ve teknolojik gelişmeler de dikkate alındığında, teşkilat yapısında
değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir. Teşkilatın görev ve hizmetlerinin 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 esaslarına ilişkin hükümler birlikte değerlendirilerek, görevlerin zamanında,
eksiksiz ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak bir teşkilat
oluşturulması amaçlanmaktadır.
Tasarı, 24. Yasama Dönemi içinde de sonuçlanmadığından (07.06.2015 tarihinde
yapılan genel seçimler nedeniyle) hükümsüz kalmıştır. Tasarı Taslağı ile ilgili yenileme talebinde
bulunulmamıştır.

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.
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Tasarı, 24. Yasama Dönemi içinde de sonuçlanmadığından (07.06.2015 tarihinde
yapılan genel seçimler nedeniyle) hükümsüz kalmıştır. Tasarı Taslağı ile ilgili yenileme talebinde
bulunulmamıştır.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı
(Başbakanlığa Gönderilme Tarihi: 28/06/2013) (Yenileme Tarihi: 21.01.2014)

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.
NOT: 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.
Tasarı, 24. Yasama Dönemi içinde de sonuçlanmadığından (07.06.2015 tarihinde
yapılan genel seçimler nedeniyle) hükümsüz kalmıştır. Tasarı Taslağı ile ilgili yenileme talebinde
bulunulmamıştır.

Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı Taslağı
(Başbakanlığa
Gönderilme
Tarihi:
14/12/2007-23/09/2011)
Tarihi:23/09/2011-24/12/2015) (TBMM Sevk Tarihi: 06/05/2008-15/01/2013)

(Yenileme

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.
Tasarı, 24. Yasama Dönemi içinde de sonuçlanmadığından (07.06.2015 tarihinde
yapılan genel seçimler nedeniyle) hükümsüz sayılmıştır. Tasarı Taslağı 24.12.2015 tarihinde
yenilenerek Başbakanlığa gönderilmiştir.
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Bilirkişilik Kanunu Tasarısı Taslağı
(Görüşe Gönderilme Tarihi: 18/05/2015)
(Başbakanlığa gönderilme tarihi 03/02/2016)

Anayasanın 141 inci maddesinin son fıkrasında, davaları en az giderle ve
mümkün olan süratle sonuçlandırma görevi verilmiş olan yargının, çözümü özel
veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşüne başvurduğu bilirkişilik kurumu,
ihtilafların çözümünde çok önemli bir rol oynamaktadır. Söz konusu kurumun
etkin işleyişinin önündeki engeller, uyuşmazlıkların çözümünde adaletin tesisini
geciktirdiği gibi, kamuoyunda ve basında yargıya ve dolayısıyla Devlete olan güvenin
zedelenmesine de yol açmaktadır.
Bu itibarla, mevzuatımızda bilirkişilik kurumunun en iyi şekilde işlemesini
sağlayacak kurumsal altyapının oluşturulmasını temin edecek düzenlemeleri yapmak
üzere 27/11/2014 tarihli Bakan Olur’uyla oluşturulan Çalışma Grubu çalışmalarını
tamamlamıştır.
Adli Tıp Kurumu Kanunu 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 çalışmalara yönelik Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanması amaçlanmaktadır.
NOT: Bilirkişilik Kanunu Tasarısı ile birlikte 03/02/2016 tarihinde Başbakanlığa
gönderilmiştir.

Görüşe Sunulan Mevzuat Taslakları
•

Kanun Tasarısı Taslakları

Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı
(Görüşe Gönderilme Tarihi: 18/04/2014)

Dünyada ve ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana
gelen gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve avukatlık mesleğine yansıtılması
çerçevesinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun yeniden yazılması amacıyla
24/09/2013 tarihli Bakan “Olur”uyla oluşturulan Bilim Komisyonu oluşturulmuş, bu
çerçevede hazırlanan Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı ilgili Bakanlıklara ve birimlere
görüşe gönderilmiştir. Gelen görüşlerin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan
“Çalışma Grubu”nun tasarı üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.
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Ceza Muhakemesinde İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı
(Görüşe Gönderilme Tarihi: 13/07/2015)

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 kurulmuş olup, Çalışma Grubu 28/06/2014 tarihli Bakan Olur’uyla
yenilenmiştir.
İdari Yargıda İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı
(Görüşe Gönderilme Tarihi: 12/10/2015)

İdari yargıda iş yükünün azaltılması için gerekli değişikliklerin yapılması
amacıyla çalışma grubu kurulması planlamıştır.
Bu kapsamda; 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen sulh
müessesesinin geliştirilmesi veya kurulacak benzeri mekanizmalarla uyuşmazlıkların
idari yargıya intikal etmeden çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
Cezai Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanun Tasarısı Taslağı
(Görüşe Gönderilme Tarihi: 25/01/2016)

Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla, suçluların iadesi, istinabe ve
hükümlü transferi gibi cezai konulanda yapılacak adli işbirliğinin usul ve esaslarının
düzenlenmesi, dağınık mevzuat hükümlerinin tek bir kanunda toplanması
amaçlanmaktadır.
Çalışmalarına Devam Olunan Konular
•

Kanun Tasarısı Taslakları

Noterlik Kanunu Bilim Komisyonu
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 17/04/2014 tarihli
Bakan “Olur”uyla kurulan Çalışma Grubu, 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi
hükmü çerçevesinde Bilim Komisyonu olarak çalışmalarına devam etmesi 17/04/2014
tarihli Bakan “Olur”uyla uygun görülmüş olup, Bilim Komisyonu üyeleri 03/06/2015
tarihli Genel Müdürlük “Olur”u ile yenilenmiştir. Bilim Komisyonu çalışmalarına devam
etmektedir.
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Yargıtay Kanunu Tasarısı Taslağı
Yargıtay’ın daha etkin ve hızlı şekilde çalışabilmesini temin amacıyla mevcut
Yargıtay Kanunu ele alınarak yeni bir Yargıtay Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlanması
amacıyla Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
Mağdur Hakları Kanun Tasarısı Taslağı
Mağdurlara suç sonrası verilecek hizmetlerin, tanınması gereken hakların,
yapılacak maddi ve manevi yardımların ve sunulacak rehberlik hizmetlerinin
belirlenmesi ile aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapan uzmanların görev
alanlarının belirlenmesi amacıyla 18/02/2014 tarihli Bakan “Olur”uyla bir Çalışma
Grubu kurulmuştur.
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı
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 Kanunda değişiklik yapılması
amaçlanmaktadır.
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı
Tasarı taslağıyla; Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, gerek kanundan gerekse
de uygulamadan kaynaklanan sorunlarının tespit ve çözümü ile hesap verilebilirliğinin
ve şeffaflığın sağlanması, zaman içinde ihtiyaçlarının farklılaşması ve artması nedeniyle
sunulan adalet hizmetlerinin standardının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
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 amacıyla, 13/08/2012 tarihli Bakan “Olur”uyla
oluşturulan çalışma Bilim Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

59

60

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu
Yürürlükteki iş ve sosyal güvenlik mevzuatının aksayan yönleri dikkate
alınarak, uygulama yaşanan sorunların tespiti ile bunların çözümünü ortaya koyan,
bu kapsamda bazı uyuşmazlıkların alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle
sonuçlandırılmasını öngörerek iş yükü sorununun ortadan kaldırılmasına hizmet eden
ve günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir Kanun Tasarısı taslağı hazırlanması amacıyla
30/03/2015 tarihli Bakan “Olur”uyla oluşturulan Çalışma Grubu çalışmalarına devam
etmektedir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilim Komisyonu
Hukuk yargılamasında ön inceleme aşaması ve basit yargılama usulünün
gözden geçirilmesi, küçük alacaklara ilişkin uyuşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesi
amaçlı yöntemler geliştirilmesi, zorunlu arabuluculuğa ilişkin çalışmalar yapılarak
arabuluculuk kapsamının genişletilmesi ve taraflar arasında sulhun teşviki ile tarafları
sulh yoluna gitmekten alıkoyan unsurların sistem dışına çıkarılması suretiyle daha
etkin bir yargılama usulü getirilmesi amacıyla 30/03/2015 tarihli Bakan “Olur”uyla
oluşturulan Bilim Komisyonu çalışmaları devam etmektedir.
İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu
Yürürlükteki İcra ve İflas Kanunu’nun aksayan yönleri dikkate alınarak dünyada
ve ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik ve bu kapsamda günümüz
ihtiyaçlarına cevap veren modern bir icra ve iflas sisteminin hayata geçirilmesini
sağlayacak Kanun Tasarısı taslağı hazırlamak amacıyla 09/02/2015 tarihli Bakan
“Olur”uyla oluşturulan Bilim Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir.
İcra ve İflas Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı
Tasarı taslağıyla, icra mahkemeleri, iflas mahkemeleri ve icra ve iflas
teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve çalışma usulleri ile icra ve iflas teşkilatında görev
alanların nitelik, atanma, özlük hakları ve sorumluluklarının düzenlenmesi amacıyla
09/02/2015 tarihli Bakan “Olur”uyla oluşturulan Bilim Komisyonu çalışmalarına
devam etmektedir.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı
Hapis cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infazı, koşullu
salıverilme, infazın hastalık veya isteğe bağlı olarak ertelenmesi hükümleri başta olmak
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üzere 5275 sayılı Kanunun muhtelif hükümleri gözden geçirilerek infaz hakimliklerinin;
ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında verilen kararlar yönünden
bir ihtisas mercii olarak yeniden teşkilatlanması ve infaz aşamasında verilen tüm
kararların bu hakimliklerce verilmesi öngörülmektedir.
Seçim Kanunu Tasarısı Taslağı
Seçim Kanunlarının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana uzunca bir zaman geçmiş
olması, teknolojideki gelişmeler ve toplumumuzun değişen talep ve beklentileri ile
güncel sorunlar dikkate alınmak suretiyle mevzuatın yeniden değerlendirilmesi ve bu
kapsamda güncellenmesi amacıyla 06/11/2015 tarihinde Bakan Olur’u ile Çalışma
Grubu kurulmuş ancak Sayın Bakan’ın tüm seçim kanunlarının tek bir kanunda
toplanması yönünde talimat vermesi nedeniyle üye sayısı arttırılmak suretiyle yeni bir
bilim komisyonu kurulmasına karar verilmiş olup, 11/12/2015 tarihinde alınan Bakan
Olur’u ile Bilim Komisyonu kurulmuştur.
Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı Taslağı
Siyasi Partiler Kanunu’nun yeniden gözden geçirilerek aksayan yönleri ve
mevcut Kanunun uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar dikkate alınarak yeni bir
siyasi partiler kanunu tasarısı taslağı hazırlamak amacıyla akademisyenlerin de
katılacağı bir Bilim Komisyonu kurulması için çalışmalara başlanmıştır.
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 Kanunu’nun, “Çocuk Teslimi, Çocukla
Şahsi 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.
Danıştay Kanunu Tasarısı Taslağı
Danıştay’ın yeniden yapılandırılması, kurulların görev tanımları, temyiz
incelemesinin kapsamı, Danıştay’ın içtihadı birleştirme karar verme yetkisi, yargı
etiği, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi pek çok konunun gözden geçirilmesi amacıyla
Çalışma Grubu kurulması için çalışmalara başlanmıştır.
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2- Fiziki Kapasite ve Teknik Altyapıdaki Gelişmeler
Adalet Bakanlığı Stratejik Planı’nda temel önceliklerimiz arasında yer alan
fiziki kapasite, teknik altyapının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için 2015 yılında da
çalışmalarımız devam etmiştir. Bu kapsamda, artan hakim ve savcı sayısı ile personel
sayılarına eş zamanlı olarak yeni adliye binası yapımı ile artan hükümlü sayısı da
gözetilerek ilerde oluşabilecek kapasite sorunlarının önüne geçmek adına cezaevi
inşaatları yapımı sürdürülmüştür.
2015 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilere aşağıda tablolar halinde
yer verilmiştir.
2015 Yılı İçinde Yapılan Adliye Binası Yapım İşi İhaleleri
İŞİN ADI

KULLANIM ALANI (m²)

NİĞDE ADALET SARAYI

25.213

FİNİKE ADALET SARAYI

5.986

ELBİSTAN ADALET SARAYI

19.584

ÇANAKKALE ADALET SARAYI

30.705

ACIPAYAM ADALET SARAYI

7.895

TİREBOLU ADALET SARAYI

3.904

KALKANDERE ADALET SARAYI

2.287

KIRIKKALE ADALET SARAYI

33.411

BOLU ADALET SARAYI

25.405

BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BİNASI

83.030

RİZE ADLİ TIP BİNASI

1.800

YOZGAT ADLİ TIP BİNASI

2.000

RİZE EĞİTİM MERKEZİ BİNASI

17.135

YÜKSEK SEÇİM KURUL BİNASI

15.350

GENEL TOPLAM
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2015 Yılı İçinde Yapılan Cezaevi Yapım İşi İhaleleri
İŞİN ADI

KULLANIM ALANI (m²)

KAHRAMANMARAŞ CEZA VE İNFAZ KURUMU

154.454

YOZGAT CEZA VE İNFAZ KURUMU

99.386

ERZURUM CEZA VE İNFAZ KURUMU

20.108

MANİSA CEZA VE İNFAZ KURUMU

102.210

TRABZON CEZA VE İNFAZ KURUMU

40.690

BOĞAZLIYAN CEZA VE İNFAZ KURUMU

25.468

GİRESUN CEZA VE İNFAZ KURUMU

79.095

ARAÇ AÇIK CEZA VE İNFAZ KURUMU

9.188

GENEL TOPLAM

530.599

2015 Yılı İçinde Projeleri Tamamlanan Adliye Binaları
İŞİN ADI

KULLANIM ALANI (m²)

ÇANAKKALE ADALET SARAYI

30.705

ELBİSTAN ADALET SARAYI

19.584

NİĞDE ADALET SARAYI

25.213

FİNİKE ADALET SARAYI

5.986

KALKANDERE ADALET SARAYI

2.287

TİREBOLU ADALET SARAYI

3.904

ORDU EK ADALET SARAYI

19.200

AKÇAKALE ADALET SARAYI

8.528

BOLU ADALET SARAYI

25.405

KIRIKKALE ADALET SARAYI

33.411

BEYŞEHİR ADALET SARAYI

11.340

RİZE ADLİ TIP BİNASI

1.800

YOZGAT ADLİ TIP BİNASI

2.000

ANTALYA ADLİ TIP BİNASI

6.375

BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BİNASI
GENEL TOPLAM

83.030
278.768

Strateji Geliştirme Başkanlığı

64

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

2015 Yılı İçinde Projeleri Tamamlanan Cezaevleri
İŞİN ADI

KULLANIM ALANI (m²)

KAHRAMANMARAŞ CEZA VE İNFAZ KURUMU

154.454

TRABZON CEZA VE İNFAZ KURUMU

40.690

BOĞAZLIYAN CEZA VE İNFAZ KURUMU

25.468

AKKUŞ CEZA VE İNFAZ KURUMU

8.676

YALVAÇ CEZA VE İNFAZ KURUMU

29.481

SUNGURLU CEZA VE İNFAZ KURUMU

58.120

İZMİR AÇIK/KAPALI CEZA VE İNFAZ KURUMU

14.156

ARAÇ AÇIK CEZA VE İNFAZ KURUMU
GENEL TOPLAM

9.188
340.233

2015 Yılı İçinde İnşaatı Tamamlanan Cezaevleri
İŞİN ADI
BEYCUMA AÇIK CEZA VE İNFAZ KURUMU

KULLANIM ALANI (m²)
9.406

TAVŞANLI CEZA VE İNFAZ KURUMU

23.105

GAZİANTEP CEZA İNFAZ KURUMU

74.099

MENEMEN CEZA VE İNFAZ KURUMU

43.386

ÖDEMİŞ CEZA VE İNFAZ KURUMU

35.781

EREĞLİ CEZA VE İNFAZ KURUMU

53.587

AĞRI M TİPİ CEZA VE İNFAZ KURUMU EK BİNA VE İHATA DUVAR YAPIMI

16.683

KARS CEZA VE İNFAZ KURUMU

25.118

SEYDİŞEHİR CEZA VE İNFAZ KURUMU

21.444

NİGDE AÇIK CEZA VE İNFAZ KURUMU

35.462

ŞANLIURFA CEZA VE İNFAZ KURUMU

76.349

ERZURUM E-H TİPİ CEZA VE İNFAZ KURUMU

20.108

İSKENDERUN CEZA İNFAZ KURUMU

27.886

SALİHLİ CEZA İNFAZ KURUMU

26.520

GÜMÜŞHACIKÖY AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

24.222

DALAMAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

32.787

SÖKE CEZA İNFAZ KURUMU

19.954

ARDAHAN CEZA İNFAZ KURUMU

16.773

GENEL TOPLAM
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2015 Yılı İçinde İnşaatları Tamamlanan Adliye Binaları
İŞİN ADI

KULLANIM ALANI (m²)

ZONGULDAK ADALET SARAYI

8.485

SOMA ADALET SARAYI

7.056

MALAZGİRT ADALET SARAYI

1.952

BAYINDIR ADALET SARAYI

2.868

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

54.586

URLA ADALET SARAYI

3.893

BURDUR ADALET BİNASI

15.361

ACIPAYAM ADALET BİNASI

7.895

KEŞAN ADALET SARAYI

4.147

NEVŞEHİR ADALET SARAYI

18.589

GENEL TOPLAM

124.832

2015 Yılı İçinde İnşaatı Tamamlanan Cezaevleri
S.NO

YERİ

TİPİ

KAPASİTE

1

MENEMEN

T TİPİ

1000

2

MENEMEN

R TİPİ

156

3

MENEMEN

AÇIK

140

4

DALAMAN

AÇIK

1000

5

SİLİVRİ

KAPALI

490

6

DURAĞAN

AÇIK

250

7

SÖKE

T-AÇIK

340

8

İSKENDERUN

T

1000

9

GÜMÜŞHACIKÖY

AÇIK

800

10

AĞRI

KAPALI

200

11

ARDAHAN

T-AÇIK

350

12

KARS

T-AÇIK

540

13

SEYDİŞEHİR

T-AÇIK

540

14

TAVŞANLI

T-AÇIK

540

15

NARMAN

AÇIK

140

16

ÖDEMİŞ

T-AÇIK

1400

17

EREĞLİ

T-AÇIK

1400

18

GAZİANTEP

L-AÇIK

1400

GENEL TOPLAM

11686
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ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEME BİNASI ONARIMI

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.
2015 yıl sonu itibariyle ülke genelinde 358 ceza infaz kurumu faaliyet göstermiş
olup buna ilişkin ceza infaz kurumlarını gösterir tablo aşağıda verilmiştir;
CEZA İNFAZ KURUMLARI BİNA DAĞILIM TABLOSU
SIRA
NO

CEZA İNFAZ KURUMU TİPİ

PROJE
KAPASİTE

SAYISI

GERÇEK
KAPASİTE

ARTIRILMIŞ
KAPASİTE

1

A1 TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

24

2

48

110

2

A2 TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

40

9

360

396

3

A3 TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

60

21

1.260

1.549

4

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARI

0

58

12.757

29.012

5

B TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

62

11

682

718

6

C TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

164

3

492

582

7

ÇOCUK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI

0

3

1.008

1.008

8

ÇOCUK EĞİTİMEVLERİ

139

2

278

300

9

D TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

400

2

800

1.732
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10

E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

450

44

19.800

30.558

11

F TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

368

14

4.975

4.975

12

H TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

480

5

2.400

3.950

13

K1 TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

42

51

2.142

3.060

14

K2 TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

60

17

1.020

1.350

15

KADIN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARI

0

2

350

450

16

KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI

350

5

1.750

2.256

17

KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI

0

20

6.060

6.610

18

L TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

479

20

9.580

32.075

19

M TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

150

23

3.450

9.887

20

T TİPİ CEZA İNFAZ KURUMLARI

616

41

25.256

33.830

21

R TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

1

156

156

358

94564

164866

0

64

0

12.146

0

5

60

60

0

1

158

158

70

218

12364

ARA TOPLAM
22
23
24

KAPALIYA BAĞLI AÇIK CEZA İNFAZ
KURUMLARI
AÇIĞA BAĞLI AÇIK CEZA İNFAZ
KURUMLARI
R TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
ARA 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 Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu’na ek açık bina ile Ağrı
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ek bina yapılarak faaliyete geçirilmiştir. Böylece önemli
bir kapasite artırımı sağlanmıştır.

Ek Yapılan Yer

Durumu

Kapasite

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu

Ek Açık

1200

Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ek Bina

406

Toplam
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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 2015 yılında kapatılan 15 ceza infaz kurumunun listesi aşağıda
verilmiştir;
S.NO

KURUMUN ADI

1

AKŞEHİR

2

BURHANİYE

3

CİZRE

4

SÖKE

5

BİSMİL

6

LİCE

7

ÇINAR

8

HAZRO

9

KIZILTEPE

10

DERİK

11

SİLOPİ

12

İPSALA

13

SİLVAN

14

DİYADİN

15

HATAY
TOPLAM

TİPİ

KAPASİTESİ

C-AÇIK

417

C-AÇIK

254

K-1

60

A-3

100

K-2

80

K-2

80

A

24

K-1

60

K-1

60

K-1

60

K-1

60

K-1

60

K-1

60

K-1

60

E

723
2158

Bakanlığımızın üzerinde önemle durduğu diğer bir alan ise; teknik altyapı
hizmetlerinin güçlendirilmesidir. Bugün yargı sistemimiz gelişmiş ülkelere örnek
olacak bir bilişim altyapısına sahiptir. Avrupa Adaletin Etkinliliği Komisyonu (CEPEJ)
Raporlarında ülkemizi Avrupa Konseyi ülkeleri içerisinde mahkemelerde bilişim
teknolojilerini “çok yüksek düzeyde” kullanan ülkeler arasında saymakta ve ülkemiz,
Avrupa Konseyine üye ülkeler arasında ilk 15 ülke arasında yer almaktadır.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

69

70

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

Bakanlıkça bilişim ve teknik altyapı hizmetleri kapsamında;
•

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS); yargı çevresi dışında bulunan
ya da mahkeme de hazır bulunamayan kişilerin video konferans ile
dinlenmesi ve ifadelerinin kayıt altına alınması

•

Sistem merkezi ve acil durumu merkezinin kurulumu, donanım ve yazılım
ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesi

•

Bilişim ağı altyapısının 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

•

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

Hizmetleri sunulmaktadır.
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3- İnsan Kaynaklarındaki Gelişmeler
Adalet hizmetlerinin kaliteli ve makul sürede sonuçlandırılması hedefi
doğrultusunda 2015 yılı içerisinde de hâkim ve savcı sayısı ile personel sayılarında
artış sağlanmıştır.
Aşağıdaki tablolarda 2015 yılına ait hâkim ve savcı sayıları ile bunların kurumsal
dağılımı gösterilmiştir.
Türkiye Geneli Fiili Olarak Çalışan Hâkim Savcı Sayıları
Bulunduğu Görev

2011

2012

2013

2014

2015

Adli Yargı ilk derece

9.271

9.386

10.463

11.300

11.195

BAM

15

15

14

15

14

İdari Yargı İlk Derece

730

697

744

937

936

BİM

132

158

162

200

189

Yargıtay

1.008

1.240

1.258

1.289

1.408

Danıştay

348

341

377

459

469

Anayasa Mahkemesi

27

41

42

38

22

Adalet Bakanlığı

356

411

328

398

465

Adalet Akademisi

34

32

31

53

48

HSYK

157

162

184

121

159

Toplam

12.040

12.483

13.603

14.810

14.905

Bakanlığımız insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi çalışmalarında
Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) verilerini esas almaktadır.
Avrupa Konseyine üye 47 ülke yargı uygulamaları hakkında karşılaştırmalı
bilgi sunan 2012 yılı verilerine göre hazırlanan CEPEJ 2014 yılı raporuna göre yüz bin
kişiye düşen profesyonel hâkim sayısının ortalaması 21’dir.
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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

26,2

57.8

84

İsveç

11,8

90

101,8

Finlandiya

18,1

40,8

58,1

Macaristan

27,6

48

73,6

İsviçre

11,8

35,7

47,5

Belçika

14,3

23,3

37,6

Lüksemburg

40,4

--

40,4

Yunanistan

23,3

--

23,3

Bulgaristan

30,7

--

30,7

Rusya

23,2

0,4

23,6

İspanya

11,2

16,7

27,9

Portekiz

19,2

4.3

23,5

Avusturya

18,3

--

18,3

Romanya

20,2

--

20,2

Almanya

24,7

122,3

147.0

Hollanda

14,4

--

14,4

10.7(2012Yılı)

--

10,7

Ülke

Türkiye

Yine CEPEJ tarafından hazırlanan ve 2014 yılında kamuoyuna açıklanan (
2012 verileriyle) Avrupa Yargı Sistemleri raporuna göre Avrupa Konseyine üye
ülkelerde yüz bin kişiye düşen savcı sayısı ortalama 11,8’ dir.
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Aşağıdaki tabloda bazı üye ülkelere ilişkin yüz bin kişiye düşen savcı sayıları
verilmiştir.
Ülke

Savcı Sayısı

Rusya

22,8

Bulgaristan

27,1

Macaristan

18,3

Norveç

12,2

Polonya

15,7

Almanya

6,5

Portekiz

14,9

Romanya

12

Danimarka

10,1

Fransa

2,9

İsveç

10,8

İtalya

3,2

Belçika

7,4

Finlandiya

7,4

Türkiye

5,8

Aşağıdaki tabloda genel olarak hakim - Cumhuriyet savcısı sayıları verilmiştir.
Yıllara Göre İlk Derece ve Bölge Mahkemeleri Hâkim Savcı Sayıları
Adli Yargı

İdari Yargı

Yıllar

Genel
Toplam

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

2014

6841

4762

15

11618

590

357

200

1147

12765

2015

6.604

4.560

14

11.178

520

411

189

1.120

12.298
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Yüksek Mahkemelerde Çalışan Tetkik Hâkimi, Savcı ve Raportör Sayıları
Yargıtay
Tetkik
Hâkimi

Yargıtay
Savcısı

Tetkik Hâkimi

Danıştay Savcısı

2010

559

169

247

54

Anayasa Mahkemesi
Raportör
(Hâkim Savcı)
14

2011

800

206

280

68

27

2012

1.008

232

308

33

41

2013

1.035

223

343

34

42

2014

1065

224

432

27

38

2015

1.172

236

419

50

22

Yıl

Danıştay

İdari Görevlerde Çalışan Tetkik Hâkimi Sayıları
2010

Adalet
Bakanlığı
381

Türkiye Adalet
Akademisi
4

CTE Personel Eğitim
Merkezi
5

Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu
-

2011

356

34

5

157

552

2012

312

32

5

162

511

2013

328

31

6

184

549

2014

398

53

8

121

580

2015

455

48

10

188

701

Yıl

Toplam
390

Türkiye genelinde 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle hâkim ve savcıların % 26,7’si
bayan, % 73,2’si 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

2014

10.895

%73,6

3.915

%26,4

2015

10.791

%73,3

3.938

%26,7
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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.
2015 yılında, adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcı adayı kadrosuna atananların
sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
2015 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığına
Atananların Sayısı
UNVAN

ADET

KADIN

ERKEK

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı

1.947

732

1.215

860

312

548

2.807

1.044

1.763

İdari Yargı Hâkim Adayı
TOPLAM

Adalet hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesinde hâkim ve savcı dışındaki
adalet personelinin sayısının da yeterli düzeyde olması önem taşımaktadır. Adalet
sistemimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla bu alandaki açık büyük oranda
kapatılmıştır.
İcra Müdür ve Yardımcıları Sayıları
UNVAN

ADET

KADIN

ERKEK

863

130

733

İcra Müdür Yardımcısı

2.023

559

1.464

TOPLAM

2.802

656

2.146

İcra Müdürü
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2015 yılında icra müdürlüğü, icra müdür yardımcılığı ve icra kâtipliği kadrolarına
yapılan açıktan ve naklen atama sayıları aşağıda belirtilmiştir.
UNVAN

TOPLAM

KADIN

ERKEK

Kurumlararası Atama

17

3

14

Açıktan Atama

270

105

165

Kurum İçinden Atama

150

22

128

TOPLAM

437

130

307

2015 yılında taşra teşkilatına gerçekleştirilen açıktan ve naklen atama sayıları
aşağıda belirtilmiştir.
UNVAN

TOPLAM

KADIN

ERKEK

4.725

1.716

3.009

Kurumlararası Nakil

37

8

29

Açıktan Yeniden Atama

1

-

1

SHÇEK Atama

38

15

23

Özelleştirme 4/C

9

1

8

360

145

215

Terörle Mücadele Kanunu
Kapsamında Yapılan Atama

1.760

1.103

657

TOPLAM

1.475

619

856

Açıktan Atama – İlk İstihdam

Engelli Personel Atama

2015 yılında merkez ve merkez atamalı taşra teşkilatına yapılan açıktan ve
naklen atama sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
UNVAN

TOPLAM

KADIN

ERKEK

Açıktan Atama

73

15

58

Naklen Atama

24

11

13

Açıktan Yeniden Atama

1

1

0

Özelleştirme

2

1

1

100

28

72

TOPLAM
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Bakanlığımızın 2015 yılında adli tıp hizmetlerine yönelik olarak yapmış
olduğu açıktan ve naklen atama sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
UNVAN

TOPLAM

KADIN

ERKEK

Açıktan Atama

3

1

2

Kurumlararası Nakil

18

6

12

Açıktan Yeniden Atama

2

1

1

İkinci Görevli Atama
(Kararname)

16

3

13

İkinci Görevli Atama

9

2

7

TOPLAM

48

13

35

Adalet Bakanlığında Görev Yapan Diğer Personel Sayısı
TEŞKİLAT

TOPLAM

KADIN

ERKEK

1.722

647

1.075

Taşra (kadrolu/sözleşmeli/geçici)

112.170

30.390

81.780

TOPLAM

113.892

31.037

82.855

Merkez (kadrolu/sözleşmeli)

Adalet Bakanlığında Çalışan Personel Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı
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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
hâkim ve Cumhuriyet savcıları, Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan uzman
yardımcıları, mali hizmet uzman ve uzman yardımcıları ile başkontrolör, kontrolör
ve stajyer kontrolörler olmak üzere toplam 699 kişiye (564 taşra-135 merkez) kurs
bedelinin %60’ı oranında katkı sağlanmıştır.
2015 yılı eğitim planı ve programları ile proje faaliyetlerinin uygulanması
sürecinde adaylık ve hizmet içi eğitim olmak üzere toplam “6096 adalet personeline”
eğitim verildiği bir eğitim dönemi gerçekleştirilmiştir.

Eğitim Verilen Personel Sayısının Yıllara Göre Dağılımı

Bunlarla birlikte; Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezlerinin Kuruluş ve
Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 16.11.2015 tarihinde
Resmî Gazete’de yürürlüğe girmiştir. Rize Eğitim Merkezi olarak kullanılan binanın
24.07.2015 tarihinde tadilat işleri ihalesi yapılmış ve 28.09.2015 tarihinde başlayan
hizmet gereğine uygun tadilat inşaatının %10’luk kısmı tamamlanmış olup, sözleşme
uyarınca 01.11.2016 tarihinde bitirilmesi öngörülmektedir.
Ankara Eğitim Merkezinin 16.12.2014 tarihinde imzalanan sözleşme gereğince
inşaat çalışmaları devam etmekte olup, inşaatın %50’lik kısmı tamamlanmıştır. 2016
yılı Temmuz ayı itibariyle bitirilmesi öngörülmektedir.
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Yozgat Eğitim Merkezi AVAN Projesi hazırlanmış olup, proje üzerinde
çalışılmaktadır. Eğitim Dairesi Başkanlığı, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı ve projeyi
hazırlayan firma yetkilerinin katılımıyla proje üzerindeki eksikliklerin tespiti ve projenin
geliştirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda tespit edilen
eksikliklerin projeye uyarlanması ve uygulama projesine geçilmesi çalışmaları
sürmektedir.
5- 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 Yargı İlk Derece Mahkeme Sayıları
MAHKEME
Ağır Ceza Mahkemesi
Asliye Ceza Mahkemesi
Sulh Ceza Hâkimliği

2015
318
1.593
697

Asliye Hukuk Mahkemesi

1.027

Sulh Hukuk Mahkemesi

767

Kadastro Mahkemesi

247

İcra Mahkemesi

220

İş Mahkemesi

286

Aile Mahkemesi

294

Ticaret Mahkemesi

192

Tüketici Mahkemesi

97
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Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

13

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

12

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

18

Çocuk Mahkemesi

105

İnfaz Hâkimliği

145

TOPLAM

6.031

İdari Yargı Mahkeme Sayıları
MAHKEME

SAYI

Bölge İdare Mahkemesi

28 (3’ü faal değil)

İdare Mahkemesi

110 (3’ü faal değil)

Vergi Mahkemesi

62 (7’si faal değil)

TOPLAM

200

Bölge Adliye Mahkemelerinin ve Bölge İdare Mahkemelerinin Faaliyete
Geçirilmesinin Koordinasyonu:
a) Bölge Adliye Mahkemeleri
Bölge Adliye Mahkemeleri, 2004 yılında çıkarılan 07/10/2004 tarih ve 25606
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunla
düzenlenmiştir. Bu Kanunun 25 inci maddesinde Bölge Adliye Mahkemelerinin,
bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenen
yerlerde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak Adalet
Bakanlığı’nca kurulacağı düzenlenmiştir. Kurulan Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı
çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerin kaldırılmasına ise
Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine HSYK tarafından karar verileceği belirtilmiştir.
Buna göre; ilk olarak Bölge Adliye Mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu’nun 15/05/2007 tarihli ve 205 sayılı olumlu görüşü ve 18/05/2007 tarihli
Bakanlık Olur’u ile Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya
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ve Samsun olmak üzere toplam dokuz yerde kurulmuştur. Daha sonra bu yerlere
ilave olarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 07/06/2011 tarih ve 187 sayılı
olumlu görüşü ve 13/06/2011 tarihli Bakanlık Olur’u ile Antalya, Kayseri, Sakarya,
Trabzon, Van, Gaziantep olmak üzere 6 ilde daha Bölge Adliye Mahkemesi kurularak
sayı 15 e çıkarılmıştır.
18/05/2007- 13/06/2011 tarihli Olurlar ile Bölge Adliye Mahkemesi Ceza
ve Hukuk Dairesi Sayıları
MAHAL

CEZA DAİRESİ

HUKUK DAİRESİ

ADANA

10

8

ANKARA

10

13

ANTALYA

6

4

BURSA

8

6

DİYARBAKIR

6

3

ERZURUM

3

3

GAZİANTEP

6

4

İSTANBUL

22

20

İZMİR

17

13

KAYSERİ

4

4

KONYA

6

4

SAKARYA

4

5

SAMSUN

5

4

TRABZON

2

3

VAN

3

3

112

97

GENEL TOPLAM
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2016 yılı değişikliğiyle HSYK Genel Kurulunun 29/02/2016 tarihli ve 53 sayılı
Kararı ile (Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun) Bölge
Adliye Mahkemeleri yargı çevreleri olarak yeniden belirlenmiştir.

MAHAL

CEZA DAİRESİ

HUKUK DAİRESİ

ANKARA

27

17

ANTALYA

12

11

ERZURUM

6

5

GAZİANTEP

17

17

İSTANBUL

36

23

İZMİR

17

15

SAMSUN

7

5

123

93

GENEL TOPLAM

b) Bölge İdare Mahkemeleri
18/06/2014 tarih ve 6545 sayılı Kanunda 25 ilde bulunan bölge idare
mahkemeleri kapatılarak yerine yeterli sayıda bölge idare mahkemesi kurulması
öngörülmüş ve 26/09/2014 tarihli Bakan Oluru ile Ankara, İstanbul, İzmir, Konya,
Gaziantep, Bursa, Erzurum ve Samsun olmak üzere 8 yerde kurulmasına karar
verilmiştir.
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26/09/2014 tarihli Olur’la Kurulan Bölge İdare Mahkemeleri
Bölge İdare
Mahkemesi

İdari
Dava
Dairesi

Vergi
Dava
Dairesi

Yargı Çevresi

Ankara Bölge İdare
Mahkemesi

12

3

Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Kırşehir, Yozgat,
Nevşehir, Sivas, Kayseri, Kastamonu, Karabük,
Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu

İstanbul Bölge İdare
Mahkemesi

9

9

İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli ve
Sakarya

İzmir Bölge İdare
Mahkemesi

5

2

İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla

Konya Bölge İdare
Mahkemesi

5

2

Konya, Adana, Karaman, Niğde, Mersin, Aksaray,
Antalya, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar

Gaziantep Bölge
İdare Mahkemesi

9

2

Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay,
Kilis,
Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa,
Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak

Bursa Bölge İdare
Mahkemesi

3

1

Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Kütahya,
Yalova ve Eskişehir

Erzurum Bölge
İdare Mahkemesi

3

1

Erzurum, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt,
Kars, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş,
Bitlis, Van ve Hakkari

Samsun Bölge
İdare Mahkemesi

2

1

Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun,
Trabzon ve Rize

2016 yılı değişikliğiyle 29/02/2016 tarihli 54 sayılı Kararı ile de (Ankara,
Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun) Bölge İdare Mahkemeleri yargı
çevreleri olarak yeniden belirlenmiştir.
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29/02/2016 tarihli Olur’la Kurulan Bölge İdare Mahkemeleri
Bölge İdare
Mahkemesi

İdari
Dava
Dairesi

Vergi
Dava
Dairesi

Yargı Çevresi

Ankara Bölge İdare
Mahkemesi

14

6

Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir,
Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir,
Nevşehir, Sivas, Yozgat ve Zonguldak

İstanbul Bölge İdare
Mahkemesi

12

12

Bilecik, Bursa, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli,
Yalova, Tekirdağ ve Sakarya

İzmir Bölge İdare
Mahkemesi

7

4

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya,
Manisa, Uşak ve Muğla

Konya Bölge İdare
Mahkemesi

7

4

Konya, Adana, Afyonkarahisar, Karaman, Niğde,
Mersin, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta

Gaziantep Bölge
İdare Mahkemesi

9

4

Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis,
Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır,
Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak

Erzurum Bölge
İdare Mahkemesi

3

1

Erzurum, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır,
Ağrı, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve
Hakkari

Samsun Bölge
İdare Mahkemesi

3

2

Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Rize
Artvin, Çorum

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25 inci ve geçici 2 nci maddeleri
uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge adliye mahkemeleri ile; 2576
sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve geçici 20 nci maddeleri uyarınca
kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge idare mahkemeleri, 07/11/2015 tarihli
ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge
İdare Mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihe ilişkin Karar uyarınca,
20/07/2016 tarihinde tüm yurtta göreve başlayacaktır.
6- İnsan Haklarına Yönelik Çalışmalar
Uzun yargılama şikayetlerine ilişkin olarak Türkiye’de yeterli ve uygun tazmin
sunan etkili bir iç hukuk yolunun ihdas edilmesi gerekliliğine istinaden “Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine Yapılmış Olan Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle
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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.
AÎHM tarafından çözüme kavuşturulması beklenen uzun yargılama ile ilgili
sorun haricinde, mahkeme kararlarının geç ya da eksik icra edilmesi veya hiç icra
edilmemesinden kaynaklanan başvuruları da karara bağlayan Komisyonun görev
ve yetkisi 6384 sayılı “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Olan Bazı
Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun”la kurulan İnsan
Hakları Tazminat Komisyonu’nun görev alanının genişletilmesine ilişkin Bakanlar
Kurulunun 10 Şubat 2014 tarih ve 2014/5917 sayılı kararı ile genişletilmiştir. Karara
göre Komisyona ;
•

Kamulaştırma Kanunu’na göre yapılan kamulaştırma veya irtifak hakkı
tesislerinde uzun yargılama ve enflasyonun etkisiyle kamulaştırma veya
irtifak hakkı bedelindeki değer kaybının telafi edilmediği,

•

Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklulara uygulanan
disiplin yaptırımlarına ilişkin itirazlarda savunma hakkının kısıtlandığı,

•

Ceza infaz kurumlarında Türkçe dışında dil kullanılmadığı gerekçesiyle
haberleşme hakkının ihlal edildiği,

•

Ceza infaz kurumlarında Türkçe dışında yazılan mektup ve benzeri iletilerin
kurum idaresi tarafından alınmadığı veya gönderilemediği gerekçesiyle
haberleşme haklanın ihlal edildiği,

•

Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların yararlanmak
istedikleri süreli ve süresiz yayınların değişik gerekçelerle engellendiği,
iddialarıyla yapılan başvurulara ilişkin de yetki verilmiştir.

Komisyon; Adalet Bakanı tarafından atanan dört kişi ile Maliye Bakanı
tarafından atanan bir kişi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır. Komisyonun
görev alanı 23 Mart 2013 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.
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Tazminat Komisyonu’na ilişkin istatistikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
2015 Yılı (01.01.2015-31.12.2015) İnsan Hakları Tazminat Komisyonu
Başkanlığı’nın Kararları Sonucu Yapılan Tazminat Ödemeleri

31/12/2015 Tarihi İtibariyle;

Karar Sayısı

Tazminat Miktarı

2014 yılından devreden karar sayısı ve tazminat miktarı

147

1.268.400,00 TL

2015 yılı içerisinde gelen karar sayısı ve tazminat miktarı

819

6.924.268,00 TL

Maliye Bakanlığı’nca verilen ödenek miktarı

-

7.580.000,00 TL

Başvuran veya vekiline ödemesi yapılan karar sayısı ve
tazminat miktarı

691

6.120.370,00 TL

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
İnsan Hakları Daire Başkanlığınca (ödeme belgeleri vs.
eksiklikler sebebiyle) Saymanlık Emanet hesabına bloke
edilen karar sayısı ve tazminat miktarı

254

1.452.831,00 TL

Toplam ödenen karar sayısı ve tazminat miktarı

945

7.573.201,00 TL

Maliye Bakanlığınca kalan ödenek miktarı

-

6.799,00 TL

Maliye Bakanlığı tarafından geri çekilen ödenek miktarı

-

6.799,00 TL

Tazminat Komisyonuna iade edilen karar sayısı (vefat
sebebiyle vb.) ve tazminat miktarı

2

246.000,00 TL

Tazminat Komisyonunca kaldırıldığı bildirilen karar sayısı
ve tazminat miktarı

3

21.000,00 TL

Ödeme bilgileri gelmediği için bekletilen karar sayısı ve
tazminat miktarı

16

352.467,00 TL
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AİHM’e Yapılan Başvurulara İlişkin Bilgiler
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Mahkeme önünde Avrupa Konseyi Üyesi toplam
47 ülke hakkında 64.850 derdest başvuru bulunmaktadır. Aleyhine en çok başvuru
yapılan devletler 13.850 başvuru (% 21,4) ile Ukrayna, 9.200 başvuru (%14,2) ile
Rusya Federasyonu ve 8.450 (% 13,0) başvuru ile Türkiye’dir.

31 Aralık 2012 itibariyle ülkemiz aleyhine yapılan ve AİHM önünde derdest
olarak bekleyen başvuru sayısı 16.876 iken, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bu sayı
10.931’e, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 9.448’e 2015 tarihi itibariyle ise 8.450’ ye
gerilemiştir. Dolayısıyla 2012 yılına nazaran 8.426, 2013 yılına nazaran ise 2.481
azalma söz konusudur. Bu durum, ülkemizin son dönemlerde insan hakları alanında
kaydettiği ilerlemelerin en somut göstergelerinden biridir.
AİHM’e Yapılan Başvurulara İlişkin Hazırlanan Hükümet Görüşleri
AİHM’e 1 Mart 2012 tarihinden itibaren, yapılan başvurular nedeniyle Hükümet
savunması hazırlama görevi Bakanlığımız Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü 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
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sunulacak hükümet savunmasına 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 savunma taslağı hazırlanmaktadır. Taslak, daha sonra Güvenli Ağ üzerinden
ilgili başvuruya ilişkin hükümet savunması olarak AÎHM’e iletilmek üzere AVKONS
DT’ ye gönderilmektedir.
2015 yılında AİHM’ e toplam 120 başvuruda hükümet savunması sunulmuştur.
En çok, 33 hükümet savunması ile AİHS’ in 6 ncı maddesi (adil yargılanma hakkı)
kapsamında savunma gönderilmiştir. Bunu 28 hükümet savunması ile AÎHS 5 inci
maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkı) izlemiştir. 26 hükümet savunması ile AİHS
3 üncü madde, 23’er hükümet savunması ile AİHS 10 uncu maddesi ve 8 inci
maddesi kapsamında gönderilmiştir. Sunulan hükümet savunmalarının 44 tanesi
2014 yılından devrolmuştur.
Dostane Çözüm Teklifleri
Dostane çözüm ile ilgili düzenleme AİHS’ nin 39 uncu ve AİHM İçtüzüğü’nün
62 nci maddesinde yer almaktadır. Dostane çözüm süreci, bir başvuruda belirli bir
miktarın başvuran tarafa ödenmesi taahhüdünü içeren teklifin AİHM’e sunulması ve
başvuran tarafın bu teklifi kabul etmesi durumunda başvurunun kayıttan düşürülmesi
ile sonuçlanan bir süreçtir. Dostane çözüm metni ayrıca başvurunun özelliğine
göre (AİHS 2, 3 ve 10. maddeler) ihlali tanıma anlamına gelebilecek ibareler de
içerebilmektedir. AİHS 39 uncu maddeye göre süreç gizli yürütülmeli ve kayıttan
düşürme kararı tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde, taahhüt edilen miktarın başvuran
tarafa ödenmesi gerekmektedir.
AİHM, Hükümetimize tebliğ ettiği başvurularda dostane çözüme ilişkin
hükümet savunmasını da sormaktadır. Görüş sorulan her başvuru titizlikle incelenip,
ilgili kurumların görüşleri de alınarak, ihlal kararıyla sonuçlanma olasılığı yüksek olan
başvuruların dostane çözümle sonuçlandırılmasına; ülkemiz lehine karar çıkma olasılığı
bulunan başvurularda ise hükümet savunması sunulmasına karar verilmektedir.
Genel olarak AİHM, dostane çözüm miktarları konusunda, benzer başvurularda
hükmedilen tazminat miktarlarını esas almaktadır. Dostane çözüm süreci sonunda
verilen kayıttan düşürme kararında taahhüt edilen miktarın ödenmesi ile ilgili icra
sürecinin denetimi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yürütülmektedir.
2015 yılında, toplam 406 başvuruda dostane çözüm teklifi sunulmuştur. AİHS
5 inci maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkı) kapsamında 350 başvuruda dostane
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çözüm teklifi yapılmıştır. Bunu 28 teklif ile AİHS 10 uncu maddesi (ifade özgürlüğü),
16 teklif ile AİHS 6 ncı maddesi (adil yargılanma hakkı), 3 (üç) teklif ile AİHS 5.
maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkı) izlemiştir.
AİHM Tarafından Ülkemiz Hakkında Verilen Kararlara İlişkin Bilgiler

Ülkemiz hakkında 2015 yılında 79 ihlal kararı verilmiştir. Rusya’ya 109 ihlal,
Romanya’ya ise 72 ihlal kararı verilmiştir. 2015 yılında toplam 25 ülke hakkında ihlal
kararı verilmiş olup ortalama ihlal kararı sayısı 26 olarak gerçekleşmiştir.
Tablodan da anlaşılacağı üzere 2014 yılında Mahkeme’nin verdiği mahkûmiyet
kararlarının çoğunluğunu oluşturan 395 karar; Rusya, Türkiye, Romanya, Ukrayna ve
Yunanistan hakkında verilmiştir.
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AİHM, 2015 yılında Türkiye hakkında verdiği 79 (2014 yılında 94) kararında,
en az bir AİHS maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiş, 3 (2014 yılında 1) kararda ihlal
bulunmadığı sonucuna varmış ve 5 (2014 yılında 6) kararda diğer yetkisizlik vb. gibi
karar vermiştir.
Mahkeme’nin Türkiye hakkında vermiş olduğu toplam ihlal kararı sayısı
2.812’e ulaşmıştır. Ülkemizi 1780 ihlal kararı ile İtalya ve 1612 ihlal kararı ile Rusya
izlemektedir.
2015 yılında Türkiye hakkında verilen 79 ihlal kararında, ilk sırada gelen konu
20 (2014 yılında 31) kararla “adil yargılanma hakkı”, ikinci sırada 14 (2014 yılında 45)
karar ile “özgürlük ve güvenlik hakkı” ve üçüncü sırada gelen konu ise yine 14 kararla
(2014 yılında 13 ) “insanlık dışı ve onur kırıcı muamele ” nin usul yönünden ihlali ile
verilmiştir.
İşkence yasağına ilişkin olarak 2 (2014 yılında bulunmamaktadır) ihlal kararı
bulunmakla birlikte “kötü muamele yasağı” na ilişkin olarak esastan 11 ihlal kararı
(2014 yılında 15) verilmiştir.
“Yaşam hakkı” nın ihlaline ilişkin olarak, esastan 4, (2014 yılında 7) etkin
soruşturma yokluğu nedeniyle ise 13 (2014 yılında 11) ihlal kararı verilmiştir. İfade
özgürlüğü nedeniyle 10 (2014 yılında 24), yargılamanın uzunluğu nedeniyle 8,
toplantı ve dernek kurma nedeniyle 7 (2014 yılında 2) , özel hayat ve aile hayatına
saygı nedeniyle 5 (2014 yılında 2), mülkiyet hakkı nedeniyle 6 (2014 yılında 2), etkili
başvuru hakkı nedeniyle 4 (2014 yılında7), icra edilmezlik nedeniyle 1, serbest seçim
hakkı nedeniyle 1 ihlal kararı verilmiştir.
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2015 yılına ait bu veriler 2014 yılı verileri ile karşılaştırıldığında, sayılarda genel
bir azalma olduğu gözlemlenmiştir.
Hükmedilen Tazminatların Ödenmesi
Dışişleri Bakanlığı ile yapılan protokol gereği, AİHM tarafından hükmedilen
tazminatların İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından ödenmesi, 1 Mart 2012
tarihinden sonra kesinleşen kararlar açısından söz konusudur.
2015 yılında, 77 başvuru için ihlal ve tazminat kararı verilmesi, 58 başvuru için
dostane çözüm yoluna gidilmesi, 9 başvuru için tek taraflı deklarasyona gidilmesi
sonucunda toplam 144 başvuru için ödeme yapılmıştır.
2015 Yılı İtibariyle Yapılan Ödemelerin Türüne Göre Dağılımı
Tazminat Türü

Tazminat miktarı

Maddi Tazminat

181.893 €

Manevi Tazminat

853.050 €

Yargılama gideri

129.852 €

Maddi-Manevi-Yargılama gideri-faiz

358.204 €

TOPLAM

1.522.999 €

Hazırlanan Eylem Planları ve Eylem Raporları
AİHM kararlarının icrası iki ana öğeden oluşmaktadır; 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 ve/
veya eylem raporu kapsamında iletilir.
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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 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, AÎHM karar tarihine kadar olan
süreçte, yapılan mevzuat değişiklikleri, kurumsal düzenlemeler, içtihat değişiklikleri
takip edilmektedir.
2014 yılında gönderilen eylem planı ve eylem raporlarına esas olmak üzere,
genel önlemler kapsamında, ülkemiz hakkında verilen bütün AÎHM 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 74 adet
eylem planı, 16 adet eylem raporu ve 2014 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 28’i ve eylem raporlarının yüzde
22’si 2014 yılında verilmiştir.
2016 Ocak ayı itibariyle Ülkemiz aleyhine Bakanlar Komitesi önünde icrası
beklenen toplam karar sayısı 1588 olup, toplam öncü dosya sayısı 184 tür. 2013
yılında ödenen toplam tazminat miktarı 8.232.823 Avro, 2014 yılında 4.675.059
Avro iken 2015 yılında 1.522.999 Avro olmuştur ve mevcut durumda azalma olduğu
görülmektedir. Ödemesi yapılan karar sayısı 144 olup 2016 yılına ödemesi devredilen
altı (6) karar bulunmaktadır.
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İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı
Bakanlığımızca, 15-17 Kasım 2011 tarihleri arasında “Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin Türkiye Kararları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu yüksek düzeyli
konferans ve çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay kapsamında, ülkemiz hakkında en
çok ihlâle konu alanlardan yola çıkılarak, toplam altı Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
Çalışma gruplarında; yaşama hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, özgürlük
ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü
ile mülkiyet hakkına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Çalıştay
sırasında her bir çalışma grubu kendi alanına ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerinin
yer aldığı sonuç bildirgeleri hazırlamıştır.
Çalıştay sonrasında, bu bildirgeler dikkate alınarak AİHM tarafından
verilen ihlâl kararlarına konu alanlarda mevzuat değişiklikleri de dahil olmak üzere,
yapılması gereken faaliyetlerin ve alınması gereken önlemlerin hayata geçirilmesi için
Bakanlığımızca bir Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır.
Eylem Planı 14 ana amaçtan oluşmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi
için 52 hedef belirlenmiş olup, söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesini teminen
yapılacak faaliyetler Eylem Planında ayrıntılı bir biçimde yer almıştır. Eylem Planındaki
temel amaçlar şu şekildedir:
1. Yaşama hakkı ihlallerinin önlenmesi
2. İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi
3. Yaşama hakkı ile işkence 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 artırılması
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 basın hürriyetinin en geniş anlamda sağlanması
12. Toplanma ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin ortadan
kaldırılması
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13. Mülkiyet hakkı ihlallerinin önlenmesi
14. Eğitim, araştırma ve farkındalık artırıcı faaliyetlere devam edilmesi
Yukarıda sayılan amaçlara ulaşılabilmesi için belirlenen 54 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.
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı”
adı altında 24 Şubat 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilmiş ve 1 Mart
2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Ayrıca Eylem Planında sözü edilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik
ortaya konulan hedeflere ulaşılması için kısa, orta ve uzun vadeler öngörülmüş; kısa
vade 0-1 yıl, orta vade 1 - 3 yıl, uzun vade ise 3 - 5 yıl arası bir zaman dilimi olarak
belirlenmiştir.
Eylem Planında kısa vade olarak 11 adet faaliyet, orta vade olarak 53 adet
faaliyet uzun vade olarak 4 adet faaliyet ve 66 adet faaliyet sürekli vade olarak (6
adet faaliyet ise hem sürekli hem de orta vadeli) öngörülmüştür. Eylem Planında 23
sorumlu birim bulunmaktadır.
Eylem Planının kabulünün ardından uygulanmasına ilişkin ilk raporlama
sürecinde; Eylem Planı’nın uygulanması ve sorumlu birimlerce iletilen faaliyetlerinin
değerlendirilmesi amacıyla 12 Şubat 2015 ve 19 Şubat 2015 tarihlerinde İnsan
Hakları Daire Başkanlığı’nda toplantılar düzenlenmiştir. Düzenlenen toplantılar
sonrası sorumlu birimlerden gelen bilgiler İnsan Hakları Daire Başkanlığınca
değerlendirilmiş ve ilk bir yıllık döneme ilişkin Uygulanma Raporu 30 Nisan 2015
tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur.
Başbakanlık tarafından 15 Haziran 2015 tarih ve 78/3657 sayılı yazı ile Eylem
Planındaki amaç ve hedeflere uygun olarak gerekli çalışmaların sorumlu bütün kurum
ve kuruluşlarca titizlikle yürütülmesi talimatı verilmiştir. Ayrıca rapor, Adalet Bakanlığı
Müsteşarı imzalı 2 Temmuz 2015 tarihli yazı ile de Adalet Bakanlığı birimlerine
gönderilmiştir.
İkinci raporlama dönemi sürecinde; Başbakanlığa sunulacak ikinci yıllık
rapora esas olmak üzere 11 Eylül 2015 tarihinde Eylem Planında sorumlu kurum
olarak belirlenen tüm kurumlardan ilk raporlama dönemi bilgileri istenmiştir. 1 Mart
2015 - 1 Eylül 2015 tarihleri için (6 aylık) dönem içinde yapılan çalışmalara ilişkin
cevabi yazılar İnsan Hakları Daire Başkanlığı’na iletilmiştir.
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Eylem Planın etkili bir şekilde uygulanması ve özellikle sorumlu kurumların
sürece en üst düzeyde aktif olarak katılımının sağlanması konusunda farkındalıklarının
artırılması amacıyla Bakanlığımız koordinesinde 2016 yılı içerisinde üst düzeyli bir
Çalıştay yapılması öngörülmektedir.
Bireysel Başvuru1
Anayasa Mahkemesi’ne 2015 yılında 20.376 yeni bireysel başvuru yapılmıştır.
Ocak 2016 tarihi itibariyle derdest bireysel başvuru sayısı 21.570’tir.
Anayasa Mahkemesi 2015 yılında görüş için Bakanlığımıza 916 bireysel
başvuru (2014 yılı 1520) bildiriminde bulunmuştur. Bu başvurulardan 386 (2014 yılı
512) tanesine Bakanlık görüşü hazırlanarak Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmiştir.
479 (2014 yılı 598) başvuruda ise Bakanlığımızca görüş verilmemesine karar
verilmiştir. 1 adet bireysel başvuruda ise Bakanlığımızca görüş verilmeden önce
karar verilmiştir.

1 Yazım tarihinde, Anayasa Mahkemesi 2015 yıl sonu istatistikleri yayımlanmadığı için
Bakanlığımız verileri esas alınmıştır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi verileri ile farklılık
olabilir.
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2015 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından Bakanlığımıza 408 adet ihlal
kararı bildirilmiştir. En fazla ihlal kararı 241 karar ile adil yargılanma hakkından verilmiş
iken onu 58 ihlal kararı ile mülkiyet hakkı takip etmektedir.
Tercüme Faaliyetleri
2015 yılında 136 karar, 131 hükümet görüşü İngilizce diline tercüme edilmiş,
bunun yanında eylem planı, eylem raporu ve diğer evraklar ile birlikte toplam 11.628
sayfa tercüme yapılmıştır.
2015 yılında 140 karar, 48 başvuru Fransızca dilinden tercüme edilmiş, bunun
yanında eylem planı, eylem raporu ve diğer evraklar ile birlikte toplam 4427 sayfa
tercüme yapılmıştır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi kapsamında AİHS 6. Madde
Rehberi’nin ceza hukuku kısmı Bakanlığımız bünyesindeki tercümanlar tarafından
Türkçe’ye çevrilmiştir.
7- 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 kurumu 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 1.550 adet temin edilerek ilgili birimlerin hizmetine
verilmektedir.

Sıra
1

2015 Yılında Baskısı Yapılan Kitaplar
Yüksek Mahkemeler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Hâkimler ve
Savcılar Kanunu

Adet
2.000

2

Adalet Dergisi (51. Sayı)

3.500

3

Yargıtay Ceza ve İş Bölümü Rehberi

2.800

4

Noterlik Kanunu ve Yönetmeliği

2.500
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5

İdari Yargı Mevzuatı

2.500

6

Borçlar Kanunu

4.000

7

Kadastro ve İmar Mevzuatı

3.000

8

Adalet Dergisi (52. sayı)

2.300

9

Türk Ceza Kanunu

10

Türk Ceza Mevzuatı Kanun Tüzük Yönetmelikler

2.000

11

Adalet Dergisi (53. sayı)

2.300

12

Bakanlarımız

400

350

Bunların yanında Bakanlığımız stratejik yönetim ve adalet hizmetlerinde yıl
içerisinde yapılan faaliyetleri kamuoyu ve yargı camiasına duyurmak amacıyla;
Adalet Bakanlığı Stratejik Planı (2015-2019)
Yargı Reformu Stratejisi
Judicial Reform Strategy
Avrupa Adaletin Etkinliliği Komisyonu (CEPEJ) Raporu
Adalet Bakanlığı Stratejik Planı Gerçekleşme Durumu (2009-2014)
Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi Gerçekleşme Durumu (2009-2014)
2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu
2016 Yılı Performans Programı
2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması
Uluslararası Mağdur Hakları Sempozyumu Kitabı
hazırlanarak yayımlanmıştır.
8- Ceza İnfaz Sistemine Yönelik Faaliyetler
Ceza infaz sistemine ilişkin yaklaşımımız suçluların ıslahı, topluma
kazandırılması ve tekrar suç işlemelerinin önlenmesi amacı doğrultusundadır. Son
on yılda ceza infaz sistemimizde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştır.
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Bu kapsamda 2015 yılında, ceza infaz alanında Bakanlığımız Stratejik Planında
(2015- 2019) yer alan hedefler doğrultusunda; güvenlik ve iyileştirmeyi odak alan
çağdaş infaz anlayışının gerektirdiği mevzuat değişiklikleri yapılmış, insan kaynakları
güçlendirilmiş, fiziksel kapasitede artış sağlanmış, hükümlülerin ıslahı ve yeniden
topluma kazandırılmasına yönelik faaliyetlere devam edilmiş ve alternatif ceza infaz
tedbirleri geliştirilerek yaygınlaştırılmıştır.
Mevzuata Yönelik Düzenlemeler
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik 22 Ağustos 2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun 81 nci maddesi ile değiştirilen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin uygulamasında oluşan sorunların giderilmesi
ve açık ceza infaz kurumlarından faydalanan hükümlü sayısının artırılmasına imkân
sağlanması, ayrıca yönetmeliğin uygulanma sürecinde uygulayıcıların tereddüt ettiği
durumlara açıklayıcı düzenlemeler getirebilmesi amacıyla bu yönetmelik değişikliği
hazırlanmıştır.
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince,
ceza infaz kurumlarının türlerine göre tahsisi ile hükümlü ve tutukluların nakil
işlemleriyle ilgili usul ve esasları göstermek, mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak
ve uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla 05/06/2015 tarihinde 167
Sayılı Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında
Genelge yürürlüğe girmiştir.
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.
05/03/2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren “Denetimli Serbestlik Rehberi Yönetmeliği” ile ulusal standartlar oluşturulmuş,
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hizmet kalitesinin artırılması 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.
“Denetimli Serbestlik İstatistik ve Analiz Sisteminin Geliştirilmesi” ne yönelik
çalışmalar kapsamında 2015 yılı içinde;
•

İstatistiki verilerin ve analizlerin daha sağlıklı hale getirilebilmesi için
akademisyenlerin desteğinin alınması,

•

Suç ve karar türlerine göre verilerin oluşturulması,

•

Denetimli serbestlik tedbiri altındayken işlenen suçların analizi,

•

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)
kararı ile denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin verilerinin
oluşturulması faaliyetleri yürütülmüş, faaliyetler her ayın sonunda, bir
önceki ayın istatistiki verilerinin UYAP’tan aktarılması ile tamamlanmıştır.

Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin profil bilgisini edinmek
amacıyla, “Uygulanmakta Olan Araştırma Değerlendirme Formu’nun (ARDEF) Veri
Analizi Raporunun Yazılması” çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, denetimli
serbestlik müdürlüklerinde Araştırma ve Değerlendirme Formu uygulanan ilk üç
aylık dönemdeki (Ocak-Şubat-Mart aylarında) 17.825 yükümlüye, ikinci üç aylık
dönemdeki (Nisan-Mayıs-Haziran aylarında) 15.200 yükümlüye ve üçüncü üç aylık
dönemdeki (Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında) 20.587 yükümlüye ait veri analizi
raporları tamamlanmıştır.
“Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde Doldurulan ARDEF ve Hazırlanan
Denetim Planlarına İlişkin İnceleme ve Denetim Sisteminin Oluşturulması”na yönelik
çalışmalar kapsamında 2015 yılı içinde;
•

Denetimli serbestlik müdürlüklerinde doldurulan ARDEF ve hazırlanan
denetim planlarının incelenmesi,

•

İncelenen ARDEF ve denetim planları doğrultusunda müdürlük karnelerinin
oluşturulması,

faaliyetleri yürütülmüştür.
Bu kapsamda her ay, denetimli serbestlik müdürlüklerinin ARDEF ve denetim
planları incelenmiş, her 3 ayda bir incelenen ARDEF ve denetim planları dikkate
alınarak müdürlük karneleri oluşturulmuştur.
“Uygulanmakta Olan Araştırma ve Değerlendirme Formu’nun (ARDEF)
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Güncellenmesi” ne yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, denetimli
serbestlik sistemi içerisinde yükümlülerin risk ve ihtiyaç tespitinin yapılabilmesi
amacıyla geliştirilen ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde 18.03.2013 tarihinden
itibaren uygulanmaya başlayan “Araştırma ve Değerlendirme Formu (ARDEF)”nun
güncelleme çalışmaları için sorun tespitine yönelik sahadaki uygulayıcı personelin
katılımı ile bir çalıştay yapılmış ve çalıştayda tespit edilen sorun alanları raporlanmış,
sorun alanına yönelik olarak akademisyenler (ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi İstatistik
Bölümü), yazılım firması ve istatistik danışmanlık şirketleri ile görüşmeler yapılmış ve
iş listeleri oluşturulmuştur. Ancak, söz konusu iş listelerinin gerçekleştirilmesi ayrı bir
bütçe ile mümkün olacağından, “Uygulanmakta Olan Araştırma ve Değerlendirme
Formu’nun (ARDEF) Güncellenmesi” ne yönelik çalışmaların IPA projesi kapsamında
yapılmasına karar verilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı (Alo
191)‘na gelen denetimli serbestlik sürecine ilişkin sorulara etkin yanıt verilebilmesi
amacıyla operatörlere hizmet başında eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda, 12.10.2015 – 06.11.2015 tarihleri arasında 101’i operatör ve 31’i
Sağlık Bakanlığı’nda görevli kadrolu personel olmak üzere toplam 132 kişiye
eğitim verilmiştir. Eğitim, 15’er kişilik gruplarla yapılan toplantılarla başlatılmış ve
sorun alanı tanımlanmıştır. Daha sonra hizmet başında çağrılar esnasında birebir
paylaşımlarla devam ettirilmiştir. Eğitim süresince katılımcılardan sık karşılaştıkları
soruları belirlemeleri istenmiş ve bir soru havuzu oluşturulmuştur. Alo 191 Danışma
ve Destek Hattı bünyesinde göreve yeni başlayacak operatörler tarafından etkin
desteğin verilmesi ve yönlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla tedavi ve denetimli
serbestlik kararları kapsamındaki denetimli serbestlik sürecine yönelik olarak
23.12.2015 tarihinde de bir eğitim gerçekleştirilmiştir.
Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Elektronik İzleme
Mahkemeler tarafından haklarında denetimli serbestlik tedbirine ilişkin bir karar
verilen ve toplum içerisinde takip ve kontrol edilmeleri gereken kişilerin sürekli ve etkin
bir şekilde denetimlerinin yapılmasına olanak sağlayan; yeniden suç işlenmesinin
önlenmesine, kişinin suç ortamından uzak tutulmasına, topluma kazandırılmasına
ve hakkındaki iyileştirme ve ıslah çalışmalarından verim alınmasına hizmet eden
elektronik cihazların kullanımı, elektronik izlemenin temelini oluşturmaktadır.
Elektronik izleme, yalnız başına bir ceza veya tedbir olmayıp belirli bir ceza veya
tedbirin toplum içerisinde denetimine olanak sağlayan bir araçtır. Elektronik izleme
sayesinde sadece denetimi yapılan kişi ile denetim merkezi veya görevlisi arasında
kurulan bir elektronik iletişim vasıtasıyla kişi denetlenebilmektedir.
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18 Kasım 2011 tarihinde “Denetimli Serbestlik Altındaki Kişilerle Yürütülecek
Elektronik İzleme Pilot Uygulaması Hakkında İşbirliği Protokolü” kapsamında
başlatılan pilot uygulama ile 25 Şubat 2012 tarihinde hükümlülerin elektronik kelepçe
ile izlenmesine başlanmıştır. 2012 yılı içerisinde elektronik izlemenin uygulama alanı
ve kapsamı ile ilgili olarak mevzuat çalışması yapılmış; 11 Nisan 2012 tarihinde
5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’na 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 2015 tarihine kadar olan süreçte toplam 12.257 kişi elektronik
yöntemlerle izlenmiştir. Halen 2.492 kişinin elektronik yöntemlerle izlenmesine devam
edilmektedir.
Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu hükümlülerin var olan psikososyal sorunlarının giderilmesine yardımcı olmak, salıverilmeleri sonrasına ilişkin
yaşantılarına hazırlık yapmak ceza infaz kurumunda bulundukları süreci kendileri,
aileleri ve toplum açısından bir değişim süreci haline getirmek amacı ile yapılan
bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları kurumlarımızda psiko-sosyal servis görevlileri
tarafından sürdürülmektedir.
Yetişkin İyileştirme Faaliyetleri
Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı (YARDM)
kapsamında ceza infaz kurumlarında ruhsal sorunları olan hükümlü tutukluların
hızlı, standart ve doğru şekilde değerlendirilmesi, tanı alması, etkin müdahale
programlarının oluşturulması ile ceza infaz kurumlarında ruh sağlığını destekleyici
bir ortam geliştirmek ve ceza infaz kurumu çalışanlarının ruh sağlığını korumak
ve ruh sağlığı konusunda çalışanların farkındalığını artırmak amacı ile çalışmalar
yürütülmüştür. Bu kapsamda, ceza infaz kurumlarındaki ruh sağlığı problemleri olan
hükümlü ve tutukluların personel tarafından erken dönemde tanınması ve psikososyal yardım servis personelinin eğitimi amacıyla bir erken tanı ve değerlendirme
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sistemi oluşturulmuştur. Aynı zamanda madde bağımlılığı ve ruh sağlığı problemleri
olan hükümlü/tutukluların tedavileri ve bu hükümlü/tutuklulara doğrudan iletişimi
bulunan personelin eğitimi için yeni yaklaşım modelleri geliştirilmiş ve geliştirilen
Kurumsal Yaklaşım Rehberi’nin tüm kurumlara yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında
230 kurum müdürüne eğitimler verilmiştir.
Ruhsal sorunların ve bağımlılık ile ilgili sorunların önlenmesi, rehabilite
edilmesi veya tedavisi için “Bireysel Müdahale Programları” geliştirilmiştir. Programın
yaygınlaştırılması ve tüm ceza infaz kurumlarında uygulanabilmesi amacıyla 2015
Yılında toplam 203 psiko-sosyal yardım servis uzmanına uygulayıcı eğitimleri
verilmiştir.
Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) ve Araştırma Değerlendirme
Formu (ARDEF) çalışmalarının devamı niteliğinde, yetişkin hükümlü/tutuklulara
yönelik olarak UYAP ile bütünleştirilmiş bir Ruhsal Sorunları Tanıma ve Değerlendirme
formları geliştirilmiş UYAP ile entegrasyon çalışmaları tamamlanmış ve 2015 yılı içinde
yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 203 psiko-sosyal yardım servis uzmanı ile
620 psiko-sosyal servis memuru ve kurum kabul memuruna eğitimleri verilmiştir.
Yine, ceza infaz kurumlarımızda yürütülen psiko-sosyal servis çalışmaları
kapsamında söz konusu servis görevlilerinin uygulayıcı eğitimlerini aldığı; Öfke
Kontrolü Programı, Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişimi Programı, Sigara Alkol
ve Madde Bağımlılığı Programı, Önce Düşün Programı, Özel Gözetim ve Denetim
Programı, İntihar ve Kendine Zarar Verme Programı gibi grup müdahale programları
ile Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 0-18 Yaş Aile Eğitim Programı kurumlarda
uygulanmaktadır.
Uygulanan müdahale programlarını yaygınlaştırmak amacıyla 400 psikososyal servis uzmanına Öfke Kontrolü Programı, Salıverilme Öncesi Mahkum
Gelişimi Programı, İntihar ve Kendine Zarar Verme Programı, 450 psiko-sosyal servis
uzmanına Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı, 200 Psiko-sosyal servis
uzmanına 0-18 Yaş Aile Eğitim Programının eğitimleri verilmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Leonardo da Vinci Yenilik
Transferi Projeleri” kapsamında “Mahkum Kadınlar için APL ve Kariyer Planlama
Merkezleri Projesi” faaliyetleri; ilgili Genel Müdürlük Yetkilileri, uzmanları ve proje
akademisyen ekibi ile birlikte yürütülmüş, proje kapsamında mahkum kadınların
kariyer planlamasına destek olmak amacı ile 8 adet değerlendirme ölçeği, 45 adet
meslek formu geliştirilmiştir. Kariyer Planlama Merkezleri ve Yeterlik Ajansı yapısına
ilişkin modeli anlatan ve merkezlerde mahkûm kadınlara yönelik olarak uygulanacak
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ölçekleri içeren bir rehber kitap hazırlanmış, geliştirilen ölçeğin UYAP ‘a entegrasyonu
ile uygulayıcı eğitimleri 2015 yılında tamamlanmış ve ceza infaz kurumu uygulamaları
devam etmektedir.
İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi; Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Değerlendirme, Profil Araçları ve Rehabilitasyon
Programlarının Geliştirilmesi Projesi; farklı suç motivasyonları ve suç davranışları
sebebiyle ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler için; infaz ve rehabilitasyon
süreçlerini birey odaklı hale getirmek, hükümlüleri suç motivasyonlarına uygun olarak
sınıflandırmak, risk değerlendirme aracı ve bu doğrultuda bireyselleştirilmiş müdahale
programları geliştirmek amacıyla yürütülmektedir.
Bu doğrultuda; Motivasyon değerlendirme, Risk Değerlendirme ve Profil
Değerlendirme araçları geliştirilmiş 2015 yılında İstanbul’da bulunan ceza infaz
kurumlarında görev yapan 10 psikolog ve sosyal çalışmacı tarafından 1.000
hükümlüye araçların verimliliğini ölçmek amacıyla pilot uygulama gerçekleştirilmiş, bu
aşamanın sonrasında araçların uygulanabilirliği ölçülerek 20.000 hükümlü tutukludan
oluşan örneklem üzerinde uygulamaların başlatılabilmesi için çalışmayı yürütecek
araştırma ekibine eğitim verilmiş ve uygulama başlatılmıştır. Araştırma ekibi farklı
alanlarda çalışan 140 (70+70) ceza infaz kurumu personelinden (psikolog, sosyal
çalışmacı) oluşmaktadır. Araştırma verilerine göre en az 12 yeni müdahale programı
ve Hızlı Değerlendirme Aracının hazırlanması planlanmaktadır.
Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ve uygulanması planlanan kısa araç
ve müdahale programlarının UYAP entegrasyonunun sağlanarak; tamamlanan Ceza
İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesinin bir
verisi haline getirilmesi ve mevcut uygulamada ARDEF formunun doldurulmasıyla
çıkan ihtiyaç raporuna DEPAR projesi sonucu oluşturulacak en az 12 müdahale
programının ihtiyaç olarak çıkması hedeflenmelidir.
Fiziksel Yapıdaki İyileştirmeler
2015 yılında yapılan inşaatlar, ek binalar, kamu kurumlarından alınan binalar
ve yeni düzenlemeler sonucu %8.89 oranında kapasite artışı gerçekleştirerek 14.507
kişilik kapasite artışı sağlanmıştır.
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.
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2015 yılında şehir yerleşim merkezi içinde kalan, gerekli eğitim ve iyileştirme
çalışması yapılamayan ve fiziki olarak da ekonomik ömrünü dolduran 32 ilçe ceza
infaz kurumunun kapatılması planlanmış ancak hükümlü ve tutuklu sayısındaki
yoğunluk nedeniyle 15 kurum kapatılmıştır.
İnsan Kaynağının Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmalar
Ülkemizde, ceza infaz kurumu sayısına bağlantılı olarak ortaya çıkan personel
açığının asgari düzeye indirilebilmesi için açıktan atama iznine bağlı olarak çeşitli
unvanlarda personel istihdamı yapılmaktadır. Bu bağlamda yapılan atamalarla
hedefimiz; ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde toplam kaliteyi
amaçlayan, çalışanların fiziksel ve zihinsel gücünü kullanarak kurumun performansını
ve hizmet kalitesini arttıran, takım ruhuyla hareken eden, karşılıklı güvene dayalı,
zamanı ve kaynakları doğru yöneten, insiyatif kullanan, sürekli öğrenen ve öğreten
bir yönetim felsefesini egemen kılmaktır.
Avrupa ceza infaz kurumlarında her 100 hükümlü veya tutukluya 1 uzman
düşerken, ülkemizde yaklaşık olarak 176 hükümlüye 1 uzman düşmektedir.
Bu doğrultuda taşra teşkilatına ilişkin 2015 yılına ait istihdam aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.

Unvan

Açıktan
Atanan
Personel
Sayısı

Açıktan
Yeniden
Atanan
Personel
Sayısı

Kurumlar
Arası
Atama
Yoluyla
Atanan
Personel
Sayısı

Görevde
Yükselme
Sınavı
Sorucu
Atanan
Personel
Sayısı

İşlemi
Devam
Eden
Personel
Sayısı

Toplam

İkinci Müdür

103

103

İdare Memuru

99

99

Şef

25

25

Sayman

25

25

50

54

43

43

Öğretmen
DSM Müdür
Yardımcısı
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Sosyolog

2

Psikolog

105

2

1

1

İnfaz ve Koruma
Başmemuru

191

191

İnfaz ve Koruma
Memuru

895

Sözleşmeli İnfaz ve
Koruma Memuru

874

874

Sözleşmeli
Destek-Sağlık
Personeli

344

344

1

896

Hizmetli (Engelli
Kadrosu)

60

60

Cezaevi Katibi

23

23

Aşçı

8

8

Kaloriferci

7

7

Şoför

23

23

Teknisyen

20

Sağlık Memuru

TOPLAM

1

21

1

2194

3

1

7

536

60

2800

İnfaz İşlemlerinin İyileştirilmesine Yönelik Yürütülen Projeler
Denetimli serbestlik sisteminin mevcut ihtiyaçları dikkate alınarak aşağıdaki
projelerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
1. Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin
Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi: Proje, Avrupa Birliği Katılım Öncesi
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Ortaklığı Yardım Aracı (IPA) 1. Bileşeninin 2012 yılı programlaması için teklif edilmiş
ve ESEI programlaması kapsamında kabul edilmiştir.
Projenin amacı; Türkiye’de etkili ve işlevsel bir elektronik izleme sistemi
oluşturmak için bilgi ve deneyim kazanmak, bu yolla Türkiye için AB standartlarıyla
uyumlu en uygun sistemi belirlemektir.
Proje, 17 Ağustos 2015 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Proje ile ilgili
genel değerlendirme yapmak ve proje aktivitelerini planlamak amacıyla 1 Eylül 2015
tarihinde toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda, Projenin 2015 yılı Aralık ayı sonuna kadar
olan aktiviteleri planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
2. Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkin Bir Risk
Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi: Proje, Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Ortaklığı Yardım Aracı (IPA) 1. Bileşeni kapsamında kabul edilmiştir.
Projenin amacı; suç işleyen çocukların etkin bir şekilde topluma kazandırılması
amacıyla risk ve ihtiyaç değerlendirme aracı geliştirmektir.
Proje kapsamında 2015 yılında;
•

14 Eylül 2015 tarihinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli
Serbestlik Daire Başkanlığı’nda proje faaliyetleri hakkında toplantı
gerçekleştirilerek onay sürecinde atılması gereken adımlar belirlenmiş ve
üst düzey idarecileri ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

•

24 Kasım 2015 proje sürecine ilişkin bilgi almak üzere, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli ile UNICEF’in, Merkezi Finans ve
İhale Birimi’nin katılımlarıyla Merkezi Finans ve İhale Birimi’nde toplantı
gerçekleştirilmiştir.

•

30 Kasım 2015 Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğünde UNICEF Çocuk
Koruma Program Sorumlusu ile proje dokümanlarının incelenmesi
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
9- 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.
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
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benzeri etkinlikler gerçekleştirmekte ve eğitim programları yürütmektedir.
Kurum kapasitesinin güçlendirilmesi, fiziki alt yapı ve teknik imkânlarının
artırılması 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, laboratuvarlarıyla 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
laboratuvarlar 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 üncü maddesinde belirtildiği üzere 7 birimden oluşmaktadır. 2015
yılında faaliyete geçen birimler göz önüne alınarak, 31.12.2015 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 77 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.
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2015 yılında Adli Tıp Kurumu’nda görev yapan mevcut personel sayısı 530’u
kadın, 905’i erkek olmak üzere 1435 kişidir. 2015 yılı sonu itibariyle görev yapan
personelin, yaş ve cinsiyet durumu aşağıda belirtilmiştir.
YAŞ

ERKEK

KADIN

TOPLAM

20-29

117

91

208

30-39

292

185

477

40-49

200

153

353

50-Üzeri

296

101

397

TOPLAM

905

530

1435

Unvan

ERKEK

KADIN

TOPLAM

Başkan

1

0

1

Başkan Yardımcısı

2

0

2

Grup Başkanı

8

1

9

Adli Tıp Şube Müdürü

4

0

4

Antropolog

0

2

2

Asistan

54

10

64

Gözlem İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

Morg İhtisas Daire Bşk.

0

0

0

Kimya İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

Biyoloji İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

Trafik İhtisas Daire Bşk.

0

1

1

Biyolog

24

17

41

Kurum Tabibi

1

0

1

Diş Hekimi

0

1

1

Diş Tabibi

0

0

0

Eczacı

0

0

0

Fizik İhtisas Daire Bşk.

0

0

0

İhtisas Kurul Başkanı

4

0

4

İhtisas Dairesi Başkanı (Ths)

7

1

8

İhtisas Dairesi Başkanı (Shs)

7

1

8

İhtisas Kurul Üyesi

38

11

49

Fizikçi

6

0

6

Psikolog

0

4

4

Raportör

0

0

0

Sosyal Hizmetler Uzmanı

0

1

1

Şube Müdürü

0

0

0

Tabip

3

0

3
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Uzman (Ths)

22

6

28

Uzman

236

107

343

Uzman Tabip

0

0

0

Hemşire

0

15

15

Laborant

31

37

68

1. Hukuk Müşaviri

0

1

1

Hukuk Müşaviri

1

0

1

Evrak ve Arşiv Şube Müdürü

1

0

1

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

0

0

0

Personel Eğitim Şube Müdürü

0

0

0

Şef

19

16

35

İnfaz ve Koruma Baş Memuru

1

0

1

Memur

20

16

36

Ambar Memuru

1

0

1

Ayniyat Memuru

1

1

2

Emanet Memuru

2

0

2

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

4

0

4

İnfaz ve Koruma Memuru

10

2

12

Santral Memuru

0

0

0

Silah Muayene Memuru

1

0

1

Daktilograf

1

3

4

Sekreter

0

0

0

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

152

130

282

Şoför

17

0

17

Kimyager

28

28

56

Mühendis

54

52

106

Tekniker

12

15

27

Teknisyen

23

4

27

Teknisyen Yardımcısı

8

1

9

Sağlık Teknikeri

18

33

51

Sağlık Teknisyen Yardımcısı

6

0

6

Otopsi Teknisyen Yardımcısı

1

0

1

Laborant Yardımcısı

4

0

4

Hizmetli

53

12

65

Aşçı

6

1

7

Kaloriferci

1

0

1

Bekçi

9

0

9

905

530

1435

GENEL TOPLAM
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31/12/2015 tarihi itibariyle Adli Tıp Kurumu’nda görev yapan personelin
527’si doktora, 41’ü yüksek lisans, 358’i lisans, 239’u ön lisans, 189’u lise ve 81’i
de ilköğretim düzeyinde eğitim görmüştür.

Eğitim
Durumu

Doktora

Yüksek
Lisans

Lisans

Ön Lisans

Lise

İlköğretim

Kişi Sayısı

527*

41

358

239

189

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; 2015 yılına ait faaliyetleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıkları tarafından gönderilen dosyalara ait
tablo (Merkez)
İşlem Yapılan Belge Açıklaması
Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıkları tarafından gönderilen
dosya

Gelen
Evrak

Giden
Evrak

102444

102223

)
Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen dosyalara ait tablo
(İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlükleri)
İşlem Yapılan Belge Açıklaması
Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıkları tarafından gönderilen
dosya

Gelen
Evrak

Giden
Evrak

100746

100746

Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen dosyalara ait
tablo (Taşra Teşkilatı Adli Tıp Şube Müdürlükleri)
İşlem Yapılan Belge Açıklaması
Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıkları tarafından gönderilen
dosya
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Gelen
Evrak

Giden
Evrak

201186

201186
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Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen dosyalara ait
tablo (Taşra Teşkilatı Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları)
İşlem Yapılan Belge Açıklaması

Gelen
Evrak

Giden
Evrak

Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıkları tarafından gönderilen
dosya

57048

57871

10- Adalete Erişim
CEPEJ, adalete erişimi “adli hizmetlerin erişilebilirliğini ve etkinliğini etkileyen
tüm hukukî ve organizasyonel etmenler” olarak ifade ederek çerçeve bir tanım ortaya
koymuştur. Adalete erişim, kişilerin haklarını bilmeleri ve bu haklarına etkili bir şekilde
erişebilmeleri için devletin desteğiyle her türlü önlemin hukuk sistemi tarafından
alınmasıdır.
Adalete erişim daha çok çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, mülteciler,
hükümlüler, yoksul kesimler gibi dezavantajlı gruplara yönelik olarak yapılan hukukî
bilgilendirme ve mahkeme süreçlerinde avukat hizmetlerinden faydalanma ile
mahkeme masraflarından muaf tutulma araçlarının kolaylaştırılması hedefine yönelik
çalışmaktadır. Böylece dezavantajlı grupların hukuk yollarını bilgi eksikliği, güvensizlik,
karmaşık hukuk prosedürleri nedeniyle kullanamamasının önündeki engelleri ortadan
kaldırılması planlanmaktadır.
Dezavantajlı grupların adalete erişiminde hukukî, kurumsal, ekonomik ve
sosyo-kültürel olmak üzere bazı engeller bulunmaktadır. Bu engellerin ortadan
kaldırılmasına yönelik bugüne kadar bir takım adımlar atılmıştır. Bu kapsamda
adliyelerin bir kısmında danışma masaları ve yön levhaları oluşturulmuş, engelliler
için tedbirler alınmıştır. Ayrıca; www.hukukiyardım.gov.tr sitesi kurulmuş ve bu site
üzerinden yargısal süreçler hakkında bilgiler oluşturulup, buradaki tüm bilgiler broşür
hâline getirilerek adliyelere dağıtılmıştır. UYAP üzerinden elektronik imza ile dava açma
ve dava bilgilerine ulaşma, SMS aboneliği ile bilgilendirme imkânları getirilmesinin
yanı sıra önümüzdeki süreçte özellikle adliye internet sitelerinin yeniden gözden
geçirilerek gerek yargılama faaliyetleri gerekse bir takım temel hukukî bilgilerin ve
dava dilekçe örneklerinin yer aldığı bir yapıya dönüştürülmesi gerekmektedir.
Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi için ceza yargılamasında belirli
mağdur ve tüm sanıklara ücretsiz olarak avukatla temsil imkânı getirilmesi de önemli
değişikliklerdendir. Ayrıca hukuk yargılamasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarına uygun olarak adli yardıma daha kolay erişilebilmesi için de düzenlemeler
yapılmıştır.
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Adalete erişim öncelikli alanımız olmaya devam etmekle birlikte, konu ile ilgili
tüm bilgiler broşür haline getirilerek adliyelere dağıtılmıştır. Bunun yanında Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak adli yardım kolaylaştırılmıştır.
Adalet Bakanlığı bütçesinden adli yardım için yapılan harcamalar aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
YILLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN ZORUNLU MÜDAFİ VE ADLİ YARDIM
ÖDEMELERİ
HUKUK YARGILAMASI

CEZA YARGILAMASI

GENEL BÜTÇEDEN
YAPILAN
ÖDEMELER
(ADLİ YARDIM)

BAROLARA
YAPILAN
ÖDEMELER
(ADLİ YARDIM)

ZORUNLU MÜDAFİ
ÖDEMELERİ

BERAAT EDEN
SANIK VEKİLİ
LEHİNE YAPILAN
ÖDEMELER

2012

4.200.472,00 TL

30.079.154,80 TL

158.121.088,03 TL

14.659.582,96 TL

2013

5.200.988,20 TL

37.756.700,77 TL

186.697.476,28 TL

23.292.792,50 TL

2014

5.326.311,00 TL

44.836.460,99 TL

177.123.643,35 TL

36.121.118,82 TL

2015

6.233.308,31 TL

55.127.048,85 TL

202.655.770,22

61.233.446,21TL

YILLAR

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
Talim ve Terbiye Kurulu 07/06/2013 tarih ve 53 sayılı karar ile Hukuk ve Adalet Dersi
2013 - 2014 öğretim yılından itibaren Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokul 6. veya 7.
sınıflarında seçmeli ders olarak uygulanmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde “Hukuk
ve Adalet Dersi”nin okullarda daha etkili ve verimli uygulanmasını sağlamak amacıyla
Milli Eğitim Bakanlığı’nca 81 ilden belirlenen sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik
olarak 2015 yılında Ankara’da hizmet içi eğitim semineri yapılmıştır. Ayrıca, Hukuk
ve Adalet dersinin tanıtımı için spot film hazırlanmıştır. Spot filmi 26 ulusal kanala,
14 çocuk kanalına yayınlanmak üzere gönderilmiş ve kanallarda yayınlanmaya
başlamıştır. Hukuk ve Adalet Dersi ile ilgili olarak www.hukukveadaletdersi.adalet.
gov.tr isimli internet adresinin sunuma açılması için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile
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çalışma yapılmaktadır. Sitenin güncelleme çalışmaları son aşamaya gelmiştir.
Hukuk Klinikleri
Bakanlığımızca, Avrupa Birliği ilerleme sürecinde hazırlanan ve 2015 yılında
güncellenen Yargı Reformu Strateji’nin “Adalete Erişimi Güçlendirmek” başlıklı 8
inci amaç altında “hukuk kliniği yöntemlerinin geliştirilmesi “ ayrı bir hedef olarak
belirlenmiştir.
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 imkânı sağlanmaktadır.
Böylece hukuki yardıma en çok ihtiyacı olan toplum kesimlerinin ihtiyacı giderilirken,
bir taraftan da kalıcı ve kullanılabilir hukuk eğitimi ile öncelikle hukuk fakültesi
öğrencilerine ve toplumun tüm kesimlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Söz
konusu hedefin gerçekleştirilmesi için üniversitelerle işbirliği yapılacağı da aynı hedef
içinde değerlendirilmiştir. 06/07/2015 tarihinde Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin 6284 sayılı Kanuna
yönelik hukuk kliniği uygulamalarında bulunmalarına dair protokol imzalanmıştır.
Protokol kapsamında Ankara ve Ankara Batı Adliyeleri (aile mahkemeleri ve aile
içi şiddet soruşturma büroları), Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezi (ŞÖNİM) hukuk kliniği uygulama merkezleri olarak belirlenmiştir. Belirlenen
yerlerde öğrencilerin Hukuk Kliniği uygulaması yapacağı uygun fiziki yerler tespit
edilerek stantlar temin edilmiş, konu ile ilgili bilgilendirici broşür ve kitapçık basımı
yapılmıştır.
21.10.2015 tarihinde Ankara Adalet Sarayı konferans salonunda Aile İçi
Şiddetle Mücadelede Hukuk Klinikleri Tanıtım Töreni gerçekleşmiştir. 21 Ekim 2015
tarihinden bu yana Ankara ve Ankara Batı Adliyelerinde; 16 Kasım 2015 tarihinden
bu yana ise Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki pilot hukuk klinikleri
uygulamaları devam etmektedir. 05 Ocak 2016 tarihi itibariyle kliniklerden toplam
80 kişi yararlanmış olup, klinik hukuk uygulamasına katılan 145 öğrenciye sertifika
verilmiştir. Hukuk kliniği uygulamalarının yaygınlaştırılması ve halen devam eden
uygulamaların tespiti için tüm hukuk fakülteleri ile işbirliği yapılmaktadır. Özellikle
mülteciler hukuku, insan hakları, arabuluculuk, gündelik hayat ve kira uyuşmazlıkları
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konularında da hukuk klinikleri başlatılması çalışmalarına devam edilmektedir.
Ayrıca; Proje kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığınca oluşturulan
bilgilendirici internet sitesi (www.evicisiddet.adalet.gov.tr) hizmete sunulmuştur.
Sitenin İngilizce versiyonunun hazırlık süreci devam etmektedir. Hukuk Kliniği
uygulamaları sonucunda 3’er aylık dönemlerde faaliyet raporlarının düzenlenmesi ve
bu raporların internet sitesinde paylaşımının sağlanması hedeflenmektedir.
Hukuki Himaye Sigorta Sisteminin Etkinleştirilmesi
Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgesinde “Adalete Erişimin Güçlendirilmesi”
10 temel amaçtan biri olarak görülmüş ve bu amaç doğrultusunda “Hukuki Himaye
Sigortasının Yaygınlaştırılması” stratejik hedeflerden (8.4) biri olarak belirlenmiştir.
Avrupa ülkelerinde artık hızla gelişen bir sigorta kolu haline gelen hukuki himaye
sigortası sistemi sayesinde, düşük gelirli bireylerin de doğru ve güvenilir şekilde
hukuki yardım alarak adalete erişimleri mümkün olacaktır. Uygulamada bu sigorta
kolunun bireylerin yanı sıra dernekler, sendikalar, meslek odaları, kooperatifler ve
ticari şirketler gibi tüzel kişiler tarafından da tercih edilmeye başlanılması ile ekonomik
hayatın büyük ölçüde güvenceye kavuşacağı düşünülmektedir.
Türkiye’de bireysel anlamda hukuki himaye sigortasının önünde yasal bir
engel bulunmamaktadır. Ancak buna rağmen ülkemizde hukukî himaye sigortası
henüz yeterince gelişmediği gibi yerleşik bir uygulama haline de gelmemiştir.
Proje ile, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin altıncı maddesine uygun
olarak hukuki himaye sigorta sisteminin geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması
suretiyle bireylerin karşılaşabilecekleri hukukî risklere karşı düşük bir ücret karşılığında
hukukî yardım almalarını sağlamak hedeflenmektedir.
Proje kapsamında Ankara Barosu ile bir toplantı düzenlenmiş, çalışma
grubu oluşturulması için Makam’ın Olur’u alınmış ve yurtdışı örneklerinin yakından
incelenmesi için TAIEX Çalışma Ziyareti Başvuru Formu oluşturulmuştur. Çalışma
grubunun toplantılarına gerekli görülürse sigorta şirketleri, sendikalar, dernekler,
sivil toplum kuruluşları ve barolar davet edilerek mevcut uygulama, beklentileri
ve katkılarının ne şekilde olacağı hususlarında görüşlerinin alınması; projeden
yararlanması gerektiği değerlendirilen gruplar (işçiler, dezavantajlı gruplar, vs.)
üzerinden aktüerya ve maliyet hesaplarının yapılması ile toplantılar ve görüşmeler
sonrasında oluşturulan raporların birim amirlerine ve sonrasında Makam’a sunulması
planlanmıştır.
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11- Adalet Hizmetleri ile Savcıların İdari Görevlerine İlişkin Şikayetlerle 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 Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu’na gönderilmektedir.
2015 yılında Adalet Hizmetleri ile Savcıların İdarî Görevlerine İlişkin Şikayetler
DEVİR

GELEN

TOPLAM

BİTEN İŞ

DERDEST

24

295

319

294

25

Şikâyetin işleme konulmaması

174

İşlem yapılmasına yer olmadığı

31

Soruşturma evrakının işlemden kaldırılması

2

Soruşturma evrakının işlemden kaldırılması

2

Sadece disiplin yönünden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna tevdii

0

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 98. maddesi uyarınca,
soruşturma yapılması isteminde bulunulmasına gerek görülmeyen

56

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 76/3. maddesi uyarınca,  
kovuşturma izni verilmesi

1

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 76/3. maddesi uyarınca,  
kovuşturma izni verilmemesi

11

Sehven açılması nedeniyle ilgili bürolara gönderilen dosya

1

Adlî görev kapsamında kalması nedeniyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kuruluna gönderilmek üzere Muhabere Bürosuna çevrilen dosya

16

Mükerrer kayıt nedeniyle birleştirilmesine karar verilen dosya

0

TOPLAM

294
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Avukatların, Görev Suçlarından Ötürü Soruşturma ve Kovuşturma Yapılması
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.

Soruşturma izni ( devam eden)

811

Soruşturma izni verilmeyen

6539

Kovuşturma izni

1907

Kovuşturma izni verilmeyen

482

Diğer işlem türleri

1248

TOPLAM

10987

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 soruşturma ve kovuşturma genel hükümlere göre yapılmaktadır. Konuya ilişkin
bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kovuşturma izni verilen

38

Kovuşturma izni verilmeyen

219

İşlem yapılmasına yer olmadığı

3

Kovuşturma izni verilmeyen+Disiplin

14

Ölüm nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılması

3

Yeniden düşünce bildirilmesine yer olmadığı

4

İşten el çektirme

1

Başka dosya ile birleşen

9
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Noterlik görevinden doğmayan eylem, mahalline iade

11

İşten el çektirme tedbirinin devamı

1

İşlem yapılmasına yer olmadığı – Genel hükümlere göre evrakın mahalline iadesi

2

Kovuşturma izni + Disiplin talebi

3

İşten el çektirme tedbirinin kaldırılması

10

TOPLAM

318

12- Bilgi Edinme Hakkı Başvuruları
Dünyada 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. 2015 yılında gerçekleşen başvurulara ilişkin bilgiler
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Olumlu cevap verilen başvuru sayısı

1866

Reddedilen başvuru sayısı

932

Gizli bilgiler ayrılarak cevap verilen başvuru sayısı

–

Başka kurum ve kuruluşlara sevk edilen başvuru sayısı

723

İşlemden kaldırılanlar

18

Kısmen olumlu kısmen reddedilen başvuru sayısı

38

2015 yılı içinde bakanlığımıza gelen toplam başvuru sayısı

3559

2015 yılı içinde bakanlığımızca cevap verilen başvuru sayısı

2836

2015 yılında reddedilen başvurulara ilişkin tablo ise aşağıda yer almaktadır.
Tavsiye ve mütalaa talebini içeren başvurular

282

Ayrı veya özel bir çalışmayı gerektiren başvurular

101

Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında bulunmadığından reddedilen başvurular

257

Eksik başvuru

97
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İstenen bilgi veya belgelerdeki belirsizlik nedeniyle reddedilen başvurular

41

Kurum içi düzenlemeler kapsamında başvurular

9

Özel hayatın gizliliğine dair başvurular

16

T.C. Kimlik numarası olmayan başvurular

57

T.C. Kimlik numarası yanlış bildirilen başvurular

12

Tekrar mahiyetinde olan başvurular

40

Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler

1

Ücreti yatırılmayan başvurular

18

Adli Soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler

1

TOPLAM

932

Bilgi edinme başvuruları birçok konuyu kapsamaktadır. En çok başvuru
konusu yapılan 10 alan aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
1

Hukuki Konular Hakkında

662

2

Görülmekte Olan Dava Hakkında

566

3

Sınavlar Hakkında

494

4

Cezaevleri ve Hükümlüler Hakkında

290

5

Soruşturma Belgeleri Hakkında

286

6

İstatistikî Bilgiler Hakkında

170

7

Adli Sicil Kaydı Hakkında

149

8

Memur Sicil Notu Hakkında

115

9

Özlük Hakları Hakkında

114

10

Müfettiş Hal Kâğıtları Hakkında

96

13- Avrupa Birliği ile İlgili Faaliyetler
12 Eylül 1963 tarihli Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Ortaklık Kurulmasına
ilişkin Ankara Anlaşması’nda öngörülen gümrük birliği süreci sonrasında, 10-11 Aralık
1999 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği’nin (AB) Helsinki Zirvesi sonucunda
Türkiye’nin resmi aday statüsünün kabul edilmiş olması ile karşılıklı ilişkiler yeni bir
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boyut kazanmıştır.
AB Devlet ve Hükümet Başkanlarının 17 Aralık 2004 tarihli Zirvesinde aldığı
karar doğrultusunda, Ülkemizle üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde
başlatılması kararlaştırılmıştır. Katılım müzakereleri, Türkiye’nin AB müktesebatını iç
hukukuna aktarmasını ve onu etkili bir şekilde uygulamasını öngören bir süreçtir.
Müzakere sürecinin ilk aşaması olan tarama toplantıları, 20 Ekim 2005 tarihinde
yapılan Bilim ve Araştırma faslı tanıtıcı tarama toplantısı ile başlamış ve 13 Ekim 2006
tarihinde yapılan Yargı ve Temel Haklar faslı ayrıntılı tarama toplantısı ile sona ermiştir.
AB ile yürütülen tam üyelik sürecinde Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23 üncü
fasıl doğrudan Adalet Bakanlığı’nın sorumluluk alanında bulunmaktadır.
Adalet Bakanlığının dolaylı olarak sorumlu olduğu “3. İş Kurma Hakkı ve
Hizmet Sunumu Serbestîsi”, “4. Sermayenin Serbest Dolaşımı”, “6. Şirketler Hukuku”,
“7. Fikrî Mülkiyet Hukuku”, “10. Bilgi Toplumu ve Medya”, “19. Sosyal Politika ve
İstihdam”, “24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, “27. Çevre”, “28. Tüketicinin ve
Sağlığın Korunması”, “32. Mali Kontrol” fasıllarının müzakerelerine de katkı sunması
söz konusudur.
23 üncü fasıl kapsamında:
Katılım Ortaklığı ve Müktesebat Uyumu Faaliyetleri
•

Türkiye- AB Ortaklık Komitesi faaliyeti olarak 1 yurtdışı toplantısı
gerçekleştirilmiştir.

•

Bunun yanı sıra, Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu faaliyetleri
çerçevesinde yurt içinde 5 toplantı gerçekleştirilmiştir.

•

Avrupa Parlamentosunun Türkiye Hakkındaki Raporu ile ilgili yurt içinde
6, yurtdışında 1 toplantı gerçekleştirilmiştir.

•

AB Komisyonunun istişari ziyaret faaliyetleri kapsamında 2’si Brüksel’de,
3’ü yurt içinde olmak üzere toplam 5 toplantı gerçekleştirilmiştir.

•

2, 23, 24 ve 32 no.lu fasıllar kapsamında 9’u yurt içinde, 5’i yurtdışında
olmak üzere toplam 14 toplantı gerçekleştirilmiştir.

•

Türkiye - AB Vize Serbestisi Diyalogu kapsamında yurt içinde 12 toplantı
ve 1 çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
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Proje Eğitimi ve Koordinasyon Çalışmaları
Bakanlığımızın ilgili birim temsilcileriyle sağlanacak koordinasyonun etkin ve
kalıcı bir şekilde devam ettirilmesini sağlamak üzere 06.03.2007 tarihli Bakan Olur’u
ile Bakanlığımız bünyesinde sekretaryası Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen bir “Proje Koordinasyon Grubu” oluşturularak aşağıdaki konularda faaliyet
yürütmesi öngörülmüştür:
•

Proje stratejisi belirlemek, uygulamak ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinden
bu yönde oluşacak talep ve beklentiler doğrultusunda ilgili birim
temsilcileriyle irtibat noktaları oluşturmak,

•

Değişen ve güncellenen proje formatlarıyla ilgili bilgi ile bu konudaki eğitim
ve uzman desteğini ilgili kurumlardan almak,

•

Gerektiğinde AB yapısı ve süreciyle ilgili Bakanlığımızın ilgili birim
temsilcileri nezdinde bilgilendirme, değerlendirme ve bilinçlendirme
faaliyetleri gerçekleştirmek,

•

Proje stratejisi konusunda uzman yetiştirmek ve bu konunun her birimde
kalıcı ve devamlı hale gelmesini sağlamak,

•

Değişik gerekçelerle ve özellikle zaman yetersizliği mazeretiyle proje
önerisi ve hazırlanması konusundaki aksaklıkları bertaraf etmek,

•

Proje konularının kapsamı ile bu projelerin format ve standartları, proje
stratejisi, proje hazırlama ve yürütme konuları hakkında temel eğitim ile
teknik bilgi desteğini temin etmek,

•

Adalet Bakanlığı’nın, yargının yeniden yapılandırılması ve modernizasyonu
ile etkinliğinin artırılması adına AB ve yabancı ülkelerle birlikte geliştireceği
proje ve ikili işbirliği çalışmalarını belirleyerek bu alanda Bakanlığımız ilgili
birimleri arasında koordinasyonu sağlamak

Gelinen aşama itibariyle, Bakanlığımız üst düzey kadrolarında meydana gelen
görev değişiklikleri nedeniyle grup üyelerinin yeniden belirlenmesi gereği doğmuş;
ayrıca ismi de 10/10/2008 tarih, 1619 sayılı Bakan Olur’u ile “Proje Eşgüdüm Kurulu”
(PEK) olarak değiştirilmiştir.
Pozitif Gündem Kapsamında Yapılan Çalışmalar
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
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gündem Adalet Bakanlığı’nın faaliyetlerinden esinlenerek genişlemeden sorumlu AB
Komiseri Stefan Füle 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

•

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.
Reform Eylem Grubu Toplantıları
Avrupa Birliğine üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan reformlarının
uygulamasını takip etmek ve etkinliğini artırmak üzere Eylül 2003 tarihinde
Hükümetimiz tarafından Reform İzleme Grubu (2014 yılı değişikliği ile ismi Reform
Eylem Grubu olmuştur) kurulmuştur.
Reform Eylem Grubu’nun toplantılarına Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
ile Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanları katılmaktadır. REG’in sekretarya hizmetleri
Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
REG siyasi reformları izlemekle birlikte, reform tasarılarının hazırlanması,
TBMM’den geçirilmesi ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında da aktif bir rol
oynamaktadır.
23 üncü fasıldan doğrudan sorumlu olan Bakanlığımız bu alanda yapılan
gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak ve üyelik müzakereleri çerçevesinde
yapılan çalışmalara katkı sağlamak üzere REG toplantılarına katılmaktadır. Bu
kapsamda; 29 ve 30. RİG ile 1.REG toplantılarına katkı sağlamıştır.
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14- Bakanlık Tarafından Yürütülen Diğer Avrupa Birliği Ve İkili İşbirliği
Projeleri
Türkiye’de Yapılan Yargı Reformlarının Etki Analizinin Yapılması Projesi
Etki analizinin amacı, Türkiye’de yargı reformu sürecinin etkisi hakkında
genel fikir edinmek ve Adalet Bakanlığı Stratejik Planı ile Yargı Reformu Stratejisi’ne
dayanılarak, reform çabalarının yargının etkin ve verimli işleyişi üzerindeki etkilerini
analiz etmektir. Çalışma Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile işbirliği halinde
yürütülmüştür.
Çalışma sonucunda oluşturulan etki değerlendirmesine ilişkin raporun hazırlık
sürecinde; önceki raporlar, sürece katılan tüm aktörlerle yapılan görüşmeler, saha
ziyaretleri ve yapılan anket çalışmaları derinlemesine bir analize tabi tutulmuştur.
Güncellenen Yargı Reformu Strateji Belgesinin hazırlanması sürecinde de
çıktılarından yararlanılan raporun ilk iki bölümünde öncelikle 2002 yılından bu yana
gerçekleştirilen reformlar özetlendikten sonra, üçüncü bölümde reformların etkisi
değerlendirilmiştir. Sonraki bölümlerde ise, önemli bulgular ortaya konularak 2015
yılı sonrası öncelikli konulara değinilmiş ve nihayetinde rapor etkin ve verimli adalet
reformları için kapsamlı bir politika ve stratejik çerçeve ile sonuçlandırılmıştır.
Raporun sonuç bölümünde yapılan değerlendirmede, Türk yargı sisteminde
dünyadaki diğer yargı sistemlerine benzer sorunlar olsa da ülkemizin güçlü bir reform
ajandası olduğuna işaret edilmiş, devamında sorunlarla mücadele ederek üstesinden
gelme hususunda inanç ve kapasitemizin bulunduğu belirtilmiş ve inceleme yapılan
tarihe kadar gelinen noktada açıkça bir gelişim olduğu birçok kez vurgulanmıştır.
Yargıda Zaman Yönetimi (SATURN) Projesi
CEPEJ komisyonu tarafından 2007 yılında kurulmuş olan SATURN (Study
and Analysis of Judicial Time Use Research Network) Merkezi’nin temel fonksiyonu
da üye devletlerde yargının etkinliğini ve işleyişini iyileştirmek amacıyla adli zaman
yönetimini geliştirmek ve bu yolla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 ncı maddesi
ile korunan “makul süre içerisinde adil yargılanma hakkı”nı ihlalin önüne geçmektir.
SATURN Merkezi, bu amaç doğrultusunda üye ülkelerdeki yargısal faaliyetlere ilişkin
zaman yönetimi konusunda bilgi toplamakta ve geliştirdiği sistemin uygulanmasını
projeler aracılığı ile takip etmektedir.
Makul sürede yargılanmaya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6
ncı maddesi, “…mahkemeler iş yüklerini makul bir süre zarfında tamamlamakla
yükümlüdür...” hükmünü havidir. Söz konusu maddenin ihlal edilmesini önlemek
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amacıyla, “Adli Zaman Yönetimine İlişkin SATURN Rehber İlkeleri” oluşturulmuştur.
Bu rehber ilkelerin temel amacı bir yargılama faaliyetindeki sürelerin kısaltılarak
yargılamanın makul sürede bitirilmesini sağlamaktır. Söz konusu 15 rehber ilke
SATURN Merkezinin belirlemiş olduğu 63 ilke arasından seçilmiştir.
Rehber ilkelerin basit ve anlaşılır şekilde uygulanmasını sağlamak üzere,
bu ilkeler aynen uygulanmakla birlikte, aşağıda belirtilen dört aşamada kategorize
edilmiştir. Bu aşamalar; birinci aşama zaman planlaması yapılması, ikinci aşama
takip ve tespit, üçüncü aşama destek, dördüncü aşama denetim olmak üzere rehber
ilkelerle uyumlu şekilde uygulanacaktır.
Bakanlığımız adli zaman yönetim sistemini ülkemiz uygulamasında
gerçekleştirmek üzere HSYK ile birlikte SATURN Projesini 2012 yılında başlatmıştır.
SATURN Projesi çalışmalarını yürütmek üzere başlangıçta Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu (HSYK) tarafından bazı Ankara İdare Mahkemeleri ile Amasya ve Erzurum
adliyeleri pilot adliyeler olarak tespit edilmiştir. Pilot adliyelerin bulunduğu illerde ortak
çalıştaylar düzenlenerek başlıca dava türlerine yönelik dava aşamaları belirlenmiş,
her bir aşama bakımından süre öngörüleri geliştirilmiştir. Projede belirlenmiş olan
hedef dava ve soruşturma süreleri adliye internet sitesi ile adliye ilan panolarında
ilan edilmiş bu hususlar basın yolu ile de bölge halkına duyurulmuştur. Çalışma
kapsamında, 1 Eylül 2013 ilâ 20 Temmuz 2014 deneme döneminde takibine karar
verilen dava ve soruşturmalar bakımından öngörülen hedef yargılama ve soruşturma
süreleri UYAP sistemine de entegre edilmiştir. Çalışmada öngörülen hedef sürelerin
aşılması halinde, nedenleri belirlenerek giderilmek üzere çözüm önerileri geliştirilmesi
için yapılan çalışmalar 3’er aylık ve yıllık olarak raporlanmıştır. Adlî Tıp Kurumu, posta
idaresi gibi yan ve dış faktörlerin ve bileşenlerin zaman yönetimine katkı için çalışma
başlatmaları sağlanmıştır.
Yapılan çalışmanın ülke genelindeki tüm adliyelerde ve idare mahkemelerinde
uygulamasına karar verilmiş olup; bu kapsamda dava süreçlerinin mevcut hukuk usul
hükümleri dikkate alınarak analiz edilmesi ve her bir dava türüne yönelik ideal yargılama
sürelerinin belirlenmesi amacıyla bakanlık birim amirleri, yüksek yargı mensupları, ilk
derece mahkemeleri hâkim ve savcıları ve akademisyenlerin katılımlarıyla çalışma
grubu kurulmuştur. Ceza ve Savcılık, Hukuk ve İdare Grupları şeklinde ayrılan alt
grupların 16 Kasım 2015 tarihinde başlayan çalışmaları 2016 yılı Ocak ayı içerisinde
tamamlanmıştır. İdeal yargılama süreleri 2016 yılının ilk çeyreğinde Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu’na sunulmasını müteakip ülke genelinde uygulanacaktır.
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Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi
“Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi” projesi, Avrupa
Birliği eşleştirme projesi olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın sorumluluğunda
yürütülmektedir. Proje, Almanya’dan Uluslararası Hukuki İşbirliği Alman Vakfı (IRZ)
ve Hollanda’dan Uluslararası Hukuki İşbirliği vakfı (CILS) tarafından ortaklaşa
yönetilmektedir. Proje 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.
Proje ile; medya ile yargı kuruluşları arasındaki ilişkinin kurumsal hale getirilerek
her ağır ceza merkezinde basın sözcülüğü kurumunun kurulması, bu kapsamdaki
eğitimlere süreklilik kazandırılarak sistemin işler halde tutulmasını sağlayacak
tedbirlerin alınması, masumiyet karinesi ile haber alma özgürlüğü arasındaki hassas
denge gözetilerek mevzuat altyapısı hazırlanması ve medyaya sağlıklı bilgi akışını
sağlayacak bir ortamın temin edilmesi hedeflenmiştir.
Proje sözleşmesinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet
Akademisi ve basın adına Medya Derneği proje ortağı olarak belirlenmiştir. Projede
“eğitim”, “mevzuat alt yapısının hazırlanması” ve “pilot uygulamalar yapılması” olmak
üzere üç temel ayak bulunmaktadır.
Proje kapsamında 225 hâkim ve Cumhuriyet savcısına ve 5 iletişim personeline
TRT’nin işbirliği ile basın sözcülüğü eğitimi verilmiştir. Ankara ve İstanbul’da 100
yargı muhabirinin katılımıyla Eylül 2015’te çalıştaylar düzenlenmiştir.
12-13 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da Medya Kuruluşlarının rolü ile Ankara
ve İstanbul’daki çalıştaylara katılmış yargı muhabirlerinin yazdığı yargı haberlerinin de
ele alındığı ve projede paydaş ülke olan Almanya ve Hollanda’dan gelen uzmanların
da katılımıyla ‘Uluslararası Sempozyum’ yapılmıştır. 22 Ekim 2015 tarihinde Projenin
Değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Adalet Akademisinde bir toplantı düzenlenmiş
ve 23 Ekim 2015 tarihinde ise Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde projenin Kapanışı
Etkinliği gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje kapsamında ilgili Bakanlık Genelgesi Aralık
ayı içerisinde güncellenmiştir. Buna göre; tüm ağır ceza merkezlerinde ve 2016 yılı
Temmuz ayı içerisinde faaliyete geçmesi planlanan Bölge Adliye Mahkemeleri ile
Bölge İdare Mahkemelerinde medya iletişim bürolarının kurulması düzenlenerek, her
biri için soruşturma ve yargılama aşamalarına ilişkin basın sözcüleri belirlenmiştir.
Adalet Sektörü Performans Ölçümü ve Yönetimi Çerçevesi Projesi
Türkiye’de adalet sektöründe performans ölçümüne olanak sağlayacak
uygulamaya dayalı ve sistematik bir çerçeve oluşturmak, özellikle geleceğe
yönelik adalet sektörünü geliştirme amaçlı inisiyatiflerin etki analizlerini yapmak
amacıyla yürütülen proje kapsamında 16.06.2015 tarihinde akademisyenlerin
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katılımı ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Türkiye’de yargı performansı ile ilgili
gerçekleştirilen projelere ait sonuç raporları ile adalet istatistikleri Dünya Bankasına
iletilmiştir. Dünya Bankası tarafından performans ve kalite ölçümüne yönelik stratejik
planlar Strateji Geliştirme Başkanlığı’na iletilmiştir. Dünya Bankası Kamu Sektörü
Uzmanı Klaus Decker ile proje faaliyetlerinin netleştirilmesine yönelik olarak Aralık
2015’te Bakanlık Birimleri ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 2016 Şubat ayı sonuna
kadar proje fişinin tamamlanması hedeflenmektedir.
Proje kapsamında planlanan faaliyetler;
1. Adalet sektörü performans ölçümü çerçevesi geliştirilmesi:
Adalet sektöründe, ilgili paydaşlarla birlikte performans ölçümü çerçevesi
geliştirilecektir. Aynı zamanda dava dosyası analizleri, davacı, avukat ve diğer hukuk
profesyonellerinin katılımıyla yapılacak kullanıcı araştırmaları ile mevcut veri kaynakları
belirlenecek ve ihtiyaç duyulan veri boşlukları tespit edilecektir.
2. Adalet Sektörü Performans Değerlendirmesi:
Birinci faaliyet kapsamında oluşturulacak olan performans ölçümü çerçevesi
ve uygulamaya dayalı veriler esas alınarak kurumsal performansın çeşitli yönlerine
katkıda bulunan özellikle insan kaynakları, mali ve diğer kaynakların nasıl etkili
kullanılacağına ilişkin çalışma yürütülecektir.
3. Yargılama sürelerinin değerlendirilmesi:
Yargılama süresinin, kurumsal performansın çok önemli bir bileşeni olması
nedeniyle, belli tip davaların yargılama sürelerine ilişkin zaman çerçevesi ve uzun
yargılamaya sebep olan faktörler belirlenecek ve bu faktörlerin nasıl açıklanacağına
ilişkin öneriler geliştirilecektir.
4. Çalışma Ziyaretleri:
Adalet sektörü performans ölçümünün sağladığı kurumsal katkıyı yerinde
görmek için teknik ve idari seviyede personelin katılımıyla İngiltere, Fransa veya diğer
bir Avrupa Birliği ülkesine çalışma ziyareti düzenlenecektir.
5. Danışma ve yaygınlaştırma faaliyetleri:
Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında elde edilen bulgular diğer yargı
personelleriyle paylaşılacaktır. Proje uluslar arası uzmanların da dahil olduğu bir
açılış toplantısıyla başlayacaktır. Proje kapsamında bilgi paylaşımına yönelik çeşitli
çalıştaylar vb. faaliyetler gerçekleştirilecektir.
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Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi
“Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi” Türk hukuk sisteminde
bilirkişilikten kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik olarak 02.01.2013 tarihinden
bu yana Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülmektedir. Proje ile;
hukuki konularda bilirkişiye başvuruların önlenmesi, yargılama sürelerini uzatan
ilave bilirkişi rapor sayılarının azaltılması, bilirkişilerin seçilmesinde ve atanmasında
objektif kriterler ve standartların oluşturulması, bilirkişilerin niteliklerinin artırılması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; 26-27 Ocak 2015 tarihlerinde Ankara’da “Tıbbi
Hatalardan Kaynaklanan Davalarda Bilirkişilik” konulu Bölgesel Çalışma Toplantısı
yapılmıştır. 16-18 Mart 2015 tarihlerinde İzmir’de “İş Hukuku Uyuşmazlığı ve İş
Kazalarından Kaynaklanan Davalarda Bilirkişilik”, 1-3 Aralık 2014 tarihleri arasında
Afyonkarahisar’da “İmar Hukukunda Karşılaşılan Uyuşmazlıklarda Bilirkişilik”
Sempozyumları gerçekleştirilmiş olup sempozyumlara ilişkin toplantı çıktıları
kitaplaştırılarak ilgili kişilere/kurumlara ulaştırılmıştır.
İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi
İcra hizmetlerinin etkililik ve verimliliğini artırmak üzere icra dairelerinin
kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen “İcra Dairelerinin
Etkinliğinin Artırılması Projesi 2011 yılı Kasım ayında başlamış olup 2014 yılı Şubat
ayında tamamlanmıştır. Projenin uygulandığı Afyonkarahisar, Gaziantep, Menemen,
Trabzon, Hatay adliyelerinde proje çıktılarına göre benimsenen yeni icra modeline
göre uygulamaya geçilmiştir. Yeni modelin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi
çerçevesinde Aydın, Malatya, Ankara Batı, Yalova, Rize, Düzce, İskenderun ve
Samsun adliyelerinde yeni icra dairesi modeline geçilmiştir. Modelle getirilen yenilik;
bir yerde tek bir icra dairesinin bulunmasıdır. Bu sayede icra işlemlerinde işbölümü
ve uzmanlaşma sağlanmakta; insan ve mali kaynaklar daha verimli kullanılmaktadır.
Anılan yerlerde icra personeli hakkında şikayetler azalmış, hukuki hatalar en
asgari seviyelere indirilmiş ve verimlilik proje amacına uygun olarak artmıştır.
Türkiye’de Hukuk
Geliştirilmesi Projesi

Uyuşmazlıklarında

Arabuluculuk

Uygulamalarının

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
tarafından finanse edilen, Avrupa Konseyi ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı
tarafından birlikte yürütülen “Türkiye’nin Hukuk Uyuşmazlıklarındaki Arabuluculuk
Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” 27 Kasım 2014 tarihinde imzalanmış olup, 1
Aralık 2014 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.
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Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği
Ajansı ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’nin Özel Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” Aralık
2014-Kasım 2016 tarihleri arasında uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet
Bakanlığı Projenin ana faydalanıcısıdır. Projenin amacı arabuluculuk uygulamalarının
etkili şekilde uygulanmasıyla özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümü için gerekli olan
maliyet ve sürenin azaltılmasını sağlayarak adaletin etkinliğinin geliştirilmesidir.
25-28.01.2015 tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg şehrinde başlangıç
toplantısı yapılmıştır. Proje kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin ve
Kayseri illerinde 32 adet pilot mahkeme belirlenmiştir.
Ayrıca, 27.07.2015 tarihinde Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve İngiltere
Büyükelçiliği işbirliği ile yürütülen “Ticari Arabuluculuk İstanbul Model Projesi” açılış
töreni düzenlenmiştir.
Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
Avrupa Birliği’ndeki 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 sisteminin işletilmesini sağlayacak
teknik alt yapının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bir önceki “Mahkeme Yönetim
Sistemine Destek Projesi” ile “Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”
kapsamında oluşturulan sistemin devamı niteliğinde olarak 2014 yılında 25, 2015
yılında ise 11 yeni adliyede yaygınlaştırma çalışmaları yapılmış olup, 2016 yılında ise
10 yeni adliye daha yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.
Proje ile, Avrupa standartları ve en iyi uygulamalar ışığında düzenlenen
yeni mahkeme yönetimi sisteminin ülke genelinde uygulanarak yaygınlaştırılması,
adliyelere kurulacak olan ön büro, danışma masası ve kısıtlı alanlar ile hâkim, savcı
ve personele daha çalışılabilir ortamlar oluşturularak yapılan işin kalite, verimlilik ve
hızının artırılması ve bu kapsamda adliye yararlanıcıların da hizmetleri aynı doğrultuda
daha hızlı ve kaliteli alabilmesi sağlanacaktır. 2015 Pilot Adliye Belirleme Çalışmaları
yapılarak pilot adliyeler olarak Adıyaman, Aksaray, Ödemiş, Çankırı, Ceyhan,
Karadeniz Ereğli, Kadirli, Tarsus, Yozgat, Nizip ve Tavşanlı Adliyeleri belirlenmiştir.
Ön büro ve danışma masalarının kurulumunun sağlanmasına yönelik ilgili adliyelere
çalışma ziyaretleri yapılmıştır.
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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 Müdürlüğü, 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 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
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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.

2015 Yılında Çocuk Kaçırma Dosyaları
Yabancı Ülke
Talepleri

Türkiye’nin
Talepleri

Toplam

Gönüllü Çözüm

8

2

10

Mahkeme Kararı (Red)

-

-

-

Mahkeme Kararı (Kabul)

-

1

1

Sözleşmeye Uygun Olmayan Başvurular

-

-

Devam Eden Başvurular

77

22

99

Velayet Tanıma Tenfiz Talepleri

7

-

7

TOPLAM

92

25

117

Nafaka
Adalet Bakanlığı Türkiye’nin de taraf olduğu aşağıdaki uluslararası sözleşmeler
gereğince nafaka alacaklarının tahsiline dair işlemleri yerine getirmektedir:
•

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

•

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

•

Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine
İlişkin 1973 tarihli Lahey Sözleşmesi

Açtığı veya aleyhine açılan boşanma davasında yada kendi açtığı nafaka
davasında lehine ve velayeti kendisine verilen ergin olmayan çocuk(ları) lehine
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nafakaya hükmedilen, bu suretle nafaka alacaklısı sıfatını kazanan eş, anılan nafaka
kararı ve ilgili dile yapılacak tercümesi ile Genelgede belirtilen başvuru evrakını
tamamlayarak bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla Bakanlığımıza
yurtdışında bulunan ve nafaka ödeme gücüne sahip olan (nafaka borçlusu) diğer
eşten nafaka tahsili sürecini başlatmaktadır.
Nafaka dosyalarına ilişkin istatistikî bilgiler aşağıda sunulmuştur:

2015 Yılında Yabancı Ülkelerden Yapılan Nafaka Talepleri
SIRA NO

ÜLKE ADI

DOSYA SAYISI

1

ALMANYA

10

2

AVUSTURYA

21

3

BELARUS

1

4

BELÇİKA

4

5

FİNLANDİYA

2

6

FRANSA

2

7

HOLLANDA

4

8

İNGİLTERE

2

9

İRLANDA

1

10

İSKOÇYA

1

11

İSVİÇRE

4

12

KAZAKİSTAN

3

13

POLONYA

2

14

SLOVAKYA

3

15

UKRAYNA

4

TOPLAM
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2015 Yılında Türkiye’den Yabancı Ülkelere Yapılan Nafaka Talepleri
SIRA NO

ÜLKE ADI

DOSYA SAYISI

1

ALMANYA

29

2

AVUSTURYA

1

3

BELÇİKA

4

4

DANİMARKA

1

5

FRANSA

1

6

HOLLANDA

5

7

İNGİLTERE

1

8

İSVİÇRE

5

TOPLAM

47

2015 Yılı Ülkemize Gelen ve Ülkemizden Gönderilen Müteferrik Bilgi Talepleri
SIRA NO

ÜLKE ADI

DOSYA SAYISI

1

ABD

1

2

ALMANYA

6

3

AVUSTURYA

3

4

AZERBAYCAN

1

5

BELÇİKA

1

6

ÇEK CUMHURİYETİ

1

7

GÜRCİSTAN

1

8

HOLLANDA

2

9

İNGİLTERE

1

10

İSVİÇRE

3

11

ÖZBEKİSTAN

1

12

ŞİLİ

1

13

TÜRKMENİSTAN

1

14

UKRAYNA

1

TOPLAM

24
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Suçluların İadesi
Suçluların iadesi işlemleri ikili anlaşmalar veya “Suçluların İadesine Dair Avrupa
Sözleşmesi” hükümleri uyarınca yerine getirilmektedir.
Adlî makamlarca aranmakta iken yurt dışına kaçan şüpheli, sanık ve
hükümlülerin bulundukları ülkeden iadelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen
iade evrakı yabancı makamlara gönderilmektedir. Adlî makamlarca düzenlenen iade
evrakının ilgili sözleşmeler ve mevzuatımız (T.C. Anayasası madde 38, TCK madde
18, 16/11/2011 tarihli ve 69/4 sayılı Genelge) çerçevesinde hazırlanıp hazırlanmadığı
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce denetlenmektedir. Aynı şekilde
Türk vatandaşı olmayan şüpheli, sanık veya hükümlülerin iadesi için yabancı adlî
makamlarca düzenlenen iade evrakının denetimi yapılarak, bu husustaki taleplerin
karşılanması sağlanmaktadır.
Ayrıca iadelerinin istenilmesi düşünülen, ancak yurtdışında bulundukları yerler
belirlenemeyen şahısların, iadelerinin temini amacıyla uluslararası düzeyde Kırmızı
Bülten (İnterpol Genel Sekreterliğince çıkarılan 5 yıl süreyle geçerli bülten) veya
difüzyon (kaçakların yakalanması için herhangi bir gecikmeye mahal vermemek
amacıyla Kırmızı Bültene ilişkin ölçütler çerçevesinde ilgili ülke İnterpolleri tarafından
diğer İnterpollere çekilen ve 1 yıl süreyle geçerli olan dağıtımlı teleks yazı) mesajı ile
arattırılmaları için İnterpol nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.
Aynı şekilde, yabancı ülke adlî makamlarınca Kırmızı Bülten ya da difüzyon
mesajı ile aranmakta olan suçluların Ülkemizde bulunmaları halinde ilgili yabancı
ülkeye iade edilmeleri amacıyla aranmaları ve bulunduklarında yakalanarak gözaltına
alınmalarının uygun olup olmayacağı değerlendirilerek İçişleri Bakanlığına bu konuda
görüş verilmektedir.
İade işlemlerinin yerine getirilmesinde İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile
koordinasyon içinde çalışılmakta olup, yabancı ülkeler tarafından iade talebimiz kabul
edilen sanık ya da hükümlüler ile bunları ülkemize getirecek güvenlik görevlilerinin yol
ücretleri, harcırahları ve masrafları Bakanlık bütçesinden karşılanmaktadır.
Ülkemizde gözaltına alınan, tutuklanan ve tahliye edilen yabancılara ilişkin bilgi
ve belgeler, vatandaşı oldukları Ülkeye bilgi verilmesi sağlanmak amacıyla Dışişleri
Bakanlığı’na iletilmektedir.
Son 10 yılda Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerinden terör suçundan iade
istemleri ile Avrupa Birliği ülkelerinin ülkemizden son 10 yılda talepleri, kabul, red,
derdest ve vazgeçme sayılarına ilişkin tablolar aşağıda verilmiştir.
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Son 10 Yılda Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkelerinden Terör Suçu Bazında İade
İstemleri
İADE TALEP EDİLEN

KABUL

RET

DERDEST

TOPLAM

ALMANYA

3

96

27

126

AVUSTURYA

2

4

4

10

BELÇİKA

0

18

7

25

BULGARİSTAN

1

11

3

15

ÇEK CUMHURİYETİ

0

0

1

1

DANİMARKA

0

1

1

2

FİNLANDİYA

0

2

0

2

FRANSA

0

7

23

30

HIRVATİSTAN

0

3

0

3

HOLLANDA

1

20

6

27

İNGİLTERE

0

9

5

14

İSPANYA

0

5

4

9

İSVEÇ

0

6

1

7

İTALYA

0

13

4

17

MACARİSTAN

0

0

2

2

POLONYA

0

1

1

2

PORTEKİZ

0

0

1

1

ROMANYA

4

0

1

5

SLOVAKYA

0

1

0

1

SLOVENYA

0

1

0

1

YUNANİSTAN

0

21

15

36

TOPLAM

11

219

106

336
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Son 10 Yılda Yabancı Ülkelerin Terör Suçundan İade İstemleri
İADE TALEP EDİLEN

KABUL

RET

DERDEST

TOPLAM

ALMANYA

4

1

0

5

A.B.D.

1

0

2

3

AVUSTURYA

0

1

1

2

BELÇİKA

0

0

2

2

FRANSA

0

0

1

1

İRAN

0

0

2

2

İSPANYA

0

0

2

2

KAZAKİSTAN

0

2

6

8

ÖZBEKİSTAN

0

0

4

4

ROMANYA

0

0

1

1

RUSYA

0

1

0

1

SIRBİSTAN

0

0

1

1

SUUDİ ARABİSTAN

0

1

0

1

TACİKİSTAN

0

0

3

3

TOPLAM

5

6

25

36
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2015 Yılında Türkiye’ye İade Edilen Suçlu Sayısı (Genel ve AB Ülkeleri)
Türkiye’nin 2015 Yılında Kabul Olan Talepleri
ÜLKE

GELEN KİŞİ

ALMANYA

18

AVUSTURYA

2

AZERBAYCAN

4

BELÇİKA

5

BOSNAHERSEK

1

BULGARİSTAN

1

ERMENİSTAN

1

FAS (1’İ TERÖR)

3

FRANSA

2

GÜRCİSTAN

6

HIRVATİSTAN

3

HOLLANDA

5

İNGİLTERE

2

İSVİÇRE

4

İTALYA

3

KARADAĞ

1

KAZAKİSTAN

2

KIRGIZİSTAN

1

KKTC

4

ROMANYA (TERÖR)

2

RUSYA

8

SIRBİSTAN

2

SUUDİ ARABİSTAN

2

UKRAYNA

2

YUNANİSTAN

8

GENEL TOPLAM

92
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Türkiye’nin 2015 Yılında Kabul Olan Talepleri
ÜLKE

GELEN KİŞİ

ALMANYA

18

AVUSTURYA

2

BELÇİKA

5

BULGARİSTAN

1

FRANSA

2

HIRVATİSTAN

3

HOLLANDA

5

İNGİLTERE

2

İTALYA

3

ROMANYA (TERÖR)

2

YUNANİSTAN

8

GENEL TOPLAM

51

2015 Yılında Yabancı Ülkelere İade Edilen Suçlu Sayısı
Yabancı Ülkelerin 2015 Yılında Kabul Olan Talepleri
ÜLKE

GELEN KİŞİ

ALMANYA

3

AMERİKA

1

BOSNA HERSEK

1

BULGARİSTAN

1

ROMANYA

1

YUNANİSTAN

1

GENEL TOPLAM

8
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AB Ülkelerinin 2015 Yılında Kabul Olan Talepleri
ÜLKE

GELEN KİŞİ

ALMANYA

3

BULGARİSTAN

1

ROMANYA

1

YUNANİSTAN

1

GENEL TOPLAM

6

16 - Adli Sicil ve İstatistik Hizmetleri
Adlî Sicil Hizmetleri
5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 2 nci maddesi uyarınca; hakkında Türk
mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk
Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de
suç işlemiş olan yabancıların kayıtları dahil tüm adlî sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar
ortamına aktarılmasını takiben, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ndeki Merkezî
Adlî Sicilde tutulmaktadır.
Bu kapsamda 2015 yılı faaliyeti olarak;
•

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca UYAP sisteminin iletişim alt yapısının
hazırlanarak,
adlî teşkilât bulunan tüm birimlerde adlî sicil sistemi
kurulmak suretiyle hizmete alınmış olup; hizmet veren online bağlı taşra
birim sayısı 592 olmakla sistem kullanmayan merkez kalmamıştır.

•

2015 yılında ilgililerin talebi üzerine komisyon kararıyla 94.787 adet,
re’sen de toplu olarak komisyon kararıyla toplu olarak 47.429 adet adlî
sicil kaydı silinmiştir. 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun getirdiği düzenleme
kapsamında otomatik taramalarla ulaşılamayan adlî sicil ve arşiv kayıtlarının
hâkimlerin kontrolü ile silinmesine devam edilmektedir.

•

Haziran 2005- Aralık 2015 tarihleri arasında silinen adlî sicil ve arşiv
kayıtlarına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.
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SİLİNEN ADLÎ SİCİL VE ARŞİV KAYDI
Mahkeme kararlarına istinaden

ADET
632.302

Talep üzerine komisyon tarafından

1.408.231

Toplu silme usulüyle komisyon tarafından

11.437.462

GENEL TOPLAM

13.477.995

•

Adlî sicil sorgulama sonuçları, talep hâlinde İngilizce, Fransızca ve
Almanca olarak hazırlanıp ilgilisine verilmektedir.

•

Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen adlî sicil kaydı istekleri disket
veya CD ortamında karşılanmaktadır.

•

Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi teknik personeli
arasında yapılan ortak çalışma ile geliştirilen yazılımlarla İçişleri Bakanlığı
veri iletişim ağı ve UYAP ağı üzerinden Adlî Sicil Bilişim Sistemine erişim
sağlanarak Ocak 2014 tarihinde Ankara kaymakamlıklarında, Şubat
2014 tarihi itibarıyla da tüm kaymakamlıklardan adlî sicil sorgulama
sonucu verilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kaymakamlıklarca 2015 yılı
içerisinde 1.732.086 adet adlî sicil ve arşiv kaydı sorgulaması yapılmıştır.

•

2015 yılı içerisinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce 3.299.838
adet, UYAP mahkeme ve savcılık birimlerinde 2.471.738 adet ve 592 taşra
adlî sicil biriminde 11.450.343 adet, adlî sicil ve arşiv kaydı sorgulama
işlemi yapılmıştır.

•

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın adlî sicil kaydı taleplerinin elçilik ve
konsolosluklar vasıtasıyla karşılanabilmesi için Adli Sicil Kanunu’nun 8 inci
maddesinde 5560 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca, Dışişleri
Bakanlığı yurt dışı birimlerine kurulan “Konsolosluk Net Sistemi” ile UYAP
üzerinden “Adlî Sicil Bilişim Sistemi” ne internet aracılığıyla bağlanmak
suretiyle adlî sicil kaydı sorgulama işlemlerine Mayıs 2011 tarihi itibarıyla
başlanılmış olup, hâlen 172 yurtdışı biriminde hizmet verilmeye devam
edilmektedir. Bu şekilde 2015 yılı içerisinde 28.776 adlî sicil kaydı
sorgulaması yapılmıştır.

•

2015 yılı içerisinde, UYAP mahkeme ve savcılık birimleri, 592 taşra adlî
sicil birimi, kamu kurum ve kuruluşları, kaymakamlıklar, e-devlet üzerinden
gerçek kişiler, yurtdışında elçilik ve konsolosluklar ve Bakanlığımız da dahil
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toplam 33.920.861 adet adlî sicil kaydı sorgulaması yapılarak, günde
ortalama 92.933 adete ulaşılmıştır. Bu işlemlerde aksama yaşanmaması
için 365 gün 24 saat kesintisiz kullanıma açık hizmet verilmiş ve verilmeye
devam edilmektedir.
•

Yurt içinde ve dışında, suç işleyen Türk vatandaşları ile Türkiye’de ikâmet
eden yabancı uyruklu kişilerin kesinleşmiş mahkûmiyet hükümlerine
istinaden 2015 yılında gelen 651.487 ceza, 783.436 tâli karar, 384.829
adet yerine getirme fişi merkezî adlî sicil bilgi bankasına ilâve edilmiş ve yıl
içerisinde silinenlerin mahsubu sonucunda; 31/12/2015 tarihi itibarıyla,
6.446.104 erkek ve 478.039 kadın olmak üzere 6.924.143 kişiye ait
“8.127.537 ceza, 5.521.529 tâli karar, 3.331.132 yerine getirme fişi” olmak
üzere toplam adlî sicil kayıt sayısının 16.980.198 olduğu belirlenmiştir.

Adlî Sicil Projeleri;
Adlî Sicil Paylaşım Projesi kapsamında, 12/07/2012 tarihli ve 6353 sayılı Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
32. maddesi ile değişik 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13 üncü maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşları
teknik personeli arasında yapılan ortak çalışma sonucunda geliştirilen yazılımlarla
e-devlet ve UYAP ağı üzerinden adlî sicil bilişim sistemine erişim sağlanarak;
Temmuz 2013 tarihinden itibaren başvuran ve altyapısını tamamlayan kamu kurum
ve kuruluşlarına doğrudan sorgulama yetkisi verilmiştir. 2015 yılı Aralık ayı sonu
itibarıyla 54 kamu kurum ve kuruluşu ile protokol imzalanarak kullanıma açılmış, bu
kamu kurum ve kuruluşlarınca 2015 yılı içerisinde 9.443.397 adet adlî sicil ve arşiv
kaydı sorgulaması yapılmıştır.
Bakanlığımız birimlerine ise Ocak 2014 tarihinden itibaren ilgililerin adlî sicil
kayıtlarını doğrudan sorgulama yetkisi verilmiştir.
TÜRKSAT ile yapılan protokol uyarınca e-devlet şifresi ile gerçek kişilere
Haziran 2013 tarihinden itibaren Adlî Sicil Bilişim Sistemi üzerinden doğrudan adlî sicil
ve arşiv kaydı sorgulama ve sonuç belgesi alma imkânı sağlanmıştır. Bu kapsamda
e-devlet üzerinden gerçek kişiler 2015 yılında 7.226.769 olmak üzere, başlangıçtan
itibaren toplam 15.524.945 adlî sicil ve arşiv kaydı sorgulaması yapmıştır.
Adlî İstatistik Hizmetleri
2992 sayılı Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 12 nci
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maddesine göre “Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistikî bilgilerin
belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri
yürütmek” görevi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Ayrıca 5429
sayılı Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde de; 2007-2011, 2012-2016 yıllarını
içeren 1. ve 2. Resmî İstatistik Programlarına göre adalet istatistiklerini toplama ve
yayınlama yetkisi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nde bulunmaktadır.
Bu kapsamda 2015 yılı Adli İstatistik faaliyetleri ile ilgili olarak;
•

Resmi İstatistik Programı (RİP) çerçevesinde; Cumhuriyet başsavcılıkları,
ceza ve hukuk mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri,
vergi mahkemeleri, icra müdürlükleri ve infaz hâkimliklerinden oluşan
toplam 8881 adlî birime ait bilgiler UYAP sisteminden elektronik ortamda,
Anayasa Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,
Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Hakem Kurulu, Adli Tıp, Askeri Adalet
İşleri Başkanlığı, Noterler Birliği, Yargıtay ve Danıştay’a ait istatistikî
bilgiler yıllık olarak kağıt ortamında tam sayım esasına göre derlenmiş
ve ayrıca Bakanlık birimleri ile ulusal ve uluslararası kullanıcıların talebi
doğrultusunda belirlenen özel konularda; üçer aylık veri dönemlerde yine
manuel olarak derlenmiş, her dönem sonunda hizmet alan kurumlara ve
diğer kullanıcılara basılı ve elektronik ortamda verilmiştir.

•

Donanım ve yazılım kaynaklı hatalar ile veriler arasındaki tutarsızlıklar tespit
edilip, hatalar ayıklanarak bilgiler hatasız hale getirilmiş ve veri kalitesine
yönelik kalite kontrolü yapılarak veri tabanına aktarılmıştır.

•

Hazırlanacak yıllık yayınlara (kitap, bülten, CD ve internet sayfası) ilişkin;
kullanıcı beklentilerini karşılayacak biçimde yayın, tablo ve grafik tasarımı,
yorum, tahmin gibi içerikleri hazırlanmıştır.

•

2014 yılı yıllık istatistiklerinin veri toplama, raporlama, sorgulama, kalite
kontrol, analiz, çözümleme, tablolama ve yayın hazırlama işlemleri
tamamlanmış, RİP kapsamında hazırlanan “Adalet İstatistikleri 2014”ün
Türkiye İstatistik Kurumu Yayın Kurulunca incelemesi yapıldıktan sonra
basım işlemi tamamlanmış olup, bu yayına abone olan kurum, kuruluş
ile diğer kullanıcılara gönderilmiştir. Hizmete özel olarak hazırlanan “Adli
İstatistikler 2014” yayınının ise baskısı yapılıp, Adalet Bakanlığı Birimlerine,
Cumhuriyet başsavcılıklarına, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
ve paydaş kurumlara gönderilmiş, ayrıca yıllık olarak derlenen veriler ‘Adli
İstatistikler’ ve ‘Adli İstatistik Bülteni’ adı altında <www.adlisicil.adalet.
gov.tr> adresli web sayfasında yayımlanmıştır. Bakanlık birimlerinin özel
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talebi doğrultusunda insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, töre saiki ile
kasten öldürme suçlarına ilişkin üçer aylık dönemlerde derlenen bilgilerin
kontrol, analiz ve tablolama işlemlerinin yapılıp ilgili birimlere her dönem
sonunda sunulmuştur.
•

En çok talep edilen ve gündem oluşturan konulara ilişkin hizmete özel iki
yayın daha tasarlanıp yayımlanmıştır. Bu yayınlar “Boşanma ve Boşanma
ile İlişkili Davalara Ait İstatistikler” ile “Cinsel Dokunulmazlığa ve Genel
Ahlâka Karşı Suçlar (Çocukların Cinsel İstismarı, Müstehcenlik (Çocuk
Pornografisi) ve Çocuk Fuhuşu)”a ilişkin verileri içermektedir.

•

03.12.2014 tarihli “Bakan Oluru” ile oluşturulan ve sekretarya hizmetleri
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yürütülen Bakanlık İstatistik
Çalışma Grubu’nca alınan kararlar doğrultusunda, tutarlı, zamanlı ve ayrıntılı
istatistiklerin elde edilebilmesi amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca
yürütülen Veri Ambarı Projesi’nin tamamlanabilmesi amacıyla UYAP Bilişim
Sisteminde yer alan savcılık, ceza, denetimli serbestlik, hukuk, adlî tıp, idarî
yargı, icra ve personel modülüne ilişkin değişken belirleme ve buna bağlı
olarak kayıt deseni oluşturma çalışmaları yapılmıştır. Adli Sicil ve İstatistik
Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Cumhuriyet başsavcılığı,
denetimli serbestlik, ceza ve hukuk mahkemeleri modüllerine ilişkin
çalışma, yazılımının yapılması ve bu yazılımdan veri alınmasını sağlayacak
ekranların hazırlanması için plânlanan takvime uygun olarak 02.11.2015
tarihinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına teknik çalışmalar yapılmak
üzere teslim edilmiştir. Diğer modüllere ilişkin değişken belirleme ve buna
bağlı olarak kayıt deseni oluşturma çalışmalarına devam edilmektedir.
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce belirlenen değişkenlere göre
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılacak teknik çalışmalar sonucunda
oluşturulacak ekranlardan veri elde edilmesi ve veri ambarına doğrudan
erişim ve sorgulama yetkisinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne
verilmesiyle ulusal ve uluslararası kullanıcılar tarafından talep edilen
istatistiklerin ayrıntılı ve zamanlı olarak elde edilmesi hedeflenmektedir.

•

Bakanlığımız birimlerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, OECD
Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu, ICERD Her Türlü Irk Ayrımcılığının
Önlenmesi Komitesi, CEPEJ Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu, ILO
Uluslararası Çalışma Örgütü, GRECO Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı
Devletler Grubu gibi uluslararası kuruluşlara istatistikî veri sağlanmıştır.

•

Bakanlığımız birimleri tarafından yürütülen projelere ve çalışma gruplarına
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katılım ve katkı sağlanarak ihtiyaç duyulan konularda istatistikî çalışmalar
yapılmıştır.
•

İstatistik iş süreçleri ve görevli personel iş dağılımı, istatistik biriminin
yeniden yapılandırılmasını gerektirdiğinden, konuya ilişkin yapılandırma
çalışmalarına devam edilerek, istatistik bürosu kadrosuna personel alımı
yapılmıştır.

•

Hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına Türkiye Adalet Akademisi’nde;
UYAP sistemine veri girişi yapan savcılık, ceza ve hukuk mahkemelerinde
görevli zabıt katiplerine Antalya/Aksu ATGV Eğitim ve Sosyal Tesislerinde,
adlî sicil bilişim sistemi ve veri bankasının yapısı, savcılık ve ceza
mahkemeleri kararlarına dair ceza, yerine getirme ve talî karar bildirme
fişlerinin düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usûl ve esaslar,
bildirme fişlerinin düzenlenmesinin gerekli bulunmadığı hâller ile fişlerin
doldurulmasında verinin doğru ve eksiksiz girişinin önemi, adlî istatistiğin
yapısı, istatistik biriminin çalışma sistemi, UYAP sistemine doğru ve
eksiksiz veri girişinin istatistik için önemi, istatistiklerin kullanıldığı ulusal
ve uluslararası alanlar, istatistiklerin yayımı, savcılık, ceza ve hukuk
mahkemelerinde verilerin girişinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile
yapılan hatalar ve sonuçları konularında 2015 yılı Nisan ve Mayıs aylarında
farkındalık eğitimleri verilmiştir.

Adlî İstatistik Projeleri;
İhtiyaca cevap veren ayrıntılı istatistiklerin elde edilebilmesi amacıyla Avrupa
Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA II. Dönem Proje Teklifleri (Instrument For
Pre-accession) kapsamında, UYAP sistemine doğru ve eksiksiz veri girişi sağlanarak
adlî istatistik kapasitesinin ve kalitesinin artırılması ve Avrupa Birliği standartlarına
uygun hale getirilmesine ilişkin proje başvurusu kabul edilmiştir. Projeye 2016 yılı
içerisinde başlanılması hedeflenmektedir. 2017 yılı ve devamı için İPA II kapsamında
adlî sicil veri tabanında tutulan kayıtlardan etkin ve hızlı istatistik üretmek amacıyla
verilerin dönüştürülmesine ilişkin proje önerisinde bulunulmuştur. Avrupa Konseyi ile
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü “Ceza İnfaz Rejiminin
Güçlendirilmesi ve Suç Tekrarını Önlemek Amacıyla Şartlı Tahliye Uygulamasının
İyileştirilmesi Projesi”ne Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün paydaş olarak
katılımının sağlanması yönünde çalışmalara devam edilmektedir.
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17- Noterliklerle İlgili Faaliyetler
Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2015-1
sayılı “Avukat ve Noter Şikâyet Süreci” konulu denetim raporunda yer alan bulgular
çerçevesinde;
•

30.05.2015 tarihinden itibaren UYAP II ekranlarının yüklenmesiyle beraber
noterlerin ceza soruşturması kapak bilgileri sistem üzerinden takibi yapılır
hale getirilmiştir.

•

14.09.2015 tarihi itibariyle noterlerin yıllık izin talepleri ve izin dönüşü
başlama yazılarının elektronik ortamda gönderilmesine başlanmıştır.

•

30.05.2015 tarihinde yapılan UYAP II yüklemesi ile birlikte Noterlik
Bürolarında kullanılan UYAP I ve Doküman Yönetim Sistemi birleştirilerek,
aynı ekranda çalışır hale getirilmiştir.

•

UYAP II yüklemesinin yapılmasıyla birlikte, noterlik ihdas çalışmaları için
gerekli olan kriterlere uygun noter sayılarını hesaplayan ekran arayüzü
oluşturulmuş ve 30.05.2015 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanılmıştır.

•

Noterlik Bürosunca yapılan işlemlerle ilgili istatistikî bilgilere ulaşılabilmesi
için oluşturulan rapor ekran arayüzleri 30.05.2015 tarihinden itibaren
kullanılmaya başlanılmıştır.

1512 sayılı Noterlik Kanunun 3 üncü maddesi gereğince yapılan ihdas
çalışmaları kapsamında, 13.08.2015 tarihli “OLUR” ile;
•

24 adet birinci sınıf,

•

35 adet ikinci sınıf,

•

14 adet üçüncü sınıf

Olmak üzere toplam 73 adet yeni noterlik ihdas edilmiştir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 17/3 üncü maddesi uyarınca, 2015 yılında
toplam 2161 adet noterlik belgesi verilmiş olup, en son verilen belge numarası
40161’dir.
2015 yılında 222 adet birinci sınıf, 286 adet ikinci sınıf ve 172 adet üçüncü
sınıf olmak üzere toplam 680 adet noterlik için ilan yapılmış, 194 adet birinci sınıf,
170 adet ikinci sınıf, 197 adet üçüncü sınıf olmak üzere toplam 561 noterin atama
işlemi yapılmıştır. En yüksek atanan belge sahibi 8183 numara ile Çukurca Noterliğine
atanmıştır. 2015 yılı itibariyle atanıp göreve başlayan belge sahibi sayısı 62’dir.
2015 yılında Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı tarafından hakkında disiplin
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işlemi yürütülen noterlerle ilgili Bakanlığımıza gönderilen 207 adet disiplin dosyasının
incelemesi yapılmıştır.
Raporlama döneminde toplam 1573 noterin yıllık, mazeret ve görev izinleri
ile raporları işleme tabi tutulmuş ve ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile yazışmaları
yapılmıştır.
Faaliyette bulunan tüm noterliklerin gelir-gider ve iş durumlarını gösterir yıllık
iş cetvelleri incelenerek dosyalarına işlenmiştir.
Noterlik işlemleri
İŞLEM

İŞLEM ADEDİ

Göreve Başlama

415

Ayrılma

330

İstifa

4

Vefat

5

Sınıf Yükseltme

242

Yaş Tahdidi

70

Mühür Talepleri

1005

Daire Nakil Talepleri

800

Noter ve Noter Vekiline Teminat İçin Verilen Süre

750

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

2014 Yılı

678

512

581

0

1771

2015 Yılı

702

547

595

0

1844
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18- Avukatlıkla İlgili Faaliyetler
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrası 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.
2015 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca onay için Bakanlığımıza
gönderilen ruhsat dosyası sayısı 7765’tir.
Ruhsat talebiyle ilgili;
•

7371 stajyer avukata,

•

347 yeniden yazılma talep eden avukata,

•

Ruhsat verilmiş,

•

42 dosya tekrar görüşülmek üzere,

•

4 dosya uygun bulunmamakla,

•

1 adet dosya ise eksik evrak nedeniyle,

Türkiye Barolar Birliğine geri gönderilmiştir.
2015 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 79 baroya kayıtlı toplam 95323 avukat
görev yapmaktadır.
Disiplin İşlemleri
Avukatlık Kanununun 142 ve 157 nci maddeleri uyarınca; Türkiye Barolar
Birliği Yönetim veya Disiplin Kurullarının, avukatlar hakkında disiplin yönünden
verilen kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine verdiği kararlar Bakanlığımızın onayına
sunulmaktadır.
2015 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından gelen 1140 adet disiplin
itiraz dosyası karara bağlanmıştır.
Bunlardan;
•

643 itiraza konu karar onaylanmış,

•

352 itiraza konu karar yeniden görüşülmek üzere geri gönderilmiş,

•

14 itiraza konu kararı ve Bakanlığımız onayına tabi olmayan kararlardan
olduğu için incelenmeksizin iade edilmiştir,

•

131 itiraza konu karar ile ilgili incelemelerin ise devam ettiği,

Strateji Geliştirme Başkanlığı

145

146

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

Belirlenmiştir.
Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2015-1
sayılı “Avukat ve Noter Şikâyet Süreci” konulu denetim raporunda yer alan bulgular
çerçevesinde;
•

Avukatlık bürosu disiplin işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına
yönelik UYAP entegrasyonu ve UYAP kullanıcı ara yüzlerinin oluşturulması
çalışmalarına devam edilmiştir.

•

Avukatlık ruhsat başvuru ekranı ara yüzlerinin ise oluşturulmuş olup, test
aşamasına geçilmiştir.

Görüş İşlemleri
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
raporlama dönemi itibariyle Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Avukatlık bürosuna 20098
adet evrak intikal etmiş olup, bu işlemler ile disiplin ve ceza kovuşturmaları sonucunda
verilen nihaî kararlar her avukatın şahsi dosyasında düzenli olarak takip edilmektedir.
Mütalâa İşlemleri
Avukatlık mevzuatına ilişkin olarak, mahkemelerin yargı yetkisine girmeyen
konularda Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce mütalâa verilmekte olup 2015 yılında
toplam 36 mütalâa verilmiştir.
19- Kanun Yararına Bozma Başvuruları
2992 sayılı Kanun’un 10 uncu, 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
(ya da idari yargı yönünden Danıştay’ca) incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan
hükümlere karşı kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemleri Hukuk İşleri
Gelen Müdürlüğünce yürütülmektedir. 2015 yılı itibariyle Kanun Yararına Temyiz
işlemleri sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Yıllar İtibariyle Kanun Yararına Temyiz İşlemleri Sayısı
Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğü

2007

Açılan Dosya Sayısı

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

377

400

832

634

673

672

625

1067

1402

35

41

91

57

16

7

54

35

41

223

248

412

398

680

642

409

910

1350

Yargıtay’a Yazılan

93

86

107

144

142

59

63

63

89

Kanun Yararına Bozulan

25

85

132

134

125

29

30

25

27

Eksik Tebligat
Bakanlık Gerekçeli Ret

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. Maddesi uyarınca, Hâkim
veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin
kesinleşen karar veya hükümde bulunan hukuka aykırılıklarına karşı kanun yoluna
başvurulması işlemleri Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 2015 yılı
itibariyle kanun yararına bozma işlemleri sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yıllar İtibariyle Kanun Yararına Bozma İşlemleri Sayısı
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

2011

2012

2013

2014

2015

DEVİR

1715

2165

2300

2399

3486

GELEN

10751

10786

11610

13184

15563

TOPLAM

12466

12951

13910

15583

19049

ÇIKAN

10301

10651

11511

12097

15186

K.Y.B. GİDİLMEYEN

7906

8077

7787

8402

10860

K.Y.B. GİDİLEN

2106

2295

3466

3391

3877

217

3090

2605

2973

2451

19

501

331

547

544

BİRLEŞEN

289

279

258

304

284

DERDEST

2165

2300

2399

3486

5039

BOZMA
RET
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20- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapsamında Yürütülen Çalışmalar
Başbakanlık 2010/14 sayılı “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin
Sağlanması” hakkındaki Genelge uyarınca 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.
Adalet Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda bu husus 10. Kalkınma
Planı’nda yer alan Kadınların Sosyal, Ekonomik, Kültürel Yaşamdaki Rolünün
Güçlendirilmesi politikasıyla ilişkilendirilerek, “Adalete Erişim İle Mağdurlara ve
Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları Geliştirmek” şeklinde amaç belirlenmiş
ve bu amaç doğrultusunda 2.8 nolu hedef ‘Adalet Sisteminin Aile İçi Şiddet Suçları
Konusundaki Kapasitesinin Güçlendirilmesi’, 2.9 nolu hedef ‘Dezavantajlı Gruplara
Duyarlı Bir Sistem Oluşturulması’, 2.10 nolu hedef ‘Adalet Sisteminde Mağdur
Odaklı Uygulamalar Geliştirilmesi’ şeklinde düzenlenmiştir.
Bu kapsamda; ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun Hakkında Bilgilendirici El Kitabı/Broşür’ oluşturulmuş ve internet sitesi
(www.evicisiddet.adalet.gov.tr) hazırlanmıştır. Sitede 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 bulunmaktadır.
Güncellenen 2015- 2019 Yargı Reformu Stratejisi’nde de 7 nci amaç
olarak belirlenen ‘Kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik
uygulamaları geliştirmek’ kapsamında, 7.5 nolu hedef ‘Aile içi şiddetle mücadelede
koruma ve soruşturmanın etkinliğinin artırılması’ şeklinde düzenlenmiştir. Bu
kapsamda, aile mahkemesinde görevli uzmanların çalışma standartlarının belirlenmesi
ve bu standartlara uygun çalışma yürütmeleri için gerekli altyapının sağlanması, aile
içi şiddet kapsamındaki süreçlerde aile mahkemesi uzmanlarından etkin ve verimli
faydalanılmasına yönelik faaliyetler sürdürülmektedir.
Ayrıca, 2015 yılında ceza infaz alanında taşra teşkilatının çeşitli kadrolarına
toplam 246 kadın personel atanmıştır. Bu yapılan atamalarla birlikte ceza infaz
kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve personel eğitim merkezlerinde görev
yapan bayan personel sayısı 5.825 e yükselmiştir
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B.2 Performans Sonuçları
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu

Yıl / Dönem

2015

Amaç

Yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması ile yargılamanın
makul sürede sonuçlandırılması amacıyla düzenlemeler
yapmak

Hedef

2014 yılı sonuna kadar yargı mensubu ve çalışanı sayısının
uluslararası standartlar gözetilerek artırılması

Performans Hedefi

2014 yılı sonuna kadar yargı mensubu ve çalışanı sayısının
uluslararası standartlar gözetilerek artırılması

Sıra

Performans Göstergeleri

2015 Hedeflenen
Gösterge Düzeyi

GERÇEKLEŞME DURUMU

1

Kurulan mahkeme sayısı

100 (Sayı)

114 (Sayı)

2

Yargı mensubu ve çalışanı
sayısının nüfusa oranındaki artış

5 (Yüzde)

7,54 (Yüzde)

Yargının Etkinlik ve Verimliliğinin Artırılması Kapsamında;

Değerlendirme

Ülkemizdeki mahkeme sayıları ve bir mahkemenin bir yıl içinde bakabileceği dava sayısı göz
önünde bulundurularak 2015 yılında 114 adli ve idari yargı mahkemesi kurulmuştur.
2014 yılında Türkiye nüfusu 77.695.904 olup, yargı mensubu ve çalışanı sayısı 117.167’dir.
Yargı mensubu ve çalışanı sayısının nüfusa oranı ise %0,1508’dir.
2015 yılında Türkiye nüfusu 78.741.053 olup, yargı mensubu ve çalışanı sayısı 128.470’tir.
Yargı mensubu ve çalışanı sayısının nüfusa oranı ise %0,1631’dir.
Yargı mensubu ve çalışanı sayısının nüfusa oranındaki artışı %7.54 gerçekleşmiştir.
Bu itibarla;
2015 gerçekleşme oranına bakıldığında 2015 hedefinin %150,80›i oranında bir artış
gerçekleşmiştir.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu

Yıl / Dönem

2015

Amaç

Mesleki Yetkinliğin Geliştirilmesini Sağlamak

Hedef

2014 yılı sonuna kadar tüm yargı çalışanlarına eğitim
verilmesi ve personel eğitim merkezlerinin kurulması

Performans Hedefi

Personel eğitim merkezlerinin kurulması

Sıra

1

Değerlendirme

150

Performans Göstergeleri
Kurulan personel eğitim merkezi
sayısı

2015 Hedeflenen
Gösterge Düzeyi

GERÇEKLEŞME DURUMU

1 (Adet)

-

Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezlerinin Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik 16.11.2015 tarihinde Resmî Gazete’de yürürlüğe girmiştir.
Rize Eğitim Merkezi olarak kullanılan binanın 24.07.2015 tarihinde tadilat işleri ihalesi yapılmış
ve 28.09.2015 tarihinde başlayan hizmet gereğine uygun tadilat inşaatının %15’lik kısmı
tamamlanmış olup, sözleşme uyarınca 01.11.2016 tarihinde bitirilmesi öngörülmektedir.
Ankara Eğitim Merkezinin 16.12.2014 tarihinde imzalanan sözleşme gereğince inşaat
çalışmaları devam etmekte olup, inşaatın %51’lik kısmı tamamlanmıştır. 2016 yılı Temmuz
ayı itibariyle bitirilmesi öngörülmektedir.
Yozgat Eğitim Merkezi AVAN Projesi hazırlanmış olup, proje üzerinde çalışılmaktadır. Eğitim
Dairesi Başkanlığı, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı ve projeyi hazırlayan firma yetkilerinin
katılımıyla proje üzerindeki eksikliklerin tespiti ve projenin geliştirilmesi amacıyla toplantı
gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda tespit edilen eksikliklerin projeye uyarlanması ve
uygulama projesine geçilmesi çalışmaları sürmektedir.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu

Yıl / Dönem

2015

Amaç

Uyuşmazlıkları Önleyici Nitelikteki Tedbirlerin Etkin Hale
Getirilmesini ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının
Geliştirilmesini Sağlamak

Hedef

2011 yılı sonuna kadar, hukuk kültürünün artmasını
sağlayacak bilgilerin ilköğretimden başlamak suretiyle
müfredata alınması için çalışmalar yürütülmesi

Performans Hedefi

2013-2014 eğitim öğretim yılında müfredata alınan hukuk
ve adalet dersinin etkinliğinin artırılması

Performans Göstergeleri

2015 Hedeflenen
Gösterge Düzeyi

GERÇEKLEŞME DURUMU

1

Hukuk ve Adalet dersi eğitimine
katılan öğretmen sayısı

900 (Sayı)

-

Değerlendirme

Sıra

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde “Hukuk ve Adalet
Dersi”nin okullarda daha etkili ve verimli uygulanmasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim
Bakanlığı›nca 81 ilden belirlenen sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik olarak 2 -4 Mart
2015 tarihlerinde Ankara Başkent Öğretmenevi’ nde hizmet içi eğitim semineri yapılmıştır.
2015 yılında, Hukuk ve Adalet dersinin tanıtımı için spot film hazırlanmıştır. Spot filmi 26
ulusal kanala, 14 çocuk kanalına yayınlanmak üzere gönderilmiş ve kanallarda yayınlanmaya
başlamıştır. Hukuk ve Adalet Dersi ile ilgili olarak ww.hukukveadaletdersi.adalet.gov.
tr isimli internet adresinin sunuma açılması için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile çalışma
yapılmaktadır. Sitenin güncelleme çalışmaları son aşamaya gelmiştir.
Geçtiğimiz Eğitim Öğretim yılında 75.000 öğrenci Hukuk ve Adalet dersini seçmiştir. Bu sayı
2015 yılında 81.240’a ulaşmıştır.
2015 yılında 2014 yılına oranla dersi seçen öğrenci sayısındaki artış %10 oranında
gerçekleşmiştir.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu

Yıl / Dönem

2015

Amaç

Uyuşmazlıkları Önleyici Nitelikteki Tedbirlerin Etkin Hale
Getirilmesini ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının
Geliştirilmesini Sağlamak

Hedef

2012 yılı sonuna kadar hukuki uyuşmazlıklarda
arabuluculuk kurumunun düzenlenmesi ve uygulamaya
ilişkin alt yapı çalışmalarının tamamlanması

Performans Hedefi

Hukuki uyuşmazlıklarda
geliştirilmesi

Sıra

Performans Göstergeleri

2015 Hedeflenen
Gösterge Düzeyi

arabuluculuk

kurumunun

GERÇEKLEŞME DURUMU

1

Kamuoyunun bilgilendirilmesine
5 (Adet)
yönelik faaliyet sayısı

-

2

Arabuluculuk siciline kayıtlı
25 (Yüzde)
avukat sayısındaki artış oranı

38 (Yüzde)

Değerlendirme
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Yapılan tüm etkinlikler arabuluculuk sınavları, tanıtım faaliyetleri sonucunda Türkiye’de
arabuluculuk uygulamasının altyapısı kurulmuş ve toplumda belli bir noktada farkındalığa
ulaşılmıştır. Yeni yapılacak arabuluculuk uygulamalarının geliştirilmesi konulu proje faaliyetleri
ile de arabuluculuk uygulamasının geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup
iş hukukunda ve küçük alacakların icra takibinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde
zorunlu arabuluculuk uygulamasının getirilmesine yönelik Kanun Taslakları hazırlanmış ve
2016 yılı içerisinde anılan değişikliklerin yasalaşması beklenilmektedir.
Bugüne kadar yapılan arabuluculuk uygulama sınavlarına toplam 4555 aday katılmış ve
bu adaylardan 4036’sı başarılı olmuştur. Halen arabulucular siciline kayıtlı toplam 2147
(2110 aktif - 37 pasif) arabulucu bulunmaktadır. Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı›na 1364
arabuluculuk uygulaması gönderilmiş, 1328’i anlaşma ile sonuçlanmıştır. 2014 yılı sonu
itibariyle arabuluculuk siciline kayıtlı avukat sayısı 1555’dir. 2015 yılı sonu ise sayı 2147
olarak gerçekleşmiştir.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu

Yıl / Dönem

2015

Amaç

Ceza İnfaz Sistemini ve Denetimli Serbestlik Hizmetlerini
Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Geliştirmek

Hedef

2014 yılı sonuna kadar ceza infaz kurumlarında hükümlü
ve tutukluların yaşam standartlarının yükseltilmesi, artan
ihtiyaçlar dikkate alınarak barındırma kapasitesinin % 40
oranında artırılması

Performans Hedefi

Ceza infaz kurumlarının hükümlü ve tutuklu barındırma
kapasitesinin artırılması

Sıra

1

Performans Göstergeleri

Kapasite artış miktarı %

2015 Hedeflenen
Gösterge Düzeyi

GERÇEKLEŞME DURUMU

5 (Yüzde)

8 (Yüzde)

Değerlendirme

• 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla ceza infaz kurumlarının kapasitesi 163.129 kişidir.
• 2015 yılı içerisinde 28 adet ceza infaz kurumunun hizmete açılması, ek olarak yapılan
inşaatlar, kamu kurumlarından alınan binalar ve yeni düzenlemeler sonucu %8,89 oranında
kapasite artışı gerçekleştirerek toplam 14.507 kişilik artış sağlanmıştır.
• Aynı yıl içerisinde 15 adet ceza infaz kurumunun kapatılması ile 2.158 kişilik kapasite
kaybına rağmen 2015 yılı sonunda 177.636 kişilik kapasiteye ulaşılmıştır.
• Hedeflenen oran olan %16,17’nin sayısal karşılığı 26.380 kişilik artışı gerektirirken,
yılsonunda 14.507 kişilik kapasite artışı sağlanmasıyla gerçekleşme oranı % 8,89 olmuştur.
• Özellikle Diyarbakır gibi büyük ceza infaz kurumlarının planlanan sürede hizmete
alınamaması hedefin yüksek düzeyde gerçekleşmesini engellemiştir.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu

Yıl / Dönem

2015

Amaç

Ceza İnfaz Sistemini ve Denetimli Serbestlik Hizmetlerini
Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Geliştirmek

Hedef

2014 yılı sonuna kadar denetimli serbestlik sisteminin
geliştirilerek daha etkin hale getirilmesi

Performans Hedefi

Denetimli serbestlik sisteminin daha etkin hale getirilmesi

Sıra Performans Göstergeleri
1

Hazırlanan mevzuat değişikliği

2

Elektronik izleme sistemine dahil edilen
toplam kişi sayısı

2015 Hedeflenen
Gösterge Düzeyi

GERÇEKLEŞME
DURUMU

1 (Sayı)

1

3000 (Sayı)

3000

• 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete ile 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Tebligat” başlıklı
40’ıncı maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere, adli para cezalarının tebligatına ilişkin
yedinci fıkra eklenmiş ve mevcut yedinci fıkra sekizinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir;

Değerlendirme
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“(7) Adli para cezasını ödememesi nedeniyle haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma
kararı verilen hükümlülere ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından on gün içinde Cumhuriyet
başsavcılığına müracaat etmesi, etmediği takdirde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararına
uymamış sayılacağı ve hapis cezasının açık ceza infaz kurumunda infaz edileceğini belirten
çağrı kâğıdı gönderilir. Hükümlünün yapılan çağrıya on günlük süre içinde başvurması
halinde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararının yerine getirilmesi için evrak bağlı bulunan
denetimli serbestlik müdürlüğüne, hükümlünün başka yerde ikamet etmesi veya başka
adres bildirmesi durumunda, dosya bu yer denetimli serbestlik müdürlüğüne iletilmek
üzere ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet savcılığınca kararın denetimli
serbestlik müdürlüğüne iletilmesi sonrası müdürlük bu madde hükümlerine göre tebligat
işlemini gerçekleştirir. Hakkında adli para cezasını ödememesi nedeniyle kamuya yararlı
bir işte çalıştırılma kararı verilmiş hükümlünün ceza infaz kurumunda olması durumunda,
hükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik altında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma
yaptırımı hükümlünün ceza infaz kurumundan salıverilmesine müteakip infaz edilmek üzere
kararı veren mahkemenin bulunduğu Cumhuriyet başsavcılığı ilamat bürosunda bekletilir.”
• Yükümlülerin denetim ve takiplerinde elektronik izleme uygulamalarının önemi artmıştır.
Bu öneme istinaden, 2015 yılı için 3000 kişinin denetimli serbestlik sistemine dahil edilmesi
hedefine ulaşılmıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu

Yıl / Dönem

2015

Amaç

Adalet Hizmetlerinde Güncel Teknolojik İmkânlar İle
Bilişim Sistemlerinin Kullanılmasını ve Geliştirilmesini
Sağlamak

Hedef

2014 yılı sonuna kadar, UYAP iletişim altyapısının güncel
teknolojilerin takip edilmesi suretiyle hızlı ve kesintisiz
hizmet verecek şekilde güçlendirilmesi ve yedeklenmesi

Performans Hedefi

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

Sıra

Performans Göstergeleri

2015 Hedeflenen
Gösterge Düzeyi

GERÇEKLEŞME
DURUMU

Kişi başına düşen hat kapasitesi

30 (Sayı)

80

2

Bakırdan fibere geçen hat sayısı

1020 (Adet)

88%

3

Güçlendirilen etki alanı sunucu sayısı

100 (Adet)

1027

4

İletişim hatlarındaki sürekli çalışabilirlik
oranı %

98 (Oran)

100

5

Karasal hatların yedeklenme (uydu, 3G ile)
oranı %

92 (Yüzde)

98%

Değerlendirme

1

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. Gelişen teknolojiler doğrultusunda maliyetlerinin de yüksek
olması nedeniyle uydu yedeklemesinden vazgeçilerek yedeklemeler 3G üzerinden
yapılmıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu

Yıl / Dönem

2015

Amaç

Adalet Hizmetlerinde Güncel Teknolojik İmkânlar İle Bilişim
Sistemlerinin Kullanılmasını ve Geliştirilmesini Sağlamak

Hedef

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

Performans Hedefi

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

Sıra

Performans Göstergeleri

2015 Hedeflenen
Gösterge Düzeyi

GERÇEKLEŞME
DURUMU

1

Yeni üretilen ve/veya geliştirilen yazılım sayısı

1 (Adet)

1

2

Yenilenen bilgisayar, yan donanım ve aktif
ağ cihazı oranı %

25 (Yüzde)

37%

3

Kesintisiz güç kaynağı ve jeneratörü
olmayan birim sayısında azalma miktarı

10 (Sayı)

10

4

Geliştirilen veya değiştirilen modül, ekran ve
rapor sayısı

2000 (Sayı)

2000

5

Yardım masasına açılan hata ve istek
sayısında düşüş oranı (Spectra verilerine
göre)

2 (Oran)

2%

Değerlendirme
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Adalet hizmetlerinde kullanılan, bilgisayar ve yan donanımları ile aktif ağ cihazlarının ihtiyaca
ve güncel teknolojiye uygun olarak azami beş yıllık periyotlarla yenilenmiş ve yazılım eksiklikleri giderilmiştir.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu

Yıl / Dönem

2015

Amaç

Adalet Hizmetlerinde Güncel Teknolojik İmkânlar İle
Bilişim Sistemlerinin Kullanılmasını ve Geliştirilmesini
Sağlamak

Hedef

UYAP sistem merkezi ve acil durum merkezinin
kullanıcılara sunulan fonksiyonlar, ihtiyaçlar ve güncel
teknolojiler dikkate alınarak üç yılda bir güçlendirilmesi
veya yenilenmesi

Performans Hedefi

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

Sıra Performans Göstergeleri

Değerlendirme

1

Sistem kesintisi veya yavaşlama nedeniyle
yardım masasına gelen şikâyet sayısındaki
düşüş oranı

2015 Hedeflenen
Gösterge Düzeyi

GERÇEKLEŞME
DURUMU

2 (Yüzde)

2%

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. Nitekim bu hedef kapsamında performans göstergesine bakıldığından
hedefe ulaşmada önemli bir gelişme sağlandığı anlaşılmaktadır. Maliyet hedeflerinde yukarıda
belirtilen sapmalar, teknolojik gelişmelere göre ihtiyaçların değişmesi, ihtiyaçların rekabetçi
bir ortamda daha uygun fiyatlarla karşılanmasından kaynaklanmakta olup bu sapmalar
olağan olarak değerlendirilmelidir.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu

Yıl / Dönem

2015

Amaç

Adli Mimarinin Özellikleri Gözetilerek Adalet Hizmet
Binaları Yapımına Devam Etmek ve Teknik Alt Yapı
Hizmetlerini Yeterli Düzeyde Sunmak

Hedef

2014 yılı sonuna kadar, adalet teşkilatının hizmet
binası ihtiyacının oluşturulacak ölçütler çerçevesinde
giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması

Performans Hedefi

Adalet teşkilatının hizmet binası ihtiyacının giderilmesine
yönelik çalışmalar yapılması

Sıra

1

Değerlendirme

158

Performans Göstergeleri

Tamamlanan hizmet binası sayısı

2015 Hedeflenen
Gösterge Düzeyi

GERÇEKLEŞME
DURUMU

10 (Adet)

10 (Adet)

2015 yılı içerisinde; Zonguldak, Soma, Malazgirt, Bayındır, Acıpayam, Keşan,Nevşehir Adalet sarayları ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi binaları tamamlanmıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu

Yıl / Dönem

2015

Amaç

Adli Mimarinin Özellikleri Gözetilerek Adalet Hizmet
Binaları Yapımına Devam Etmek ve Teknik Alt Yapı
Hizmetlerini Yeterli Düzeyde Sunmak

Hedef

2014 yılı sonuna kadar adalet hizmet binalarında kullanılan
mefruşat ve teknik alt yapının yenilenmesinin sağlanması
ve hizmet araçlarının ihtiyaca göre yenilenmesi

Performans Hedefi

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

Sıra

Performans Göstergeleri

2015 Hedeflenen
Gösterge Düzeyi

GERÇEKLEŞME
DURUMU

1

Yenilenen hizmet aracı oranı

5 (Yüzde)

%36

2

Mevcut adalet hizmet binalarının mefruşat
ve teknik altyapılarının yenileme taleplerinin
karşılanma oranı

55 (Yüzde)

63%

Değerlendirme

Yeni adliyelerin mefruşat ihtiyaçlarının ve hizmet araçlarının temini İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı›nca yerine getirilmekle birlikte; mevcut adliyelerin mefruşatlarının yenilenmesi ve
araç bakım- onarım giderleri Mahkemeler Bütçesinden karşılanmakta olup, 2015 yılında
mefruşatların yenilenmesi için harcama birimlerinden toplam 18.634.615,00 TL ödenek
talebi gelmiş bu taleplere istinaden 10.741.623,93 TLik ödenek genel bütçe ödeneklerinden; 966.220,80 TL ödenek ise İşyurtları Kurumu ödeneklerinden olmak üzere toplam
11.707.844,73 TL ödenek ihtiyaç sahibi harcama birimlerine gönderilmiştir. Bu kapsamda;
mefruşat alımı için İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı›na iletilen ödenek taleplerinin % 63›ü
karşılanmıştır.
Hizmet araçlarının bakım onarımı için ise harcama birimlerinden 2015 yılı içerisinde
1.200.000,00 TL ödenek talebi gelmiş; bu talebin 759.837,00 TL lik kısmı genel bütçe
ödeneklerinden karşılanmıştır. Bu kapsamda; 2015 yılında hizmet araçlarının bakım onarımı
için gelen taleplerin %64 lik kısmı karşılanmıştır.
Mahkemeler tarafından İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı›na iletilen ödenek talepleri ile
gönderilen ödenek miktarının örtüşmemesinin nedenleri arasında başta bütçe ödeneklerinin yetersizliği ve ödenek taleplerinin gerçekçi bir biçimde hazırlanmaması ve mükerrer
taleplerin varlığı yer almaktadır.
Ayrıca; harcama birimlerinden gelen ödenek talepleri ihtiyacın zorunluluğu ve önemine göre
(hizmet genişlemesi, kanuni zorunluluklar, mevsimsel koşullar, can ve mal güvenliğinin sağlanması,vs.) değerlendirilmekte olup; ödenekler öncelikle zaruri ihtiyaçlar için gönderilmektedir.
2014 yılında 995 olan toplam araç sayısı, 2015 yılında 1356 ya çıkarılmıştır.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu

Yıl / Dönem

2015

Amaç

Adalete Erişim İmkânlarının
Kullanımını Sağlamak

Hedef

2011 yılı sonuna kadar dezavantajlı grupların adalete
erişimini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması konusunda
çalışma yapılması

Performans Hedefi

Dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırmak
amacıyla çalışma yapılması

Sıra

Performans Göstergeleri

1

Düzenlenen etkinlik sayısı

2

Kamuoyunun
faaliyet sayısı

bilgilendirilmesine

yönelik

Artırılmasını

ve

Etkin

2015 Hedeflenen
Gösterge Düzeyi

GERÇEKLEŞME
DURUMU

2 (Adet)

7

3 (Adet)

3

06/07/2015 tarihinde Bakanlığımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Üniversitesi
Hukuk fakültesi öğrencileri, Ankara Barosu katılımı ile ailenin korunması ve kadına şiddetin
önlenmesine yönelik Hukuk Kliniği uygulamalarında bulunmak için protokol imzalanmıştır.

Değerlendirme

160

2015 yılında, Hukuk Klinikleri ile ilgili 2 etkinlik düzenlenmiştir. 2016 yılında ise konu ile
ilgili mevzuat çalışmasının yapılması planlanmaktadır. Aile içi şiddeti önleme ile ilgili www.
evicisiddet.adalet.gov.tr internet sitesi Başkanlığımızca oluşturulup kullanıcıların hizmetine
sunulmuştur.
Ülkemizin adalet sistemini gelecek yıllara hazırlamak amacıyla; yargının hızlandırılması
ve etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanması, ihtiyaç ve aksaklıkların tespiti ile önerilerin
belirlenmesine yönelik olarak, yargı teşkilatı toplantısı sayın Bakanımızın eşliğinde 2015 yılı
Eylül ve Kasım aylarında olmak üzere iki toplantı yapılmıştır.
Hukuki himaye sigortası sistemi sayesinde düşük gelirli bireylerin de doğru ve güvenilir
şekilde hukuki yardım alarak adalete erişimlerini sağlamak adına 2015 Aralık ayında çalışma
grubunca 1 toplantı gerçekleştirilmiştir.
Strateji Geliştirme Başkanlığınca adalete erişimde dezavantajlı grupların etkinliğinin artırılması
için Adli Yardım Sisteminin güçlendirilmesi için 2015 yılında 3 toplantı gerçekleştirilmiştir.
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Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme Formu

Yıl / Dönem

2015

Amaç

Medya ve Halkla İlişkilerin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini
Sağlamak

Hedef

2014 yılı sonuna kadar yargı ile medya arasındaki
iletişimin geliştirilmesi

Performans Hedefi

Yargı ile medya arasındaki iletişimin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri

2015 Hedeflenen
Gösterge Düzeyi

GERÇEKLEŞME DURUMU

1

Düzenlenen Etkinlik Sayısı

5 (Adet)

7

Değerlendirme

Sıra

Proje kapsamında, Aralık 2014 - Ocak 2015’ tarihleri arasında 200 basın sözcüsü hâkim
ve Cumhuriyet savcısına basın sözcülüğü eğitimi verilmiştir. Ayrıca, Eylül 2015’te 100 yargı
muhabirine Ankara ve İstanbul’da ‘Yargı Muhabirliği’ eğitimi verilmiştir. Hedefe ilişkin 2015
yılı Ekim ayında ‘Yargı ve Medya arasındaki ilişkiler ‘ konulu Uluslararası Sempozyum düzenlenmiştir.
Proje kapanış etkinliği Ankara da 23 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
2015 yılında 230 kişi eğitim almıştır, Pilot olarak 5 adet ağır ceza merkezinde uygulaması
sağlanmıştır.
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Ayrıca, Bakanlığımız yeni stratejik planının ilk uygulama yılı olması nedeniyle
2015 yılı amaç ve hedeflerin uygulama sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 1
HUKUK VE CEZA ADALETİ SİSTEMİNİN KALİTESİNİ VE ETKİNLİĞİNİ
GELİŞTİRMEK
Hedef 1.1
Soruşturmaların Etkinliğinin Artırılması
Stratejiler
• Soruşturmaların tür ve niteliğine göre rehber ilkeler belirlenecektir.
• Bazı suç türlerinde uzmanlaşma sağlanacaktır.
• Cumhuriyet savcısının adli kolluk üzerindeki gözetim ve denetim yetkisi işlevsel hale getirilecektir.
• UYAP sistemi ile adli kolluk bilişim sistemlerinin bütünleşmesi sağlanacaktır.
• Lekelenmeme hakkı kapsamında soruşturma ve kamu davası açılması şartları gözden geçirilecektir.
Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CİGM

TAA - KGM - BİDB

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

Rehber ilkelerin belirlenmesi

√

√

2

100

100

1100

√

√

Uzmanlık eğitimi alan Cumhuriyet savcısı sayısı
Adli kolluk uygulamasının durum analizinin
yapılması için Cumhuriyet başsavcıları ile
savcıların katıldığı çalışma toplantısı yapılması
UYAP sistemi ile adli kolluk bilişim sistemlerinin
tam bütünleşmesi
Kamu
davası
açılması
koşullarının
değerlendirilmesi ve gerektiğinde mevzuat
değişikliği taslağının hazırlanması.

2018

2019

100

100

√

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Rehber ilkelerin belirlenmesi:
Türkiye Adalet Akademisi ile yazışma yapılarak Cumhuriyet savcılığı projemize atıf yapılarak
soruşturmanın tür ve niteliğine göre rehber ilkelerin belirlenmesi çalışmaları kapsamında bu kurumun
yaptığı eğitim faaliyetleri temin edilmiştir.

T.C. Adalet Bakanlığı
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Ayrıca 21 Aralık 2015 tarihinde yapılan toplantıda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye
Adalet Akademisi temsilcisi ile Türkiye Adalet Akademisi koordinatör hâkimi; 2014 yılı sonunda CAS
projesi kapsamında etkili soruşturma eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini ve yine 17 Nisan 2015
tarihinde Şanlıurfa’da etkili soruşturma faaliyetinin icra edildiğini, bu eğitim modülünün 5000 adet
basılarak Cumhuriyet savcılarına ve adaylarına dağıtıldığını ifade etmiştir.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce CAS modüllerinin ve bu arada etkili soruşturma eğitim modülünün
güncellenmesi gerekip gerekmediği sorulmakla taraflarca bir güncelleme gerektiği zira bazı yasal
değişikliklerin olduğu ifade edilmiştir.
Rehber ilkelerin belirlenmesi için daha önce yapılan teorik çalışmaların gözden geçirilmesi ve Ankara
ile Ankara Batı Adliyeleri Cumhuriyet savcılarıyla Yargıtay Ceza Genel Kurulu tetkik hâkimlerinden
oluşturulacak bir çalışma grubu oluşturulmasının faydalı olacağı, öncelikle rehber ilkelerin
belirlenebileceği suçların belirlenmesi ve bir kontrol listesi (check list) oluşturulması ve bu suçlar
yönünden oluşturulan rehber ilkeler hakkında üniversitelerin hukuk fakültelerinden, Türkiye Barolar
Birliğinden ve Yargıtay Genel Sekreterliğinden görüş sorulması hususunda mutabık kalınmıştır.
Uzmanlık eğitimi alan Cumhuriyet savcısı sayısı:
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sekretaryası yürütülen Türk Ceza Adalet Sisteminin
Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında proje çıktısı olarak;
-”Cezaî Konularda Adlî İşbirliği Rehberi”
-”Bilişim Suçları Eğitim Modülü”
-”Yolsuzluk Suçları Eğitim Modülü”
-”Etkili Soruşturma Eğitim Modülü”
-”İletişimin Denetlenmesi Tedbiri Eğitim Modülü”
-”Yakalama Gözaltına Alma Tedbirleri Eğitim Modülü”
-”Tutuklama ve Adli Kontrol Tedbirleri Eğitim Modülü”
-”Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Eğitim Modülü”
-”Teknik Araçlarla İzleme ve Gizli Soruşturmacı Tedbirleri Eğitim Modülü”
-”Arama El Koyma Tedbirleri Eğitim Modülü”
-”Adil Yargılanma Hakkı Eğitim Modülü” hazırlanmış olup, Türkiye Adalet Akademisinde hâkim ve
Cumhuriyet savcısı adaylarının eğitimlerinde ve meslek içi eğitim faaliyetlerinde bu eğitim modülleri
kullanılmaktadır. 2015 yılı meslek içi eğitim faaliyetleri kapsamında;
İnfaz Hukuku ve Denetimli Serbestlik Uygulamaları konusunda 53 Cumhuriyet savcısına,
Etkili Soruşturma Yöntemleri konusunda 97 Cumhuriyet savcısına,
Kaçakçılık Kanunu ve Vergi Usul Kanunundan Doğan Suçlarda Soruşturma ve Yargılama Usulü
konusunda 41 Cumhuriyet savcısına,
Uzlaşma Kurumunun Etkinliğinin Artırılması konusunda 151 Cumhuriyet savcısına,
Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları konusunda 31 Cumhuriyet savcısına,
5651 sayılı İnternet Kanunu ve Bilişim Hukuku Uygulamaları konusunda 91 Cumhuriyet savcısına,
Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar (zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat
karıştırma, kara paranın aklanması) konusunda 32 Cumhuriyet savcısına,
Eğitim verilmiştir.
Adli kolluk uygulamasının durum analizinin yapılması için Cumhuriyet başsavcıları ile savcıların
katıldığı çalışma toplantısı yapılması
Hedef doğrultusunda Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarının temsilcileri ile 24/11/2015
tarihinde çalışma toplantısı gerçekleştirilmiş ve uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm öneriler
değerlendirilmiştir.
Kamu davası açılması koşullarının değerlendirilmesi ve gerektiğinde mevzuat değişikliği taslağının
hazırlanması
Bakanlığımız Kanunlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Ceza Muhakemesinde İş Yükünün
Azaltılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Taslağında kamu
davasının açılması koşullarına ilişkin düzenlemeler yapılmış, özellikle Ceza Muhakemesi Kanununda
düzenlenen ön ödeme, kamu davasını açmada takdir yetkisi ve uzlaştırma konularında yasal
değişikliklere yer verilmiş, ayrıca basit yargılama usulü düzenlenmiş olup, Taslak çalışması devam
etmektedir.
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Performans Sonuçları
Bu performans göstergesi Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2016 yılı içerisinde başlatılması
öngörülen “Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Kapasitesinin Geliştirilmesi” AB projesi kapsamında
ele alınan konu başlıklarından biri olmakla Stratejik Plana girmiştir. Fakat projenin henüz fiş yazım
aşamasında olmasından ötürü bu göstergeye hazırlık çalışmaları Genel Müdürlüğümüz tarafından
2015 yılı içinde başlatılmış ve bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Ayrıca Yargıtay Başkanlığı, HSYK
Genel Sekreterliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ve TAA Başkanlığı ile bir dizi görüşme yapılarak bu
performans göstergelerine katkıları istenilmiştir.
Sonuç olarak 2015 yılı performans göstergesi gereği yerine getirilmiştir.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
2015 yılında mevzuat değişikliğine ilişkin taslağın hazırlanması çalışmaları başlatılmış olup,
performans gösterge sonuçları 2016 yılında değerlendirilecektir.

Hedef 1.2
Avukatlık Kurumunun ve Savunmanın Güçlendirilmesi
Stratejiler
• Başta barolar olmak üzere yargı aktörlerinin de katılımı ile hedefin gerçekleştirilmesine yönelik
adımların belirleneceği etkinlikler (toplantı, sempozyum, çalıştay vb.) düzenlenecektir.
• Avukatlık Kanunu gözden geçirilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda mevzuat taslağı hazırlanacaktır.
• Avukatlık mesleğine kabul esasları yeniden belirlenecektir.
• Savunmanın etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
• Ceza yargılamasında çapraz sorgu yönteminin işlerliği artırılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CİGM

TAA - HİGM- KGM

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

Hedefin gerçekleştirilmesine yönelik etkinlik sayısı

1

-

Mevzuat değişikliği taslağının hazırlanması

√

√

Çapraz sorgu yönteminin etkinliğine ilişkin yargı
mensuplarına ve avukatlara anket yapılması

√

√

√

√

√

Çapraz sorgu yönteminin işlevsel hale getirilmesi
için eğitim çalışmaları düzenlenmesi

√

√

√

√

√
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Strateji İle İlgili Sonuçlar
Hedefin gerçekleştirilmesine yönelik etkinlik sayısı
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Adalet Akademisi ve ayrıca Türkiye Barolar Birliğine yazı
yazılarak bu hedef ve alt başlıklarına yönelik olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi istenilmiş,
CAS I projesi çıktıları ve CAS II proje taslağı gözden geçirilmiştir.
Ayrıca 23 Aralık 2015 tarihinde Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi temsilcilerinin
katılımı ile bir çalışma grubu oluşturularak ve toplantı icra edilmiştir. Toplantıda avukatlık kurumunun
ve savunmanın güçlendirilmesi yolunda atılabilecek adımlar ve yine Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün
yaptığı çalışmalar hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.
Türkiye Barolar Birliği temsilcisi tarafından ayrıca bu hedefe yönelik olarak CAS projesinin 4. bileşen
çıktıları olan avukat el kitaplarının kendileri tarafından proje sonrasında 3000 set olarak daha basıldığını ve dağıtıldığını dile getirmiştir.
Mevzuat değişikliği taslağının hazırlanması:
Dünyada ve Ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve avukatlık mesleğine yansıtılabilmesi için 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı
Avukatlık Kanununda değişiklik yapılması amacıyla 24/09/2013 tarihinde Bakan “Olur”uyla Bilim
Komisyonu kurulmuştur. Bilim Komisyonunun çalışmaları sonucu yeni bir Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlanmış ve hazırlanan taslak hakkında ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri
toplanmıştır.
Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı hakkında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de toplandıktan
sonra, 22/11/2015 tarihli “Olur” ile Bilim Komisyonu üyeleri yenilenmiştir.
Mevcut durumun Sayın Bakan’a arzını müteakip, alınacak talimat doğrultusunda çalışmalar, yenilenen Bilim Komisyonunca sürdürülecektir.
Çapraz sorgu yönteminin etkinliğine ilişkin yargı mensuplarına ve avukatlara anket yapılması:
23 Aralık 2015 tarihinde yapılan toplantıda; bu stratejik hedefin alt başlıklarından çapraz sorgu yönteminin etkinliğine ilişkin yargı mensuplarına ve avukatlara anket yapılması hususunda Ceza İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığı, taslak bir form oluşturulmaya çalışıldığı ve bunun
çalışma grubu ile paylaşılabileceği ifade edilmiş, Türkiye Barolar Birliği temsilcisi de yakın zamanda
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hususunda böyle bir online anket formu oluşturduklarını
anket formunun online olmasının daha fazla kişiye ulaşılmasını sağladığı, hazırlanacak formun kendilerine gönderilmesi halinde bu hususta teknik destek sağlayabileceklerini ve yine formda kendilerinin de yer almasını istedikleri soruları bildirebileceklerini beyan etmişlerdir. Diğer katılımcılar da online form oluşturulması ve UYAP’ta bu formun hakim ve savcılar tarafından doldurulmasının uygun
olacağı konusunda hem fikir olunmuş, fakat formun uzun olmaması ve spesifik sorular belirlenmesi
gerektiği değerlendirilmiştir.
Çapraz sorgu yönteminin işlevsel hale getirilmesi için eğitim çalışmaları düzenlenmesi:
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Türkiye Adalet Akademisi’nden 2015 yılı meslek öncesi eğitim
programında çapraz sorgu uygulamaları konusunda akademide verilen ders süresi ve programı
temin edilmiştir.
23 Aralık 2015 tarihinde yapılan toplantıda; çapraz sorgu yöntemine ilişkin olarak yapılan çalışmalar
ile çapraz sorgu yönteminin daha işlevsel hale getirilebilmesi hususunda pratik uygulamalar geliştirilmesi gerekliliği hakkında bir değerlendirilme yapılmış, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde yer
alan duruşma salonlarında uygulamalı çapraz sorgu pratiklerine yer verilmesinin önem arz ettiği
hatırlatılmıştır.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

165

166

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

Performans Sonuçları
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
Hazırlanan Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.

Hedef 1. 3
Bilirkişilik Müessesesinin Yeniden Yapılandırılması
Stratejiler
• Bilirkişilik sisteminde niteliğin artırılması ve yetkinliğin geliştirilmesi için eğitim ve denetim gibi konularda faaliyet göstermek üzere kurumsal yapılanmaya gidilecektir.
• Bilirkişilerin seçimi ve görevlendirilmesine yönelik standartlar belirlenecektir.
• Bilirkişilik uygulamasında sertifika sistemine geçilecektir.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

HİGM

CİGM - KGM

Performans Göstergeleri

2015

Mevzuat değişikliği taslağının hazırlanması

2016

2017

2018

2019

√

Standartların belirlenmesi

√

Sertifika sistemine geçilmesi

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar

Stratejilerde belirlenen hedefler kapsamında Bilirkişilik Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.

Performans Sonuçları
Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından kurum ve kuruluşların görüşlerine gönderilen Bilirkişilik Kanun Taslağına ilişkin alt mevzuat çalışmaları kapsamında Bilirkişi Kanunu Yönetmeliği, alt ve uzmanlık dallarının tespiti, etik ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanmış olup, çalışmalar
devam etmektedir.
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Hedef 1.4
Tanıklık Kurumuna Yönelik Uygulamalar Geliştirilmesi
Stratejiler
• Tanıklık ücreti ve tanıklara yaklaşımla ilgili standart ilkeler belirlenecektir.
• Adliyelerde tanıklar için fiziki şartlar iyileştirilecektir. (tanık bekleme odaları ve tanıklara yönelik
psiko- sosyal destek alanları)
• Tanıklığın gereğine ve önemine dair kamuoyu bilinci artırılacaktır.
• Tanık koruma programının etkinleştirilmesi sağlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CİGM

HİGM- EDB- SGB İMİD- TİDB

Performans Göstergeleri

2015

2016

√

√

Standart ilkelerin belirlenmesi

Fiziki şartları iyileştirilen adliye sayısı

2017

2018

2019

26

50

50

50

Kamuoyu bilincinin artırılması için tanıtıcı broşür basımı

√

√

√

√

√

Tanık koruma programının uygulanma durumunun
ölçülmesi için ilgili kurumların katıldığı çalışma toplantılarının sayısı

1

1

1

1

1

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Standart ilkelerin belirlenmesi:
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 16/12/2015 tarihinde Eğitim Dairesi
Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, Teknik İşleri Dairesi
Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile çalışma grubu toplantısı düzenlenmiştir.
Toplantıda öncelikle Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bu konuda yapılan çalışmalar, hazırlanan
proje teklifleri, tespit edilen bir kısım sorunlar ve sorunları aşma yolunda atılabilecek adımlar ayrı ayrı
belirtilerek dijital ortamda da paylaşılmıştır. Bu hususta Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
IPA II programlama dönemi 2015 proje teklifi olarak sunulan CAS II projemiz bileşenlerinden birisi
de Bakanlığımız Stratejik Planı ve Eylem planları da gözetilerek, Ceza yargılamasında Tanıklık
müessesesinin geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi olarak belirlenmiştir.
Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kendilerinin bu konuda yardımcı personel eğitimleri yaptıklarını
ve tanıklara yaklaşımla ilgili olarak bir dersi bu kapsamda yıllık eğitim planına alabilecekleri dile
getirilmiştir.
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Bu noktada tanıklık uygulamalarında tespit olunan bir kısım sorunlar şu şekilde belirlenmiştir.
1.

Ceza muhakemesinde ‘’çapraz sorgu’’ kurumunun henüz arzu edilen seviyede uygulanmaması.

2.
‘’Delillerin çelişmesi’’ ve ‘’yüz yüzelik’’ ilkesinin etkin bir şekilde işletilmemesi ve buna bağlı olarak
tanıkların kolluk beyanlarından öteye geçilememesi.
3.
Tanık Koruma Kanunu’nun yaygın bir şekilde uygulanmaması ya da yeterince koruma sağlayamadan
uygulanması.
4.
Suçun soruşturulmasında bizzat görev alan kolluk personelinin tanık olarak dinlenmesi gibi tanıklığın
özüyle bağdaşmayacak uygulamalardan vazgeçilmemesi
5.
Tanıkların kolluk, savcılık ve mahkeme süreçlerinde maddi manevi zorluklarla karşılaşması neticesinde
ülkemizde tanıklık yapmaya yönelik genel isteksizlik bulunması,
Tanıklık uygulamalarında yaşanan sıkıntıları aşma yolunda atılabilecek adımlar ise bu aşamada şu şekilde
belirlenmiştir.
1.
Ceza Muhakemesinin en önemli delil kaynağı olan tanıklığın kavram ve imkânlarının bilinmesine
yönelik kamuoyu duyarlılığının artırılması,
2.
5271 sayılı CMK’nın 201’inci maddesinde düzenlenmiş olan çapraz sorgu yöntemine yönelik bilinç ve
uygulama düzeyini yükseltilmesi, tanıklık ifade alma yöntemleri hususunda pratik uygulamalar geliştirilmesi,
duruşma yönetimine dair geleneksel tarz ve usullerden ziyade daha esnek bir yöntem belirlenmesi,
3.
Yalan tanıklık, iftira, suç uydurma gibi suçların daha belirli ve öngörülebilir bir anlayışla değerlendirilmesi,
dürüst tanıkların bu isnatlardan çekinmesini önleyici düzenlemeler yapılması,
4.
Maddi gerçeği bulup çıkarma görevinin asli sahibi olan Devletin, tanıkları da bulup çıkarma noktasında
daha hassas ve titiz davranması, bu konunun davanın taraflarına teslim edilmemesi temin edilmelidir.
Fiziki şartları iyileştirilen adliye sayısı:
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Adliye projelerinde doğrudan tanık bekleme odaları gibi bir
ayrıma gidilmediğini fakat bu hususta Makam nezdinde irade alınması halinde bu hususu hazırlanan adliye
projelerinde gözetebileceğini fakat her şartta hazırlanan projenin o yere ait Cumhuriyet başsavcısı ve adalet
komisyonu başkanlığı görüşü ile son halini aldığı, kurumsal anlamda fizikî şartların iyileştirilmesi yolunda
alınacak iradenin Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonuna sirayet ettirilmesi halinde de bir iyileşme
ivmesi kazanılabileceği ifade edilmiştir.
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Adalet Uzman Yardımcısı tarafından da bu konuda yürütülen tanık koruma
projesi kapsamında 2013 yılı içerisinde tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir yazı yazılarak özellikle ağır ceza
yargılamalarında tanıkların taraflarla mümkün olduğunda yüz yüze getirilmemesi, duruşma salonu kapısında
bekletilmemesi hususunda çalışmalar yapmalarının istenildiği ve Cumhuriyet başsavcılıklarının büyük oranda
bu hususu gözettikleri yolunda yazı cevaplarının kendilerine geldiği ifade edilmiştir. Devamla Avrupa Konseyi
Tanık Koruma Direktifinin şuan tercüme edildiğini ve burada tanıkların korunması hususunda minimum
standartların belirlendiği ve tercüme bittiği zaman tanık koruma direktifinin ve ayrıca proje kapsamında yapılan
çalışma ziyareti raporlarının ve hazırlanacak bilgi notunun e-mail ortamında gönderileceği belirtilmiştir.
Kamuoyu bilincinin artırılması için tanıtıcı broşür basımı:
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı’nın internet sitesinin Broşürler
sekmesinin altında mağdurların bilgilendirilmelerine yönelik olarak hazırlanmış olan “TANIK (ŞAHİT) NE
DEMEKTİR?” başlıklı broşür yer almaktadır. Bunun yanında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 16/12/2015
tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, Teknik
İşleri Dairesi Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile çalışma grubu toplantısında tanıtıcı broşür basımı hususunda
2016 yılı ilk yarısında Strateji Geliştirme Başkanlığı ile tekrar görüşülmesi ve harcamaların planlanması kararı
alınmıştır.
Tanık koruma programının uygulanma durumunun ölçülmesi için ilgili kurumların katıldığı çalışma toplantılarının
sayısı
Tanık koruma programının uygulama durumunun ölçülmesi ile uygulamalara ilişkin sorunlar ile bu sorunlara
yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilmesi amacıyla 25 Kasım 2015 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığı Tanık Koruma birimlerinin katılımıyla çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.
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Performans Sonuçları
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
Performans gösterge sonuçları 2016 yılında değerlendirilecektir.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı’nın internet sitesinde yer almaktadır.
SGB ile tanıtıcı broşür basımı konusunda toplantı yapılması planlanmaktadır.
Performans göstergesine ulaşılmıştır

Hedef 1. 5
Tebligat Sisteminin Güçlendirilmesi
Stratejiler
• Elektronik tebligatın etkin biçimde kullanılması sağlanacaktır.
• Tebligat sisteminin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
• Yargı çalışanları ile tebligat memurlarına eğitim verilerek hata payı azaltılacaktır.
• Hizmetten yararlananların farkındalığı arttırılacaktır.
• Uluslararası adli tebligat işlemleri yeniden yapılandırılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

HİGM

KGM – EDB - BİDB

Performans Göstergeleri

2015

Tüm adalet teşkilatında elektronik tebligatın kullanılmaya
başlanması

2016

2017

2018

2019

10

10

10

√

Düzenlenen eğitim sayısı

10

10

Uluslararası adli tebligatın yeniden yapılandırılması

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
IPA Komitesinden olumlu görüş alınan 2014 yılı Yargı Aktörü Aksiyon Belgesinde yer alan projelerden biri olan Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesinin uygulama süresi ve ihale süreci, 2014
yılı Finansman Anlaşmasının 2015 yılı sonuna kadar imzalanıp yürürlüğe girmesinin akabinde başlayacak olup AB Bakanlığı tarafından proje eşleştirme fişinin hazırlanması amacıyla teknik yardımda
bulunmak üzere görevlendirme yapılması ile birlikte proje fişinin de yazımına başlanacaktır.

Performans Sonuçları
Eğitim Dairesi Başkanlığı organizesinde yazı işleri müdürleri, mübaşirler ve icra katiplerine yönelik
düzenlenen meslek içi eğitim kapsamında Tebligat Kanunu uygulamaları hakkında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından farklı dönemlerde 9 adet eğitim verilmiştir.
Elektronik tebligat tüm adalet teşkilatında kullanılmaya başlanmıştır.
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Hedef 1. 6
Hukuk Davalarında Sulh Müessesesinin Etkinleştirilmesi
Stratejiler
• Yargı mensuplarına farkındalık eğitimleri düzenlenecektir.
• Barolara yönelik farkındalık çalışmaları düzenlenecektir.
• Sulh’un teşvik edilmesi için Harçlar Kanununda değişiklik taslağı hazırlanacaktır

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

HİGM

TAA - KGM

Performans Göstergeleri

2015

Düzenlenen eğitim sayısı

2

Sulh olunan uyuşmazlık sayısındaki artış (Bir önceki yıla
göre)
Mevzuat değişikliği taslağı hazırlanması

√

2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

%5

%10

%10

%10

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde “Hukuk Muhakemeleri Kanununda Tadilat Komisyonu”
kurulmuştur.

Performans Sonuçları

Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon çalışmaları devam etmektedir.
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Hedef 1.7
Noterlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması
Stratejiler
• Türkiye Noterler Birliği ile işbirliği halinde noterliklerin görev tanımları ve yapısal durumları
yeniden belirlenecektir.
• Noterliklerin taşınmaz aynına ilişkin haklarda işlem yapabilmesi için düzenleme yapılacak
ve çekişmesiz yargı işlerine ilişkin görevleri artırılacaktır.
• Noterliklerin açılış kriterleri, noter, noter yardımcılığı ve noterlerde çalışanların niteliklerinin
ve çalışma şartlarının gözden geçirilmesi sağlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

KGM

HİGM-CİGM -PGM-TKB

Performans Göstergeleri

2015

2016

√

√

Mevzuat değişikliği taslağının hazırlanması

2017

2018

2019

Strateji İle İlgili Sonuçlar
17/04/2014 tarihinde Bakan “Olur”uyla Bilim Komisyonu oluşturulmuştur.
03/06/2015 tarihinde Bilim Komisyonu üyeleri belirlenmiştir.
Bilim Komisyonu tarafından iki ayrı alt komisyon oluşturulmuş olup, Komisyon çalışmalarına devam
etmektedir. Noterliklerin, taşınmazların aynına ilişkin haklarda işlem yapabilmesi konusunda Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğünün görüşü alınmıştır.

Performans Sonuçları
Tasarı Taslağının, 2016 yılı Şubat ayında Bakanlık Makamına arzı planlanmaktadır.
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Hedef 1. 8
Kamudan Kaynaklanan İş Yükünün Azaltılması
Stratejiler
• Yüksek mahkemeler ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde kamu yöneticileri ve hazine avukatlarına davadan feragat, davayı kabul, temyiz ve karar düzeltme bakımından daha fazla inisiyatif
verilmesine yönelik uygulamalar geliştirilecektir.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

HİGM

SGB

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

Sorunların tespiti ve gelinen aşamanın analizi için ilgili
kurumların katılım ile düzenlenen çalışma toplantısı sayısı

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Bakanlığımız Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hukuk Muhakemeleri Kanununda tadilat komisyonu kurulmuştur.

Performans Sonuçları
Bakanlığımız Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyona Genel Müdürlüğümüz
temsilcileri olarak daire başkanı ve bir genel müdür yardımcısı, iki tetkik hâkimi ile katkı sağlanmakta
olup, komisyon çalışmaları devam etmektedir.
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Hedef 1.9
Adli Süreçlerde İnsan Hakları Farkındalığının Geliştirilmesi
Stratejiler
• Soruşturma ve yargılama süreçleri ile infaz alanında insan haklarına yönelik farkındalık
artırılacaktır.
• Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin
Önlenmesine İlişkin Eylem Planı”nın etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.
• AİHM kararlarında ihlale yol açan sebeplerin tespitiyle bunların ortadan kaldırılması amacıyla
düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla çalışmalar yapılacaktır.
•

AİHM kararlarının Türkçe’ye çevrilerek adalet teşkilatına duyurulması sağlanacaktır.

• AİHM ve Avrupa Konseyinin ilgili komitelerinde tahsisli memur (secondmend) yöntemiyle
yargı mensuplarının görevlendirilmesine devam edilecektir.
• AİHM süreçlerinde görev alan yargı mensuplarının AİHM nezdinde staj yapmaları
sağlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

UHDİGM

TAA ve Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

İnsan haklarına yönelik farkındalığın artırılması için
düzenlenen eğitim sayısı.

4

5

5

6

6

İlgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılan toplantı
sayısı.

2

3

3

3

3

AİHM ve Avrupa Konseyinin ilgili komitelerinde tahsisli
memur (secondmend) yöntemiyle yargı mensuplarının
görevlendirilmesi

√

√

√

√

√

AİHM süreçlerinde görev alan yargı mensuplarının
AİHM nezdinde staj yapmaları

√

√

√

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
2015 yılı içerisinde Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarına, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Hakim Ve
Savcılarına, 101. Dönem Kaymakamlık Adaylarına, Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanlarına, Adalet
Bakanlığı Personeline, Adli ve İdari yargı adalet komisyonlarında görev yapan zabıt katipleri ve
mübaşirlere yönelik olmak üzere farkındalık artırıcı faaliyetler düzenlenmiş ve katılım sağlanmıştır.
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı” uygulanması ve
sorumlu birimlerce iletilen faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla 12 Şubat 2015 ve 19 Şubat
2015 tarihinde İnsan Hakları Daire Başkanlığında toplantılar düzenlenmiştir. Düzenlenen toplantılar
sonrası gelen bilgilere değerlendirilmiş ve ilk bir yıllık döneme ilişkin Uygulanma Raporu 30 Nisan
2015 tarihinde Başbakanlık’a sunulmuştur. Rapor, Adalet Bakanlığı Müsteşarı imzalı 2 Temmuz
2015 tarihli yazı ile de tüm Adalet Bakanlığı birimlerine gönderilmiştir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

174

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

Avrupa Konseyi (AK), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin
katılımıyla ‘’Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı”
çerçevesinde uzmanlar seviyesinde Çalışma Grubu oluşturulmuştur
AİHM’in Ülkemiz hakkında vermiş olduğu kararlar ve diğer ülkeler hakkında verilen önemli kararlar
düzenli olarak Türkçe’ye çevrilmektedir. Türkçe’ye tercüme edilen bu kararlar, işlemi yapan ya da
bunlara ilişkin yargı sürecinde yer alan veya ileride alması muhtemel olan kurumlara, Anayasa
Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek yargı organlarına ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu’na iletilmektedir. Aynı zamanda AİHM tarafından yayınlanan tematik bilgi notları ve mahkeme
içtihatlarına yönelik bilgi notları tercüme edilmektedir.
AİHM nezdinde ülkemiz aleyhine yapılan başvurular sonucu ortaya çıkan mevcut iş yükünün
azaltılması ve insan hakları konusunda uzman yetiştirilmesi amacıyla, masrafı ülkemiz tarafından
karşılanmak üzere secondment (geçici görevli memur) yöntemiyle uluslararası kuruluşlarda (AİHM
ve AK’nin çeşitli komitelerinde) hâkim ve savcı görevlendirmesi yapılmaktadır.
AİHM nezdinde Hükümet savunmalarını hazırlamakla görevli Bakanlığımızın AİHM ile karşılıklı
işbirliğinin geliştirilmesi, hakimlerimizin bilgi ve görgülerini artırmaları, hükümet savunmalarının
iyileştirilmesi ile bu alanda çalışmalara optimum katkılarının sağlanması açısından Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM) Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası Dairesi (AKİD)
nezdinde staj programlarına katılım sağlanmaktadır.

Performans Sonuçları
Türkiye Adalet Akademisinde, Ekim, Kasım ve Aralık ayında Avukatlık Mesleğinden Geçen 5.
Dönem ve 18. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylarına yönelik toplam 141 saat insan haklarına
yönelik eğitim verilmiştir.
Çalışma Grubu, ilk toplantısını 11 Mayıs 2015 tarihinde, ikinci toplantısını 19 Haziran 2015, üçüncü
toplantısını ise 18 Kasım 2015 tarihinde Avrupa Konseyi ana binasında, son olarak dördüncü
toplantısını da 17 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirmiştir.
İkinci raporlama dönemine Başbakanlığa sunulacak ikinci yıllık rapora esas olmak üzere ilk
raporlama dönemi olan 1 Mart 2015 - 1 Eylül 2015 tarihleri için (6 aylık) ilgili kurumlardan ilk 6 aylık
raporlama dönemi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin cevabi yazılar iletilmiştir.
İlk altı aylık raporlama döneminde kurumlar tarafından gönderilen bilgiler ilk raporlama dönemi
ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Eylem Planın etkili bir şekilde uygulanması ve
özellikle sorumlu kurumların sürece en üst düzeyde aktif olarak katılımının sağlanması konusunda
Bakanlığımız koordinesinde 2016 yılı Şubat ayında üst düzeyli bir Çalıştay yapılması öngörülmektedir.
Aynı zamanda 1 Mart 2015-1 Mart 2016 dönemi uygulama raporu hazırlanarak Başbakanlık’a
sunulacaktır.
2015 yılında yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 54 adet toplantıya katılım sağlanmış olup 4 adet
de çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
2015 yılında İngilizce’den Türkçe’ ye 131 karar, Fransızca’dan Türkçe’ye ise 161 karar tercüme
edilmiştir.
2015 yılı içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 7, Avrupa Konseyi’nin çeşitli birimlerinde
2 olmak üzere toplamda 9 hakim ve savcı secondment olarak görevlendirilmiştir.
2015 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kararlarının İcrası Dairesi (AKİD) nezdinde 7 Nisan- 5 Haziran tarihleri ve 12 Ekim-11 Aralık tarihleri
arasında ikişer, 8 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında ise üç hakim ve savcı olmak üzere toplam
7 kişi staj programına katılım sağlanmıştır.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.

T.C. Adalet Bakanlığı

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

175

Hedef 1.10
Adalet Aktörleri Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi
Stratejiler
•
Adalet aktörlerinin
gerçekleştirilecektir.

katılımı

ile

adalet

hizmetlerinin

değerlendirildiği

toplantılar

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

SGB

Tüm birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

√

√

√

√

Toplantı düzenlenmesi

2019
√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Ülkemiz adalet sistemini gelecek yıllara hazırlamak amacıyla; yargının hızlandırılması ve etkinliğinin
artırılmasına katkı sağlanması, ihtiyaç ve aksaklıkların tespiti ile önerilerin belirlenmesine yönelik
olarak, Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticileri, birim amirleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve
Türkiye Adalet Akademisi üst düzey yöneticileri, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcıları,
Bölge İdare Mahkemesi Başkanları, Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcıları ile Adli Yargı Adalet
Komisyonu Başkanlarının katılımı ile geleneksel hale gelen “Yargı Teşkilatı Toplantısı 27-28 Nisan
2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmiştir.
2016 yılında faaliyete geçecek bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin hali hazırdaki durumlarının
değerlendirilmesi ve koordineli olarak takibinin yapılması amacıyla Sayın Bakanımızın başkanlığında
2015 yılı Eylül ve Kasım aylarında olmak üzere iki toplantı yapılmıştır.
Konuyla ilgili Müsteşar yardımcısı ile ilgili birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen söz konusu
toplantılarda öncelikle 15 adet bölge adliye mahkemesi ile 8 adet bölge idare mahkemesinin ayrı
ayrı incelenmek suretiyle arsa ve bina yapım çalışmaları, süreç içinde karşılaşılan teknik ve hukuki
sorunlar ile bu hususlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konulmuştur.
Ayrıca bu toplantılarda; proje ve inşaatları devam etmekte olan binaların haricinde bölge adliye ve
bölge idare mahkemelerinde görevlendirilecek personelin eğitim faaliyetlerinin de koordine edilmesi,
yargısal süreçlerin UYAP ekranlarına bütünleşmiş edilmesi gibi bu süreç içerisinde karşılaşılması
muhtemel sorunların ve çözüm yollarının belirlenmesi üzerinde çalışmalar yapılmıştır.
Yine ülkemiz adalet sistemini gelecek yıllara hazırlamak amacıyla; yargının hızlandırılması ve
etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanması, ihtiyaç ve aksaklıkların tespiti ile önerilerin belirlenmesine
yönelik olarak, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu temsilcileri, Bölge Adliye
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcıları ve Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılarının katılımı
ile geleneksel hale gelen “Yargı Teşkilatı Toplantısı” 25-26 Aralık 2015 tarihlerinde Antalya’da
düzenlenmiştir.

Performans Sonuçları
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
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Hedef 1.11
Adalet Dairelerindeki Delil Saklama Standartlarının Yükseltilmesi
Stratejiler
• Delil saklama ve tasfiye usullerini düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek gerekli değişiklikler
yapılacaktır.
• Adli emanet dairelerinde belirlenen yeni standartlar çerçevesinde iş akış süreçleri oluşturulacak ve
fiziki yapıları düzenlenecektir.
• Emanet dairelerinde görev yapan personele yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CİGM

SGB - TİDB - EDB - KGM

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

200

200

200

200

200

√

√

√

√

√

Mevzuat çalışmalarının tamamlanması

√

İş akış süreçlerinin belirlenmesi

√

Eğitim çalışmasına katılan kişi sayısı
Emanet dairelerinin belirlenecek standartlara uygun olarak adliye içerisinde konumlandırılması

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Mevzuat çalışmalarının tamamlanması:
2005 yılından günümüze meydana gelen mevzuat değişiklikleri UYAP sistemini yargısal işlemlerde
tamamen faaliyete geçmesi, ortaya çıkan yeni suç tipleri ve duyurulan ihtiyaçlar gözetilerek hazırlanan
Suç Eşyası Yönetmeliği imzalanarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Bakan
değişikliği sebebiyle Yönetmelik yayımlanmadan iade edilmiştir. Söz konusu Yönetmelik Taslağı
hazır olup Makamın iradesi alındıktan sonra yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilecektir.
İş akış süreçlerinin belirlenmesi:
Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasına mütakiben iş akış süreçleri de belirlenmiş olacaktır.
Eğitim çalışmasına katılan kişi sayısı:
Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasına mütakiben eğitim için gerekli çalışmalara
başlanacaktır.
Emanet dairelerinin belirlenecek standartlara uygun olarak adliye içerisinde konumlandırılması:
Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasına mütakiben fiziki şartların iyileştirilmesi için gerekli
çalışmalara başlanacaktır.

Performans Sonuçları
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
Suç Eşyası Yönetmeliği hazırlanmış olup, Makam onayına sunulmuştur.
Suç Eşyası Yönetmeliği hazırlanmış olup, Makam onayına sunulmuştur. Resmi Gazete’de
yayımlanması halinde performans gösterge sonuçları 2016 yılında değerlendirilecektir.
Suç Eşyası Yönetmeliği hazırlanmış olup, Resmi Gazete’de yayımlanması halinde performans
gösterge sonuçları 2016 yılında değerlendirilecektir.
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Hedef 1.12
HSYK İle İşbirliği Halinde İhtisas Mahkemelerinin Etkinleştirilmesi
Stratejiler
•

İhtisas Mahkemelerinin çeşitliliği ile sayısı artırılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

PGM

TAA – KGM - SGB

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

300

300

300

300

300

Yeni ihtisaslaşma alanlarının belirlenmesi için yapılan
çalıştay sayısı

1

2

1

1

2

Bazı ihtisas mahkemelerinde meslekten olmayan
hakimlerin de görev alması hususunda etki analizi
yapılması

√

Uzmanlık eğitimine alınan yargı mensubu sayısı

Strateji İle İlgili Sonuçlar
HSYK’nın olumlu görüşleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde ihtisas mahkemelerinin sayısı
arttırılmıştır.

Performans Sonuçları
2015 yılı içerisinde, 19 adet İş Mahkemesi, 3 adet Ticaret Mahkemesi, 11 adet Tüketici Mahkemesi,
5 adet Çocuk Mahkemesi ve 1 adet İnfaz Hâkimliği kurulmuştur.
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STRATEJİK AMAÇ 2
ADALETE ERİŞİM İLE MAĞDURLARA VE DEZAVANTAJLI
GRUPLARA YÖNELİK UYGULAMALARI GELİŞTİRMEK
Hedef 2. 1
Adli Yardım Sisteminin Güçlendirilmesi
Stratejiler
•

Hukuk yargılamasında adli yardım konusundaki kamuoyu bilinci artırılacaktır.

•
Adli yardım sisteminin kalitesini ölçecek ve denetimini yapacak kurumsal bir yapılanma
oluşturulacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

SGB

CİGM – HİGM - KGM

Performans Göstergeleri

2015

2016

Adli yardıma ilişkin etki analizinin yapılması ve ihtiyaç
duyulması halinde mevzuat değişikliği taslağının
hazırlanması

√

√

Kamuoyu bilincinin artırılması için tanıtıcı broşür
basımı

√

2017

2018

2019

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Projeye ilişkin Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından üç toplantı düzenlenmiştir.
26- 27.08.2015 tarihlerinde yapılan ilk toplantıda ‘Proje Eşleştirme sözleşme taslağı‘nı hazırlamak
için atılması gereken adımlar istişare edilmiştir.
03.11.2015 tarihinde yapılan toplantıda Proje Eşleştirme sözleşme taslağında CFCU› ( Merkezi
Finans Ve İhale Birimi ) den gelen yorumlar dikkate alınıp değişiklikler yapılarak taslağa son şekli
verilmiştir.
10.12.2015 tarihinde yapılan toplantıda Proje Faaliyetleri üzerinde tartışılmıştır.
11.12.2015 tarihinde Dil asistanlarını seçmek üzere mülakat yapılmıştır.

Performans Sonuçları
2015 yılında Adli Yardım Projesi ile ilgili çalışmalar başlatılmış olup performans gösterge sonuçları
2016 yılında değerlendirilecektir.
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Hedef 2.2
Yargısal Süreçler Konusunda Yararlanıcıları Bilgilendirme Mekanizmalarının
Kurulması
Stratejiler
•
Bakanlık ve adliye internet sitelerinin standartları belirlenecek ve internet sitelerinin bu
standartlara uygun biçimde güncel tutulması sağlanacaktır.
•
Adliyelerde yararlanıcılara sunulmak üzere yol gösterici ve kullanıcı dostu görsel materyaller
hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

SGB

CİGM – HİGM – BİDB

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

√

√

√

√

√

Bilgilendirme materyallerinin hazırlanması ve adliyelere
dağıtılması

√

√

√

√

√

İnternet sitelerinin standartlarının belirlenmesi

√

İnternet sitelerinin standartlarının belirlenmesi
İnternet sitelerinin standartlara
oluşturulması ve güncel tutulması

uygun

√
biçimde

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Aile içi şiddetin önlenmesi ile ilgili www.evicisiddet.adalet.gov.tr internet sitesi Strateji Geliştirme
Başkanlığınca oluşturulup kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
“Hukuk ve Adalet Dersi”ni destekleyecek nitelikte bilgiler içeren ve dezavantajlı grupların haklarına
dair temel bilgi ve kaynakları sunan (http://www.hukukveadaletdersi.org/) internet sitesi hazırlanmış
ve sitenin içeriğinin güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Performans Sonuçları
Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesi BİDB tarafından belirlenen standartlara uygun hale
getirilmiştir.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
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Hedef 2.3
Hukuki Yardım (Himaye) Sigortası Sisteminin Geliştirilmesi
Stratejiler
•

Mevzuat analizi yapılacaktır.

•

Kamuoyunda farkındalığın artırılması için çalışma yürütülecektir.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

SGB

KGM - CİGM - HİGM

Performans Göstergeleri

2015

2016

İlgili kesimlerin katılımıyla ihtiyaç analizi yapılması için
çalışma toplantısı düzenlenmesi

√

√

Hukuki yardım sigortası uygulamasının etki analizinin
yapılması ve gerektiğinde mevzuat altyapısının
hazırlanması

√

√

Bilgilendirme materyallerinin hazırlanması ve adliyelere
dağıtılması

√

√

2017

√

2018

2019

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Mevzuat ve uygulamaların incelenmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda
26/10/2015 tarih ve 251/3281 sayılı Bakan Oluru ile çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubunda
yer alacak kişilerin belirlenmesi için Maliye Bakanlığına, Ankara Barosuna, Hazine Müsteşarlığına yazı
yazılmıştır. Çalışma grubunda yer alacakların belirlenmesi ile Aralık ayında çalışmalara başlanmıştır.
Ayrıca, bazı yurt dışı Adalet müşavirlerinden konu ile ilgili yurtdışı uygulamalarına ilişkin bilgi talebinde
bulunulmuştur.

Performans Sonuçları
Hazırlık çalışmaları kapsamında Ankara Barosu Başkanlığında toplantıya katılım sağlanmıştır.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
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Hedef 2.4
Zaman Yönetimi Uygulamasının Yerleştirilmesi
Stratejiler
•
HSYK ile işbirliği yapılarak adli zaman yönetiminin tüm mahkeme ve savcılıklarda
uygulanması sağlanacaktır.
•

Zaman yönetiminin yüksek yargıda da uygulanması için çalışmalar yapılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

SGB

İDBB ve diğer birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

√

√

√

Adli zaman yönetiminin tüm adliyelerde uygulanması
sağlanacaktır.

2018

2019

Strateji İle İlgili Sonuçlar
25/05/2015 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Ankara Üniversitesi ve Başkent
Üniversitesi’nin katılımıyla toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda projeye ilişkin yapılacak çalışmalar
müzakere edilmiştir.
27/10/2015 tarihinde Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Başkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesinin katılımı ile toplantı düzenlenmiştir.
Bakan Olur’u ile oluşturulan çalışma grubu ilk toplantısını 16/11/2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda “İdari Yargı, Ceza ve Hukuk” grubu olmak üzere üç alt çalışma grubu oluşturulmuştur.
Çalışma grupları yargılamada ideal süreleri belirlemek üzere 17 ve 18 Aralıkta dördüncü toplantılarını
Ankara Hakimevinde gerçekleştirilmiştir.

Performans Sonuçları
Adli zaman yönetiminin tüm adliyelerde uygulanması amacıyla yıl sonuna kadar çalışma yapılması
planlanmaktadır. Çalışmaların yürütülmesi için komisyonlar kurulmuş olup Şubat ayı itibariyle
çalışmalarının tamamlanarak ideal yargılama süreleri kamuoyuna duyurulacaktır.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
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Hedef 2. 5
Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Stratejiler
•

Hukuk Kliniği uygulamaları konusunda, başta hukuk fakülteleri ve barolar olmak üzere yargı
aktörlerinin katıldığı bilimsel etkinlikler (konferans, çalıştay, toplantı vb.) düzenlenecektir.

•

Hukuk Kliniği uygulamalarına ilişkin yasal altyapı ihtiyacı analiz edilecektir.

•

Hukuk fakülteleriyle işbirliği yapılacaktır.

•

Hukuk Kliniği uygulamalarının infaz kurumlarında da uygulanması sağlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

SGB

KGM - CİGM – HİGM – CTE – PGM

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı

1

2

1

1

1

İhtiyaç durumu analizinin sonucuna göre mevzuat
altyapısının hazırlanması

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
06/07/2015 tarihinde Bakanlığımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Hukuk
fakültesi öğrencileri, Ankara Barosu katılımı ile ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine
yönelik Hukuk Kliniği uygulamalarında bulunmak için protokol imzalanmıştır.
Hukuk Kliniği uygulamaları 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren Ankara ve Ankara Batı Adliyeleri, Ankara
Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğüne bağlı
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)’de pilot olarak başlamıştır. 21 Ekim 2015 tarihinde Aile
İçi Şiddetle Mücadelede Hukuk Klinikleri tanıtım töreni Ankara Adliyesinde gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığımız tarafından Ankara ve Ankara Batı Adliyesinde aile içi şiddet büroları ve aile
mahkemelerinin bulunduğu yerlere öğrencilerin klinik uygulamaları için stantlar hazırlanmıştır.
Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz kurumunda yapılan temel hukuk bilgilerine yönelik hukuk klinikleri
faaliyetine katılan mahkumlara 18/12/2015 tarihinde yapılan törenle katılım belgeleri verilmiş olup,
protokol gereği klinik uygulamalarında bulunan öğrencilere 23/12/2015 tarihinde Ankara Üniversitesi
Hukuk fakültesinde düzenlenen törenle sertifika verilmiştir.
Aile içi şiddeti önleme ile ilgili www.evicisiddet.adalet.gov.tr internet sitesi Strateji Geliştirme
Başkanlığınca oluşturulup kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
Ayrıca, 14- 15 Nisan 2016 tarihinde Ankara Hakim evinde ‘Hukuk Klinikleri’ konulu Uluslararası
sempozyum düzenlenecektir.

Performans Sonuçları
2015 yılında 2 etkinlik düzenlenmiştir. 2016 yılında konu ile ilgili mevzuat çalışmasının yapılması
planlanmaktadır.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
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Hedef 2.6
Çocuk Adaleti Sisteminin Güçlendirilmesi
Stratejiler
• Çocukla ilgili ceza ve özel hukuk mevzuatı uluslararası standartlara uygun şekilde yeniden
düzenlenecektir.
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği halinde Çocuk Koruma Kanunu kapsamında
oluşturulan koordinasyon mekanizmasının etkinliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
• Başta uzlaşma olmak üzere onarıcı adalet sistemine ilişkin uygulamalar çocuklara özgü şekilde
oluşturulacaktır.
• Bakanlık bünyesinde çocuk adalet sistemine ilişkin çalışmaları yürütecek bir birim oluşturulacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CİGM

Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

Çocuklara yönelik mevzuatın analizinin yapılması ve
ihtiyaç olması halinde mevzuat değişikliği taslağının
hazırlanması

√

√

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan
koordinasyon mekanizmasının etkinliğinin analizi ve
alınacak tedbirlerin belirlenmesi için ilgili kesimlerin
katıldığı etkinlikler düzenlenmesi

√

Başta uzlaşma olmak üzere onarıcı adalet sistemine
ilişkin uygulamaların çocuklara özgü şekilde
oluşturulması için ilgili kesimlerin katıldığı etkinliklerin
düzenlenmesi.

√

Birim kurulması.

2017

2018

2019

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Adli zaman yönetiminin tüm adliyelerde uygulanması
sağlanacaktır.

√

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Çocuklara yönelik mevzuatın analizinin yapılması ve ihtiyaç olması halinde mevzuat değişikliği
taslağının hazırlanması
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği işbirliği ile yürütülmekte olan “Ceza Adalet
Sisteminde Mağdur Hakları Projesi” kapsamında çocuk adaleti mevzuatının analiz çalışmalarının
yapılması ve mevzuat değerlendirme çalıştayı düzenlenmesi planlanmaktadır.
Çocuk Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan koordinasyon mekanizmasının etkinliğinin analizi
ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için ilgili kesimlerin katıldığı etkinlikler düzenlenmesi:
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“Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması
Hakkında Yönetmelik” kapsamında 22/10/2015 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı›nda
yapılan 14. Merkezi Koordinasyon toplantısı neticesinde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
gereğince Danışmanlık Tedbirinin uygulanmasına yönelik mevzuatın gözden geçirilerek revize
edilmesi, danışmanlık tedbiri uygulamalarında ödenen ücretin tüm uygulayıcılara verilmesi yönünde
mevzuatta değişiklik yapılması, tedbir kararlarını uygulamakla yükümlü olan Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yerel
Yönetimler tarafından kurum içi tedbir kararlarının takibinin sağlıklı yürütülmesine yönelik izleme
birimlerinin oluşturulması kararları alınmıştır.
Başta uzlaşma olmak üzere onarıcı adalet sistemine ilişkin uygulamaların çocuklara özgü şekilde
oluşturulması için ilgili kesimlerin katıldığı etkinliklerin düzenlenmesi.
Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uyarınca hazırlanarak yürürlüğü giren «Çocuk Koruma Kanununa
Göre verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik»
kapsamında Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine
Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl ve İlçe Koordinasyonların Çalışma, Usûl ve Esasları
Yönergesi’nin 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Merkezi Koordinasyon Alt Komisyonun
25/11/2015 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı›nda gerçekleştirilen toplantısına katılım
sağlanmıştır.
Birim kurulması
Ceza adalet sisteminde mağdur haklarıyla ilgili uygulama ve aksaklıkların tespiti ve mağdurların ceza
yargılaması sırasında yaşadıkları sorunların genel olarak değerlendirilmesi neticesinde; 18.11.2013
tarihli Bakan OLUR’u ile, suç sonrası soruşturma ve kovuşturma evrelerinde mağdurlara rehberlik
ve destek hizmeti sunacak, bu hizmetleri koordine edecek bir birim olarak Mağdur Hakları Daire
Başkanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur.
Adli zaman yönetiminin tüm adliyelerde uygulanması sağlanacaktır
Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) tarafından 2007 yılında kurulmuş olan SATURN
(Studyand Analysis of Judicial Time Use Research Network) Merkezi’nin ülkemizdeki yargısal
faaliyetlere ilişkin zaman yönetimi konusunda çalışmaları Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu koordinatörlüğünde (HSYK) yürütülmektedir. Bu kapsamda Ankara 5. İdare
Mahkemesi, 9. İdare Mahkemesi, 10. İdare Mahkemesi ile Amasya ve Erzurum adliyelerinde
pilot uygulaması yapılan çalışmanın ülke genelindeki tüm adliyelerde ve idare mahkemelerinde
uygulamasına karar verilmiş olup; bu kapsamda bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Performans Sonuçları
2015 yılında “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Hakları Projesi” kapsamında çocuk adaleti mevzuatının
analizinin yapılmasına yönelik çalışmalara başlanmış olup performans gösterge sonuçları 2016
yılında değerlendirilecektir.
Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla il düzeyinde 40 ilde farkındalık eğitimleri
yapılmaya başlanmıştır. Performans göstergesine ulaşılmıştır.
Mağdur Hakları Kanunu Taslağı hazırlama çalışmaları kapsamında Mağdur Hakları Daire Başkanlığının
merkez ve taşra teşkilatlanmasına ilişkin hükümlere yer verilmesi öngörülmektedir.
Çalışma grubunun toplantılarını 30 Ocak 2016 tarihine kadar tamamlaması hedeflenmektedir.
Performans göstergelerine ulaşılmıştır.
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Hedef 2.7
Çocuklara Yönelik Adli Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması
Stratejiler
• Dünya genelinde kabul gören uygulamalar ışığında çocuk yargılama ve çocuk infaz sistemi gözden
geçirilecektir.
• Cumhuriyet savcılıklarına bağlı çocuk büroları daha da etkinleştirilecektir.
• Standartları belirlenen çocuk adli görüşme odaları yaygınlaştırılacaktır.
• Çocuk mahkemeleri yaygınlaştırılacak ve fiziki koşulları çocuk adaleti sisteminin amacına uygun
hale getirilecektir.
• Çocuk mahkemelerinden verilen tedbir kararlarında oluşabilecek çelişki ve tekerrürleri önleyecek
şekilde elektronik kayıt sistemi kurulacaktır.
• Sosyal inceleme raporlarının standartları belirlenecektir.
• Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kanunu Tasarısı hazırlanacak, çocuklar için ceza infazının sağlandığı
eğitim evleri yaygınlaştırılacaktır.
• Savcılık çocuk bürolarında uzman personel istihdam edilecek, bu uygulama yaygınlaştırılarak
etkinleştirilecektir.
• Çocuk Koruma Kanununda öngörülen çocuklara özgü tedbirlerin etkinliği artırılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CİGM

Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

Cumhuriyet savcılıklarına bağlı çocuk bürolarının daha
da etkinleştirilmesi

√

√

√

√

√

Standartları belirlenen çocuk adli görüşme odalarının
yaygınlaştırılması

√

√

√

√

√

Çocuk mahkemelerinin yaygınlaştırılması
koşullarının düzenlenmesi

√

√

√

√

√

√

√

√

ve

fiziki

Sosyal inceleme raporlarının standartlarının belirlenmesi

√

Kanun Tasarısının hazırlanması

√

√

Çocuk eğitim evlerinin yaygınlaştırılması

√

√

Çocuklara özgü tedbirlerin etkinliğinin artırılmasına
yönelik çalışmalar yapılması.

√

√

Savcılık çocuk bürolarında uzman personel istihdamına
yönelik çalışmalar yapılması.

√

Çocuk mahkemelerinden verilen tedbir kararlarının
takibine ilişkin elektronik kayıt sisteminde ASPB ile
bütünleşmesinin tamamlanması.

√
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Strateji İle İlgili Sonuçlar
Çocuklar İçin Adalet Projesi kapsamında standartları oluşturulan ve adliyeye gelen çocuklara uygun
görüşme koşullarını içeren teknik donanımlı ve SEGBİS uyumlu Çocuklarla Adli Görüşme Odalarının
faaliyete geçirilmesi amacıyla 30/04/2015 tarihinde UNİCEF ile toplantı gerçekleştirilmiştir.
Adli Destek Sisteminin değerlendirilmesi, alanda çalışan uzmanların (psikolog, pedagog, sosyal hizmet
uzmanı) görevlerini yaparken yaşadıkları sorunların tespit edilmesini ve bu sorunları ortadan kaldıracak
çözüm önerilerinin tartışılmasını sağlamak, uzmanların dâhil olacakları merkez ve taşra birimlerinin teşkilat
modelleri üzerinde görüşlerin tespiti, alanda çalışan uzmanları çalışma grubu ve danışman heyet ile bir
araya getirerek görüşlerini aktarmalarını sağlamak üzere; taşrada görevli sosyal çalışma görevlilerinin,
Bakanlığımız birim temsilcilerinin, alanda çalışan akademisyenlerin ve UNICEF tarafından belirlenen
danışman heyetin katılımı ile 26–27/08/2015 tarihlerinde Ankara Hakimevi’nde “Adli Destek Sisteminin
Değerlendirilmesi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sırasında uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar
konusunda belirlenmiş standartların olmadığı ve bu nedenle farklı şekli unsurlara ve içeriklere sahip
raporların ortaya çıkması sorun olarak dile getirilmiştir.
Kanunlar Genel Müdürlüğü’nde “Mağdur Hakları Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlanması
ve Mağdur Hakları Kanun Taslağı” çalışmalarına dair 12/03/2015 tarihinde değerlendirme toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, kanun çalışmalarına bilimsel katkı sunmak amacıyla ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının ve üniversitelerin temsilcilerinin katılımlarıyla 01-02/10/2015 tarihlerinde Adana’da “Suç
Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi” konulu Çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca, kanun çalışmalarına bilimsel katkı sunmak amacıyla ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarının ve üniversitelerin temsilcilerinin katılımlarıyla 19-20/10/2015 tarihlerinde Eskişehir’de
“Suç Mağdurlarının İstihdamı ve Tedavisi” konulu Çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Mağdur Hakları Kanunu Taslağı›nı hazırlamak üzere oluşturulmuş olan bilim komisyonu tarafından yapılan
çalışmalar 19/11/2015 tarihinde Bakanlık makamına sunulmuş olup, ortaya konan iradeye uygun olarak
Kanun Taslağına son şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca hazırlanan “Mağdur Hakları Kanun Taslağı” çalışmaları kapsamında
Çocuk İzlem Merkezlerine ilişkin hükümlere de yer verilmesi öngörüldüğünden Çocuk İzlem Merkezleriyle
ilgili değerlendirme yapmak üzere ilgili kurumların işbirliğiyle bir çalışma grubu oluşturulması amacıyla 15
Aralık 2015 tarihinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirilmiştir.
Çocuklara özgü tedbirlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uyarınca hazırlanarak yürürlüğü giren «Çocuk Koruma
Kanununa Göre verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik»
kapsamında 22/10/2015 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı›nda yapılan 14. Merkezi
Koordinasyon toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir.
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uyarınca hazırlanarak yürürlüğü giren «Çocuk Koruma
Kanununa Göre verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik»
kapsamında Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine
Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl ve İlçe Koordinasyonların Çalışma, Usûl ve Esasları Yönergesi’nin
8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Merkezi Koordinasyon Alt Komisyonun 25/11/2015 tarihinde Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı›nda gerçekleştirilen toplantısına katılım sağlanmıştır.
27/08/2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “Adli Destek Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı”
ile Mağdur Hakları Daire Başkanlığı taşra teşkilat model önerileri üzerinde çalışma yapılmıştır. Çalıştay
neticesinde aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalışan uzmanların bir müdürlük altında
birleştirilmesi, vaka yönetimi modeli sayesinde adli sisteme giren bir suça sürüklenen çocuk veya mağdur
ile savcılık aşamasından mahkeme aşamasının sonuna kadar müdürlük bünyesinde çalışan bir uzmanın
ilgilenmesi düşünülmektedir. Bu sayede savcılık çocuk bürolarında uzman personel ihtiyacı karşılanmış
olacaktır.
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Performans Sonuçları
23 il ve 25 adliyede toplam 31 Çocuklarla Adli Görüşme Odalarının oluşturulacağı pilot iller belirlenmiş,
odaların kurulması için ihale süreci başlatılmış ve CTE Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda
yürütülmüştür. Odaların faaliyete geçirilmesi ile ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir.
Kanun Çalışmalarına katkı sağlamak üzere Adli Destek Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı da
dahil olmak üzere üç çalıştay düzenlenmiş, bunun yanında Bakanlığımızın ilgili Bakanlık birimleri ile
çok sayıda toplantı yapılmıştır. Kanun Taslağının hazırlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
14. Merkezi Koordinasyon toplantısı neticesinde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince
Danışmanlık Tedbirinin uygulanmasına yönelik mevzuatın gözden geçirilerek revize edilmesi,
Danışmanlık tedbiri uygulamalarında ödenen ücretin tüm uygulayıcılara verilmesi yönünde mevzuatta
değişiklik yapılması, Tedbir kararlarını uygulamakla yükümlü olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yerel Yönetimler
tarafından kurum içi tedbir kararlarının takibinin sağlıklı yürütülmesine yönelik izleme birimlerinin
oluşturulması kararları alınmıştır.
Savcılık çocuk bürolarında uzman personel ihtiyacını karşılayacak taşra teşkilatı model önerisi ortaya
çıkmıştır.
Mağdur Hakları Kanunu Taslağı çalışmaları kapsamında Mağdur Hakları Daire Başkanlığı Taşra
Teşkilatlanma modellerine göre savcılık çocuk bürolarında uzman personel istihdamına yönelik
çalışmalar devam etmektedir.

Hedef 2.8
Aile İçi Şiddet Suçları Konusunda Adalet Sisteminin Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Stratejiler
• Mevzuat ve uygulamanın analizi yapılacak ve ihtiyaç duyulması halinde mevzuat değişikliği taslağı
hazırlanacaktır.
• Aile ve Sosyal Politikalar ve İçişleri Bakanlıkları ile etkili eşgüdüm sağlanacaktır.
• Aile içi şiddet kapsamındaki suçlarda aile mahkemesi uzmanlarından etkin ve verimli şekilde
yararlanılması sağlanacaktır.
• Tedbir kararları yönünden aile mahkemesi uzmanlarının çalışma standartları belirlenecektir.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CİGM

SGB ve Diğer Birimler

Performans Göstergeleri

2015

Mevzuat ve uygulamanın analizi ile ihtiyaç olması
halinde mevzuat değişikliği taslağının hazırlanması.

√

Uzmanlardan etkin yararlanılması ve çalışma
standartlarının belirlenmesi için rehber hazırlanması

√

2016

2017

2018

Strateji Geliştirme Başkanlığı
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Strateji İle İlgili Sonuçlar
İstanbul Sözleşmesi kapsamında Ülkemizin Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetle Mücadele
Uzmanlar Grubu ( GREVİO) adayının sahip olması gereken niteliklerin ve aday seçiminin esaslarının
belirlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda düzenlenen toplantılara katılım
sağlanmıştır.
T.B.M.M. Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda 25/02/2015 tarihinde “Kadına Yönelik Şiddet;
Adli Süreçte Mağdur Kadının Korunması ve Çözüm Önerileri” konulu sunum gerçekleştirilmiştir.
“Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Teknik Yardım Projesi” kapsamında Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nce 26/02/2015 tarihinde düzenlenen İkinci
Yönlendirme Kurulu toplantısına katılım sağlanmıştır.
Ülkemiz ve Avrupa Birliği arasında Sivil Toplum Diyalogu III Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında
Avrupa Komisyonu ve Ülkemiz tarafından finanse edilen “Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı (WAVE)
« projesi kapsamında 07/10/2015 tarihinde gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin
Belirlenmesi ve Kadınlara Destek Sağlanması Konusunda Uzmanlara Yönelik Kılavuz İlkeler” başlıklı
eğitim seminerine katılım sağlanmıştır.
Türkiye Adalet Akademisi tarafından 09/10/2015 tarihinde İzmir ilinde düzenlenen “Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamaları” konulu eğitim
seminerine katılım sağlanmış ve konuya ilişkin sunum yapılmıştır.
UNDP tarafından 27-28/10/2015 tarihlerinde Belgrad’da düzenlenen “Toplumsal Cinsiyete Dayalı
Şiddet ve Adalete Erişim Konulu” bölge konferansına katılım sağlanmıştır.
Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde
25/11/2015 günü gerçekleştirilen “Kadına Karşı Şiddete Dur De” kampanya tanıtım toplantısına
katılım sağlanmıştır.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında
oluşturulan İl Koordinasyon Kurulunun 26/11/2015 tarihinde düzenlenen toplantısına katılım
sağlanmıştır.
Birleşmiş Milletler tarafından 1995 yılında Pekin’de düzenlenen 4. Dünya Kadın Konferansı
çerçevesinde kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planının 20. yıl gözden geçirmesi ve yıl
dönümü vesilesiyle BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi (UN Women)
ve BM Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliğiyle 09-10 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen
“Kadına Yönelik Şiddetin Sonlandırılması: İlerleme Temelinde Değişimi Hızlandırmak” başlıklı küresel
toplantıya katılım sağlanmıştır.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği işbirliğiyle kadın mağdurların adli süreçte
yaşadıkları sorunların tespit ve analizine yönelik yürütülen proje kapsamında Ankara ve Muğla’da
kadın mağdurlar ve hizmet sunan kamu görevlileri ile çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Aynı çalışmanın
2016 yılı Ocak ayı içerisinde Samsun ilinde de yürütülmesi planlanmaktadır.

Performans Sonuçları
Performans göstergesine ulaşılmıştır.			
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Hedef 2.9
Dezavantajlı Gruplara Duyarlı Bir Sistem Oluşturulması
Stratejiler
• Dezavantajlı grupların adliyeler ile ceza infaz kurumlarında karşılaştıkları sorunlar tespit edilecek
ve çözümü için çalışmalar yapılacaktır.
• Dezavantajlı gruplara özel yol gösterici dokümanlar hazırlanacak ve internet sitelerinde bilgilerin
yer alması sağlanacaktır.
• Bakanlık merkez teşkilatında dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikalar üretecek bir birim
kurulacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CİGM

Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

Sorunların tespiti için sivil toplum kuruluşlarının
da katılımıyla bilimsel etkinlikler düzenlenecek ve
etkinliklerin sonunda sonuç raporu yayınlanacaktır.

√

√

Yol gösterici dokümanlar hazırlanması ve internet
sitelerinin yenilenmesi

√

Birim kurulması

2017

2018

2019

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Sorunların tespiti için sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bilimsel etkinlikler düzenlenecek ve
etkinliklerin sonunda sonuç raporu yayınlanacaktır.
T.B.M.M. Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda 25/02/2015 tarihinde “Kadına Yönelik Şiddet;
Adli Süreçte Mağdur Kadının Korunması ve Çözüm Önerileri” konulu sunum gerçekleştirilmiştir.
Ülkemiz ve Avrupa Birliği arasında Sivil Toplum Diyalogu III Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında
Avrupa Komisyonu ve Ülkemiz tarafından finanse edilen “Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı (WAVE)
« projesi kapsamında 07/10/2015 tarihinde gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin
Belirlenmesi ve Kadınlara Destek Sağlanması Konusunda Uzmanlara Yönelik Kılavuz İlkeler” başlıklı
eğitim seminerine katılım sağlanmıştır.
Türkiye Adalet Akademisi tarafından 09/10/2015 tarihinde İzmir ilinde düzenlenen “Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamaları” konulu eğitim seminerine katılım
sağlanmış ve konuya ilişkin sunum yapılmıştır.
İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Projesi kapsamında; 03/11/2015 tarihinde Göç İdaresi
Genel Müdürlüğünde düzenlenen «Yabancı ve Türk vatandaşı; kadın, erkek ve çocuk mağdurlar
hakkında yapılacak iş ve işlemlerde kurumların sorumlulukları” başlıklı çalışma grubu toplantısına
katılım sağlanmıştır.
Kadın, çocuk ve engelli hakları ile sağlık, eğitim, öğretim alanlarında da faaliyet gösteren Kamu
Denetçiliği kurum personeline yönelik 9-10-11 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenen meslek içi eğitim
programında Avrupa insan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları’na ilişkin
ders anlatmak üzere Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca katılım sağlanmıştır.
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Yol gösterici dokümanlar hazırlanması ve internet sitelerinin yenilenmesi:
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından adli sürece dahil olan kişilerin bilgilendirilmeleri amacıyla
çeşitli konularda broşürler hazırlanmıştır. Hazırlanan broşürler Mağdur Hakları Daire Başkanlığı’nın
internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca yenilenen internet sitesinde dezavantajlı gruplar için ayrı ayrı
sayfalar planlanmıştır.
Birim kurulması:
Ceza adalet sisteminde mağdur haklarıyla ilgili uygulama ve aksaklıkların tespiti ve mağdurların ceza
yargılaması sırasında yaşadıkları sorunların genel olarak değerlendirilmesi neticesinde; 18.11.2013
tarihli Bakan OLUR’u ile, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde suç sonrası soruşturma ve
kovuşturma evrelerinde mağdurlara rehberlik ve destek hizmeti sunacak, bu hizmetleri koordine
edecek bir birim olarak Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Performans Sonuçları
Hazırlanan Broşürler,
Dezavantajlı Gruplar için ayrı sayfaların oluşturulduğu internet sitesi.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatlanması ile ilgili olarak kanun taslağı
kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
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Hedef 2.10
Adalet Sisteminde Mağdur Odaklı Uygulamalar Geliştirilmesi
Stratejiler
• Mağdur Hakları Kanun Taslağı hazırlanacaktır.
• Mağdur hakları konusunda merkez dışı birimlerde kurumsal yapılanma oluşturulacaktır.
• Kolluk ve diğer kamu görevlileri için mağdura yaklaşım kılavuzu hazırlanacaktır.
• Suça maruz kalan mağdurların bilgilendirilmesi amacıyla mağdur hakları kılavuzu hazırlanacaktır.
• STK, barolar ve üniversitelerin mağdur hizmetlerini verebilmesi için çalışmalar yapılacak ve bu
alanda standartlar belirlenecektir.
• Mağdur hizmetlerinde çalışacak uzmanların eğitimi için üniversitelerle ortak eğitim programları
düzenlenecektir.
• Suçların mağdur üzerindeki etkisini azaltmak için sosyal rehabilitasyon programları geliştirilecektir.
• Cinsel suç mağdurlarına yönelik koruyucu düzenlemeler yapılacaktır.
• Çocuk ve kadınlara yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca oluşturulan telefon hatları
birleştirilerek etkinliği arttırılmak suretiyle hizmet veren tek bir mağdur hattı oluşturulacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CİGM

Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

Mağdur Hakları Kanun Taslağının hazırlanması

2016

2017

2018

2019

√

√

√

√

√

Merkez ve merkez dışı birimlerde kurumsal yapılanma
oluşturulması
Mağdura yaklaşım kılavuzu hazırlanması

√

Mağdur hakları kılavuzunun hazırlanması

√

Çocuk ve kadınlara yönelik hizmet sunan telefon
hatlarının birleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Mağdur Hakları Kanun Taslağının hazırlanması
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve Kanunlar Genel Müdürlüğü ile birlikte Mağdur Hakları Kanun
Taslağı çalışmalarına devam edilmektedir. Bu konuda oluşturulan bilim komisyonu çalışmaları
neticesinde ortaya çıkan taslak metin üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Mağdura Yaklaşım Kılavuzu hazırlanması:
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı tarafından, suç mağdurlarına hizmet sunan kamu görevlilerine
yönelik olarak “Mağdura Yaklaşım Kılavuzu» hazırlamak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 13-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında
Bolu’da “Mağdura Yaklaşım Kılavuzu Hazırlama Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştay neticesinde
hazırlanan Mağdura Yaklaşım Kılavuzu görüş için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilerek basım
aşamasına gelmiştir.
Mağdur Hakları Kılavuzunun hazırlanması
Hazırlık çalışmaları devam eden Mağdur Hakları Kanunundan sonra Mağdur Hakları Kılavuzu’nun
hazırlanması planlanmaktadır.
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Performans Sonuçları
Mağdur Hakları Kanun Taslağı hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
Mağdura Yaklaşım Kılavuzu hazırlanmıştır. Performans göstergesine ulaşılmıştır.
Performans göstergesi 2016 yılında değerlendirilecektir.

Hedef 2.11
“Toplum Yararına (Pro Bono) Hukuk Hizmetleri”nin Uygulamasının Sağlanması
Stratejiler
•

“Toplum Yararına (Pro Bono) Hukuk Hizmetleri” konusunda bilimsel etkinlikler (Sempozyum,
seminer, çalıştay vb.) düzenlenecektir.

•

Mevzuat altyapısı ihtiyacı değerlendirilecek ve gerektiğinde mevzuat taslağı hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

SGB

KGM, HİGM ve diğer birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

Bilimsel etkinlik düzenlenmesi

1

1

1

1

2

Mevzuat altyapısı ihtiyacı değerlendirilmesi ve
gerektiğinde mevzuat taslağı hazırlanması.

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar

Proje kapsamında 2015 yılında çalışma yapılmamıştır.

Performans Sonuçları
Performans göstergesine ulaşılamamıştır.
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Hedef 2.12
Yargı Harçlarının Yeniden Düzenlenmesi
Stratejiler
• Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde mevzuatta yer alan yargı harçlarına ilişkin hükümler ele
alınacak ve değişiklik taslağı hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

KGM

SGB-HİGM ve diğer birimler

Performans Göstergeleri

2015

Mevzuat taslağının hazırlanması

2016

2017

2018

2019

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Ceza Muhakemesinde İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısına ilişkin çalışmalar yapmak üzere 30/03/2015 tarihli Bakan Olur’uyla Bilim
Komisyonu kurulmuştur.
Bilim Komisyonu tarafından 2015 yılı içinde yapılan toplantılar sonucunda hazırlanan Tasarı Taslağı
10/07/2015 tarihinde kamu kurum ve kuruluşların görüşüne sunulmuştur.
Görüşlerin tamamlanması beklenmekte ve gelen görüşler birim içinde değerlendirilmektedir.

Performans Sonuçları
Hazırlanan taslak metin Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunulmuş ve görüşlere ilişkin genel
değerlendirmenin akabinde Tasarı taslağının 2016 yılı Ocak ayı içinde Makam’a arzı planlanmaktadır.
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HEDEF 2.13
Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi
Stratejiler
•

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde “Hukuk ve Adalet” dersinin uygulanma alanının
genişletilmesi ve dersin zorunlu ders haline getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

•

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde “Hukuk ve Adalet” konularına diğer derslerin
müfredatında da yer verilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

•

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde “Hukuk ve Adalet” dersini okutan öğretmenlere
yönelik eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

SGB

EDB

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

10

10

10

10

10

Dersi seçen öğrenci sayısındaki artış oranı (yüzde)
Strateji İle İlgili Sonuçlar

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde “Hukuk ve Adalet Dersi”nin
okullarda daha etkili ve verimli uygulanmasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı›nca 81 ilden
belirlenen sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik olarak 2 -4 Mart 2015 tarihlerinde Ankara Başkent
Öğretmenevi’ nde hizmet içi eğitim semineri yapılmıştır.2015 yılında, Hukuk ve Adalet dersinin
tanıtımı için spot film hazırlanmıştır. Spot filmi 26 ulusal kanala, 14 çocuk kanalına yayınlanmak üzere
gönderilmiş ve kanallarda yayınlanmaya başlamıştır.
Hukuk ve Adalet Dersi ile ilgili olarak www.hukukveadaletdersi.adalet.gov.tr isimli internet adresinin
sunuma açılması için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile çalışma yapılmaktadır. Sitenin güncelleme
çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir.
Performans Sonuçları
Geçtiğimiz Eğitim Öğretim yılında 75.000 öğrenci Hukuk ve Adalet dersini seçmiştir. Bu sayı 2015
yılında 81.240’a ulaşmıştır.
2015 yılında 2014 yılına oranla dersi seçen öğrenci sayısındaki artış %10 oranında gerçekleşmiştir.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
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STRATEJİK AMAÇ 3
ORGANİZASYON YAPISI İLE FİZİKİ VE TEKNİK ALTYAPIYI
GÜÇLENDİRMEK
Hedef 3.1
Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin Faaliyete Geçirilmesi
Stratejiler
•

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin fiilen yargılama faaliyetine başlaması.

İşbirliği Yapılacak Birim

Sorumlu Birim

HSYK – SGB – İMİD – TİDB ve Diğer
Birimler

PGM
Performans Göstergeleri

2015

Adli yargıda bölge adliye mahkemelerinin faaliyete
geçirilmesi

√

İdari yargıda bölge idare mahkemelerinin faaliyete
geçirilmesi

√

2016

2017

2018

2019

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarih,
07/11/2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.

Performans Sonuçları
07/11/2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de ilana göre Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge
İdare Mahkemeleri 20/07/2016 tarihinde tüm yurtta göreve başlayacaktır.
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Hedef 3.2
Adalet Bakanlığının Teşkilat Yapısının Etkinliğinin Artırılması ve Adalet
Komisyonlarının Yeniden Yapılandırılması
Stratejiler
• Bakanlık Teşkilat Kanunu teşkilatta gerçekleşen değişiklikler, yeni ihtiyaçlar ile yargı alanındaki
temel sorunlar ve öncelikler gözetilerek stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde yenilenecektir.
• Yerel düzeyde adalet hizmetlerinin işleyişinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve
hizmetlerin etkinliğin artırılması için adalet komisyonlarının yapısı ve çalışma alanlarını değiştiren
mevzuat değişikliği taslağı hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

KGM

HSYK - PGM ve Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

Mevzuat tasarı taslağının hazırlanması

√

2016

2017

2018

2019

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
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 amacıyla, 13/08/2012 tarihli
Bakan “Olur”uyla oluşturulan çalışma grubu çalışmalarına devam etmektedir.
Tasarı Taslağının yazımı büyük oranda tamamlanmış olmakla birlikte irade alınması hususunda
Sayın Bakan’ a arzı beklenmektedir
Performans Sonuçları
Tasarı Taslağı hakkında irade alınması amacıyla Sayın Bakan’ın katılacağı bir toplantı yapılması ve
Tasarıya son şeklinin verilmesi planlanmaktadır.
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Hedef 3.3
Yargıda Bilişim Hizmetlerinin Geliştirilmesi / Adalet İstatistiklerine İlişkin
Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejiler
•

Bilişim sisteminin teknolojik altyapısı ve insan kaynakları kapasitesi sürekli geliştirilecektir.

•

Yargı hizmetlerinde SEGBİS uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

•

Duruşmaların sesli ve görüntülü olarak da kayıt altına alınması sağlanacaktır.

•

UYAP’ın yargılamalar açısından önem taşıyan konularda diğer kurumlarla entegrasyonu
artırılacaktır.

•

Yargı bilişim sisteminin mobil uygulamaları geliştirilecektir.

•

Adalet istatistiği üretilen alan sayısı artırılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

BİDB

Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

Teknolojik altyapının ve insan kaynakları kapasitesinin
geliştirilmesi

√

2016

2017

2018

2019

√

√

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
UYAP Bilişim Sistemi sunucu, depolama, iklimlendirme ve iletişim altyapısının güncel teknolojilerin
takip edilmesi suretiyle hızlı ve kesintisiz hizmet verecek şekilde güçlendirilmesi ve yedeklenmesi,
insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmıştır.
2.870 adet duruşma salonuna ve 139 ayrı ceza infaz kurumuna 500 adet olmak üzere, toplam
3.370 adet SEGBİS sistemi kurulmuştur.
Cumhuriyet Başsavcılıklarına SEGBİS kurulması için çalışmalar devam etmektedir.
UYAP’ın yargılamalar açısından önem taşıyan konularda diğer kurumlarla entegrasyonu artırılacaktır.

Performans Sonuçları
İletişim altyapısı fiber optik bağlantılar ve güncel teknolojiler kullanılarak sağlanmaktadır.
UYAP Bilişim Sistemi veri merkezleri ve büyük adliyelere ait iletişim altyapısının alternatif fiber optik
bağlantılarla yedekliliği sağlanmıştır.
Karasal yedeklilik güncel teknolojilerle sağlanmıştır.
İletişim altyapısının sürekli izlenmesini ve kesintilere anında müdahale edilmesini sağlayacak güncel
yönetim yazılımları kullanılmaktadır.
İletişim altyapısının daha güvenli hale getirilmesi için donanım ve yazılım alınmıştır.
Bilişim ağları, yazılım geliştirme, veri tabanı ve sistem yönetimi ile ilgili personel eğitimleri
gerçekleştirilmiş, uzaktan eğitim yazılım modülleri geliştirilerek eğitimlerde kullanılması sağlanmıştır.
Kullanım ve ekonomik ömrü dolan bilgisayar ve yan donanımları ile aktif ağ cihazları yenilenmiş ve
kullanıcıların ihtiyacına göre bilgisayar ve yan donanımları alınmıştır.
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Bilgisayar, yan donanımları ve aktif ağ cihazları ile diğer ihtiyaçlara göre gerekli bakım, onarım ve
destek hizmetleri alınmıştır.
UYAP kapsamında açık kaynak kodlu yazılımların kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
UYAP Sistem Merkezi uygulama, veri tabanı ve yedekleme sunucuları yenilenmektedir.
Enerji maliyetlerini azaltacak şekilde yeni nesil iklimlendirme teknolojisine geçilmektedir.
17/08/2015 tarih ve 5382 sayılı Makam Oluru ile SEGBİS Faz-3 ihalesinin yapılmaması yönünde izin
alınmış olup, sistemi en az kullanan hukuk mahkemeleri tespit edilerek Cumhuriyet Başsavcılıklarına
nakil çalışmalarına başlanmıştır.
Ankara Barosu ile entegrasyon çalışmaları tamamlanmış olup, anlık duruşma bilgileri ve haftalık
duruşma listesi verilmektedir.
Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) ile entegrasyon çalışmaları tamamlanmış olup, adli birimlerce
verilen erişimin engellenmesi kararlarının elektronik ortamda ESB tarafından sorgulanabilmesi,
görülebilmesi, okunabilmesi, incelenebilmesi, kaydedilebilmesi ayrıca kararların gereğinin yapılıp
yapılmadığı hususunun UYAP’a gönderilebilmesi sağlanmaktadır.

Hedef 3.3
Yargıda Bilişim Hizmetlerinin Geliştirilmesi / Adalet İstatistiklerine İlişkin
Kapasitenin Güçlendirilmesi
Stratejiler
•

Bilişim sisteminin teknolojik altyapısı ve insan kaynakları kapasitesi sürekli geliştirilecektir.

•

Yargı hizmetlerinde SEGBİS uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

•

Duruşmaların sesli ve görüntülü olarak da kayıt altına alınması sağlanacaktır.

•

UYAP’ın yargılamalar açısından önem taşıyan konularda diğer kurumlarla entegrasyonu
artırılacaktır.

•

Yargı bilişim sisteminin mobil uygulamaları geliştirilecektir.

•

Adalet istatistiği üretilen alan sayısı artırılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

ASİGM - BİDB

Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

Teknolojik altyapının ve insan kaynakları kapasitesinin
geliştirilmesi

√

√

√

√

√

SEGBİS sisteminin etkinleştirilmesi

√

√

√

√

√

4

3

1

√

√

√

Duruşmaların sesli ve görüntülü olarak da kayıt altına
alınması
Entegrasyonun tamamlandığı kurum sayısı

√
2

3

İhtiyaç duyulan tüm alanlarda istatistik üretilmeye
başlanması

√

Mobil uygulamaların geliştirilmesi

√
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Strateji İle İlgili Sonuçlar
Adlî sicil mevzuatında yapılan son değişikliklerin adlî sicil uygulamalarına getirdiği yenilikler ve
uygulamada karşılaşılan sorunlar, veri giriş alanları tanımlamaları ve temel veri giriş kuralları, veri
giriş işlemlerinde dikkat edilecek hususlar ile taşra birimi tarafından girilen ceza, yerine getirme, tâli
karar vb. fişlerinin düzenlenmesi usûlü ve hangi konularda fiş düzenlenmesi gerektiği,
Resmî İstatistik Programı kapsamında hazırlanan istatistiğin önemi ile bir kısım istatistiklerin veri
kaynağı UYAP olmakla birlikte, verinin mahallinde doğru ve eksiksiz girişinin sağlanması gibi
konularda mahkemeler ve savcılıklarda görevli zabıt kâtiplerinde farkındalık yaratılması, amaçlarıyla
Antalya Aksu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Eğitim Tesislerinde, 04-06 Mayıs (1. Grup), 07-09
Mayıs (2. Grup), 11-13 Mayıs (3. Grup) ve 14-16 Mayıs (4. Grup) 2015 tarihleri arasında, 300’er
kişilik dört grup hâlinde plânlanan hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
Performans Sonuçları
Faaliyet alanlarındaki iş ve işlemler yerine getirilirken teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, adlî
sicil alanında personel ihtiyacının azaltılması ve mevcut birimlerdeki personelin ihtiyaç duyulan diğer
birimlerde değerlendirilmesi, adlî istatistik alanında ise ulusal ve uluslararası standartlarda istatistik
üretilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, altyapının ve insan kaynakları kapasitesinin
geliştirilmesi plânlanmaktadır.

Hedef 3.4
Adli Tıp Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Stratejiler
•

Tüm il merkezleri ile ihtiyaç duyulan ağır ceza merkezlerinde, adli tıp birimleri faaliyet
geçirilecektir.

•

İnsan kaynakları kapasitesi geliştirilecektir.

•

Fiziki ve teknolojik altyapı yenilenecektir.

•

Akredite olmuş laboratuvar sayısı arttırılacaktır.

•

Kapasiteyi artırmaya yönelik mevzuat taslağı hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

ATKB

PGM - KGM

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

Oluşturulan taşra birimi sayısı

15

20

Akredite olmuş laboratuvar sayısı

2

Kuruma yeni başlayan uzman sayısındaki artış
(yüzde)

5

Mevzuat taslağının hazırlanması

√

2018

2019

25

10

25

3

2

3

5

5

10

10

5
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Strateji İle İlgili Sonuçlar
2015 yılı içinde 13 Şube Müdürlüğü faaliyete geçirilmiş olup ülke genelinde İstanbul Merkez Teşkilatı,
9 Grup Başkanlığı ve 67 Şube Müdürlüğü olmak üzere toplamda 77 ilimizde Adli Tıp hizmeti ifa
edilmektedir.
2015 yılı içinde Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde 1 ve Kimya İhtisas Dairesinde 3 olmak
üzere toplam 4 laboratuar akreditasyon kapsamına alınmıştır.
2015 yılı içinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Merkez ve Taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 24
Adli Tıp Uzmanının ataması gerçekleştirilmiş olup Adli Tıp Uzmanı sayısının toplamı 292 olmuştur.
Adli Tıp Kurumu mevzuat altyapısının güncellenmesi kapsamında, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu
Kanunu Değişiklik Taslağı hazırlanarak Kanunlar Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olup taslak
üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.
Performans Sonuçları
Performans göstergesine ulaşılmıştır.

Hedef 3.5
Denetim Mekanizmasının Daha Etkin Hale Getirilmesi
Stratejiler
•

Denetim Sistemi performans ve sistem denetimini kapsayacak, rehberlik edici ve yol
gösterici uygulamaları hayata geçirecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

•

Denetim uygulamalarının UYAP üzerinden de yapılması sağlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

TKB

KGM - BİDB

Performans Göstergeleri

2015

Performans ve sistem denetimi uygulamasının hayata
geçirilmesi

√

Denetim uygulamalarının
yapılması

√

UYAP

üzerinden

de

2016

2017

2018

2019

√

√

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Adalet Sektörü Performans Ölçümü ve Yönetim Sistemi ve Tarafsız ve Bağımsız Yargı için Teftiş
Standartlarının ve Terfi Sisteminin Geliştirilmesi projelerinin ortak olarak yürütülmesi için 30/11/2015
tarihinde Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.
06/03/2015 tarihinde hazır hale getirilen deploy çalışması, pilot bölgeler Bolvadin, İzmir ve bağlı
ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde aktif olarak kullanılmıştır.

Performans Sonuçları
Basit aksaklıkların giderilmesi yönündeki çalışmalar ile bilgi işlem yazılım işlemleri devam etmektedir.

T.C. Adalet Bakanlığı
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Hedef 3.6
Adalet Teşkilatının Mali Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejiler
•

Adalet teşkilatında gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi olarak görev yapanlara
yönelik eğitim çalışmaları sürekli ve düzenli hale getirilecektir.

•

Mali yönetim konusunda teşkilata dağıtılmak üzere rehber hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

EDB

SGB

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

Eğitim alan kişi sayısı

600

150

150

150

150

Rehber hazırlanması

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Projeye ilişkin Eğitim Dairesi Başkanlığınca Alva Donna Exclusive Hotel’de 13-24 Nisan 2015
tarihleri arasında 2 grup halinde 500 kişinin katılımıyla Bakanlık merkez ve adli yargıda gerçekleştirme
görevlisi, mutemet ve harcama süresince görev alan personele yönelik hizmet içi eğitim seminerleri
düzenlenmiştir.

Performans Sonuçları
Bakanlık merkez ve adli yargıda gerçekleştirme görevlisi, mutemet ve harcama süresince görev
alan personele yönelik hizmet içi eğitim seminerleri 2016 yılında da devam edecektir.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.

HEDEF 3.7
Adalet Teşkilatının Fiziki ve Teknik Kapasitenin Geliştirilmesi
Stratejiler
•

İhtiyaç durumuna göre önceliklendirme yapılarak adliye binası yapımına devam edilecektir.

•

Adalet teşkilatının teknik alt yapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

•

Yeni hizmet binalarında mahkeme ve savcılıkların fiziki mekân olarak ayrılması
sağlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

TİDB

SGB-İMİD-BİDB

Performans Göstergeleri

2015

Yatırım Programında yer alan projeler tamamlanacaktır.

√

2016

2017

2018

2019

√

√

√

√

Strateji Geliştirme Başkanlığı

202

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

Strateji İle İlgili Sonuçlar
2015 yılı içerisinde 9 adet Adalet Hizmet binasının yapımı tamamlanmıştır.Bunlar;
Bayındır Adalet Hizmet Binası, Malazgirt Adalet Hizmet Binası, Ankara Adalet Bakanlığı (ek-1)
Binası, Zonguldak Ek Adalet Hizmet Binası, Zara Adalet Hizmet Binası, Urla Adalet Hizmet Binası,
Soma Adalet Hizmet Binası, Keşan Adalet Hizmet Binası, Gazi Ek Binası Soğutma,
1 adet Bölge Adliye Mahkemesi binasının yapımı tamamlanmıştır.

Performans Sonuçları
10 adet Adalet Hizmet binasının yapımı tamamlanmıştır. 55 adet projesi devam eden, 2 adet ihale,
27 adet inşaatı devam eden Adliye Hizmet binası bulunmaktadır.
4 adet ceza infaz kurumunun yapımı tamamlanmıştır. 33 adet projesi devam eden, 2 adet ihale , 32
adet inşaatı devam eden ceza infaz kurumu binası bulunmaktadır.
1 adet bölge adliye mahkemesi binası ihalede ( Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Binası), 7 adet
bölge adliye mahkemesi binasının inşaatı devam etmektedir. (Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi
Binası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Binası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Binası, İzmir
Bölge Adliye Mahkemesi Binası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Binası, İstanbul Bölge Adliye
Mahkemesi Binası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Binası)
Halihazırda 4 adet bölge adliye mahkemesi binası arsa çalışmaları devam etmektedir. (Konya
Bölge Adliye Mahkemesi Binası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Binası, Diyarbakır Bölge Adliye
Mahkemesi Binası)

Hedef 3.8
İç kontrol Sisteminin Kurulması
Stratejiler
•

İç kontrol sisteminin Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin tamamında hayata geçirilmesi
sağlanacaktır.

•

İş tanımları, hizmet standartları belirlenecektir., hizmet standartları belirlenecektir.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

SGB

İDBB ve diğer birimler

Performans Göstergeleri

2015

İç kontrol sisteminin Bakanlık merkez ve taşra
birimlerinin
tamamında
hayata
geçirilmesi
sağlanacaktır.

2016

2017

2018

2019

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
20- 22 nisan, 4- 8 mayıs, 11-13 mayıs,20-22 mayıs Ankara Hakimevi süreç haritaları, iş akış
süreçleri modellenmesi amacıyla Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin kurulması kapsamında süreç
çalışması ve uygulama eğitimi verilmiştir.
Sürecin ilk aşamasında, merkez teşkilat için standart geliştirme çalışmaları, süreçler ve iş akışları
çıkarılmış olup Bakanlık Merkez teşkilatı için Risk Eğitimi çalışmaları başlatılmıştır.
16-18 Kasım, 23-25 Kasım, 30 Kasım-02 Aralık ve 07-09 Aralık tarihlerinde Ankara Hakimevinde İç
Kontrol Çalışma Ekibi mensuplarına yönelik olarak “Bakanlığımızda İç Kontrol Sisteminin Kurulması
Kapsamında Kurumsal Risk Yönetimi» konulu eğitim düzenlenmiştir.
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Performans Sonuçları
Bakanlığımız iş süreçleri tanımlanarak iç kontrol sisteminin Bakanlık merkez birimlerinde hayata
geçirilmesi sağlanmıştır. Taşra birimlerinde iç kontrol siteminin hayata geçirilmesi için herhangi bir
çalışma yapılmamıştır.
Performans göstergesine ulaşılmıştır
Risk çalışmalarında, daha önce hazırlanan iş akışları baz alınarak birimlerin süreçlerinin işleyişini
olumsuz etkileyecek riskleri tespit edilmiş ve bu risklere karşı uygulanan kontroller belirlenmiştir.
Taşra birimlerinde iç kontrol siteminin hayata geçirilmesi için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Performans göstergesine ulaşılamamıştır.

Hedef 3.9
HSYK ile İşbirliği Halinde Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri ile İlk Derece
Mahkemelerinin Faaliyet Raporları Hazırlamasının Sağlanması
Stratejiler
•

Faaliyet raporlarında yer alacak hususlar ve performans kriterleri HSYK ile işbirliği halinde
belirlenecektir.

•

Faaliyet raporlarının her yıl hazırlanıp kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

SGB

Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

Faaliyet raporlarında yer alacak hususların
belirlenmesi
Faaliyet raporlarının her yıl hazırlanıp kamuoyuna
duyurulması

2016

2017

2018

√

√

√

2019

√
√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Adli ve İdari Yargı için Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzunda yer alacak hususlar 2015 yılında
belirlenmiştir. Kılavuzda, faaliyet raporlarının hazırlanmasında sorumluluk, raporlama ilkeler yer
almaktadır.

Performans Sonuçları
2015 yılında, faaliyet raporlarında yer alacak hususların belirlenmiştir.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
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Hedef 3.10
Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi
Stratejiler
•

Mahkeme yönetimi sistemi uygulaması ağır ceza merkezleri dışında da yaygınlaştırılacaktır.

•

Adliyelerde danışma masası, ön bürolar ve kısıtlı alan uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

PGM

SGB-KGM-TİDB-İMİD ve BİDB

Performans Göstergeleri

2015

Mahkeme
Yönetimi
Yaygınlaştırılması

Sistemi

Uygulamasının

Danışma Masası, Ön Büro ve Kısıtlı Alan Uygulamasının
Yaygınlaştırılması

2016

2017

2018

2019

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
2015 yılı Ocak ayı içerisinde; Aday adliyelerin mevcut fiziki durumlarını gösterir tablonun İdari ve Mali
İşler Dairesi Başkanlığı ile Teknik İşler Dairesi Başkanlığından istenmiştir.
Projeyi gönüllü olarak uygulamak isteyen adliyelerin tespiti amacıyla teşkilata yazı yazılmıştır.
Şubat ayı içerisinde; Gelen verilerin değerlendirilerek yeni adliyelerin tespiti için makama arz edilmiştir.
25 Şubat 2015 tarihinde; ağır ceza merkezi olan Adıyaman, Aksaray, Ödemiş, Çankırı, Ceyhan,
Tarsus, Yozgat, Nizip ve Tavşanlı Adliyeleri ile ağır ceza merkezi olmayan Kdz. Ereğli ve Kadirli
Adliyeleri pilot adliye olarak belirlenmiştir.
Belirlenen yeni adliyeler, ödenek tahsisi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmiştir.
Mart ve Nisan ayları içerisinde; Ön büro, danışma masası ve kısıtlı alanların kurulumu amacıyla
oluşturulan heyet tarafından tespit edilen adliyelere gidilerek gerekli alt yapı çalışmaları yapılmıştır.
Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde; Pilot adliyelerde yapılan ön büro, danışma masası ve
kısıtlı alan uygulamaları hakkındaki çalışmaların takibi yapılmıştır.
Eylül ve Ekim ayları içerisinde; Ön büro, danışma masası ve kısıtlı alan uygulamalarının mahallinde
değerlendirilmesi amacıyla çalışma ziyaretleri yapılmıştır.
22 Aralık 2015 tarihinden itibaren pilot adliyelere yerinde uygulamalı eğitim verilmeye başlanmıştır.

Performans Sonuçları
Mahkeme Yönetimi Sisteminin Yaygınlaştırılması Faaliyetleri kapsamında 2015 yılı içerisinde
Adıyaman, Aksaray, Ödemiş, Çankırı, Ceyhan, Kdz. Ereğli, Kadirli, Tarsus, Yozgat, Nizip ve Tavşanlı
Adliyelerinde alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, pilot adliyelerde uygulamalı eğitimler verilmeye
başlanmıştır.
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Hedef 3.11
Yargı Alanında Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Stratejiler
•

Halkla ilişkiler konusunda standartlar geliştirilecek ve rehber hazırlanacaktır.

•

HSYK ile işbirliği halinde yargı mensuplarına, çalışanlarına yönelik eğitim çalışması
düzenlenecektir.

•

Halkın adalet sistemine yaklaşımını öğrenmek ve beklentilerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu araştırmaları yapılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

SGB

TAA - EDB

Performans Göstergeleri

2015

Standartların geliştirilmesi ve rehberin hazırlanması

2017

2018

2019

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Eğitim düzenlenmesi
Kamuoyu araştırması

2016

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Toplumda hukuk ve adalete ilişkin güvenin (Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve
bağlanma duygusu, itimat telkin etmek) tespiti ile toplumun adalete ilişkin ihtiyaçlarının, isteklerinin
karşılanmasından doğan tatmin duygusunun düzeyi ve sorunların belirlenmesi amacıyla ilk
aşamada Ankara Adliyesi ile daha sonra da Türkiye genelinde anket uygulanması planlanmaktadır.
Bu kapsamda Türkiye genelinde uygulanacak anket ile ilgili olarak 07 Aralık 2015 tarihinde TÜİK’de
çalışma toplantısı yapılmıştır.
Ankara adliyesinde uygulanacak anket için 08 Aralık 2015 tarihinde TÜİK Ankara Bölge
Müdürlüğünde çalışma toplantısı yapılmıştır.

Performans Sonuçları

Performans göstergesine ulaşılmıştır.
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Hedef 3.12
Yargı Medya İlişkilerinin Kurumsal Hale Getirilmesi
Stratejiler
•

Ağır ceza merkezlerinin tümünde basın sözcülüğü kurumu yaygınlaştırılacaktır.

•

Büyük adliyelerde medya iletişim büroları kurulacaktır.

•

HSYK ile işbirliği halinde eğitim çalışmaları sürekli hale getirilecektir.

•

Düzeltme ve cevap hakkı istemlerinin yerine getirilmesi kolaylaştırılacak ve aykırılıklar
yaptırıma bağlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

SGB

TAA ve Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

Basın sözcülüğü kurumunun yaygınlaştırıldığı ağır
ceza merkezi sayısı

20

20

30

30

37

Basın sözcülüğü eğitimi alan kişi sayısı

120

50

50

50

50

Strateji İle İlgili Sonuçlar
28 – 30 Nisan 2014 Adana Adliyesi Medya İletişim Bürosu, 07- 09 Mayıs 2014 Diyarbakır Adliyesi
Medya İletişim Bürosu, 12 -14 Mayıs 2014 İstanbul Adliyesi Medya İletişim Bürosu, 21 -23 Mayıs
2014 İzmir Adliyesi Medya İletişim Bürosu, 23-25Haziran 2014 tarihlerinde Ankara Adliyesi Medya
İletişim Bürosu açılışı gerçekleştirilmiştir.
Hedefe ilişkin 2015 yılı Ekim ayında ‘Yargı ve Medya Arasındaki İlişkiler’ konulu Uluslararası
Sempozyum düzenlenmiştir.
Proje kapanış etkinliği Ankara da Ekim ayında gerçekleştirilmiştir.

Performans Sonuçları
Proje kapsamında ilk aşamada Kasım 2014’ te 25 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 5 yardımcı
personele basın sözcülüğü eğitimi, Aralık 2014 - Ocak 2015’ te 200 basın sözcüsü hâkim ve
Cumhuriyet savcısına basın sözcülüğü eğitimi, Eylül 2015’te 100 yargı muhabirine Ankara ve
İstanbul’da ‘Yargı Muhabirliği’ eğitimi verilmiştir.
2015 yılında 230 kişi eğitim almıştır, Pilot olarak 5 adet ağır ceza merkezinde uygulaması sağlanmıştır.
İlk performans gösterge rakamının üstünde bir değere ulaşılmıştır.
İkinci Performans göstergesine ulaşılamamıştır.
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Hedef 3.13
Arşiv Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Stratejiler
•

Adliye arşivlerinde teknolojik imkanların etkin kullanımı sağlanacaktır.

•

Elektronik arşiv uygulaması başlatılacaktır

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

İMİD

-

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

√

√

√

√

Elektronik arşiv uygulaması

√

√

√

√

Arşiv konusunda eğitim verilmesi

√

√

√

√

Arşivlerde teknolojik imkanların kullanılması

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
26/06/2015 tarihinde , Ankara Adliyesinde 128/1 Genelge ekindeyer alan tespit ve değerlendirme
formunun adliyelerle ilgili kısmının güncellenmesi ve tespiti için çalışmalar yapılmıştır.Her
bir adliye birimi ilgili formu güncelleyerek İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığına göndermiştir.
Daha sonra yapılan çalışma toplantısında, 128/1 Genelge Tespit ve Değerlendirme
Formuna ilişkin görüş ve tavsiyeler doğrultusunda
söz konusu genelgenin
maddeleri üzerinde görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda çalışma yapılmıştır.

Performans Sonuçları
2015 yılında Arşiv Sistemin Geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar başlatılmış olup performans gösterge
sonuçları 2016 yılında değerlendirilecektir.
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STRATEJİK AMAÇ 4
İNSAN KAYNAKLARI KAPASİTESİNİ VE MESLEKİ YETKİNLİĞİ
GÜÇLENDİRMEK
Hedef 4.1
Hakim ve Savcı Adaylık Döneminin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi
Stratejiler
•

HSYK ile işbirliği halinde adayların bazı alanlarda yetki ve sorumluluk almalarını sağlayacak
yöntemler geliştirilecektir.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

PGM

TAA - KGM

Performans Göstergeleri

2015

Hakim ve savcı adaylarının yetki ve sorumluluklarını
belirleyen mevzuat taslağının hazırlanması

√

2016

2017

2018

2019

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Hakim ve savcı adaylarının yetki ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat taslağının hazırlanmasına
yönelik çalışmalar başlamıştır.
30/03/2015 tarihinde Bakan Olur’u ile bir Çalışma Grubu kurulmuştur.
Çalışma Grubu yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Tasarı Taslağı büyük oranda hazırlamış olup,
disiplin hükümleri yönünden HSYK ile birlikte yürütülen teknik çalışmalara devam edilmektedir.

Performans Sonuçları
2015 yılında hakim ve savcı adaylarının yetki ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat taslağı ile ilgili
çalışmalar başlatılmış olup, gösterge sonuçları 2016 yılında değerlendirilecektir.
HSYK’nın kendi içinde başlattığı çalışmayı tamamlamasını müteakip, birlikte toplantı yapılması
ve akabinde Sayın Bakan ile HSYK üyelerine sunum yapıldıktan sonra Taslağın kamu kurum ve
kuruluşlarının görüşüne gönderilmesi planlanmaktadır.
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Hedef 4.2
Hâkim ve Savcılara Yargısal Faaliyetlerinde Destek İmkanlarının Artırılması
Stratejiler
•

Adalet hizmetlerinde görev alan uzmanların (psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı gibi)
sayıları artırılacak ve hizmetin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Sorumlu Birim
PGM

İşbirliği Yapılacak Birim
KGM - EDB

Performans Göstergeleri

2015

Adalet hizmetlerinde görev yamak üzere atanan
uzman(psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı) sayısı

50

2016

2017

2018

2019

50

50

50

50

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere sözlü
sınavla psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alımına yönelik ilan 01/09/2015 tarihinde Personel
Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmış, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 21/10/2015
tarihinde ilan edilmiş olup, 03/11/2015-13/11/2015 tarihleri arasında sözlü sınav yapılmıştır.
Sözlü sınava katılarak başarılı olan kişiler Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde 02/12/2015
tarihinde ilan edilmiştir.
Performans Sonuçları
2015 yılında her ne kadar stratejik planda 50 uzman atanacağı belirtilmiş ise de; atama sayıları
artırılarak 20 psikolog, 55 pedagog ve 35 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 110 personelin
açıktan ataması planlanmıştır.
Sözlü sınav sonucuna göre; 20 psikolog, 13 pedagog ve 35 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam
68 kişi başarılı olmuştur. Başarılı olanların atama işlemleri devam etmektedir.
2015 yılına ilişkin performans göstergesinin üzerine çıkılmıştır.
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Hedef 4.3
Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Yardımcı Personel Sayısının Uluslararası
Standartlar Gözetilerek Artırılması
Stratejiler
•

Yüz bin kişi başına düşen hakim sayısı 21’e, savcı sayısı 11’e çıkartılacaktır.

•

Yardımcı personel sayısı ihtiyaç durumu gözetilerek artırılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

PGM

-

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

Hakim ve savcı adayı alımı

√

√

√

√

√

Personel alımı

√

√

√

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
2015 yılı sınav takvimine göre; idarî yargı hâkim adaylığına 200, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına
2.300, avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığına 300 ve avukatlık mesleğinden adlî yargı
hâkim ve savcı adaylığına 1.500 aday olmak üzere toplam 4.300 hâkim ve savcı adayının alınması
planlanmıştır.
2015 yılı sonu itibariyle, Ülkemizde 100.000 kişi başına düşen hakim sayısı 12.5, savcı sayısı 6.4
dür.
Yazılı sınav, mülakat ve adaylık süreçleri devam edenler hakim-savcı olarak atandıklarında 2017
yılı içerisinde bu sayıların; ölüm, istifa ve emeklilik gibi değişken unsurlar dikkate alınmadığında,
hakimler için 17.5’e, savcılar için 8.7’ye yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Adliyelerde çalıştırılmak üzere yardımcı personel alımına yönelik 21/02/2015-22/03/2015 tarihleri
arasında uygulamalı ve sözlü sınav yapılmıştır.
ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sınavı kapsamında engelli personel alımı yapılmıştır.
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit ve gazi yakınlarının istihdamı
gerçekleştirilmiştir.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 maddesi gereğince hizmetli unvanında alım yapılmıştır.
Bakanlığımız merkez dışı birimlerinde muhtelif unvanlarda görev yapan personele yönelik olarak
28/06/2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne görevde yükselme sınavı yaptırılmıştır.
Aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere
psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alımına yönelik 03/11/2015-13/11/2015 tarihleri arasında
sözlü sınav yapılmıştır.
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Performans Sonuçları
30 Mayıs 2015 tarihli yazılı yarışma sınav takvimine göre;
İdarî yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavına 13.382 kişi başvurmuş olup, yazılı sınavda başarılı olan 600
kişinin mülakatları 2-11 Eylül 2015 tarihlerinde yapılmıştır. Mülâkatta başarılı olarak atanmaya hak kazanan 200
idarî yargı hâkim adayının atamaları 14/10/2015 tarihli Bakanlık Olur’u ile yapılmıştır.
Adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavına 9.133 kişi başvurmuş olup, yazılı sınavda başarılı
olan 3.945 kişinin mülakatları 28 Eylül - 9 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Mülakatta başarılı olarak
atanmaya hak kazanan 1.375 kişinin atama işlemleri devam etmektedir.
Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavına 2.928 kişi başvurmuş olup, yazılı
sınavda başarılı olan 900 kişinin mülâkatları 28 Aralık 2015 - 13 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak olup,
kadro sayısı 300 kişidir.
Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavına 3.749 kişi başvurmuş olup,
yazılı sınavda başarılı olan 1.638 kişinin mülâkatları ise 25 Ocak 2016 - 22 Şubat 2016 tarihleri arasında
yapılacak olup, kadro sayısı 1.500 kişidir.
19 Aralık 2015 tarihli yazılı yarışma sınav takvimine göre;
19 Aralık 2015 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavının
başvuruları 05-17/11/2015 tarihleri arasında alınmıştır. Söz konusu sınava 10.772 kişi başvurmuş olup, yazılı
sınav sonucu henüz ÖSYM tarafından ilan edilmemiştir. Anılan sınavla 800 adayın alınması planlanmaktadır.
Bakanlığımızca 3.606 sözleşmeli zabıt kâtibi, 306 kadrolu zabıt kâtibi, 798 sözleşmeli mübaşir, 15 kadrolu
mübaşir, 61 kadrolu şoför, 69 sözleşmeli teknisyen ve 41 sözleşmeli kaloriferci unvanında olmak üzere toplam
4.896 kişilik personel alımı için 21/02/2015-22/03/2015 tarihleri arasında uygulamalı ve sözlü sınav yapılmış
olup, 3.873 zabıt kâtibi, 787 mübaşir, 59 şoför, 69 teknisyen, 39 kaloriferci ve 1 santral memuru unvanında
olmak üzere toplam 4.828 personelin açıktan ataması yıl içerisinde yapılmıştır.
ÖSYM tarafından 11/09/2014 tarihinde yapılan EKPSS-2014/2 sınav ve kura sonucuna göre Bakanlığımız
taşra teşkilatına 250 memur, 135 hizmetli ve 15 santral memuru unvanında olmak üzere toplam 400 kişi
yerleştirilmiştir. Atama evrakı Bakanlığımıza ulaşan 360 kişinin ataması yapılmış ve görevlerine başlamışlardır.
Geriye kalan 40 kişinin atamaları ise çeşitli sebeplerle (feragat, arşiv araştırması, engellilik oranı, çalışamaz
raporu vs.) yapılamamıştır.
ÖSYM tarafından 16/12/2015 tarihinde yapılan EKPSS-2015/2 sınav ve kura sonucuna göre Bakanlığımız
taşra teşkilatına toplam 488 kişi yerleştirilmiş olup atama işlemleri halen devam etmektedir.
2015 yılı içerisinde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hak sahiplerinin (şehit yakınları ve gaziler)
istihdam edilebilmesi için 1841 kadroya kur’a sonucu yerleştirme yapılmıştır. Söz konusu 1841 kişiden 1.759’
unun ataması yapılmış, atama şartlarını taşımayan 52 kişinin ataması uygun görülmemiştir. Ayrıca 9 kişi feragat
etmiş olup, kalan 21 kişinin ise atama işlemi devam etmektedir.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 maddesi gereğince “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında
Tanınan İstihdam Kullanımına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca Devlet Personel Başkanlığınca 25.12.2014
tarihinde yapılan kura sonucuna göre Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmetli kadrolarına 37 kişinin yerleştirmesi
yapılmış bunlardan 26’ sının atama işlemleri tamamlanmış, 2’ sinin atama işlemleri devam etmekte olup, kalan
9 kişinin ise atama işlemleri muhtelif sebeplerle (arşiv araştırması, onay iptali, evrak teslim edilmemesi vs.)
yapılamamıştır.
Yine aynı Kanun kapsamında Devlet Personel Başkanlığınca 20.05.2015 tarihinde yapılan kura sonucuna
göre de Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmetli kadrolarına 54 kişinin yerleştirmesi yapılmış bunlardan 38’ inin
atama işlemleri tamamlanmış, 3’ ünün atama işlemi devam etmekte olup, 13’ünün ise atama işlemleri muhtelif
sebeplerle (arşiv araştırması, onay iptali, evrak teslim edilmemesi vs.) yapılamamıştır.
Görevde yükselme sınav sonucuna göre ataması yapılacak olan, adli yargıda münhal bulunan 1.631 yazı
işleri müdürlüğü ve 53 idari işler müdürlüğü kadrosu için Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu bünyesinde oluşturulan sözlü sınav kurulu tarafından yapılan Adli Yargı Yazı İşleri ve İdari İşler
Müdürlerinin sözlü sınavları 19 Ekim 2015 – 16 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılmış olup işlemleri halen
devam etmektedir.
İdari yargıda münhal bulunan 91 yazı işleri müdürü ile 6 idari işler müdürlüğü kadrosu için ise Ankara Bölge
İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu bünyesinde oluşturulan sözlü sınav kurulu tarafından yapılan İdari Yargı
Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlerinin sözlü sınavları 09-13 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılmış olup işlemleri
halen devam etmektedir.
Adli ve idari yargıda münhal bulunan 763 zabıt katipliği kadrosu için 20/05/2015 – 21/05/2015 tarihleri arasında
ilgili adalet komisyonlarınca uygulama sınavı yapılmış, uygulama sınavında başarılı olan 146 kişiden 139’ unun
ataması yapılmış, 6’ ının ise ataması uygun görülmemiştir. Başarılı olan 1 kişi ise istifa etmiştir.
Adli ve idari yargıda münhal bulunan şoför kadrosu için 20/05/2015 – 21/05/2015 tarihleri arasında ilgili
adalet komisyonlarınca uygulama sınavı yapılmış, uygulama sınavında başarılı olan 20 kişinin atama işlemleri
tamamlanmıştır.
2015 yılında her ne kadar stratejik planda 50 uzman atanacağı belirtilmiş ise de; atama sayıları artırılarak 20
psikolog, 55 pedagog ve 35 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 110 personelin açıktan ataması planlanmıştır.
Sözlü sınav sonucuna göre; 20 psikolog, 13 pedagog ve 35 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 68 kişi
başarılı olmuştur. Başarılı olanların atama işlemleri devam etmektedir.
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Hedef 4.4
Yargı Çalışanlarına Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi
Stratejiler
•

Eğitici havuzu oluşturulacak ve eğiticilerin eğitimleri gerçekleştirilecektir.

•

Eğitim modülleri ve eğitim programları hazırlanacaktır.

•

Eğitimlerde yeni ve etkin yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına yönelik projeler
yürütülecektir.

•

Diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak uygulamaların yerinde görülmesi
ve tecrübelerin paylaşılması sağlanacaktır.

•

Personel Eğitim Merkezleri faaliyete geçirilecektir.

•

Personel Eğitim Merkezlerinin ve verilecek eğitimlerin ulusal ve uluslararası alanda kabul
edilebilirliğine yönelik akreditasyon çalışmaları başlatılacaktır.

•

Personel Eğitim Merkezlerinde yabancı ülke adalet personeline de eğitim verilmesi
sağlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

EDB

SGB

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

√

√

√

Eğitici havuzunun oluşturulması ve eğitici eğitimlerinin
verilmesi

√

√

Eğitim modüllerinin
hazırlanması

√

√

80

80

80

85

85

60

100

150

200

ve

eğitim

programlarının

Eğitimlerden memnuniyet oranı (yüzde)
Yurt dışı inceleme gezisine katılan yargı çalışanı sayısı
Faaliyete geçirilen eğitim merkezi sayısı

2

2

Akreditasyon çalışmalarının başlatılması

√

Personel eğitim merkezlerinde yabancı ülke yargı
çalışanına eğitim verilmesi.
Eğitimlerin uygulamaya yansımasını ölçecek sistem
kurulması

T.C. Adalet Bakanlığı

√
√

√

2015 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Eğitici havuzunun oluşturulması konusunda sosyal çalışma görevlileri ile pilot illerde görev yapan aile
mahkemesi yazı işleri müdürlerine yönelik ön çalışma yapılmış olup bu konuda çalışmalar devam
etmektedir.
Şubat 2015’ten itibaren Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile eğitim modülleri hazırlama sürecine
ilişkin görüşmeler başlamıştır. Daha sonraki süreçte Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile
görüşmeler sürdürülmüş, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, için
hizmet için eğitim modüllerinin hazırlanmasına ilişkin görüşmeler teklif aşamasına gelmiş, yapılacak
işin takvimlendirilmesi, bütçesi ve içeriği oluşturulmuştur. Tüm çalışmalar Anadolu Üniversitesi
Öğretim Üyeleri tarafından makama arz edilecektir.
Eğitimlerden memnuniyet oranı;
6.096 yardımcı yargı çalışanına hizmetiçi eğitim verilmiştir. 4579 kişiye eğitim sonu değerlendirme
anketi düzenlenmiştir. Düzenlenen anketlerde eğitimin içeriği, eğiticiler, eğitim üyesi, eğitim tesisi
gibi alt başlıklara ilişkin maddeler bulunmaktadır. Yapılan anket sonuçlarında tüm alt başlıklarda
memnuniyet oranının yüksek olduğu görülmüştür.
Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulu’nun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 16 Kasım 2015 tarih ve 29534 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır. 2015 yılında başlanan Rize Eğitim Merkezi ile Ankara Eğitim Merkezi’nin 2016
yılında tamamlanması planlanmaktadır. Yozgat Eğitim Merkezi AVAN Projesi hazırlanmış olup, proje
üzerinde çalışılmaktadır.
Bakanlık merkez birimlerinin ihtiyaç duydukları talep taşra teşkilatı personelinin eğitim ihtiyacının
belirlenmesi amacıyla yapılan ihtiyaç analizleri (anket, yerinde görüşme, görüşme) doğrultusunda
2016 yılı eğitimi planı hazırlık çalışmaları değerlendirilmektedir.

Performans Sonuçları
Eğitici havuzunun oluşturulması konusunda çalışmalar 2016 yılında da değerlendirilecektir.
2015 yılında eğitim modüllerinin hazırlanması konusunda çalışmalar başlatılmış olup, performans
gösterge sonuçları 2016 yılında değerlendirilecektir.
Rize Eğitim Merkezi’nin 28.09.2015 tarihinde inşaatı başlamış, sözleşmeye göre 01.11.2016
tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Şuanda ise inşaatın % 5’lik kısmı tamamlanmış
bulunmaktadır.
Ankara Eğitim Merkezi için 16.12.2015 tarihinde inşaata başlanmış, Temmuz 2016’da tamamlanması
planlanmaktadır. Şuanda ise inşaatın % 50’lik kısmı tamamlanmış bulunmaktadır.
Yozgat Eğitim Merkezi AVAN projesi çizilmiş olup, çalışmalar sürdürülmektedir.
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Hedef 4.5
Yargı Mensuplarına Yönelik Yurtdışı Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Stratejiler
•

Hâkim ve Savcıların yabancı dil bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim
programları düzenlenecektir.

•

Yurtdışında lisansüstü eğitim imkanı sağlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

ABGM

Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

50

100

120

140

150

20

40

40

50

Yurtdışında yabancı dil eğitim programına katılan
sayısı
Yurtdışında lisansüstü eğitime katılan sayısı

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Bakanlığımız tarafından Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hâkimlerine
yönelik yurt dışı yabancı dil eğitimi çalışması düzenlenmiştir. Bu proje kapsamında hâlen 27 hâkim
İngiltere’de yabancı dil eğitimi almaktadır.
Bakanlığımız tarafından 1 hâkim yüksek lisans eğitimi almak üzere İngiltere’ye gönderilmiştir.

Performans Sonuçları
2015 yılında yurt dışı yabancı dil eğitimine gönderilen 27 kişi ve yüksek lisans eğitimine gönderilen
1 kişi nazara alındığında performans göstergesi %56 oranında gerçekleşmiştir. Artan iş yükü ve
bu programlara katılmak için belirlenen kriterleri karşılayan personel sayısının azlığı nedeniyle
performans göstergesine tam olarak ulaşılamamıştır.

T.C. Adalet Bakanlığı
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Hedef 4.6
Hukuk Eğitimi ve Öğretiminin Geliştirilmesi ve Kalitesinin Artırılmasını İçin
Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerle İşbirliği Yapılması
Stratejiler
•

Hukuk eğitiminin gözden geçirilmesi ve müfredatın geliştirilmesi için ilgili kurumlarla
işbirliği yapılacaktır.

•

Hukuk fakültesi öğrencilerine mahkemelerde, barolarda, meslek kuruluşlarında staj
yapma imkânının getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

EDB

SGB – diğer birimler

Performans Göstergeleri

2015

Hukuk Fakülteleri ve ilgili kurumların katılımıyla
gerçekleştirilen etkinlik sayısı

1

2016

2017

2018

2019

1

2

1

2

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Bakanlığımız Stratejik Planında (2015-2019) Eğitim Dairesi Başkanlığına verilen 4.6 sayılı “Hukuk
Eğitimi ve Öğretiminin Geliştirilmesi ve Kalitesinin Artırılması İçin Yüksek Öğretim Kurulu ve
Üniversitelerle İşbirliği Yapılması” ile 4.7 sayılı “Adalet Meslek Yüksekokullarında Verilen Eğitimin
Geliştirilmesi İçin Yüksek Öğretim Kurulu ve Üniversitelerle İşbirliği Yapılması” hedefleri kapsamında;
hukuk eğitiminin gözden geçirilmesi ve müfredatın geliştirilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği, hukuk
fakültesi öğrencilerine mahkemelerde, barolarda, meslek kuruluşlarında staj yapma imkanının
verilmesi ile adalet meslek yüksekokullarında uygulanan müfredatın yeknesak hale getirilmesi
için ilgili kurumlarla işbirliği, yüksek okullarda uygulanan programın sektörün ihtiyaçlarına göre
çeşitlendirilmesi (mahkeme katipliği, savcılık katipliği, avukat katipliği, icra katipliği gibi) adalet
teşkilatında ihtiyaç duyulan alanlarda (ceza infaz kurumlarının güvenlik hizmetleri gibi) program
açılması ya da müfredatta gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla Türkiye Barolar Birliği, Türkiye
Noterler Birliği, Adalet Akademisi, Ankara Barosu, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, akademisyenler,
adli ve idari yargı hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, yardımcı yargı personellerinin katılımıyla Ankara
Rixos Grand Otel’de 25-26 Kasım 2015 tarihlerinde “Hukuk Eğitimi ve Öğretiminin Geliştirilmesi
Sempozyumu ve Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Performans Sonuçları
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
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Hedef 4.7
Adalet Meslek Yüksek Okullarında Verilen Eğitimin Geliştirilmesi İçin
Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerle İşbirliği Yapılması
Stratejiler
•

Adalet meslek yüksekokullarında uygulanan müfredatın yeknesak hale getirilmesi için ilgili
kurumlarla işbirliği yapılacaktır.

•

Yüksekokullarda uygulanan programın sektörün ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmesi
(mahkeme kâtipliği, savcılık kâtipliği, avukat kâtipliği, icra kâtipliği gibi) için çalışılacaktır.

•

Adalet teşkilatında ihtiyaç duyulan alanlarda (ceza infaz kurumlarının güvenlik hizmetleri
gibi) program açılması ya da müfredatta gerekli değişikliğin yapılması sağlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

EDB

SGB – diğer birimler

Performans Göstergeleri

2015

Adalet meslek yüksekokulları ve ilgili kurumların
katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik sayısı

1

2016

2017

2018

2019

1

2

1

2

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Bakanlık Stratejik Planının “İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek”
başlıklı 4 nolu amacı ve “Adalet Meslek Yüksek Okullarında Verilen Eğitimin Geliştirilmesi İçin
Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerle İşbirliği Yapılması” başlıklı 4.7 nolu hedef kapsamındaki
performans göstergelerinden birisidir.
Sempozyum kapsamında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu müdür
ve öğretim görevlileri, adli ve idari yargı hakimleri, Cumhuriyet savcıları, adli ve idari yargı yazı işleri
müdürleri, zabıt kâtipleri ve akademisyenlerinde katılımıyla 26 Kasım 2015 tarihinde Ankara Rixos
Otel’de Çalıştay düzenlenmiştir.

Performans Sonuçları
Sempozyum kapsamında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu müdür
ve öğretim görevlileri, adli ve idari yargı hakimleri, Cumhuriyet savcıları, adli ve idari yargı yazı işleri
müdürleri, zabıt kâtipleri ve akademisyenlerinde katılımıyla 26 Kasım 2015 tarihinde Ankara Rixos
Otel’de Çalıştay düzenlenmiştir.
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STRATEJİK AMAÇ 5
ADALET ALANINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK VE
AB KATILIM SÜRECİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK
Hedef 5.1
Adli Yardımlaşma ve Adlî İşbirliğinin Geliştirilmesi
Stratejiler
•

Adli yardımlaşma mevzuatı hazırlanacaktır.

•

Adli yardımlaşma konusunda yararlanıcıların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

•
Adli yardımlaşma konusunda adalet komisyonlarında irtibat noktaları belirlenecek adaylık
eğitimi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri artırılacaktır.
•
Küresel ve bölgesel uluslararası kuruluşlarda görev alanımızla ilgili Türkiye’nin etkinliği
artırılacaktır.
•
Bölgesel ve ikili düzeyde toplantılar düzenlenerek sorunların tespit edilmesi ve çözüm
önerileri geliştirilmesi sağlanacaktır.
•

Adalet müşavirlikleri etkinleştirilecek ve sayıları artırılacaktır.

•

İhtiyaç duyulan ülkelerle adli yardımlaşma anlaşmaları imzalanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

UHDİGM

TAA - KGM – EDB -PGM

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

75

80

85

85

Adli yardımlaşma konusunda mevzuat taslağının
hazırlanması

√

Adalet komisyonlarında irtibat noktalarının belirlenmesi

√

Meslek içi eğitimlerden memnuniyet oranı (yüzde)
Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı

1

1

1

1

1

Yeni kurulan adalet müşavirliği sayısı

3

3

3

3

5

Akdedilen yeni uluslararası sözleşme sayısı

2

2

2

2

2

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Adli yardımlaşma mevzuatının hazırlanmasına ilişkin olarak; Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin
Desteğiyle Bakanlığımızca Yürütülen «Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Ortak
Projesi (CAS)” faaliyetleri kapsamında cezai alanda uluslararası adli işbirliği konularını düzenlemek
üzere hazırlanan Türk Uluslararası Adli İşbirliği Kanun Tasarısı Taslağı üzerinde gerekli incelemeleri
yapmak üzere Kanunlar Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
yetkililerinin yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu tarafından 2015 yılı Mart
ayı içerisinde başlanan çalışmalar son olarak 21-25 Aralık 2015 tarihinde Hâkimevi’nde yapılan
toplantıda tamamlanmış olup, gözden geçirilen metin gerekçeleriyle birlikte Kanunlar Genel
Müdürlüğüne iletilmiştir. Son olarak Taslak görüşe gönderilmiş olup, süreç Kanunlar Genel
Müdürlüğünün koordinasyonunda devam etmektedir.
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Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından cezai konularda adli işbirliği
konusunda uygulayıcılara yol göstermek üzere hazırlanan “Cezai Konularda Adli İşbirliği Rehberi”
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmaktadır. Diğer taraftan,
uluslararası hukuk ve adli yardımlaşma alanında yararlanıcıların bilgilendirilmesi, Bakanlığımız
personelinin bilimsel kapasitesinin artırılması amacıyla önceki senelerde yayımlanan ve bir süredir
yayımlanmasına ara verilen “Uluslararası Hukuk Bülteni”nin yeniden hayata geçirilmesi amacıyla
2015 yılı Eylül ayında başlatılan çalışmalar tamamlanarak Uluslararası Hukuk Bülteninin 7.
Sayısı 15.01.2016 tarihinde Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü web sitesinde
yayınlanmıştır.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2015 yılı içerisinde de Türkiye Adalet Akademisinde icra edilen
adaylık eğitimi kapsamında hâkim-savcı adaylarına yönelik eğitim çalışmalarına devam edilmiştir.
Bu kapsamda; Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkililerince 2015 yılı içerisinde
toplam 1061 hâkim-savcı adayına adli yardımlaşma, suçluların iadesi ve hükümlülerin nakli
konularında 12 saat eğitim verilmiştir.
Hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Dışişleri
Bakanlığı Diploması Akademisi işbirliği ile Bakanlığımızın dış ilişkilerden sorumlu birimlerinde görev
yapan yönetici, hâkim, adalet uzman yardımcısı ve personelinden oluşan toplan 244 katılımcıya iki
ayrı grup halinde 05-09 Ekim 2015 ve 12-16 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara Hakimevi’nde eğitim
semineri düzenlenmiştir. Anılan seminer çerçevesinde katılımcılara diplomatik yazışma kuralları, ikili
ve çok taraflı müzakere teknikleri, protokol kuralları başta olmak üzere Türk dış politikasının temel
konuları ve gündemdeki dış gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.
Küresel ve bölgesel uluslararası kuruluşlarda görev alanımızla ilgili Türkiye’nin etkinliği artırılması
stratejimiz çerçevesinde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Yabancı Rüşvetle Mücadele
Grubu, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF)
başta olmak üzere adalet alanındaki uluslararası kurum ve kuruluşların toplantı ve diğer çalışma
faaliyetlerine iştirak edilmiştir. Ayrıca, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele
Avrupa Konseyi Uzmanlar Komitesi (MONEYVAL) Sekreteryasında Münhal Kadroya Uluslararası
Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden 1 Tetkik Hâkimi «Secondment” yöntemiyle bir yıl süre
ile görevlendirilmiştir.
Bölgesel ve ikili düzeyde toplantılar düzenlenerek sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri
geliştirilmesi amacıyla yabancı ülkeler ile yurt içinde ve yurt dışında her yıl düzenli olarak toplantı
ve görüşmeler yapılmaktadır. Bölgesel işbirliğini arttırmaya yönelik uluslararası kuruluşlar nezdinde
düzenlenen toplantılara düzenli olarak katılım sağlanmaktadır. Halen yaklaşık 60 ülke ile işbirliği
yapılmaktadır ve yabancı ülkelerle yılda ortalama 30 yurt içi ve 15 yurt dışı toplantı düzenlenmektedir.
Bu kapsamda yapılan harici görüşmelerde atama yapılması öngörülen yerlere ilişkin liste genel
olarak netleştirilmiş, Dışişleri Bakanlığı›ndan da olumlu görüş alınmıştır. Buna müteakip 12 Ekim
2015 tarihinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’ndan da görüş sorulmuştur. Devlet
Personel Başkanlığı’ndan görüş alınmış olup Maliye Bakanlığı’nın görüşü beklenilmektedir.
İhtiyaç duyulan ülkelerle adli yardımlaşma anlaşmaları imzalanması stratejimiz çerçevesinde
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çeşitli ülkelerle adli yardımlaşma anlaşması
imzalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda “Türkiye Cumhuriyeti ile
Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması”, “Türkiye
Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşması”, “Türkiye
Cumhuriyeti ile Kazakistan Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşması” ve “Türkiye Cumhuriyeti ve
Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşma” 2015 yılı içerisinde yürürlüğe
girmiş bulunmaktadır. Ayrıca, 21. Yasama Döneminde Esas Komisyon olan Dışişleri Komisyonunda
görüşülerek TBMM Genel Kurula sevki uygun bulunan ancak Genel Kurul gündemine alınıp
görüşülemeyen 14 adet adli yardımlaşma anlaşması ve işbirliği protokolüne ilişkin uygun bulma
kanunu Tasarıları Dışişleri Komisyonunda oylanarak kabul edilmiş ve Genel Kurula sevk edilmiştir.
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Performans Sonuçları
Türk Uluslararası Adli İşbirliği Kanun Tasarısı’na ilişkin olarak Kanunlar Genel Müdürlüğü ve
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan çalışma grubunun
çalışmaları tamamlanmış olup, “Avrupa Birliği Vize Muafiyeti Yol Haritası” kapsamında yerine
getirilmesi öngörülen yükümlülükler arasında yer alan Taslağın yasalaşma sürecinin 2016 yılı
içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Bakanlığımızın Yurtdışı Teşkilatının Kurulmasına ilişkin sürecin en kısa sürede tamamlanarak yeni
kurulacak yurtdışı adalet müşavirliklerine 2016 yılı içerisinde atama yapılması planlanmaktadır.
21. Yasama Döneminde Esas Komisyon olan Dışişleri Komisyonunda görüşülerek TBMM Genel
Kurula sevki uygun bulunan ancak Genel Kurul gündemine alınıp görüşülemeyen 14 adet adli
yardımlaşma anlaşması ve işbirliği protokolüne ilişkin uygun bulma kanunu Tasarılarının 2016 yılı
içersinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yasalaşması öngörülmektedir.

Hedef 5.2
Sınır Aşan Örgütlü Suçlar, Terör, Terörizmin Finansmanı, Sanal Ortamda İşlenen
Suçlar, İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları
Alanlarında Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi
Stratejiler
•

İlgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon geliştirilecektir.

•

Yabancı ülkeler ile adli işbirliğinin etkinliği artırılacaktır.

•
Soruşturma ve kovuşturmaların yürütülmesinde uluslararası standartlar konusunda temel
eğitim materyali oluşturulup, eğitim programları düzenlenecektir.
•
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi ile kanuni düzenlemelerimizin uyumunun
sağlanması için mevzuat taslağı hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

UHDİGM

TAA ve Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

İkili işbirliği çerçevesinde toplantılar düzenlenmesi

√

Uluslararası standartlar konusunda eğitim materyali
hazırlanması
Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı
Mevzuat Taslağının hazırlanması

2016

2017

2018

2019

√

√

√

√

1

1

1

√
1

1

√
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Strateji İle İlgili Sonuçlar
Halen Balkan ülkeleri arasında adli alanda işbirliğini geliştirmek ve sınıraşan suçlara karşı etkili
mücadele vermek üzere kurulan SELEC (Güneydoğu Avrupa Suçlarla Mücadele Merkezi) ve SEEPAG
(Güneydoğu Avrupa Savcılar Danışma Grubu) kurumları ile ilişkileri yürütmek üzere ilgili Uluslararası
Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tetkik hâkimleri görev yapmaktadır. Bu kurumlara üye diğer
ülke irtibat noktaları ile karşılıklı olarak adlî yardımlaşma taleplerinin akıbetlerinin takip edilmesi ve
gerektiğinde belirli konularda görüş ve önerilerde bulunulması faaliyetleri yürütülmektedir.
Uluslararası adli işbirliğinde Avrupa Yargı Ağı (EJN) ve Avrupa Birliği Adli İşbirliği Birimi (EUROJUST)
kurumlarının, ülkemizin ilgili mercileri tarafından daha etkin ve verimli kullanılabilmesi ve Avrupa
Birliği üyesi ülkelerden bu birimler aracılığıyla iletilen adli işbirliği taleplerinin daha hızlı ve etkili şekilde
cevaplandırılabilmesi amacıyla Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yetkileri ile birlikte Uluslararası Hukuk
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tetkik hâkimleri irtibat noktası olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda
EUROJUST/EJN nezdinde adli işbirliği taleplerinin takibi ve koordinasyonun sağlanması için gerekli
faaliyetler yürütülmektedir.
Yabancı ülkeler ile adli işbirliğinin etkinliğinin artırılması stratejisi kapsamında diğer ülkelerde ikili
işbirliğinin geliştirilmesi amacına yönelik olarak Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
ile Türkiye Adalet Akademisi işbirliğinde çeşitli proje ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
22/4/2014 tarihli ve 6533 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 2014/6656 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararına istinaden 9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe
giren Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi ile iç mevzuatımızın uyumunun sağlanması amacıyla
çalışmalar yapmak ve gerektiğinde kanun tasarısı taslağı hazırlamak üzere 18/06/2014 tarihli Bakan
Oluruyla bir Çalışma Grubu kurulmuştur. Çalışma Grubunun faaliyetleri devam etmekte olup süreç
Kanunlar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülmektedir.

Performans Sonuçları
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi ile iç mevzuatımızın uyumunun sağlanması ilişkin
çalışmaların 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Diğer faaliyetler açısından performans göstergelerine ulaşılmıştır.

Hedef 5.3
AB Hukuku Konusunda Farkındalığın Artırılması
Stratejiler
•

AB hukuku alanında yargı mensuplarına yönelik el kitapçığı hazırlanacaktır.

•

AB’ye üye ülkelerin yargı alanındaki iyi uygulamalarının incelenmesi için yurtdışı çalışma
ziyaretleri düzenlenecektir.

•

AB Adalet Divanı’nın önemli kararlarının tercümesi yapılacaktır.

•

AB hukuku ile ilgili temel kaynaklar Türkçe’ye çevrilerek yayınlanacaktır.

•

AB Hukuku konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde hâkim ve savcı
adayları ile yargı mensuplarına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.
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Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

ABGM

TAA ve Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

El kitapçığı hazırlanması

2016

221

2017

2018

2019

√

Yurtdışı çalışma ziyaretine katılan sayısındaki artış
(yüzde)

10

10

10

10

10

AB Adalet Divanı kararlarının tercümesi

√

√

√

√

√

Düzenlenen eğitim sayısı

1

3

2

3

2

Mevzuat çevirileri

√

√

√

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Bakanlığımız tarafından 2015 senesi içeresinde Strazburg›da bulunan Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine 5, Lahey’de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Adalet Divanı ile Hollanda
Savcılığına 2 ve Viyana›da bulunan AGİT bünyesindeki Medya Özgürlüğü Ofisine 2 olmak
üzere toplam Avrupa Birliği Hukuku alanındaki farkındalığı arttırmaya yönelik 9 çalışma ziyareti
düzenlenmiştir. Çalışma ziyaretlerine 395 hâkim ve Cumhuriyet savcısı katılmıştır.
Bakanlığımız tarafından 2014 yılında ise Strazburg›da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
düzenlenen 2 çalışma ziyaretine toplam 77 hâkim ve Cumhuriyet savcısı katılmıştır.
2014 senesine nazaran 2015 senesinde AB hukuku konusundaki farkındalıkların artırılması amacı
ile düzenlenen programlara katılan hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısındaki artış oranı % 512’dir.
(2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 49. maddesi gereğince Şubat 2014 tarihinden bu
yana yurt dışına hâkim ve Cumhuriyet savcısı gönderilmesi Adalet Bakanlığı’nın görevidir).
2015 yılında 12 adet önemli Avrupa Adalet Divanı kararı Türkçe’ye tercüme ettirilmiştir.
Kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunması Avurpa Konseyi
Sözleşmesi, bu sözleşmeye ilişkin ek protokol ile 35/46/EC veri koruma direktifi Türkçe’ye tercüme
ettirilmiştir.

Performans Sonuçları
Avrupa Birliği ye üye ülkelerin yargı alanındaki iyi uygulamaların incelenmesi için yurt dışına
gerçekleştirilmesi planlanan çalışma ziyaretleri bakımından performans göstergesine ulaşılmıştır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın önemli kararları tercüme ettirilerek performans göstergesine
ulaşılmıştır.
2015 Yılı içerisinde Türkiye Adalet Akademisinde , Avrupa Birliği Hukuku dersinde toplam 15 saat,
ifade özgürlüğü dersinde toplam 30 saat eğitim verilerek eğitim performans göstergesine ulaşılmıştır.
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ek protokolü ve bu konuda direktif
tercüme ettirilerek performans göstergesine ulaşılmıştır.
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Hedef 5.4
AB Katılım Sürecinde Proje Geliştirme ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması
Stratejiler
•

AB Proje Uygulamaları Dairesi Başkanlığının kurumsal kapasitesi geliştirilecek ve
akreditasyon (denklik) süreci tamamlanacaktır.

•

Proje konusunda mesleki becerinin geliştirilmesi için yurt içinde ve yurtdışında eğitim
çalışmaları düzenlenecektir.

•

Yargı aktörleri, sivil toplum örgütleri ve Bakanlık birimleri arasında etkin işbirliği
sağlanacaktır.

•

Projenin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik izleme ve kontrol kapasitesi
geliştirilecektir.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

ABGM

TAA - Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

Akreditasyon (denklik) sürecinin tamamlanması
Yurt içi ve yurtdışı eğitim çalışmalarına katılan
sayısındaki artış oranı (yüzde)

2016

2017

√

√

√

10

10

Projeler için izleme ve kontrol mekanizmalarının
oluşturulması ve geliştirilmesi
Uygulanan aktivitelerin sayısının ve bütçelerinin artış
oranı (yüzde)

5

2018

2019

10

10

10

√

√

√

√

5

5

5

5

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Bilindiği üzere, Adalet Bakanlığının yargı sektöründe üstlenmiş olduğu “Lider Kuruluş” görevi
çerçevesinde, AB Mali Yardımlarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere, Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü bünyesinde 2013 yılı Kasım ayında Avrupa Birliği Proje Uygulamaları Daire
Başkanlığı kurulmuştur.
AB Proje Uygulamaları Daire Başkanlığı, AB Mali yardımlarının sunulduğu beş başlıktan biri olan
”Üyelik, Birliğe Üyelik için Hazırlayıcı Reformlar” politika alanında, “Hukukun Üstünlüğü ve Temel
Haklar” Bileşeni altında yer alan “Yargı” programını hazırlamak ve uygulamaktan sorumludur.
Program uygulayıcısı kurum sıfatıyla Bakanlığımız, IPA II döneminde “Yargı” alt sektöründe faaliyet
gösteren tüm kurumların projelerinin programlanması, proje fikirlerinin oluşturulması, proje fikirlerinin
yer aldığı Eylem belgeleri ile Aksiyon Belgelerinin hazırlanması, söz konusu belgelerin AB Komisyonu
tarafından kabulünün sağlanması, projelerin, uygulamasının izlenmesi ve değerlendirilmesi,
projelerde eşgüdümün sağlanması, raporlamaların yapılması, projelerin kalite kontrollerinin
sağlanması hususlarında yetkili kılınmıştır.
IPA I döneminden farklı olarak IPA II döneminde Lider kuruluş rolü üstlenen kurumların AB
Komisyonundan bütçe kullanım yetkisi (Entrustment Process for Budget Implementation Tasks)
devralması gerekmekte olup bu süreç akreditasyon olarak nitelendirilmektedir. Lider kuruluşun
bütçe kullanımı konusundaki yetkinliği her yıl yapılacak denetimler kapsamında değerlendirilecektir.
Bu çerçevede 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında AB Komisyonu yetkilileri 2014 yılı programlaması
kapsamında, lider kurumların bütçe kullanım konusundaki yeterliliklerini değerlendirdikleri bir Misyon
Ziyareti gerçekleştirmişlerdir. Avrupa Komisyonu denetçilerinin IPA II’nin uygulanmasında görev alan
tüm kurumlar nezdinde gerçekleştirdikleri denetim misyonu sonucunda, Adalet Bakanlığının, 2014
yılı programlaması kapsamında bütçe kullanım yetkisiyle donatılması (akredite olması) bakımından
gerekli kurumsal yapılanmasını tamamladığı sonucuna ulaşmıştır.
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Performans Sonuçları
2014 yılı programlaması kapsamında yer alan projeler bakımından Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
akreditasyon sürecini tamamlamıştır. Bu husus, AB Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanacak
olan ve uluslararası anlaşma statüsünde olan 2014 yılı Finansman Anlaşmasında belirtilmektedir.
12 Mart 2015 tarihinde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Adalet Akademisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla “ Yargı Sektörü İzleme ve Değerlendirme”
Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, performans göstergesine ulaşılmıştır.
Ayrıca, Bakanlığımız ve sektörümüzde yer alan diğer Yüksek mahkemelerin uygulamakta oldukları
projelere ilişkin bilgi paylaşımında bulunulduğu Proje Eşgüdüm Kurulu toplantıları 2015 yılı içerisinde
üç kez gerçekleştirilmiştir.
IPA II dönemine ilişkin olarak Başkanlığımızın yürütmüş olduğu programlama faaliyetleri kapsamında
Yargı sektörü 2014 ve 2015 Aksiyon Belgeleri hazırlanmış ve AB Komisyonundan olumlu görüş
alınmıştır. 2016 yılı programlaması süreci devam etmektedir.
2014 yılı Aksiyon Belgesi ile, yargı sektöründe, 10 proje önerisi AB Komisyonu tarafından kabul
edilmiştir. 2014 yılı programlamasında kabul edilen projelerin toplam bütçesi 31.260.500 €’dur.
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan 2015 yılı Aksiyon Belgesi kapsamında
ise AB Komisyonu tarafından toplam 19.000.000 € bütçeli 7 farklı proje önerisi kabul edilmiştir. 2013
yılı programlaması kapsamında yargı sektöründe 3.515.000€ bütçeli 2 adet proje uygulanmaktadır.
2014 ve 2015 yılı programlaması kapsamında yer alan projelerin sayısı ve bütçesi dikkate alındığında
performans göstergelerine ulaşılmıştır.
19-20 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara Hakimevinde, AB Bakanlığı AB İşleri Uzmanları tarafından
Bakanlığımız birimlerine yönelik olarak, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Proje Hazırlama
Eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
Projeler için İzleme ve Kontrol Mekanizmalarının Oluşturulması ve Geliştirilmesi
IPA II Döneminde uygulanacak projeler bağlamında Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü izleme ve
kontrol mekanizması oluşturulmuş olup, Bakanlığımız işleyişine ilişkin kural ve usullerin yer aldığı el
kitabının ilgili bölümüne işlenmiş olup, performans göstergesine ulaşılmıştır.
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STRATEJİK AMAÇ 6
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ ETKİNLİĞİNİ
ARTIRMAK
Hedef 6. 1
Hukuki Uyuşmazlıklarda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Stratejiler
• Bazı dava türlerinde ve belirli miktara kadar olan alacak davalarında “Zorunlu Arabuluculuk”
müessesesinin ihtiyaç analizi yapılacaktır.
• Adli yardım hizmetlerinden arabuluculuğa başvuracakların da faydalandırılması
sağlanacaktır.
• Arabuluculuğa başvurmayı teşvik edecek hukuki ve mali avantajlar sağlanacaktır.
• Arabuluculuk eğitim modülünün oluşturulması, geliştirilmesi ve arabuluculuk eğitiminin
etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.
• Arabuluculuk bilincinin artırılması için yargı mensupları, çalışanları ve kamuoyuna yönelik
farkındalık artırma ve eğitim çalışmaları yapılacaktır. (memnuniyet anketleri, toplantı,
seminer, kamu spotu, kitap, afiş, broşür vb.)
• Arabuluculuğun etkin şekilde uygulanmasına yönelik olarak adliyeler ve barolarda
arabuluculuk merkezleri kurulacaktır.
• Arabulucuların mesleki sorumluluk sigortası kapsamına dahil edilmesi sağlanacaktır.
• Sicile kayıtlı arabulucu sayısı artırılacaktır.
• İlköğretimden itibaren arabuluculuk kültürünün oluşması için Milli Eğitim Bakanlığı ile
işbirliği yapılarak, akran arabuluculuğu müessesesinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
• Zorunlu hakem heyeti uygulamasını öngören yasal düzenlemeler artırılacaktır.
• Tahkimin etkinleştirilmesi için özendirici tedbirler alınacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

HİGM

TAA - KGM ve diğer birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

İhtiyacın tespiti halinde mevzuat taslağının hazırlanması

√

√

Arabuluculuk bilincinin artırılması için yargı mensupları,
çalışanları ve kamuoyuna yönelik farkındalık artırma ve
eğitim çalışmaları

√

√

√

√

√

10

10

10

10

10

Sicile kayıtlı arabulucu sayısındaki artış (yüzde)
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Strateji İle İlgili Sonuçlar
“Türkiye’de Hukuk Uygulamazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi” projesi
kapsamında eğitim modül çalıştayları gerçekleştirilmiştir.
Arabulucular siciline kayıtlı arabulucu sayısı 1555’ten 2105’e çıkmıştır.
İş Hukukundan kaynaklanan alacak davalarında ve küçük miktarlı alacakların icra takibinde meydana
gelecek itirazların giderilmesi hususunda “Zorunlu Arabuluculuk” müessesesinin getirimesi amacıyla
Kanun taslakları hazırlanmıştır.
Türkiye genelinde 23 adliyede arabuluculuk merkezi kurulmuştur.

Performans Sonuçları
Proje kapsamında geliştirilen eğitim modülü son şeklinin verilmesi aşamasındır.
Arabuluculuk hakkında farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında afiş hazırlanması ile broşür
basımı, kamu spotu, toplantı, seminer, eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Arabulucular siciline kayıtlı arabulucu sayısı % 35 oranında artış göstermiştir.
Arabuluculuk bilincinin artırılması için yargı mensupları, çalışanları ve kamuoyuna yönelik farkındalık
artırma ve eğitim çalışmaları kapsamında 1200 hakim ve savcıya eğitim verilmiştir.
Arabuluculuk Kanununun yeniden ihtiyaca göre tadili Bilim Komisyonu çalışmaları tamamlanmış,
anılan komisyonun çalışmalara başlaması için makam olur’u beklenmektedir.

Hedef 6.2
Ceza Alanında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerini Geliştirilmesi
Stratejiler
• Uzlaşma müessesesinin kapsamının genişletilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla mevzuat
değişikliği hazırlanacaktır.
• Uzlaşmanın etkin bir şekilde uygulanması amacıyla hakim, savcı ve uzlaştırmacılara yönelik eğitim
faaliyetlerinin yapılması sağlanacaktır.
• Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde kurulan uzlaşma büroları etkin hale getirilecektir.
• HSYK ile işbirliği halinde terfi sisteminde Cumhuriyet savcılarının uzlaşma ve kamu davasının
açılmasının ertelenmesi ile sonlandırdıkları uyuşmazlıklara özel uygulamalar getirilecektir.
• Soruşturmaların fail ile kamu arasında anlaşarak sonlandırılabilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
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Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CİGM

Tüm Birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

Mevzuat taslağının hazırlanması

√

√

Uzlaşma bilincinin artırılması için yargı mensupları ve
kamuoyuna yönelik farkındalık artırma çalışmaları

√

√

Terfi sisteminde Cumhuriyet savcılarının uzlaşma
ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile
sonlandıkları uyuşmazlıklara özel uygulamalar
getirilmesi için HSYK ile işbirliği yapılması
Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesindeki uzlaşma
bürolarının etkin hale getirilmesi

2017

2018

2019

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Mevzuat taslağının hazırlanması
Kanunlar Genel Müdürlüğünce Kanun taslağının hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam
etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan Tasarı Taslağı taşra teşkilatına ve Bakanlık Birimlerine görüş
için gönderilmiştir.
Uzlaşma bilincinin artırılması için yargı mensupları ve kamuoyuna yönelik farkındalık artırma
çalışmaları:
Anılan hedef kapsamında; Türkiye Adalet Akademisi ile işbirliği yapılarak, Akademi meslek içi eğitim
programı kapsamında 9-21 Ekim 2015 tarihleri arasında Manisa’da, 16-18 Kasım 2015 tarihleri
arasında Sapanca’da “Uzlaşma Kurumunun Etkinliğinin Artırılması” konulu Eğitim seminerleri
gerçekleştirilmiştir.
Terfi sisteminde Cumhuriyet savcılarının uzlaşma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile
sonlandıkları uyuşmazlıklara özel uygulamalar getirilmesi için HSYK ile işbirliği yapılması:
Uzlaşmaya tabi suçların UYAP Bilişim Sisteminden tespiti, Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde
kurulan uzlaşma bürolarına tevzi edilen soruşturma dosyalarının Cumhuriyet savcısının uhdesinde
görünmesi ile tevzi puanlama sisteminin ve terfi kriterlerinin değerlendirilmesi, mevcut yasal
düzenlemeler çerçevesinde uzlaştırma uygulamalarının etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için
gerekli işlemlerin tespiti amacıyla 04.11.2015 tarihinde toplantı düzenlenmiştir.
Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesindeki uzlaşma bürolarının etkin hale getirilmesi
Türkiye Adalet Akademisi ile işbirliği yapılarak, Akademi meslek içi eğitim programı kapsamında
uzlaşma Bürolarının etkin hale getirilmesi hususu Cumhuriyet başsavcılarına iletilmiştir.

Performans Sonuçları
Kanun taslağının hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Çalışmalar devam etmektedir. Performans göstergeleri 2016 yılında değerlendirilecektir.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.

T.C. Adalet Bakanlığı
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HEDEF 6. 3
İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi
Stratejiler
• İdari uyuşmazlıkların yargılama öncesi çözüm uygulamaları geliştirilecektir.
• 659 sayılı KHK kapsamında getirilen sulh kurumunun geliştirilmesi için Maliye Bakanlığı ile işbirliği
halinde eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

HİGM

TAA - KGM ve Diğer Birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

Mevzuat taslağının hazırlanması

√

√

Eğitim çalışması yapılması

√

√

2017

2018

2019

√

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Sayıştay işbirliği ile Sayıştay bölüm ve grup başkanlarına “İdare Hukuku Alanında Arabuluculuk”
konulu seminer ve çalıştay Grubu Toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Performans Sonuçları
Kanunlar Genel Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan “idari yargıda alternatif çözüm yöntemleri”
konulu alt komisyonun 21-22/05/2015 tarihinde yapılan ikinci toplantısında alınan kararların, üst
komisyon tarafından görüşülüp değerlendirilmesi ile elde edilecek çıktıların Sayıştay’da tartışılması
amacıyla toplantının ileri bir tarihte yapılması planlanmıştır.
İdari Yargıdaki uyuşmazlıklar için Arabuluculuk yerine, 659 sayılı KHK’da düzenlenen sulh
komisyonları yeniden düzenlenmiş ve 12/10/2015 tarihinde Kanunlar Genel Müdürlüğünün
sitesinde duyurularak kurumlara görüşe gönderilmiştir.
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STRATEJİK AMAÇ 7
İCRA VE İFLAS SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 7. 1
İcra ve İflas Sisteminin Yönetim ve Teşkilat Yapısının Geliştirilmesi
Stratejiler
•

İcra ve İflas Kanunu ile Teşkilat Kanunu ile Teşkilat Kanunu taslakları hazırlanacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

PGM

KGM ve diğer birimler

Performans Göstergeleri

2015

Mevzuat taslağının hazırlanması

√

2016

2017

2018

2019

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
İş yükünün hafifletilmesi amacıyla küçük alacakların alternatif yollarla tahsili, çocuk teslimi işlemlerinin
icra dairesinin görev alanından çıkartılması ve çağın gereklerine uygun diğer değişiklikleri de
kapsayacak şekilde bir İcra ve İflas Kanunu hazırlanması amacıyla 09/02/2015 tarihli Bakan Olur’u
ile Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilim Komisyonu oluşturulmuştur.
Söz konusu Kanun çalışmaları yanında merkezi birimin yetki alanının güçlendirilmesi, meslek
mensuplarından denetim elemanı grubu oluşturulması ile taşra teşkilatında da gerekli değişiklikleri
kapsayacak şekilde Teşkilat Kanunu hazırlanması çalışmalarını da sürdürmektedir.

Performans Sonuçları
Bilim Komisyonu, mevzuat değişikliğini gerektiren konularda Kanun Tasarısı Taslağı hazırlamak
üzere oluşturulan alt komisyonlar aracılığıyla çalışmalarına devam etmektedir.
Mevzuat değişikliği çalışmaları kapsamında Teşkilat Kanunu Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır.

T.C. Adalet Bakanlığı
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Hedef 7. 2
İnsan Kaynakları Kapasitesinin Artırılarak Mesleki Performansın İyileştirilmesi
Stratejiler
•

İhtiyaca göre icra ve iflas personelinin alımına devam edilecektir.

•

Eğitim programları geliştirilecek ve icra ve iflas personeline düzenli aralıklarla hizmet içi
eğitim verilecektir.

•

Etik kurallar belirlenerek, kurallara ilişkin farkındalık artırılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

PGM

KGM - EDB ve diğer birimler

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

Personel alımı

√

√

√

√

√

Hizmet içi eğitim sayısı

3

3

3

3

3

Etik kuralların belirlenmesi

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
İhtiyaca göre personel istihdamına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Mesleğe yeni başlayan icra müdür ve yardımcıları ile icra kâtiplerine yönelik hizmet içi eğitim
seminerleri düzenlenmiş olup, söz konusu seminerlerde ‘Mesleki Davranış Kuralları’ adı altında etik
kurallara ilişkin farkındalık eğitimi de verilmiştir.
Eğitim programları geliştirilmesi ve icra ve iflas personeline düzenli aralıklarla hizmet içi eğitimi
verilmesi çalışmaları kapsamında icra müdürlerine yönelik liderlik ve yöneticilik eğitimi düzenlenmiştir.

Performans Sonuçları
263 icra müdür ve müdür yardımcısının 25 Şubat 2015 tarihinde kur’a çekimi ve atamaları yapılmıştır.
56 icra kâtibinin 30 Nisan 2015 tarihinde, 83 icra kâtibinin 8 Mayıs 2015 tarihinde olmak üzere
toplam 139 icra kâtibinin ataması yapılmıştır.
2015 yılı içerisinde mesleğe başlayan 296 icra müdür ve müdür yardımcısı 25 Mayıs-2 Haziran
2015 tarihleri arasında hizmet içi eğitime tabi tutulmuştur.
Ataması yapılan 150 icra kâtibi 23-28 Kasım 2015 tarihleri arasında hizmet içi eğitime tabi
tutulmuştur.
İhtiyaç analizine göre liderlik ve yöneticilik eğitimi konusunda pilot icra dairesi müdürleri ile birinci
bölgede görevli toplam 90 icra müdürüne 3 ayrı grupta 04-05 Mayıs 2015, 05-09 Ekim 2015 ve
12-16 Ekim 2015 tarihlerinde 30’ar saatlik liderlik ve yöneticilik eğitimi verilmiştir.
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Hedef 7.3
Yeni İcra Dairesi Modelinin Yaygınlaştırılması
Stratejiler
•

Yeni icra dairesi modeli küçük ve orta ölçekli mahallerde her yıl yaygınlaştırılacaktır.

•

Yeni icra dairesi modelinin uygulanmasına yönelik alt yapı çalışmaları tamamlanacaktır.

•

Yeni yapılacak adliye binalarında uygulanmak üzere standart icra dairesi projesi
oluşturulacaktır.

•

Yeni icra dairesi modeli büyük merkezlerde yaygınlaştırılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

PGM

İMİD – TİDB – SGB

Performans Göstergeleri

2015

Yeni icra dairesi modelinin yaygınlaştırılması

√

2016

2017

2018

2019

√

√

√

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Yeni icra modelinin küçük ve orta ölçekli mahallerde her yıl yaygınlaştırılması çalışmalarına personel
ve ödenek imkânları dâhilinde devam edilmektedir.
Yeni icra modelinin uygulandığı mahallerde dosya tarama işlemleri tamamlandıkça eski dairelerin
yeni modele göre faaliyet gösteren icra dairesi ile birleştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.
Yeni yapılacak adliyeler ile tadilatı yapılacak adliyelerde yeni icra dairesi modelinin nasıl uygulanması
gerektiği konusundaki çalışmalara fiilen katılarak destek sağlamaktadır.
Yeni icra dairesi modelinin büyük merkezlerde yaygınlaştırılmasına yönelik yeni bir proje
hazırlanmasına karar verilmiştir.

Performans Sonuçları
Afyonkarahisar, Aydın, Gaziantep, Ankara Batı, Trabzon, Rize, Menemen, Yalova, Malatya, Hatay
ve Düzce olmak üzere 11 mahalde uygulanmakta olan yeni icra dairesi modelinin yaygınlaştırılması
kapsamında 2015 yılı içerisinde İskenderun ve Samsun adliyelerinde de yeni modele göre faaliyete
başlanmış olup, toplam 13 mahalde yeni icra dairesi modeline göre faaliyete devam edilmektedir.
Yeni icra modelinin uygulandığı Hatay, Ankara Batı ve Trabzon Adliyelerinde tüm daireler yeni
modele göre faaliyet gösteren icra dairesi ile birleştirilmiş olup bu mahallerde tek daire olarak
faaliyete devam edilmektedir.
Ayrıca faaliyeti devam eden diğer mahallerde tarama işlemleri bittikçe eski dairelerin yeni modelin
uygulandığı icra dairesi ile birleştirilmesi işlemleri sürdürülmektedir.
Edirne, Erzincan, Adıyaman, Ordu, Kahramanmaraş, Kastamonu ve Fethiye Adliyelerinde yeni icra
modelinin uygulanmasına yönelik alt yapı çalışmalarına başlanmış olup bu mahallerde de yakın
zamanda faaliyete başlanması planlanmıştır.

T.C. Adalet Bakanlığı
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STRATEJİK AMAÇ 8
CEZA İNFAZ SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 8.1
İnsan Kaynakları ve Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi
Stratejiler
•

İş tanımları, hizmet standartları belirlenecek ve bu standartlar işe alım, iş gücü plânlaması
ve performans yönetiminde dikkate alınacaktır.

•

Uzman personel ve diğer personel sayısı artırılacaktır.

•

Kontrolörler Kurulunun kapasitesi artırılacaktır.

•

İlgili kanun tasarısının yasalaşma sürecinin tamamlanması halinde ceza infaz
kurumlarının dış güvenliği (sevk ve nakilleri de kapsayacak şekilde) İçişleri Bakanlığından
devralınacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CTE

-

Performans Göstergeleri

2015

2016

2017

2018

2019

İş tanımları ve hizmet standartları
Personel sayısında artış oranı (yüzde)

5

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Dış Güvenlik Kanun tasarısı yasalaşmamıştır.
İş tanımları ve mesleki standartlar oluşturulmuş ancak bunların işe alım, iş gücü planlaması ve
performans yönetiminde dikkate alınması hususunda aşama kaydedilememiştir.
2015 yılında açıktan atama yoluyla 120 psikolog ve 8 sosyal çalışmacı ataması yapılmış ve unvan
değişikliği sınavı ile 50 öğretmen ataması yapılmıştır.
Genel olarak personel sayılarında Bakanlık atamalı personel %4.23, Taşra atamalı personel %2.07
olmak üzere toplamda %2,24 oranında artış olmuştur.

Performans Sonuçları
Dış Güvenlik Kanun tasarısı yasalaşmamıştır.
Mevzuat değişikliği olmadığından iş tanımları hayata geçirilememiştir.
Toplam artış 2,24 oranında kalmıştır.
Performans göstergesi kısmen gerçekleştirilmiştir.
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Hedef 8.2
Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Stratejiler
•

Kurumlardaki sağlık birimlerinin kapasitesi ve teknolojik donanımı yenilenecek ve
ambulans sayısı artırılacaktır.

•

Hastanelerde hasta hükümlü koğuşlarının standartlarının yükseltilmesi ve kapasitelerin
artırılması sağlanacaktır.

•

Kurum dışı sağlık hizmetlerinde ilgili sağlık kuruluşları ile koordinasyonun geliştirilmesi
sağlanacaktır.

•

Ağır ve sürekli hastalığı veya bakıma muhtaç olması nedeniyle ceza tehirinden
faydalanacak hükümlü ve tutukluların işlemleri daha da hızlandırılacaktır.

•

Ceza infaz kurumlarında ilk kabul muayeneleri daha kapsamlı hale getirilecektir.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CTE

-

Performans Göstergeleri

2015

Revirlerin kapasitesindeki artış oranı (Yüzde)

5

Ambulans sayısında artış oranı (yüzde)

5

İlk kabul muayenelerinin kapsamlı hale getirilmesi

√

2016

2017

2018

2019

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Mevcutta 36 olan ambulans sayısı 3 adet daha ambulans alınarak 39’a çıkarılmıştır.
Devlet hastanelerinde mahkum koğuşu sayılarının artırılması, mahkum koğuşu bulunmayan
hastanelerde yenilerinin açılması amacıyla başlatılan çalışma sonucunda Sağlık Bakanlığı ile Bakan
düzeyinde toplantı yapılmış olup talepler iletilmiştir.
5275 sayılı Kanun’un 16/6. maddesi gereğince ceza tehiri işlemlerinin hem hastanelerden hem de
Adli Tıp kurumundan rapor aldırma sürecinde sevklerin aksatılmadan ve derhal yapılması, işlemlerin
titizlikle takip edilmesi ve hükümlü ve tutuklunun talebi olmasa dahi ağır ve sürekli hastalığı bulunması
halinde derhal işlemlerinin başlatılması gerektiği hususunda tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına
gerekli talimat verilmiştir.

Performans Sonuçları
2015 yılında artış oranı %8 olmuştur.
Revirlerin kapasitesindeki artış oranı % 5 olmuştur.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
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Hedef 8.3
Ceza İnfaz Kurumlarının Fiziki Dönüşümünün Sürdürülmesi
Stratejiler
•

Kapasitesi yeterli olmayan ve fiziki şartları itibariyle eğitim ve iyileştirme faaliyeti imkânı
olmayan kurumlar kapatılacaktır.

•

İhtiyaç durumuna göre önceliklendirme yapılarak eğitim ve iyileştirme çalışmalarını daha
etkin yapmayı kolaylaştıran modern ceza infaz usullerinin uygulanabileceği kurumlar
açılacaktır.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CTE

-

Performans Göstergeleri

2015

Kapatılan kurum sayısı

32

Açılan kurum sayısı

41

Açılan açık ceza infaz kurumu sayısı

21

2016

2017

2018

2019

Strateji İle İlgili Sonuçlar
Öngörülemeyen hükümlü ve tutuklu sayısındaki artış nedeniyle, kapasitenin düşmemesi için 15
ceza infaz kurumu;
Akşehir C-Açık 417 kişi, Burhaniye C-Açık 254 kişi, Cizre K1 60 kişi, Söke A3 100 kişi, Bismil K2 80
kişi, Lice K2 80 kişi, Çınar A 24 kişi, Hazro K1 60 kişi, Kızıltepe K1 60 kişi, Derik K1 60 kişi, Silopi
K1 60 kişi, İpsala K1 60 kişi, Silvan K1 60 kişi, Diyadin K1 60 kişi, Hatay E tipi 723 kişi kapasiteli
ceza infaz kurumları kapatılmış olup kapasite kaybı 2.158 olmuştur.
2015 yılı içerisinde 20 ceza infaz kurumu açılmıştır. (Kapalı-Açık ayrı ayrı sayılmıştır.)
Menemen T tipi 1000 kişi, Menemen Açık 140 kişi, Menemen R tipi 156 kişi, Dalaman Açık 1000
kişi, Silivri kapalı 490 kişi, Durağan Açık 250 kişi, Söke T tipi ve Açık 340 kişi, İskenderun T tipi 1000
kişi, Gümüşhacıköy Açık 800 kişi, Ağrı Kapalı 200 kişi, Ardahan T tipi ve Açık 350 kişi, Kars T tipi
ve Açık 540 kişi, Seydişehir T tipi ve Açık 540 kişi, Tavşanlı T tipi ve Açık 540 kişi, Narman Açık 140
kişi kapasiteli ceza infaz kurumları açılmış ve kapasite 7486 kişi artırılmıştır.

Performans Sonuçları
Kapatılan kurum sayısı: 15
Açılan kurum sayısı: 20 (Kapalı-Açık ayrı ayrı sayılmıştır.)
Açılan açık ceza infaz kurumu sayısı: 10
Performans göstergesi kısmen gerçekleştirilmiştir.
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Hedef 8.4
Alternatif Ceza İnfaz Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Stratejiler
•

Uluslararası alanda alternatif ceza infaz yöntemlerinin en iyi uygulama örnekleri
araştırılarak ülkemizde uygulama olanakları tespit edilecektir.

•

Mevcut alternatif infaz yöntemlerinin aktif şekilde uygulanması sağlanacaktır.

•

Denetimli serbestlik tedbiri uygulamaları geliştirilecektir.

•

Elektronik kelepçe uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

•

Ceza infaz kurumlarındaki dezavantajlı gruplara yönelik uygulamalarda özel önlemler
alınmasına devam edilecektir.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CTE

-

Performans Göstergeleri

2015

Denetimli serbestlik tedbiri uygulama oranı (yüzde)

20

Elektronik kelepçe uygulamasında artış oranı (yüzde)

40

2016

2017

2018

2019

Strateji İle İlgili Sonuçlar
31 Kasım 2015 tarihi itibarıyla, 282.778 denetimli serbestlik kararının infazına devam edilmektedir.
Alternatif ceza infaz yöntemlerinin geliştirilmesi stratejisine yönelik olarak;
1-Ülkemiz ceza adalet sistemi içerisinde yer alışının 10. yılında, denetimli serbestlik sisteminin on
yıllık deneyiminin uluslararası platforma ve özellikle bölge ülkelerine aktarılması, dünya genelindeki
iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, yerel ve küresel ölçekteki akademik çevrelerin bu alandaki
çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
ev sahipliğinde 8-10 Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul’da “Uluslararası Yaklaşımlar» temalı
“Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10. Yılı Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda; farklı
ülkelerden 26, ülkemizden 56 uzman ve akademisyen olmak üzere 82 bildiri, 3 farklı salonda 18
ayrı oturumda sunulmuştur.
2-Denetimli serbestlik sistemi içinde, mahkemeler tarafından haklarında denetimli serbestlik
tedbirine ilişkin bir karar verilen ve toplum içerisinde takip edilmeleri gereken kişilerin denetimini
sağlamak amacıyla elektronik izleme yönteminden yararlanılmaktadır. Bu kapsamda, elektronik
izlemenin aktif olarak kullanılmaya başlandığı 1 Şubat 2013 tarihinden bu yana 11.674 kişi elektronik
yöntemlerle izlenmiş, halen 2.561 kişinin aktif olarak izlenmesine devam edilmektedir. Bununla
birlikte, Türkiye’de etkili ve işlevsel bir elektronik izleme sistemi oluşturmak için bilgi ve deneyim
kazanmak, bu yolla Türkiye için AB standartlarıyla uyumlu en uygun sistemi belirlemek amacıyla
“Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin
Güçlendirilmesi Projesi” yürütülmeye başlanmıştır. Projeyle, elektronik izleme sisteminin kurumsal
kapasitesinin güçlendirilmesi, takip edilen kişi sayısının artırılması ve yeni teknolojilerin hizmete
alınması hedeflenmektedir. Proje devam etmekte olup, proje bütçesi 2.000.000 Euro’dur. Projenin
2 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır.
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3-Türkiye’de suç işleyen çocukların etkin bir şekilde topluma kazandırılmaları için ihtiyaç duyulan
programları belirleyebilmek ve AB standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme aracı geliştirmek
amacıyla, “Türkiye Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkin Bir Risk Değerlendirme
Sisteminin Geliştirilmesi Projesi” geliştirilmiştir. Projeye henüz başlanmamıştır; ancak onay
aşamasındadır.
4-Denetimli serbestlik müdürlüklerinde, yükümlülere yönelik gerçekleştirilen eğitim ve iyileştirme
faaliyetlerinden bireysel görüşmelerin niteliğinin artırılması amacıyla, bireysel görüşmelerin
yapılandırılması çalışmalarına başlanmıştır.
5-Yeni (suç odaklı) müdahale programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır.
6-Denetimli serbestlik uygulamalarının bilimsel bir temele dayandırılması, denetimli serbestlik
alanında çalışan meslek elemanlarının daha nitelikli uygulamalar yapması, hâkim, savcı ve avukatların
ceza infaz sisteminin önemli bir parçası olan denetimli serbestlik hakkında bilgi alt yapısına sahip
olmalarının sağlanması ve denetimli serbestlik sisteminin akademik alanda tanınırlığı ve bilinirliğinin
artırılması amacıyla, denetimli serbestlik ve infaz hukukuyla ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeylerinde ders açılması için üniversitelerle irtibat kurulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, Yüksek
Öğretim Kurumu’na konuyla ilgili yazı yazılmıştır.

Performans Sonuçları
Denetimli serbestlik tedbiri uygulamasında 2014 yılına göre % 23,9’luk artış gerçekleşmiştir. Buna
göre, performans gösterge hedefine ulaşılmıştır.
Elektronik kelepçe uygulamasında ise, % 44,7 oranında bir artış gerçekleşerek, performans
hedefine ulaşılmıştır.

Hedef 8.5
Ceza İnfaz Sisteminin Mükerrer Suçluluğu Önleyecek Şekilde Etkili Hâle
Getirilmesi
Stratejiler
•

Mükerrer suçluluğa ilişkin istatistiki veriler toplanacaktır.

•

Tutuklu ve hükümlülerin tahliye olduktan sonra yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmesi
için eğitim ve iyileştirme çalışmaları yürütülecektir.

•

Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarında meslek edinmelerine yönelik programları
geliştirerek çalışan hükümlü sayısı artırılacaktır.

•

Eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinden tüm hükümlü ve tutukluların faydalanması
sağlanacaktır.

•

Hükümlü ve tutuklulara yönelik psiko-sosyal destek ve sosyal yaşama yeniden uyum
programları geliştirilecektir.

•

Risk değerlendirme sistemi hayata geçirilecektir.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CTE

-

Performans Göstergeleri

2015

İyileştirme faaliyetlerinden (bireysel, grup ve diğer
çalışmalardan) yararlanan hükümlü ve tutukluların
artış oranı (yüzde)

2016
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2018
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Strateji İle İlgili Sonuçlar
2014 yılı AB Katılım Öncesi Mali Destek Programı (IPA) kapsamında “Ceza İnfaz Rejiminin
Güçlendirilmesi Ve Suç Tekrarını Önlemek Amacıyla Koşullu Salıverilme Uygulamasının İyileştirilmesi
Projesi” önerilmiş ve Avrupa Konseyinin teknik desteğinde yürütülmek üzere kabul edilmiştir.
Projenin 3 ana bileşeni içinde; şartlı salıverilme uygulamasının geliştirilmesi, ceza infaz sisteminde
etkin bir veri depolama ve analiz sisteminin geliştirilmesi ve ceza infaz sisteminde insan kaynakları
yönetiminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir. Projenin aksiyon planı Avrupa Konseyi
ile hazırlanmakta olup projenin uygulanmasına 2016 yılı içinde başlaması öngörülmektedir.
Suç tekrarının önlenmesi ve ceza infazının bireyselleştirilmesine yönelik olarak yürütülen ve Ekim
2014 te faaliyetlerine başlanan “İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi kapsamında
çalışmalar devam etmektedir. Kasım 2015’te 20.000 hükümlü üzerinde uygulanmaya başlanan suç
motivasyonları araştırması ve risk değerlendirme araçlarının oluşturulması çalışmaları sonucunda
suçlu profilleri oluşturulacak ve risk değerlendirme araçlarının sonuçlarına göre uygulanacak olan
hükümlü davranış programları geliştirilecektir. Proje Kasım 2016’da sonuçlandırılacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına, eğitim
iyileştirme faaliyetlerini içeren bir proje önerisinde bulunulmuştur. Söz konusu proje önerisi Avrupa
Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ön değerlendirme olarak kabul edilmiştir. Sunulan
proje önerisinde; Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara uygulanan eğitimiyileştirme ve meslek edindirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi, salıverilme sonrası iş ve sosyal
hayata hazırlanmalarının sağlanması ile dezavantajlı grupların salıverilme sonrası istihdamına katkı
sağlaması hedeflenmektedir.
Hükümlü, hükümlü-tutuklu çocuklar için ve çocuklarla çalışan personele yönelik geliştirilmiş olan
Ardıç Eğitim programlarına (psiko-sosyal destek ve müdahele programı ile personel eğitim programı)
ilişkin revizyon çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda 11 eğitim/çalıştay düzenlenmiş, 93 kişiye
pilot uygulama eğitimi verilmiş ve eğitim materyalleri basıma hazır hale getirilmiştir.
2014 yılında uygulanmaya başlanan “Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS)” ile her
hükümlünün bireysel olarak değerlendirilmesi, risk düzeyinin saptanması ve bu duruma uygun
bireysel iyileştirme planının yapılması amaçlanmıştır. Bu sistem ile çocuk geldiği andan itibaren ilgili
birimler tarafından bilimsel bir değerlendirme formu olan ARDEF(Araştırma-Değerlendirme Formu)
ile değerlendirilmekte ve suça sürüklenme nedenlerine ilişkin risk durumları tespit edilmekte ve
bu risk durumlarına göre çeşitli programlara yönlendirilmektedir.(gerek bireysel çalışmalar gerekse
grup çalışmaları olarak) Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemine yönelik, 2015 yılı içinde çeşitli meslek
gruplarına eğitimler verilmiştir. Bu kapsamda grup liderliği eğitimi ve çocuğun kuruma girdiği anda
formları dolduran kurum kabul personeline yönelik 01-04 Haziran/15-16 Haziran 2015 tarihlerinde
toplam 111 kişinin katılımıyla eğitimler verilmiştir.
Risk değerlendirme sistemi hayata geçirilecektir.
Ceza infaz kurumlarındaki ruh sağlığı problemleri olan hükümlü/tutukluların personel tarafından
erken dönemde tanınması ve psiko-sosyal yardım ve sağlık servisi personelinin eğitimi amacıyla
“Ceza İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” geliştirilmiş,
bu proje kapsamında Tarama Değerlendirme ve Müdahale Programları” oluşturulmuştur.
Madde bağımlılığı ve ruh sağlığı problemleri olan hükümlü/tutukluların tedavileri ve bu hükümlü/
tutuklulara doğrudan iletişimi bulunan personelin eğitimi için yeni yaklaşım modelleri geliştirilmiştir.
Personelin ruh sağlığı hastalığına sahip hükümlü/tutuklulara yönelik tutumlarını değiştirmek ve
kendi ruh sağlıklarını desteklemek için ruh sağlığı problemleri hakkında farkındalıklarını artırmak
amacıyla sürdürülebilir bir model oluşturulmuştur. Proje kapsamında; Bireyselleştirilmiş İyileştirme
Sistemi (BİSİS) ve Araştırma Değerlendirme Formu (ARDEF) çalışmalarının devamı niteliğinde,
yetişkin hükümlü/tutuklulara yönelik olarak UYAP ile bütünleştirilmiş bir Ruhsal Sorunları Tarama ve
Değerlendirme formları geliştirilmiş UYAP’a entegre edilmiştir. Sistem ceza infaz kurumuna giren her
hükümlünün risk düzeyi değerlendirerek uygun bireysel ve grup müdahale programlarına alınması
üzerine kurgulanmıştır.
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Hükümlü ve tutuklulara yönelik psiko-sosyal destek ve sosyal yaşama yeniden uyum programları
geliştirilecektir.
Ceza infaz kurumlarında uygulanan yapılandırılmış ve sistemli grup çalışmaları olan Psiko-Sosyal
Yardım Servisi Programlarının eğitici ve uygulayıcı eğitimleri devam etmiştir. Bu eğitimlere “Ceza İnfaz
Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında geliştirilen
Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı (SAMBA) programı eklenmiştir.
Eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinden tüm hükümlü ve tutukluların faydalanması sağlanacaktır.
Ceza infaz kurumlarına yeni giren tüm hükümlü-tutuklulara ARDEF doldurulmakta, sonucunda
çıkan bireysel ve grup müdahale programlarına alınmaları sağlanmaktadır.
Ceza infaz sistemimizin temel amaçlarından olan iyileştirme faaliyetleri ile, hükümlülerin
sosyalleşmelerini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı
sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak hedeflenmiştir.
Ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlülerin iyileştirme sürecine katkı sağlamak amacıyla Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce “Değerler Eğitimi” projesi geliştirilmiştir. Projemiz tüm ceza infaz
kurumlarımızda 2014 yılı başından itibaren uygulamaya başlanmış olup 2015 yılında da devam
etmiştir. Projenin uygulayıcılarından olan kurum öğretmenlerimize eğitim verilmiş, ihtiyaç duyulacak
materyallere ilişkin destek sağlanmıştır.
Değerler Eğitimi projesi ile sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin içeriği evrensel ve kültürel değerlerimize
göre şekillendirilmiştir. Bu yeni eğitim faaliyetinin yürütülmesinde kurum müdürlerimiz, eğitimden
sorumlu ikinci müdürlerimiz, öğretmenler ve eğitim biriminde görev yapan personelimiz aktif olarak
görev alacak olup görevleri yazımız ekinde gönderilen “Değerler Eğitimi Uygulama Rehberinde” yer
almaktadır.
Bu kapsamda; değerler eğitimi sisteminin kurumlarda uygulamaya geçirilmesi, uygulama
rehberinde tanımlanan görevlerin ilgililerce hassasiyetle yürütülmesi, eğitim birimlerinin bu alanda
ihtiyaç duyacağı personel ve teknik desteğin sağlanması, değerler eğitimi faaliyetlerinin önemli
materyallerinden olan “Değer Dergisi”nin tüm ünitelere ihtiyacı karşılayacak şekilde dağıtımının
sağlanması büyük önem taşımaktadır. Uygulamalara ilişkin denetimler bu aşamada standartlar
sistemi ilkelerine göre yapılacaktır.
Tutuklu ve hükümlülerin tahliye olduktan sonra yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmesi için eğitim
ve iyileştirme çalışmaları yürütülecektir.
Hükümlülerin tahliye sonrası yeniden suç işlemelerinin önlenmesi için eğitim ve iyileştirme çalışmaları
eğitim ve psiko-sosyal yardım servislerinin çalışmaları ile devam etmektedir. Bu kapsamda Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü işbirliğinde “Mahkûm Kadınlar İçin Kariyer Planlama Merkezleri Projesi” yürütülmüştür.
*Ceza infaz kurumlarında; hükümlülerin topluma kazandırılması ve tekrar suç işlemeyi azaltmak
için Yetişkin ve Mesleki Eğitim konularında destek almak üzere iyi uygulamalar hakkında görüş
alışverişinde bulunmak üzere Avrupa Konseyi TAIEX Ofisi işbirliği ile 19-20 Ekim 2015 tarihleri
arasında Ankara’da çalıştay düzenlenmiştir.
Çalıştaya Avrupa Birliği üye ülkelerinden (İsveç, İngiltere, Romanya, Fransa, Polonya,) 7 uzmanlar
ile çeşitli ceza infaz kurumlarından 60 öğretmen ve Genel Müdürlük yetkilileri katılmıştır.
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Performans Sonuçları
İstatistik sisteminin geliştirilmesine yönelik 1 proje önerilmiş ve kabul edilmiştir. Proje aktivite planı
Aralık 2015 itibariyle hazırlanmıştır.
20.000 hükümlüye uygulanacak suç motivasyonu, suçlu profili ve risk değerlendirme araştırmasını
uygulamak üzere 129 psikolog ve sosyal çalışmacıya eğitim verilmiştir.
2016 yılında proje Avrupa Komisyonuna sunulacak ve 2016 3.çeyreğinde proje faaliyetlerinin hayata
geçirilmesi planlanmaktadır.
2014 yılında uygulanmaya başlanan ve uygulaması devam eden Bireyselleştirilmiş İyileştirme
Sistemi (Bisis) verileri, baz alınarak değerlendirme yapılmaktadır.
Risk değerlendirme sistemi hayata geçirilecektir.
Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) ve Araştırma Değerlendirme Formu (ARDEF)
çalışmalarının devamı niteliğinde, yetişkin hükümlü/tutuklulara yönelik olarak UYAP ile bütünleştirilmiş
Ruhsal Sorunları Tarama ve Değerlendirme formları (TA_DE)Mart 2015 tarihinde UYAP’a entegre
edilmiştir.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
Hükümlü ve tutuklulara yönelik psiko-sosyal destek ve sosyal yaşama yeniden uyum programları
geliştirilecektir.
“Ceza İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında
ruhsal ve davranış bozukluğuna ilişkin 26 farklı bireysel müdahale programı geliştirilmiştir.
Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı (SAMBA) eğitimleri Mart 2015 tarihinde başlamış ve
eğitimlere Ağustos, Eylül, Kasım 2015 tarihlerinde devam edilmiştir.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.
Eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinden tüm hükümlü ve tutukluların faydalanması sağlanacaktır.
Eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine hükümlü-tutukluların katılımı bireysel ve grup çalışmalarında bir
önceki yıla göre %9 oranında artmıştır. Ayrıca ARDEF ve TA_DE Formlarının sisteme entegre edilmesi
ile yapılan görüşmelere ilişkin istatistiki veri kalitesinin artması sağlanmıştır. Ceza infaz Kurumlarında
Değerler Eğitimi projesi 2016 yılında da tüm materyalleri yenilenerek tüm ceza infaz kurumlarında
uygulaması devam ettirilecektir. Ayrıca proje kapsamında aylık olarak yayımlanan Değer dergisi
düzenli olarak yayımlanarak kurumlara gönderilmektedir. Değer dergisi kapsamında da her ay düzenli
olarak ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara bilgi yarışması düzenlenmektedir.
Bilgi yarışmasında dereceye giren hükümlü ve tutuklulara çeşitli ödüller verilmektedir. Performans
göstergesine ulaşılamamıştır.
Tutuklu ve hükümlülerin tahliye olduktan sonra yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmesi için eğitim
ve iyileştirme çalışmaları yürütülecektir.
Salıverilmesine iki yıl kalan hükümlülere salıverilme öncesi mahkum gelişimi programı uygulanmaktadır.
Bu programa 2027 hükümlünün katılması sağlanmıştır.
“Mahkûm Kadınlar İçin Kariyer Planlama Merkezleri Projesi”30/01/2015 tarihinde imzalanan protokol
ile birlikte UYAP entegrasyonu tamamlanmış, kadın hükümlü-tutukluların olduğu tüm ceza infaz
kurumlarında mesleki yönelim ölçekleri doldurulmaya başlanmıştır. Yapılan çalıştay sonrasında çıktılar
tüm kurum öğretmenleri ile paylaşılmış ve 2016 yılında yapılacak çalışmalar rapor çerçevesinde
düzenlenecektir.
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Ceza infaz kurumlarımızda 2015 Kasım ayı itibariyle;
1’inci Kademe Okur Yazarlık Kurslarına devam eden tutuklu hükümlü öğrenci sayısı 10.969
2’nci Kademe Okur Yazarlık Kurslarına devam eden tutuklu hükümlü öğrenci sayısı 4.646
Açıköğretim Ortaokuluna devam eden tutuklu hükümlü öğrenci sayısı 7.041
Açıköğretim Lisesine devam eden aktif tutuklu hükümlü öğrenci sayısı 16.001
Açıköğretim Fakültesine devam eden tutuklu hükümlü öğrenci sayısı 3.160
Örgün öğretim meslek yüksekokul eğitimine devam eden öğrenci sayısı 983
Örgün Öğretim (4 yıllık) Lisans eğitimine devam eden öğrenci sayısı 248
Yüksek Lisans (master) eğitimine devam eden öğrenci sayısı 50
Doktora eğitimini sürdüren öğrenci sayısı 6
Ceza infaz kurumlarında Uzaktan Eğitime devam eden öğrenci sayısı 270’dir.
Ceza infaz kurumlarında 710 tane cezaevi vaizi bulunmaktadır.
Ceza infaz kurularında eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden öğrenci sayısı 43.374’tür.
Her yıl tutuklu ve hükümlülerin en az %50’sinin meslek eğitimi alması sağlanmaktadır. 2015 Kasım
ayı itibariyle 68.120 tutuklu hükümlü iş meslek kurs imkanlarından faydalanmıştır.
Performans göstergesine ulaşılmıştır.

Hedef 8.6
İnfaz Sisteminin Şeffaflığının Artırılması
Stratejiler
•

İzleme kurulları ile il ve ilçe insan hakları kurullarının etkinliği artırılacaktır.

•

Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği geliştirilecektir.

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim

CTE

-

Performans Göstergeleri

2015

Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği

2016

2017

2018

2019

√

Strateji İle İlgili Sonuçlar
2014 yılı AB Katılım Öncesi Mali Destek Programı (IPA) kapsamında “
Mahkûmlar
İçin
Disiplin ve Ödül Prosedürlerinin İyileştirilmesi ve Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Artırılması Projesi”
önerilmiş ve Avrupa Konseyinin teknik desteğinde uygulanmak üzere kabul edilmiştir. Bütçesi
3.000.000 Euro olan proje kapsamında tüm izleme kurulu üyelerine yönelik eğitim programları
geliştirilmesi ve kurulların etkinliğinin artırılması konusunda faaliyetler gerçekleştirilecektir. Projenin
aksiyon planı Avrupa Konseyi ile hazırlanmakta olup projenin uygulanmasına 2016 yılı içinde
başlanacağı öngörülmektedir.
*19-22 22-25 Mart 2015 tarihleri arasında 138 üyenin katılımıyla izleme kurulu üyelerine seminer
verilmiştir.
*2014 Yılı Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları faaliyet raporu düzenlenerek aşağıdaki
yerlere gönderilmiştir.
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İzleme Kurulları Üyelerine
Ceza İnfaz Kurumları
Ağır Ceza Merkezleri
İl İnsan Hakları Kurulları
İl Baroları
İl Tabip Odaları
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı
Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu
Türkiye İnsan Hakları Kurumu
Kamu Denetçiliği Kurumu
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Türkiye Barolar Birliği
Türk Tabipleri Birliği
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
Kanunlar Genel Müdürlüğü
Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanlığı
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanlığı
Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grup Başkanlığı
Halkların Demokratik Partisi Meclis Grup Başkanlığına gönderilmiştir.

Performans Sonuçları
İzleme kurullarının etkinliğinin geliştirilmesine yönelik 1 proje önerilmiş ve kabul edilmiştir. Proje
aktivite planı Aralık 2015 itibariyle hazırlanmıştır.
19-22 22-25 Mart 2015 tarihleri arasında 138 üyenin katılımıyla izleme kurulu üyelerine seminer
verilmiştir.
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
GÜÇLÜ ALANLAR

ZAYIF YÖNLER

Köklü bir kurum kültürüne sahip olma

Yargı organlarının iş yükünün fazla olması

Mevzuat hazırlanmasında etkin rol alınması

Bazı uyuşmazlıklarda yargılamanın makul
sürede bitirilememesi

Gelişmiş bir bilişim ve teknoloji altyapısının
bulunması

Performans denetim sisteminin yeterince etkin
olmaması
Adli istatistiklerin toplanması ve verilerin

Avrupa Birliği sürecinde etkin bir rol alınması

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının
gelişmesine yönelik iradenin bulunması

değerlendirilmesinin henüz yeterli düzeyde
olmaması
Teşkilat Kanununun, hizmetlerin etkin
yürütülmesini sağlayacak şekilde yenilenmemiş
olması

Bütçe imkânlarının gelişmekte olması

Bilirkişilik müessesesinde sorunlar olması

Yaygın bir teşkilat ağının bulunması

Yargı çalışanlarının özlük haklarının yetersiz
olması

Yönetim kadrolarında yargı mensuplarının yer
almış olması

Fiziki altyapı imkânlarının gelişmekte olması

İç kontrol sisteminin (iş süreçleri, görev
tanımları, norm kadro gibi) tam anlamıyla
oluşturulmamış olması
Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının
uygulamada henüz yaygınlık kazanamamış
olması

Alternatif ceza infaz yöntemlerinin gelişiyor
olması

Yargı çalışanlarının disiplin, ödüllendirme ve
kariyer sisteminin yetersiz olması

İnsan hakları konusundaki kurumsal
kapasitenin artması

İcra ve iflas hizmetlerinin etkinliğinin henüz
istenilen düzeyde olmaması

Uluslararası ilişkilerin çok yönlü ve kapsamlı bir
şekilde gelişiyor olması

Yargı mensubu ve çalışanı sayısının yeterli
olmaması

Yargı mensupları ve çalışanlarının eğitimine
önem veriliyor olması

Adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin
henüz faaliyete geçirilememiş olması
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FIRSATLAR
Kamuoyunun yargı
sürmekte olması

reformuna

TEHDİTLER
desteğinin

Yargı konusuna bilimsel çevrelerin, ulusal
ve uluslararası kamuoyunun ve STK’ların
duyarlılığının artması
Teknoloji ve iletişim araçlarının gelişmesi

Toplumda cezaların caydırıcı olmadığı inancının
yaygın olması

UYAP’a yönelik muhtemel siber saldırılar

Kamuoyunda yargıya güvenin henüz istenilen
düzeyde olmaması

Merkezi yönetim bütçe imkânlarının gelişiyor
olması

Suç tiplerinin artması ve karmaşıklaşması

Ülkede ekonomik ve siyasi istikrar olması

Siber suçlar ve terör suçları konusunda
uluslararası işbirliğinin yetersiz olması

E-devlet uygulamalarının gelişmekte olması

Hukuk eğitiminde nitelik sorunlarının bulunması

AB katılım sürecinin devam ediyor olması

Medya üzerinden yargı kurumları hakkında
olumsuz algı oluşturulması

Avrupa Konseyi, AİHM ve diğer uluslararası
kuruluşlarla güçlü bir diyalogun bulunması ve
işbirliğinin gelişmekte olması

Göç hareketleri ve sığınmaların yoğunlaşması

İlköğretim ders programına hukuk bilincinin
artırılmasına yönelik dersler oluşturulması

Uzlaşı ve işbirliği kültürünün yetersiz olması

Hakimlik, savcılık ve diğer hukuk mesleklerine
olan talebin artması

Toplumda hukuk bilincinin yeterince gelişmemiş
olması

Hukuk
fakültesi
ve
adalet
meslek
yüksekokullarının sayısının artmış olması

Özel ve kamu sektöründe, yargının iş
yükünü azaltıcı yöntemlerin etkin bir şekilde
kullanılmaması

T.C. Adalet Bakanlığı
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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 2015 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Alpaslan AZAPAĞASI
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, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler,
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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