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BAKAN SUNUŞU

Son on altı yılda adalet sistemimize yönelik köklü değişikler öngörülmüş ve bu
doğrultuda gayret ve özveri ile de çalışmalar sürdürülmüştür. Tüm bunlar Bakanlığımızın
vizyonunda “hak ve özgürlükleri koruyan, adil, güven veren, erişilebilir ve etkin bir adalet
sistemi” şeklinde ifade edilmiştir.
Sosyal ve ekonomik hayatın huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi, adalete kolay
erişim, onarıcı adalet, etkinlik ve verimlilik bu dönemin öne çıkan başlıkları olmuştur. Buna
yönelik olarak adalet hizmetlerinden memnuniyetin en üst düzeyde tesis edilebilmesi için
Bakanlığımızın Stratejik Planının yayınlandığı 2015 yılından bugüne pek çok önemli çalışma
gerçekleştirilmiştir.
Yargı alanında yapılacak tüm çalışmaların başarılı olabilmesi ideal sayıda yargı mensubu
ve çalışanının istihdamı ile mümkündür. Bu kabulden hareketle 2018 yılı içerisinde de yargı
teşkilatının hâkim, savcı ve personel ihtiyacının giderilmesine çalışılmıştır. Yargı çalışanlarının
özlük haklarının iyileştirilmesi, meslek içi ve meslek öncesi eğitimler ile mesleki niteliklerinin
artırılması, aynı zamanda adalet hizmetlerine ilişkin alt yapının teknolojik imkânlardan da
yararlanılarak geliştirilmesi, modern adliye binalarının inşa edilmesi için kesintisiz bir şekilde
çalışmalar sürdürülmüştür.
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Bunların yanı sıra adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri olan makul
sürede yargılanma hakkının tesisi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz önemli bir çalışma da
yargıda hedef süre uygulaması olmuştur. Hedef süre uygulamasıyla aynı zamanda
vatandaşlarımız için öngörülebilir süreçler oluşturulmuştur. 1.438 dava türü ile 220 soruşturma
türü için belirlenen hedef sürelerin uygulanmasına adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri, ceza
mahkemeleri ile idari yargı ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde Eylül ayı itibariyle
başlanılmıştır. Cumhuriyet başsavcılıklarında ise Ekim ayında uygulamaya geçilmiştir. 01 Ocak
2019 tarihi itibariyle de hedef sürelerin taraflara bildirilmesine başlanmıştır.
Mahkemeler teşkilatımızdaki büyük bir yenilik olan, bölge adliye mahkemeleri, 20
Temmuz 2016 tarihinde 7 yerde faaliyette iken, 2018 yılı sonu itibariyle 11 yerde (Adana,
Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Sakarya ve Konya)
faaliyet göstermektedir. 2019 yılı içerisinde ise diğer 4 bölge adliye mahkemesinin de faaliyete
geçirilmesi planlanmaktadır.
Yargı hizmetlerinde teknolojinin sağladığı imkânlardan yararlanılması ve süreçlerin
hızlandırılması noktasında bir diğer önemli yenilik ise elektronik tebligat uygulamasının
yaygınlaştırılması olmuştur. 2018 yılı içerisinde yapılan mevzuat değişikliği ile kamu kurum ve
kuruluşları, dernekler, vakıflar, şirketler, avukatlar, noterler, bilirkişiler ve arabulucular için
zorunlu elektronik tebligat adresi alması ve 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle tebligatların bu adres
üzerinden yapılması sağlanmıştır. Çalışmalarımızın sonunda yaklaşık 40 milyon adli tebligatın
28 milyonunun elektronik ortamda yapılmasını hedeflenmektedir.
Yapılan bir diğer önemli mevzuat değişikliği ise lekelenmeme hakkına ilişkindir.
Yaptığımız bu değişiklik neticesinde kişilere yersiz biçimde şüpheli sıfatı verilmesinin ve
soruşturma işlemlerine muhatap edilmesinin önüne geçilerek, adil yargılanma hakkı kapsamında
yer alan “Masumiyet Karinesi” ve onun doğal neticesi olan “Lekelenmeme Hakkı” daha
güvenceli bir korumaya kavuşmuştur.
Kadın ve çocukların adli süreçlerde daha fazla örselenmemesi için bazı adliyelerde
oluşturulan “adli görüşme odaları”’nın yaygınlaştırılması için bu dönemde de çalışmalar
sürdürülmüştür. Hizmete giren bu odalar ile birlikte mağdurların ifade ve beyanlarının rahat bir
şekilde alınması, adli süreçte korunması, tekrar mağduriyet yaşamalarının önlenmesi ve adalete
erişimlerinin güçlendirilmesini amaçlanmıştır.
Dünyada

alternatif

uyuşmazlık

çözüm

yöntemleri

giderek

artan

biçimde

uygulanmaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ceza muhakemesindeki başlıca
uygulaması uzlaşma kurumudur. Adliyelerde kurulan uzlaşma bürolarında 2017 yılında 223.469
dosyada uzlaşma sağlanmıştır. 2018 yılında ise 452.219 dosya uzlaşma için gelmiş, müzakere
edilen uzlaştırma dosyalarının %82’si uzlaşma ile sonuçlanmıştır.
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1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren dava şartı arabuluculuk ile bazı iş
uyuşmazlıklarında arabuluculuk yolu zorunlu hale getirilmiş, böylelikle işçilerimizin haklarına
daha kısa sürede kavuşmasının önü açılmıştır. Geçtiğimiz bir yıllık süreç içerisinde (2019 yılı
Ocak ayına kadar) arabulucuya giden 366.276 dosyanın yüzde 65'inde başarı sağlanmış, 2017
yılında iş mahkemelerinde açılan toplam dosya sayısı 210 bin iken, 2018 yılında %56 oranında
azalarak 92 bine düşmüştür. İş mahkemelerinde davaların ortalama görülme süresi 530 gün iken
arabuluculukta uyuşmazlıklar ortalama 1 hafta içerisinde çözülmektedir.
Uzlaşma ve arabuluculuk uygulamalarının yaygınlaştırılması ile uyuşmazlıkların daha
kısa sürede ve daha az masrafla neticelenmesinin yanı sıra vatandaşlarımız arasında uzlaşma ve
helalleşme

kültürünün

de

yerleşmesi

sağlanmaktadır.

Alternatif

uyuşmazlık

çözüm

yöntemlerinin artırılması noktasında TBMM Genel Kurulunda 06.12.2018 tarihinde kabul edilen
kanunla ve 01.01.2019 tarihinde itibaren yürürlüğe girmek üzere, ticari uyuşmazlıklar için de
“dava şartı arabuluculuk” getirilmiştir.
Avukatlara mesleklerini icra ederken adliyelerdeki çalışma ortamlarında gerekli
kolaylıkların sağlanması hususu Bakanlığımız tarafından dikkatle takip edilmektedir ve bundan
sonra da takip edilecektir. Avukatlara sunulan hizmet çeşitliliğini artırmak ve yargılama
işlemlerini daha rahat takip edebilmelerini sağlamak amacıyla, CELSE (Mobil Avukat Bilgi
Sistemi) programı, 5 Nisan Avukatlar Gününde hizmete sunulmuş olup uygulamayı kullanan
avukat sayısı 35 bini geçmiştir.
Bakanlığımızın 2018 yılında, üst politika belgeleri ile Stratejik Planı ve Performans
Programı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaların yer aldığı bu rapordaki faaliyetler ve gösterge
gerçekleşmeleri incelendiğinde sağlanan ilerlemelerin önemi ve büyüklüğü bir kez daha
anlaşılacaktır.
Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin de bir gereği olarak hazırlanan Bakanlığımız
2018 yılı Faaliyet Raporunda belirtilen faaliyetlerin gerçekleşmesini yoğun ve özverili şekilde
yaptıkları çalışmalarla sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Abdulhamit GÜL
Adalet Bakanı
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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, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10.1.2019 tarihli ve
30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer kanunlar uyarınca
Adalet Bakanlığı'nın başlıca görevleri şu şekildedir:


Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak,



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



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



Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatla Adalet Bakanına verilen yetkinin
kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri 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 mevzuat hazırlıklarını
yapmak ve görüş bildirmek,



Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine ve mevzuat
tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,



İlgili mevzuat hükümleri uyarınca infaz işlerini düzenlemek,



İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas iş ve işlemlerini yürütmek,



Görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların
nedenlerini araştırarak çözüm önerileri geliştirmek,



Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, bu nitelikteki
çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,



Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapmak,



Hâkimler ve Savcılar Kanununda belirtilen görevleri yapmak,



Hâkimler ve Savcılar 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,



Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri, İşyurtları Kurumunun 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 veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
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C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel Yapı
Bakanlık merkez teşkilatı bugün 9 ayrı binada hizmet vermektedir.
Kızılay Milli Müdafaa Caddesi’nde bulunan merkez binasında; Bakanlık Makamı, Özel
Kalem Müdürlüğü, Bakan Yardımcılığı Makamı, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Personel Genel
Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Basın ve
Halkla İlişkiler Müşavirliği faaliyetlerini yürütmektedir.
Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı,
Bakanlık Yüksek Müşavirleri, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve İç
Denetim Birimi Başkanlığı ise Kızılay Milli Müdafaa Caddesi’nde bulunan ek A ve B hizmet
binalarında faaliyetlerine devam etmektedir.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü; Altındağ Anafartalar Mahallesi, Agah Efendi
Caddesi’nde hizmet vermektedir.
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;
Kızılay Milli Müdafaa Caddesi’nde, Adalet Bakanlığı merkez binasının yanında bulunan ek
binada faaliyetlerini yürütmektedir.
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ise Yenimahalle Ergazi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı'nda müstakil bir hizmet binasında faaliyetlerine devam etmektedir.
Bakanlığın bağlı kuruluşları olan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul Bahçelievler’de,
grup başkanlıkları ile şube müdürlükleri ise çeşitli il ve ilçelerdeki binalarında faaliyet
göstermektedir. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ise; Kızılay Milli
Müdafaa Caddesi’nde bulunan ek A binasında hizmet vermektedir.
Bakanlığın ilişkili kuruluşları olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Çankaya
Kocatepe Mahallesi, Yüksel Caddesi’ndeki binasında faaliyet göstermektedir. Kişisel Verileri
Koruma Kurumu ise Balgat Nasuh Akar Mahallesi’ndeki binasında hizmet vermektedir.

10

2. Teşkilat Yapısı
Adalet Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
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2.1 Adalet Bakanlığı Hizmet Birimleri


Ceza İşleri Genel Müdürlüğü



Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü



Mevzuat Genel Müdürlüğü



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü



Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü



Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü



Personel Genel Müdürlüğü



Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü



Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü



Teftiş Kurulu Başkanlığı



Strateji Geliştirme Başkanlığı



İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı



Eğitim Dairesi Başkanlığı



İcra İşleri Dairesi Başkanlığı



Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı



Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği



Özel Kalem Müdürlüğü

Bakanlığın Bağlı Kuruluşları;


Adli Tıp Kurumu



Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

Bakanlığın İlişkili Kuruluşları;


Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu



Kişisel Verileri Koruma Kurumu
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2.2 Taşra Teşkilatı
10.07.2018

tarihli

ve

30474

sayılı

Resmi

Gazete’de

yayımlanan

1

sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 57 nci maddesi ile
Bakanlığımıza taşra teşkilatı kurma yetkisi verilmiştir. Aynı madde ile uygun görülen yer il
Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde bilgi işlem müdürlüğünün kurulabileceği belirtilmiştir.

2.3 Yurtdışı Teşkilatı
10.07.2018

tarihli

ve

30474

sayılı

Resmi

Gazete’de

yayımlanan

1

sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 58 inci maddesi ile
Bakanlığımıza yurtdışı teşkilatı kurma yetkisi verilmiştir. Aynı madde ile yurtdışı teşkilatında
yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl
görev yapmış ve üstün başarısı ile yurtdışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar
arasından atama yapılacağı belirtilmiştir.

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1 Teknolojik Kaynaklar
2018 yılı itibarıyla Bakanlığımız merkez ve merkez dışı birimlere ait donanım verileri
aşağıda yer almaktadır.
DONANIM

2013 YILI

2014 YILI

2015 YILI

2016 YILI

2017 YILI

2018 YILI

Masaüstü Bilgisayar

101.432

101.432

117.632

138.989

138.989

144783

Dizüstü Bilgisayar

29.457

29.457

33.657

42.516

47.929

49829

Lazer Yazıcı

51.395

51.395

61.595

73.938

76.938

85939

Dizüstü Bilgisayar
Yazıcısı

5.300

5.300

5.300

10.300

10.300

10300

Tarayıcı

14.167

19.017

21.367

21.367

24.367

19573

Masaüstü Bilgisayar (İş
İstasyonu)

2.988

2.988

2.988

2988

2988

26103

Çok Fonksiyonlu Lazer
Yazıcı

13

2.413

2.413

2.413

2.913

2913
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3.2. Gayrimenkul Bilgileri
BİNA

KİRALIK

MÜLK

Adet

M2

Adet

M2

-

-

10

159.472

Adliyeler

98

250.500

328

4.480.458

Ceza ve İnfaz Kurumları

2

194.039

383

4.721.019

Denetimli Serbestlik Müdürlükleri

55

41.291

3

8.459

Personel Eğitim Merkezi (CTE)

1

14.383

4

45.606

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

1

14.616

-

-

1

3.126

-

-

Bakanlık Merkez

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumu

3.3 Taşıt Bilgileri
2018 yılında araç alımı yapılmamıştır. 2018 yılı sonu itibariyle 45 adet ATGV aracı, 1
adet kiralık ve 37 adet geçici tahsisli araç ile birlikte Bakanlığımız toplam araç sayısı 1544 adede
ulaşmıştır.
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4. İnsan Kaynakları
Adalet hizmetlerinin kaliteli ve makul sürede sonuçlandırılması hedefi doğrultusunda
2018 yılı içerisinde de hâkim ve savcı sayısı ile personel sayılarında artış sağlanmıştır.
Aşağıdaki tabloda hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayıları ile bunların kurumsal dağılımı
gösterilmiştir.
Türkiye Geneli Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Sayıları
Bulunduğu Görev

2011

2012

9.271

9.386

15

15

14

15

14

1.024

1.210

1.475

730

697

744

937

936

1.257

1.229

1.354

132

158

162

200

189

290

333

349

Yargıtay

1.008

1.240

1.258

1.289

1.408

936

1.040

1.241

Danıştay

348

341

377

459

469

504

477

499

Anayasa Mahkemesi

27

41

42

38

22

15

8

13

Adalet Bakanlığı

356

411

328

398

465

370

371

361

Adalet Akademisi

34

32

31

53

48

6

5

-

HSK

157

162

184

121

159

163

183

194

Adli Yargı İlk Derece
Mahkemeleri
Bölge Adliye
Mahkemesi
İdari Yargı İlk Derece
Mahkemeleri
Bölge İdare Mahkemesi

Toplam

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10.463 11.300 11.195 11.380 11.245 13.943

12.040 12.483 13.603 14.810 14.905 15.945 16.101 19.429

Bakanlığımız insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi çalışmalarında Avrupa
Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) verilerini esas almaktadır.
Aşağıdaki tabloda 2016 yılı verilerine göre hazırlanan CEPEJ 2018 yılı raporuna göre
bazı üye ülkelere ilişkin veriler yer almaktadır. (Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde yüz bin kişiye
düşen profesyonel hâkim sayısı ortalaması 22’dir.)
Tabloda belirtilenler dışında ayrıca bazı ülkelerde hâkimlere yardımcı olmak üzere hâkim
yardımcısı gibi unvanlarda personelin de bulunduğu dikkate alınmalıdır.
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Ülke

Hâkim

100.000 Kişiye Düşen
Profesyonel

Sayısı

Profesyonel Hâkim

Polonya

9.980

26

34

İsveç

1.179

12

84

Finlandiya

6.995

10

37

Macaristan

2.811

29

45

İsviçre

1.251

15

18

Belçika

1.600

14

32

Lüksemburg

187

32

5

Yunanistan

2.780

26

-

Bulgaristan

2.255

32

-

Rusya

26.443

18

-

İspanya

5.367

12

17

Portekiz

1.986

19

-

Avusturya

2.397

27

9

Romanya

4.628

24

-

Almanya

19.867

24

112

Hollanda

2.331

14

-

İtalya

6.395

11

6

İrlanda

162

3

-

Norveç

559

11

856

Türkiye

11.218

14

-

Olmayanlar
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Aşağıdaki tabloda bazı üye ülkelere ilişkin yüz bin kişiye düşen savcı sayıları verilmiştir.
(Avrupa Konseyine üye ülkelerde yüz bin kişiye düşen savcı sayısı ortalaması 11.7’dir.)
Ülke

100.000 Kişiye Düşen Savcı Sayısı

Rusya

25,2

Bulgaristan

21,3

Macaristan

19,2

Norveç

13,8

Polonya

15,2

Almanya

6,7

Portekiz

14,5

Romanya

13,4

Danimarka

12,1

Fransa

2,9

İsveç

9,6

İtalya

3,5

Belçika

7,6

Finlandiya

6,8

Hollanda

5,4

İsviçre

10,4

İspanya

5,3

İrlanda

2,2

Türkiye

6,0
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Aşağıdaki tabloda genel olarak Hâkim - Cumhuriyet Savcısı sayıları verilmiştir.
Yıllara Göre İlk Derece ve Bölge Mahkemeleri Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Sayıları
Yıllar

Adli Yargı
Hâkim

Savcı

Genel

İdari Yargı

BAM

Toplam

İdari

Vergi

Hâkim

Hâkimi

Topla
BİM

Toplam

m

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

12821

2015

6.604

4.560

14

11.178

520

411

189

1.120

12.298

2016

7.026

4.611

1.024

12.661

786

484

290

1.560

14.221

2017

6.708

4.538

1.211

12.457

1229

459

333

1562

14.017

2018

8231

5712

1475

15.418

882

472

349

1703

17.121

Yüksek Mahkemeler ile Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinde Çalışan
Tetkik Hâkimi, Savcı ve Raportör Sayıları
Yargıtay

Danıştay

BAM

BİM

Anayasa
Mahkemesi
Raportör

Tetkik

Yargıtay

Tetkik

Danıştay

Hâkimi

Savcısı

Hâkimi

Savcısı

2010

559

169

247

54

-

-

-

14

2011

800

206

280

68

-

-

-

27

2012

1.008

232

308

33

-

-

-

41

2013

1.035

223

343

34

-

-

-

42

2014

1065

224

432

27

-

-

-

38

2015

1.172

236

419

50

-

-

-

22

2016

805

131

483

21

-

-

-

15

2017

890

150

456

21

1066

145

333

14

2018

1075

166

477

22

1304

171

349

13

Yıl

Hâkim Savcı

Hâkim

(Hâkim
Savcı)
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İdari Görevlerde Çalışan Tetkik Hâkimi Sayıları

Yıl

Türkiye

Adalet
Bakanlığı

Adalet
Akademisi

CTE Personel

Hâkimler ve Savcılar

Eğitim Merkezi

Kurulu

Toplam

2010

381

4

5

-

390

2011

356

34

5

157

552

2012

312

32

5

162

511

2013

328

31

6

184

549

2014

398

53

8

121

580

2015

455

48

10

188

701

2016

370

6

-

163

539

2017

371

5

8

183

567

2018

361

-

6

194

561

Türkiye genelinde 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle hâkim ve savcıların % 35,23’ü bayan,
% 64,77’si erkektir.
Türkiye Geneli Cinsiyet Dağılımına Göre Hâkim ve 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

%73,2

3.938

%26,7

2016

10.876

%68,2

5.069

%31,8

2017

11.081

%68,81

5.022

%31,19

2018

12.585

%64,77

6.844

%35,23
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2018 yılında, adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcı adayı kadrosuna atananların sayısı
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
2018 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı ile İdari Yargı
Hâkim Adaylığına Atananların Sayısı
UNVAN
Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı
İdari Yargı Hâkim Adayı

TOPLAM

ADET

KADIN

ERKEK

1394

555

839

1

0

1

1395

555

840

Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcı adaylığına ataması planlanan kadro sayısı
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

29 Aralık 2018 tarihinde yapılan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, Avukatlık
Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığına
atama yapılması planlanan kadro sayısı
UNVAN

ADET

KADIN

ERKEK

1000

-

-

Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı

500

-

-

İdari Yargı Hâkim Adayı

100

-

-

1600

-

-

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı

TOPLAM

Adalet hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesinde hâkim ve Cumhuriyet savcısı 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

TOPLAM

KADIN

ERKEK

575

81

494

İcra Müdür Yardımcısı

1.790

518

1.272

TOPLAM

2.365

599

1.766

İcra Müdürü
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2018 yılında icra müdürlüğü, icra müdür yardımcılığı ve icra kâtipliği kadrolarına yapılan
açıktan ve naklen atama sayıları aşağıda belirtilmiştir.

UNVAN

TOPLAM

KADIN

-

-

-

266

135

131

-

-

-

Kurumlar Arası Atama
Açıktan Atama
Kurum İçinden Atama

ERKEK

2018 yılında taşra teşkilatına gerçekleştirilen açıktan ve naklen atama sayıları aşağıda
belirtilmiştir.
UNVAN

TOPLAM

KADIN

ERKEK

İlk İstihdam
(2018 yılında ilan edilen ve atama işlemi henüz devam edenler dâhil edilmiştir.
Atama işlemleri henüz devam ettiğinden kadın-erkek sayısı ayrımı
yapılamamıştır.)

Toplam : 5.493

Kurumlar Arası Nakil İle Gelen

2

1

1

Açıktan Yeniden Atama

0

0

0

SHÇEK Atama

92

51

41

Özelleştirme 4/C

0

0

0

552

144

408

6.139

196

450

Engelli Personel Atama
TOPLAM

Adalet Bakanlığında Görev Yapan Diğer Personel Sayısı
TEŞKİLAT
Taşra (kadrolu/sözleşmeli/geçici)

TOPLAM

KADIN

ERKEK

58.137

24.785

33.352

*25/01/2019 tarihli personel sayısı baz alınmıştır.

2018 yılında merkez ve merkez atamalı taşra teşkilatına yapılan açıktan ve naklen atama
sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
UNVAN

TOPLAM

KADIN

ERKEK

Açıktan Atama

9

-

9

Naklen Atama

-

-

-

Açıktan Yeniden Atama

-

-

-

Özelleştirme

1

-

1

TOPLAM

10

-

10
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Adalet Bakanlığında Görev Yapan Diğer Personel Sayısı
TEŞKİLAT
Merkez (kadrolu/sözleşmeli)
Taşra (kadrolu/sözleşmeli/geçici)

TOPLAM

KADIN

ERKEK

3.615

1.404

2.211

58.160

24.804

33.356

61.775

26.208

35.567

(CTE Hariç)

TOPLAM

Adalet Bakanlığında Çalışan Personel Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı

KADIN SAYISI
42.42%
ERKEK SAYISI
57,58%

5. Sunulan Hizmetler
5.1 Merkez Teşkilat Tarafından Sunulan Hizmetler
Hizmet Birimleri
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
 Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği
yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği yetkinin
kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen
kanun yararına bozmaya ilişkin işlemleri yürütmek,
 Soruşturma veya kovuşturma yapılması Adalet Bakanının veya Adalet Bakanlığının
iznine ya da talebine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek,
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 Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak,
 Mevzuatın Adalet Bakanlığına verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini
yürütmek,
 Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına mevzuatla verilen cezai işlerle ilgili işlemleri
yürütmek,
 Ceza muhakemesinde önödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi
gibi alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin şekilde uygulanmasını
sağlamak,
 Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca uzlaştırmacıların eğitimi, sınavı, sicile kaydı,
çalışma usul ve esasları, denetim ve performansları ile uzlaştırma kurumuna ilişkin
gerekli diğer iş ve işlemleri yürütmek, Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak,
 Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda Bakanlığın ilgili
birimleriyle iş birliği halinde çalışmak,
 Suça sürüklenen çocuklar ile mağdur, tanık ya da diğer bir sıfatla adli sisteme giren
çocuklara, kadın mağdurlara ve kırılgan gruba dahil diğer mağdurlara yönelik hak ve
hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
 Mağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirilmesine ve
adalete erişimlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek ve tekrarlanan
mağduriyetleri önleyici tedbirler almak,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
 Suça sürüklenen çocuklar ile mağdur, tanık ya da diğer bir sıfatla adli sisteme giren
çocuklara, kadın mağdurlara ve kırılgan gruba dahil diğer mağdurlara yönelik hak ve
hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
 Mağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirilmesine ve
adalete erişimlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek ve tekrarlanan
mağduriyetleri önleyici tedbirler almak.
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Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Cezada Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
 Ceza muhakemesinde ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi
gibi alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi

ve

etkin şekilde

uygulanmasını sağlamak,
 Uzlaştırmacı temel eğitimine ilişkin usul ve esaslar ile eğitim verecek kurum ve
kuruluşların niteliklerini belirlemek ve bunlara izin verilmesini Bakanlığın onayına
sunmak ile onaylanan kurum ve kuruluşları listelemek ve elektronik ortamda
yayımlamak,
 Uzlaştırmacı eğitimi sonunda yapılacak sınavın usul ve esaslarını belirlemek ve sınavları
yapmak,
 Uzlaştırmacı siciline kabule ilişkin usul ve esasları belirlemek, uzlaştırmacıların sicile
kabulüne ve sicilden çıkarılmasına karar vermek, sicile kayıtlı uzlaştırmacıları görev
yapmak istedikleri Cumhuriyet başsavcılıklarına göre listelemek,
 Uzlaştırmacılara verilecek dosyaların tevzi esaslarını belirlemek,
 Uzlaştırmacıların denetimine ve performansına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 Alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak,
 Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda Bakanlığın ilgili
birimleriyle iş birliği halinde çalışmak,
 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü


19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı
Noterlik Kanunu’nda verilen görevleri yapmak ve ceza uygulamalarını gerektiren işlerde
evrakı ilgili mercie tevdi etmek,



13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan
mevzuatın Bakanlıkça yapılması gereken işlemlerini yürütmek,



Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,
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7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda
verilen görevleri yapmak,



3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nda verilen görevleri yapmak,



Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı
 Arabuluculuk hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak,
 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, 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,
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 Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlayarak Kurulun bilgisine
sunmak,
 Yıllık Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı


Bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit etmek,



Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikleri
belirlemek,



Bilirkişilerin, görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeleri belirlemek,



Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin uyacağı rehber ilkeleri ve
hazırlayacağı raporların standardını belirlemek,



Bilirkişilik temel eğitimine ilişkin usul ve esasları belirlemek, eğitim verecek eğitim ve
öğretim kurumları ile diğer kurumların niteliklerini belirlemek ve bunlara izin vermek, bu
kurum ve kuruluşları listelemek ve elektronik ortamda yayımlamak,



Alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterliliklerini dikkate alarak bilirkişilik temel
eğitiminden veya listeye kaydolmaktan muaf tutulacaklara ilişkin usul ve esasları
belirlemek, bu kişilerin listesini oluşturmak ve yayımlamak,



Bilirkişilerin denetimine ve performansına ilişkin usul ve esasları belirlemek,



Bilirkişiliğe kabule ilişkin usul ve esasları belirlemek,



Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesini belirlemek ve her yıl güncellemek,



Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin aylık olarak bakacağı iş sayısını
belirlemek,



Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu tüzel kişilik bünyesinde
bilirkişi olarak çalışacak kişilerin taşıması gereken nitelikleri belirlemek,



Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin temel ve alt uzmanlık alanları
ile yetki çevrelerini belirlemek,



Bilirkişiliğe kabul şartları bakımından 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde
aranan asgari çalışma süresini, temel ve alt uzmanlık alanlarına göre artırmak,



Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlamak,



Görev alanına giren konularda bilim komisyonları veya çalışma grupları oluşturmak.
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Danışma Kurulunun sekretarya hizmetini yürütmek,



Bilirkişilikle ilgili uygulamaları izlemek, sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm
önerileri geliştirmek,



Bilirkişilik alanında her türlü istatistiki veriyi toplamak ve bu alana ilişkin planlamaları
yapmak,



Bilirkişilik sicilini ve listesini tutmak,



Bilirkişilikle ilgili yayınlar ile bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,



Bilirkişiliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve panel gibi bilimsel
organizasyonları düzenlemek veya desteklemek,



Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapmak,



Bilirkişilik listelerinden çıkarılanlar ile bilirkişilik yapmaktan yasaklananların listesini
tutmak ve yayımlamak,



Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Mevzuat Genel Müdürlüğü
 Adlî konulara ilişkin kanunlarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde
bulunmak,
 Bakanlığa gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek,
 Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının, Türk hukuk sistemine ve mevzuat
tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü


Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek,
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna ilişkin mevzuatla verilen
görevleri yerine getirmek,



Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, çalıştırılması
ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri ile 30/6/1934
tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak
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Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda gösterilen
her türlü işlemleri yapmak,


Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile küçüklerin cezalarının yerine getirileceği infaz
kurumları

ve

eğitimevlerinin,

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 infaz kurumları ve
eğitimevleri 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 yapmak veya
yaptırmak, gerektiğinde özlük işlemlerine ilişkin olarak Personel Genel Müdürlüğü,
eğitim faaliyetleri yönünden Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,



Çocuk suçluluğu konusunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak
istatistiki bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun önlenmesi amacıyla çalışmalar
yapmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak,



Görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin kaldırılması ve küçüklere vasi
tayinine dair işlemleri takip etmek,



Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğitimi güç
küçüklerin yerleştirildiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlardan korunması, filmlerin
küçükler yönünden kontrolü, çeşitli iş yerlerinde çalışan küçükler bakımından çalışma
şartları, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin tespiti
hususunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,



Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım
müesseseleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak,
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Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulma işlerini yürütmek,



Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek,



3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile verilen
görevleri yapmak,



İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz işlerini düzenlemek,



Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzenlemek,



Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü


Adli sicili tutmak,



Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistiki bilgilerin belirlenmesi,
toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek,



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



Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü


Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşmalar ve belgelerle ilgili
olarak görüş bildirmek, yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak, bu antlaşma ve
belgeleri Türkçeye çevirtmek, derlemek, arşivlemek, bunları ilgili kurum ve birimlere
iletmek,



Yurtdışında işlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adli 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,
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Uluslararası hukuk konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışmalara
katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları
bilgilendirmek,



Görev alanına giren konularda personelin yurt içi ve yurtdışı eğitimi ile ilgili işlemleri
yürütmek,



İştirak olunan yurtdışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili
birimlerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek,



Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili konularda
Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, inceleme ve araştırmalar yapmak,
Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon çalışmalarına
yardımcı olmak, bu alanda Cumhurbaşkanının genel politikasını uygulamaya yönelik
tedbirler almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,



Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin ulusal program,
kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini
sağlamak,



Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Proje Uygulamaları
Daire Başkanlığı


“Yargı ve Temel Haklar” alanında ilgili birim görüşlerinin alınarak öncelik alanlarının
belirlenmesi ve bu hususların Avrupa Birliği Komisyonu ile müzakere edilmesi
hususunda yazışmaları yapılması,



Belirlenen öncelik alanlarında Bakanlığımız birimleri ve diğer kurum ve kuruluşların
istifadesi için proje çağrılarının yapılması, alınan proje önerilerinin değerlendirilmesi, bu
önerilerin öngörülen usul ve esaslara göre Avrupa Birliği Komisyonu’na sunulması,
kabul edilen proje önerilerinin uygulanması için gerekli koordinasyonun sağlanması,
uygulama safhasındaki projelerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülmesi için
gerekli izleme faaliyetleri ve denetimlerin yapılması, projelerin yürütme kurulu
toplantılarına katılım sağlanması, projelerin faydalanıcı kuruluşlarınca hazırlanması
gereken raporların takibi,
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AB’nin kısa süreli teknik yardım talepleri için oluşturulan TAIEX (Teknik Destek ve
Bilgi Değişim Ofisi) faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması,



AB tarafından sağlanacak mali yardımların etkin şekilde kullanımı ve proje
uygulamalarına yönelik olarak Bakanlığımız birimleri ve diğer kurum ve kuruluşların
ihtiyaçları doğrultusunda

eğitim

programlarının

oluşturulması,

ilgili

birimlerin

bilgilendirilmesi, eğitim faaliyetlerine katılımlarının sağlanması hususlarının takiplerinin
yapılması,


Bakanlığımız bünyesinde müteşekkil Proje Eşgüdüm Kurulu’nun sekretarya görevinin
yerine getirilmesi,



IPA fonlarının etkinliğinin ölçülmesi amacıyla proje, program, sektör seviyesinde
izlemelerin ve raporlamaların yapılması,



İlgili projelerin kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli yazışmaların yapılması,



Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Genel IPA Koordinatörlüğüne (NIPAC- Mali İşbirliği
Başkanlığı) projelerin ilerleme ve personel durumuna ilişkin düzenli veri girişi
sağlanması,



AB Komisyonu tarafından gerçekleştirilen denetimlerin koordinasyonunun sağlanması,



Projelerin kapanışlarından itibaren yedi yıl boyunca izlenmesi, sürdürülebilirliğin
sağlanması için gerekli tedbir alınması için ilgili makamların bilgilendirilmesinin
sağlanması.

Personel Genel Müdürlüğü


Hâkim ve savcıların, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili
kuruluşlarına, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve mahkemelere
atanma veya görevlendirilme işlemlerini yapmak,



Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hâkim ve savcıların eğitim, çalışma
ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtiçinde görevlendirme işlemleri ile izin işlemlerini
yerine getirmek,
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Hâkim ve savcıların, eğitim, çalışma ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtdışında
görevlendirilmesi işlemlerini yapmak,



Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylığına ilişkin; sınav, mülâkat, adaylığa atama,
geçici görevlendirme, nakil, izin, göreve son verme gibi özlük işlemleri ile staj plan ve
programlarına ilişkin işlemleri yapmak,



Doğrudan veya adalet komisyonlarının teklifi üzerine Bakanlıkça ataması yapılan adli ve
idari yargı personeli ile diğer personelin; atanması, başka kurumlara görevlendirilmesi,
komisyonlar arası nakli veya görevlendirilmesi, görevde yükselme veya unvan değişikliği
ile komisyonlarca yürütülenler dışındaki özlük işlemlerini yerine getirmek ve Bakanlık
onayına tabi komisyon kararlarına ilişkin görevleri yapmak,



Mahkemelerin kurulmasına, kaldırılmasına ve yargı alanlarının değiştirilmesine ilişkin
işlemleri yürütmek,



Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve
performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde
bulunmak,



Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini
yürütmek,



Adliyelerde görev alan pedagog, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanların görev,
yetki

ve

sorumlulukları

ile

Cumhuriyet

başsavcılığı

veya

mahkemelerde

görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek,


Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü


26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hukuk birimlerine verilen
görevleri yapmak,



Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü


Adli sicil ve adli istatistik hizmetleri hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra
teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle işbirliği 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 işbirliğini sağlamak,



İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki 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
26 çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,



Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile
bağlı kuruluşlarında bilgisayar kullanan personelin eğitimini sağlamak,



Bilgi işlem müdürlükleri ile birlikte mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği
yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,



Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanlığı


Mevzuatta adalet müfettişlerince denetimi öngörülen yerleri denetlemek,



Araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,



Mevzuatta gösterilen veya Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Strateji Geliştirme Başkanlığı


10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005
tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi,
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler
birimlerine verilen görevleri yapmak,



Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı


Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruları takip etmek, bu başvurulara ilişkin ilgili
tüm kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve görüş istemek, savunmaları
hazırlamak ve gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek,



Gerektiğinde dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon yöntemlerini kullanmak,



Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen kararlar saklı kalmak kaydıyla, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti hakkında verilen ihlal
kararlarının icrası ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, kararları ilgili mercilere iletmek,
ihlalin ortadan kaldırılmasına yönelik süreçleri takip etmek ve gerekli önlemleri almak,



Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen kararlar saklı kalmak kaydıyla, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine hükmettiği tazminatlar ile
dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon sonucu ödenmesine karar verilen ya da Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesinin 41 inci maddesi uyarınca taraflarca uzlaşılan tazminat ve
masrafların ödemesini yapmak,



9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı
Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun uyarınca kurulan
komisyon tarafından karar verilen tazminatların ödemesini yapmak,



Rücu hususunun değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde
bulunmak,



Anayasa Mahkemesi tarafından Bakanlığa gönderilen bireysel başvurular hakkında
gerekli görülen hallerde Bakanlık görüşünü bildirmek,
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Görev alanına giren hususlarda insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik
çalışmalar yapmak,



İnsan hakları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde projeler
hazırlamak, ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer ve eğitim faaliyetleri
düzenlemek,



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında verdiği kararlar ile
diğer ülkeler aleyhine verdiği kararlardan gerekli görülenlerin Türkçeye çevrilmesini
sağlamak, bu kararları derlemek ve arşivlemek,



Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulaması ile ilgili bilimsel çalışmaları takip
etmek, kitap, makale, rapor, rehber ve içtihatların uygulayıcılara ulaştırılmasına yönelik
faaliyetlerde bulunmak ve istatistik çalışmaları yapmak,



Uluslararası kurum ve kuruluşların insan hakları alanındaki faaliyetlerini, Dışişleri
Bakanlığıyla işbirliği halinde takip etmek ve bu alandaki gelişmelerin iç hukuka
yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,



Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim Dairesi Başkanlığı


Adli ve idari yargı hakim ve savcıları ve noterler ile talep halinde avukatların, meslek
öncesi ve meslek içi eğitimleri ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin hizmet öncesi
ve hizmet içi eğitimlerini yürütmek,



Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim
planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,



Toplum ihtiyaçlarına uygun olarak hukuk ve adalet ile ilgili konularda araştırmalar
yapmak, araştırmalara dayanan önerilerde bulunmak, yayınlar yapmak, bu konularda
seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,



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
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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,



Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi ve personel eğitim merkezleri ile diğer eğitim kurum ve
tesisleriyle ilgili işleri yapmak,



Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü yazılı, görsel ve işitsel dokümanın
basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve
desteklemek, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,



Yazılı olmayan hukuk kuralları ile örf ve adetleri ve eski hukuk kaynaklarını araştırmak,
toplamak ve yayımlamak,



Yayın Danışma Kurulu oluşturmak,



Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı


İcra ve iflas sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,



İcra ve iflas dairelerinin kurulması, kaldırılması ve aynı veya farklı yerlerdeki dairelerin
birleştirilmesi ile yetki alanının belirlenmesi işlemlerini yürütmek,



İcra ve iflas dairelerinin yönetim, denetim ve gözetim işlemlerinin etkin bir şekilde
yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,



İcra ve iflas sistemiyle ilgili tarifeleri çıkarmak,



Doğrudan Bakanlıkça ataması yapılan icra ve iflas dairesi personelinin; atama, yer
değiştirme, nakil, terfi, görevlendirme, görevden uzaklaştırma, görevde yükselme, unvan
değişikliği ve emeklilik işlemleri ile diğer özlük işlemlerini yerine getirmek, yapılacak
sınavların usul ve esaslarını belirlemek, buna ilişkin işlemleri yürütmek ve bu personel
hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlemleri yapmak veya
yaptırmak,



Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı


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



Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve taşıma hizmetlerini yapmak,



Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri yapmak,



Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek,



Bakanlığa ait bina ve tesislerin, ilgili birimlerle işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım ve
kira işlerine ilişkin program ve projelerini hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve
küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak ve bu işlerin yıllık icra programına
alınabilmesi için, belirlenecek arsalara ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak
veya yaptırarak bunlardan elverişli olanları seçmek,



Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İç Denetim Birimi Başkanlığı


Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek ve Üst
Yöneticinin onayına sunmak, onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını
sağlamak,



Bakanlığın faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata
uygunluğunu denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,



Bakanlığın mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve risk
yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek,



Bakanlığın harcamaları ile mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve
politikalara,

kalkınma

planına,

programlara,

stratejik

planlara

ve

performans

programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,


Bakanlık birimlerince üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu denetlemek,



Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,



İç denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını etkilemeyecek ve denetim görevlerinin sürekli
aksamasına neden olmayacak şekilde ve uygulamaların sorumluluğu ilgili birimlerin
yöneticilerine ait olmak kaydıyla, idari bir sorumluluk üstlenmeksizin icrai konularla
ilgili görüş, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, proje
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görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol
göstermek amaçlarıyla programlı ve program dışı danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak,


İç denetim faaliyetlerinin kamu iç denetim standartları ve meslek ahlâk kurallarına uygun
olarak yürütülmesi, iç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için
kalite güvence ve geliştirme programı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek,



Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarını
Üst Yöneticiye sunmak,



Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Üst Yöneticiye arz etmek,



İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek,



İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya iç denetim birimine intikal eden
inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları ve varsa suç teşkil eden
hallere ilişkin tespitlerini Üst Yöneticinin bilgisine sunmak,



Üst Yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri
gerçekleştirmek,



Başkanlığın görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilecek bilgi, yetenek, tecrübe ve
mesleki yeterliliğe sahip iç denetçi kadrosunun Bakanlığın insan kaynakları politikaları
ile uyumlu olarak oluşturulması için gerekli prosedürleri gerçekleştirmek,



İç Denetim Birim Yönergesini ve işlem süreçlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulunun
düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve geliştirmek,



Kanunlarda gösterilen ve Üst Yönetici tarafından verilen İç denetim faaliyeti ve iç
denetçilerle ilgili diğer işlemleri yürütmek.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği


Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak,



Basın ve halkla ilgili faaliyetlerin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre
yürütülmesini sağlamak.

Özel Kalem Müdürlüğü


Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,



Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
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Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili
hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,



Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4.2 Bağlı Kuruluşlar Tarafından Sunulan Hizmetler
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı


Mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar ile Kurumun uygun gördüğü alanlarda kamu
kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen adlî tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik
görüş bildirmek,



Adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini tıpta uzmanlık mevzuatına uygun
olarak vermek,



Adlî tıp ve adlî bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum,
konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları
uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adlî tıpla ilgili eğitim
programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak,



Adlî 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,



İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini, ek bütçelerini, faaliyet raporu ve
netice hesaplarını İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak,



İşyurtlarında, İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacak işçilere ilişkin işyurdu yönetim
kurullarının önerilerini İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak,



İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
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Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve
araştırma yaparak İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna öneride bulunmak, yönetmelik
taslaklarını hazırlamak ve izlemek, görüş bildirmek, genelge düzenlemek,



Kanunlarda ve bu Bölümde gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

4.3 İlişkili Kuruluşlar Tarafından Sunulan Hizmetler
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu


İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin
giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak,



İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak
bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek,



Millî eğitim müfredatında bulunan insan hakları ve ayrımcılık yasağıyla ilgili bölümlerin
hazırlanmasına katkıda bulunmak,



İnsan haklarının korunması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumdaki eşitlik
anlayışının geliştirilmesine yönelik olarak üniversiteler ile ortaklaşa faaliyetlerde
bulunmak, Yükseköğretim Kurulunun eşgüdümünde üniversitelerin insan hakları ve
eşitlik ile ilgili bölümlerinin kurulmasına ve insan hakları ve eşitlik öğretimine dair
müfredatın belirlenmesine katkıda bulunmak,



Kamu kurum ve kuruluşlarının meslek öncesi ve meslek içi insan hakları ve eşitlik
eğitimi programlarının esaslarının belirlenmesine ve bu programların yürütülmesine
katkıda bulunmak,



Görev alanıyla ilgili mevzuat çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, bunlara ilişkin
görüş ve önerilerini ilgili mercilere bildirmek,



İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını
takip etmek,



Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara
bağlamak ve sonuçlarını takip etmek,
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Ayrımcılık yasağı ihlalleri nedeniyle mağdur olduğu iddiasıyla Kuruma başvuranlara
mağduriyetlerinin giderilmesi için kullanabilecekleri idari ve hukuki süreçler konusunda
yol göstermek ve başvurularını takip etmelerini sağlamak amacıyla yardımcı olmak,



İşkence ve kötü muamele ile mücadele etmek ve bu konuda çalışmalar yapmak,



İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı
Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde ulusal
önleme mekanizması olarak görev yapmak,



Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme
mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve
sonuçlarını takip etmek,



Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları
yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin
raporları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, Kurulca gerekli görülmesi durumunda
kamuoyuna açıklamak, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, il ve ilçe
insan hakları kurulları ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların bu gibi yerlere
gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin raporları incelemek ve değerlendirmek,



Cumhurbaşkanlığına, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmak üzere,
insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, işkence ve kötü muameleyle mücadele ve
ayrımcılıkla mücadele alanlarında yıllık raporlar hazırlamak,



Kamuoyunu bilgilendirmek, düzenli yıllık raporlar dışında, gerek görüldüğünde görev
alanına ilişkin özel raporlar yayımlamak,



İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve
değerlendirmek, alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde işbirliği
yapmak,



İnsan haklarının korunması ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında faaliyet yürüten kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelerle
işbirliği yapmak,



Diğer kurumların ayrımcılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerine destek vermek,



Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını
izlemek,

bu

sözleşmeler

uyarınca

kurulan

inceleme,

izleme

ve

denetleme
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mekanizmalarına Devletin sunmakla yükümlü olduğu raporların hazırlanması sürecinde,
ilgili sivil toplum kuruluşlarından da yararlanmak suretiyle görüş bildirmek, bu raporların
sunulacağı uluslararası toplantılara temsilci göndererek katılmak,


Kurum, görev ve yetkilerine ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonuna ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna yılda en az bir defa
bilgi vermek,



Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu



Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek,
değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,



İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak,



Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına
giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak,



Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonuna sunmak,



Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

4.4. Yurt Dışı Adalet Müşavirlikleri
10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 58’inci maddesi ile
Bakanlığımıza yurtdışı teşkilatı kurma yetkisi verilmiştir. Aynı madde ile yurtdışı teşkilatında
yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl
görev yapmış ve üstün başarısı ile yurtdışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar
arasından atama yapılacağı belirtilmiştir.
2018 yılı itibariyle 13 adalet müşaviri görevine atama yapılmıştır.

5. İç Kontrol Sistemi
İç kontrol sistemi, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
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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 Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde etkin bir
kamu iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Kanunun 55 inci maddesine istinaden
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul
ve Esaslar” 31.12.2005 tarihli ve 26040 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen iç kontrol çalışmalarının Bakanlığımız
birimlerinde yaygınlaştırılması çalışmaları 18.02.2015 tarihli ve 53103866-43/515 sayılı “Olur”
ile başlatılmıştır.
Bu kapsamda İç Kontrol Yönlendirme Kurulu ve Birim İç Kontrol Çalışma Ekipleri
oluşturulmuş, ekiplerde gerekli güncellemeler yapılarak çalışmalar sürdürülmüştür.
Birimlerin süreç haritalarının belirlenerek iş akış şemalarının modellenmesi amacıyla
çalışmalar yapılmış, iş akışları ve süreç kartlarına ilişkin eksiklikler belirlenerek gözden
geçirilmiştir. Bu kapsamda Bakanlık süreç haritası ile tamamlanan iş akışları ve süreç kartları
ana hizmet süreçleri, yönetim süreçleri, kaynak yönetimi süreçleri ve iç hizmetler ve destek
süreçleri olmak üzere 4 kitap şeklinde basılarak Strateji Geliştirme Başkanlığınca Bakanlık
birimlerine dağıtımı yapılmıştır.
İç kontrol sistemi konusunda farkındalık yaratmak ve bilgi edinilmesini sağlamak
amacıyla oluşturulan iç kontrol sayfası güncellenmiş ve yapılan çalışmalar güncel haliyle iç
kontrol sekmesine aktarılmıştır.
İç kontrol sistemi ve kurumsal risk çalışmalarına ilişkin güncellenmeler ve planlanan
uygulamalar takip edilmekte olup, iç kontrol sistemine ilişkin faaliyetler bu kapsamda
sürdürülmektedir.
Bakanlık genelinde imza yetkilerinin belirlenmesine ilişkin yönerge çalışmalarına
başlanılmıştır. Birimlerce yapılan iş ve işlemlerin envanter çalışmaları yapılmıştır. Çalışma
konsolide edilerek “Bakanlık İmza Yetkileri Yönergesi Taslağı” hazırlanmıştır.
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D-İÇ VE DIŞ DENETİM
1. İç Denetim
2018 yılında Bakanlığımızda iç denetim faaliyetleri, Üst Yönetici tarafından onaylanan
2018 yılı İç Denetim Programı kapsamında sekiz iç denetçi tarafından yürütülmüştür.
Yürütülen denetim ve danışmanlık faaliyetleri aşağıda yer almaktadır:
Denetim Faaliyetleri
2018 yılında Denetim Faaliyeti Raporu düzenlenmemiştir.
Danışmanlık Faaliyetleri


İcra ve iflas sisteminin etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirler hakkında,



Akıllı kimlik kartı Adaletkart hakkında,



Yargısal faaliyetler ve adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yerine
getirilmesinde büyük bir öneme sahip Bakanlığımız bütçesinin oluşturulmasında dikkate
alınan kriterlerden biri olan “yargı harç ve cezaları” ile ilgili danışmanlık faaliyeti
hakkında,



İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen iş ve işlemler ile organizasyon
yapısının değerlendirilmesi hakkında,



Bilirkişilik Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen iş ve işlemler ile organizasyon yapısının
değerlendirilmesi hakkında,



Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmaların etkinliğinin artırılması
hakkında, önerilerde bulunulmuştur.
Gerçekleştirilen söz konusu denetim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda altı adet rapor

düzenlenmiştir.

2. Dış Denetim
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 38 inci maddesi uyarınca Sayıştay Başkanlığı
tarafından yürütülen denetimler sonucunda 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu yayımlanmıştır.
Sayıştay Başkanlığının internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna da duyurulan Raporda
düzenlilik denetimi çerçevesinde dört bulgu; performans denetimi çerçevesinde ise üç adet bulgu
yer almıştır.
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Düzenlilik Denetimine İlişkin Bulgular



İdarenin Yönetiminde veya Kullanımında Bulunan Taşınmazlardan Birçoğunun Değer
Tespitlerinin Yapılmaması ve Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması,



Kamu İdaresinin Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve Adli Tıp
Kurumu’na Olan Borçlarının Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması,



Bilgisayar Yazılımı ve Fikri Hak Alımına İlişkin Tutarların “260 Haklar” Hesabına
Kaydedilmemesi,



Kamu İdaresi Tarafından Peşin Ödenen Taşınmaz Kiralarının "180 Gelecek Aylara Ait
Giderler" Hesabında Takip Edilmemesi.

Performans Denetimine İlişkin Bulgular



İdare Faaliyet Raporu’nun “Genel Bilgiler” Kısmında İç ve Dış Denetim Raporlarında
Yer Alan Tespit ve Değerlendirmelere Yer Verilmemesi,



İdare Faaliyet Raporu’nun “Mali Bilgiler” Başlığı Altında “Mali Denetim Sonuçları”
Başlığına ve İç ve Dış Mali Denetim Sonuçları Hakkındaki Özet Bilgilere Yer
Verilmemesi,



Faaliyet Raporunda, Hedeflenenden Farklı Gerçekleşen Performans Göstergeleri için
Hedeflenen ile Gerçekleşen Arasındaki Sapmaların Nedenlerine Yer Verilmemesi.
2018 yılı Faaliyet Raporu, Performans ve Düzenlilik Denetimine ilişkin bulgular dikkate

alınarak hazırlanmıştır.
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II. AMAÇ VE HEDEFLER
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Bakanlık Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler aşağıda yer almaktadır.
1 . Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek


Soruşturmaların Etkinliğinin Artırılması



Avukatlık Kurumunun ve Savunmanın Güçlendirilmesi



Bilirkişilik Müessesesinin Yeniden Yapılandırılması



Tanıklık Kurumuna Yönelik Uygulamalar Geliştirilmesi



Tebligat Sisteminin Güçlendirilmesi



Hukuk Davalarında Sulh Müessesesinin Etkinleştirilmesi



Noterlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması



Kamudan Kaynaklanan İş Yükünün Azaltılması



Adli Süreçlerde İnsan Hakları Farkındalığının Geliştirilmesi

 Adalet Aktörleri Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi
 Adalet Dairelerindeki Delil Saklama Standartlarının Yükseltilmesi
 HSK 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 Hizmetlerinin 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 HSK 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
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4.4 Yargı Çalışanlarına Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi
4.5 Yargı Mensuplarına Yönelik Yurt dışı 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
5 . 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
6 . 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
7 . İcra - İflas Sistemini Geliştirmek
7.1 İcra ve İflas Sisteminin Yönetim ve Teşkilat Yapısının Geliştirilmesi
7.2 İnsan Kaynakları Kapasitesinin Artırılarak Mesleki Performansın İyileştirilmesi
7.3 Yeni İcra Dairesi Modelinin Yaygınlaştırılması
8 . 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
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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
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 uncu
Kalkınma Planı, 67 nci Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yeni
Ekonomik Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, sektörel programlar, eylem planları,
Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığı Stratejik Planı'dır. Bunun yanında 10 uncu
Kalkınma Planı'nda öngörülen öncelikli dönüşüm programlarından “İş ve Yatırım Ortamının
Geliştirilmesi” Programının 2 inci 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.

1. 10. Kalkınma Planı
2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri
doğrultusunda, toplumu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir yere sahiptir.
Planda; evrensel hukuk normları, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünün gerekleri
doğrultusunda yargılama sürecinin hızlı, adil, etkin, güvenli ve isabetli şekilde işlemesi adalet
sisteminin temel amacı olarak yer almaktadır.
Bu amaca yönelik olarak adalet aktörlerini ilgilendiren politikalar şunlardır;


Yargıya ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla savunma hakkı ve adli yardım
güçlendirilecektir.



Koruyucu ve önleyici hukuk yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır.



Hukuk uyuşmazlıklarında basitleştirilmiş bir yargılama usulü uygulanacaktır. Aynı
uyuşmazlık konusunda doğacak kolektif menfaatlerin korunmasına hizmet edecek grup
davaları sistemi getirilecektir.
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Muhakemenin tarafları arasında adil bir dengenin kurulmasını sağlayan silahların eşitliği
ilkesi uygulamaya geçirilecektir.



Bilirkişilik kurumu gözden geçirilerek etkin işleyen bir sistem oluşturulacaktır.



İcra sisteminin mahkemeye bağımlılığı azaltılacaktır.



Hukukun tüm dallarında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ağırlık verilecektir.



Yargı mensuplarının etik ve davranış kuralları uluslararası ölçütlere göre belirlenerek
hayata geçirilecektir.



Adalet hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve adalete erişimin artırılması için adalet ve yargı
hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.



Adliyelerin

ve

ceza

infaz

kurumlarının

fiziki

ve

teknik

altyapı

ihtiyaçları

önceliklendirilerek karşılanacak, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi
sağlanacaktır.
Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı hazırlık aşamasında 10 uncu Kalkınma Planı
dikkate alınmış olup, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerin Kalkınma Planı ile uyumu
sağlanmıştır.
Ayrıca, Bakanlığımız tarafından 11 inci Kalkınma Planına gerekli katkılar da
verilmektedir.

2. 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. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi
hazırlamak, bu sürecin önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır.
23 üncü Faslın açılış kriterlerinden biri olan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi için ilk defa
2009 yılında çalışmalara başlanılmıştır. Bu kapsamda Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak Yargı
Reformu Stratejisi hazırlanmıştır. Söz konusu belge, Bakanlar Kurulunda kabul edilerek 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.
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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 da dikkate alınarak güncelleme çalışması başlatılmıştır.
Yenilikçi ve geniş bir bakış açısıyla, tüm kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun görüşleri alınarak
güncellenmiş olan, 2015-2019 yılları arasını kapsayan ve ülkemiz yargı alanında yürütülen
çalışmalarda oldukça önemli bir işlev gören Yargı Reformu Strateji Belgesi 8 Nisan 2015
tarihinde Bakanlar Kurulunda kabul edilmiş ve 17 Nisan 2015 tarihinde kamuoyu ile
paylaşılmıştır.
Bakanlığımız geçen süre zarfında, Belgenin uygulanma durumu takibinin de en az
hazırlanması kadar önem taşıdığının bilincinde olmuştur. Bu kapsamda, 2018 yılında düzenli
aralıklarla birim amirlerinin katılımıyla yapılan “Eylem Planı” toplantıları, sorumlu/ilgili kurum
ve birimlerin anında veri girişi yapabileceği “Yargı Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme
Sistemi” ve her yıl bir önceki yılda hayata geçirilen konuların ayrıntılı şekilde ele alındığı “Yargı
Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Raporu (Mayıs 2018)” çalışmaları ile Belgenin
uygulanma durumu etkili bir şekilde takip edilmiştir.
Bu izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda mevcut Belgedeki birçok hedefe
ulaşıldığı görülmüştür. Ancak, gerek Belgenin uygulama süresinin dolacak olması gerekse
uygulamaya geçen konularda karşılaşılan sorunların giderilmesi ile dünyada ve ülkemizde
yaşanan yeni gelişmelerin Belgeye yansıtılması amacıyla 2018 yılında Belgenin güncellenme
çalışmalarına başlanmıştır.
Yargı Reformu Strateji Belgesi güncelleme çalışmaları, önceki Reform Belgesinin
uygulanma durumu, adalet alanında ülke içerisinde ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeler,
akademik dünyanın bilgi birikiminin ve paydaş görüşlerinin dikkate alınması suretiyle
yürütülmektedir.
Belgenin hazırlanması sürecinde katılımcı bir anlayışla birçok paydaşla görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; Bakanlığımız Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama
Ekibi toplantıları yapılmıştır. Hâkim, savcı, avukat ve yardımcı personele yönelik UYAP
üzerinden anket çalışmaları yapılmış, akademisyenlerle çeşitli toplantılar organize edilmiştir.
Yine, bakanlıklar, barolar ve hukuk derneklerinin katkılarına başvurulmuş, çeşitli kurum ve
kuruluşlara dış paydaş anketi hazırlanmıştır. Bununla birlikte, uluslararası belgelerin taranması
ve incelenmesi süreci gerçekleştirilmiş, HSK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve TBB
başta olmak üzere yargının her kesimindeki temsilcileriyle bir araya gelinmiş, Avrupa Konseyi
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ile toplantılar organize edilmiştir. Öte yandan, insan haklarında faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri ile de bir araya gelinerek çalıştaylar ve toplantılar
düzenlenmiş, görüş ve öneriler alınmıştır.
Etkin ve katılımcı bir hazırlık süreci içerisinde hazırlanan ve yargı alanında pek çok
yeniliği ülkemize kazandırmayı amaçlayan Yeni ‘‘Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Taslağı’’nın
önümüzdeki süreçte tamamlanması planlanmaktadır.

3. Adalet Bakanlığı Stratejik Planı
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 ikinci 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 tüm birim
amirlerinden oluşan Bakanlık Strateji Geliştirme Kurulu’nun etkin ve verimli çalışması
sonucunda hazırlık süreci kısa süre içerisinde tamamlanarak mevcut 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 gerçekleştirilmediğinin kamuoyu ile paylaşılması stratejik planlamanın temel
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ilkesini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda,

2018 yılında düzenli aralıklarla birim amirlerinin

katılımıyla “Eylem Planı” toplantıları yapılmıştır.
Bakanlığımızın üçüncü Stratejik Planı (2019-2023) hazırlık çalışmalarına; önceki
Stratejik Planların uygulanma durumu, adalet alanında ülke içerisinde ve uluslararası alanda
yaşanan gelişmeler, akademik dünyanın bilgi birikiminin ve paydaş görüşlerinin dikkate alınması
suretiyle 2018 yılında başlanmıştır.
Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 100 Günlük İcraat Programı
kapsamında kamu idarelerinin 2019-2023 dönemi stratejik plan taslaklarının, Kalkınma Planı ve
Orta Vadeli Programda belirlenen hedef ve politikaları içerecek şekilde ve Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri İçin
Stratejik Planlama Kılavuzuna uygun bir biçimde hazırlanması ve 15.11.2018 tarihine kadar
değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi gerektiği
belirtilmiştir.
Öte yandan; adalet alanına ilişkin diğer kurumları da kapsayan geniş reform öngörüleri,
“Yargı Reformu Strateji Belgesi”nde yer almaktadır. Üçüncü Stratejik Planın hazırlık
çalışmaları, politika belgeleri arasındaki uyumun sağlanması için Yargı Reformu Stratejisinin
güncellenme çalışmalarıyla birlikte yürütülmüştür.
Çalışmalar kapsamında stratejik planlama alanında gelişim gösteren ülkelerin adalet
bakanlıkları ile yüksek mahkemelerinin stratejik planları ve bunlara yönelik yayınlar incelenmiş,
Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlık süreci ekseninde yürütülen çalışmalar sonunda “Adalet
Bakanlığı Stratejik Planı (2019-2023)” Kasım ayında tamamlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanlığı’na arz edilmiştir.

4. Yeni Ekonomi Programı (2019-2021)
2019-2021 dönemi Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) adalet alanına ilişkin olarak
aşağıdaki önceliklere yer verilmiştir:


Yargının finans ve enerji gibi sektörlere ilişkin alanlarda ihtisaslaşması sağlanacak ve
meslekte uzmanlaşma yaygınlaştırılacaktır.



Zorunlu arabuluculuk ve sulh gibi alternatif yöntemler yaygınlaştırılacaktır.



Noterlik reformu gerçekleştirilecek ve noterliklerin görev alanı çekişmesiz yargı işlerini
de kapsayacak şekilde genişletilecektir.
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İcra ve iflas işlerinin alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengenin gözetilmesi suretiyle
daha hızlı yapılması sağlanacak ve bu kapsamda yeni icra dairesi modeli
yaygınlaştırılacaktır.



Yargıda hedef sürelerin belirlenmesi gibi çalışmalarla performans esaslı izleme ve
değerlendirme sistemi kurulacaktır.

5. Orta Vadeli Program (2018-2020)
2018-2020 dönemi Orta Vadeli Program’da (OVP) adalet alanına ilişkin olarak aşağıdaki
önceliklere yer verilmiştir:


Soruşturma, kovuşturma veya yargılamalara ilişkin hedef süreler belirlenerek mahkeme
ve savcılıkların bu sürelere uymasını sağlayacak tedbirler alınacaktır.



Bilişim hizmetleri en üst seviyeye çıkarılarak adliyeler ile diğer devlet kurumları arasında
entegrasyon sağlanacak ve verimlilik, hız ve şeffaflık artırılacaktır.



Mevcut mahkemelerin iş yükü değerlendirilerek ihtisas mahkemelerinde görevli hakim
sayısı artırılacaktır.



İstinaf mahkemelerinin güçlendirilmesi suretiyle daha hızlı ve etkin yargılama yapılması
sağlanacaktır.

6.

2018 Yılı Programı
2018 Yılı Programı’nın temel amacı Orta Vadeli Program (2018-2020) çerçevesinde;

makroekonomik istikrarın korunması, cari dengenin iyileştirilmesi, enflasyonun kontrol altında
tutulması, ileri teknoloji kullanan üretim yapısının yaygınlaştırılması, işgücü kalitesinin ve
üretkenliğinin artırılması ve kamuda kurumsal kalitenin iyileştirilmesi yoluyla büyümeyi
hızlandırmak, istihdamı artırmak ve gelir dağılımını iyileştirmektir.
Programda, adalet sistemi için evrensel hukuk normları, kişisel verilerin mahremiyetinin
korunması, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünün gerekleri çerçevesinde yargılama sürecinin
hızlı, adil, etkin, güvenli ve isabetli şekilde işlemesi hedefi öngörülmüştür.
Bu amaçlara ulaşılması için yapısal reformlara devam edilecek ve bu çerçevede, 10 uncu
Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli dönüşüm programları kapsamında hazırlanan eylem
planlarının uygulaması kararlılık ile sürdürülecektir.
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7. Öncelikli Dönüşüm Programları
2023 hedeflerine ve 10 uncu Kalkınma Planı’nın amaçlarına ulaşılabilmesi açısından
önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda
bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası etkin
koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe

Başkanlığı

koordinatörlüğünde

“Öncelikli

Dönüşüm

Programları

(2014-2018)”

hazırlanmıştır.
Bakanlığımızı ilgilendiren programlar ve bileşenler; İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi
Programı ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı’dır.

7.1. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi
Yatırımlara ilişkin belirsizlikleri azaltarak gerek yerli, gerekse doğrudan yabancı
yatırımları kolaylaştırmak amacıyla “İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı”
hazırlanmıştır. Söz konusu programın 2 nci bileşeni olan “Hukuki Süreçlerin İyileştirilmesi”
Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülmüştür.
Eylem Planı’nda bilirkişilik kurumunun güçlendirilmesi, arabuluculuk hizmetlerinin daha
etkin hale getirilmesi, hakim ve savcı sayılarının artırılması, Türk hukukunun yabancı dillere
çevrilmesi gibi önemli hedefler öngörülmüştür.
2018 yılında da Eylem Planı’nın izleme ve değerlendirmesi Strateji Geliştirme
Başkanlığınca yürütülmüştür.

7.2. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
Ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans sektörünün
geliştirilmesi amacıyla İstanbul Finans Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programı oluşturulmuştur.
Söz konusu programın 3 üncü bileşeni olan “Hukuki Altyapının Geliştirilmesi” Strateji
Geliştirme Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülmüştür.
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
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çözüm yöntemlerinin oluşturulması hususunda çalışma yapılması gibi önemli hedefler
öngörülmüştür.
2018 yılında da Eylem Planının izleme ve değerlendirmesi Strateji Geliştirme
Başkanlığınca yürütülmüştür.
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A.

MALİ BİLGİLER

A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Bakanlığımız 2018 yılı ödenek ve harcamalarının sınıflandırılmasına ilişkin tablolar
aşağıda yer almaktadır.
Bakanlığımız 2018 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılması
KODU

AÇIKLAMA

2018
KBÖ

YILSONU
ÖDENEĞİ

2018
HARCAMA

01

PERSONEL GİDERLERİ

7.902.165.000

7.940.667.000

8.592.858.502

02

SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ

1.144.643.000

1.151.800.000

1.292.820.330

03

MAL VE HİZMET ALIMLARI

1.496.519.000

2.629.563.762

2.639.202.966

05

CARİ TRANSFERLER

435.022.000

975.792.200

675.780.060

06

SERMAYE GİDERLERİ

2.058.444.000

2.618.547.740

2.471.761.859

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

677.612.000

1.452.612.000

1.411.555.000

GENEL TOPLAM

13.714.405.000

16.768.982.702

17.083.978.717
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2018 Malî Yılı Bütçesi Ekonomik Kodlara Göre Harcama Tutarlarının Dağılımı

Bakanlığımız 2018 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırılması
BÜTÇE
ACIKLAMA

ÖDENEĞİ
KBÖ

Genel Kamu Hizmetleri
Savunma Hizmetleri
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

YIL SONU

ÖDENEĞİ

HARCAMA

1.860.291.000

5.091.379.609

4.614.797.657

224.000

224.000

181.662

11.853.890.000

11.670.379.093

12.462.116.360

7.000.000

6.883.038

16.768.982.702

17.083.978.717

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

TOPLAM

YIL SONU

13.714.405.000
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Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bakanlığımız Birimlerinin 2018 Yılı Bütçesi
BİRİMLER

2018

YILSONU

2018

KBÖ

ÖDENEĞİ

HARCAMA

1

Özel Kalem Müdürlüğü

10.918.000

14.265.500

13.458.719

2

Teftiş Kurulu Başkanlığı

8.124.000

8.934.000

8.695.210

4

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

85.527.000

77.220.300

65.158.872

5

Eğitim Dairesi Başkanlığı

13.896.000

15.385.500

15.675.820

6

Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı

1.979.000

2.352.450

2.277.172

7

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

182.472.000

150.635.650

99.367.131

8

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı

288.537.000

2.249.271.144

2.170.802.023

9

Strateji Geliştirme Başkanlığı

9.751.000

8.854.965

8.727.768

6.504.216.000

7.224.030.000

7.907.901.622

4.350.000

7.554.000

7.306.602

12 Personel Genel Müdürlüğü

22.021.000

18.217.000

18.053.500

13 Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

15.894.000

15.040.700

14.956.715

18.180.000

14.899.000

14.808.710

14 (Kapatılan Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü)

(10.781.000)

(8.553.000)

(8.511.189)

(Kapatılan Kanunlar Genel Müdürlüğü)

(7.399.000)

(6.346.000)

(6.297.521)

15 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

17.946.000

31.202.000

30.655.069

6.190.698.000

6.041.359.493

6.115.977.718

12.021.000

11.893.000

10.608.704

26.807.000

20.630.000

20.297.333

(19.688.000)

(16.567.000)

(16.369.975)

(7.119.000)

(4.063.000)

(3.927.058)

19 İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı

26.913.000

24.014.500

23.026.466

20 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

83.214.000

92.469.000

91.550.398

1.352.000

725.500

630.604

189.589.000

740.029.000

444.042.861

16.768.982.702

17.083.978.717

10 Mahkemeler
11 Yurtdışı Teşkilatı

*Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü

16 Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri
17 Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

*Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
18 (Kapatılan Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler
Genel Müdürlüğü)
(Kapatılan Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü)

21 Uyuşmazlık Mahkemesi
22 Yüksek Seçim Kurulu
TOPLAM

13.714.405.000

* 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 numaralı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” kapsamında Bakanlığımız teşkilatı yeniden düzenlenmiş olup, birleştirilen birimlerin bütçeleri yeni
kurulan birimlerin bütçeleri içinde gösterilmiştir.
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Bakanlığımız ve İşyurtları Kurumu Yatırım Bütçeleri
YATIRIM BÜTÇESİ

2017

Adalet Bakanlığı
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları
Kurumu
TOPLAM

2018

Artış Oranı

1.758.444.000

2.058.444.000

17,06

681.484.000

681.484.000

0,00

2.439.928.000

2.739.928.000

12,30

Bakanlık bütçesinin yıllara göre konsolide bütçe içindeki payı ise şu şekildedir.
Konsolide Bütçe

Adalet Bakanlığı

Başlangıç Ödeneği

Başlangıç Ödeneği

Yılı

% 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

Adalet Bakanlığı

Başlangıç Ödeneği (Genel Yönetim)

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

2016

633.511.585.000

10.569.566.000

1,67

2017

717.826.880.900

12.304.365.000

1,71

2018

844.501.582.000

13.714.405.000

1,62
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A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2018 yılında Merkezi Yönetim Bütçesi bir önceki yıla göre % 17,65 artış gösterirken,
Bakanlığımızın 2017 yılında 12.304.365.000 TL olan başlangıç ödeneği 2018 yılında % 11,46
oranında artarak 13.714.405.000 TL’ye yükselmiş, Merkezi Yönetim Bütçesi içinde payı ise %
1,62 olarak gerçekleşmiştir.8.543.676.696
Bakanlığımızın 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi içerisindeki payı 1,71 iken bu oran
2018 yılında 1,62 olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni 2018 yılı bütçesinde analitik
sınıflandırmaya göre birinci düzey ödeneklerde bir önceki yıla göre;
(01) Personel Giderleri ödeneği % 12,96
(02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 10,05
(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 3,15
(05) Cari Transferler % 16,51
(06) Sermaye Giderleri % 17,06
(07) Sermaye Transferleri % -1,29
Olmak üzere artış meydana gelmiştir.
Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına göre, toplam ödeneğin büyük çoğunluğu
personel giderleri için tahsis edilmiştir. 2018 yılında bütçe giderleri toplamının %15,45’i mal ve
hizmet alım giderleri ve %14,47’si sermaye (yatırım) giderleridir. Cari ve sermaye transferleri
ise giderlerin %12,22’sini oluşturmaktadır.
2018 yılında Bakanlığımız genel bütçe yatırım bütçesi bir önceki yıla göre %17,06
oranında artarak 2.058.444.000 TL’ye ulaşırken, İşyurtları Kurumu yatırım bütçesi bir önceki
yıla göre sabit kalarak 681.484.000 TL olmuştur.
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A.3. Mali Denetim Sonuçları
İç Denetim Sonuçları
Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında denetim faaliyetlerini İç Denetim Birimi
Başkanlığı yürütmektedir.
2018 yılı içerisinde İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından yayımlanan bir denetim
faaliyet raporu bulunmamaktadır.

Dış Denetim Sonuçları
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 38 inci maddesi uyarınca Sayıştay Başkanlığı tarafından
yapılan düzenlilik ve performans denetimleri sonucu düzenlenen 2017 Yılı Sayıştay Denetim
Raporu 2018 yılı Eylül ayında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.
Denetim sonuçlarına göre Adalet Bakanlığı 2017 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu’nda 1
bulgu tespit edilmiş olup söz konusu bulgu:
 İdarenin yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazlardan birçoğunun değer
tespitlerinin yapılmaması ve muhasebe kayıtlarına alınmamasıdır.
Denetim Görüşünü Etkilemeyen 3 bulgu tespit edilmiş olup söz konusu bulgular;
 Kamu İdaresinin Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve Adli Tıp
Kurumu’na Olan Borçlarının Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması,
 Bilgisayar Yazılımı ve Fikri Hak Alımına İlişkin Tutarların “260 Haklar” Hesabına
Kaydedilmemesi,
 Kamu İdaresi Tarafından Peşin Ödenen Taşınmaz Kiralarının "180 Gelecek Aylara Ait
Giderler" Hesabında Takip Edilmemesidir.
Adalet Bakanlığına Bağlı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi 2017
Yılı Düzenlilik Denetim Raporu’nda , mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve
güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.
2018

yılı içinde yapılan işlemlerde yukarıda sayılan hususlar dikkate alınmıştır.
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B.

PERFORMANS BİLGİLERİ
B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1- Mevzuat Alanında Yaşanan Gelişmeler


15/3/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda
değişiklik yapılmış, yapılan değişiklik kapsamında Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve
Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik hazırlanarak
2/6/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.



19/12/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden
Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile 2004
sayılı İcra ve İflas Kanununda değişiklik yapılmış, yapılan değişiklik kapsamında Konkordato
Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair
Yönetmeliğin yeniden kaleme alınması zorunlu hale gelmiş, Konkordato Komiserliği ve
Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ile Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında
Yönetmelik taslakları hazırlanarak Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere 21/01/2019 tarihinde
Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.



15/3/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda
değişiklik yapılmış, yapılan değişiklik kapsamında Elektronik Tebligat Yönetmeliği
hazırlanarak 6/12/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.



25/10/2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 6325
sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda değişiklik yapılmış, yapılan
değişiklik kapsamında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
02/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 16/3 üncü ve Milletlerarası Tahkim Ücret

Tarifesi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca her yıl Mart ayında yürürlüğe girmek üzere
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi hazırlanmakta olup, en son Tarife 15/03/2018 tarih ve
30360 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca
hazırlanan Gider Avansı, Tanık ve Hakem Ücret Tarifeleri 30550 sayılı Resmî Gazete’de
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yayımlanarak 29/09/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Noterlik Kanunu’nun 112 nci maddesine göre hazırlanan Noterlik Ücret Tarifesi 22/02/2018
tarih ve 30340 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 01/03/2018 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.



2018 yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi 21/12/2017 tarihinde yapılan Arabuluculuk Kurul
Toplantısında değiştirilerek 30/12/2017 tarih ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.



2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi, 14/04/2018 tarihli ve 30391 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanmıştır.



Konkordato Gider Avansı Tarifesi 02/06/2018 tarih ve 30439 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanmıştır.
2-Fiziki Kapasite ve Teknik Altyapıdaki Gelişmeler
Adalet Bakanlığı Stratejik Planı'nda temel önceliklerimiz arasında yer alan fiziki kapasite

ve teknik altyapının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için 2018 yılında da çalışmalarımız devam
etmiştir. Bu kapsamda; artan hakim, Cumhuriyet savcısı ve personel sayısına uygun olarak yeni
adliye binası yapımı ve artan hükümlü sayısı gözetilerek ilerde oluşabilecek kapasite sorunlarının
önüne geçmek adına cezaevi inşaatları yapımı sürdürülmüştür. 2018 yılında gerçekleştirilen
faaliyetlere ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
2018 Yılı İçinde Projeleri Tamamlanan Adliye Binaları
İŞİN ADI

M2

MALATYA ADALET HİZMET BİNASI

51.056

KÜTAHYA ADALET BİNASI

25.392

ŞANLIURFA EK ADALET HİZMET BİNASI

55.377

ŞANLIURFA ADALET BİNASI SAVCILIK BİNASINA

14.300

DÖNÜŞÜMÜ
BİTLİS ADLİYE LOJMANI

5.659

SURUÇ ADALET HİZMET BİNASI

5.200

UZUNKÖPRÜ ADALET HİZMET BİNASI

10.639

BİRECİK ADALET HİZMET BİNASI

9.561

HATAY ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

1.905

AYVACIK ADALET HİZMET BİNASI

5.478

MİDYAT ADALET HİZMET BİNASI

15.204

ARAKLI ADALET HİZMET BİNASI

6.562
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15.375

İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI BİNASI

---

KÜTAHYA ADLİYE LOJMANLARI DEP. ANLZ. VE GÜÇ. PROJESİ

11.236

SEYDİŞEHİR ADALET BİNASI
DENİZLİ ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

5.985

BABAESKİ ADALET HİZMET BİNASI

8.039

ÇİVRİL ADALET HİZMET BİNASI

8.739

SİNANPAŞA ADALET HİZMET BİNASI

5.067

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BİNASI

8.500

BESNİ ADALET HİZMET BİNASI

7.461
952

VİZE ADALET HİZMET BİNASI

5.329

SAMANDAĞ ADALET HİZMET BİNASI

18.000

KOZAN ADALET HİZMET BİNASI
SAKARYA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI DÖNÜŞÜMÜ

4.500

KOZLUK ADALET HİZMET BİNASI

5.508

KULA ADALET HİZMET BİNASI

7.094

BİNGÖL ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

2.000

ERZİN ADALET HİZMET BİNASI

6.374

ALİAĞA ADALET HİZMET BİNASI

15.260

BALIKESİR EK ADALET HİZMET BİNASI

21.000

ÇUMRA ADALET HİZMET BİNASI

8.001

OF ADALET HİZMET BİNASI

7.858
15.000

AKŞEHİR ADALET HİZMET BİNASI

---

ANKARA BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞ. ELK. SİS. DÜZ.

50.000

İZMİR ADALET HİZMET BİNASI

2.221.903

GENEL TOPLAM

2018 Yılı İçinde Projeleri Tamamlanan Cezaevleri
İŞİN ADI

M2

SİNCAN CEZA VE İNFAZ KURUMU GALERİ SİSTEMİ

---

SİLİVRİ CEZA VE İNFAZ KURUMU GALERİ SİSTEMİ

---

MALTEPE CEZA VE İNFAZ KURUMU GALERİ SİSTEMİ

---

AKSEKİ CEZA VE İNFAZ KURUMU
DOMANİÇ AÇIK CEZA VE İNFAZ KURUMU
GENEL TOPLAM

90.000
9.000

99.000
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2018 Yılında İnşaatı Tamamlanan Cezaevleri
İŞİN ADI

M2

SİLİVRİ CEZA VE İNFAZ KURUMU EK TESİS

5.139

AKHİSAR CEZA VE İNFAZ KURUMU

54.578

AYDIN E TİPİ CEZA VE İNFAZ KURUMU

12.000

YALVAÇ CEZA VE İNFAZ KURUMU

23.715

DOĞUBEYAZIT CEZA VE İNFAZ KURRUMU

22.141

İSKİLİP CEZA VE İNFAZ KURUMU

16.807

TRABZON CEZA VE İNFAZ KURUMU

40.690

GİRESUN CEZA VE İNFAZ KURUMU

79.095

KAHRAMANMARAŞ CEZA VE İNFAZ KURUMU

154.454

GENEL TOPLAM

408.619

2018 Yılı İçinde İnşaatları Tamamlanan Adliye Binaları
İŞİN ADI

M2

ÇAYIRALAN ADALET SARAYI

3.297

ŞEFAATLİ ADALET SARAYI

3.069

AKÇAKALE ADALET SARAYI

8.528

ÇANAKKALE ADALET SARAYI

30.705

TOKAT EK ADALET SARAYI

14.464

ERBAA ADLİ TIP BİNASI

5.739

NİĞDE ADALET SARAYI

25.213

ARHAVİ ADALET SARAYI
ELBİSTAN ADALET SARAYI
ESPİYE ADALET SARAYI

2.905
19.584
4.465

BOLU ADALET SARAYI

25.472

ALANYA EK ADALET SARAYI

18.566

KIRIKKALE ADALET SARAYI

33.411

KARAMAN ADALET SARAYI

17.503

GÖLHİSAR ADALET SARAYI

4.239

KIRKLARELİ ADALET SARAYI
VAN ADLİ TIP BİNASI
ANTALYA ADLİ TIP BİNASI
GENEL TOPLAM

19.849
3.100
11.620
251.729
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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. 2018-2022 yıllarını kapsayan yatırım planlaması uyarınca
2018 yılında şehir yerleşim merkezi içinde kalan, gerekli eğitim ve iyileştirme çalışması
yapılamayan ve fiziki olarak da ekonomik ömrünü dolduran 29 ilçe ceza infaz kurumunun
kapatılması planlanmış ancak hükümlü ve tutuklu sayısındaki yoğunluk nedeniyle 7 kurum
kapatılmıştır.
S.NO

KURUMUN ADI

TİPİ

KAPASİTESİ

KAPATILMA

1

ÇAMELİ

K-1

60

TARİHİ
02.03.2018

2

AYVALIK

K-2

80

10.04.2018

3

ÇİVRİL

K-2

80

02.05.2018

4

KARASU

A-2

40

07.08.2018

5

HENDEK

K-1

60

07.08.2018

6

SAMSUN

E

570

14.09.2018

7

KOCAELİ

KADIN AÇIK

360

11.10.2018

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 Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) raporlarında ülkemiz, Avrupa Konseyi
ülkeleri içerisinde mahkemelerde bilişim teknolojilerini “çok yüksek düzeyde” kullanan ülkeler
arasında kabul edilmekte ve ilk 15 ülke arasında yer almaktadır.
Bakanlık tarafından bilişim ve teknik altyapı hizmetleri kapsamında;


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



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



Bilişim ağı altyapısının kurulması ve geliştirilmesi ,
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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,



PTT aracılığıyla elektronik tebligat çalışması,



Adalet Bakanlığı personelleri için Adaletkart hizmeti,



Tapu e-Haciz entegrasyonu,



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TAKBİS sistemi,



Banka e-Haciz entegrasyonu,



Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü,



E-devlet üzerinden bilirkişi başvuruları,



Adalet hizmetlerinin avukat, vatandaş ve kurumlara internet üzerinden sunumu,



Avukatlar için Celse adlı mobil uygulama,



Elektronik imza temin ve kullanımı,



Avukat, Kamu, Arabulucu, Vatandaş, Bilirkişi, Uzlaştırmacı Portalları,



Mevzuat ve yargı kararları ile diğer hukuksal bilgilerin bilişim teknolojileri aracılığıyla
sunumu,



İç hukuka ilişkin mevzuata elektronik ortamda güncel haliyle kullanıcıların erişimi,



Uzaktan eğitim



Yardım masası (çağrı merkezi)



Bilgi güvenliğinin sağlanması,



Adli rapor ve istatistik verisi sağlama,

Hizmetleri sunulmaktadır.
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3- Mesleki Yetkinlik Alanındaki Gelişmeler
2018 yılı eğitim planı ve programları ile proje faaliyetlerinin uygulanması sürecinde;
adaylık ve hizmet içi eğitim olmak üzere 10.363 yardımcı yargı personeli ile proje eğitim
faaliyetleri kapsamında 766 hâkim, Cumhuriyet savcısı ve yardımcı yargı personeli olmak üzere
toplam 16.008 eğitim görenin fiilen katıldığı hizmet içi eğitim programı ve çalıştayların
düzenlendiği bir eğitim dönemi geçirilmiştir.
Eğitim faaliyetleri kapsamında;


Adli ve idari yargıda görev yapan 395 mübaşire, 2998 zabıt katibine, 713 yazı işleri
müdürüne, 446 icra katibine, 363 icra müdür ve yardımcılarına,



Anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosu ve terör mahkemelerinde görev yapan 256
yazı işleri müdürü ve 1384 zabıt kâtibine,



Bilirkişilik bölge kurullarında görev yapan 7 yazı işleri müdürü ve 25 zabıt kâtibine,



Ticaret, fikri ve sınai haklar ile istinaf mahkemesi kararlarının kişisel verilerden
arındırılması bürolarında görevlendirilen 4 yazı işleri müdürü ve 12 zabıt kâtibine,



Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan 1957 zabıt kâtibine, uzlaştırma bürolarında
görev yapan 543 yardımcı yargı personeline,



“Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi'ne (MYS) Geçiş, Mali İşlemler ve İlgili
Mevzuat” konularında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı mali işlerde görev alan 954
yardımcı yargı personeline,



Atamaları adli yargı adalet komisyonlarına yapılan ve bakanlık merkez teşkilatında geçici
görevlendirilen 95 zabıt kâtibine,



Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan 179 koruma ve güvenlik görevlilerine,



“Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi”
kapsamında mağdur hakları alanında hizmet veren kurumlarda çalışan 127 hâkim,
Cumhuriyet savcısı, yardımcı yargı personeli ile diğer kurumlarda görev yapan personele,



“Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi”
kapsamında mağdur hakları alanında hizmet veren kurumlarda çalışan 120 hâkim,
Cumhuriyet savcısı, yardımcı yargı personeli ile diğer kurumlarda görev yapan personele,



Bakanlık merkez teşkilatında, Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezinde ve Ankara Personel
Eğitim Merkezinde mali işlemler sürecinde görev yapan personele yönelik; mali işlemler
sürecinde uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü ve yetkinliklerini geliştirmeleri
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amacıyla "Taşınır Kayıt İşlemlerinde Varlık İşlemlerine Entegrasyon Süreci, Maaş
İşlemleri, 4734, 4735 ve 5018 Sayılı Kanun’un İlgili Hükümleri" konularında 92
yardımcı yargı personeline,


Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezinde görev yapmakta olan 152 yardımcı yargı personeline



Rize İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 86 personeline yönelik “Hizmet İçi
Eğitim Programı” düzenlenmiştir.



Bakanlık tetkik hâkimleri, adalet müfettişleri ve iç denetçilere yönelik; 42 tetkik hâkimi,
adalet müfettişi ve iç denetçiye,



Adli ve idari yargıda görev yapan 175 bilgi işlem uzman kullanıcısı ve teknik ofis
personeline yönelik;
“Eğitim Programı” düzenlenmiştir.



Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda, "UYAP Ekranlarının Tanıtılması" konusunda eğitim
programlarında ders verecek olan eğiticilere yönelik 21 yardımcı yargı personeline,



2019 yılı eğitim planı kapsamında düzenlenecek olan eğitim programlarında ders vermek
üzere görevlendirilecek olan öğretim görevlilerine yönelik 39 yardımcı yargı personeline,



"Meslek Etiği" konusunda ders vermek üzere görevlendirilecek (öğretim görevlilerine)
32 hâkim, Cumhuriyet savcısı ve yardımcı yargı personeline,



“Protokol

Yönetimi”

konusunda

eğitim

programlarında

ders

vermek

üzere

görevlendirilecek öğretim görevlilerine yönelik 30 hâkim, Cumhuriyet savcısı ve
yardımcı yargı personeline,


"Eğitimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi, Sunum Teknikleri ve Yetişkin Eğitimi”
konusunda eğitim programlarında ders vermek üzere görevlendirilecek öğretim
görevlilerine yönelik 56 hâkim, Cumhuriyet savcısı ve yardımcı yargı personeline ve



Eğitim programlarında eğitici olarak ders vermek üzere görevlendirilecek öğretim
görevlilerine yönelik 262 hâkim, Cumhuriyet savcısı ve yardımcı yargı personeline
“Eğitici Eğitimi Programı” düzenlenmiştir.



Ceza mahkemeleri zabıt kâtiplerine eğitim modülünü hazırlamak amacıyla; 25 zabıt
kâtibi ile birlikte, Aile destek eğitim programlarında kullanılacak eğitim modül ve
materyallerini hazırlamak amacıyla, 18 pedagog, psikolog ve sosyal çalışma görevlisi ile
birlikte, Satış memurlarına yönelik eğitim modülünü hazırlamak amacıyla, 17 yardımcı
yargı personeli ile birlikte “Çalıştay”,



Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planının Hedef 4.6 "Hukuk Eğitim ve Öğretiminin
Geliştirilmesi ve Kalitesinin Artırılması İçin Yüksek Öğretim Kurulu ve Üniversitelerle

71

İşbirliği Yapılması" Hedefi Kapsamında; 21 katılımcıyla (üniversitelerin dekan, dekan
yardımcısı, öğretim görevlileri ve birim amirleri) birlikte “Hukuk Eğitimi İşbirliği
Çalıştayı”,


Ön büro, tevzi bürosu ve danışma birimlerinde görev yapan toplam 38 yazı işleri müdürü
ve zabıt kâtibi eğitim modülünü hazırlamak amacıyla; “Çalıştay”,



"Meslek Etiği" konusunda kullanılacak eğitim modülünü hazırlamak amacıyla; 32
öğretim görevlisi, hâkim-savcı ve yardımcı yargı personeli ile birlikte “Çalıştay”,



İdari yargıda görev yapan yazı işleri müdürleri ile zabıt kâtiplerine eğitim modülünü
hazırlamak amacıyla; 10 yazı işleri müdürü ve zabıt kâtibi ile birlikte ayrıca yeni atanan
27 icra kâtibi, icra müdür ve müdür yardımcısı ile birlikte eğitim modülünü hazırlamak
amacıyla “Çalıştay”,



2019-2023 yılları arasında sürdürülecek kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimizin
yer alacağı "Stratejik Plan" ve ayrıca Yargı Reformu Stratejisi çalışmalarının yapılması
ve 2019 Yıllık Eğitim Planının hazırlanması amacıyla; 18 tetkik hâkimi ve yardımcı yargı
personelinin katılımı ile birlikte “Çalıştay”,



2018 yılında düzenlenen eğitimlerinin değerlendirilmesi, 2019 Yıllık Eğitim Plan
taslağına son şeklinin verilmesi, eğitim politikalarının, eğitim modüllerinin hazırlanması,
eğitim stratejisinin görüşülmesi, ölçme değerlendirme ile izleme değerlendirme
sistemlerinin oluşturulması amacıyla; 16 tetkik hâkimi ve yardımcı yargı personelinin
katılımı ile birlikte “Çalıştay”,



Medeni Hukuk ve Doğum Kaydı ile ilgili; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Bakanlığımız temsilcileri, avukat ve
hâkimler, STK temsilcileri olmak üzere 42 katılımcıyla “Çalıştay”,



Adli Süreçlerde Çocuk Dostu Tercüme Projesi; Adli sisteme dahil olmuş mülteci
çocukların yoğunlukta olduğu illerde 55 hâkim ve Cumhuriyet savcısı, 47 sosyal çalışma
görevlisi, 41 yazı işleri müdürü ve 43 tercüman olmak üzere toplam 186 katılımcıyla
“İhtiyaç Analizi Çalıştayları”,
Düzenlenmiştir.



Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan aday memurlara yönelik; “Temel Eğitim” ve
“Hazırlayıcı Eğitim”, olmak üzere 30 yardımcı yargı personeline yönelik “Aday Memur
Eğitimi”,
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Dakikada 90 kelimenin altında yazan 392 yardımcı yargı personeline yönelik; "F Klavye
Eğitimi", Bölge adliye mahkemeleri ile adli ve idari yargıda görev yapan zabıt kâtiplerine
yönelik düzenlenecek ‘F’ klavye eğitimine esas olmak üzere halk eğitim merkezlerinde
eğitim verecek 189 öğretmene yönelik; "Klavye Eğitici Eğitimi Programı",



Bakanlığımız ile Ankara ve Rize Personel Eğitim Merkezinde görev yapan 15 personele
yönelik; “İlkyardım Eğitici Eğitimi Programı”,



Eğitim programları ve etkinliklerin gerek haber yapılabilmesi, gerek görsel bir arşiv
oluşturulabilmesi, gerekse tüm yapılanların daha görünür kılınabilmesi ve konuyu doğru
ve estetik fotoğraflayabilmek adına bu görevi üstlenmiş olan 52 yargı personeline
yönelik; “Temel Fotoğrafçılık Eğitimi”,



Ankara Adliyesinde görev yapan 1477 zabıt kâtibine yönelik; "UYAP'a Doğru, Eksiksiz
ve Zamanında Veri Girişi" konusunda “Yenileme Eğitimi”
Düzenlenmiştir. Ayrıca;



Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde görev yapan 129 yardımcı yargı personeline
yönelik; “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri” konusunda “Konferans”



Türkiye genelinde örgün eğitim veren Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin "Adalet"
ve "Büro Yönetimi" alanlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik;1171 kişiye "F
Klavye ve Zabıt Kâtipliği Mesleği" konulu “Seminer”



Çocuk Evlilikleri ve Erken Yaşta Evlilik Tematik Toplantısı; Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNICEF, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Aile Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlığımız temsilcileri, avukat ve hâkimler, STK
temsilcileri olmak üzere 31 katılımcıyla “Tematik Toplantı”,
Düzenlenmiştir.

Yargı Hizmetlerindeki Yardımcı Personelin Etkinliğinin ve Eğitimlerinin Kalitesinin
Artırılması Projesi Kapsamında;
Proje kapsamında 72 hâkim ve Cumhuriyet savcısı, 74 yazı işleri müdürü, 66 sosyal
çalışma görevlisi, 73 zabıt kâtibi ve 71 mübaşir olmak üzere toplam 356 katılımcıyla “Çalıştay”
düzenlenerek Türkiye’deki ve Avrupa’daki iyi eğitim uygulamalarının karşılaştırmalı analizleri
yapılmış, bu amaçla hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütmekte olan kamu
kurumları incelenmiş, belirlenen 5 ayrı pilot adliyede ihtiyaç analizi çalışmaları yürütülmüştür.
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Mültecilerin Adalete Erişimi Projesi Kapsamında;
Tercümanların mevcut durumlarının ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için
Ankara, Adana, Hatay ve Gaziantep olmak üzere mülteci nüfusunun fazla olduğu 4 il seçilmiştir.
Bu doğrultuda seçili adliyelerde görevli Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri,
Aile Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemelerinde görevli hâkimler, savcılar, yazı işleri müdürleri
ve sosyal çalışma görevlileri, Çocuk Suçları Soruşturma Büroları, Aile İçi Şiddet Soruşturma
Büroları gibi çeşitli soruşturma bürolarında görevli Cumhuriyet Savcıları ve komisyon bilirkişi
listelerine kayıtlı tercümanlar ve 55 hâkim-savcı, 47 sosyal çalışma görevlisi, 41 yazı işleri
müdürü, 43 tercüman olmak üzere toplam 186 katılımcı ile ihtiyaç analizi çalıştayları
düzenlenmiştir.
Aynı proje kapsamında; 112 sosyal çalışma görevlisi, 19 yazı işleri müdürü ve 20 zabıt
kâtibi olmak üzere toplam 151 yardımcı yargı personeline eğitim verilmiştir.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi
Kapsamında;
Avrupa Konseyi işbirliği ve finansmanında, 2018 yılında itibariyle 1143 hâkim ve savcıya
yargısal süreçlerde temel hak ve özgürlükler bağlamında bilgi ve farkındalıklarının artırılması
amacıyla meslek içi eğitim faaliyetleri verilmiştir.
4- 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 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.
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Adli Yargı İlk Derece Mahkeme Sayıları
Mahkeme
Ağır Ceza Mahkemesi

2018
477
1.678

Asliye Ceza Mahkemesi

724

Sulh Ceza Hâkimliği

1.077

Asliye Hukuk Mahkemesi
Sulh Hukuk Mahkemesi

783

Kadastro Mahkemesi

248

İcra Mahkemesi

238

İş Mahkemesi

341

Aile Mahkemesi

329

Ticaret Mahkemesi

192

Tüketici Mahkemesi

106

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

13

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

13

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

19

Çocuk Mahkemesi

110

İnfaz Hâkimliği

150

TOPLAM

6498

İdari Yargı Mahkeme Sayıları
MAHKEME
Bölge İdare Mahkemesi

SAYI
8 (1’i faal değil)

İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi

195

TOPLAM

203
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Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri
a) Bölge Adliye Mahkemeleri
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 15.05.2007 tarih ve 205 sayılı, 07.06.2011 tarih
ve 187 sayılı kararları ile İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Adana, Erzurum,
Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Trabzon ve Van'da Bölge Adliye
Mahkemelerinin kurulması konusunda uygun görüş bildirilmesini müteakip bahsi geçen 15
mahalde faaliyet gösterecek olan bölge adliye mahkemeleri 18.05.2007 ve 13.06.2011 tarihli
"Onay" lar ile kurulmuştur.
Bakanlığımız tarafından çıkartılan ve 07.11.2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan ‘‘Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta
Göreve Başlayacakları Tarihe İlişkin Karar’’da söz konusu mahkemelerin 20.07.2016 tarihinde
tüm yurtta göreve başlayacakları belirtilmiştir.
Bu kapsamda ilk etapta Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve
Samsun illerinde olmak üzere yedi mahalde 20.07.2016 tarihinde faaliyete geçirilmiş ve bilahare
Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun 03.08.2017 tarihli ve 703 sayılı kararına göre Adana Bölge
Adliye Mahkemesi ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 05.09.2017 tarihinde, 06.06.2018 tarihli
ve 217 sayılı kararına göre de Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ve Konya Bölge Adliye
Mahkemesi 03.09.2018 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır.
Böylece, 2018 yılında faaliyette olan bölge adliye mahkemesi sayısı 11’e çıkartılmıştır.

2018 yılı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza ve Hukuk Dairesi sayıları;
MAHAL

CEZA DAİRESİ

HUKUK DAİRESİ

ADANA

16

13

ANKARA

31

48

ANTALYA

19

19

BURSA

13

10

ERZURUM

9

10

GAZİANTEP

31

29

İSTANBUL

43

66

İZMİR

29

31

SAMSUN

11

13

76

KONYA

11

11

SAKARYA

11

13

224

263

GENEL TOPLAM

b) Bölge İdare Mahkemeleri
Bölge idare mahkemeleri, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve
Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 nci maddesi uyarınca
Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Bursa, Erzurum ve Samsun olmak üzere 8 mahalde
26.09.2014 tarihinde kurulmuştur.
Bakanlığımız tarafından çıkartılan ve 07.11.2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan ‘Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve
Başlayacakları Tarihe İlişkin Karar’da söz konusu mahkemelerin 20.07.2016 tarihinde tüm
yurtta göreve başlayacakları belirtilmiştir.
Bu kapsamda Bölge İdare Mahkemeleri ilk etapta Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul,
İzmir, Konya ve Samsun illerinde olmak üzere yedi bölgede 20.07.2016 tarihinde faaliyete
geçirilmiş olup 2018 yılında da 7 mahalde hizmet vermeye devam etmiştir.

2018 yılı Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava ve Vergi Dava Dairesi sayıları;

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

İDARİ DAVA DAİRESİ

VERGİ DAVA DAİRESİ

ANKARA

14

6

BURSA (FD)

3

1

ERZURUM

3

1

GAZİANTEP

9

4

İSTANBUL

12

12

İZMİR

7

4

SAMSUN

3

2

KONYA

7

4

58

34

GENEL TOPLAM
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5- İnsan Haklarına Yönelik Çalışmalar
Uzun yargılama şikâyetlerine 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 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 Bakanlar Kurulu’nun
10 Şubat 2014 tarihli kararıyla görev alanı genişletilmiştir.
Bu kapsamda;
“a)04/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre yapılan kamulaştırma
veya irtifak hakkı tesislerinde uzun yargılama ve enflasyonun etkisiyle kamulaştırma veya irtifak
hakkı bedelindeki değer kaybının telafi edilmediği iddiasıyla yapılan başvurular,
b)Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklulara uygulanan disiplin
yaptırımlarına karşı başvurulan ve 16/05/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununa
göre incelenen itirazlarda savunma hakkının kısıtlandığı iddiasıyla yapılan başvurular,
c)Ceza infaz kurumlarında Türkçe dışında dil kullanıldığı gerekçesiyle haberleşme
hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular,
d)Ceza infaz kurumlarında Türkçe dışında yazılan mektup ve benzeri iletilerin kurum
idaresi tarafından alınmadığı veya gönderilemediği gerekçesiyle haberleşme haklanın ihlal
edildiği iddiasıyla yapılan başvurular,
e)Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların yararlanmak istedikleri
süreli ve süresiz yayınların değişik gerekçelerle engellendiği iddiasıyla yapılan başvurular” ,
Komisyonun görev alanına dâhil edilmiştir.
Ayrıca, Komisyonun görev alanı daha önce 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla AİHM’e
yapılmış ve halen AİHM önünde derdest başvurularla sınırlı tutulmuşken, Komisyonun 6384
sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen zaman bakımından yetkisi de
Bakanlar Kurulu tarafından 6 ay uzatılarak 23 Mart 2013 olarak yeniden belirlenmiştir.
Yine, Tazminat Komisyonu’nun etkinliği göz önüne alınarak, 25 Ocak 2016 tarihli
Bakanlar Kurulu Kararı ile Komisyonun görev alanı yeniden genişletilmiştir.
Bu kapsamda;
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“a)Orman olduğu gerekçesiyle veya 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 2/B
maddesinin uygulanması nedenlerine bağlı olarak tapu kaydının iptal edilmesi veya kadastro
tespiti ya da orman kadastrosu sonucu tapulu taşınmazın ormanlık alanda olduğunun tespit
edilmesi üzerine mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular,
b)Kıyı-kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle tapu kaydının iptal edilmesi üzerine
mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular,
c)Taşınmazın imar planında kamu hizmetine tahsis edilmesi üzerine mülkiyet hakkının
ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular,
d)Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere verilen disiplin yaptırımları
üzerine özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular,
e)Ceza infaz kurumlarında Türkçe yazılan mektup veya benzer iletilerin ceza infaz
kurumu idaresi tarafından alınmaması veya gönderilmemesi üzerine özel ve aile hayatına saygı
hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular”,
Komisyonun görev alanına dâhil edilmiştir.
Diğer yandan, 6384 sayılı Kanun'a eklenen geçici 2 nci maddeye göre makul sürede
yargılama yapılmaması ile mahkeme kararlarının icra edilmemesi iddialarıyla 31 Temmuz 2018
tarihinden önce Anayasa Mahkemesi’ne yapılan ve münhasıran bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla Anayasa Mahkemesi’nde derdest olan bireysel başvuruların Komisyon tarafından
incelenerek karara bağlanması öngörülmüştür. 6384 sayılı Kanun, başvuru yollarının
tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde
Komisyona başvurma imkânı tanımaktadır. Bu değişiklik sonrası Komisyon, başvuruları kabul
etmeye başlamıştır.
Komisyon; Adalet Bakanı tarafından atanan dört kişi ile Hazine ve Maliye Bakanı
tarafından atanan bir kişi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır.
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.
Tazminat Komisyonu'nun 2018 yılına ilişkin istatistikleri aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
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2018 Yılı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı’nın
İstatistik Verileri
(31 Aralık 2018)

1- YAPILAN MÜRACAAT SAYILARI
Uzun Yargılama – Geç İcra

: 7445

TOPLAM

Kamulaştırma

: 495

MÜRACAAT

Cezaevi

: 801

SAYISI

Mülkiyet

: 126

8867

2- KARAR TÜRLERİ ve SAYILARI
Uzun Yargılama – Geç İcra
- Kabul

: 3498

- Red

: 2097

- Birleştirme ve Diğer

: 1840

TOPLAM

: 7435

Kamulaştırma
- Kabul

: 198

- Red

: 286

- Birleştirme

:

TOPLAM

3

: 487

Cezaevi

KARAR SAYISI
8843

- Kabul

: 493

- Red

: 305

TOPLAM

GENEL TOPLAM

: 798

Mülkiyet
- Kabul

: 31

- Red

: 92

TOPLAM

: 123

3- TAZMİNAT MİKTARI
Uzun Yargılama – Geç İcra

: 33.012.408,00 TL

Kamulaştırma

: 6.618.768,00 TL

Mülkiyet

: 3.936.685,00 TL
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Cezaevi

:

266.850,00 TL

TOPLAM HÜKMEDİLEN TAZMİNAT MİKTARI

: 43.834.711,00 TL

ÖDEMESİ YAPILAN DOSYA SAYISI

:

ÖDEMESİ YAPILAN TAZMİNAT MİKTARI

: 42.960.555,00 TL

4076

4- KOMİSYON KARARLARINA İLİŞKİN İTİRAZ DURUMU
Toplam Yapılan İtiraz Sayısı

: 3720

- İtirazın Reddine Karar Verilen (Karar Onama)

: 3590

- İtirazın Kabulüne Karar Verilen (Karar Bozma)

: 107

- Devam Eden İtiraz Dosyaları

:

23

5- KABULEDİLMEZLİK VE MEKTUP BİLGİLERİ
 Komisyon Başkanlığına Bildirilen
Kabuledilmezlik Karar Sayısı

: 7680

 Komisyon Başkanlığı Tarafından Başvurucu ya da
Vekiline Gönderilen Mektup Sayıları
2013 Yılında Çıkan Mektup Sayısı

: 418

2014 Yılında Çıkan Mektup Sayısı

: 774

2015 Yılında Çıkan Mektup Sayısı

: 240

2016 Yılında Çıkan Mektup Sayısı

: 149

2017 Yılında Çıkan Mektup Sayısı

: 649

2018 Yılında Çıkan Mektup Sayısı

: 492

TOPLAM GÖNDERİLEN MEKTUP SAYISI

6- KOMİSYON DERDEST DOSYA SAYISI

:

7- ANAYASA MAHKEMESİ (BAŞVURU SAYISI) :

: 2722

24

530
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nezdinde Derdest Bulunan Başvurulara İlişkin Bilgiler
AİHM’e Avrupa Konseyi üye devletlere karşı yapılan derdest başvuruları gösteren
grafiğe aşağıda verilmiştir;
31 Aralık 2018 Tarihi İtibariyle AİHM Önündeki Derdest Başvuru Sayıları

Diğer 37 Ülke;
8800; 16%
Polonya; 1300; 2%
Sırbistan; 1800; 3%
Gürcistan; 1850;
3%
Ermenistan; 1900;
3%
Azerbaycan; 2050;
4%
İtalya; 4050; 7%

Rusya; 11750; 21%

Romanya; 8500;
15%

Ukrayna; 7250;
13%

Türkiye; 7100; 13%

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Mahkeme önünde Avrupa Konseyi üyesi toplam 47 ülke
hakkında 56.350 derdest başvuru bulunmaktadır. Diğer ülkelerle karşılaştırma yapıldığında,
Ülkemiz 7.100 başvuru ile Rusya (11.750), Romanya (8.500) ve Ukrayna’nın (7250) ardından
dördüncü sıradadır. Ülkemizi İtalya (4.050) ve Azerbaycan (2.050) takip etmektedir.
31 Aralık 2017 tarihinde ülkemiz hakkındaki derdest başvuru sayısı 7.518 iken 2018
yılında bu sayı 7.100’e düşmüştür. Derdest başvuru sayısında 2018 yılı sonu itibariyle 2017 yılı
sonuna kıyasla %5,5 oranında azalma olduğu görülmektedir. Ülkemiz Avrupa Konseyi üyesi
toplam 47 ülke arasında derdest başvuru sayısı bakımından 2017 yılı sonunda 7.518 başvuru ile
üçüncü sıradayken 2018 yılı sonunda 7100 başvuru ile dördüncü sıraya gerilemiştir. Bunda hiç
şüphesiz, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı’nın kapasitesinin güçlendirilmesi, dostane çözüm
yönteminin etkin bir şekilde kullanılması, İnsan Hakları Tazminat Komisyonu ile OHAL
Komisyonu’nun etkin bir şekilde işlemesi, bireysel başvuru yolunun işlerliliğinin artması, AİHS
ile uyumlu yargı paketleri, mahkeme ve yargı mensubu sayısının arttırılması ile farkındalık
arttırıcı faaliyetlere hız verilmesi gibi son dönemde gerçekleştirilen ve halen de devam eden
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reformlar etkili olmuştur. Önümüzdeki süreçte, bu reformların etkisiyle AİHM önündeki derdest
başvuru sayısının daha da azalması beklenmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılan Başvurulara İlişkin Hazırlanan Hükümet
Görüşleri
1 Mart 2012 tarihinden itibaren, AİHM’e yapılan başvurular nedeniyle Hükümet
savunması hazırlama görevi İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı’na verilmiştir. İnsan Hakları
Dairesi Başkanlığı bu görevini yerine getirirken, yargı birimlerinden başvuruya konu olan
dosyaları istemektedir. Ayrıca ilgili kamu kurumları ile yazışmalar ve gerektiğinde toplantılar
yaparak, AİHM’e sunulacak Hükümet savunmasına esas olmak üzere ilgili kamu kurumlarının
görüşlerini almaktadır. Bu şekilde başvurudan ilgili kurum haberdar olmakta ve konuyla ilgili
daha sağlıklı değerlendirme yapılması mümkün olmaktadır.
Yazışmalar sonrasında elde edilen gerekli belgeler ve ilgili kurumların görüşleri İnsan
Hakları Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan tetkik hâkimleri tarafından başvuru evrakı ile
birlikte incelemeye tabi tutulmaktadır. Başvuruyla ilgili AİHM içtihatları ışığında değerlendirme
yapıldıktan sonra Hükümet savunması taslağı hazırlanmaktadır. Hazırlanan taslak, AİHM
tecrübesine sahip insan hakları uzmanlarınca kontrol edilmektedir. Daha sonra ekleriyle birlikte
Güvenli Ağ üzerinden ilgili başvuruya ilişkin Hükümet savunması olarak AİHM’e
gönderilmektedir1. 2018 yılında AİHM’e toplam 340 Hükümet görüşü sunulmuştur.
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’ye 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 uncu maddeler) ihlali tanıma
anlamına gelebilecek ibareler de içerebilmektedir. AİHS 39 uncu maddeye göre süreç gizli
yürütülmeli ve kayıttan düşürme kararı tarihinden itibaren üç (3) ay içinde, taahhüt edilen
miktarın başvuran tarafa ödenmesi gerekmektedir.
AİHM, Hükümetimize tebliğ ettiği başvurularda dostane çözüme ilişkin Hükümet
görüşünü de sormaktadır. Genel olarak AİHM, dostane çözüm miktarları konusunda, benzer
1

Uygulamada AİHM Sekretaryası tarafından Hükümet görüşünün hazırlanması için 16 hafta süre verilmektedir.
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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.
2018 yılında AİHM tarafından dostane çözüm nedeniyle 205 kayıttan düşme kararı
verilmiştir. 2017 yılında AİHM tarafından dostane çözüm nedeniyle 65 kayıttan düşme kararı
verildiği düşünüldüğünde, dostane çözüm nedeniyle kayıttan düşme sayısında % 215 oranında
bir artış olduğu görülmektedir. Bu durum dostane çözüm yönteminin etkin bir şekilde
kullanıldığını göstermektedir.
Tek Taraflı Deklarasyon Teklifleri
Tek taraflı deklarasyon yöntemi AİHM İçtüzüğü’nün 62/A maddesinde düzenlenmekte
ve dostane çözüm teklifinin başvuran tarafça kabul edilmemesi durumunda devreye girmektedir.
Belirli bir miktar ödenmesi taahhüdünü de içeren tek taraflı deklarasyonun dostane çözümden
ayrılan en önemli yönü, ihlalin tanınması ve teklifin başvuran tarafından kabulünün
gerekmemesidir. Bu süreç sonunda da kayıttan düşürme kararı verilir. Ancak bu kararın
verilebilmesi için deklarasyon metninde ihlalin açıkça tanınması, ne şekilde giderileceğinin
belirtilmesi, ihlal karşılığında başvuran tarafa belirli bir miktarın ödenmesi taahhüdünün yer
alması ve gerekiyorsa benzer ihlallerin önlenmesi için alınacak tedbirlerin sıralanması
gerekmektedir. Tek taraflı deklarasyon süreci kamuya açık olarak yürütülmektedir. AİHM,
içtihada ve somut olayın özelliklerine uygun bulmadığı tek taraflı deklarasyon metinlerini kabul
etmemektedir.
Tek taraflı deklarasyon süreci sonunda verilen kayıttan düşürme kararlarının icrasında
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin bir rolü bulunmamaktadır. Ancak, tek taraflı
deklarasyon metninde yer alan taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, AİHS’nin 37 nci
maddesinin 2 nci fıkrasına göre AİHM tekrar devreye girebilmekte ve ihlal kararı
verebilmektedir. Bu son kararın icra aşaması ise Bakanlar Komitesi tarafından takip edilmekte ve
sürecin kayıttan düşürme kararına göre daha zorlayıcı sonuçları olabilmektedir.
2018 yılında AİHM tarafından tek taraflı deklarasyon nedeniyle 146 kayıttan düşme
kararı verilmiştir. 2017 yılında AİHM tarafından tek taraflı deklarasyon nedeniyle 52 kayıttan
düşme kararı verildiği düşünüldüğünde, tek taraflı deklarasyon nedeniyle kayıttan düşme
sayısında % 180 oranında bir artış olduğu görülmektedir.
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Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon ve
Dostane Çözüm Sayıları
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AİHM Tarafından Ülkemiz Hakkında Verilen Kararlara İlişkin Bilgiler
238

İLK 25 ÜLKE İÇİN 2018 YILI AİHS İHLAL KARAR SAYISI SIRALAMASI

500
400
140
300

9 9 8 8 8 6 5
Arnavutluk
Fransa
Slovakya
Bosna
Kıbrıs

15 15 12 12 11 11 11 9

Litvanya
Polonya
Ermenistan
Hırvatistan
Sırbistan
Makedonya

Rusya
Türkiye

Ukrayna
Romanya
Macaristan
Yunanistan
Bulgaristan
Moldova

35 30
27 27 23 20

100
0

71

İtalya
Malta
Montenegro
Azerbaycan
Gürcistan
İspanya

86

200

2018 yılında, Avrupa Konseyi üyesi toplam 47 ülke arasında hakkında 238 ihlal kararı
verilen Rusya’nın ardından Ülkemiz 140 ihlal kararı ile ikinci ülke konumundadır. Ülkemizi 86
ihlal kararı ile Ukrayna takip etmektedir. 140 ihlal kararının 42 tanesine ilişkin olaylar 2002 yılı
ve öncesinde, 88 tanesine ilişkin olaylar ise 2002-2010 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bu
ihlallerin büyük çoğunluğu ise, gözaltında avukat yardımı olmaması (2003 yılında sorun
olmaktan çıkmıştır), Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin bağımsız ve tarafsız olmaması (2017
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Anayasa değişikliği ile mülga olmuştur) ve terörün propagandası ile suçu ve suçluyu övme gibi,
kanun değişiklikleri ile güncel mevzuatta sorun olmaktan çıkmış bulunan konulara ilişkindir.
2012 sonrasında gerçekleşen olaylara ilişkin olarak ise sadece 4 ihlal kararı bulunmaktadır.
Hükmedilen Tazminatların Ödenmesi
Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları arasında “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki
savunmalar ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrasına İlişkin İşbirliği
Protokolü” gereği, AİHM tarafından hükmedilen tazminatların İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı
tarafından ödenmesi, 1 Mart 2012 tarihinden sonra kesinleşen kararlar açısından söz konusudur.
Bu kararlara ilişkin ödemeler, ödeme için tanınan 3 aylık süre içinde gerçekleşmektedir.
2018 yılında Bakanlığımız tarafından 10.088.351,38 TL tazminat ödemesi yapılmıştır.
2017 yılında Bakanlığımız tarafından 52.341.447,73 TL ödeme yapıldığı nazara alındığında,
2018 yılında tazminat ödemelerinde % 84 gibi çok yüksek bir oranda azalma olmuştur.

2018 Yılında Yapılan Tazminat Ödemeleri

ÖDEMESİ YAPILAN KARARLARIN
YILLARA GÖRE DAĞILIMI

TAZMİNAT MİKTARI
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2018
TOPLAM

1.823.800,00 €

10.088.351,38 TL

32.011.128,00 €

117.602.643,48 TL

AİHM Kararlarının İcrası, Hazırlanan Eylem Planları ve Eylem Raporları
AİHM kararlarının icrası iki ana öğeden oluşur; bunlar bireysel (özel) önlemler ve genel
önlemlerdir. Bireysel önlemler, başvuranın hakkının ihlaline yol açan sebepleri ortadan
kaldırmayı sağlayan tüm tedbirler veya ödenecek tazminattır. Genel önlemler ise başvuruya konu
ihlali herkes için ortadan kaldırmayı amaçlayan 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.
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 ya da
Daire’ye bildirilmesidir.
Her iki halde de, eylem planının/raporunun kararın kesinleşmesinden itibaren altı (6) ay
içinde AKİD’e gönderilmesi 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, AİHM karar tarihine kadar olan süreçte,
yapılan mevzuat değişiklikleri, kurumsal düzenlemeler, içtihat değişiklikleri takip edilmektedir.

2018 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararların İcra Dairesi’ne 48 eylem
planı, 91 eylem raporu ve 12 ek bilgi sunulmuştur. 2018 yılı itibariyle henüz sunulmayan ancak
çalışmaları devam eden eylem planı ve eylem raporlarına ilişkin olarak, yargısal merciler ve idari
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kurumlarla çok sayıda yazışma ve toplantılar yapılmıştır. 2018 yılı içinde (01 Ocak 2019 tarihi
itibariyle) 372 dosya kapanmıştır. 2017 yılında 123 dosya kapanmış iken, Bakanlığımız
tarafından yapılan reformların Avrupa Konseyine doğru bir biçimde yansıtılmasının sonucu
olarak bu sayı 372’ye çıkmıştır.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde, icrası denetlenmekte olan derdest dosya
sayısı, 2012 yılında 1861, 2017 yılında ise 1446 iken, bu sayı 2018 yılında; 2012 yılından beri en
düşük değer olan 1231’e gerilemiştir. Bu sayının 2019 yılında daha da azalması beklenmektedir.

Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvurulara Bakanlık Görüşü Hazırlanması

Bilindiği üzere, Anayasa değişikliği ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23 Eylül 2012 tarihi
itibariyle bireysel başvuru hakkı yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Bu Kanun’un 49/2 nci maddesi; “Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar
verilmesi hâlinde, başvurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet
Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde görüşünü yazılı olarak Mahkemeye bildirir.” hükmüne
amirdir. Bu hüküm uyarınca, Bakanlığımız bünyesinde, bireysel başvurularla ilgili Bakanlık
adına görüş bildirme görevi, Makam Oluru ile İnsan Hakları Daire Başkanlığı’na verilmiştir.
İnsan Hakları Daire Başkanlığı bu görevini; benzer konulardaki AİHM içtihatları ile temel
uluslararası insan hakları belgelerini esas alarak ve ilgili kamu kurumlarının görüşünü
değerlendirerek yerine getirmektedir.
Anayasa Mahkemesi tarafından bildirilen bireysel başvurularda; başvurucuların
şikâyetlerine benzer nitelikteki başka başvurular daha önce de Bakanlığımıza bildirilmiş ve
buna ilişkin görüşlerimizin sunulduğu başvurular Anayasa Mahkemesi tarafından karara
bağlanmış ve bu tür şikâyetlerin incelenmesinde göz önüne alınacak kriterler belirlenmiş
olabilir.
Bakanlığımızca bu başvurular açısından bu kriterlerden ayrılarak farklı bir neticeye
ulaşmayı gerektirecek her hangi bir neden bulunmadığı değerlendirilmekte ise, 6216 sayılı
Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 49 uncu
maddesinin 2 nci fıkrası ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 71 inci maddesi çerçevesinde bu
başvurulara ilişkin olarak Bakanlığımızca görüş sunulmasına gerek görülmemektedir.
Bu nitelikteki başvurulara ilişkin tutanak hazırlanıp ilgili başvuru dosyasında
saklanmakta yahut Anayasa Mahkemesi’ne bildirilmektedir.
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Bireysel Başvurulara Ait 2018 Yılı İstatistikî Bilgileri
Gelen Başvuru Sayısı

1723

Verilen Görüş Sayısı

314

Görüş Verilmeyen başvurular

1395

2019 Yılına Devreden Başvuru Sayısı

14

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 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 6 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 dâhil 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 gerçekleştirilmesi amacıyla 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
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7) Savunmanın etkinliğinin arttırılması
8) Yargı kararlarının etkin şekilde icrasının sağlanması
9) Özel hayatın ve aile hayatının korunması
10) Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü önündeki engellerin ortadan kaldırılması
11) İfade ve basın hürriyetinin en geniş anlamda sağlanması
12) Toplanma ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin ortadan kaldırılması
13) Mülkiyet hakkı ihlallerinin önlenmesi
14) Eğitim, araştırma ve farkındalık artırıcı faaliyetlere devam edilmesi
Yukarıda sayılan amaçlara ulaşılabilmesi için belirlenen 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” (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 öngörülmüştür. 6 adet faaliyet
ise hem sürekli hem de orta vadeli olarak öngörülmüştür. Eylem Planında 23 sorumlu birim
bulunmaktadır.
Eylem Planı’ndaki faaliyetlerin belirlenen takvime uygun olarak sorumlu kurumlarca
yerine getirilmesi Bakanlığımız İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilmesi
öngörülmüştür. Bu takip sürecinde sorumlu kurumlarca İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı’na her
altı ayda bir rapor verilmesi, Eylem Planı’nın gerçekleşme durumu hakkında ise Bakanlığımız
tarafından Başbakanlığa yıllık rapor sunulması kararlaştırılmıştır.
Bu çerçevede Eylem Planının uygulanmasına ilişkin ilk Uygulama Raporu (1 Mart 2014 1 Mart 2015) 30 Nisan 2015 tarihinde, ikinci Uygulama Raporu (1 Mart 2014 – 1 Mart 2016) 3
Haziran 2016 tarihinde, üçüncü Uygulama Raporu (1 Mart 2014- 1 Mart 2017) ise 23 Mayıs
2017 tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur. Dördüncü Yıllık Uygulama Raporu (1 Mart 2014 - 1
Mart 2018) ise Haziran 2018 tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur.
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Öte yandan, Eylem Planının uygulanmasına ilişkin Beşinci Yıllık Uygulama Raporunun
hazırlık çalışmalarına esas olmak üzere ilk altı aylık faaliyetlerin bildirilmesi amacıyla Eylül
2018 tarihinde sorumlu kurum ve kuruluşlarla yazışmalar gerçekleştirilmiş ve gelen bilgiler
işlenmiştir. Beşinci Yıllık Uygulama Raporunun ikinci altı ayı için ise Mart 2019 tarihinde
gelecek veriler neticesinde elde edilecek tüm gelişme ve ilerlemelerin Beşinci Yıllık Uygulama
Raporuna işlenerek Cumhurbaşkanlığına sunulması planlanmaktadır.
6- 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 Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Genel
Müdürlük ve Daire Başkanlıkları tarafından talep edilen günlük, haftalık gazeteler ve dergilerden
temin edilerek ilgili birimlerin hizmetine verilmektedir.
Sıra
1

2018 Yılında Baskısı Yapılan Kitaplar
Aile Arabuluculuğu: Yeni Aile Adalet Sistemine Dair Uyuşmazlık Çözüm

(Adet)
3.100

2

Yöntemi
Adalet Dergisi (60. sayı)

4.600

3

İdari Yargı Mevzuatı

1.000

4

Personel İçin İstinaf El Kitabı

3.150

5

Arabuluculukta Etkili Taraf Vekilliği Uygulayıcı Rehberi

6

İdari Yargıda Kalem Yönetimi ve Uygulamaları

10.00
0
1.500

7

T.C. Anayasası ve Seçim Mevzuatı-1

4.000

8

T.C. Anayasası ve Seçim Mevzuatı-2

2.500

9

T.C. Anayasası ve Seçim Mevzuatı-3

2.500

10

İlamlı İcra

500

11

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İstinaf

500

12

T.C. Anayasası

3.000

13

Adalet Dergisi (61. sayı)

4.600
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7- 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. Bu kapsamda 2018 yılında, ceza infaz alanında
Bakanlığımız Stratejik Planı’nda (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


Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret

Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Ocak 2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret

Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Aralık 2018 tarihli ve 30616 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Ceza İnfaz Kurumları Personeli İle Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim
Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20 Aralık 2018 tarihli ve 30631 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 01.01.2019
tarihinde yürürlüğe girmiştir.



Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20 Aralık 2018 tarihli ve 30631 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ceza İnfaz Kurumlarındaki İyileştirme Faaliyetleri
1- Yetişkin İyileştirme Faaliyetleri
Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin psiko-sosyal 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 yardım servisi görevlileri tarafından sürdürülmektedir.
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Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların kuruma kabul edildiği andan
salıverilme sürecine kadar risk-ihtiyaç-uygunluk modeli doğrultusunda değerlendirilmesi ve ruh
sağlığı hizmetlerinin etkin - kanıta dayalı - standart uygulamaları içermesine ilişkin olarak
Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı (YARDM) geliştirilmiştir.
YARDM programı kapsamında geliştirilen Ruhsal Sorunlara Bireysel Müdahale Uygulama
Rehberi ile ilgili ceza infaz kurumlarında görevli tüm psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik
eğitimler düzenlenmiş ve ceza infaz kurumlarında en sık karşılaşılan 26 farklı ruhsal ve
davranışsal sorun ile ilgili bireysel müdahale programı ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. 2018
yılında toplam 50 psiko-sosyal yardım servisi uzmanına uygulayıcı eğitimleri verilmiştir.
Hükümlü ve tutukluların kuruma kabulünden tahliyelerine kadar geçen sürede, çeşitli
mesleki teknik ve yöntemler kullanılarak psikolojik ve sosyal sorunlarının çözümüne yönelik
psiko-sosyal yardım servisi tarafından Bakanlığımızca belirlenen; Öfke Kontrolü Programı,
Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı, Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişimi Programı,
Önce Düşün Programı, Özel Gözetim ve Denetim Programı, İntihar ve Kendine Zarar Vermeyi
Önleme Konusunda Personelde Farkındalık Yaratma Programları 2018 yılında da yürütülmüş
olup, bu programların uygulanmasına dair kurumlarda görevli tüm psikolog ve sosyal
çalışmacılara hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir. 2018 yılı içerisinde 12 psikolog ve
sosyal çalışmacıya Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Uygulayıcı Eğitimi verilmiştir.
Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS); her tutuklu ve hükümlü için kuruma
kabulünden salıverilmesine kadar geçen eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini de kapsayan tüm
kurum sürecinin planlanıp uygulanabilmesi için risk ve ihtiyaçları içeren ayrıntılı durum
saptamasının yapılmasıdır. BİSİS kapsamında hükümlü ve tutuklulara, ceza infaz kurumlarına
kabul

aşamasında

Araştırma

Değerlendirme

Formu

(ARDEF)

doldurulmaktadır.

Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) 3 aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle Kurum
Kabul biriminde görevli ve eğitim almış infaz ve koruma memuru tarafından “ARDEF- Kurum
Kabul Formu” doldurulmakta ve acil risk ihtiyaç raporu ortaya çıkmaktadır. Ardından psikososyal yardım servisinde görevli ve eğitim almış infaz ve koruma memuru tarafından “ARDEFPsiko-Sosyal Memur” formu doldurulmakta, son olarak da psiko-sosyal yardım servisinde
görevli

psikolog

veya

sosyal

çalışmacı

tarafından

“Psiko-Sosyal

Uzman

Formu”

doldurulmasından sonra "Genel Risk İhtiyaç Raporu" ortaya çıkmaktadır. 2018 yılı içinde toplam
247 psiko-sosyal servis memuru ve kurum kabul memuruna BİSİS Eğitimi verilmiştir.
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Ayrıca, 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 sınıflandırmak ve bu doğrultuda bireyselleştirilmiş
müdahale programları geliştirmek amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
finanse edilmiş olan “Değerlendirme, Profil Araçları ve Rehabilitasyon Programlarının
Geliştirilmesi Projesi (DEPAR)” yürütülmüştür. Proje kapsamında geliştirilen risk değerlendirme
aracı ve 15 müdahale programına ilişkin olarak ceza infaz kurumlarında görevli psikolog ve
sosyal çalışmacılara eğitimler verilmiştir.
Bu programlar; “Çözüm Odaklı Terapi: Sorun Çözme Becerileri Düşük Olan
Hükümlüler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu Müdahale Programı, Psikopatoloji Müdahale
Programı, Değişim Motivasyonu Müdahale Programı, Kadın Hükümlüler Müdahale Programı,
Ayrılık Acısı Müdahale Programı, Yüksek Etkili Suçları İşlemiş Hükümlülere Yönelik İntiharın
Önlenmesi Müdahale Programı, Dürtüsellik Kleptomani Müdahale Programı, Cinsel İsteğin
Kontrolü

Müdahale

Programı,

LGBTİ'li

Hükümlülere

Yönelik

Müdahale

Programı,

Radikalleşme (Adli Suçlular), Terör Suçlularına Yönelik Müdahale Programı, Üçüncü
Jenerasyon Terapiler, Genç Hükümlüler İçin Müdahale Programı (18-21 Yaş Grubu), Aile İçi
Şiddet Müdahale Programı, Cinayet Suçu İşlemiş Hükümlülere Yönelik Müdahale Programı”
şeklindedir.
Genel Müdürlüğümüz tarafından kurumlarımızda yürütülmesi uygun görülen çeşitli
bilimsel araştırmaların uygulanması sırasında araştırmacıların ve kurumların süreç içerisindeki
durumunu kolaylaştırıcı, iyileştirici, hızlı ve etkin çözüm önerilerine yönelik 25-26 Haziran 2018
tarihleri arasında Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde
“Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştaya, araştırmalarda
en çok tercih edilen ceza infaz kurumları ile eğitimevlerinde görevli Kurum Müdürü, Kurum II.
Müdürü, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, İnfaz ve Koruma Memuru gibi çeşitli unvanlarda 16
personel katılım sağlamıştır.
Kadın hükümlü tutuklularla çalışan personele yönelik olarak “Kadın Hükümlü Tutuklular
ile Çalışan Personelin Uzmanlaşması” eğitim programı geliştirilmiştir. Bu programda, ceza infaz
kurumu personelinin kadın hükümlü tutuklulara ve onların yanlarında kalan çocuklarına yönelik
uygun davranış biçimleri geliştirmeleri ve Kadına Yönelik Şiddet konusunda farkındalık
kazanmaları hedeflenmektedir. Eğitim içeriğinde kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet, kadın

94

hakları, iletişim, stres yönetimi, doğru davranış biçimleri, annesinin yanında kalan çocuklar gibi
alt başlıklar yer almaktadır. 2018 yılı içerisinde çeşitli unvanlardaki 19 personele programın
eğitici eğitimleri verilmiş olup muhtelif ceza infaz kurumlarında görevli kadın tutuklu
hükümlülerle çalışan 27 infaz ve koruma memurlarıyla programın pilot eğitimi tamamlanmıştır.

2- Çocuk Gözetim- Eğitim- İyileştirme Faaliyetleri:
Ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklu çocukların, kurumda bulundukları
süreci kendileri için bir değişim ve dönüşüm süreci haline getirmek amacıyla bireysel ihtiyaçları
ve kurumsal imkânlar dikkate alınarak grup eğitimleri ve bireysel eğitim hizmetleri yoğun bir
şekilde sürdürülmektedir. Eğitim çalışmaları okuma yazma kurslarından, örgün ve yaygın
eğitime, sanatsal-sosyal ve kültürel çalışmalardan meslek edindirme faaliyetlerine kadar her
alanda sürdürülmektedir.
Ceza infaz kurumlarında çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik hizmetlerin nitelikli
sürdürülmesini sağlayacak kurumsal ortamın yaratılmasına yönelik olarak çocuklarla çalışan her
kademedeki personelin kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan “Genişletilmiş
ARDIÇ Eğitimi Programı”nın 2017 yılında pilot uygulamasının yapılmasının ardından Ocak
2018 tarihinde yeniden bir çalıştay düzenlenerek gerekli görülen düzeltmeler yapılmıştır.
Yapılan düzeltmelerin sonrasında tüm ceza infaz kurumu personellerinden talepler toplanarak
eğitici havuzu oluşturulmuş ve seçilen 50 personele yönelik 05-14 Aralık 2018 tarihleri arasında
"Genişletilmiş ARDIÇ Personel Eğitim Programı Eğitici Eğitimi" düzenlenmiştir. Eğitimin ilk
bölümünde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri tarafından eğiticilerin
eğiticilik becerilerini geliştirmeye yönelik olarak sınıf yönetimi ergenlik, ölçme değerlendirme
gibi konularda eğitimler verilmiştir. İkinci bölümünde ise programda yer alan konular (Çocuk
Suçluluğu ve Adalet Sistemi, Disiplin Prosedürleri, Krize Müdahale, Kurum Yaşamı, Kuruma
Kabul, Gelişim Süreçleri, Ergenlik Dönemi, Kişilik Gelişimi, Olumlu Disiplin Yöntemleri,
Ebeveyn Tutumları, Ahlak Gelişimi, İletişim, Kendini İfade Etme, Etkin Dinleme, Çatışma
Çözme/Yönetme, Ekip Çalışması, Müzakere ve Arabuluculuk, Duyguların Yönetimi, Kişisel ve
Kurumsal İmaj, Mesleki Tükenmişlik, Önyargı ve Ayrımcılık, Hassas ve Özel Gereksinimi Olan
Çocuklarla Çalışma (terör grubu, kız çocukları, yabancı uyruklu çocuklar, cinsel yönelimi farklı
çocuklar, zihinsel-fiziksel engelli çocuklar), Vaka Temelli Çocuklarda Duygusal ve Davranışsal
Sorunlar ile Ruh Sağlığını Etkileyen Durumlar) eğitim alan eğiticiler tarafından anlatılarak,
eğiticilik becerileri konusunda geri bildirim verilmiştir.
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Ayrıca 05-09 Mart 2018 tarihleri ve 12-16 Mart 2018 tarihleri arasında olmak üzere iki
grup halinde yeni açılacak olan Urla Çocuk Eğitimevi’nin tüm personeline

''Genişletilmiş

ARDIÇ Eğitim Programı'' eğitimi verilmiştir.
Ceza infaz kurumlarında görev yapan ve çocuklarla çalışan personele yönelik olarak
"ARDIÇ Psiko Sosyal Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı Mayıs ve Kasım 2018
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu eğitime toplam 42 psikolog ve sosyal çalışmacı personel
katılmıştır.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Bireyselleştirilmiş İyileştirme
Sisteminin belirlenen 20 pilot ceza infaz kurumunda çocuklar için uygulanması faaliyetleri
devam etmektedir. Bu kapsamda söz konusu çalışmalarda personelin bilgi becerisini artırmak
amacıyla; "Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) Kurum Kabul Eğitimi" 25-26 Haziran
2018 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında çalışan 22 personelin katılımıyla,
“Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) Psiko-Sosyal Servis Birimi Eğitimi” 27-29
Haziran 2018 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında çalışan 22 psikolog ve sosyal
çalışmacının katılımıyla, "Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) Grup Lideri Eğitimi"
02-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında çalışan 44 personelin katılımıyla
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
Ceza infaz kurumlarına yeni gelen çocukların uyum sürecini kolaylaştırmak, kaygı
düzeylerini hafifletmek amacıyla ceza infaz kurumunu, kurum yaşantısını ve birimlerini tanıtmak
üzere, "Hükümlü ve Tutuklu Çocuklara İlişkin Oryantasyon Programı" konulu çalıştay 1-5 Ekim
2018 tarihleri arasında, ceza infaz kurumlarında çalışan her ünvandan personelin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalıştay süresince ceza infaz kurumlarında ve çocuk eğitimlerinde kalan
çocuklara yönelik olarak ayrı ayrı olmak üzere "Kurum Tanıtım Broşürü” ve “Sıkça Sorulan
Sorular" dokümanları hazırlanmış, görseller bulunarak tasarımı yapılmıştır. Söz konusu
dokümanların Türkçe’den İngilizce’ye ve Arapça’ya çevirisinin yapılması çalışmaları devam
etmektedir.
Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin kişisel ve sosyal gelişimine
katkıda bulunmak üzere çocuk ve yetişkin ceza infaz kurumlarında görev yapmakta olan
öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ile infaz ve koruma memurlarından oluşan 27 personelin
katılımıyla, belirlenen değerler kapsamında "Değerler

Eğitimi Yıllık Plan ve Materyal

Hazırlama" konulu çalıştay 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Ceza İnfaz Kurumları ve
Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalıştay süresince, her ay
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için belirlenen değerler göz önünde bulundurularak film listeleri hazırlanmış, konferans konuları
belirlenmiş görüş ve öneriler iletilmiştir.

3- Yetişkin Eğitim Faaliyetleri:
Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında ceza infaz kurumlarında bulunan
hükümlü ve tutukluların eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla 28.11.2018 tarihinde
“Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”
imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında ceza infaz kurumlarında bulunan
hükümlü ve tutukluların spor ve diğer etkinliklerini düzenlemeye yönelik 11.12.2001 tarihinde
imzalanan işbirliği protokolü güncelleme çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan işbirliği protokolü
güncelleme çalışmalarında son aşamaya gelinmiş ve 2019 yılı içerisinde imzalanması
planlanmaktadır.
Denetimli Serbestlik Hizmetleri
Denetimli serbestlik; şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında adli makamlarca verilen
ceza ve tedbirlerin toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı; şüpheli, sanık ve hükümlülerin
iyileştirilmesi ve toplumsal hayata uyumlarının güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü
hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir ceza infaz sistemidir.
İnsan odaklı ve toplum temelli bir uygulama olan denetimli serbestlik; kamu güvenliğinin
sağlanması, mağdura verilen zararın en aza indirgenmesi, yükümlülerin tekrar suç işlemelerinin
önlenmesi ve yeniden sosyalleştirilmesi amacına hizmet eder.
Türkiye’de denetimli serbestlik sistemi, 20 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile çağdaş
ceza infaz sistemindeki yerini almıştır. Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere,
15 Ağustos 2005 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı kurulmuş, denetimli serbestlik ile koruma hizmetlerine
ilişkin danışma organı olarak Bakanlıkta Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu
oluşturulmuş ve çok kısa bir süre içerisinde, adalet komisyonunun bulunduğu 133 merkezde
denetimli serbestlik müdürlükleri ile koruma kurullarının teşkilatlanması sağlanarak denetimli
serbestlik hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. Denetimli serbestlik müdürlükleri ile koruma
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kurulları faaliyetlerine hali hazırda, adalet komisyonunun bulunduğu 139 merkezde devam
etmektedir. Viranşehir ve Islahiye Ağır Ceza Merkezleri kurulmuş olup, bu Ağır Ceza
Merkezlerine bağlı denetimli serbestlik müdürlükleri ise en kısa sürede faaliyete geçecektir.
Denetimli serbestlik müdürlüklerinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla; 88 müdür, 61
müdür yardımcısı, 952 denetimli serbestlik uzmanı (254 öğretmen, 226 psikolog, 386 sosyolog,
86 sosyal çalışmacı), 3.439 denetimli serbestlik memuru, 44 şef, 2 teknisyen, 163 hizmetli, 29
şoför ve 211 memur, 1 veri hazırlama kontrol işletmeni, 1 teknisyen yardımcısı, 2 kaloriferci
olmak üzere toplam 4.994 personel görev yapmaktadır.
30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla; denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından 632.885
şüpheli, sanık ve hükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik kararının infazına devam
edilmektedir.
Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Elektronik İzleme:

Elektronik izleme; şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile
toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve
toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Adli
merciler tarafından haklarında denetimli serbestlik kararı verilen ve toplum içerisinde denetim
ve takip altında bulunmaları gereken yükümlülerin sürekli ve etkin bir şekilde denetimlerinin
yapılmasına olanak sağlayan; tekrar suç işlenmesinin önlenmesine, yükümlünün 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 yöntemlerinin denetimli serbestlik infaz sistemi içerisinde
uygulanmasına ilişkin yapılan ön incelemeler ve 2012 yılında gerçekleştirilen elektronik izleme
pilot uygulamalarından edinilen tecrübeler neticesinde; sistemin ülkemiz ceza adalet sistemi
içerisinde uygulanabilmesi için gerekli yasal altyapının oluşturulması amacıyla 11 Nisan 2012
tarihinde 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nda değişikliğe gidilmiş ve ilgili
Kanuna; “Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi
elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.” hükmü 15/A maddesi ile
eklenmiştir.
Kanundaki bu düzenlemenin ardından Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
yeniden düzenlenmiş ve Yönetmeliğin Yedinci Kısım, Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer
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verilen 101-106 ncı maddelerinde elektronik izleme sistemine ilişkin düzenlemelere yer
verilmiştir.
Türkiye’de elektronik izleme uygulamalarına başlanılmadan önce, Adalet Bakanlığı
tarafından diğer ülke uygulamaları incelenmiş ve gerekli alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
25 Şubat 2012 tarihinde elektronik izleme sistemine ilişkin pilot uygulamalara başlanmış,
uygulama 25 Şubat 2012 - 07 Aralık 2012 tarihleri arasında 10 ay süreyle devam etmiştir. Bu
süre içerisinde 81 kişinin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesi ve denetimi
gerçekleştirilmiştir.

İzleme Merkezinin Kurulması

Pilot uygulama sonrasında elde edinilen tecrübeler ışığında, gerekli yasal düzenlemeler
yapılmış, Avrupa ve Amerika’daki elektronik izleme merkezleri incelenmiştir. 19 Ekim 2012
tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Elektronik
İzleme Merkezi’nin kurulumuna ilişkin çalışmalara başlanılmış, 20 Ocak 2013 tarihinde İzleme
Merkezi’nin kurulumu tamamlanmıştır.
Bu alandaki en son teknoloji kullanılarak kurulmuş olan izleme merkezi, yedi
gün/yirmi dört saat esasına göre dört vardiya şeklinde çalışmalarına devam etmektedir. Şu an
itibarıyla merkezde 46 (1 şube müdürü, 1 uzman, 3 büro personeli, 41 izleme personeli) personel
görev yapmaktadır. İzleme Merkezi’nin giriş ve çıkışları elektronik sistemlerle kontrol
edilmekte, çalışan personelin yükümlülerle yaptıkları görüşmeler ve diğer tüm işlemler kayıt
altına alınmaktadır. Sistemin veri güvenliği ise UYAP bilişim sisteminin denetimi altındadır.
25 Şubat-7 Aralık 2012 tarihleri arasındaki pilot uygulamalarla birlikte, elektronik
izlemenin aktif olarak kullanılmaya başlandığı 1 Şubat 2013 tarihinden 2018 yılı Aralık ayı
sonuna kadar toplam 40.276 kişi elektronik yöntemlerle izlenmiştir. Halen 2.612 kişinin
elektronik yöntemlerle izlenmesine devam edilmektedir.

Elektronik izleme Web ve Saha uygulama Eğitimi

Haklarında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin, denetim ve takibinde,
denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğini ve işlevselliğini artırmak ve toplumla başarılı
şekilde yükümlülerin bütünleştirilmesini sağlayabilmek için, alternatif ceza infaz yöntemlerinde
teknolojik alt yapıyı kullanmak adına 7 grup halinde planlanan eğitim programının ilki; 8-12
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Ekim 2018 tarihlerinde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Kundu Tesisleri’nde
gerçekleştirilmiştir. İzleme yazılımının kullanımı ve ekipmanların kurulumu konularında,
toplamda 241 denetim büro personeline verilmesi planlanan eğitim 10-14 Aralık 2018 tarihinde
tamamlanmıştır.

Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde İnfaz ve İyileştirme:

5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 uncu maddesinde Daire
Başkanlığı'nın görevleri arasında yer alan;


Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerini geliştirmek, hükümlülerin yeniden
suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek
amacına yönelik çalışmalar yapmak,



Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme ve
araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, bu konuda gerekli tasarıları
hazırlamak,



Toplum için tehlike hâli taşıyanlara özel dikkat gösterilmesini sağlamak ve bunlara özgü
iyileştirme tedbirlerini geliştirmek,
maddeleri İnfaz ve İyileştirmeden Sorumlu Şube Müdürlüğü'nün doğrudan görev ve

sorumluluk alanını oluşturmaktır.
İnfaz ve İyileştirmeden Sorumlu Şube Müdürlüğü, taşra teşkilatında bulunan toplam
dokuz bürodan beşine yönelik çalışmalardan doğrudan sorumlu durumdadır. Bu bürolar; gelen
evrak, kayıt kabul, infaz, eğitim ve iyileştirme, denetim bürosu şeklindedir. Şube Müdürlüğü
ilgili büroların denetimli serbestlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sürecinde mevzuata uygun
şekilde uygulama birliğini sağlamaları ve personelin gerekli hizmet içi eğitimleri alması yönünde
çalışmalarını yürütmektedir.
İnfaz ve İyileştirmeden Sorumlu Şube Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde
gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik Cumhuriyet
başsavcılıklardan gelen görüş taleplerinin incelenmesi ve cevap verilmesi çalışmalarına devam
edilmiştir. Bu çerçevede 2018 yılı içerisinde 45 görüş hazırlanmıştır.
Adli mercilerce, denetimli serbestlik kapsamında haklarında rehberlik ve iyileştirmeye
yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesini içeren kararlarda, yükümlünün risk ve ihtiyaç
değerlendirmesi sonucunda kendisi için uygun olduğu değerlendirilen eğitim ve iyileştirme
çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar, eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli denetimli

100

serbestlik uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.
Denetimli serbestlik müdürlükleri eğitim ve iyileştirme büroları tarafından yürütülmesi
planlanan programlar aşağıda belirtilmiştir.
a. Hayat için Değişim Programı ve Öfke Kontrolü Programı Güncelleme Çalışmaları
b. Seminer Çalışmalarının Kılavuzlaştırılması
c. Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Manevi Rehberlik Programı
d. Bağımlılıkla Mücadelede Aile Eğitimi
e. Değerler Eğitimi
f. Değişim Saati Programı
Fiziksel Yapıdaki İyileştirmeler
2018-2022 yılları arasını kapsayan yatırım planlaması uyarınca;
2018 yılında kapalı ceza infaz kurumuna bağlı açık ceza infaz kurumları ile birlikte 14
ceza

infaz

kurumu

hizmete alınmıştır.

2018

yılında

8.246 kişilik kapasite

artışı

gerçekleştirilmiştir.
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 hareket
eden, karşılıklı güvene dayalı, zamanı ve kaynakları doğru yöneten, inisiyatif kullanan, sürekli
öğrenen ve öğreten bir yönetim felsefesini egemen kılmaktır.
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25.12.2017
(mülakat)

3.611

3.222

89

75

10.09.2018
(mülakat)

7.467

6.681

49

266 223 42 185 21

02.01.2018
(khk)

40

02.01.2018
(khk)

165

20.02.2018
(kura)

25

14

04.04.2018
(kura)

30

30

07.05.2018
(kura)

80

58

42

91

İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ

İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ

MEMUR

HİZMETLİ

SÜREKLİ İŞÇİ

TABİP

KALORİFERCİ

TEKNİSYEN

AŞÇI

SAĞLIK MEMURU

ŞOFÖR

KÂTİP

UNVAN

İKM

İLANA GÖRE TOPLAM SAYI

MÜLAKAT/ KURA/ KHK TARİHİ

2018 YILI PERSONEL ALIM İLANI İSTATİSTİKLERİ

34

10 30

165

11

80

GENEL
11.418 9.903 138 341 281 84 276 55 80 165 186 44 10 30
TOPLAM
10.09.2018 ve devam eden tarihlerde mülakatı yapılan 7467 sözleşmeli personel
yerleştirme işlemleri devam etmektedir.
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İnfaz Sistemini Güçlendirmeye Yönelik Yürütülen Projeler
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde yürütülen proje
faaliyetleri başlıklarına göre aşağıda verilmiştir;
A- Avrupa Birliği Projeleri

Ceza İnfaz Kurumlarında Uzaktan Eğitim Sisteminin Kurulması Projesi
"Ceza İnfaz Kurumlarında Uzaktan Eğitim Sisteminin Kurulması Mal Alımı Projesi"
kapsamında personele yönelik artan eğitim ihtiyacına cevap verebilmek ve eğitim faaliyetlerini
zenginleştirmek amacıyla “Video Konferans Sistemi” kurulmuştur.
Ceza infaz kurumunun yapılacak eğitim yayınlarına katılabilmesi amacıyla, ülke
genelinde 30 ceza infaz kurumuna uzaktan eğitim sınıfları oluşturulmuştur. Merkezden ve
karşılıklı yayın yapma ilkesi ile çalışan toplam 31 video konferans platformu aracılığıyla sistem
kapsamında eşzamanlı eğitim yayını yapılabilmektedir.
Sistem kapsamında en az 300 personel anlık olarak yapılan eğitim yayınlarına dâhil
olabilmektedir. 2018 yılı itibariyle video konferans sistemi test eğitimlerine başlanmıştır. Ayrıca,
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile AB Delegasyonu tarafından çeşitli ceza infaz
kurumlarına sistemin denetimi için yerinde kontrol ziyaretleri yapılmıştır.

Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
IPA I dönemi 2010 yılı programlaması kapsamında 2016-2018 yılları arasında eşleştirme
ve tedarik modeli ile yürütülen projenin tedarik bileşeni kapsamındaki çalışmaları devam
etmektedir.
Elektronik izleme sisteminin kurumsal kapasitesini güçlendirmek, yükümlülerin etkin
kontrolünde ve mağdurların korunmasında kullanılmak amacıyla pilot olarak belirlenen 12
denetimli serbestlik müdürlüğüne; araç, motosiklet, ekipman ve parmak izi okuma sisteminin
teslimat ve kurulumları yapılmıştır. Hazırlanan mevzuat taslakları doğrultusunda yazılımlar
oluşturulmuştur. Ayrıca, pilot uygulamayı yapacak 12 denetimli serbestlik merkezinde elektronik
izleme müdahale ekibi oluşturulmuştur.
2018 yılında MFİB ve AB Delegasyonu tarafından çeşitli denetimli serbestlik
müdürlüklerine denetim amacıyla yerinde kontrol ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
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Türkiye'deki Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar için Etkili bir Risk
Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcısı olduğu, “DENGE-Denetimli
Serbestlik Gençlik Programı” UNICEF ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile yürütülmüştür.
Proje bir yıl uzatma alarak 3 yıl sürede tamamlanmıştır.
Proje ile çocuklar için etkili, ölçülebilir ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu
destekleyici müdahale programları geliştirmiştir. Aynı zamanda, çocukların toplumla başarılı
şekilde bütünleştirilmesini sağlayabilmek için bir risk ve ihtiyaç değerlendirme aracı
oluşturulmuştur. İş birliğine dayalı bir sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, başta çocuk koruma
ve çocuk adalet sistemi alanında çalışmakta olan profesyoneller olmak üzere, ilgili tüm kurum ve
kuruluşlar, STK'lar ve medya ile kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür.

Ceza İnfaz Kurumlarında Radikalleşmenin Önlenmesi İçin Terör Mahkûmların İdaresinin
İyileştirilmesi Projesi
IPA 2 dönemi 2015 yılı programı kapsamında eşleştirme ortağı İspanya ile ortaklaşa
yürütülecek olan proje ile terör mahkûmlarının radikalleşmelerinin önlenmesi, terör
mahkumlarına yönelik ceza infaz sisteminin eğitim, ıslah ve idari kapasitesinin iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır.
2018 yılı içinde gerek Merkezi Finans ve İhale Birimi gerekse Avrupa Birliği
Başkanlığının yorumlarına istinaden proje fişinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. İhalesi
yapılan projede, seçim toplantısı yapılarak İspanya eşleştirme (Twinning) ortağı olarak
seçilmiştir. MFİB koordinasyonunda proje sözleşmesi hazırlanmıştır.

Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezlerinin Kurumsal Kapasitelerinin
Güçlendirilmesi Projesi
IPA 2 dönemi 2016 yılı programı kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülke ya da ülkeler ile
eşleştirme modeli ile yürütülecek olan projenin amacı, ceza infaz kurumları personel eğitim
merkezlerinin kurumsal kapasitesinin işleyiş ve iletişim modeli, insan kaynakları ve eğitim
programları yönünden geliştirilmesidir.
2018 yılında MFİB, Avrupa Birliği Başkanlığı ve AB Delegasyonunun yorumlarına
istinaden proje fişi revizyonları yapılmıştır. Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Genel
Müdürlüğü proje fişini küçük yorumlarla kabul ettiğine dair geri bildirim göndermiştir. Gelen
yorumlara istinaden proje fişinde son değişiklikler yapılarak Bakanlığımız Dış İlişkiler ve
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Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Proje fişinin ilgili birimlerden geri bildirimlerinin
alınması ve 2019 yılı ilk çeyreğinde dolaşıma çıkarılması beklenmektedir.

Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli Geliştirilmesi Projesi
IPA 2 dönemi 2016 yılı programı kapsamında inşaat, tedarik ve teknik destek modeli ile
yürütülecek olan projenin amacı, ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocukların
kurumun olumsuz yaşantısından zarar görmemesi amacıyla fiziksel ve sosyal koşulları çocuğun
yüksek yararına uygun olarak düzenlenmiş ortamların geliştirilmesidir.
Proje fişi yazımı çalışmaları devam etmektedir. Doküman hazırlıkları konusunda AB
Komisyonuna fon başvurusu yapılmış olup, hazırlıkları kapsamında uzman desteği alınması
planlanmaktadır.

Cezaevlerinde Radikalleşmenin Önlenmesi Erasmus+ Projesi (R2PRIS)
"Cezaevlerinde Radikalleşmenin Önlenmesi Projesi (R2PRIS)” AB Komisyonu Erasmus
Plus Programı kapsamında, 2015-2018 yılları arasında Portekiz, Romanya, Norveç, Belçika’dan
resmi kurumlar, üniversiteler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa
yürütülmüştür. Projenin amacı ifade edilen problemler doğrultusunda, iyileştirme ve eğitim
personelinin yetkinliğini artırmak, radikalleşme sinyallerini erken algılama ve uygun
müdahalede bulunma becerilerini geliştirmektir.
Proje kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Projenin kapanış toplantısı ve son
proje yönetim toplantısı ise 3-4 Temmuz 2018 tarihlerinde Portekiz de yapılmıştır.

Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarının Mesleki ve Sosyal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi
Erasmus+ Projesi
Proje, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Yenilik ve İyi
Uygulamaların Değişimi için İş birliği projeleri kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
tarafından koordine edilen ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ankara Personel Eğitim
Merkezi, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, CİPDER, Romanya, İtalya ve Portekiz
ülkelerinden üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları arasında ortaklaşa yürütülmüştür.
Projenin temel amacı, ceza infaz kurumu çalışanlarının mesleki ve sosyal yetkinliklerinin
geliştirilmesi için proje kapsamında eğitim modülleri oluşturulması ve personele eğitim
verilmesidir.
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Proje uygulama süresi içinde ceza infaz kurumu personelinin ihtiyaçlarını belirlemek
amacıyla bir SWOT ve ihtiyaç analizi çalışması yapılmış, personele yönelik bir kalite kataloğu
hazırlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun olarak, yurtdışı
ortakların da deneyim ve bilgi paylaşımları ile geliştirilen eğitim modülleri yüz yüze verilmiş ve
görsel materyaller personel eğitimini desteklemek amacıyla proje web sitesinde paylaşılmıştır.

B- Bakanlığımız Eylem Planı Kapsamında Yürütülen Projeler

2018 yılı içerisinde Bakanlığımız Eylem Planı kapsamında yürütülen proje faaliyetleri
başlıklarına göre aşağıda verilmiştir.

Kurtarma ve Rehabilitasyon Projesi
Projenin amacı, bakıma muhtaç sokak hayvanları ile mahkumları bir araya getirerek,
cezaevi sonrası yaşama hazırlamak üzere mahkumlara sorumluluk alma, empati kurma ve
sağlıklı iletişim gibi hususların tekrar kazandırılması, bakım ve eğitim verilerek sokak
hayvanlarına yuva kazandırılmasıdır.

Ağaçlandırma Koordinasyon Projesi
Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan
yükümlüler ile ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik personelinde ağaç sevgisini
geliştirmek, kurum kültürüne ağaçlandırma için dikim ve bakım faaliyetlerini de ekleyerek
ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunmak ve toplumda çevre bilincini geliştirmeyi
amaçlamaktadır.

Denetimli Serbestlik Sürecinde Mentörlük Suretiyle İş Edindirme Projesi
Eski hükümlülerin ve DS sistemi içerisinde bulunan mevcut yükümlülerin iş istihdamının
artırılması, kamuoyu ve işverenlerde eski hükümlülere yönelik önyargıların kırılması
amaçlanmaktadır.

Avrupa Cezaevi Personeli Futbol Turnuvası
Ceza infaz sisteminde uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, personelin sosyal anlamda
motivasyonunun artırılması, ceza infaz kurumları ve bilhassa personel yönünden kamuoyunda
olumlu algı oluşturulması ve ülkemizin tanıtımını amaçlayan bir projedir.
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Ceza İnfaz Kurumlarında Kojenerasyon, Yenilenebilir Enerji ve Tasarruf Projesi
Projenin amacı, çeşitli aktiviteler ve yük getirmeyecek olanaklar aracılığıyla kurumların
elektrik, su ve kurum içi ya da kampüs içi ulaşım araçlarından tasarruf sağlanmasıdır.

Ceza İnfaz Kurumlarında Hak İhlallerini Önleyici Mekanizmaların Güçlendirilmesi
Projesi
Projenin amacı, mahkûmların talep ve şikâyetleri doğrultusunda eksikliklerin giderilmesi,
mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi ve çözüm odaklı dönüşlerle mahkûmlara işleyişin
uygun şekilde ilerlediğini göstererek güven duygularını arttırmaktır. Cezaevlerine yönelik gerek
iç hukuk yolları kullanılarak yapılan başvuru sayılarını gerekse iç hukuk yolları tükendiği zaman
AİHM’e yapılan başvurular ile yetkisi dâhilinde insan hakları kurum ve kuruluşlarına, TBMM
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na ve STK’lara yapılan başvuru sayılarını azaltarak,
cezaevleri

ve

insan

hakları

açısından

Türkiye

Cumhuriyeti’nin

itibarını

korumayı

amaçlamaktadır.

Personel Seçim ve Terfi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
Proje ile ölçek, anket ve envanter gibi değerlendirme araçları ile işe uygunluk ve kişilik
analizleri yapılarak standart bir işe alım, atama ve terfi sistemini geliştirmek ve Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün insan kaynakları kapasitesini güçlendirmektir.

Ceza infaz Kurumu İdarecilerinin Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi
Ceza infaz kurumu müdürlerinin yönetsel görevlerine ve sorumluluklarına bakıldığında,
para, personel, hükümlü yönetimi, kurumlar arası ilişkiler gibi alanlarda önemli yetkiler kullanan
ve kamu harcaması yapan idarecilerdir. Yetenek ve becerilerine göre, kurum üzerinde değiştirici
ve dönüştürücü bir etkiye sahip olabilmektedirler. Bu proje ile kurum yöneticilerinin liderlik
becerilerinin geliştirilmesi, yönetici eğitimine özel bir önem verilmesi suretiyle kurumların
standartlarının yükseltilmesi, etkin ve verimli bir kamu idaresinin gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır.

Yeniden Suç İşleme (Residivizm) Oranlarının Ölçülmesi Projesi
Ceza infaz kurumlarında aşırı kalabalıklaşmanın temel nedenlerinden biri de suç tekrarıdır.
Suç tekrarına yönelik çalışmaların etkinliğinin arttırılması için bu oranların ölçülmesi ve infaz
politikalarının bu verilere göre planlanması önem arz etmektedir. Tüm dünyada yeniden suç
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işleme oranlarının ölçülmesine yönelik çalışmalar yürütülmesine karşın ülkemizde bu oranların
belirlenmesi için yürütülen özel çalışmaların sayısı çok sınırlıdır. Proje ile infaz politikalarına
yön verecek yeniden suç işleme oran ve nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Ceza infaz Kurumlarında Uygulama Birliğinin Sağlanması, Güvenlik ve İşletim
Standartlarının Belirlenmesi Projesi
Ceza infaz kurumlarında farklı uygulamaların tespiti çalışmaları neticesinde; yönetim
servisleri başta olmak üzere diğer servislerin çalışmalarında hükümlü tutuklu ve personel için
standartların belirlenmesi ile aynı tip kurumlar için uygulama bütünlüğünün sağlanması,
kurumsal yapı ve hafızanın yönetim değişiklileri neticesinde farklılaşmasının önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumlarında Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarının Geliştirilmesi Projesi
Hükümlü ve tutukluların fiziksel ve psikolojik sağlık durumlarının desteklenmesi, günlük
yaşantılarına belirli bir disiplin ve program oluşturulması, hükümlü ve tutukluların sigara
bağımlılıklarının azaltılarak başta sağlık olmak üzere sosyal ve ekonomik olarak iyileştirilmesi
hedeflenmektedir.

Terör Örgütleri Araştırma Projesi
Terör hükümlüleri ile derinlemesine görüşmeler yaparak din istismarı temelli örgütlerin
yapısını anlamak ve örgüt yapılarına göre radikalleşme sinyallerini tespit ederek bu konuda infaz
uygulamalarının etkinliğinin arttırılması amaçlanmıştır.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde Ölçme ve Değerlendirme Biriminin Kurulması
Projenin amacı, objektif veriler elde ederek, bu veriler ışığında sorunları ortaya
çıkarmaktır. Elde edilecek verilerle, ihtiyaç tespitleri yapılarak dolayısıyla ceza infaz kurumu
bazında önlemler alınacaktır. Bu verilerden arşiv oluşturularak sürecin uzun vadede izlenmesinin
sağlanması da hedeflenmiştir.

ACEP- Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyon Projesi (KİOSK)
Ceza İnfaz kurumlarında hâlihazırda yapılan uygulamaların teknolojik gelişmelerden
faydalanarak geliştirilmesi, daha önce hiç yapılmamış yeni teknolojik uygulamaların ceza infaz
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kurumlarına entegrasyonu ve bu sayede kurumlarda yapılan işlerin güvenirliliğinin arttırılarak
daha hızlı ve daha az iş gücü ile yapılmasını amaçlayan bir projedir.
Ceza İnfaz Alanında Uluslararası Teşekkül Kurulması Projesi
Projenin amacı, Ülkemizin ceza infaz alanında örnek ülke konumuna gelmesi, diğer
ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesi, Türk Ceza İnfaz Sistemi’ndeki iyileştirme ve gelişmelerin
uluslararası alanda etkin tanıtımı ve sistemimizin uluslararası alanda görünürlüğünün
arttırılmasıdır.

Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS)
Proje ile, denetimli serbestlik yükümlülerinin etkin bir şekilde takip edilmesi, gelişen
teknolojiye uyum sağlanması, çağdaş takip sisteminin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Çalışma Grupları Projesi
Proje kapsamında; hâlihazırdaki uygulamalar hakkında geri bildirim alınması, spesifik
gruplarla ilgili raporlama yapılması, yol haritası belirlenmesi için fikir havuzunun oluşturulması,
uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşların toplantıları için etkin katılımcı seçilebilmesi
amaçlanmaktadır.

Bilim ve İstişare Kurulunun Oluşturulması Projesi
Yapılacak çalışmalarda; bilimsel, yenilikçi ve objektif olmayı sağlamak amacıyla
akademisyenlerden destek almayı hedefleyen bir projedir.

Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Materyal Hazırlanması Projesi
Projenin amacı, hükümlü ve tutukluları bilgilendirmek ve farklılık yaratmak istenilen
konularda büyük bir kitleye zaman ve personel tasarrufu sağlayarak ulaşmaktır.

Çocuklar İçin Kademeli İnfaz Sistemi Projesi
Proje ile, tüm çocuk hükümlü ve tutukluları kampüs içinde birleştirmek ve çocuk infaz
sisteminin aşamalı hale gelmesini sağlamak amaçlanmaktadır.
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Web Sitesinin İyileştirilmesi Projesi
Projenin amacı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesini yenilikçi,
ihtiyaca cevap verebilen, yurtdışı iyi uygulama örneklerini kapsayan ve interaktif bir yapı olacak
şekilde geliştirmektir.

Mahkûmlara Yönelik VR Teknolojisi Uygulaması
Proje ile hükümlülerin rehabilitasyonunu ve toplumla yeniden bütünleşmesini sağlamak
hedeflenmiştir.

Personelin Kurumsal Aidiyetinin Arttırılması Projesi
Proje ile ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik ve Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü personelinin moral ve motivasyonunun artırılması amaçlanmaktadır.
Kadın Hükümlülere Yönelik Mikrokredi Uygulaması Projesi
Proje, tahliyesi yaklaşan kadın hükümlülerin tahliye sonrası ekonomik bağımsızlıklarını elde
etmelerine destek olmayı hedeflemektedir.

CTE İnsan Kaynakları Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
Proje ile personelin kurumsal bağlılığının arttırılması, kamuoyunda özellikle güvenlik
personeline yönelik olumsuz «gardiyan» algısının kırılması, personelin görev tanımlarının
belirlenerek daha etkin bir istihdam politikası oluşturulması, merkez ve taşra teşkilatında iş
analizleri yapılarak ihtiyaç duyulan gerçek istihdam düzeyinin saptanması, bu sayede işgücü
tasarrufu sağlanarak birimler arası adaletsizliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Erken Tahliye ve Koşullu Salıverilme Sistemlerinin İyileştirilmesi Projesi
Proje ile CGTİHK'da geçen Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı
(105/A md.) ve Koşullu Salıverilme (107 md.) maddelerine ilişkin mevzuatın revize edilerek
erken tahliye ve koşullu salıverilmenin eğitim ve iyileştirme programlarına katılma, kurum
kurallarına uyma, diğer hükümlü ve personeller ile ilişkiler gibi somut kriterlere dayalı olarak
belirlenmesi, bu amaçla bir puan sistemi ve yazılım oluşturulması amaçlanmaktadır.
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Ceza İnfaz Kurumu Mimarisi Projesi
Projenin amacı, ülkemizin koşullarına uygun ve işlevsel ceza infaz kurumu modeli
geliştirmektir.
e-Doktor Uygulaması Projesi
Proje ile ceza infaz kurumlarındaki sağlık hizmetlerinin teknolojik gelişmelerden
faydalanarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası İkili İşbirliklerinin Artırılması Projesi
Proje ile, ülkemizin çağdaş ceza infaz sisteminin uluslararası alanda tanıtılarak infaz
alanında etkin bir uluslararası model olunması, iyi uygulama örneklerinin ülkemize entegre
edilmesi ve yabancı ülke personeline eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Radyo Projesi (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Radyo İstasyonu
Kurulumu)
Projenin amacı; kötü algıları kırmak, reklam geliri elde etmek, dinleyicilere zamanında doğru
bilgileri ulaştırmaktır. Hükümlü ve tutukluları olumlu yönde etkilemek, ceza infaz kurumlarında bulunan
hükümlü ve tutuklular, aileleri, personel ve radyo dinlemek isteyen herkese hitap edebilecek; müzik,
haber ve söyleşiler ile dinleyicilere doğru bilgileri ulaştırmaktır.

8- 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.
Ülkemizde resmi bilirkişi kurumu olan Adli Tıp Kurumu, adalet işlerinde bilirkişilik
görevi yapmanın yanında, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları düzenlemekte,
adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmekte ve
eğitim programları yürütmektedir.
Kurum kapasitesinin güçlendirilmesi, fiziki alt yapı ve teknik imkânlarının arttırılması
için son yıllarda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalarla, Kurumun insan
kaynakları kapasitesi geliştirilmiş, teknik ve bilimsel altyapısı güçlendirilmiştir. Adli Tıp ve
Adlî bilimler alanında kullanılan teknolojik imkânların çoğu gelişmiş ülkelerin ilerisinde
bulunmaktadır. Kurum, laboratuarlarıyla kalite belgeleri almakta ve uluslararası akreditasyon
çalışmaları sürdürmektedir.
Adli Tıp Kurumu’nun yakın bir gelecekte daha iyi bir yerde olması amacıyla Stratejik
Plan ve Yargı Reformu Strateji kapsamında birçok çalışma yürütülmesi hedeflenmektedir.
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Bu bağlamda, Adli Tıp ve 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 (yedi) birimden oluşmaktadır. 2018 yılında
faaliyete geçen birimler göz önüne alınarak, 31.12.2018 tarihi itibarı ile örgüt yapısı aşağıda
gösterilmiştir;

*

●

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı (İstanbul)

●

Adli Tıp Başkanlar Kurulu (İstanbul)

●

Adli Tıp Üst Kurulları (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 81 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.

2018 yılında Adli Tıp Kurumu 'nda görev yapan mevcut personel sayısı 705'si kadın,
1022’i erkek olmak üzere 1727 kişidir. 2018 yılı sonu itibariyle görev yapan personelin, yaş ve
cinsiyet durumu aşağıda belirtilmiştir.

YAŞ

ERKEK

KADIN

TOPLAM

31-55

178

162

340

65-97

364

242

606

30-45

174

175

349

50-Üzeri

306

126

432

TOPLAM

1022

705

1727

112

Unvan

ERKEK

KADIN

TOPLAM

Başkan

1

0

1

Başkan Yardımcısı

3

0

3

Grup Başkanı

6

1

7

Adli Tıp Şube Müdürü

4

0

4

Antropolog

0

1

1

Asistan

72

32

104

Gözlem İhtisas Daire Bşk.

0

1

1

Morg İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

Kimya İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

Biyoloji İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

Trafik İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

Biyolog

17

15

32

Kurum Tabibi

0

0

0

Diş Hekimi

0

1

1

Diş Tabibi

0

0

0

Eczacı

0

0

0

Fizik İhtisas Daire Bşk.

0

0

0

İhtisas Kurul Başkanı

8

0

8

İhtisas Dairesi Başkanı (Ths)

7

1

8

İhtisas Dairesi Başkanı (Shs)

8

2

10

İhtisas Dairesi Başkanı (gih)

1

0

1

Ayniyat Saymanı

1

0

1

Kütüphaneci

1

0

1

İhtisas Kurul Üyesi

45

11

56

Fizikçi

2

0

2

Psikolog

1

4

5

Raportör

0

0

0

Sosyal Hizmetler Uzmanı

0

1

1

Şube Müdürü

0

0

0

Tabip

3

0

3

Uzman (Ths)

45

24

69

113

240

145

385

Uzman Tabip

0

0

0

Hemşire

0

14

14

Laborant

30

33

63

1. Hukuk Müşaviri

0

1

1

Hukuk Müşaviri

1

0

1

Evrak Ve Arşiv Şube Müd.

0

0

0

İdari Ve Mali İşler Şube Müd.

0

0

0

Personel Eğitim Şube Müd.

0

0

0

Şef

20

23

43

İnfaz Ve Koruma Baş Memuru

1

0

1

Memur

25

15

40

Ambar Memuru

0

0

0

Ayniyat Memuru

1

0

1

Emanet Memuru

2

0

2

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi

3

0

3

İnfaz Ve Koruma Memuru

11

3

14

Santral Memuru

0

0

0

Silah Muayene Memuru

0

0

0

Daktilograf

1

3

4

Sekreter

0

0

0

150

156

306

Şoför

10

0

10

Kimyager

25

27

52

Mühendis

89

63

152

Tekniker

49

35

84

Teknisyen

20

5

25

Teknisyen Yardımcısı

3

1

4

Sağlık Teknikeri

40

50

90

Sağlık Teknisyen Yardımcısı

4

1

5

Sağlık Teknisyeni

7

1

8

Otopsi Teknisyen Yardımcısı

16

5

21

Uzman

Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni
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Laborant Yardımcısı

3

0

3

Hizmetli

30

30

60

Aşçı

6

0

6

Kaloriferci

0

0

0

Bekçi

6

0

6

1022

705

1727

Genel Toplam

31.12.2018 tarihi itibariyle Adli Tıp Kurumu’nda görev yapan personelin 553’ü doktora,
139’u yüksek lisans, 452’si lisans, 300’ü ön lisans, 201’i lise ve 62’si de ilköğretim düzeyinde
eğitim görmüştür.
Eğitim
Durumu
Kişi Sayısı

Doktora
553

Yüksek
Lisans
139

Lisans

Ön Lisans

Lise

İlköğretim

452

300

201

62

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

Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği mahkemeler, hâkimlikler ve
savcılıklar tarafından gönderilen adlî tıpla ilgili konularda, bilimsel ve teknik görüş bildirmekte
olup; 2018 yılına ait faaliyetleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

İşlem Yapılan Belge Açıklaması

Gelen
Evrak

Giden
Evrak

129.597

126.981

113.101

113.101

235.265

235.265

80.775

83.016

Mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar tarafından
gönderilen dosya (Merkez)

Mahkemeler, hakimlikler ile savcılıklar tarafından gönderilen dosya
(İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlükleri)

Mahkemeler, hakimlikler ile savcılıklar tarafından gönderilen dosya
(Taşra Teşkilatı Adli Tıp Şube Müdürlükleri)

Mahkemeler, hakimlikler ile savcılıklar tarafından gönderilen dosya
(Taşra Teşkilatı Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları)
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9- 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 çalışmadır. Böylece dezavantajlı grupların
hukuk yollarını bilgi eksikliği, güvensizlik, karmaşık hukuk prosedürleri nedeniyle
kullanamamasının önündeki engellerin 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 birtakım adımlar atılmıştır.
Adli Yardım Sisteminin Güçlendirilmesi
Adli yardım, faydalanıcılara yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak
muafiyet ile yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet sağlar.
Türkiye’nin taraf olduğu AİHS’in 6 ncı maddesindeki adil yargılanma hakkı ve
Anayasanın 10 uncu maddesindeki kanun önünde eşitlik ilkesi kapsamında; adli yardım adalete
erişimin temel unsurlarından biri olarak kabul edilmiştir.
AB ülkeleri adına İspanya-Litvanya-Fransa konsorsiyumu ile ortaklaşa yürütülmüş olan,
Adalet Bakanlığının ana faydalanıcısı, Türkiye Barolar Birliğinin eş faydalanıcısı olduğu
“Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi” 2016 yılında
uygulanmaya başlamıştır.
Proje ile AİHS’in 6 ncı maddesine uygun olarak ülkemizdeki adli yardım sisteminin
güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamında tüm paydaşlar ile kapsamlı çalışmalar yürütülmüş ve adli yardım
sisteminin bütünüyle etkin işleyip işlemediği, mevcut durumun analizi ve varsa sistemin
sorunlarının tespiti amacıyla memnuniyet anketleri yapılmıştır.
31.01.2018 tarihinde, “Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB
Eşleştirme Projesi”nin dördüncü bileşeni kapsamında; ülkemizdeki mevcut adli yardım
sisteminde iyileştirmeler öngören ve mevzuat değişiklik önerilerini içeren bir kılavuz
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hazırlanması ile ilgili çalışma grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir.
15.05.2018 tarihinde, ülkemizdeki adli yardım sistemine dâhil olan kamu görevlilerine
yönelik eğiticilerin eğitimi seminerleri düzenlenmiştir.
06.06.2018 tarihinde projenin kapanış töreni gerçekleştirilmiş olup, proje çalışmalarının
2016 yılının Haziran ayından bu yana sistemdeki tüm paydaşlarla etkin iş birliği ile yürütüldüğü
belirtilmiştir. Bu proje kapsamda elde edilen kazanımlardan Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet
Bakanlığı Stratejik Planı güncelleme çalışmalarında yararlanılmıştır.
"Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi" ile
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılımı, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Teşkilatının uygulayıcılığı, İsveç Ulusal Kalkınma Ajansı ile Türkiye Barolar Birliğinin
finansman desteği ile yürütülen, Türkiye Barolar Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu,
“Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA)
Projesi” kapsamında, söz konusu yasal değişiklik önerilerinin taslak bir metin haline
getirilmesine ilişkin ortak bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Anılan yasal değişiklik önerilerini
içeren taslak metin üzerinde görüş alışverişinde bulunmak üzere; 30 Haziran-1 Temmuz 2018
tarihlerinde Bakanlığımız ve Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin yanında, hâkim, savcı,
avukat ve akademisyenlerin katıldığı toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak, Türkiye’deki adli yardım sisteminin iyileştirilmesine yönelik bir stratejik
plan ve bu plan çerçevesinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda değişiklik öngören mevzuat değişikliği
taslağı hazırlanmıştır. Anılan çalışmalarda, adli yardım alanında AB’deki en iyi uygulamalar
referans kaynağı olarak kullanılmıştır.

Koruyucu Hukuk Uygulamaları
“Türkiye’de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının
Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan
protokol uyarınca, hukuk ve adalet bilincinin geliştirilmesi ile hak, özgürlük ve sorumluluklarını
bilen adil bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 2013-2014 eğitim öğretim yılından bu yana
6 veya 7 nci sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan Hukuk ve Adalet Dersi, 2018-2019 öğretim
yılından itibaren 8 inci sınıflarda da okutulmaya başlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan elde edilen istatistiklere göre "Hukuk ve Adalet Dersi" ni
2013-2014 öğretim yılında 26.868 öğrenci seçmiş olup, 2018-2019 öğretim yılı itibariyle bu
rakam 126.847’dir.
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Ders ile ilgili tanıtım ve farkındalık oluşturma çalışmaları çerçevesinde hazırlanmış olan
kamu spotlarının, RTÜK’ten gerekli karar alınarak çeşitli radyo ve televizyon kanallarında
yayımlanması sağlanmıştır. Ayrıca ülke genelinde hukuk ve adalet dersini seçen öğrencilerin
katılımıyla adliyelere ziyaretler düzenlenmiştir.
Hukuk

ve

Adalet

dersinin

müfredat

güncelleme

çalışmaları

2018

yılında

gerçekleştirilmiştir. Güncellenen program Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığınca onaylanmış olup, öğretim materyali ders kitabı olarak 2018-2019 eğitim-öğretim
yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okullara gönderilmiştir.
Öğretim materyali tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Bölge Adliye Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına 11.09.2018 tarihli
yazıyla gönderilmiş olup dersi seçen öğrenci sayısının artırılması amacıyla çalışmalar yapılması
okul ve adliye ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve farkındalık çalışmalarının düzenlenmesi
istenilmiştir.
Bu kapsamda, 42 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışmalar Bakanlığımıza
bildirilmiştir.

Hukuk Klinikleri Uygulamaları
Hukuk kliniği eğitimi, adalet hizmetlerinden yeterince yararlanamayan dezavantajlı
grupların hukuksal sorunlarının çözümüne katkı ve destek sağlama düşüncesine dayalı olarak
geliştirilmiştir.
Bakanlığımız tarafından Avrupa Birliği İlerleme Sürecinde hazırlanan Yargı Reformu
Stratejisinin güncellenmesi kapsamında "Adalete Erişimi Güçlendirmek" başlıklı 8 inci amacı
altında "Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi" hedefi öngörülmektedir.
Yine Bakanlığımızın 2015–2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nda da adalete erişim
hassasiyet ile ele alınan bir konu olmuştur. Bu kapsamda stratejik amaçlardan ikincisi adalete
erişim ile mağdurlara ve dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaları geliştirmek olmuştur. Bu
amacın gerçekleştirilmesi için belirlenen hedeflerden biri olarak da hukuk kliniği yöntemlerinin
geliştirilmesine yer verilmiştir.
Başkanlığımız tarafından yürütülen “Hukuk Klinikleri Projesi” kapsamında 06.07.2015
tarihinde Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Barosu
Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğrencilerinin 6284 sayılı Kanuna Yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına
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Dair Protokol” imzalanmıştır. Alınan olumlu sonuçlar neticesinde 2017-2018 eğitim dönemi
için de Protokol’ün uygulanmasına devam edilmesi değerlendirilmiştir.
Bu protokol kapsamında, 19 Kasım 2018 tarihi itibariyle Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi tarafından belirlenen öğrenciler Ankara Adliyesi, Ankara Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz
Kurumu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İlk Kabul Merkezlerinde
hukuk kliniği uygulamalarında bulunmaya başlamıştır. Hukuk Kliniği uygulamalarına 2018
yılında da devam edilmiştir.

Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Protokolü
Aile İçi Şiddetle Mücadele Hukuk Klinikleri uygulamalarından alınan olumlu sonuçlar
göz önünde bulundurularak uygulamaya konulmasına karar verilen “Arabuluculuk Konusunda
Hukuk Klinikleri Protokolü” Adalet Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Anadolu
Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü,
Başkent Üniversitesi Rektörlüğü, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul
Şehir Üniversitesi Rektörlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Selçuk Üniversitesi
Rektörlüğü ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü arasında 3 Kasım 2016 tarihinde
imzalanmıştır. Protokolün süresi bir yıl olup Protokol 3 Kasım 2017 tarihinde sona ermiştir.
Ancak protokolün 2017 yılında yenilenmesinden bu yana;


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 80 öğrenci Ankara Adliyesinde kurulan stantta
65 kişiye bilgi aktarımında bulunmuştur.



25 öğrenci Kadın Sığınma Evlerine Bağlı İlk Kabul Merkezlerinde 30 kişiye bilgi
aktarımında bulunmuştur.



6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna
yönelik hukuk kliniği uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 47 öğrenci Ankara Kadın Kapalı
Ceza İnfaz Kurumunda 53 kişiye bilgi aktarımında bulunmuştur.



Ayrıca 19 Şubat-30 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara Adliyesinde bulunan stantta
gerçekleştirilen uygulama halen devam etmekte olup, bu uygulamada öğrenciler tarafından
bugüne dek toplam 15 kişiye aynı kanun çerçevesinde bilgi aktarımı sağlanmıştır.
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Hukuki Himaye Sigorta Sisteminin Etkinleştirilmesi
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, bireylerin düşük bir prim karşılığında hukuki yardım alarak adalete
erişimleri daha kolay hale getirilecektir.
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.
Hukuki himaye sigortasının yaygınlaştırılması hedefi kapsamında, Hukuki Himaye
Sigortasının mevcut genel şartları gözden geçirilerek mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla
konusunda uzman hakimler, avukatlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir çalışma grubu
oluşturulmuştur. Çalışma grubu genel şartlara ilişkin çalışmasını tamamlamış, hazırlanan genel
şartname metni 2018 yılı Haziran ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir.
Bu yıl içerisinde hukuki himaye sigortası ile ilgili Ankara’da bir çalıştay düzenlenmesi
planlanmaktadır.

Adliye Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
2015-2019 Bakanlığımız Stratejik Planında HSK ile işbirliği yapılarak bölge adliye ve
bölge idare mahkemeleri ile ilk derece mahkemelerinin faaliyet raporları hazırlamasının
sağlanması bir hedef olarak öngörülmüştür.
Demokratik toplumlarda, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinde ve sunumunda
özellikle erişilebilirlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık kavramları vazgeçilmez hale gelmiştir.
Şeffaflık, yargı faaliyetleri ve adli hizmetler hakkında bilginin kamuoyu tarafından kolayca
anlaşılabilir olmasını ve açık bir şekilde sunulmasını gerektirmektedir ve bu yönüyle, yargıya
olan güvenin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir unsurdur.
Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının, kamu
hizmetlerinde şeffaflığın sağlanmasında önemli bir işlevi bulunmaktadır. Faaliyet raporlarından
yargı hizmetlerinde de faydalanılması, bu yönde atılmış büyük bir adım olacaktır.
Mahkemelerin işleyişi ve yargı kurumlarının faaliyetleri hakkında bilgilerin yayımlanması,
toplumda yargıya olan güveni ve hukukun üstünlüğüne duyulan saygıyı da olumlu yönde
etkileyecektir.
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Yargı Reformu Stratejisi’nde de, mahkemelerce faaliyet raporu hazırlanması ve
yayımlanması hedeflenmiştir. Mahkemeler, hazırlayacakları faaliyet raporları ile yıl içerisinde
ne kadar işe bakıldığı, performans durumu, personel bilgileri, yapılan harcamalar gibi konularda
kamuoyuna bilgi verebilecek, böylelikle şeffaflığın sağlanması yanında yargısal performansın
kamuoyu tarafından denetlenmesi sağlanmış olacaktır.
Başkanlığımız tarafından Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, ilk
derece mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının faaliyet raporları hazırlık sürecine katkı
sağlamak amacıyla ‘‘Adli ve İdari Yargı Faaliyet Raporları’’ konulu 11/07/2016 tarih 168 nolu
Genelge ve eki ‘‘Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu’’ yayımlanmıştır. Kılavuz kapsamında,
faaliyet raporlarının hazırlanmasında uygulanacak yöntem, raporlama ilkeleri, raporda yer
alması gereken hususlar, raporun şekli gibi konularda açıklamalar bulunmaktadır.
Bu kapsamda; Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri ile İlk Derece Mahkemeleri
Adalet Komisyonu Başkanlıkları mülhakat adliyelerini de kapsayacak şekilde faaliyet
raporlarını hazırlayarak, 2016 yılına ilişkin faaliyet raporlarını 2017 yılında, 2017 yılına ilişkin
faaliyet raporlarını ise 2018 yılında internet sitelerinde yayımlamışlardır.
Ayrıca, 168 nolu Genelge ile Adli ve İdari Yargı İçin Faaliyet Raporu Hazırlama
Kılavuzu göz önünde bulundurularak, 2018 yılını kapsayacak şekilde hazırlanacak faaliyet
raporlarının, adalet komisyonlarının internet sitelerinde en geç 31.03.2019 tarihi itibariyle
yayımlanması için Başkanlığımızca 27.12.2018 tarihinde duyuru yapılmıştır.

10- Adalet Hizmetleri ile Savcıların İdari Görevlerine İlişkin Şikâyetlerle 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 Kurulu’na gönderilmektedir.
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2018 yılında Adalet Hizmetleri ile Savcıların İdarî Görevlerine İlişkin Şikâyetler
DEVİR

GELEN

TOPLAM

BİTEN İŞ

DERDEST

32

238

270

244

26

Şikâyetin/ihbarın işleme konulmaması

117

İşlem yapılmasına yer olmadığı

34

Soruşturma evrakının işlemden kaldırılması

8

Kovuşturma izni + Disiplin yönünden Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na tevdii

7

Sadece disiplin yönünden Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na tevdii

1

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 98. maddesi uyarınca,

44

soruşturma yapılması isteminde bulunulmasına gerek görülmeyen
Adli görev kapsamında kalması nedeniyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na
gönderilen
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 76/3. maddesi uyarınca,
kovuşturma izni verilmemesi

1
13

Sehven açılması nedeniyle ilgili bürolara gönderilen dosya

7

Kişisel suç olması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen

5

Mükerrer kayıt veya benzeri nedenlerle birleştirilmesine karar verilen dosya

7

İnceleme veya soruşturma sonucu beklenilen dosya

23

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.
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2018 YILI İŞLEM SONUÇLARI
Kovuşturma İzni Verilmesi

2248

İşlem Yapılmasına Yer Olmayıp Disiplin

7

301/4. Mad. Göre Soruşturma İzni Verilmeyip Disiplin

1

Kovuşturma izni Verilmeyip Disiplin

139

İşlem Yapılmasına Yer Olmadığı

49

Soruşturma İzni Verilmesi

1689

Soruşturma İzni verilmeyip Disiplin

338

Soruşturma İzni Verilmemesi

9544

Kovuşturma İzni Verilmemesi

402

Soruşturma İzni verilmeyip Genel Hükümler

83

Yeniden Düşünce Bildirmesine Yer Olmadığı

44

Ölüm Nedeniyle Dosya işlemden Kaldırılması

18

28. Madde Uyarınca Kovuşturma İzni Verilmesi

14

28. Madde Uyarınca Soruşturma İzni Verilmesi

41

İşlem Yapılmasına Yer Olmayıp Genel Hükümler

385

Dilekçenin İşleme Konulmaması
Dosya Başka Dosya ile Birleştirilmesi

1
149

Bir Önceki Olurla Verilen İşlemin Değiştirilmesine Yer Olmadığı

6

Yeniden Düşünce Bildirilmesine Yer Olmadığına, Evrakın Öncesi ile Birleştirme

15

İşlem Yapılmasına Yer Olmayıp Genel Hükümler

413

Dosyayı Diğer Bürolara Çevirerek Kapatma

132

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.
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2018 YILI İŞLEM SONUÇLARI
İşten El Çekme Tedbirinin Kaldırılması
Kovuşturma İzni Verilmeyip Disiplin
Kovuşturma İzni Verilmemesi
İşten El Çektirme
Kovuşturma İzni Verilmesi Disiplin
İşlem Yapılmasına Yer Olmadığı
Noter Vekili hk. Kovuşturma İzni Verilmeyip tabi olduğu usule göre
Noter Vekili hk. Noterlik Görevinden doğmayan eylem mahalline iade
İşten El Çekme Tedbirinin Devamı
Kovuşturma İzni Verilmeyip Genel Hükümler
Kovuşturma İzni Verilmesi
Ölüm Nedeniyle Dosya İşlemden Kaldırılması
28. Madde Uyarınca Kovuşturma izni Verilmesi
Yeniden Düşünce Bildirilmesine Yer Olmadığı
Dosya Başka Dosya ile Birleştirme
Dosyayı Diğer Bürolara Çevirerek Kapatma

4
3
320
5
5
5
3
6
1
4
39
4
1
3
8
1

11- Avrupa Birliği ile İlgili Faaliyetler
A. AB Müzakere Sürecine İlişkin Çalışmalar
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.
Müktesebat Uyum Tabloları
Avrupa Komisyonu tarafından, 29 Kasım 2015 tarihinde aralarında “23. Yargı ve Temel
Haklar" ve “24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" Fasıllarının da bulunduğu bazı fasılların
açılmasına yönelik hazırlık çalışmalarının yapılmasına ilişkin karar alınmıştır. Bu kararın
ardından Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 23. ve 24. Fasıllara ilişkin müktesebat listeleri
gönderilmiştir.
Bakanlığımızı ilgilendiren her bir müktesebat için Ülkemiz mevzuatının uyum durumunu
gösteren ilk karşılaştırma tabloları hazırlanarak Avrupa Komisyonu'na iletilmek üzere Avrupa
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Birliği Bakanlığı’na (Dışişleri Bakanlığı) gönderilmiş olup karşılaştırma tablolarının
güncellenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Bu bağlamda, müktesebatta yer alan konu başlıklarına ilişkin olarak etkin bir çalışma
yapılabilmesi için bir çalışma grubu oluşturulması ve müktesebat uyum çalışmalarının bu
çalışma grubu ile birlikte yürütülmesinde yarar görülmüş; 31.12.2015 tarihli Makam Olur'u ile
“23 ve 24. Fasıl Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.

Tablo 57: Müzakere Fasıllarına İlişkin Katılım Sağlanan Toplantı Sayısı (ABGM)
S.No.

Açıklama

Katılım Sağlanan
Toplantı Sayısı

1

Toplantı (Yurtiçi)

157

2

Toplantı (Yurtdışı)

6

3

Çalışma Ziyareti (Yurtdışından Gelen Heyet Ziyareti)

8

4

Seminer & Sempozyum (Yurtiçi)

3

5

Konferans & Çalıştay & Kongre (Yurtiçi)

15

6

Konferans & Çalıştay & Kongre (Yurtdışı)

1

7

Eğitim (ders vermek üzere katılım sağlanan )

1

8

Eğitim (Yurtiçi)

9

9

Kurs (Yurtdışı)

1

İnceleme ve Araştırma Çalışmaları
“Hâkimler ve Savcılar için Avrupa Birliği Hukuku El Kitabı”nın ve yine “Avrupa Birliği
Yargı ve Temel Haklar Faslı (23. Fasıl) Bağlamında Yargının İşleyişi” ve “Avrupa Birliği’nde
Şüphelilerin ve Sanıkların Usuli Hakları” kitapları basım aşamasındadır.
Mevzuat Uyumu Çalışmaları
Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında 1996 yılının başından itibaren uygulanmaya
başlayan, Gümrük Birliği ilişkisinin getirdiği uluslararası bir yükümlülük olarak ekonomik
bütünleşmeye yardımcı olmak amacıyla mevzuat uyum çalışmaları yapılmaktadır. 2018 yılında
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AB müktesebatı çerçevesinde incelenen ve buna ilişkin olarak oluşturulan görüşler ayrıntılı bir
şekilde ilgili bakanlık ve kuruluşlara sunulmuştur.

Tablo 58: AB Mevzuat Uyumu Çalışmalarında Görüş Verilen Düzenlemeler (ABGM)
2018 yılı içinde Görüş verilen
düzenlemeler
Kanun tasarısı

3

Yönetmelik tasarısı

2

Tüzük tasarısı

1

TOPLAM

6

B. AB Destekli Proje Faaliyetleri
2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
(IPA)’nın ikinci döneminde, Avrupa Komisyonu tarafından 26 Ağustos 2014 tarihinde kabul
edilen “Türkiye İçin Endikatif Strateji Belgesi”nde ve 2015/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinde
Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, yargı alt sektöründe uygulanacak projeler
bakımından “Lider Kuruluş" olarak tanımlanmıştır.
Lider Kuruluş ve Program uygulayıcısı kurum sıfatıyla Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,
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, uygulamasının izlenmesi ve değerlendirilmesi, projelerde eşgüdümün sağlanması,
raporlamaların yapılması, projelerin kalite kontrollerinin sağlanması hususlarında çalışmalar
yürütmektedir.
IPA fonları yedi yıllık dönemler halinde programlanmaktadır.
2007-2013 yıllarını kapsayan IPA-I dönemine ilişkin yargı alanında tamamlanan 21 proje
vardır. Bu projelerin toplam bütçesi 96.363.995 Euro’dur.
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IPA II dönemi; 2014-2020 yıllarını kapsamaktadır. 2014-2016 yılları arası için programlama
yapılmıştır. 2017 yılı ara dönem değerlendirme yılıdır. Proje önerilmemiştir. 2018- 2020 yılları
için proje havuzu oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Tablo 59: AB Proje Uygulamaları Daire Başkanlığı Tarafından Katılım Sağlanan
Toplantılar

S.No

Katılım Sağlanan

Açıklama

Çalışma

1

Proje Eşgüdüm Kurulu Toplantıları

1

2

Yargı Sektörü İzleme ve Değerlendirme Toplantısı

2

3

AB Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen

5

5

ve katılım sağlanan eğitim çalışmaları
IPA I ve IPA II dönemi Proje toplantıları

82

6

Eşleştirme Mekanizması Kapsamında Katılım Sağlanan

7

7

Toplantılar
IPA II Programlaması kapsamında gerçekleştirilen ve katılım

35

sağlanan toplantılar
TOPLAM
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C. Vize Serbestisi Sürecinin Koordinasyonu
Türk vatandaşlarının Schengen alanına vizesiz olarak ve 90 gün süreyle seyahat
etmelerine imkan sağlayacak olan “Vize Serbestisi Diyaloğu”, 16 Aralık 2013 tarihinde Türkiye
ile AB arasında Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanması ile eş zamanlı olarak başlamıştır. Vize
Serbestisi Diyaloğu, 72 kriterin yer aldığı “Vize Serbestisi Yol Haritası” kapsamında
yürütülmektedir.
Avrupa

Komisyonu,

72

kriterden

7’si

hakkında

Ülkemizden

ilave

çalışmalar

beklemektedir. Bu kriterler ise şunlardır;
1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gözden geçirilmesi,
2. Terörle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi,
3. Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) tavsiyeleri çerçevesinde yolsuzlukla
mücadele tedbirleri alınması,
4. Cezai konularda, tüm AB üyeleriyle etkili adli işbirliği yapılması,
5. EUROPOL ile operasyonel işbirliği anlaşması akdedilmesi,
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6. AB standartları ile tam uyumlu biyometrik seyahat belgelerinin çıkarılması,
7. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın tüm hükümlerinin uygulanması.
Söz konusu kriterlerle ilgili yapılabilecek yasal düzenlemelere ilişkin olarak ilgili
Bakanlıklar ve kamu kurumların katılımı ile bir “Çalışma Planı” hazırlanmış ve bu Plan,
08.02.2018 tarihinde AB Komisyonu'na iletilmiştir.
Çalışma Planı'nın AB Komisyonu tarafından yapılan değerlendirilmesi sonrasında; 31
Mayıs 2018 tarihinde Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirilmiştir. 1
Haziran 2018 tarihinde ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin beklentilerin ele
alındığı bir teknik toplantı yapılmıştır.
12 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen SİYAK (Siyasi İşler Alt Komitesi) toplantısında,
29 Ağustos 2018 tarihli, 4. Reform Eylem Grubu (REG) toplantısında alınan kararların
uygulamaya geçirilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Toplantı sonucunda Vize Serbestisi
Diyaloğu’nda tamamlanması gereken yükümlülüklere ilişkin oluşturulan 7 adet çalışma grubu
faaliyetlerine başlamıştır.
Çalışma grupları toplantıları sonucunda ortaya konulacak alternatif çözümler 11 Aralık
2018 tarihinde Bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştirilen Reform Eylem Grubu (REG)
toplantısında ele alınmıştır. “Türkiye - AB Vize Serbestisi Diyaloğu” kapsamında yurtiçinde 5
toplantı gerçekleştirilmiştir.
D. Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Müzakereleri

“1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği Kararı)” gereği, Ülkemiz ile AB
arasındaki ortak gümrük birliği tarifesi uygulaması kapsamında; AB’nin serbest ticaret anlaşması
akdettiği ülkeler ile Ülkemizin de STA akdetmesi hususundaki yükümlülük gereği yapılan STA
müzakereleri, Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonunda yürütülmektedir.
Ekonomi Bakanlığı tarafından koordine edilen STA’ların, "fikri mülkiyet hakları",
"şeffaflık" ve "elektronik ticaret" konularına ilişkin gündem maddeleri ile ilgili görüş
bildirilmekte ve gerektiğinde toplantılara katılım sağlanmaktadır. Belirtilen konularda STA
taslak metinlerindeki hükümlerin mevzuatımız ve uygulamalarımız ile uyumlu olup olmadığı
değerlendirilmektedir.
Japonya ile yürütülen STA müzakereleri kapsamında; 2018 yılı içerisinde 8’i
Türkiye’de 1’i Japonya’da olmak üzere toplan 9 toplantıya katılım sağlanmıştır.
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E. Eğitim Faaliyetleri
Yargının idari ve adli kapasitesinin güçlendirilmesi ve uluslararası temsil gücünün
artırılması amacıyla, hâkim ve Cumhuriyet savcıları için yabancı dil eğitimi, lisansüstü eğitim,
ayrıca AB hukuku konusunda eğitim ve yurtdışı çalışma ziyaretleri yoluyla yargının değişik
alanlarında

AB

ülkelerindeki

iyi

uygulama

örneklerinin

tanıtılması

gibi

faaliyetler

gerçekleştirilmektedir.
Hâkimler İçin İngilizce Dil ve Lisansüstü Eğitimi Projesi
Hâkimlerin Yabancı Dil ve Yüksek Lisans Eğitimi Projesi çerçevesinde;


2018 yılı içerisinde, yurtdışında yabancı dil eğitim programına 52 kişi katılmış olup,
bu kişilerden 14’ü yüksek lisans eğitimine dâhil olmuştur.



2017-2018 döneminde yüksek lisans eğitimine katılan kişi sayısı 10 olup, 2018
yılında ise 15 kişi bu eğitime katılarak toplamda 25 kişiye ulaşmıştır.

F. AB Kapsamındaki Diğer Faaliyetler


İlerleme Raporlarının hazırlanması sürecini yargı adına takip etmek,



Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlarının katılımı ile toplanan Reform
Eylem Grubu (REG) toplantılarına hazırlık yapmak ve katılım sağlamak,



Bakanlığımız çalışmaları bakımından ihtiyaç duyulan alanlarda diğer ülkelerin
düzenlemeleri ile ilgili kapsamlı ve sistematik mukayeseli hukuk çalışmaları yapmak,



Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)’nın öne çıkan karar ve görüşlerini takip etmek,
tercüme etmek, kamuoyu ile paylaşmak.

12- Bakanlık Tarafından Yürütülen Diğer Faaliyet ve Projeler
Yargıda Hedef Süre Uygulaması
Yargıda Hedef Süre Uygulaması; her bir dava ve soruşturma için hedef süre öngörerek
hedeflenen sürede tamamlanamayan dava ve soruşturmaların hızlandırılması amacıyla çözümler
üretilmesini ve bu sayede yargılama ve soruşturma sürelerinin kısaltılmasını amaçlayan bir dava
yönetim sistemidir.
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23.07.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6723 sayılı Danıştay Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 28 inci
maddesinin 7 nci fıkrası yeniden düzenlenmiş olup, bu madde uyarınca “Soruşturma,
kovuşturma veya yargılamanın tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin Hâkimler ve
Savcılar Kurulu’nun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirleneceği” hükme
bağlanmıştır.
Diğer yandan; kanun yolları incelemesi neticesinde adli yargı hâkim ve Cumhuriyet
savcıları ile idari yargı hâkimleri hakkında düzenlenecek Kanun Yolu Değerlendirme Formlarına
ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 30.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren Kanun Yolu
Değerlendirme Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci
fıkrasının (c) bendinde ise; ”Soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın hedef sürede
tamamlanması” hususunun değerlendirmede dikkate alınacağına yer verilmiştir.
Başkanlığımızca uygulamanın esaslarını belirlemeye yönelik yönetmelik çalışması
tamamlanmış olup, hazırlanan "Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin
Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yargıda hedef süre uygulamasına ilişkin gelen görüş ve öneriler ile yapılan anket
sonuçları değerlendirilerek hedef sürelerin belirlenmesi çalışmalarına son verilmiştir.
Yargıda Hedef Süre Uygulamasına; adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri, ceza
mahkemeleri ile idari yargı ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde 03.09.2018 tarihinde; adli
yargı ilk derece Cumhuriyet başsavcılıklarında ise 01.10.2018 tarihinde başlanılmıştır.
Diğer yandan; soruşturma, kovuşturma veya yargılama hedef sürelerinin dava taraflarına
tebliğ edilmesi uygulamasına ise 01.01.2019 tarihinde geçilmiştir.
Bu kapsamda 02.01.2019 tarihinde Ankara Adliyesinde “Yargıda Hedef Süre
Uygulamasına” ilişkin Başkanlığımızın da katılımı ile bir açılış töreni gerçekleştirilerek
uygulama basına ve kamuoyuna tanıtılmıştır.

Arabuluculuk İle İlgili Faaliyetler
İşçi-işveren uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk ile ilgili
Ankara’da 24, İstanbul’da 11, Bursa, Antalya, Konya ve Kocaeli’de 3’er ve diğer illerde 13
olmak üzere toplamda 60 adet seminer, sempozyum ve toplantı etkinliğine katılım
gerçekleştirilmiştir.
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“Aile Arabuluculuğu Rehberi” çalışmaları kapsamında Ankara ve İstanbul’da 3 farklı
toplantı gerçekleştirilmiştir.
26-27.01.2018 tarihlerinde bakanlıklar ile bunların ilgili kurum ve kuruluşlarınca kurulan
komisyonların üyelerinin katılımı ile Ankara Hâkimevi’nde 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
ve idarenin arabuluculuk müzakerelerindeki temsiline ilişkin bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliği ile meslek öncesi eğitim kapsamında 2867 hâkim ve
savcı adayına; meslek içi eğitim kapsamında ise 1863 hâkim ve savcıya arabuluculuk eğitimi
verilmiştir.
24-25.04.2018 tarihlerinde Romanya’da Bölgesel İşbirliği Konseyi’nin düzenlediği
“Arabulucular Derneği Ağı Çalışma Grubu Toplantısı”na katılım gerçekleştirilmiştir.
16-19.12.2018 tarihleri arasında Azerbaycan’da Türkiye Hukukçular Platformu, TİKA,
Uluslararası Hukukçular Birliği ve Anayasa Hukukçuları Derneği’nin birlikte düzenlediği “2.
Avrasya Hukuk Kurultayı”na katılım sağlanarak Türkiye’deki arabuluculuk uygulamaları
anlatılmıştır.
24.12.2018 tarihinde Kıbrıs Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin düzenlediği
“Hukuk

Uyuşmazlıklarında

Arabuluculuk”

sempozyumu

kapsamında

“Arabuluculuğun

Türkiye’deki Gelişimi” paneline katılım sağlanmıştır.
Antalya ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde, 236 arabuluculuk büro personeline
“Arabuluculuk Büroları Personel Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.
Arabuluculuğun tanıtımı kapsamında 2000 adet "Mahkeme Temelli Arabuluculuk
Hizmetleri El Kitabı", 200.000 adet broşür, 30.000 adet afiş, 2000 adet Arabuluculuk Sertifikası
basılarak basımı yapılmış, arabulucu, avukat, arabulucu adaylarına ve hâkimlere dağıtımı
gerçekleştirilmek üzere adliyelere, barolara, arabuluculuk derneklerine, arabuluculuk büroları ile
ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gönderimi sağlanmıştır.
İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuğu tanıtıcı Arabuluculuk kamu
spotu 5, yayımlanmak üzere TV-radyo kanalları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlara
gönderilmiştir.
19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/1/2019 tarihinde
yürürlüğe giren 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin
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Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun 20 nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununa eklenen 5/A maddesiyle, ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan
alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması
dava şartı haline getirmiştir.
2018 yılı içerisinde;
1671 kişinin daha Arabuluculuk Siciline kaydı gerçekleştirilmiştir. Böylece, sicile kayıtlı
arabulucu sayısı 9490’a ulaşmıştır.
Bakanlığımızın 16.11.2017 tarihli ''Olur''u ile belirlenen İş Hukukunda Uzman
Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, bu arabuluculardan 6019’u iş hukukunda
uzmanlık eğitimini tamamlayarak, uzman arabulucu olarak görev yapmaya hak kazanmıştır.
İhtiyari arabuluculuk kapsamında yapılan 62.008 arabuluculuk başvurusunun, 58.613’ü
(%95) anlaşma ile sonuçlanırken, 3332 (%5) uyuşmazlıkta anlaşma sağlanamamıştır.
İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk kapsamında 354.739 başvuru yapılmıştır.
Arabuluculuk son tutanaklarına göre 342.744 uyuşmazlığın, 237.693’ü (%69) anlaşma ile
sonuçlanırken,105.051 (%31) uyuşmazlıkta anlaşma sağlanamamıştır.
Arabuluculuk eğitimi izni verilen eğitim kuruluşu 2018 yılında sayısı 43’e ulaşmıştır.
16 eğitim kuruluşuna ise iş hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi izni verilmiştir.
Böylece, iş hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi izni verilen eğitim kuruluşu sayısı 20’ye
ulaşmıştır.

Bilirkişilik ile İlgili Faaliyetler
Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin olarak gelen görüş ve öneriler
doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen
ihtiyaçların karşılanması amacıyla; temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre
bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılarak 9 Mart
2018 tarihinde ilan edilmiştir.
Konya ve Sakarya bilirkişilik bölge kurulları faaliyete geçirilmiştir.
2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi hazırlanarak 14 Nisan 2018 tarihli ve 30391
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda bilirkişiliğe
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başvuruların, ilk kez e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan
adımlar izlenmek suretiyle yapılması sağlanmıştır.
2-4 Kasım 2018 tarihleri arasında, İstanbul Hâkimevi’nde Bölge Kurulu Başkan ve
üyelerinin katılımıyla 2018 yılı Kasım döneminde alınacak başvurulara ilişkin istişare toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
Bilirkişilik Kanununun ve Bilirkişilik Yönetmeliği Hükümleri Çerçevesinde Bilirkişilik
Müessesesinin Uygulanması" hususunda farkındalığın artırılması amacıyla;
Meslek öncesi ve meslek içi eğitim faaliyetlerinde; 2018 yılında 3.462 adli ve idari yargı
hâkim ve savcı adayı ile 2.140 hâkim ve Cumhuriyet savcısına bilgilendirme eğitimleri
verilmiştir.
2 Nisan 2018 tarihinde Yargıtay ana bina konferans salonunda, Yargıtay Hukuk ve Ceza
Daireleri, Başkan, Üye ve Tetkik Hâkimlerinin katılımı ile “Bilirkişilik sistemde yapılan
değişikler, Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğine göre bilirkişi görevlendirilmesi” ve
“Hukuki konu/teknik konu ayrımı” başlıkları altında bilgilendirme ve istişare toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
2018 yılı içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen kongre, panel,
konferans, sempozyum etkinliklerine konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.
Bilirkişilik bölge kurullarının ve Bakanlığımızın kullanacağı UYAP ekranları ve ara
yüzlerinin oluşturulması çalışmaları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülerek
ihtiyaç duyulan iyileştirmeler yapılmıştır.

Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi
Avrupa

Birliği

eşleştirme

projesi

olarak

Strateji

Geliştirme

Başkanlığının

sorumluluğunda yürütülen bu Proje ile medya ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkinin kurumsal
hale getirilerek her ağır ceza merkezinde basın sözcülüğü kurumunun kurulması, bu kapsamda
yetkili ve görevli kişilere düzenli eğitimler verilerek 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.
Projenin açılış toplantısı 25/09/2013 tarihinde Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında, basın sözcülüğü kurumunun ve
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medya iletişim bürolarının kurularak aktif hale getirilmesi amacıyla Hollanda ve Almanya’ya
inceleme ziyaretlerinde bulunulmuş ve basın sözcülüğü eğitimleri verilmiştir.
Öte yandan; Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 100 Günlük İcraat Programı
kapsamında kamu idarelerinin 2019-2023 dönemi stratejik plan taslaklarının Kalkınma Planı ve
Orta Vadeli Programda belirlenen hedef ve politikaları içerecek şekilde ve Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri İçin
Stratejik Planlama Kılavuzuna uygun bir biçimde hazırlanması ve 15/11/2018 tarihine kadar
değerlendirilmek üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Bununla birlikte, projenin sürdürülebilirliği kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin
devamında daha önce eğitim almayan adli ve idari yargı istinaf mahkemeleri başkan ve
Cumhuriyet başsavcıları ile adli yargı ilk derece Adalet komisyon başkanları ve Cumhuriyet
başsavcılarına yönelik olarak 12/03/2018 tarihinde TRT ve Ankara Üniversitesinden
görevlendirilen profesyonel eğiticiler tarafından güncellenen eğitim müfredatı doğrultusunda
TRT'de “Basın Sözcülüğü” eğitimi gerçekleştirilmiştir. Toplamda 2 hafta süren eğitimde 74
Basın Sözcüsü eğitim almıştır.
Diğer taraftan, çeşitli bölgelerde yargı muhabirlerine yönelik olarak yargı ve medya
arasındaki işbirliği ile yargı muhabirlerinin görev ve sorumluluklarının ele alınacağı çalıştayların
düzenlenmesi planlanmış olup; bu çalıştayların ilki 06/07/2017’de Erzurum’da, ikincisi ise 4
Ekim 2018 tarihinde Adana’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştaylar ile Medya İletişim
Bürolarının medya mensuplarınca tanınırlığının sağlanması ve karşılıklı farkındalıkların
artırılması amaçlanmıştır.

Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi
Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi aracılığıyla teknolojik gelişmelerin
mevcut sisteme dâhil edilmesi ve adli tebligat prosedürlerinde yer alan aktörlerin son derece
önemli hukuki sonuçlar doğuran tebligat hukuku alanında eğitim almalarının sağlanması
amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında Tebligat Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle yargının
daha

etkin

ve

verimli

çalışmasının

önündeki

bazı

engellerin

ortadan

kaldırılması

amaçlanmaktadır.
Eşleştirme fişi, ilgili birimlerimiz, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu ile yürütülen görüş verme süreci sonucu tarafların oluru ve Delegasyonun
nihai onayı ile ihale sürecine hazır hale getirilmiştir. Proje, eşleştirme ortağının belirlenmesi için
12/10/2017 tarihinde üye devletlerarasında dolaşıma çıkmıştır. Projenin eşleştirme ortağının
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belirlenmesi için Birleşik Krallıktan gelen teklif 28/03/2018 günü değerlendirilmiş olup Birleşik
Krallık ülkesinin teklifi olumlu bulunarak eşleştirme ülkesi olarak Birleşik Krallık seçilmiştir.
Projenin üç ana bileşeni bulunmaktadır.
Birinci bileşen kapsamında; kanunlar ve uygulamaya dair konular dahil olmak üzere adli
tebligat sistemindeki engeller tespit edilerek gerekli yasal değişikliklerin yapılması ve adli
tebligat sisteminin yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir.
İkinci bileşen kapsamında; posta hizmetleri personeli, mahkeme personeli, kaymakamlar,
muhtarlar, kolluk birimleri ve adalet meslek mensupları ile uluslararası adli tebligat sisteminde
görev yapan Dış İşleri Bakanlığı personeli ve ilgili diğer Bakanlık personelinin nitelik ve
becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Üçüncü bileşen kapsamında; elektronik adli tebligat sisteminin güçlendirilmesi ve
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
CFCU' nun hazırladığı Proje Sözleşmesi her iki ülkenin Proje Lideri tarafından imza
altına alınmıştır. Bu doğrultuda Birleşik Krallık Proje Yerleşik Danışmanı (RTA) 19 Temmuz
2018'de Türkiye'deki resmi görevine başlamıştır. RTA için asistan ve proje dil asistanı olarak
görev yapacaklara ilişkin başvurular değerlendirilmiş ve seçilen adayların güvenlik
soruşturmalarının yapılmasının ardından proje asistanları göreve başlamışlardır. 21/11/2018
tarihinde Ankara Hakimevi’nde projenin resmi açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje
kapsamında yürütülecek faaliyetlerin ilk 6 aylık dönemini kapsayan planlamaların yapılması
amacıyla projenin bileşenlerine ilişkin çeşitli toplantı ve faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

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
amaçlanmıştır.
Avrupa Konseyi ile yürütülen 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
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hızının arttırılması ve bu kapsamda adliye yararlanıcıların da hizmetleri aynı doğrultuda daha
hızlı ve kaliteli olarak alabilmesi hedeflenmiştir.
Proje tamamlanmış olup, “Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”
kapsamında oluşturulan sistemin devamı niteliğinde olarak 2018 yılında Acıpayam, Ahlat,
Bayındır, Beypazarı, Bingöl, Bismil, Bolu, Bucak, Çan, Çanakkale, Çayeli, Çorlu, Çubuk, Erciş,
Gebze, Gediz, Hopa, Korkuteli, Sürmene, Tatvan, Tekirdağ, Van ve Viranşehir adliyelerinin de
yaygınlaştırma faaliyetlerine alınması ile birlikte toplam 134 adliyede uygulanmaya başlanmıştır.

Adli İstatistik Projesi;
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yürütülen "Adli İstatistiklerin Kapasitesinin
ve Kalitesinin Arttırılması Teknik Yardım Projesi" çalışmaları 2016 yılında başlamıştır. Söz
konusu proje ile ilgili olarak Lider Kurum adına Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile nihai
yararlanıcı birim olarak Genel Müdürlük arasında tarafların sorumluluklarının düzenlendiği
anlaşma 12/06/2017 tarihinde imzalanmıştır.
Proje çalışmaları kapsamında, projenin teknik şartname yazımı tamamlanmış olup,
Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinatörlüğünde 05-13 Temmuz ve 26 Temmuz 2018
tarihleri arasında “Ön Değerlendirme Komitesi” toplantıları, 03 Ekim – 01 Kasım 2018 tarihleri
arasında ise “Değerlendirme Komitesi” toplantıları gerçekleştirilmiştir.
“Değerlendirme Komitesi” toplantıları sonucunda hazırlanan raporlar, Merkezi Finans
ve İhale Birimi Kalite Komitesi’nin incelemesine sunulmuştur. Bahse konu raporların Kalite
Komitesince onaylanmasının ardından proje sözleşmesi Avrupa Birliği Delegasyonu ile
yüklenici firma arasında 20/12/2018 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Özel Koşullarının 19.
maddesine göre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalanmasından itibaren 3 ay içinde projeye
başlanacak ve uygulama süresi başlama tarihinden itibaren 24 ay olacaktır.

İdari Yargının Etkinliğinin Arttırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin
Güçlendirilmesi Projesi
İdari Yargının Etkinliğinin Arttırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin
Güçlendirilmesi Projesi Anlaşması Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı tarafından 18 Aralık
2018 tarihinde imzalanmış olup süreç takip edilmektedir.
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13- Uluslararası İlişkiler

Adalet alanında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi Bakanlığımızın öncelikleri arasında
yer almaktadır.
Bu kapsamda 2018 yılı 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,



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
Ülkemizin tarafı olduğu “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Vechelerine Dair
Lahey Sözleşmesi” ile “Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi
Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine ilişkin Avrupa Sözleşmesi”nin uygulanmasına ilişkin
yabancı devletler tarafından Bakanlığımıza iletilen çocuk iadesi ve velayet kararlarının tanınması
ve tenfizi talepleri ile yurt içinden gönderilen aynı husustaki taleplere ilişkin istatistikî verileri
aşağıda sunulmuştur.
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ÇOCUK İADESİ VE ŞAHSİ
İLİŞKİ TALEPLERİ

YABANCI ÜLKE
TALEPLERİ

TÜRKİYENİN
TALEPLERİ

TOPLAM

GÖNÜLLÜ ÇÖZÜM

25

8

33

MAHKEME KARARI (RED)

11

12

23

12

2

14

4

8

12

3

5

8

DEVAM EDEN
BAŞVURULAR

185

56

241

TOPLAM

240

91

331

MAHKEME KARARI
(KABUL)
SÖZLEŞMEYE UYGUN
OLMAYAN BAŞVURULAR
VAZGEÇME

Nafaka
Ülkemizin tarafı olduğu çok taraflı milletlerarası antlaşmalar çerçevesinde, yabancı
devletler tarafından Bakanlığımıza iletilen nafaka alacaklarının tahsili talepleri ile yurt içinden
iletilen aynı husustaki taleplere ilişkin istatistiki verileri aşağıda sunulmuştur.

2018 Yılında Yabancı Ülkelerden Yapılan Nafaka Talepleri
SIRA

ÜLKE ADI

DOSYA SAYISI

1

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2

2

ALMANYA

84

3

AVUSTURYA

24

4

BELÇİKA

3

5

BELARUS

1

6

ESTONYA

1

7

FİNLANDİYA

1

8

FRANSA

1

9

HOLLANDA

8

138

10

İNGİLTERE

2

11

İSVİÇRE

10

12

KAZAKİSTAN

1

13

LİTVANYA

1

14

NORVEÇ

10

15

POLONYA

3

16

ROMANYA

1

17

SLOVAKYA

1

18

UKRAYNA

4

TOPLAM

158

2018 Yılında Türkiye’den Yabancı Ülkelere Yapılan Nafaka Talepleri
SIRA

ÜLKE ADI

DOSYA SAYISI

1

ALMANYA

13

2

AVUSTURYA

2

3

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2

4

DANİMARKA

2

5

FRANSA

3

6

HOLLANDA

1

7

İNGİLTERE

1

8

İSVEÇ

1

9

İSVİÇRE

1

10

MOLDOVA

1

TOPLAM

27
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2018 Yılı Ülkemize Gelen ve Ülkemizden Gönderilen Müteferrik Bilgi Talepleri
SIRA NO

ÜLKE ADI

DOSYA SAYISI

1

ALMANYA

3

2

AZERBAYCAN

3

3

FİNLANDİYA

1

4

İSVEÇ

1

5

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

1

6

LİTVANYA

1

7

ÖZBEKİSTAN

1

8

RUSYA

3

9

TÜRKMENİSTAN

1

10

SUDAN

1

11

TOGO

1
TOPLAM

17

Suçluların İadesi
Ülkemizin tarafı olduğu ikili ve çok taraflı milletler arası antlaşmalar ile mütekabiliyet
çerçevesinde, yabancı devletler tarafından Bakanlığımıza iletilen iade talepleri ile adlî
mercilerimizce iletilen iade taleplerimize ilişkin istatistikî veriler aşağıda sunulmuştur.

İade Yoluyla Getirilen Suçlu Sayısı
ÜLKE

GELEN

ALMANYA-AB
AZERBAYCAN
BELÇİKA-AB
BAHREYN
BOSNA HERSEK
BULGARİSTAN-AB
FRANSA-AB
GÜRCİSTAN

5
5
1
1
1
6
3
10
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HOLLANDA-AB
IRAK
İRAN
İSPANYA-AB
İTALYA-AB
KKTC
LÜBNAN
MACARİSTAN-AB
MAKEDONYA
MOLDOVA
SIRBİSTAN
SUDAN
UKRAYNA
YUNANİSTAN-AB

6
2
1
3
1
6
1
2
1
3
1
1
1
3

TOPLAM

64**

**Bu Taleplerin 2 Tanesi Terör Diğer 62 Tanesi Adi Suç Kapsamındadır. Bu Dosyaların Talep Tarihleri Daha Önceki Yıllara Dayanabilir.

Yabancı Ülkelere İade Yoluyla Giden Suçlu Sayısı
ÜLKE
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ARNAVUTLUK
AZERBAYCAN
İNGİLTERE-EU
KAZAKİSTAN
UKRAYNA
TOPLAM

GİDEN
1
1
2
1
1
1
10

**Bu Taleplerin 1 Tanesi Terör Diğer 6 Tanesi Adi Suç Kapsamındadır.
Bu Dosyaların Talep Tarihleri Daha Önceki Yıllara Dayanabilir.
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Türkiye'nin İade Talepleri
ÜLKE

TALEP

AFGANİSTAN

2

ALMANYA-AB

58

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

69

ARNAVUTLUK

5

AVUSTRALYA

2

AVUSTURYA-AB

5

AZERBAYCAN

15

B.A.E.

2

BAHREYN

1

BANGLADEŞ

1

BELARUS

1

BELÇİKA-AB

29

BOSNA HERSEK

4

BREZİLYA

2

BULGARİSTAN-AB

8

CEZAYİR

1

ÇEKYA-AB

3

ÇİN

7

DANİMARKA-AB

1

DOMİNİK

1

ERMENİSTAN

2

ESTONYA-AB

1

ETİYOPYA

1

FAS

2

FİLİPİNLER

2

FİNLANDİYA-AB

2

FRANSA-AB

22

GÜNEY AFRİKA

8

GÜNEY KORE

1

GÜRCİSTAN

42

HIRVATİSTAN-AB

3

HOLLANDA-AB

19
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HONG KONG

1

IRAK

15

İNGİLTERE-AB

15

İRAN

3

İSPANYA-AB

11

İSVİÇRE

15

İTALYA-AB

14

JAPONYA

2

KAMBOÇYA

2

KAMERUN

1

KANADA

1

KARADAĞ

1

KAZAKİSTAN

4

KENYA

4

KIRGIZİSTAN

5

KKTC

16

KONGO

1

KOSOVA

5

LÜBNAN

1

MACARİSTAN-AB

2

MAKEDONYA

15

MALİ

2

MISIR

4

MOĞOLİSTAN

2

MOLDOVA

9

MOZAMBİK

7

MYANMAR

3

NİJERYA

6

NORVEÇ

2

ÖZBEKİSTAN

1

PAKİSTAN

8

PARAGUAY

3

PERU

2

POLONYA-AB

9
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ROMANYA-AB

2

RUSYA

4

SIRBİSTAN

1

SİNGAPUR

3

SLOVENYA-AB

1

SRİ LANKA

1

SUDAN

1

SUUDİ ARABİSTAN

20

TACİKİSTAN

1

TANZANYA

2

TAYLAND

5

UGANDA

2

UKRAYNA

9

URUGUAY

2

ÜRDÜN

2

VENEZUELA

1

YUNANİSTAN-AB

26

TOPLAM

597*

*Bu İstemlerin 359 Tanesi Terör Diğer 238 Tanesi ise Adi Suç Kapsamındadır.

Yabancı Ülkelerin İade Talepleri
ÜLKE

TALEP

ALMANYA-AB

5

ARNAVUTLUK

2

AZERBAYCAN

9

BULGARİSTAN-AB

1

GÜRCİSTAN

1

IRAK

4

İNGİLTERE-AB

1

İRAN

8

KATAR

1

KAZAKİSTAN

2
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KIRGIZİSTAN

3

MOLDOVA

1

ÖZBEKİSTAN

1

PAKİSTAN

1

ROMANYA-AB

2

RUSYA

12

SUUDİ ARABİSTAN

1

TACİKİSTAN

3

UKRAYNA

2

TOPLAM

60*

*Bu Taleplerin 13 Tanesi Terör Diğer 47 Tanesi Adi Suç Kapsamındadır.
14- Adli Sicil ve İstatistik Hizmetleri

Adlî Sicil Hizmetleri

2018 yılında ilgililerin talebi üzerine komisyon kararıyla 265.510, re’sen toplu olarak
komisyon kararıyla 1.245.978 adlî sicil kaydı silinmiştir.
Adli sicil ve/veya arşiv kaydı bulunan ilgililere talep halinde İngilizce, Fransızca ve
Almanca dillerine tercüme edilmiş adlî sicil belgesi verilmektedir.
Adli sicil ve/veya arşiv kaydı bulunmaması hâlinde; ilgililer İngilizce, Fransızca,
Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Felemenkçe, Danca ve Portekizce, 27/03/2018 tarihi itibariyle
Arapça, Çince ve Rusça olmak üzere 11 yabancı dilde tercüme edilmiş adlî sicil belgelerini
temin edebilmektedir.
Ayrıca adli sicil ve/veya arşiv kaydı bulunmayan vatandaşlar e-Devlet üzerinden
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, 17/09/2018 tarihinden itibaren
de Danca ve Portekizce olmak üzere 8 yabancı dilde adlî sicil belgesi alabilmektedir. Bu
kapsamda e-Devlet üzerinden gerçek kişiler tarafından 2018 yılında 179.133 adli sicil ve arşiv
kaydı sorgulaması yapılmıştır.
5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13 üncü maddesine 6353 sayılı Kanunla eklenen
ikinci fıkra uyarınca, ‘Adlî Sicil Paylaşım Projesi’ kapsamında Adli Sicil ve İstatistik Genel
Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan ortak çalışma sonucu geliştirilen

145

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. 2018 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla kamu
kurum ve kuruluşları ile toplam 71 protokol imzalanarak kullanıma açılmış, bu kamu kurum ve
kuruluşlarınca 2018 yılı içerisinde 20.153.566 adlî sicil ve arşiv kaydı sorgulaması yapılmıştır.
TÜRKSAT ile yapılan protokol uyarınca e-Devlet şifresiyle gerçek kişilere Haziran
2013 tarihinden itibaren Adlî Sicil Bilişim Sistemi üzerinden doğrudan adlî sicil ve arşiv kaydı
alma imkânı sağlanmıştır. Bu kapsamda e-Devlet üzerinden gerçek kişiler tarafından 2018
yılında 18.169.348 adlî sicil ve arşiv kaydı sorgulaması yapılmıştır.
Kaymakamlıklarca 2018 yılı içerisinde 883.282 adlî sicil ve arşiv kaydı sorgulaması
yapılmıştır.
2018 yılı içerisinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce 1.583.339, UYAP
mahkeme ve savcılık birimlerinde 2.938.827 ve 592 taşra adlî sicil biriminde 5.648.421 adlî sicil
ve arşiv kaydı sorgulama işlemi yapılmıştır.
Yurtdışı temsilciliklerimizden 2018 yılında 24.552 adlî sicil kaydı sorgulaması
yapılmıştır.
İlgililerce 2018 yılı içerisinde, UYAP mahkeme ve savcılık birimleri, 592 taşra adlî sicil
birimi, kamu kurum ve kuruluşları, kaymakamlıklar, e-Devlet üzerinden gerçek kişiler, yurtdışı
temsilciliklerimiz ve Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü aracılığıyla toplam 48.518.053 adlî
sicil kaydı sorgulaması yapılmış, yani günde ortalama 133.000 sorgu yapılmıştır.
2018 yılında 797.583 ceza, 632.455 tâli karar, 393.083 yerine getirme fişi merkezî adlî
sicil veri tabanına işlenmiştir. Yıl içerisinde silinenlerin mahsubu sonucunda; 31.12.2018 tarihi
itibarıyla, 6.772.082 erkek ve 511.785 kadın olmak üzere toplam 7.233.867 kişiye ait 8.302.094
ceza, 7.161.400 tâli karar, 4.230.917 yerine getirme fişi olmak üzere toplam adlî sicil kayıt sayısı
19.694.411’dir.

Adlî İstatistik Hizmetleri
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 44
üncü maddesi ile Resmî İstatistik Programına göre Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne
verilen adalet istatistiklerini toplama, sınıflandırma ve değerlendirme yetkisine istinaden, 20172021 yıllarını içeren 3. Resmî İstatistik Programı kapsamında çalışmalar yapılmıştır.
Bu kapsamda 2018 yılı Adli İstatistik faaliyetleri ile ilgili olarak;
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Resmî İstatistik Programı (RİP) çerçevesinde; Cumhuriyet başsavcılıkları, ceza ve hukuk
mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri, icra
müdürlükleri ve infaz hâkimliklerinde yer alan adlî birimlere ait bilgiler UYAP’tan,
Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Hakem Kurulu, Hâkimler ve
Savcılar Kurulu, Adli Tıp, Noterler Birliği, Yargıtay ve Danıştay’a ait istatistikî bilgiler
yıllık olarak kâğıt ortamından derlenmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliğine uyum sürecinde,
Bakanlık birimleri ile ulusal ve uluslararası kullanıcıların talep ettikleri ve yıllık olarak
alınan verilerle karşılanamayan konularda, özel olarak geliştirilen formlarla; Cumhuriyet
başsavcılıkları ve ceza mahkemelerinden üçer aylık dönemler hâlinde manuel olarak
derlenen verilerden hazırlanan tablolar, talep eden ilgili birimlere sunulmuştur.



Donanım ve yazılım kaynaklı hatalar ile veriler arasındaki tutarsızlıklar tespit edilip, hatalar
ayıklanmış ve kalite kontrolü yapıldıktan sonra istatistiki 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
içerikler oluşturulmuştur.



2017 yılına ilişkin adli istatistiklerin veri toplama, raporlama, sorgulama, kalite kontrol,
analiz, çözümleme, tablolama ve yayın hazırlama işlemleri tamamlanarak “Hizmete Özel”
olarak hazırlanan “Adlî İstatistikler 2017” yayını basımı yapılmış ve Adalet Bakanlığı
birimlerine, Cumhuriyet başsavcılıklarına, adlî yargı adalet komisyonu başkanlıklarına ve
paydaş kurumlara gönderilmiştir. Ayrıca yıllık olarak derlenen veriler ‘Adlî İstatistikler’ ve
‘Adlî İstatistik Bülteni’ adı altında <www.adlisicil.adalet.gov.tr> adresli web sayfasında
yayımlanmıştır. Yine, RİP kapsamında hazırlanan “Adalet İstatistikleri 2017” kitabının
Türkiye İstatistik Kurumu Yayın Kurulunca incelemesi yapıldıktan sonra CD ortamında
basım işlemi tamamlanmış ve ilgili kurumlara gönderilmiştir.



20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçen istinaf mahkemelerinin (Bölge İdare/Bölge
Adliye Mahkemesi) verdiği/vereceği karar türlerine ilişkin istatistikî verilerin toplanması
amacıyla hazırlanan istatistik bilgi toplama formları Türkiye geneli bölge idare/bölge adliye
mahkemelerince doldurulmuş, söz konusu formlar derlenerek mail yoluyla aylık olarak
Bakanlığımız ilgili birimlerine iletilmiştir.
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Bakanlık birimleri ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen
projelere, çalışma gruplarına katılım sağlanarak ihtiyaç duyulan konularda istatistikî
çalışmalar yapılmıştır.



Adli istatistiklerin üretilmesine kaynak teşkil eden verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında
UYAP’a aktarılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, belirlenen veya
sınıflandırılan hataların niteliğine göre yaşanan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin öneriler
geliştirmek amacıyla oluşturulan “Veri İzleme ve Değerlendirme Kurulu” tarafından pilot
adliye olarak seçilen Ankara Batı, Rize, Nizip, Burdur, Yalova, Kırşehir, Elazığ ve Kuşadası
Adliyelerden alınan veriler üzerinde analizler yapılarak gerçekleştirilen çalışma Kurul’a
sunulmuştur. Yine pilot adliye olarak seçilen Ankara Adliyesine ilişkin çalışma ise Kurul’a
arz edilmek üzere tamamlanmıştır.



Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların faaliyet plânlamalarında birçok konuda
istatistikî bilgi talep etmeleri, Avrupa Birliğine uyum sürecinde yeni uluslararası kurum ve
kuruluşların oluşması ve adalet istatistiklerine duyulan ihtiyacın artması neticesinde, ihtiyaç
duyulabilecek verinin tespiti, UYAP sistemine doğru, eksiksiz ve zamanında veri girişi
sağlanarak kapasitenin artırılması, bu suretle oluşturulacak veri tabanından güvenilir, yansız,
kaliteli, standartlara uygun, kıyaslanabilir, tutarlı ve zamanlı istatistiklerin elde edilmesine
gereksinim duyulmuştur. Bu kapsamda yürütülen Veri Ambarı Projesi’nin ivedi ve amacına
uygun olarak bitirilebilmesi amacıyla Cumhuriyet başsavcılığı, denetimli serbestlik, ceza ve
hukuk mahkemeleri, idarî yargı, icra daireleri, adlî tıp ve personel modüllerine yönelik
değişken belirleme ve kayıt deseni çalışması yapılmıştır. Gelinen aşamada Bilgi İşlem Genel
Müdürlüğü tarafından yazılımı yapılarak açılan ekranlar üzerinde test çalışmalarına ve
değişken değerlendirmelerine devam edilmektedir.



5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak oluşturulan İstatistik Konseyinin
29/03/2012 tarihinde gerçekleştirilen 8 inci toplantısında alınan karar gereğince; Resmi
İstatistik Programına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı koordinatörlüğünde
yürütülmekte olan ceza infaz kurumu istatistiklerinin yayımlanmasının Adli Sicil ve
İstatistik Genel Müdürlüğüne devri amacıyla başlatılan ve UYAP' ta yer alan "Adlî Veri
Bankası CTE Modülü" kapsamında; tamamlanan ceza tevkifevlerinde bulunan hükümlü ve
tutukluların sayısı ile suç bilgilerine ait değişken belirleme ve buna bağlı kayıt deseni
oluşturma çalışması tamamlanmıştır.
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Hâkim ve Cumhuriyet savcı adaylarına “Adli İstatistik ile Doğru, Eksiksiz ve Zamanında
Veri Girişinin Önemi” ile “Veri Girişinden Sorumluluğun Mevzuattaki Yeri" konularında
farkındalık eğitimi verilmiştir.



Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde, "Ceza ve Hukuk Yargılamasında Duruşma
Yönetimi ve Karar Yazma Teknikleri", "Etkili Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri" konulu
meslek içi eğitim programında "İstatistik ve Veri Girişinin Önemi" konusunda çeşitli yargı
çevrelerinde görev yapan ve meslekte 3 yılını doldurmamış ceza ve hukuk mahkemesi
hâkimlerine yönelik olarak çeşitli tarihlerde farkındalık eğitimleri verilmiştir.



Eğitim Dairesi Başkanlığının koordinesinde, iş bölümü gereği bu davalara bakmakla görevli
bölge adliye mahkemesi daire başkan ve üyeleri ile ceza mahkemesi hâkimleri ve
Cumhuriyet savcılarına yönelik "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları" konulu meslek içi
eğitim programında "İstatistik ve Veri Girişinin Önemi" konusunda farkındalık eğitimi
verilmiştir.

15- Noterliklerle İlgili Faaliyetler
 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 17/3 üncü maddesi uyarınca, 2018 yılında toplam 2644
adet noterlik belgesi verilmiş olup, en son verilen belge numarası 48446’dur.
 2018 yılında 221 adet birinci sınıf, 284 adet ikinci sınıf ve 164 adet üçüncü sınıf olmak
üzere toplam 669 adet noterlik için ilan yapılmış, 236 adet birinci sınıf, 228 adet ikinci sınıf,
184 adet üçüncü sınıf olmak üzere toplam 648 noterin atama işlemi yapılmıştır. En yüksek
atanan belge sahibi 8357 numara ile Çatak Noterliğine atanmıştır. 2018 yılı itibariyle atanıp
göreve başlayan belge sahibi sayısı 76'dır.
 2018 yılında Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı tarafından hakkında disiplin işlemi
yürütülen noterlerle ilgili Bakanlığımıza gönderilen 259 adet disiplin dosyasının incelemesi
yapılmıştır. Bu dönemde hakkında kovuşturma işlemi yürütülen noterlerle ilgili verilen
mahkeme kararları, gerekli disiplin işlemlerinin takibi için UYAP ekranına otomatik olarak
gelmeye başlamıştır.
 2018 yılında ihdas çalışması yapılmamıştır.
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Yıllara Göre İhdas Sayıları
Sınıfı

2002

2003

2005

2006

2007

2010

2012

2015

2017

2018

1.Sınıf

-

17

39

26

28

18

60

24

32

-

2.Sınıf

1

22

53

20

-

26

45

35

47

-

3.Sınıf

2

11

-

-

-

10

13

14

8

-

Toplam

3

50

92

46

28

54

118

73

87

-

2018 Yılı Noterlik İşlem Sayıları
İŞLEM

İŞLEM ADEDİ

Göreve Başlama

444

Ayrılma

368

İstifa

11

Vefat

4
Türkiye’deki Mevcut Noterlikler
1.Sınıf
734

2.Sınıf 3.Sınıf Toplam
600

597

1931

16- Avukatlıkla İlgili Faaliyetler
Ruhsat İşlemleri
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 8/4 üncü maddesi uyarınca; Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulunun, adayların baro levhasına ilk defa yazılmalarına veya daha önce kaydı
silinen avukatların baro levhasına yeniden yazılmalarına ilişkin baro yönetim kurulu kararlarının
“uygun bulunması” ya da “uygun bulunmamasına” ilişkin kararları Bakanlığımızın onayına
sunulmaktadır.
2018 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca onay için Bakanlığımıza gönderilen
ruhsat dosyası sayısı 13.007’dir.
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Ruhsat talebiyle ilgili;


12.680 stajyer avukata,



193 yeniden yazılma talep eden avukata,
Ruhsat verilmiş,



134 dosya tekrar görüşülmek üzere,
Türkiye Barolar Birliğine geri gönderilmiştir.
2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 79 baroya kayıtlı toplam 119.503 avukat görev

yapmaktadır.

Disiplin İşlemleri
Avukatlık Kanunu’nun 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.
2018 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından gelen 2007 adet ruhsat ve disiplin
itiraz dosyasından 1566 adet dosya karara bağlanmıştır.
Bunlardan;


1249 itiraza konu kararın onaylandığı,



304 itiraza konu kararın yeniden görüşülmek üzere geri gönderildiği,



13 itiraza konu kararın, Bakanlığımız onayına tabi olmayan kararlardan olduğu için
incelenmeksizin iade edildiği,



441 itiraza konu karar ile ilgili incelemelerin ise devam ettiği,
Belirlenmiştir.
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17- Kanun Yararına Temyiz İşlemleriyle İlgili Faaliyetler
Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemleri, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 38/1-(j) maddesi kapsamında; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun
363 üncü maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 51 inci maddesi uyarınca
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.
2018 yılı itibariyle Kanun Yararına Temyiz işlemleri sayısı aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
2018 Yılı Kanun Yararına Temyiz İşlemleri
Konusu
Toplam dosya sayısı
Eksik tebligat sebebiyle iade
Bakanlık gerekçeli ret

Sayısı
1593
29
1168

Kanun yararına temyiz edilen

72

Yargıtay’ca kanun yararına bozulan

22

Yargıtay’ca kanun yararına temyiz talebi reddedilen

6

Yargıtay incelemesi devam eden

44

Derdest dosya sayısı

324
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18- Kanun Yararına Bozma İşlemleriyle İlgili Faaliyetler
10.07.2018

tarihli

ve

30474

sayılı

Resmi

Gazete’de

yayımlanan

1

sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 38/1-(j) maddesi
kapsamında; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 uncu maddesi uyarınca, hâkim
veya mahkeme tarafından verilen, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen
karar ve hükümlere karşı kanun yararına bozma yoluna başvurulması işlemleri Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.
2018 yılı itibariyle Kanun Yararına Bozma işlemleri sayısı aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

2018 Yılı Kanun Yararına Bozma İşlemleri
Sayısı

Oranı

Devir

4.326

-

Gelen

17.500

-

Toplam

21.826

-

Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilmeyen

12.340

%71

Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilen

4.766

%27

Birleşen Sayısı/Oranı

410

%2

Derdest

4310

-

Yargıtay’ca Bozulan

3371

%87

Yargıtay’ca Reddedilen

527

%13
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B.2. Performans Sonuçları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

Soruşturmaların Etkinliğinin Artırılması

Performans Hedefi

Soruşturmaların Etkinliğinin Artırılması

Soruşturmanın etkinliği ceza adalet sistemini doğrudan etkileyen önemli unsurlardan biridir. Soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesi, maddi gerçeğin ortaya
çıkmasına, yargılamaların kısa sürede ve isabetli kararlarla bitirilmesine hizmet etmektedir.
Her suç türüne göre soruşturma aşamalarının belirlenmesi, uygulanacak süreçlerin ve takip edilecek işlemlerin önceden bilinirliğinin sağlanması gerek uygulayıcılar
gerekse adalet hizmetlerinden faydalananlar için hayati öneme sahiptir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Uzmanlık eğitimi alan Cumhuriyet savcısı sayısı (2015-2019)

2016

Sayı

2017
100

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)
1 Uzmanlık eğitimi alan Cumhuriyet savcısı sayısı (2015-2019)

2018
100

100

2018 / Hedef
100

Gerçekleşme
293

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 Bazı suç türlerinde uzmanlaşma sağlanması.

10.000

0

10.000

2 UYAP sistemi ile adli kolluk üzerindeki bilişim sistemlerinin bütünleştirilmesi sağlanması.

10.000

0

10.000

3 Soruşturmanın tür ve niteliğine göre rehber ilkeler belirlenmesi

20.000

0

20.000

40.000

0

40.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2018 yılında Cumhuriyet Savcılarının uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla Samsun, Antalya, Gaziantep, Afyonkarahisar illerinde toplam 293 Cumhuriyet
Savcısının katılımı ile meslek içi eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir.
Cumhuriyet savcılarının soruşturma kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından soruşturma usul ve esaslarıyla ilgili rehber ilkelerin yer
aldığı genelge çalışması hazırlıkları sürmektedir.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile de UYAP entegrasyonunun tamamlanması amacıyla 24/11/2017 tarihinde protokol imzalanmış ve bu
kapsamda yazılım çalışmaları yapılmıştır. Pilot uygulamanın Ankara ilinde başlatılması için çalışmalar sürdürülmektedir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

Avukatlık Kurumunun ve Savunmanın Güçlendirilmesi

Performans Hedefi

Avukatlık Kurumunun ve Savunmanın Güçlendirilmesi

Adalet hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğinde yargılamanın süjelerinden biri olan avukatların önemi tartışmasızdır. Bu nedenle avukatlık mesleğine ilişkin olarak dünyada
yaşanan değişim ve gelişimlere uygun mevcut sorunlara çözüm getiren yeni bir Avukatlık Kanunu Taslağı’nın ilerleyen süreçte yasalaştırılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Hedefin gerçekleştirilmesine yönelik etkinlik sayısı (2015-2019)

2016

Adet

2017
0

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
1

2018 / Hedef

1 Hedefin gerçekleştirilmesine yönelik etkinlik sayısı (2015-2019)

1

Gerçekleşme
1

18

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 Mevzuat Taslağının Hazırlanması
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

5.000

0

5.000

5.000

0

5.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Türkiye Barolar Birliği ve UNDP iş birliği ile Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında farklı illerde
danışma grubu toplantısı, yürütme kurulu toplantısı, avukatların performans kriterlerinin belirlenmesi toplantıları gerçekleştirilmiştir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

Tanıklık Kurumuna Yönelik Uygulamalar Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Tanıklık Kurumuna Yönelik Uygulamalar Geliştirilmesi

Tanıklık, yargılama faaliyetinde en önemli delillerden biri olup maddi gerçeğe ulaşılmasında olduğu kadar aynı zamanda kamuoyu nezdindeki yargı algısı açısından da
önemlidir. T anıklık ücreti ve tanıklara yaklaşımla ilgili standart ilkelerin belirlenmesi, adliyelerde tanıklar için fiziki şartların iyileştirilmesi bu hedef doğrultusunda planlanan
uygulamalardan bazılarıdır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Dağıtılan broşür sayısı

2016

Adet

2017
0

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
37.500

2018 / Hedef

1 Dağıtılan broşür sayısı

500

Gerçekleşme

500

500

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 Tanıklığın gereğine ve önemine dair kamuoyu bilincini arttırıcı broşür basılması

30.000

0

30.000

2 Tanıklık ücreti ve tanıklara yaklaşımla ilgili standart ilkeler belirlenmesi

15.000

0

15.000

45.000

0

45.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Tanıklık yapacaklara yol göstermek ve tanıklığın önemi ile gereği hakkında kamuoyunda bilinci artırmak amacıyla "Tanıklık Bilgilendirme Metni" şeklinde broşür
hazırlanmıştır. 2019 yılının ilk yarısında pilot uygulama kapsamında Ankara Batı Adliyesinde; Cumhuriyet savcılarının ve ceza mahkemelerinin tanık olarak davet
edecekleri kişilere gönderilecek davetiyelere eklenerek gönderilmesi amaçlanmaktadır.
2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi hazırlanarak 27/12/2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Tarifede tanıklık ücretinin alt ve üst
sınırları belirlenmiş, tanıklık ücretine hangi giderlerin dahil olduğu, tanıklık giderlerinden vergi, resim ve harç alınamayacağı ve söz konusu giderlerin yargılama giderleri
kapsamında sayıldığı belirtilmiştir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef 1.5

Tebligat Sisteminin Güçlendirilmesi

Performans Hedefi

Tebligat Sisteminin Güçlendirilmesi

Yargı sistemimizin karşı karşıya bulunduğu sorunlardan biri de tebligata ilişkindir. Tebligatların gecikmesi ya da hatalı tebligat yapılması yargısal süreçlerin aksamasına
neden olmaktadır. Tebligat sisteminin daha etkin hale getirilmesi yargılamaların daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacaktır

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Düzenlenen etkinlik sayısı
2 Mevzuat taslağının hazırlanması

2016

Adet
Adet

2017
10
0

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
10
0

2018 / Hedef

1 Düzenlenen etkinlik sayısı

10
1

Gerçekleşme
10

10

1

1

2 Mevzuat taslağının hazırlanması

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 Tebligat sisteminin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

5.000

0

5.000

2 Elektronik tebligatın etkin biçimde kullanılmasının sağlanması

5.000

0

5.000

3 Bazı alanlarda elektronik tebligat zorunlu hale getirilmesi

5.000

0

5.000

15.000

0

15.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
15/03/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununda
değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikle sermaye şirketleri bakımından mevzuatta var olan ancak fiilen uygulanamayan elektronik tebligat zorunluluğu, kapsamı genişletilmek
ve sadeleştirilmek suretiyle etkin bir şekilde uygulanır hale getirilmiştir.
Bu kapsamda;
Muhatabın elektronik adresine tebligat yapıldığında muhatabın kısa mesaj yoluyla bilgilendirilmesi ve tebligatın beş gün sonra yapılmış sayılmasına,
Tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, KİT’ler, sermayesinin çoğu kamuya ait şirketler,
avukatlar, noterler, bilirkişiler, arabulucular ve kurumların hukuk birimleri hakkındaki tebligatların zorunlu olarak elektronik ortamda yapılmasına,
Elektronik tebligat sisteminin PTT tarafından kurulması ve tebligat göndermeye yetkili merci ve makamların sisteme entegre edilmesine dair çalışmalar tamamlanmış
olup 01/01/2019 tarihinde elektronik tebligat sistemin tam anlamıyla faaliyete geçmesi sağlanmıştır.
Ayrıca hazırlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin yayınlanma ve yürürlülük tarihi nedeniyle 2018 yılında tebligat sisteminin güçlendirilmesi ile ilgili düzenlenen etkinlik
bulunmamaktadır. Etkinlik çalışmalarına 2019 yılında devam edilecektir.
Bu çalışmalar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla birçok toplantı düzenlenmiştir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef 1.6

Hukuk Davalarında Sulh Müessesesinin Etkinleştirilmesi

Performans Hedefi

Hukuk Davalarında Sulh Müessesesinin Etkinleştirilmesi

Hukuk yargılaması sisteminde yer alan sulh kurumunun daha yaygın kullanımının sağlanması yargı organlarının iş yükünü azaltacaktır. Bu nedenle sulh kurumunun
teşvik edilmesi gerekmektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Düzenlenen eğitim sayısı
Sulh olunan uyuşmazlık sayısındaki artış (Bir önceki yıla göre) (20152
2019)

2016

Adet
Yüzde

2017

2018

2

2

2

5

10

10

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018 / Hedef

Gerçekleşme
2

2

10

-

1 Düzenlenen eğitim sayısı
Sulh olunan uyuşmazlık sayısındaki artış (Bir önceki yıla göre) (20152
2019)

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 Yargı mensuplarına farkındalık eğitimleri düzenlenmesi

2 Barolara yönelik farkındalık çalışmaları düzenlenmesi
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

130.000

0

130.000

4.000

0

4.000

134.000

0

134.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Adli İstatistikler, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yıllık olarak ve bir önceki yılın verilerini kapsayacak şekilde yapılmaktadır. Ancak, 2018 yılına ilişkin
veriler yayımlanmadığından (Mayıs ayında yayınlanmaktadır) sulh olunan uyuşmazlık sayılarındaki artış oranı tespit edilememiştir.
Antalya ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde, 236 arabuluculuk büro personeline “Arabuluculuk Büroları Personel Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.
Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliği ile meslek öncesi eğitim kapsamında 2867 hâkim ve savcı adayına; meslek içi eğitim kapsamında ise 1863 hâkim ve savcıya
arabuluculuk eğitimi verilmiştir.
Bakanlığımızın 16.11.2017 tarihli ''Olur''u ile belirlenen İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, bu arabuluculardan 6019’u iş
hukukunda uzmanlık eğitimini tamamlayarak, uzman arabulucu olarak görev yapmaya hak kazanmıştır.
01.01.2018 tarihinde uygulanmaya başlanan iş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk için gerçekleştirilen eğitim, seminer, sempozyum ve toplantılar ile ticari
uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk mevzuat çalışmaları nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı faaliyetler gerçekleştirilememiştir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

Noterlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması

Performans Hedefi

Noterlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması

Noterler toplumsal yaşamın hukuki güvenlik içerisinde sürdürülmesinde önemli işlevler görmektedir. Noterliklerde yapılan işlemler taraflarına güvence sunmakla birlikte
aynı zamanda yargı kurumlarının da işlerini kolaylaştırmaktadır

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Mevzuat taslağının hazırlanması

2016

Adet

2017
0

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
1

2018 / Hedef

1

Gerçekleşme
1

1 Mevzuat taslağının hazırlanması

1

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1

Türkiye Noterler Birliği ile işbirliği halinde noterliklerin görev tanımları ve yapısal
durumlarının yeniden belirlenmesi

2 Noterliklerin çekişmesiz yargı işlerine ilişkin görevlerinin artırılması
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

945.000

0

945.000

945.000

0

945.000

1.890.000

0

1.890.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
ilgili performansa ilişkin her iki faaliyet kapsamında 47 maddeden oluşan taslağa son halini vermek üzere Eylül ayı içerisinde iki kez kurum içinde toplantı
gerçekleştirilmiş olup, taslak üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef 1.8

Kamudan Kaynaklanan İş Yükünün Azaltılması

Performans Hedefi

Kamudan Kaynaklanan İş Yükünün Azaltılması

Gerek idari yargı gerekse adli yargıda kamudan kaynaklanan iş yükü önemli bir yer tutmaktadır. Bu iş yükünün azaltılması için mevzuatta yer alan hükümlerin etkin
biçimde uygulanması ve yeni uygulamalar geliştirilmesi gerekmektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

Sorunların tespiti ve gelinen aşamanın analizi için ilgili kurumların
1
katılımı ile düzenlenen çalışma toplantısı sayısı (2015-2019)

2016

Adet

2017
1

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
1

2018 / Hedef

Sorunların tespiti ve gelinen aşamanın analizi için ilgili kurumların
1
katılımı ile düzenlenen çalışma toplantısı sayısı (2015-2019)

1

Gerçekleşme
1

1

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

Yüksek mahkemeler ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde kamu yöneticileri ve hazine

1 avukatlarına davadan feragat, davayı kabul, temyiz ve karar düzeltme bakımından daha

5.000

0

5.000

5.000

0

5.000

fazla inisiyatif verilmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesi

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
İlgili kurum ve kuruluşlarla durum tespiti, sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ile gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla toplantı
yapılmıştır.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

Adli Süreçlerde İnsan Hakları Farkındalığının Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Adli Süreçlerde İnsan Hakları Farkındalığının Geliştirilmesi

Ülkemiz, temel hak ve özgürlüklere saygı temelinde, Avrupa’da ortak ve sürdürülebilir bir demokratik düzen oluşturma hedefiyle kurulan Avrupa Konseyi’ne 1949
yılında kurucu üye olarak katılmış ve 1990 yılında, AİHM’in yargı yetkisini kabul etmiştir. AİHM içtihatları ile uyum sağlamak ve bu suretle ülkemizde insan hakları
standartlarının geliştirilmesi ve korunması amacıyla son dönemde önemli reformlar hayata geçirilmiştir. Bu reformlara ilişkin çalışmalar Plan döneminde de devam
edecektir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2016

2017

2018

İnsan haklarına yönelik farkındalığın artırılması için düzenlenen eğitim
1
sayısı (2015-2019)

Adet

5

5

6

İlgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılan toplantı sayısı (20152019)

Adet

3

3

3

2

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018 / Hedef

Gerçekleşme

1 İnsan haklarına yönelik farkındalığın artırılması için düzenlenen eğitim sayısı (2015-2019)

6

44

İlgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılan toplantı sayısı (20152
2019)

3

166

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler

1

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin
Önlenmesine İlişkin Eylem Planı"nın etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması

2

AİHM kararlarında ihlale yol açan sebeplerin tespitiyle bunların ortadan kaldırılması amacıyla
düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla çalışmalar yapılması

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

100

0

100

50

0

50

3 AİHM kararlarının Türkçe’ye çevrilerek adalet teşkilatına duyurulmasının sağlanması

1.230.000

0

1.230.000

4

AİHM süreçlerinde görev alan yargı mensuplarının AİHM nezdinde staj yapmalarının
sağlanması

107

0

107

5

AİHM ve Avrupa Konseyinin ilgili komitelerinde tahsisli memur (secondmend) yöntemiyle
yargı mensuplarının görevlendirilmesine devam edilmesi

107

0

107

6

Soruşturma ve yargılama süreçleri ile infaz alanında insan haklarına yönelik farkındalığın
artırılması

30

0

30

1.624.000

0

1.624.000

Genel Toplam

161

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
İnsan Hakları Dairesi Başkanlığınca, İnsan haklarına yönelik farkındalığın artırılması için 17 meslek içi eğitim faaliyeti düzenlenmekle birlikte ulusal ve
uluslararası düzeyde 27 Meslek İçi Eğitim ve diğer hizmet içi eğitim faaliyetlerine ise katılım sağlanmıştır.
2018 yılında ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile aralarında çalışma ziyareti, çalıştay, eğitim faaliyeti, seminer, proje toplantıları, sempozyum faaliyetleri ve
video konfereans sistemi kullanılarak yapılan toplantılar da dahil yurt içinde 127 ve yurtdışında 39 olmak üzere toplam 166 toplantıya katılım sağlanmıştır.
Bununla birlikte İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında da 25 toplantı yapılmıştır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planının Dördüncü Yıllık Uygulama Raporu (1 Mart 2014 - 1 Mart 2018) Haziran
2018'de Başbakanlığa sunulmuştur. Beşinci Uygulama Raporunun hazırlık çalışmalarına ise halen devam edilmektedir.
“Yeni bir insan hakları eylem planı” hazırlanması amacıyla, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı koordinesinde ilgili birimlerin temsilcilerinden oluşan Adalet
Bakanlığı İnsan Hakları Eylem Planı Çalışma Grubu (Çalışma Grubu) oluşturulmuştur. Çalışma Grubu 28 Aralık 2018 tarihinde, Hâkimevinde ilk toplantısını
gerçekleştirmiştir.
AİHM kararlarında ihlale yol açan sebeplerin tespiti ve bunların ortadan kaldırılması amacıyla; BM İnsan Hakları Konseyi, Venedik Komisyonu, AİHM, İslam
Birliği Teşkilatı'nın da bulunduğu uluslararası düzeyde gerçekleşen toplantı, oturum ve seminerler ile ulusal düzeyde düzenlenen seminerlere katılım
sağlanmıştır.
AİHM'nin ülkemiz hakkında verilen ve diğer ülkeler hakkında verilen önemli kararlar düzenli olarak Türkçe'ye çevrilmektedir. İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı
Fransızca Tercüme Bürosu tarafından, AİHM kararları, başvurular, değişik işler ve hükumet savunmaları olmak üzere toplam 3739 sayfa, İngilizce Tercüme
Bürosu tarafından ise aynı nitelikte toplam 20.901 sayfa tercüme yapılmıştır.
2018 yılında 12 Mart 2018- 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 2 tetkik hakimi, 2 Eylül 2018-26 Ekim 2018 tarihleri arasında 2 tetkik hakimi olmak üzere 4
tetkik hakimi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bünyesinde staj programına katılım sağlamışlardır.
AİHM nezdinde ülkemiz aleyhine yapılan başvurular sonucu ortaya çıkan mevcut iş yükünün azaltılması ve insan hakları konusunda uzman yetiştirilmesi
amacıyla, 2018 yılında 2 hakim/savcı Avrupa Konseyi nezinde secondment olarak görevlendirilmiştir. Yine AİHM Sekretaryasında 'secondment' yöntemiyle
görevli olan 1 hakim/savcı’nın görev süresi ise uzatılmıştır. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Avrupa Konseyi nezdinde 4 hakim/savcı görevli bulunmakta olup bir
kısmının görev süreleri 1 Ocak 2019 tarihinde sona erecektir. Aynı zamanda 2018 yılında 5 hakim/savcı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde
secondment olarak görevlendirilmiştir. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde 10 hakim/savcı görevli bulunmakta olup bir
kısmının görev süreleri 1 Ocak 2019 tarihinde sona erecektir.
Soruşturma ve yargılama süreçleri ile infaz alanında insan haklarına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla etkili soruşturma ve ifade alma teknikleri, ceza
yargılamasında duruşma yönetimi, karar yazma teknikleri ve koruma tedbirleri konulu seminerler ve meslek içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

A maç

Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

Adalet Aktörleri Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Adalet Aktörleri A rasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi

Adalet sistemi bir birini tamamlayan kurumlardan oluşmaktadır. Bu kurumlar arasındaki eşgüdüm hizmetlerin daha etkin yürütülmesini sağlayacaktır. Bu nedenle
işbirliğinin artırılması için çalışılacaktır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Düzenlenen etkinlik sayısı

2016

Adet

2017

2018

1

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

1

2018 / Hedef

1

Gerçekleşme
1

1 Düzenlenen etkinlik sayısı

6

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1

Adalet aktörlerinin katılımı ile adalet hizmetlerinin değerlendirildiği toplantılar
gerçekleştirilmesi

Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

375.000

0

375.000

375.000

0

375.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
27-28 Eylül tarihinde İstanbul'da görev yapan Bölge Adliye ve İdare Mahkemeleri başkan ve üyeleri ile ilk derece mahkemelerde görev yapan hâkim ve
Cumhuriyet Savcılarının katılımı ile çalıştay düzenlenmiştir.
11-12 Ekim tarihinde Ankara ve diğer illerde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi daire
başkanları ve üyelerinin katılımı ile çalıştay düzenlenmiştir.
31 Ekim tarihinden Yargıtay Daire Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Başkanlığında, Kanun Yolları başta olmak üzere yargı süreçlerine yönelik toplantı
gerçekleştirilmiştir.
01 Kasım tarihinde özel sektör dış paydaşlarından olan TOBB ile adalet hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik çalıştay yapılmıştır.
29 Kasım tarihinde Ankara Hakimevinde yüksek yargı mensupları, HSK, YÖK, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, baro başkanları, hukuk fakültesi dekanları,
hâkimler, Cumhuriyet Savcıları, noterler, yazı işleri müdürleri, hâkim adayları, icra müdürleri ve arabulucuların yer aldığı, hukuk eğitimi ve savunma hakları
olmak üzere çeşitli kanunların ele alındığı çalıştay yapılmıştır.
10-11 Ocak tarihinde yargı hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Adalet Şûrası gerçekleştirilmiştir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef 1.11

Adalet Dairelerindeki Delil Saklama Standartlarının Yükseltilmesi

A dalet Dairelerindeki
Yükseltilmesi

Performans Hedefi

Delil

Saklama

Standartlarının

Soruşturma ve yargılama faaliyetlerinin nitelikli biçimde yürütülmesi için adliyelerde bazı destek hizmetleri önem taşımaktadır. Bunların başında adli emanet daireleri
gelmektedir. Adli emanet dairelerinde fiziki değişimin sağlanması ve iş akış süreçlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

Performans Göstergeleri
1 Eğitim çalışmasına katılan kişi sayısı (2015-2019)

Ölçü Birimi

2016

Adet

2017
200

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
200

2018 / Hedef
200

1 Eğitim çalışmasına katılan kişi sayısı (2015-2019)

200

Gerçekleşme
-

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 Emanet dairelerinde görev yapan personele yönelik eğitim çalışmaları yapılması

10.000

0

10.000

Adli Emanet dairelerinin belirlenecek standartlara uygun olarak adliye içerisinde
konumlandırılması

5.000

0

5.000

15.000

0

15.000

2

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2017 yılında 2018 yılında belirlenen hedef sayılarını da içine alacak şekilde 500 emanet memuruna eğitim verilmiş olduğundan, eğitim konusunda 2018
yılında planlanmış herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. Yeniden ihtiyaç duyulması halinde eğitim faaliyeti planlanacaktır.
Türkiye Barolar Birliği ile birlikte yürütülen" Adli Yardım Projesi" kapsamında yapılan pilot adliye ziyaretleri gündemine emanet dairelerimiz de eklenerek
Bakanlığımız tetkik hakimleri tarafından Samsun, Muğla, Edirne ve İzmir Adalet Komisyonlarında bulunan Adli Emanet Dairelerinin de incelemesi yapılmıştır.
Yönetmeliğin öngördüğü iş akış süreci ve işlemlerinin UYAP sisteminde kullanılabilmesi ile ilgili oluşturulan Barkod Sisteminin adli emanet dairelerinde bir an
önce kullanılmaya başlanması ve sisteme geçilmesi ile ilgili Bakanlığımızca Cumhuriyet Başsavcılıklarına gerekli bildirim yapılmıştır.

“Adli Emanet Sisteminin Geliştirilmesi Projesi” eşleştirme projesi olarak kabul görmüş ve hazırlanan taslak proje fişi AB ülkeleri nezdinde dolaşıma çıkmış ve
eşleştirme yapılacak bir ülkenin tespiti sonrasında proje fişinin buna göre dizayn edilerek tamamlanması ile birlikte faaliyetlerine başlayabileceği
değerlendirilmektedir.
28 Şubat 2018 - 1 Mart 2018 tarihleri arasında İzmir Adliyesi’ne Bakanlığımız tarafından emanet dairelerinde yaşanılan sorunların incelenmesi için ziyaret
yapılmıştır.
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İdare A dı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef 1.12

HSK ile İşbirliği Halinde İhtisas Mahkemelerinin Etkinleştirilmesi

HSK ile İşbirliği
Etkinleştirilmesi

Performans Hedefi

Halinde

İhtisas

Mahkemelerinin

İhtisas mahkemelerinin de yaygınlaştırılıp, yargıda ihtisaslaşmanın geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Uzmanlık eğitimine alınan yargı mensubu sayısı (2015-2019)
Yeni ihtisaslaşma alanlarının belirlenmesi için yapılan çalıştay sayısı
2
(2015-2019)

2016

2017

2018

Adet

300

300

300

Adet

2

1

1

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018 / Hedef

1 Uzmanlık eğitimi alan yargı mensubu sayısı (2015-2019)

Gerçekleşme

300

643

1

7

Yeni ihtisaslaşma alanlarının belirlenmesi için yapılan çalıştay sayısı
2
(2015-2019)

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 İhtisas mahkemelerinin çeşitliliği ile sayısının artırılması

2

Yargı mensuplarının uzmanlaşmasının sağlanması amacıyla Türkiye Adalet Akademisi ile
işbirliği içerisinde çalışmalar düzenlenmesi

3

İhtisas mahkemelerinde görev yapan yargı mensuplarına yönelik düzenli eğitim çalışmaları
yapılması

Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

75

0

75

75

0

75

500

0

500

650

0

650

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Yeni ihtisaslaşma alanlarının belirlenmesi için yapılan çalışmalar;
19-20 Ocak tarihlerinde Ankara’da ve 23-24 Şubat tarihlerinde İstanbul’da Telif Hakları Meslek İçi Eğitim Çalıştayı düzenlenmiştir.
27-28 Eylül tarihinde İstanbul'da görev yapan Bölge Adliye ve İdare Mahkemeleri başkan ve üyeleri ile ilk derece mahkemelerde görev yapan hâkim ve
Cumhuriyet Savcılarının katılımı ile çalıştay düzenlenmiştir.
11-12 Ekim tarihinde Ankara ve diğer illerde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi daire
başkanları ve üyelerinin katılımı ile çalıştay düzenlenmiştir.
Yargı mensuplarının uzmanlaşmasına yönelik; Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar, Bireysel İş Hukuku, Bilirkişilik Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca Bilirkişilik
Sisteminde Yapılan Değişikliklere İlişkin Meslek İçi Eğitim, Bölge Adliye Mahkemelerinde İcra, İş ve Kadastro Mahkemesi Hâkimleri Eğitimi, İflas, İflas
Erteleme, Konkordato, Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Davalar, Antalya Bölge Adliyesi Mahkemesi Çevresinde Görev Yapan Aile Mahkemesi Hakimleri
Meslek İçi Eğitimi konulu Antalya, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa’da eğitimler düzenlenmiştir.
2018 yılı sonu itibariyle faal ihtisas mahkemelerinin sayısı; 331 iş mahkemesi, 304 aile mahkemesi, 86 ticaret mahkemesi, 84 tüketici mahkemesi, 9 çocuk
ağır ceza mahkemesi, 73 çocuk mahkemesi, 7 fikri sinai haklar ceza mahkemesi, 11 fikri sinai haklar hukuk mahkemesi, 203 kadastro mahkemesi
şeklindedir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Y önelik Uygulamaları
Geliştirmek

Hedef

Adli Yardım Sisteminin Güçlendirilmesi

Performans Hedefi

Adli Yardım Sisteminin Güçlendirilmesi

Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi için ceza yargılamasında belirli mağdur ve tüm sanıklara ücretsiz olarak avukatla temsil imkânı getirilmesi bunların en
önemlilerindedir. Ayrıca hukuk yargılamasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun olarak adli yardıma daha kolay erişilebilmesi için de düzenlemeler
yapılmıştır.

Performans Göstergeleri
1 Mevzuat taslağının hazırlanması

Ölçü Birimi

2016

Adet

2017
0

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
0

2018 / Hedef

1

Gerçekleşme
1

1 Mevzuat taslağının hazırlanması

1

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

Adli yardım sisteminin kalitesini ölçecek ve denetimini yapacak kurumsal bir yapılanma
oluşturulması

384.000

0

384.000

2

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

337.000

0

337.000

721.000

0

721.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Etki analizi yapılmasını müteakip Türkiye’deki adli yardım sisteminin iyileştirilmesine yönelik bir stratejik plan ve bu plan çerçevesinde; 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklik öngören mevzuat değişikliği taslağı
hazırlanmıştır.
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İdare Adı
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Amaç

Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları
Geliştirmek

Hedef 2.2

Yargısal Süreçler Konusunda Yararlanıcıları Bilgilendirme Mekanizmalarının Kurulması

Yargısal Süreçler Konusunda Yararlanıcıları Bilgilendirme
Mekanizmalarının Kurulması

Performans Hedefi

İnternet üzerinden adli süreçler konusunda bilgilendirmeye yönelik uygulamalar da geliştirilmiştir. UYAP üzerinden elektronik imza ile dava açma ve dava bilgilerine
ulaşma, SMS aboneliği ile bilgilendirme imkânları bu alanda önem taşıyan diğer çalışmalardır. Hedef kapsamında bilgilendirme çalışmaları devam edecektir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Dağıtılan broşür sayısı

2016

Adet

0

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2017
100.000
2018 / Hedef
5.000

1 Dağıtılan broşür sayısı

2018
5.000
Gerçekleşme
32.000

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1

Adliyelerde yararlanıcılara sunulmak üzere yol gösterici ve kullanıcı dostu görsel materyaller
hazırlanması

2 Bilgilendirme materyallerinin hazırlanması ve adliyelere dağıtılması
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

387.000

0

387.000

158.000

0

158.000

545.000

0

545.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Adli yargı ilk derece mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Bölge İdare Mahkemesi Komisyon Başkanlıklarına, Bölge
Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanlıklarına; 10.000 adet ceza kitapçık, 10.000 adet hukuk kitapçık,
10.000 adet el ilanı, 1.000 adet 50*70 cm poster, 1.000 adet A3 poster olmak üzere toplam 32.000 adet materyal dağıtılmıştır.
Adli konularda bilgiye erişimi sağlamak amacıyla www.adliyardim.adalet.gov.tr erişimli internet portalı oluşturulmuştur.
Yargıda hedef süre uygulamasına ilişkin yararlanıcılar ile uygulayıcılara yönelik broşür basılmasına ve dağıtılmasına 2019 yılında da devam edilecektir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Y önelik Uygulamaları
Geliştirmek

Hedef 2.3

Hukuki Yardım (Himaye) Sigortası Sisteminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Hukuki Yardım (Himaye) Sigortası Sisteminin Geliştirilmesi

Kişilerin ödeyecekleri prim karşılığında, prim ödedikleri dönem içerisinde karşılaşabilecekleri hukuki risklere karşı avukatlık hizmeti ve hukuki yardım almasını sağlayan
hukuki himaye sigorta sistemi birçok ülkede başarı ile uygulanmaktadır. Adalete erişim olanaklarının geliştirilmesi için bu sistemin ülkemizde de etkin biçimde
kullanılması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Dağıtılan broşür sayısı

2016

Adet

2017
1.000

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
500

2018 / Hedef
1.000

1 Dağıtılan broşür sayısı

1.000

Gerçekleşme

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 Kamuoyunda farkındalığın artırılması için çalışma yürütülmesi

443.000

0

443.000

2 Bilgilendirme materyallerinin hazırlanması ve adliyelere dağıtılması

295.000

0

295.000

738.000

0

738.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Türkiye Sigorta Birliği, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Yargıtay, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği,
Ankara Barosu ve üniversite temsilcileriyle çalışma toplantıları düzenlenmiştir. Hukuki Himaye Sigortasının mevcut genel şartları gözden geçirilerek
hazırlanan genel şartname metni 2018 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Ancak ilgili Bakanlıkça genel şartlar düzenlenmediği için
bilgilendirme materyalleri hazırlanamamaıştır. 2019 yılı içerisinde Hukuki Himaye Sigortası ile ilgili çalıştay yapılması planlanmaktadır.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

A maç

Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Y önelik Uygulamaları
Geliştirmek

Hedef

Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Dezavantajlı grupların adalete erişimini güçlendirmek için getirilecek yeniliklerden biri de hukuk klinikleri olacaktır. Bu sayede hukuk eğitiminin uygulama ile bağının
güçlendirilerek dezavantajlı grupların adalete erişimi kolaylaştırılacaktır.

Performans Göstergeleri
1 Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı (2015-2019)

Ölçü Birimi

2016

Adet

2017
2

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
1

2018 / Hedef

1 Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı (2015-2019)

1

Gerçekleşme
1

1

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler

1

Bütçe

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

Bütçe Dışı

Toplam

391.000

0

391.000

2 Hukuk fakülteleriyle işbirliği yapılması

417.000

0

417.000

3 Hukuk Kliniği uygulamalarının infaz kurumlarında da uygulanmasının sağlanması

389.000

0

389.000

1.197.000

0

1.197.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Hukuk eğitiminde teoriyle birlikte pratik metotlara da yer verilmesini sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara
Barosu Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanmış olan “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6284 Sayılı Kanuna
Yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına Dair Protokol” kapsamında hukuk kliniği uygulamasında bulunan öğrencilere yönelik sertifika töreni,
19 Nisan 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmiştir.Protokolün 2017 yılında
yenilenmesinden bu yana, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 80 öğrenci Ankara Adliyesinde kurulan stantta 65 kişiye, 25 öğrenci Kadın Sığınma
Evlerine Bağlı İlk Kabul Merkezlerinde 30 kişiye, 47 öğrenci Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 53 kişiye bilgi aktarımında bulunarak 6284 sayılı
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna yönelik hukuk kliniği uygulamaları gerçekleştirilmiştir.Ayrıca 19 Şubat-30 Nisan 2018
tarihlerinde Ankara Adliyesinde bulunan stantta gerçekleştirilen uygulama halen devam etmekte olup, bu uygulamada öğrenciler tarafından bugüne dek
toplam 15 kişiye aynı kanun çerçevesinde bilgi aktarımı sağlanmıştır.

169

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları Geliştirmek

Hedef

Çocuk Adaleti Sisteminin Güçlendirilmesi

Performans Hedefi

Çocuk Adaleti Sisteminin Güçlendirilmesi

Adalet sisteminde dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaların etkin hale getirilmesi hayati öneme sahiptir. Bu alanda çocukların korunması, engellilerin gözetilmesi ve kadınlara yönelik uygulamalar öne çıkan konular
olmaktadır. Günümüzde birçok ülkede dezavantajlı kesimlere yönelik özel bazı tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler hak arama mekanizmalarının güçlendirilmesi ya da hak arama yolları hakkında belirtilen kesimlerin bilgilerinin
artırılması gibi önlemleri içermektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı (2015-2019)

2016

2017
1

Adet

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
1

2018 / Hedef

1 Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı (2015-2019)

1

Gerçekleşme
1

6

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

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

15.000

0

15.000

2

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

10.000

0

10.000

3

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği halinde Çocuk Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan koordinasyon
mekanizmasının etkinliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılması

10.000

0

10.000

10.000

0

10.000

45.000

0

45.000

4 Çocukla ilgili ceza ve özel hukuk mevzuatı Uluslar arası standartlara uygun şekilde yeniden düzenlenmesi
Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Adli görüşme odalarında yapılan görüşmelerin daha verimli ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve adli görüşme odalarında verilen hizmetten daha fazla çocuğun faydalanabilmesini temin etmek
amacıyla, söz konusu odaların bulunduğu 56 adliyede görev yapan toplamda 540 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı
unvanlarıyla çalışan 60 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF işbirliğiyle 30 Ekim 2017 ve 27 Nisan 2018 tarihleri arasında 9 grup halinde eğitimler düzenlenmiştir. Bu
eğitimlerin 6 grubu 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığımızca adli destek, mağdur hizmetleri ve adli sisteme dahil olmuş çocuklarla ilgili uluslararası standartlara uygun düzenlemelere yönelik olarak çeşitli mevzuat çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda
kanunla düzenlenmesi gereken hususlar için kanun çalışması taslağı, teşkilatlanmaya ve hizmet sunumuna ilişkin hususlar için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı ve bu iki mevzuat dayanak teşkil etmek
üzere Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmelik Taslağı hazırlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
Anılan mevzuat çalışmaları içeriğinde Mağdur Hakları Daire Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatlanmasının yanı sıra, mağdurlara ilişkin temel ilkeler, temel mağdur hakları, mağdurlara yönelik destek
hizmetleri ve yardımlar yer almaktadır.
‘‘Çocuklara Özgü Tedbirlerin Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması’’ kapsamında bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışma grubu toplantılarına ilgili kamu
kurumları (Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği), bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları (UNICEF, Uluslararası Çocuk
Merkezi) ve üniversitelerden temsilciler davet edilmiştir. Bu toplantılarda elde edilen görüş ve değerlendirmeler ışığında ilgili literatür de değerlendirilmek suretiyle hazırlanan rapor ilgili temsilcilerle Ankara
Kızılcahamam’da gerçekleştirilen bir çalıştay ile değerlendirilmiştir.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İspanya Krallığı işbirliği ile Nisan 2017'de yürütülmeye başlanan Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi (CEMRE) Eşleştirme Projesi ile adli süreçte
mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.

170

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Y önelik Uygulamaları Geliştirmek

Hedef

Çocuklara Yönelik Adli Süreçlerin Y eniden Y apılandırılması

Performans Hedefi

Çocuklara Yönelik Adli Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması

Adalet sisteminde dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaların et kin hale getirilmesi hayati öneme sahipt ir. Bu alanda çocukların korunması, engellilerin gözetilmesi ve kadınlara yönelik uygulamalar
öne çıkan konular olmaktadır. Günümüzde birçok ülkede dezavantajlı kesimlere yönelik özel bazı tedbirler alınmakt adır. Bu tedbirler hak arama mekanizmalarının güçlendirilmesi ya da hak arama
yolları hakkında belirtilen kesimlerin bilgilerinin artırılması gibi önlemleri içermektedir.

Performans Göstergeleri
1

Ölçü Birimi

Standartları belirlenen çocuk adli görüşme odalarının yaygınlaştırılması

2016

Adet

2017
5

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)
1

2018
5

2018 / Hedef

Standartları belirlenen çocuk adli görüşme odalarının yaygınlaştırılması

5

Gerçekleşme
30

5

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1

Dünya genelinde kabul gören uygulamalar ışığında çocuk yargılama ve çocuk infaz sistemi gözden
geçirilmesi

2

Bütçe Dışı

Toplam

30.000

0

30.000

Cumhuriyet savcılıklarına bağlı çocuk büroları daha da etkinleştirilmesi

5.000

0

5.000

3

Standartları belirlenen çocuk adli görüşme odaları yaygınlaştırılması

5.000

0

5.000

4

Çocuk mahkemeleri yaygınlaştırılacak ve fiziki koşulları çocuk adalet sisteminin amacına uygun hale
getirilmesi

5.000

0

5.000

5

Çocuk mahkemelerinden verilen tedbir kararlarında oluşabilecek çelişki ve tekerrürleri önleyecek şekilde
elektronik kayıt sist emi kurulması

5.000

0

5.000

6

Sosyal inceleme raporlarının standartları belirlenmesi

5.000

0

5.000

7

Savcılık çocuk bürolarında uzman personel istihdam edilecek, bu uygulama yaygınlaştırılarak etkinleştirilmesi

5.000

0

5.000

8

Çocuk Koruma Kanununda öngörülen çocuklara özgü tedbirlerin etkinliği artırılması

Genel Toplam

5.000

0

5.000

65.000

0

65.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Bakanlığımız tarafından Ankara Batı Adliyesinde kurulan pilot adli görüşme odası ile birlikt e 23 il, 26 adliyede 30 adli görüşme odası gerekli hazırlık çalışmaları tamamlanarak 03.04.2017 tarihinde
faaliyete başlamıştır. Adli görüşme odalarının faaliyete geçmesinden sonra alınan olumlu geri bildirimler de değerlendirilerek uygulamanın Ülkemiz geneline yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 26
il, 29 adliyede 29 adli görüşme odası daha kurulmuşt ur. Ayrıca Ankara Adliyesinde kurulu bulunan iki Adli Görüşme Odasından birisi fiziki mekan yetersizliği nedeniyle Kars Adliyesine kurulmuştur.
Böylelikle hali hazırda Ülkemiz genelinde 49 il, 56 adliyede 59 adli görüşme odası hizmet sunmaktadır.
Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNICEF’in eş finansmanı ile UNICEF’in t eknik desteğinde Adalet Bakanlığı Ceza ve T evkifevleri Genel Müdürlüğünce yürüt ülmekte olan DENGE
Projesi kapsamında daha etkili, önleyici ve rehabilite edici bir müdahale sistemi oluşturularak T ürkiye’deki çocuk adaleti sisteminin verimliliğinin ve etkililiğinin arttırılması, denetimli serbestlik
hizmetlerinden faydalanan çocukların topluma yeniden kazandırılması amacıyla çocuklara yönelik AB standart larına uygun, etkili ve ölçülebilir hizmet lerin geliştirilmesi, risk ve ihtiyaç değerlendirme
araçları oluşturulması hedeflenmekt edir. Projenin ek bütçe olmaksızın bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir. Anılan Projeye ilişkin faaliyetlere Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aktif şekilde
katılım sağlanmakta olup bu kapsamda son toplantı 07/06/2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
"Sosyal İnceleme Raporlarının Standartlarının Belirlenmesi" başlığı kapsamında bir çalışma grubu oluşturulmuş ve 3 kez toplant ı düzenlenmiştir. Toplantılarda sosyal inceleme raporlarının esaslarını
belirlemek adına çalışmalar yapılmış, ‘Sosyal İnceleme Raporu ve Esasları’ bağlamında kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır. Eş zamanlı olarak, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü ile Birleşik Krallık
arasında yürütülmekte olan “Yardımcı Yargı Personelinin Verimliliğinin ve Eğit imlerinin Kalitesinin Artırılması Projesi” 18/05/2018 tarihinde başlamıştır.
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Amaç

Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları
Geliştirmek

Hedef

Adalet Sisteminde Mağdur Odaklı Uygulamalar Geliştirilmesi

Adalet
Sisteminde
Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Mağdur

Odaklı

Uygulamalar

Önümüzdeki süreçte ceza adalet sistemine yaklaşım mağdur odaklı olacaktır. Bunun için Adalet Bakanlığı bünyesinde Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur.
Önümüzdeki dönemde mağdur haklarının güçlendirilmesi için başta mevzuat düzenlemesi olmak üzere çeşitli müdahale programları geliştirilecek ve mağdur hakları
kılavuzu ile mağdurlara yaklaşım kılavuzu gibi materyaller oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı (2015-2019)
Çocuklara ve kadınlara yönelik hizmet sunan telefon hatlarının
2
birleştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması

2016

Adet
Adet

2017
3

3

0

0

1

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018 / Hedef

1 Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı (2015-2019)
2

2018

3

Çocuklara ve kadınlara yönelik hizmet sunan telefon hatlarının
birleştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması

Gerçekleşme
3

16

1

1

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 Mağdur hakları konusunda merkez dışı birimlerde kurumsal yapılanma oluşturulması

2

Çocuk ve kadınlara yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca oluşturulan hatları
birleştirilerek etkinliği arttırılmak suretiyle hizmet veren tek bir mağdur hattı oluşturulması

Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

15.000

0

15.000

50.000

0

50.000

65.000

0

65.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca yürütülen "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi (CEMRE) Projesinin amacı, adli süreçte
mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek
sistemi kurulmasına katkı sağlamaktır. Proje kapsamında ülke genelinde toplam 16 konferans, çalıştay, toplantı ve seminer gerçekleştirilmiştir.
Cemre projesi kapsamında 28-29 Kasım 2018 tarihlerinde ücretsiz mağdur yardım hattı kurulmasına ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususunun
değerlendirilmesine yönelik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri ile toplantı gerçekleştirilmiştir.
Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesinin “Model Önerisi ve Uygulamaya Başlanması” başlıklı dördüncü bileşeni kapsamında
Ülkemiz için en uygun mağdur destek modeline karar vermek üzere 10-11/09/2018 tarihlerinde mağdur koruma sistemine dahil olan kurum temsilcilerinin
katılımıyla çalıştay düzenlenmiş, 2018 yılı Mayıs ayında ise pilot uygulama için belirlenen İstanbul Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize
illerinde, pilot adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin kurulmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla alan ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve
Türkiye’ye özgü model kurgulanmıştır.
Proje kapsamında pilot uygulama için belirlenen yedi adliyede hali hazırda aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde psikolog, pedagog ve sosyal
çalışmacı unvanları ile çalışmakta olan uzmanların söz konusu müdürlüklerde görevlendirilmesi, üç aylık uygulama sonrasında yapılacak alan ziyaretleri ile
uygulamada yaşanan sorunların analiz edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilerek uygulamanın revize edilmesi öngörülmektedir.
Bu kapsamda 11/12/2018 tarihli “Bakan Oluru” ile pilot uygulama yapmak üzere Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin kurulmasına karar
verilmiştir. Alınan Olur doğrultusunda İstanbul Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize illerinde, pilot adli destek ve mağdur hizmetleri
müdürlüklerinin kurulması planlanmaktadır. Kurulacak bu birimlerde sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog ve diğer görevliler aracılığıyla başta kadınlar,
çocuklar, engelliler, yaşlılar gibi kırılgan gruba dahil kişiler olmak üzere suç mağdurlarına yönelik olarak etkin bilgilendirme, yönlendirme ve psiko-sosyal
destek hizmetleri sunulması amaçlanmaktadır.
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Amaç

Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Y önelik Uygulamaları
Geliştirmek

Hedef

“Toplum Yararına (Pro Bono) Hukuk Hizmetleri”nin Uygulamasının Sağlanması

Toplum Yararına (Pro Bono) Hukuk Hizmetleri”nin
Uygulamasının Sağlanması

Performans Hedefi

Maddi imkânı kısıtlı olan kişi veya kamu yararına çalışan gönüllü kuruluşlara, avukatlık ücreti almaksızın veya çok az bir ücret karşılığı hukuk hizmeti verilmesini öngören
“toplum yararına (Pro bono) hukuk hizmeti” önümüzdeki dönemde diğer bir çalışma alanı olacaktır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı (2015-2019)

2016

Adet

2017
1

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
1

2018 / Hedef

1 Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı (2015-2019)

1
Gerçekleşme

1

2

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1

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

Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

369.000

0

369.000

369.000

0

369.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Pro Bono uygulamalarının yönetimi ve iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi edinmek amacıyla 05-06/06/2018 tarihinde İspanya'ya TAIEX çalışma ziyareti
gerçekleştirilmiştir. Türk heyeti tarafından çalışma ziyareti süresince sırasıyla Adalet Bakanlığı, Madrid Avukatlarının Sosyal Sorumluluk Merkezi ve Madrid
Barosu ziyaret edilmiştir. Adalet Bakanlığı, İspanya Ulusal Barolar Birliği, Madrid Avukatlarının Sosyal Sorumluluk Merkezi, Madrid Barosu ve İspanyol
Avukatlık Vakfı temsilcileri ile görüşülerek İspanya'da Pro Bono hukuk hizmetlerinin gelişim süreci, yönetimi ve iyi uygulamaları hakkında bilgi edinilmiştir.
11/07/2018 tarihinde İstanbul Barosunda İstanbul Barosu ve Bilgi Üniversitesi Pro Bono Ağı kapsamında “Türkiye’de Pro Bono” konulu toplantıya katılınmış,
bu kapsamda Türkiye’de pro bono örnekleri ile STK’lara pro bononun nasıl fayda sağladığı ve pro bonoya dair hukuki, etik ve diğer alt yapı konuları ele
alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.
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Amaç

Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları
Geliştirmek

Hedef

Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi

Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında Öğrencilerde Hukuk Bilincinin Geliştirilmesi Uygulamaları ve “Hukuk ve Adalet” dersi öğretim programı geliştirmek için
03/12/2012 tarihinde İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanan Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı’nın Talim ve
Terbiye Kurulu’nca 07/06/2013 tarih ve 53 sayı ile 2013- 2014 Öğretim Y ılından itibaren uygulanmasına karar verilmiştir. Hukuk ve Adalet Dersi 2013 - 2014
öğretim yılından itibaren Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokul 6. veya 7. sınıflarında seçmeli ders olarak uygulanmaktadır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Dersi seçen öğrenci sayısındaki artış oranı (2015-2019)

2016

Yüzde

2017
10

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
10

2018 / Hedef

1 Dersi seçen öğrenci sayısındaki artış oranı (2015-2019)

10

Gerçekleşme
10

31

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

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

287.000

0

287.000

2

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

249.000

0

249.000

3

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

323.000

0

323.000

859.000

0

859.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
“Türkiye’de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında
imzalanan protokol uyarınca, hukuk ve adalet bilincinin geliştirilmesi ile hak, özgürlük ve sorumluluklarını bilen adil bireyler yetiştirilmesini sağlamak
amacıyla 2013-2014 öğrenim yılından bu yana 6 veya 7 nci sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan Hukuk ve Adalet Dersi, 2018-2019 öğretim yılından
itibaren 8 inci sınıflarda da okutulmaya başlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan elde edilen istatistiklere göre "Hukuk ve Adalet Dersi" ni 2013-2014 öğretim yılında 26.868 öğrenci seçmiş olup, 2018-2019
öğretim yılı itibariyle bu rakam 126.847’dir.
Ders ile ilgili tanıtım ve farkındalık oluşturma çalışmaları çerçevesinde hazırlanmış olan kamu spotlarının, RTÜK’ten gerekli karar alınarak çeşitli radyo ve
televizyon kanallarında yayınlanması sağlanmıştır.
Ülke genelinde hukuk ve adalet dersini seçen öğrenciler ve öğretmenlerin katılımlarıyla adliyelere ziyaretler düzenlenmiştir.
Hukuk ve Adalet dersinin 2018 yılında müfredat güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Güncellenen program Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığınca onaylanmış olup, öğretim materyali ders kitabı olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında tüm okullara gönderilmiştir.
Öğretim materyali tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına
11.09.2018 tarihli yazımızla gönderilmiş olup dersi seçen öğrenci sayısının artırılması amacıyla çalışmalar yapılması okul ve adliye ziyaretlerinin
gerçekleştirilmesi ve farkındalık çalışmalarının düzenlenmesi istenilmiştir. 42 Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılığı yaptıkları çalışmaları yazılı ve görsel
olarak Başkanlığımıza bildirmiştir. Dersi seçen öğrenci sayısının artması sadece kurumların çalışmalarıyla mümkün olmayıp başka faktörlere de ihtiyaç
duymaktadır. Bu dönemde buna ilişkin çalışmalar sürdürülecektir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef 3.2

Adalet Bakanlığının Teşkilat Yapısının Etkinliğinin Artırılması ve Adalet
Komisyonlarının Y eniden Yapılandırılması

Adalet Bakanlığının Teşkilat Yapısının Etkinliğinin
Artırılması ve
Adalet
Komisyonlarının Yeniden
Yapılandırılması

Performans Hedefi

Stratejik Planda öngörülen vizyona ulaşılması ve Planın başarısı için etkin bir organizasyon yapısının oluşturulması ile fiziki ve teknik altyapının güçlendirilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikle yeni bir Teşkilat Kanununun hazırlanması, yine var olan fiziki ve teknik altyapının güçlendirilmesi çalışmalarına da hız verilmesi
planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri
1 Mevzuat taslağının hazırlanması

Ölçü Birimi

2016

Adet

2017
1

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
1

2018 / Hedef

1 Mevzuat taslağının hazırlanması

1

Gerçekleşme
1

*

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bakanlık Teşkilat Kanunu teşkilatta gerçekleşen değişiklikler, yeni ihtiyaçlar ile yargı
1 alanındaki temel sorunlar ve öncelikler gözetilerek stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde
yenilenmesi
Yerel düzeyde adalet hizmetlerinin işleyişinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve
2 hizmetlerin etkinliğin artırılması için adalet komisyonlarının yapısı ve çalışma alanlarını
değiştiren mevzuat değişikliği taslağı hazırlanması

Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

945.000

0

945.000

945.000

0

945.000

1.890.000

0

1.890.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
09/07/2018 tarihli ve 30473 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmî Gazete'de yayınlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 29/03/1984 tarihli ve 2992
sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış olup
10/07/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımızın teşkilat yapısı yeniden
düzenlenmiştir. Adalet Komisyonlarının yapısı ve çalışma alanlarına ilişkin olarak mevzuat taslağı çalışmaları yürütülmektedir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef

Yargıda Bilişim Hizmetlerinin Geliştirilmesi / Adalet İstatistiklerine İlişkin Kapasitenin
Güçlendirilmesi

Yargıda Bilişim Hizmetlerinin Geliştirilmesi
İstatistiklerine İlişkin Kapasitenin Güçlendirilmesi

Performans Hedefi

/

Adalet

UYAP kapsamında tüm iş ve işlemlerin bilişim sistemi üzerinden yapılması ile başta yargı kurumları olmak üzere ilgili kurumlarla e-devlet kapsamında bütünleşmesinin
sağlanması önem taşımaktadır.

Performans Göstergeleri
1 Entegrasyonun tamamlandığı kurum sayısı (2015-2019)

Ölçü Birimi

2016

Adet

2017
3

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
4

2018 / Hedef

1 Entegrasyonun tamamlandığı kurum sayısı (2015-2019)

3
Gerçekleşme

1

2

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 Bilişim sisteminİn teknolojik altyapısı ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi

2 Yargı hizmetlerinde SEGBİS uygulamasının yaygınlaştırılması

3 Duruşmaların sesli ve görüntülü olarakda kayıt altına alınmasının sağlanması

4

UYAP'ın yargılamalar açısından önem taşıyan konularda diğer kurumlarla entegrasyonun
sağlanması

5 Yargı bilişim sisteminin mobil uygulamalarının geliştirilmesi

6 Adalet istatistiği üretilen alan sayısının artırılması
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

146.746.100

0

146.746.100

24.720.700

0

24.720.700

715.700

0

715.700

755.700

0

755.700

715.700

0

715.700

1.150.700

0

1.150.700

174.804.600

0

174.804.600
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2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Ceza Uygulamaları Şube Müdürlüğü
Ceza Mahkemeleri (İlk Derece Mahkemeleri,BAM Ceza Daireleri)Uygulamaları Alt Sist emi:
Harç Tahsil Müzekkerelerinin entegrasyon ile Gelir İdaresi Başkanlığına (Vergi Daireleri) gönderilmesine ilişkin alt yapı çalışmaları tamamlanarak düzenleme kullanıcıların
kullanımına açılmışt ır.
Y argıda Hedef Süre uygulamasına 01.09.2018 t arihi it ibariyle geçilmiş ve ilgili ekranlar gerçek ortam uygulamasına açılmıştır.
İş Cetveli yeni hali düzenlenerek uygulamalara yansıt ılmıştır.
Memnu Hakların iadesine ilişkin yapı kurularak gerçek ortam uygulamasına yansıt ılmıştır.
İstinaf Ceza Dairelerinin Teftiş İşlemlerinin yapılabilmesi için teftiş modülü ile çalışmalar yapılmıştır.
2018 yılı içerisinde yapılan yazılım güncellemelerinde toplam 137 adet madde yapılarak gerçek ort am uygulamalarına yansıtılmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığı Uygulamaları Alt Sist emi:
Harç Tahsil Müzekkerelerinin entegrasyon ile Gelir İdaresi Başkanlığına (Vergi Daireleri) gönderilmesine ilişkin alt yapı çalışmaları tamamlanarak düzenleme kullanıcıların
kullanımına açılmışt ır.
Y argıda Hedef Süre uygulamasına 01.10.2018 t arihi it ibariyle geçilmiş ve ilgili ekranlar gerçek ortam uygulamasına açılmıştır.
Müddet name ekranında güncelleme yapılarak hesaplamanın hem UY AP aracılığıyla hemde kullanıcı tarafından yapılması sağlanmıştır.
Adli kontrol dosyalarının t akibi için yeni yapı oluşturulmuştur.
Ekip projesi kapsamında Ankara’da bulunan Emniyet Birimlerine sistem üzerinden online evrak akışı sağlanmıştır.
2018 yılı içerisinde yapılan yazılım güncellemelerinde toplam 110 adet madde yapılarak gerçek ort am uygulamalarına yansıtılmıştır.
CTE Uygulamaları Alt Sist emi:Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün t alepleri doğrultusunda;
Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına ent egrasyonu projesi (ACEP) kapsamında t est faaliyetlerine kat ılım,
Hali hazırda ceza infaz kurumlarında birim bazlı alınan ve tutulan parmak ve avuç izi kayıtlarının UY AP Bilişim Sist emi üzerinden alınmasına olanak sağlayacak çalışma ile ilgili
t oplant ı ve analiz çalışmaları
Nakil Araç Takip Sistemi (NAKSİS) projesi inceleme ve toplantılarına katılım sağlanmışt ır.
Hükümlü-hüküm özlü nakil sist emi (HÜNSİS) projesi kapsamında yeni t alepler gerçekleşt irilmiş, mevcut yazılımda iyileşt irme çalışmaları yapılmışt ır.
Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlü ve t ut uklulardan ceza tehiri nedeni ile serbest bırakılan veya Adli Tıp Kurumu dahil sağlık işlemlerinin t akibi için ceza t ehiri ve takip
ekranları ve raporlamaları yapılarak kullanıma açılmıştır.
2018 yılı içerisinde UY AP Bilişim Sistemi Ceza İnfaz Kurumları alt yazılımında 86 yazılım gelişt irme maddesinin yazılım ve test süreci tamamlanarak kullanıma sunulmuştur.
DS Uygulamaları Alt Sist emi:
Denge: Denetimli Serbestlik gençlik programı kapsamında Çocuk Hizmet leri Bürosu kurulmuştur. Y apılan ekranlar pilot bölgelerde t est edilmekle yazılım aşaması halen
devam et mektedir.
Y azılım gelişt irme kapsamında 17 adet yeni ekran yapılmıştır.
UYAP Avukat Port al Bilgi Sistemi: Bu portal aracılığıyla avukatlara, int ernet üzerinden online yargı hizmeti sunulmaktadır. Avukat Portal sayesinde avukat lar, yet kileri
dâhilinde UY AP ta bulunan dava dosyaları ve icra t akiplerine ulaşabilmelerinin yanı sıra elekt ronik ort amda dava açabilmekt e, dava dosyalarından suret alabilmekt e;
elekt ronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına her türlü belge gönderebilmekte, dosya safahat bilgilerine ulaşabilmekte, duruşma günlerini sorgulayabilmekte, dava harç
ve masraflarını ödeyebilmektedirler. Yargıtay ve Danıştay’daki vekili olduğu dava dosyasına ulaşabilmekte, savcılığa şikayet dilekçesi gönderebilmekte, adres, ilet işim ve
banka IBAN bilgilerini güncelleyebilmektedirler. Avukat lar portal üzerinden mevzuat değişikliği önerisinde bulunabilmekt e olup, dava dosyaları üzerinde yapılan işlemlerden
anında bilgi sahibi olmak için UYAP SMS Bilgi Sist emine de üye olarak kısa mesajla bilgilenebilmekt edirler.
UY AP Avukat Port al Bilgi Sist emi Türkiye geneli yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sistemin pratik ve zamandan kazanım sağlaması nedeniyle yaygınlığı her geçen gün
art makt adır. Bu duruma eş olarak sist emin yet erli alt yapısının bulunması, gelişt irilmesi ve yeniçağa ayak uydurabilmesi için dinamik bir yapıya geçilmiştir. UY AP Avukat
Portal Bilgi Sistemi üzerinden; avukatların görüntüleyebildikleri “dosya t ürleri”, “evrak türleri” ve “safahat türleri” ile avukat lar tarafından yargı birimlerine gönderilebilecek
“evrak t ürleri”nin kontrolünün modüller t arafından yapılabilmesi ve anlık olarak sist eme yansıt ılabilmesine dair çalışma yapılmıştır.
Y argıtay Birinci Başkanlığı’nın 09/02/2018 t arihli “80803665/2018/209/1659” sayılı yazısına ist inaden Avukat Port al Bilgi Sistemi üzerinden Y argıt ay Başkanlığında bulunan
dosyalara doğrudan evrak gönderimi kaldırılmıştır.
Avukat port alın daha hızlı ve et kin kullanılmasına dair özellikle güvenlik t edbirleri de alınarak yeni arayüz ve kod çalışması yapılmıştır. Ekran geçişleri eskiye göre çok daha
hızlanmışt ır. Görme engelli avukatların çok daha rahat portal kullanabilmeleri bu yapı ve yeni arayüz sayesinde sağlanmıştır. Eski arayüz devrini tamamlamış yazılım dilleri ile
t asarlandığından port al üzerinde herhangi bir ekranda değişikliği yapıldığında, farklı bir ekranda yapılan işlemden et kilenerek hat alar ile karşılaşılmakt aydı. Y eni arayüz ile
gelişime açık t eknolojik bir yapı t asarlanmışt ır. Bu dinamik yapıyla, sistemde yapılan bir değişiklik çok hızlı ve sorunsuz şekilde uygulanabilmekt edir.
7155 sayılı Kanuna ilgili maddeleri uyarınca; UY AP Avukat Portal Bilgi Sist emi üzerinden yapılabilen sorgulamaların ücret li olarak sorgulanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Y ine kamu avukatlarının portal üzerinden harçsız işlem yapabilmelerine yönelik çalışmalar da yapılmışt ır.
CELSE Mobil Avukat Bilgi Sist emi: Ulusal Y argı Ağı Bilişim Sist emi’yle (UY AP) uyumlu çalışan m-CELSE adıyla mobil uygulamalardan duruşma t akibi yapılabilmesine
yönelik çalışma yapılmıştır. Avukatlar, m-CELSE’yi akıllı telefonlarına ücretsiz olarak kurduktan sonra kimlik numarası, sicil numarası ve kendilerine kısa mesaj yoluyla
gönderilen kişisel şifreleriyle sist eme giriş yapabilmekt edirler. Avukatlar, Ankara ilindeki yargı birimlerine ait vekili oldukları tüm davaların duruşma bilgilerini m-CELSE’den
aylık, günlük ve anlık olarak t akip edebilmekt e ayrıca duruşmalara ait mahkeme, dosya numarası, tarih ve saat bilgilerini cep t elefonlarının ekranında görebilmekt edirler.
Avukatların vekili oldukları davalara ilişkin aylık duruşma bilgileri, m-CELSE’nin ‘Ajandam’ bölümüne otomat ik olarak yansımakt a ve Avukat lar, gün içerisinde farklı
mahkemelerdeki duruşmalarına ilişkin bilgileri de t ek ekranda görünt üleyebilmektedirler. Mahkemelerin listesindeki duruşmalardan hangilerinin tamamlandığını, o an
hangisinin devam etmekt e olduğunu ve sıra bekleyen duruşmaları takip edebilmektedirler. Kendi duruşmalarının ne kadar süre sonra başlayacağı bilgisine yaklaşık olarak
sahip olabilmekt edirler. Duruşmalarının bulunduğu mahkeme kalemlerinin iletişim ve bina bilgilerine ulaşabilmekte, Ayrıca m- CELSE’nin ‘duruşma alarmını’ kurarak ya da
‘robot arama’ seçeneğini kullanarak sist emin duruşmalarını hatırlat masını sağlayabilmektedirler.
UYAP Arabulucu Portal Bilgi Sist emi: Türkiye genelinde Arabulucu olarak görev yapan kişilerin mahkeme öncesi, mahkeme aşaması ve sonrasında görevlendirildikleri
dosyayı elektronik ortamda teslim alabilmesi, raporlarını yine elektronik ortamda ilgili yargı birimine veya daire başkanlığına gönderebilmesi amacıyla hizmet e sunulmuştur.
Arabulucu Portal üzerinden aday sınav başvurusu yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmışt ır. Ayrıca ticari uyuşmazlıkların 01 Ocak 2019 t arihi itibariyle arabuluculuk dava
şartı haline gelmesi nedeniyle, bu dosyalarda port al üzerinden kabul edileceği, dosya numarası alabileceği yapı kurulmuşt ur. Ticari davalar için aynı yapı Arabuluculuk Büro
Ekranlarında dosyalar ile eşleşt irme yapılması yönünde gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Ayrıca, Arabulucu Port al ekranlarından, dosyaların toplu olarak arabulucudan arabulucuya aktarımı, tümünü kabul ya da tümünü red edebilecekleri yapının sağlanması
yönünde çalışmalar yapılmış olup 2019 ocak ayı yüklemesi ile birlikt e sisteme yansıtılması planlanmaktadır.
UYAP Uzlaşt ırmacı Portal Bilgi Sistemi: Türkiye genelinde Uzlaştırmacı olarak görev alacak kişilerin aday başvurularının alınması, değerlendirilmesi, sicil kayıtlarının
oluşturulması, görevlendirildikleri dava dosyalarını portal üzerinden teslim alıp yine port al üzerinden t eslim edebilmeleri amacıyla hizmete sunulmuşt ur.
Uzlaşt ırmacı Port al üzerinden t eslim etmeden alınabilecek dosya sayısı 1'den 5' e çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmışt ır. Ayrıca portal üzerinden dosya teslim alımı, evrak
gösterimi yönünde çalışmalar devam et mekte olup 2019 Ocak ayı it ibariyle sisteme yansıtılması planlanmaktadır.
UYAP Kurum Port al Bilgi Sistemi: UYAP Kurum Portalı, kamu ve özel kurum yet kililerinin internet üzerinden e-imza ile UY AP Bilişim Sistemi’ne erişerek çalıştıkları
kurumla ilgili icra ve iflas ile dava dosyalarını takip edebilmelerini sağlayan uygulama yazılımıdır.
UY AP Kurum Port al Bilgi Sistemi'nde yapılan yeni arayüz ve kod çalışması sonrasında, t icari faaliyet göst eren şirket yet kilileri ve kamu kurumu yet kililerince portal
üzerinden, portal kullanım t alebinde bulunulabilmesi yönünde çalışmalar yapılmışt ır. Ayrıca kullanım süresi biten şirket ve kurum yetkilileri yine yenileme taleplerini portal
üzerinden yapabilmelerine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu aşamada portal kullanım t aleplerine ilişkin evraklar ve sözleşme'lerin kabulü Kurum Portal üzerinden elekt ronik
ort amda alınmaktadır. Y ine şirket ve kurum yetkilileri kullanıcı tanımlamalarını portal üzerinden 10 kişiye kadar yapabilmekte, mevcut yetkiyi ipt al edebilmekt edirler.
UYAP Vatandaş Port al Bilgi Sistemi: UY AP Vatandaş Portal Bilgi Sistemi’ne elektronik (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile giriş yapan vatandaşlarımız ise; adli ve idari
yargı birimleri nezdinde bulunan dava dosyalarına ve icra t akiplerine online olarak ulaşabilmekte, fiziki ortamda incelenen dosyanın içerisinde bulunan t üm evrakların
içeriğini, safahat bilgilerini ayrınt ılarıyla inceleyebilmekt e, hukuk ve idari yargı birimlerine port al üzerinden dava açabilmekte, açacakları dava ile ilgili ödenecek harç ve
masrafı hesaplayabilmekt e, dava dosyasında taraf olup olmadıklarını sorgulayabilmekt e, duruşmalarını takip edebilmekt e, savcılıkt aki soruşturma dosyasına evrak
gönderebilmekte, derdest ve kapalı dosyalarını sist em üzerinden sorgulayarak görebilmenin yanısıra söz konusu dosyaların e-devlet üzerinden görülmemesi için Dosya
Gizleme işlemi yapabilmekt e, adres, ilet işim ve e-t ebligat adres bilgilerini güncelleyebilmekt edirler. Ayrıca vat andaşlarımız Y argıtay ve Danıştay nezdindeki dosyalarına
ulaşabilmekt e, not erlik at ama başvurusunda bulunabilmekt e, yargı birimleri irt ibat bilgilerine ulaşabilmekt edirler.
UY AP Vat andaş Port al Bilgi Sistemi ekranları yeni haliyle dinamik bir yapıya kavuşt urulmuş olup vatandaşlarımızın çok daha rahat bir şekilde port alı kullanabilmelerine olanak
sağlanmışt ır. Vat andaş Portal üzerinen adli t ıp dosyalarının gösterilmesi yönünde çalışmalar da yapılmışt ır.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

A maç

Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef

Adli Tıp Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Performans Hedefi

Adli Tıp Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Adalet hizmetleri alanında önem taşıyan bir diğer alan ise Adli Tıp Kurumunca yürütülen hizmetlerdir. Hizmetlerin ülke geneline yaygınlaşması, teknolojik altyapı ile
donanımın sürekli yenilenmesi ve ülke genelinde hizmet standartlarının oluşturulması, adli bilimler alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, insan kaynaklarının nitelik
ve nicelik olarak güçlendirilmesi bu alandaki çalışmaları oluşturmaktadır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Oluşturulan taşra birimi sayısı (2015-2019)
2 Akredite olmuş laboratuar sayısı (2015-2019)
3 Kuruma yeni başlayan uzman sayısındaki artış (2015-2019)

2016

Adet
Adet
Yüzde

2017
20
3
5

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
25
2
10

2018 / Hedef

1 Oluşturulan taşra birimi sayısı (2015-2019)

10
3
10

Gerçekleşme
10

2 Akredite olmuş laboratuvar sayısı (2015-2019)
3 Kuruma yeni başlayan uzman sayısındaki artış (2015-2019)

10

3

3

10

10

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1

Tüm il merkezleri ile ihtiyaç duyulan ağır ceza merkezlerinde, adli tıp birimlerinin faaliyete
geçirilmesi

Bütçe Dışı

Toplam

150.000

0

150.000

2 İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi

10.000

0

10.000

3 Akredite olmuş laboratuvar sayısının artırılması

10.000

0

10.000

4 Kapasiteyi arttırmaya yönelik mevzuat taslağının hazırlanması

10.000

0

10.000

1.000.000

0

1.000.000

1.180.000

0

1.180.000

5 Fiziki ve teknolojik altyapının yenilenmesi
Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Diyarbakır ve Malatya ilimizde Acil DNA laboratuvarı faal hale getirilmiş, böylece DNA incelemesi yapılan laboratuvar sayısı 5'ten 7'ye çıkarılmıştır.
Bayburt, Kırşehir, Kilis, Manisa, Balıkesir, Uşak, Ordu, Tekirdağ, Bilecik, Kırıkkale illerinde malzeme ve personel eksiklikleri giderilerek otopsi yapılır hale
getirilmiş ve böylece otopsi yapılmayan ilimiz kalmamıştır.
Kimya , Fizik ve Biyoloji ihtisas dairelerinde 3 laboratuvar akredite edilmiştir.
2018 yılında merkezde 45 ve taşrada 56 uzman göreve başlamıştır.
7. ve 8. İhtisas kurulları ile Üst Kurullar mevzuata eklenerek 2018 yılında faaliyete başlamıştır.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef

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

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

Performans Hedefi

Yine performans kriterlerini gösterecek şekilde yüksek mahkemeler, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile ilk derece mahkemelerince faaliyet raporları
hazırlanması ve yayınlanmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Hazırlanan Faaliyet Raporu Sayısı (2015-2019)

2016

Adet

2017

2018

0

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

0

2018 / Hedef

1 Hazırlanan Faaliyet Raporu Sayısı (2015-2019)

137

Gerçekleşme

137

155

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 Faaliyet raporlarının her yıl hazırlanıp kamuoyuna duyurulmasının sağlanması
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

416.000

0

416.000

416.000

0

416.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler

İlk derece, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları tarafından her yıl düzenli olarak adalet hizmetlerini içeren faaliyet raporları hazırlanması
amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 168 No’lu Adli ve İdari Yargı Faaliyet Raporları Genelgesi gereğince 19.01.2018 tarihinde tüm Adelet
komisyonlarına 2018 yılı faaliyet raporu hazırlıklarına başlanması amacıyla duyuru yapılmıştır. Adalet komisyonları tarafından mülhakat adliyelerini de kapsayan ve
2018 yılı Mart ayı sonuna kadar 2017 faaliyetlerini içerecek şekilde hazırlanan faaliyet raporları internet sitelerinde yayımlanmıştır.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef

Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi

Performans Hedefi

Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi

Geçtiğimiz plan döneminde hayata geçirilen danışma masaları ön bürolar ve kısıtlı alan uygulamasının önemli sonuçlarının olduğu görülmüştür. Uygulamalar ülke
geneline yaygınlaştırılacaktır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

Danışma masası, ön büro ve kısıtlı alan uygulamasının oluşturulduğu
1
yeni adliye sayısı (2015-2019)

2016

Adet

2017
11

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
20

2018 / Hedef

1 Danışma masası, ön büro ve kısıtlı alan uygulamasının oluşturulduğu yeni adliye sayısı (2015-2019)

23

Gerçekleşme
10

23

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 Mahkeme yönetimi sistemi uygulaması ağır ceza merkezleri dışında da yaygınlaştırılması

4.000

0

4.000

2 Adliyelerde danışma masası, ön bürolar ve kısıtlı alan uygulamasının yaygınlaştırılması

4.000

0

4.000

8.000

0

8.000

Genel Toplam
2018 Yılına Ait Gerçekleşen Faaliyetler

Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesini Yaygınlaştırma çalışmalarına yönelik olarak her iki faaliyet kapsamında 2018 yılında 23 yeni adliyede
danışma masası, ön büro ve kısıtlı alan uygulamaları hayata geçirilmiştir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef 3.11

Yargı Alanında Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Yargı A lanında Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

Yargı alanında halkla ilişkiler uygulamalarının geliştirilmesi bu program döneminin önceliklerinden olacaktır. Bu kapsamda kamuoyu araştırmaları yapılacak ve standartlar
geliştirilerek rehber hazırlanacaktır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2016

2017

2018

1 Düzenlenen eğitim sayısı

Adet

0

0

1

2 Kamuoyu araştırması yapılması (2015-2019)

Adet

1

1

1

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018 / Hedef

Gerçekleşme

1 Düzenlenen eğitim sayısı

1

2

2 Kamuoyu araştırması yapılması (2015-2019)

1

1

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

HSK ile işbirliği halinde yargı mensuplarına, çalışanlarına yönelik eğitim çalışması
düzenlenmesi

386.000

0

386.000

2

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

290.000

0

290.000

676.000

0

676.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ile Ankara Adliyesi’nden hizmet alan veya herhangi bir şekilde adliyeye gelenlerin hukuk ve adalete ilişkin güven duygusu ile
adliyeye, adliyede sunulan hizmetlere ve işlemlere ilişkin memnuniyet düzeyinin belirlenmesine yönelik 25.12.2017 tarihinde “Adalete Güven Memnuniyet
Araştırması Protokolü” imzalanmıştır. Protokol kapsamında, adliyede hizmet veren hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, Cumhuriyet savcılığı ve icra
dairelerinde 1000 kişi olmak üzere toplam 4000 kişiye(davacı, davalı, sanık, şüpheli, mağdur, tanık, alacaklı, borçlu) yönelik anket çalışmasına 29.01.2018
tarihinde başlanmış ve 07.03.2018 tarihinde tamamlanmıştır.
Yargı alanında kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Bakanlık birimlerinde oluşturulan bürolarda görevli 60 kişiye 26
Şubat – 01 Mart 2018 tarihleri arasında 2 grup halinde Ankara Hakimevinde eğitim düzenlenmiştir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef

Yargı Medya İlişkilerinin Kurumsal Hale Getirilmesi

Performans Hedefi

Yargı Medya İlişkilerinin Kurumsal Hale Getirilmesi

Yargı-medya ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve yargıya olan güvenin artırılması ile temel özgürlüklerin güçlendirilmesi amacıyla adliyelerde basın sözcülüğü
kurumunun yapılandırılarak basın sözcülüğü bürolarının oluşturulması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Basın sözcülüğü eğitimi alan kişi sayısı (2015-2019)

2016

Adet

2017
0

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
310

2018 / Hedef

1 Basın sözcülüğü eğitimi alan kişi sayısı (2015-2019)

74
Gerçekleşme

50

74

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 HSK ile işbirliği halinde eğitim çalışmalarının sürekli hale getirilmesi
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

380.000

0

380.000

380.000

0

380.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Projenin sürdürebilirliği kapsamında daha önce eğitim almamış 74 basın sözcüsüne 12-22 Mart arasında güncellenen eğitim müfredatı ile TRT'de basın
sözcülüğü eğitimi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim 2 grup halinde toplamda 2 hafta sürmüştür. Ayrıca yargı mühabirlerine yönelik olarak yargı ve
medya arasındaki işbirliği ile yargı muhabirlerinin görev ve sorumluluklarının ele alınacağı çalıştayların düzenlenmesi planlanmış olup, bu çalıştayın ikincisi
4 Ekim tarihinde Adana'da gerçekleştirilmiştir.
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İdare Adı
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Amaç

Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef 3.13

Arşiv Hizmetlerinin Gelişt irilmesi

Performans Hedefi

Arşiv Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Adliyelerde hizmetlerin sağlıklı biçimde yürüt ülmesi için arşiv hizmetlerinin modern olanaklar kullanılarak geliştirilmesi gerekmektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Düzenlenen eğitim sayısı

2016

2017

Adet

10

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
15

2018 / Hedef

1 Düzenlenen eğitim sayısı

3

Gerçekleşme
3

3

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 Adliye arşivlerinde teknolojik imkanların etkin kullanımının sağlanması

15.000

0

15.000

2 Elekt ronik arşiv uygulamasının başlat ılması

10.000

0

10.000

3 Arşiv konusunda eğitim verilmesi

15.000

0

15.000

40.000

0

40.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2018 yılında 360 mübaşire haftada 3 saat, 701 idare ve vergi mahkemeleri yazı işleri müdürü ve zabıt katibine haftada 3 saat arşiv hizmetleri
konulu eğitim verilmiştir.
2018 yılında 19 adliyede arşiv hizmetlerinde teknolojik imkanların kullanılması ve elektronik arşiv hizmetlerinin başlatılması ile ilgili olarak kompakt
arşiv hizmetleri verilebilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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İdare Adı
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Amaç

İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek

Hedef 4.2

Hakim ve Savcıların Yargısal Faaliyetlerine Destek İmkanlarının Artırılması

Hakim ve Savcılara Yargısal Faaliyetlerinde Destek
İmkânlarının Artırılması

Performans Hedefi

Yargısal iş ve işlemlerin nitelikli biçimde yürütülebilmesi için adliyelerde hakim ve savcılara yardımcı olacak uzmanlık kadrolarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kadroların
geliştirilmesi için program döneminde çalışmalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

Adalet hizmetlerinde görev yapmak üzere atanan uzman (psikolog,
1
pedagog ve sosyal çalışmacı gibi) sayısı(2015-2019)

2016

Adet

2017
70

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
50

2018 / Hedef

Adalet hizmetlerinde görev yapmak üzere atanan uzman (psikolog,
1
pedagog ve sosyal çalışmacı gibi) sayısı(2015-2019)

50

Gerçekleşme
50

79

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

Adalet hizmetlerinde görev yapmak üzere atanan uzman (psikolog, pedagog ve sosyal
çalışmacı gibi) sayısı(2015-2019)

1.000

0

1.000

2

Adalet hizmetlerinde görev yapmak üzere atanan uzman (psikolog, pedagog ve sosyal
çalışmacı gibi) sayısının artırılması

1.000

0

1.000

3

Mahkemeler ve savcılıklarda görev yapmak üzere adli hizmet uzmanlığı kadrosu
oluşturulması

20.000

0

20.000

22.000

0

22.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Adalet hizmetlerinde görev yapmak üzere 2018 yılında psikolog pozisyonunda 32, sosyal çalışmacı pozisyonunda 47 kişinin ataması gerçekleştirilmiştir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Y etkinliği Güçlendirmek

Hedef 4.1

Hakim ve Savcı Adaylık Döneminin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Hakim ve Savcı Adaylık Döneminin Daha Etkin ve Verimli
Hale Getirilmesi

Performans Hedefi

Hakim ve Savcı Adaylık Döneminin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilecek

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

Hakim ve savcı adaylarının görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen
1
mevzuat taslağının hazırlanması

2016

Adet

2017
1

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
0

2018 / Hedef

Hakim ve savcı adaylarının görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen
1
mevzuat taslağının hazırlanması

1

Gerçekleşme
1

1

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1

HSK ile işbirliği halinde adayların bazı alanlarda yetki ve sorumluluk almalarını sağlayacak
yöntemler geliştirilmesi

Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

750

0

750

750

0

750

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Hakim ve savcı adaylarının stajlarının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak üzere Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin
Yönetmelik ve Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklikler yapılarak 16 Ocak 2018 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanmıştır.
Mahkemeler ve savcılıklarda görev yapmak üzere adli hizmet uzmanlığı kadrosu oluşturulması faaliyeti kapsamında Bakanlığımızda hakim savcı yardımcılığı
kadro ihdası çalışmaları yapılmış olup, 2019 yılında bu çalışmalara devam edilecektir.
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İdare Adı
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Amaç

İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek

Hedef 4.3

Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Y ardımcı Personel Sayısının Uluslararası Standartlar
Gözetilerek Artırılması

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

Performans Hedefi

Son on yılda yargı mensubu sayısında önemli oranda artış sağlanmasına rağmen henüz istenilen düzeye gelinememiştir. Yargı mensubu sayısının artırılmasına ilişkin
hedefimiz CEPEJ ortalamasına ulaşmaktır.

Performans Göstergeleri
1 Hakim ve savcı sayısındaki artış oranı(2015-2019)
2 Personel sayısındaki artış oranı(2015-2019)

Ölçü Birimi

2016

Yüzde
Yüzde

2017
5
5

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
5
8

2018 / Hedef

5
5

Gerçekleşme

1 Hakim ve savcı sayısındaki artış oranı(2015-2019)

5

27,06

2 Personel sayısındaki artış oranı(2015-2019)

5

14,68

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 Hakim ve savcı adayı alımının yapılması

2 Personel alımının yapılması
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

250.000

0

250.000

750

0

750

250.750

0

250.750

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2018 yılı içerisinde 1788 hakim ve savcı adayı alınmıştır. Aynı yıl içerisinde kur'a sonucu 3319 hakim ve savcı görev yerlerine atanmışlardır.
2018 yılı itibariyle mevcut personelimiz olan icra katipleri arasından yapılan sınav sonucunda 75 icra müdür yardımcısı alınmış, ayrıca 63 sözleşmeli icra
katibinin açıktan ataması yapılmıştır.
2018 yılı içerisinde 32 psikolog, 47 sosyal çalışmacı, 3054 zabıt katibi(657-4/B), 313 mübaşir (657-4/B), 18 Teknisyen (657-4/B), 2 idari destek görevlisi
(657-4/B), 12 aşçı (657-4/B), 3 şoför (657-4/B), 565 hizmetli, 341 memur olmak üzere toplam 4387 personelin atama işlemleri yapılmıştır.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek

Hedef

Yargı Çalışanlarına Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi

Yargı
Çalışanlarına
Güçlendirilmesi

Performans Hedefi

Yönelik

Eğitim

Faaliyetlerinin

Adaletin yeterli bilgiye dayanılmadan dağıtılması, adil yargılanma hakkı ve hak arama özgürlüğünün zedelenmesine neden olacaktır. Bu nedenle adalet hizmetlerinde
kaliteyi yükseltmenin önemli koşullarından biri de iyi eğitim ve öğrenim görmüş, hukuku özümsemiş, güncel gelişmeleri izleyen, sağlıklı yorum yapan, doğru sonuca
varan hukukçuların varlığıdır. Diğer yandan hukukçularda mesleki etik ve objektiflik ancak iyi bir eğitimle sağlanabilir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Eğitimlerden memnuniyet oranı (yüzde) (2015-2019)
2 Yurt dışı inceleme gezisine katılan yargı çalışanı sayısı (2015-2019)
3 Faaliyete geçirilen eğitim merkezi sayısı (2015-2019)
Personel eğitim merkezlerinde yabancı ülke yargı çalışanına eğitim
4
verilmesi

2016

2017

2018

Yüzde
Adet
Adet

94
0
0

80
50
1

81
21
1

Adet

0

0

0

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018 / Hedef

1 Eğitimlerden memnuniyet oranı (yüzde) (2015-2019)
2 Yurt dışı inceleme gezisine katılan yargı çalışanı sayısı (2015-2019)

Gerçekleşme
85

81

150

21

2

1

1

0

3 Faaliyete geçirilen eğitim merkezi sayısı (2015-2019)
4

Personel eğitim merkezlerinde yabancı ülke yargı çalışanına eğitim
verilmesi

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 Eğitici havuzunun oluşturulması ve eğitici eğitimlerinin verilmesi

2

Diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak uygulamaların yerinde görülmesi ve
tecrübelerin paylaşılmasının sağlanması

3 Personel eğitim merkezlerinde yabancı ülke yargı çalışanına eğitim verilmesinin sağlanması
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

50.000

0

50.000

10.000

0

10.000

0

0

0

60.000

0

60.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Geçici kabulü yapılan Ankara Personel Eğitim Merkezi 21/02/2018 tarihinde faaliyete geçmiş, teknik açıdan eksikliklerin giderilmesine yönelik inşaat çalışmaları devam
ederken eğitim programlarına başlanılmıştır. Bu Merkezin temizlik ve mutfak görevlilerinin sayısal olarak yetersiz olması nedeniyle temizlik ve yemek hizmetlerinde
yaşanan aksaklıklar memnuniyet oranının hedeflenen orandan 4 puan düşük gerçekleşmesine neden olmuşt ur.
Ankara Personel Eğitim Merkezi 21.02.2018 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Yozgat Personel Eğitim Merkezi inşaatı devam etmekte olup 2019 Ocak ayı itibariyle inşaatın %60'ı tamamlanmıştır.
Talep bulunmadığından yabancı ülke yargı çalışanlarına eğitim verilememiştir.
03-07 Aralık tarihleri arasında eğitici eğitimine katılan 20 yazı işleri müdürü, 1 icra müdürü, 1 icra müdür yardımcısı, 6 psikolog, 3 pedagog, 1 sosyal çalışmacı, 1 memur
ve 6 zabıt katibi olmak üzere toplam 39 personele eğitici eğitimi düzenlenmiştir. Eğitici havuzunda halen adli yargıda 360, idari yargıda 87 öğretim görevlisi
bulunmaktadır.
Diğer ülke ve Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak uygulamaların yerinde görülmesi ve tecrübelerin paylaşılmasının sağlanması faaliyeti kapsamında 21 yargı çalışanı
yurt dışı inceleme gezisine katılmıştır.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

İnsan Kaynakları Kapasit esini ve Mesle ki Yetkin liği Güçlendirmek

Hedef

Yargı Mensuplarına Yönelik Yurt dışı Eğit im Faaliyetle rinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Yargı Mensuplarına Yönelik Yurt dışı Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Yargıda mesle ki yetkinliğ in artırılmasın da yabancı dil bilen yargı mensubu sayısının artırılması da önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. İyi derecede dil bile n, mukayeseli hukuk uygulamalarını ve güncel
hukuki gelişmele ri yakından takip eden yargı mensuplarının adalet hizmetle rine sağlayacakları katkı şüphesiz büyük olacaktır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Yurt dışında yabancı dil eğitim programına katılan sayısı (2015-2019)
2 Yurt dışında lisansüstü eğitime katılan sayısı (2015-2019)

2016

2017
100
20

Adet
Adet

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
120
40

2018 / Hedef

1 Yurt dışında yabancı dil eğitim programına katılan sayısı (2015-2019)
2 Yurt dışında lisansüstü eğitime katılan sayısı (2015-2019)

203
15

Gerçekleşme
203

52

15

25

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 Hakim ve Savcıların yabancı dil bilgi ve becerile rinin geliştirilmesin e yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi

345.000

0

345.000

2 Yurt dışın da lisansüstü eğitim imkanı sağlanması

410.000

0

410.000

755.000

0

755.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2018 yılı içerisinde, yurt dışında yabancı dil eğitim programına 52 kişi katılmış olup, bu kişilerin 14'ü yüksek lisans eğitimine dahil olmuştur. 2015 yılından bu yana toplam 163 kişi yurt dışında
yabancı dil eğitim programına katılmıştır.
2017-2018 döneminde yüksek lisans eğitimine katılan kişi sayısı 10 olup, 2018 yılında ise 15 kişi bu eğitime katılarak toplamda 25 kişiye ulaşmıştır. 2015 yılından bu yana toplam 68 kişi yurt
dışında yüksek lisans eğitimine katılmıştır.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

A maç

İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Y etkinliği Güçlendirmek

Hedef

Hukuk Eğitimi Ve Öğretiminin Geliştirilmesi ve Kalitesinin Artırılmasını İçin
Y ükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerle İşbirliği Yapılması

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

Performans Hedefi

Eğitim yoluyla bu özelliklerin kazandırılması ve güçlendirilmesi için, hukuk fakültelerindeki eğitimin niteliği büyük önem taşımaktadır. Çağdaş bir hukuk eğitiminin
amacı, kuvvetli muhakeme yeteneğine sahip, kendine güvenen, adalet duygusu gelişmiş ve hukukun üstünlüğüne inanan hukukçular yetiştirmek olmalıdır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

Hukuk Fakülteleri ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik
1
sayısı (2015-2019)

2016

Adet

2017
1

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2

2018 / Hedef

Hukuk Fakülteleri ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik
sayısı (2015-2019)

1

2018
1

Gerçekleşme
1

3

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

Hukuk eğitiminin gözden geçirilmesi ve müfredatın geliştirilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği
yapılması

1.000

0

1.000

2

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

1.000

0

1.000

2.000

0

2.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler

29 Kasım tarihinde Ankara Hâkimevinde yüksek yargı mensupları, HSK, YÖK, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, baro başkanları, hukuk fakültesi dekanları,
hâkim ve savcılar, hâkim adayları, Bölge Adliye ve İdare Mahkemesi Başkanları, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcıları,noterler ve arabulucular ile bir araya
gelinerek hukuk eğitimi,müfredat konularında ve meslek kuruluşlarında staj yapma imkanının getirilmesi konuları başta olmak üzere çalıştay
düzenlenmiştir.
Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile bir araya gelinerek hukuk eğitimi konularında değerlendirmeler yapılmış, görüş ve öneriler alınmıştır.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek

Hedef 4.7

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

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

Performans Hedefi

Yargı çalışanlarının mesleki yetkinliğinin artırılması adalet hizmetlerinin daha etkin sunulması için önem taşımaktadır. Bu nedenle adalet meslek yüksek okullarında
verilen eğitimin kalitesinin artırılması gerekmektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

Adalet meslek yüksek okulları ve ilgili kurumların katılımıyla
1
gerçekleştirilen etkinlik sayısı (2015-2019)

2016

Adet

2017
1

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)
1

2018
2

2018 / Hedef

Adalet meslek yüksek okulları ve ilgili kurumların katılımıyla
gerçekleştirilen etkinlik sayısı (2015-2019)

1

Gerçekleşme
1

1

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

Yüksekokullarda uygulanan programın sektörün ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmesi
(mahkeme katipliği, savcılık katipliği, avukat katipliği, icra katipliği gibi) için çalışılması

1.000

0

1.000

2

Adalet meslek yüksek okullarında uygulanan müfredatın yeknesak hale getirilmesi için ilgili
kurumlarla işbirliği yapılması

1.000

0

1.000

3

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

1.000

0

1.000

3.000

0

3.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
29 Kasım tarihinde hukuk fakültesi dekanları ve yargı aktörlerinin katılımı ile düzenlenen çalıştayda hukuk fakültelerindeki ve Adalet Meslek Yüksekokullarında
uygulanan müfredat, ihtiyaç duyulan alanlarda program açılması ve sektörün ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmesi konularında işbirliğinin sağlanması amacıyla
toplantı düzenlenmiştir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Adalet A lanında Uluslararası İşbirliğini Gelişt irmek ve AB Katılım Sürecinin Etkinliğini Artırmak

Hedef 5.1

Adli Yardımlaşma ve Adlî İşbirliğinin Gelişt irilmesi

Performans Hedefi

Adli Yardımlaşma ve Adlî İşbirliğinin Geliştirilmesi

Soruşturmanın et kinliği ceza adalet sistemini doğrudan etkileyen önemli unsurlardan biridir. Soruşturma ve yargılamanın hızlı ve et kin bir şekilde yürütülmesi, iyi işleyen adli yardımlaşma
sisteminin varlığına bağlıdır. Bu önemden hareket le, gerek adalet müşavirliklerinin sayısının artırılması gerekse istinabe taleplerinin yerine getirilmesi konularında çalışma yapılması
gerekmektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı (2015-2019)
2 Yeni kurulan adalet müşavirliği sayısı (2015-2019)
3 Akdedilen yeni uluslararası sözleşme sayısı (2015-2019)

2016

2017

Adet
Adet
Adet

1
3
2

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
1
3
2

2018 / Hedef

1
3
2
Gerçekleşme

1 Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı (2015-2019)

1

3

2 Yeni kurulan adalet müşavirliği sayısı (2015-2019)

3

1

3 Akdedilen yeni uluslararası sözleşme sayısı (2015-2019)

2

1

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 Adli yardımlaşma konusunda yararlanıcıların bilgilendirilmesinin sağlanması

Bütçe Dışı

Toplam

30.000

0

30.000

1.820.000

0

1.820.000

100.000

0

100.000

4 Adalet müşavirliklerinin sayılarının artırılması

265.000

0

265.000

5 İhtiyaç duyulan ülkelerle adli yardımlaşma anlaşmalarının imzalanması

150.000

0

150.000

2.365.000

0

2.365.000

2

Küresel ve bölgesel uluslararası kuruluşlarda görev alanımızla ilgili Türkiye’nin et kinliğinin
artırılması

3

Bölgesel ve ikili düzeyde toplantılar düzenlenerek sorunların tespit edilmesi ve çözüm
önerileri geliştirilmesinin sağlanması

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Cezaî konularda adlî yardımlaşma, suçluların iadesi ve hükümlü nakli konularında uygulamada karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunulması ile adli
yardımlaşma alanında uygulayıcıların bilgilendirilmesi amacıyla Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Türkiye Adalet Akademisi (Hâkim ve Savcı Eğit im Merkezi)’nin işbirliğinde 13-14
Nisan 2018 tarihlerinde, Antalya ATGV Eğitim ve Sosyal Tesislerinde yargı mensuplarımızın ve akademisyenlerin kat ılımıyla, Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Sempozyumu
düzenlenmişt ir.
Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi (Türkiye Adalet Akademisi) tarafından Afyonkarahisar ve Ant alya’da hakim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik düzenlenen meslek içi eğitim programlarında Dış
İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yöneticileri ve hakimleri t arafından Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün görev alanına giren konularda dersler verilmişt ir.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından dört ayda bir Türkçe-İngilizce çıkart ılan “Uluslararası Hukuk Bülteni”nin 2018 yılı Ocak ayında On üçüncü (13.), Mayıs ayında On
dördüncü (14.), Kasım ayında On beşinci (15.) sayılarının basımı yapılarak Merkez Teşkilat a ve ilgili kurumlara dağıt ımı gerçekleşt irilmişt ir.
Bölgesel ve ikili düzeyde toplantılar düzenlenerek sorunların t espit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla yabancı ülkeler ile yurt içinde ve yurt dışında her yıl düzenli olarak
t oplant ı ve görüşmeler yapılmakt adır. Bu kapsamda; 2018 yılında 221 yurt içi ve 133 yurt dışı toplantıya kat ılım sağlanılmıştır.
Yurt dışı Adalet Müşavirleri 5. İstişare Toplant ısı 27 Şubat -1 Mart 2018 t arihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantı kapsamında, yurt dışında farklı ülkeler ve uluslararası
kuruluşlar nezdinde görev yapan adalet müşavirlerimiz 2017 yılı faaliyet sunumlarını yapmışlar ve ayrıca Bakanlığımız ilgili birimleri t arafından adalet müşavirlerimize çeşitli konularda
bilgilendirmede bulunulmuştur.
16/09/2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/10721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 9 ülkedeki 12 Dış Temsilcilikt e 17 adalet müşavirliği kadrosu için yurt dışı t eşkilat ı kurulmuştur. 7 Temmuz
2018 t arihli ort ak kararname ile, Birleşmiş Millet ler Cenevre Ofisi, Avrupa Birliği, AGİT ve Avrupa Konseyi nezdinde bulunan Daimi Temsilcilikler ile Amerika Birleşik Devlet leri, Almanya, Belçika,
Hollanda, İngilt ere, Fransa ve Rusya’da bulunan Büyükelçilikler nezdinde görev yapmak üzere toplam 13 adalet müşavirimizin at aması yapılmıştır. Hâlihazırda, 13 adalet müşaviri sayımız görev
yapmakt adır.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Adalet Alanında Uluslararası İşbirliğini Geliştirmek ve AB Katılım Sürecinin Etkinliğini Art ırmak

Hedef

Sınır Aşan Örgütlü Suçlar, T erör, T erörizmin Finansmanı, Sanal Ort amda İşlenen Suçlar, İnsan Ticareti,
Göçmen Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları Alanlarında Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi

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

Performans Hedefi 5.2

Küresel bir sorun haline gelen ve uluslararası ortak mücadeleyi zorunlu kılan t erörizm ve finansmanı, sanal ort amda işlenen suçlar, insan t icaret i, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ve uyarıcı
madde t icaret i gibi alanlarda et kin ve verimli bir adli yardımlaşmanın hayat i önemi bulunmaktadır.

Performans Göstergeleri
1 Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı (2015-2019)
2 İkili işbirliği çerçevesinde düzenlenen toplantı sayısı

Ölçü Birimi

2016

Adet
Adet

2017

2018

1
0

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

1
0
2018 / Hedef

1 Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı (2015-2019)
2 İkili işbirliği çerçevesinde düzenlenen toplantı sayısı

1
1
Gerçekleşme

1

3

1

11

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 İlgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi

100

0

100

2 Yabancı ülkeler ile adli işbirliğinin et kinliğinin artırılması

150

0

150

50

0

50

300

0

300

3

Soruşturma ve kovuşturmaların yürütülmesinde uluslararası st andartlar konusunda temel
eğit im mat eryali oluşturulup, eğit im programları düzenlenmesi

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Bölgesel ve ikili düzeyde toplant ılar düzenlenerek sorunların t espit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla yabancı ülkeler ile yurt içinde ve yurt dışında her yıl düzenli olarak
toplantı ve görüşmeler yapılmakt adır. Bölgesel işbirliğini artt ırmaya yönelik uluslararası kuruluşlar nezdinde düzenlenen t oplantılara düzenli olarak kat ılım sağlanmaktadır.
Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi (Türkiye Adalet Akademisi) t arafından Afyonkarahisar ve Ant alya'da hakim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik düzenlenen meslek içi eğitim programlarında
Sınır Aşan Örgütlü Suçlar, Terör, Terörizmin Finansmanı, Sanal Ort amda İşlenen Suçlar, İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları Alanlarında Uluslararası
İşbirliğinin Gelişt irilmesi konusunda eğit im çalışmaları yapılmıştır.
OECD, GRECO ve Birleşmiş Millet ler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (BMYMS) ve G-20 olmak üzere pek çok uluslararası mekanizmanın ülkemiz adına koordinasyon görevi Dış İlişkiler ve
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir:
Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadeleye yönelik Bakanlık içi koordinasyon görevi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen FATF
incelemeleri kapsamında, ülkemiz için 4. Tur İnceleme sürecine 2018 yılında başlanmış olup, doğrudan kat kı sunulan bu incelemenin 2019 yılında t amamlanması öngörülmekt edir.
Balkan ülkeleri arasında adlî alanda işbirliğini gelişt irmek ve sınır aşan suçlara karşı etkili mücadele vermek üzere kurulan SELEC (Güneydoğu Avrupa Suçlarla Mücadele Merkezi) ve SEEPAG
(Güneydoğu Avrupa Savcılar Danışma Grubu) kurumları ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yakın işbirliği içerisinde olup, 8 Mayıs 2018 t arihinde yapılan SEEPAG'in 29.
Toplantısında anılan kuruluşun dönem başkanlığını ülkemiz adına Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü devralmıştır.
Uluslararası adli işbirliğinde Avrupa Yargı Ağı (EJN) ve Avrupa Birliği Adli İşbirliği Birimi (EUROJUST) kurumlarının, ülkemizin ilgili mercileri t arafından daha etkin ve verimli kullanılabilmesi ve
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bu birimler aracılığıyla iletilen adli işbirliği taleplerinin daha hızlı ve etkili şekilde cevaplandırılabilmesi amacıyla Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tet kik
hâkimleri irtibat nokt ası olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda EUROJUST/EJN nezdinde adli işbirliği t aleplerinin takibi ve koordinasyonun sağlanması için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
Ayrıca, sınır aşan örgüt lü suçlar, t erör, t erörizmin finansmanı, yolsuzlukla mücadele ve siber suçlar alanında Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başta
olmak üzere çeşitli kurumlar ile iş birliği halinde olunması amacıyla Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında 221 yurt içi ve 133 yurt dışı t oplant ıya katılım
sağlanılmıştır.
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Amaç

Adalet Alanında Uluslararası İşbirliğini Geliştirmek ve AB Katılım Sürecinin Etkinliğini Artırmak

Hedef 5.4

AB Katılım Sürecinde Proje Geliştirme ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması

Performans Hedefi

AB Katılım Sürecinde Proje Geliştirme ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin adalet sistemimize etkisi tartışmasızdır. Avrupa Birliğinin ulus üstü yapılanması Birliğe entegrasyonu ve oluşturulan hukuki çerçevenin ülke hukukuna uygulanmasını öngörmektedir. AB mevzuatına
uyum çalışmaları kapsamında son yıllarda önemli adımlar atılmış olup çalışmalar halen sürmektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2016

2017

2018

1 Yurt içi ve yurt dışı eğitim çalışmalarına katılan sayısındaki artış oranı (yüzde) (2015-2019)

Yüzde

10

10

10

2 Uygulanan aktivitelerin sayısı

Yüzde

5

5

5

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018 / Hedef

1 Yurt içi ve yurt dışı eğitim çalışmalarına katılan sayısındaki artış oranı (yüzde) (2015-2019)
2 Uygulanan aktivitelerin sayısı

Gerçekleşme
10

10

5

100

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 AB Proje Uygulamaları Dairesi Başkanlığının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinin tamamlanması

378.000

0

378.000

2 Proje konusunda mesleki becerinin geliştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmaları düzenlenmesi

373.000

0

373.000

3 Yargı aktörleri, sivil toplum örgütleri ve Bakanlık birimleri arasında etkin işbirliği sağlanması

273.000

0

273.000

4 Projelerin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik izleme ve kontrol kapasitesi geliştirilmesi

273.000

0

273.000

1.297.000

0

1.297.000

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlere katılan sayısı %10 oranında artmıştır.
Sempozyum, Çalıştay, Yargı Sektörü İzleme Toplantıları, Eğitim Çalışmaları, Proje Toplantıları, teknik toplantı, koordinasyon toplantıları ve revizyon toplantıları ile TAIEX Faaliyetleri olmak üzere gerçekleştirilen ve
katılım sağlanan 126 faaliyet gerçekleştirilmiştir.
31 Mayıs ve 31 Ekim 2018 tarihlerinde AB Delegasyonu eş başkanlığı ile sektör temsilcilerinin katılımı ile IPA II Yargı Sektörü Sektörel İzleme Komitesi (SMC) Toplantısı düzenlenmiştir.
2014 Programlama yılında yer alan ve sözleşmeye bağlanan Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi 19.07.2018 tarihinde, İcra Dairelerinin Kapasitesinin İyileştirilmesi (Aşama II) 03.09.2018 tarihinde,Adli
İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması Projesi 20.12.2018 tarihinde, Yargı Hizmetlerindeki Yardımcı Personelin Verimliliğinin ve Eğitimlerinin Kalitesinin Artırılması Projesi 18.05.2018 tarihinde başlatılmıştır.
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması (Doğrudan Sözleşme Bileşeni) Projesi 2018 yılı içerisinde sözleşmeye bağlanmıştır.
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Amaç

Adalet Alanında Uluslararası İşbirliğini Gelişt irmek ve AB Katılım Sürecinin Etkinliğini Artırmak

Hedef

AB Hukuku Konusunda Farkındalığın Artırılması

Performans Hedefi

AB Hukuku Konusunda Farkındalığın Artırılması

Adalet hizmetlerinin yararlanıcılara en iyi şekilde sunulması için diğer ülke uygulamalarının takip edilmesi, tecrübenin paylaşılması ve mukayeseli hukuk çalışmalarının da yapılması gerekmektedir.

Performans Göstergeleri
1
2
3

Ölçü Birimi

Düzenlenen eğitim sayısı
Yurtdışı çalışma ziyaretine katılan sayısındaki artış (2015-2019)
Tercümesi yapılan AB Adalet Divanı karar sayısı

2016

2017
3
10
0

Adet
Yüzde
Yüzde

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)
1

Düzenlenen eğitim sayısı

2

Yurtdışı çalışma ziyaretine katılan sayısındaki artış (2015-2019)

3

Tercümesi yapılan AB Adalet Divanı karar sayısı

2018
2
10
0

2018 / Hedef

3
10
5

Gerçekleşme
3

3

10

18

5

-

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1

AB'ye üye ülkelerin yargı alanındaki iyi uygulamalarının incelenmesi için yurtdışı çalışma ziyaretleri
düzenlenmesi

2

Bütçe Dışı

Toplam

1.308.000

0

1.308.000

AB Adalet Divanı'nın önemli kararlarının tercümesinin yapılması

295.000

0

295.000

3

AB Hukuku ile ilgili temel kaynakların Türkçe'ye çevrilerek yayınlanması

383.000

0

383.000

4

Akreditasyon sürecinin tamamlanması

150.000

0

150.000

5

AB Hukuku konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde hakim ve savcı adayları ile yargı
mensuplarına yönelik eğit im faaliyetlerinin Düzenlenmesi

Genel Toplam

545.000

0

545.000

2.681.000

0

2.681.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
1 Daire Başkanı, 1 Bakanlık Tetkik Hakimi ve 1 Cumhuriyet Savcısının Lahey/Hollanda'da 'MATRA RoLT-Hukukun Üstünlüğü Eğitim Programı' kapsamında "Yargı Yönetimi" konulu
eğitime; 1 Bakanlık Tetkik Hakimi ve 1 Bakanlık Sosyal Çalışmacısının Lahey Hollanda'da 'MATRA RoLT-Hukukun Üstünlüğü Eğitim Programı' kapsamında "Gözaltı ve Alternatif
Yaptırımlar" konulu eğitime; 1 Cumhuriyet Savcısının Belgrat/Sırbistan'da "MATRA RoLT-Hukukun Üstünlüğü Eğitim Programı" kapsamında düzenlenen olan "Yargı Yönetimi" konulu
eğitime katılımları sağlanmıştır.
2018 yılında TAIEX faaliyetleri kapsamında 5 tane yurt dışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ziyaretlerine toplamda 15 kişi katılım sağlamıştır. Yine, Bakanlığımızı temsilen
3 kişinin Trier/Almanya'da AB Hukuku Kongresine katılımları sağlanmıştır.
Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına yönelik ' Avrupa Birliği Hukuku El Kitabı 'nın son kontrolleri tamamlanmış olup basım aşamasındadır.
2018 yılı içerisinde AB Adalet Divanı tarafından ülkemizin AB'ye tam üyelik müzakere sürecini doğrudan ilgilendiren bir karar verilmediğinden yıl içerisinde tercüme faaliyetleri
yapılmamıştır.
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A maç

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Etkinliğini Artırmak

Hedef 6.1

Hukuki Uyuşmazlıklarda A lt e rnat if Uyuşmazlık Çözüm Y önt emle rinin
Gelişt irilmesi

Hukuki Uyuşmazlıklarda A lternatif Uyuşmazlık Çözüm
Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Günümüzde uyuşmazlıkların t arafların karşılıklı müzakere si ve mut abakat ı ile çözülmesi en ide al uyuşmazlık çözme yönt emi haline ge lmişt ir. Yargılamaların makul
sürede bit irilememe si; uyuşmazlıklarda barışçıl çözüm arayışları ve t oplumsal uzlaşma gibi olgular uyuşmazlıkların alt e rnat if yollarla çözümü yönünde ki gelişmeleri
doğurmuşt ur. Dünya genelinde uyuşmazlık çözümünde dava yolunun he r zaman en uygun yol olmadığı gibi, başvurulacak t e k yol da olmadığı fikri güçlenmiş ve
birçok ülke uyuşmazlıkların çözümünde alt ernat if yönt emle r uygulamaya başlamışt ır. Söz konusu yönt e mler, uygulandıkları ülkelerde ilk olarak basit uyuşmazlıkların
çözümü için düşünülmüş, ancak zaman içerisinde daha kapsayıcı hale geldiği görülmüşt ür. Pe k çok ülke de hukuki uyuşmazlıkların öne mli bir kısmının bu usulle rle
çözüldüğü görülmekt e dir.

Performans Göstergeleri
1
2
3

Ölçü Birimi

İhtiyacın tespiti halinde mevzuat taslağının hazırlanması (2015-2019)
Sicile kayıtlı arabulucu sayısındaki artış (yüzde) (2015-2019)
Müstakil Arabuluculuk bürosu kurulan adliye sayısı

2016

Adet
Yüzde
Adet

2017
0
10
0

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)
1

İhtiyacın tespiti halinde mevzuat taslağının hazırlanması (2015-2019)

2

Sicile kayıtlı arabulucu sayısındaki artış (yüzde) (2015-2019)

3

Müstakil Arabuluculuk bürosu kurulan adliye sayısı

2018
0
10
0

2018 / Hedef

1
10
1

Gerçekleşme
1

2

10

21

1

0

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

Adli yardım hizmet lerinden arabuluculuğa başvuracakların da faydalandırılmasının sağlanması

4.000

0

4.000

2

Arabuluculuğa başvurmayı t e şvik e decek hukuki ve mali avant ajların sağlanması

4.000

0

4.000

3

Arabuluculuk e ğit im modülünün oluşt urulması, ge lişt irilmesi ve arabuluculuk eğit iminin
et kinliğinin art ırılmasının sağlanması

470.000

0

470.000

4

Arabuluculuk bilincinin art ırılması için yargı me nsupları, çalışanları ve kamuoyuna yönelik
farkındalık art ırma ve eğit im çalışmaları yapılması memnuniyet anket leri, t oplant ı, seminer,
kamu spot u, kit ap, afiş, broşür vb.)

300.000

0

300.000

5

Arabuluculuğun e t kin şe kilde uygulanmasına yönelik olarak adliyele r ve barolarda
arabuluculuk merke zleri kurulması

15.000

0

15.000

6

Arabulucuların mesle ki sorumluluk sigort ası kapsamına dahil edilmesinin sağlanması

5.000

0

5.000

7

Sicile kayıt lı arabulucu sayısının art ırılması

4.000

0

4.000

8

İlköğret imden it ibaren arabuluculuk kült ürünün oluşması için Milli Eğit im Bakanlığı ile işbirliği
yapılarak, akran arabuluculuğu müesse sesinin yaygınlaşt ırılmasının sağlanması

Genel Toplam

55.000

0

55.000

857.000

0

857.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda yapılan değişiklikler ve 02.06.2018 tarihli ve
30439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ile arabuluculuğa başvuruda adli
yardımdan yararlanma imkanı getirilmiştir
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda bazı değişiklikler ve yenilikler yapılması nedeniyle
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde de değişiklikler yapılması gerekmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan bu yeni
yönetmelik 02.06.2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmi Gazete'de aynı isimle yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bazı ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğu dava şartı haline getiren 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin
Başlatılması Usulü Hakkında Kanun 19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
Arabuluculuk Kurulu tarafından 20.12.2018 tarihli toplantıda kabul edilen 2019 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Yapılan mevzuat çalışmaları neticesinde 2017 yılında oluşturulan Arabuluculuk Eğitim Modülü'nün güncellenmesi çalışmaları Kasım 2018 tarihi itibariyle
başlamış olup 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Arabuluculuk bilincinin artırılması için yargı mensupları, çalışanları ve kamuoyuna yönelik farkındalık artırma ve eğitim çalışmaları yapılması faaliyetleri
kapsamında Ulusal ve Uluslar arası düzeyde gerçekleşen 66 toplantıya katılım sağlanmıştır.
29-30 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde “Arabuluculuk Büroları Personel Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Eğitime 108
adliyede kurulan arabuluculuk büro personelleri ile arabuluculuğun yoğun olduğu 10 adliyedeki sulh hukuk mahkemesi personeli eklenerek toplam 236
personele eğitim gerçekleştirilmiştir.
2018 yılı içerisinde 1 adet kamu spotu çekimi gerçekleştirilmiş olup 22.05.2018 tarihinde RTÜK tarafından onaylanarak, yayınlanması amacıyla yerel ve
ulusal TV kanallarına, bütün belediyelere, DDİGM ve DHM'ye gönderimi sağlanmıştır.
Tanıtım faaliyetleri kapsamında 200.000 adet arabuluculuk broşürü, 30.000 adet arabuluculuk afişi, 2000 adet Mahkeme Temelli Arabuluculuk
Hizmetleri El Kitabı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 28. maddesi ile adliyelerde
arabuluculuk bürosu kurulması mevzuatla düzenlenmiştir. Müstakil adliye arabuluculuk bürosu bulunmayan yerlerde ise sulh hukuk mahkemesi yazı
işleri müdürlüğünün bu görevi yürüteceği aynı kanunlarda belirlenmiştir. Bu mevzuatlar çerçevesinde 2018 yılı itibariyle toplam 108 adet olan müstakil
adliye arabuluculuk bürolarının ve bu işi yapan sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüklerinin ihtiyaca cevap verdiği değerlendirildiğinden 2018 yılı
içerisinde yeni arabuluculuk büroları kurulmamıştır.
Arabulucuların mesleki sorumluluk sigortasına dahil edilmesine dair çallışmalar devam etmektedir.
2017 yılı sonunda sicile kayıtlı arabulucu sayısı 7818 iken, 2018 yılı sonunda sicile kayıtlı arabulucu sayısı %21'lik artış ile 9490'a ulaşmıştır.
Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi işbirliği ile 2014-2017 yılları arasında yürütülen “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının
Geliştirilmesi” projesi kapsamında, arabuluculuk ve arabuluculuk eğitici eğitimi konularında eğitim alan ve kendisini bu alanda geliştiren arabulucular
tarafından kurulan arabuluculuk merkezleri ve arabuluculuk dernekleri vasıtasıyla, MEB ile koordineli bir şekilde akran arabuluculuğu faaliyetleri
sürdürülmektedir. Bu merkez ve dernekler ile irtibatlı kalınarak bu alanda yaptıkları çalışmalar teşvik edilmekte, gerçekleştirdikleri faaliyetler takip
edilmekte ve gerekli durumlarda destek sunulmaktadır.
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Amaç

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Etkinliğini Artırmak

Hedef 6.2

Ceza Alanında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerini Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Ceza Alanında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerini Geliştirilmesi

Ülkemizde 2005 yılından itibaren yeni bir ceza adaleti sistemine geçilmiştir. Bu sistemin getirdiği önemli yeniliklerden biri de uzlaşma kurumudur. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 2006 ve 2009 yıllarında yapılan
değişiklikler ile uzlaşma kurumunun ceza muhakemesi sisteminde daha etkin hale getirilmesine çalışılmıştır. Uzlaşmaya ilişkin hükümlerin uygulanabilirliğinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Stratejik Plan
kapsamında bu kurumun tüm yönleriyle tartışılması, sorunlu noktaların tespit edilmesi ve çözümü için gerekenlerin yapılması tasarlanmaktadır. Diğer yandan ceza yargılaması alanında önümüzdeki dönemde ülkemizde
tartışılması gereken konulardan biri ise soruşturmaların fail ile kamu arasında uzlaşılarak sonlandırılabilmesi olacaktır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2016

2017

2018

1 Düzenlenen etkinlik sayısı

Adet

3

12

1

2 Etkin hale getirilen uzlaşma bürosu sayısı

Adet

0

5

5

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018 / Hedef

1 Düzenlenen etkinlik sayısı
2 Etkin hale getirilen uzlaşma bürosu sayısı

Gerçekleşme
1

12

5

5

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1

Uzlaşmanın etkin bir şekilde uygulanması amacıyla hakim savcı ve uzlaştırmacılara yönelik eğitim faaliyetlerinin
yapılmasının sağlanması

Bütçe Dışı

Toplam

100.000

0

100.000

2 Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde kurulan uzlaşma bürolarının etkin hale getirilmesi

5.000

0

5.000

3 Soruşturmaların fail ile kamu arasında anlaşarak sonlandırılabilmesine yönelik çalışmaların yapılması

5.000

0

5.000

110.000

0

110.000

Genel Toplam

196

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2017 yılı içerisinde 592 adliyenin tamamında Cumhuriyet Başsavcılıları bünyesinde uzlaştırma büroları kurularak etkin hale getirildiğinden, 2018 yılı hedefi önceki yıl tamamlanmıştır.
2018 yılı içerisinde 2’si Türkiye genelinde olmak üzere toplam 7 eğit im kuruluşuna uzlaştırmacı eğit imi izni verilmiştir. Böyle ce uzlaştırmacı eğit imi verebile cek eğit im kuruluşlarının sayısı 45’e yükselmiştir.
Uzlaştırma Eğit im Kit abının basımı gerçekleştirilmiş ve tüm adliyele rimize dağıt ılmıştır. Uzlaştırmacıların erişimi için Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevle ri İşyurtları Kurumu tarafından Kit abın ikinci baskısı 5000 adet gerçekle ştirilmiş ve satışı
yine İşyurtları Kurumu tarafından yapılmıştır.
Uzlaştırmacı sınavının yapılması için Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile 11/01/2018 tarihinde Uzlaştırmacı Sınavı Yapılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
32.435 uzlaştırmacı adayı 2018 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına katılmak için başvuruda bulunmuş ve adayların 31.721'inin uzlaştırmacı sınavına katılma başvurusu kabul edilmiştir. On bir sınav merkezinde gerçekle ştirile n sınava
30.700 kişi katılmıştır.
Uzlaştırmacılara ve taraflara otomatik SMS gönderilmesine ilişkin sistem aktif hale getirilmiştir.
"Uzlaştırma Kılavuzu"na; soruşturma ve uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcıları, ceza hâkimle ri, uzlaştırma kurumuna ilişkin akademik çalışmaları olan akademisyenler ve uzlaştırmacılardan müteşekkil bir grupla birlikte nihai
hâlinin verilmesi amacıyla 8-9 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’ da çalışma toplantısı gerçekle ştirilmiştir. Bahse konu kit abın dizgi ve basım işle mle rine yönelik hazırlıkları devam etmektedir. Basımından sonra, tüm Cumhuriyet savcılarına
ve ceza hâkimle rine dağıtımının yapılması planlanmaktadır.
Uzlaştırmacı sicili ve listele rinin oluşturulmasını müteakip yeni dönemde; uzlaştırmacıların denetimi, uzlaştırma raporlarının incele nmesinde dikkat edile cek hususlar ve uzlaştırma uygulamalarının takibi konularında, uzlaştırmadan sorumlu
Cumhuriyet başsavcı vekil e ri ile savcılarına 20 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’ da 27 Haziran 2018 tarihinde ise İzmir’de uzlaştırma değerle ndirme toplantıları düzenle nmiştir.
Uzlaştırma sürecinin doğru, hızlı ve etkin bir şekilde uygulanabilmesinde; uzlaştırma bürosunda görevli personelin önemli role haiz olduğundan hareketle ; Ceza İşle ri Genel Müdürlüğü ve Eğit im Dairesi Başkanlığı işbirliği ile uzlaştırma
bürosunda görevli toplam 538 personele ; uzlaştırma mevzuatı, büro personelinin görev ve sorumlulukları ile ile tişim konularını içerir, birincisi 30 Nisan-2 Mayıs, ikincisi 3-5 Mayıs 2018 tarihle rinde Antalya Hâkimevi’nde, üçüncüsü ise 2426 Ekim 2018 tarihlerinde Rize Eğit im Merkezi’ nde olmak üzere üç ayrı grup halinde eğit im seminerle ri gerçekleştirilmiştir.
Diyarbakır ve Trabzon’da; bu il e r ve bu illere yakın il ve ilçele rin uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekil e ri ile uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcılarına yönelik “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma" konulu eğit im seminerle ri
gerçekle ştirilmiştir.
Toplumsal dayanışma örneği olan edimleri içerir 320 adet Uzlaştırma ve Uzlaşma Edimle ri kit abı bastırılmıştır.
Hukuk fakült ele rinde öğrencilerin; uzlaştırma kurumuna ilişkin ders almalarının ve bu konudaki bilimsel çalışmaların teşviki amacıyla Ankara ve TOBB Üniversitesi Hukuk Fakült ele ri temsilcileri ile görüşmele r gerçekleştirilmiş ve bahse
konu fakült elerde “Uzlaştırma” seçimlik ders haline getirilmiştir.
Uzlaştırma, kamu davasının açılmasının ertele nmesi ve önödeme kurumlarına ilişkin ön mevzuat çalışması yapılmış, kapsama alınması düşünüle n suçlara ilişkin istatistikî verile r toplanmıştır.
Soruşturmaların fail ile kamu arasında sonlandırılabilmesine yönelik olarak 2017 yılı ve 2018 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin kamu davasının açılmasının ertele nmesi ve önödeme verile rinin derlenip, yayınlanmasına ilişkin çalışmalar
gerçekle ştirilmiştir.
“Türkiye’de Alt ernatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemle rinin Geliştirilmesi Projesi”ne ilişkin proje fişinde yer alması istenile n faaliyetle r ile proje kapsamında ele alınması gerekli görüle n konular ayrıntılandırılmış olup, Proje kapsamında;
uzlaştırma yanında ayrıca kamu davasının açılmasının ertele nmesi ve ön ödeme kurumlarına ilişkin konularda da çalışılacaktır. Projeye ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere; 2018 yılı içerisinde Avrupa Konseyi temsilcile ri ile bir araya
gelinerek toplantılar gerçekle ştirilmiştir.
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Etkinliğini Artırmak

Hedef

İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi

İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının
Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin, özel hukukun bütün alanları başta olmak üzere ceza hukuku ve idare hukukunda daha geniş uygulanması için çalışmalar
yürütülecektir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Mevzuat taslağının hazırlanması

2016

Adet

2017
0

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
0

2018 / Hedef

1 Mevzuat taslağının hazırlanması

1

Gerçekleşme
1

1

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 İdari uyuşmazlıkların yargılama öncesi çözüm uygulamalarının geliştirilmesi
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

44.000

0

44.000

44.000

0

44.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Taslak metin hazırlanmış olup, 08/02/2018 tarihinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına görüşe gönderilmiş olup, görüşlerin değerlendirilmesi devam etmektedir.
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare A dı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

İcra - İflas Sistemini Geliştirmek

Hedef

İcra ve İflas Sisteminin Y önetim ve Teşkilat Y apısının Geliştirilmesi

İcra ve İflas Sisteminin Yönetim ve Teşkilat Yapısının
Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Yargının etkinliği için iyi işleyen bir cebri icra sisteminin mevcut olması zorunludur. İcra sisteminin işleyişi adalete olan güveni etkileyen unsurların en önemlilerindendir.
Bu nedenle Planda ayrı bir amaç olarak düzenlenmiştir. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayan etkin bir İcra ve İflâs Kanunu hazırlanması için Bilim Komisyonu oluşturulmuş
olup, çalışmalarına devam etmektedir. Bilim Komisyonunun çalışmalarından çıkan sonuçlar dikkate alınarak işlemlerin kolaylaştırılması ve basitleştirilmesi hedefine yönelik
olarak mevzuatta değişikliğe gidilecektir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Mevzuat taslağının hazırlanması

2016

2017

Adet

2018
6

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018 / Hedef

1 Mevzuat taslağının hazırlanması

9

Gerçekleşme
6

9

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 Lisanslı yediemin depo uygulamasına geçilmesi

30.200

0

30.200

2 İcraya gelen iş yükünün azaltılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılması

20.950

0

20.950

20.950

0

20.950

1.000

0

1.000

73.100

0

73.100

3

Çocuk teslimi vb. icra dairelerinin uzmanlaşma alanı olmayan uygulamaların icra dairelerinin
görev alanından çıkarılmasına yönelik mevzuat değişiklikleri yapılması

4 Küçük alacakların tahsilinde alternatif usuller geliştirilmesi
Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
İcra ve İflas sisteminin yönetim ve teşkilat yapısının geliştirilmesi hedefi kapsamında; e-satış ve alternatif satış usulleri, merkezi takip sistemi, zorunlu
sigorta, sorgulamalar, icra reisliği, baş müdürlük, yedieminde bulunan malların tasfiyesi, çocuk teslimi ve adli soruşturma izni ile ilgili konuları içeren 9
mevzuat taslağı hazırlanmıştır.
Lisanslı yediemin depo uygulamasına geçilmesi amacıyla “Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği”nde mevzuat değişikliği yapılmıştır.
İcraya gelen iş yükünün azaltılması kapsamında bazı alacakların takip kesinleşinceye kadarki kısmının icra dairelerinin görev alanından çıkartılması amacıyla;
Küçük alacakların tahsili usulünün kolaylaştırılması kapsamında abonelik sözleşmeleri ile ilgili olarak Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para
Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkındaki 7155 sayılı Kanun’la avukatların icra dairesine gelmeden haciz aşamasına kadarki icra takip kısmını
portal üzerinden yürütülebildiği sanal icra sistemi mevzuatı hazırlanmıştır. 2019 yılı Haziran ayında uygulamaya geçilecektir.
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkındaki 7155 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile 2004 sayılı İİK’nın
8/a maddesine eklenen fıkra hükümleri kapsamında avukatların mal varlığı sorgularını Avukat Portal üzerinden yapabilmeleri sağlanmıştır.
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare A dı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

İcra - İflas Sistemini Geliştirmek

Hedef 7.2

İnsan Kaynakları Kapasitesinin Artırılarak Mesleki Performansın İyileştirilmesi

İnsan Kaynakları Kapasitesinin
Performansın İyileştirilmesi

Performans Hedefi

A rtırılarak

Mesleki

Geçtiğimiz süreçte icra satışlarına UYAP aracılığıyla elektronik teklif yoluyla katılma imkânı sağlanmıştır. Bunun yanında ayrıca, icra ve iflâs dairelerinde yapılan tüm
işlemlerin elektronik ortamda, güvenli elektronik imza ile yapılmasına olanak tanınmasının yanı sıra, icra ve iflâs dairelerine yapılacak her türlü tahsilat ve reddiyatın
banka aracılığıyla yapılarak nakit para alış verişinin önüne geçilmiş ve icra kâtipliği kadrosu ihdas edilmiştir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Hizmet içi eğitim sayısı (2015-2019)
2 Personel sayısında artış oranı (yüzde)(2015-2019)

2016

Adet
Yüzde

2017
3
5

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
11
15

2018 / Hedef

6
Gerçekleşme

1 Hizmet içi eğitim sayısı (2015-2019)

6

10

2 Personel sayısında artış oranı (yüzde)(2015-2019)

0

0

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 İhtiyaca göre icra ve iflas personelinin alımına devam edilmesi

2 İcra ve iflas personelinin hizmet öncesi eğitime tabi tutulmasının sağlanması

3

Eğitim programları geliştirilmesi ve icra ve iflas personeline düzenli aralıklarla hizmet içi
eğitim verilmesi

4 Etik kurallarının belirlenmesi
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

25.000

0

25.000

100

0

100

75

0

75

2.000

0

2.000

27.175

0

27.175

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
İcra ve İflas personelinin hizmet öncesi eğitime tabi tutulması faaliyeti kapsamında 2018 yılında 60'şar kişilik 6 grup halinde toplamda 360 personele
meslek öncesi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2018 yılında 360 İcra ve İflas personeline meslek içi eğitim verilmiştir.
Etik kuralları belirlenmemiştir. Etik eğitimi 2015 yılından bu yana verilmemektedir.
2018 yılı itibariyle mevcut personelimiz olan icra katipleri arasından yapılan sınav sonucunda 75 icra müdür yardımcısı alınmış, ayrıca 63 sözleşmeli icra
katibinin açıktan ataması yapılmıştır.
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

İcra - İflas Sistemini Geliştirmek

Hedef

Y eni İcra Dairesi Modelinin Y aygınlaştırılması

Performans Hedefi

Yeni İcra Dairesi Modelinin Yaygınlaştırılması

İcra iflâs sisteminin yeniden yapılandırılması, icra hizmetlerinde verimlilik ve etkililiğinin arttırılması çalışmaları kapsamında, aynı mahalde birden fazla icra dairesi
uygulamasının terk edilerek tek bir icra dairesi kurulması ve icra hizmetlerinin uzmanlaşmış alt bürolar eliyle yürütülmesi amacıyla pilot adliyelerde yeni icra dairesi
modeli uygulaması başlatılmıştır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Yeni icra dairesi modeli uygulanan adliye sayısı

2016

Adet

2017
13

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
28

2018 / Hedef

1 Yeni icra dairesi modeli uygulanan adliye sayısı

47
Gerçekleşme

40

47

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 Yeni icra dairesi modelinin küçük ve orta ölçekli mahallerde her yıl yaygınlaştırılması

44.400

0

44.400

2 Yeni icra dairesi modelinin uygulanmasına yönelik alt yapı çalışmalarının tamamlanması

44.400

0

44.400

44.400

0

44.400

32.200

0

32.200

165.400

0

165.400

3

Yeni yapılacak adliye binalarında uygulanmak üzere standart icra dairesi projesi
oluşturulması

4 Yeni icra dairesi modelinin büyük merkezlerde yaygınlaştırılması
Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2018 Yılında yeni icra modelinin yaygınlaştırılması faaliyeti kapsamında 14 Mahal faaliyete geçirilmiş olup toplamda yeni icra modeli uygulan mahal sayısı
47 olmuştur. 28 Mahalde ise altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.
Yeni yapılacak adliye binalarında uygulanmak üzere standart proje oluşturulmuştur.
İcra Dairelerin Kapasitesinin Artırılması TR 14 IPA JH 09 17 (Faz II) eşleştirme projesinde büyük merkezlerde uygulanacak yeni bir icra modeli
tasarlanacaktır. Yeni icra modeli ile ilgili İstanbul Anadolu, Antalya, Adana, Ankara, Kayseri illerinde 2019 ve 2020 yıllarında pilot uygulama yapılacaktır.
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İdare A dı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek

Hedef

İnsan Kaynakları ve Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

İnsan Kaynakları ve Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi

Ceza infaz sisteminin aksayan yönlerinin düzeltilmesi ve ulaşılan başarının sürdürülebilirliğinin sağlanması; eğitimli, denetime açık ve motive olmuş infaz personeliyle
mümkün olacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ceza infaz sistemimiz açısından büyük bir önem taşıyan eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması ve fiziki
şartlarının geliştirilmesine devam edilecektir.

Performans Göstergeleri
1 Personel sayısında artış oranı (yüzde)(2015-2019)

Ölçü Birimi

2016

Yüzde

2017
5

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
20

2018 / Hedef

1 Personel sayısında artış oranı (yüzde)(2015-2019)

10
Gerçekleşme
7

10

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 Uzman personel ve diğer personel sayısının artırılması
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

146.000

0

146.000

146.000

0

146.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Çağdaş infaz rejimine uygun olarak tasarlanan, yeni açılacak olan ceza infaz kurumlarımız ile mevcut ceza infaz kurularımızın insan kaynakları kapasitesinin
arttırılması yönünde 2018 yılında da çalışmalar yapılmış, 2018 yılı içerisinde 7467 sözleşmeli pozisyon için personel alım ilanına çıkılmış ve mülakat işlemleri
tamamlanmış olup 164 personelin atama işlemi 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir.
7.303 sözleşmeli personelin atama işlemlerinin 2019 yılı içerisinde tamamlanması ve 31.12.2018 tarihi itibarıyla 60.119 olan personel sayımızın yılın ilk
yarısında yaklaşık 67.500'e ulaştırılması hedeflenmektedir.
2018 yılı aralık ayında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yeni açılacak ceza infaz kurumalarımız ile mevcut ceza infaz kurumlarımızın
ihtiyacı olan 15.087 sözleşmeli, 300 kadrolu idare memuru olmak üzere toplam 15.387 personel talebi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na
iletilmiştir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından gerekli mali iznin verilmesi durumunda; Eğitim Servislerimizde görevlendirilmek üzere 111, Psiko-Sosyal
Servisleri'mizde görevlendirilmek üzere 357 (276 psikolog ve 81 sosyal çalışmacı), Güvenlik ve Gözetim Servislerimizde görevlendirilmek üzere 12.483,
diğer servislerde görevlendirilmek üzere 2.436 personel olmak üzere, 2019 yılı içerisinde 15.387 personel istihdam edilmesi, insan kaynakları kapasitesinin
yaklaşık % 27 arttırılması hedeflenmektedir.
Ceza infaz sisteminin aksayan yönlerinin düzeltilmesi ve ulaşılan başarının sürdürülebilirliğinin sağlanması; eğitimli, denetime açık ve motive olmuş infaz
personeliyle mümkün olacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ceza infaz sistemimiz açısından büyük bir önem taşıyan eğitim merkezlerinin
kapasitesinin artırılması ve fiziki şartlarının geliştirilmesine devam edilecektir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

A maç

Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek

Hedef

Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi

İnsan odaklı bir infaz sisteminin gereği olarak ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve fiziki koşullarının
iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığı kuşkusuzdur. Bunun sağlanması amacıyla ilgili sağlık kurumlarıyla işbirliği halinde yürütülen faaliyetlerle oluşturulan donanımlı sağlık
birimlerinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Revirlerin kapasitesindeki artış oranı (Yüzde) (2015-2019)
2 Ambulans sayısında artış oranı (yüzde)(2015-2019)

2016

Yüzde
Yüzde

2017
10
5

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
5
20

2018 / Hedef

10
10

Gerçekleşme

1 Revirlerin kapasitesindeki artış oranı (Yüzde) (2015-2019)

10

10

2 Ambulans sayısında artış oranı (yüzde)(2015-2019)

10

0

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

Kurumlardaki sağlık birimlerinin kapasitesi ve teknolojik donanımının yenilenmesi ve
ambulans sayısının artırılması

570.000

0

570.000

2

Hastanelerde hasta hükümlü koğuşlarının standartlarının yükseltilmesi ve kapasitelerin
artırılmasının sağlanması

250.000

0

250.000

3

Kurum dışı sağlık hizmetlerinde ilgili sağlık kuruluşları ile koordinasyonun geliştirilmesinin
sağlanması

3.000

0

3.000

4

Ağır ve sürekli hastalığı veya bakıma muhtaç olması nedeniyle ceza tehirinden
faydalanacak hükümlü ve tutukluların işlemlerinin daha da hızlandırılması

1.000

0

1.000

5.000

0

5.000

829.000

0

829.000

5 İlk kabul muayenelerinin kapsamlı hale getirilmesi
Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2018 yılında genel olarak kamu kurumlarında uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle hiçbir taşıt alımı gerçekleştirilmemiş olup, ambulans alımı da
yapılamamıştır.
2018 yılında reviri bulunan 15 yeni ceza infaz kurumu açılmıştır.
17/01/2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile toplantı yapılmış olup bu toplantıda, koğuşu olmayan devlet hastanelerinde
mahkum koğuşunun oluşturulması, fiziki veya yatak sayısı açısından yetersiz olan devlet hastanelerinde fiziki şartlarının düzenlenmesi veya yatak sayılarının
arttırılması hususları görüşülmüştür.
Aile hekimliği uygulamalarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi açısından, 03/01/2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde
toplantı düzenlenmiş olup toplantı sonrasında, ceza infaz kurumları tarafından yapılan bildirimlere göre yetersiz olduğu tespit edilen aile hekimliklerine
ilişkin tablolar, 04/01/2019 tarihinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne e-posta yoluyla gönderilmiştir.
UYAP tehir ekranları oluşturulmuş olup ekran revizyon çalışmaları devam etmektedir. Ceza tehiri kapsamında işlemleri Adli Tıp Kurumunda devam eden ve
özellikle hayati tehlikesi olduğu ceza infaz kurumları tarafından bildirilen hükümlü ve tutukluların işlemlerinin hızlandırılması açısından Adli Tıp Kurumu ile
gerekli görüşmeler yapılmaktadır.
Ceza infaz kurumuna ilk kez alınan hükümlü ve tutukluların hekim-hasta mahremiyetine uygun olarak, ilk kabul muayeneleri yapılmaktadır. Bu muayeneden
elde edilen sonuçlar, ceza infaz kurumunda kaldığı süre boyunca gerekli tıbbı müdahale ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla revirde bulunan şahsi sağlık
dosyasına kaydedilmektedir.
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İdare A dı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek

Hedef

Ceza İnfaz Kurumlarının Fiziki Dönüşümünün Sürdürülmesi

Performans Hedefi

Ceza İnfaz Kurumlarının Fiziki Dönüşümünün Sürdürülmesi

Son on yılda yapılan reformlarla Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum gösteren, çağa ve insan hakları alanındaki gelişmelere uygun, toplumsal ihtiyaçlara cevap
verebilen bir ceza infaz sistemi oluşturulması sağlanmıştır. İnsan odaklı bir infaz sisteminin gereği olarak ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere
sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve fiziki koşullarının iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığı kuşkusuzdur.

Performans Göstergeleri
1 Kapatılan kurum sayısı(2015-2019)
2 Açılan kurum sayısı(2015-2019)
3 Açılan açık ceza infaz kurumu sayısı (2015-2019)

Ölçü Birimi

2016

Adet
Adet
Adet

2017
16
28
9

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
37
51
20

2018 / Hedef

25
30
5

Gerçekleşme

1 Kapatılan kurum sayısı(2015-2019)

25

2 Açılan kurum sayısı(2015-2019)

30

3 Açılan açık ceza infaz kurumu sayısı (2015-2019)

7
14
8

5

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
İhtiyaç durumuna göre önceliklendirme yapılarak eğitim ve iyileştirme çalışmalarını daha
1 etkin yapmayı kolaylaştıran modern ceza infaz usullerinin uygulanabileceği kurumların
açılması

2

Kapasitesi yeterli olmayan ve fiziki şartları itibariyle eğitim ve iyileştirme faaliyeti imkânı
olmayan kurumların kapatılması

Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

3.250.000

0

3.250.000

350.000

0

350.000

3.600.000

0

3.600.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2018 yılı Ocak ayı itibarıyla ceza infaz kurumlarının kapasitesi 208.780 kişi iken 2018 yılı içerisinde kapasitede; 14 adet ceza infaz kurumunun hizmete açılması ile
7.396 kişilik artış olmuştur.
2018 yılı içerisinde 7 adet ceza infaz kurumunun kapatılması ile 1.250 kişilik kapasite kaybına rağmen 2018 yılı sonunda 211.838 kişilik kapasiteye ulaşılmıştır.

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte ceza infaz kurumu ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 126 ceza infaz kurumunun inşaatı devam
etmekte olup, 23 adet ceza infaz kurumu ihale aşamasında, 35 ceza infaz kurumu proje aşamasında, 9 ceza infaz kurumu ise planlama aşamasındadır.
Aynı dönemde eğitim ve iyileştirme imkanı bulunmayan 103 ceza infaz kurumununda kapatılması planlanmaktadır.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

A maç

Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek

Hedef 8.4

Alternatif Ceza İnfaz Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Alternatif Ceza İnfaz Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Denetimli serbestlik hizmetlerinin daha da etkin ve verimli olması büyük önem taşımaktadır. Denetimli serbestlik sistemi, tutuklama tedbiri yerine adlî kontrol tedbiri,
hapis cezası yerine eğitim kurumuna devam veya kamu yararına çalışma gibi seçenek yaptırımların infazı, ceza infaz kurumundan salıverilen veya hakkında denetimli
serbestlik kararı verilen hükümlülerin çalıştırılmaları gibi yaptırımları öngörmektedir. Sistemin etkinliğini daha da artırmak için personelin nicelik ve nitelik olarak
geliştirilmesi, uygulamada yaşanan sorunlara ve ihtiyaçlara göre yasal değişiklik yapılması, gönüllü personel sayısının artırılması, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin
artırılması ve koruma kurullarının etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri
1 Denetimli serbestlik tedbiri uygulama oranı (yüzde)(2015-2019)
2 Elektronik kelepçe uygulamasında artış oranı (yüzde) (2015-2019)

Ölçü Birimi

2016

Yüzde
Yüzde

2017
20
20

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
10
20

2018 / Hedef

1 Denetimli serbestlik tedbiri uygulama oranı (yüzde)(2015-2019)
2 Elektronik kelepçe uygulamasında artış oranı (yüzde) (2015-2019)

10
5
Gerçekleşme

10

13

5

-11

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1

Uluslararası alanda alternatif ceza infaz yöntemlerinin en iyi uygulama örnekleri araştırılarak
ülkemizde uygulama olanaklarının tespit edilmesi

2 Mevcut alternatif infaz yöntemlerinin aktif şekilde uygulanmasının sağlanması

3 Denetimli serbestlik tedbiri uygulamalarının geliştirilmesi

4 Elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması

5

Ceza infaz kurumlarındaki dezavantajlı gruplara yönelik uygulamalarda özel önlemler
alınmasına devam edilmesi

Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

6.000

0

6.000

4.000

0

4.000

230.000

0

230.000

3.500

0

3.500

3.000

0

3.000

246.500

0

246.500

Haklarında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin, denetim ve takibinde, denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğini ve işlevselliğini artırmak
ve toplumla başarılı şekilde yükümlülerin bütünleştirilmesini sağlamak adına alternatif ceza infaz yöntemlerinde teknolojik alt yapıdan faydalanılarak
elektronik denetim ve takip yapılmaktadır.
Bununla birlikte takip sisteminde kullanılabilecek cihaz sayısının sınırlı olmasına karşın adli mahkemelerce verilen denetim ve takip kararlarının süresinin
uzun olması sebebiyle yeni kişi için cihaz kullanılamaması kaynaklı olarak yıl bazlı toplam kişi izleme sayısında düşüş olmaktadır. Elektronik izleme yıl bazlı
uygulama sayısı 2015 yılında 8030, 2016 yılında 9491, 2017 yılında 9286, 2018 yılında ise 8192 olarak gerçekleşmiştir. İzleme sayısı belirli bir dönemde
düzenli olarak artarken, 2018 yılında yukarıda açıklanan nedenle azalış göstermiştir.
2018 yılında başlayan ve devam eden projeler kapsamında; Ceza İnfaz Kurumları Mimarisi, CİK Yenilenebilir Enerji, CİK Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları,
Çocuklarda Kademeli İnfaz Sistemi, CİK VR Teknolojisinin Uygulanması, KİOKS projesi gibi konularda iyi uygulama örnekleri incelenerek raporlar
hazırlanmış, çalıştaylar yapılmış ve KİOKS projesinin pilot uygulaması başlatılmıştır.
Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaların yakından takibi amacıyla Hassas Gruplar Bürosu oluşturulmuştur.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

A maç

Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek

Hedef 8.5

Ceza İnfaz Sisteminin Mükerrer Suçluluğu Önleyecek Şekilde Etkili Hâle Getirilmesi

Ceza İnfaz Sisteminin Mükerrer Suçluluğu Önleyecek
Şekilde Etkili Hâle Getirilmesi

Performans Hedefi

Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri ve bu yolla rehabilite edilmeleri amacıyla oluşturulan iş yurtlarında,
iş kolları artırılacak ve iş kollarında çalışan hükümlü ve tutuklu sayısı yükseltilecektir. Bu şekilde hükümlülerin kazanç sağlaması, ülke ekonomisine katkı sağlamaları ve
infaz sonrasında topluma kazandırılmaları sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

İyileştirme faaliyetlerinden (bireysel, grup ve diğer çalışmalardan)
1
yararlanan hükümlü ve tutukluların artış oranı (yüzde) (2015-2019)

2016

Yüzde

2017
10

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
10

2018 / Hedef

İyileştirme faaliyetlerinden (bireysel, grup ve diğer çalışmalardan) yararlanan hükümlü ve tutukluların artış
1
oranı (yüzde) (2015-2019)

10
Gerçekleşme

10

10

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 Mükerrer suçluluğa ilişkin istatistiki verilerin toplanması

2

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

3

Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarında meslek edinmelerine yönelik programları
geliştirerek çalışan hükümlü sayısının artırılması

4

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

5 Risk değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

500

0

500

7.000

0

7.000

1.120.000

0

1.120.000

3.000

0

3.000

500

0

500

1.131.000

0

1.131.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Yetişkin hükümlü ve tutukluların iyileştirme faaliyetleri kapsamında 2018 yılında yapılan bireysel görüşme sayısı 455.309, aile ile görüşme sayısı 44.407,
grup çalışma sayısı 1.316, grup çalışmasına katılan sayısı 15.278, düzenlenen 2.285 seminere katılan sayısı 114.832, doldurulan gözlem sınıflandırma form
sayısı ise 129.351 olarak gerçekleşmiş, bir önceki yıla göre hedeflenen artış gerçekleştirilmiştir.
2018 Yılında başlayan projeler kapsamında ülkemizde suç tekrarı oranlarının ölçülebilmesi için bir çalışma başlatılmış, akademisyenlerden destek alınması planlanmış
olup projenin 2019 yılında hayata geçirilmesi beklenmektedir.
Ceza infaz kurumlarında psiko-sosyal yardım servisleri tarafından bireysel görüşmeler, grup müdahale programları ile yeniden suç işlemeyi önleyecek psiko sosyal
çalışmalar yürütülmektedir.)
2018 yılında 40358 hükümlü ve tutuklu iş yurtlarında çalışmakta; 2017 yılında 64181, 2018 yılında ise 79220 hükümlü ve tutuklu iş ve meslek kurslarına katılmıştır.
Çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik ARDIÇ, yetişkin hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak ise Yardım Programı ve Depar Projesi yürütülmektedir.
Yardım Programı kapsamında geliştirilen Araştırma Değerlendirme Formu ile ayrıca Depar Projesi kapsamında geliştirilen Hızlı Değerlendirme Aracı ile hükümlü ve
tutuklulara yönelik risk değerlendirmesi yapılmaktadır.
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek

Hedef

İnfaz Sisteminin Şeffaflığının Artırılması

Performans Hedefi

İnfaz Sisteminin Şeffaflığının Artırılması

İnfaz alanında çalışmalara kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerin aktif katılımı önem taşımaktadır. Bu durum infaz sisteminin şeffaflığını da
güçlendirmektedir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte belirtilen doğrultudaki çalışmalar artırılarak sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği (2015-2019)

2016

Adet

2017
5

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)
1 Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği (2015-2019)

2018
5

2018 / Hedef

5
Gerçekleşme

5

33

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 İzleme kurulları ile il ve ilçe insan hakları kurullarının etkinliğinin artırılması

5.500

0

5.500

2 Sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin geliştirilmesi

7.000

0

7.000

12.500

0

12.500

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
İzleme kurulları ile il ve ilçe insan hakları kurullarının etkinliğinin artırılması çalışmaları kapsamında 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları
Kanunu'nun 6'ıncı maddesi gereği her yıl bir önceki yıla ait izleme kurulları faaliyet raporu kamuoyuna açıklanmaktadır. 2018 yılı içerisinde de 2017 yılı Faaliyet Raporu
Kitabı hazırlanarak ilgili yerlere gönderilmiştir. 2018 yılı içerisinde Yetişkin İyileştirme Bürosu ve Çocuk Gözetim Bürosu tarafından 33 sivil toplum kuruluşu ile ortak
işbirliği çalışmaları ve projeler yürütülmüştür.Hedeflenen gösterge düzeyine ulaşılmıştır.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef 3.5

Denetim Mekanizmasının Daha Etkin Hale Getirilmesi

Performans Hedefi

Denetim Mekanizmasının Daha Etkin Hale Getirilmesi

Adalet hizmetlerinin denetiminin performans odaklı biçimde rehberlik edici bir anlayışla bilişim sistemi üzerinden çalışır hale getirilmesi gerekmektedir. Hedef kapsamında bu
doğrultuda çalışmalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 UYAP üzerinden de yapılan denetimi yapılan yer sayısı

2016

Adet

2017

2018

0

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

0
2018 / Hedef

1 UYAP üzerinden de yapılan denetimi yapılan yer sayısı

807
Gerçekleşme

1819

(Biten Yer S: 807,
Devam Eden S:570)

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1 Denetim uygulamalarının UYAP üzerinden de yapılmasının sağlanması
Genel Toplam

Bütçe Dışı

Toplam

199.000

0

199.000

199.000

0

199.000

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2018 yılı içerisinde 807 yerin denetimi tamamlanabilmiş, 570’sinin denetimleri ise halen devam etmektedir. 2018 yılı denetim programında yer almamasına
rağmen (47) Noterlik Dairesi, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve 18/04/2018 tarihli “Bakan Oluru” kapsamında Ayaş, Kalecik, Sincan,
Ankara, Niğde, Foça, Türkoğlu, Edirne ve Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumları İşyurdu Müdürlükleri ile Kartal H Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü, denetlenmiştir.Müfettiş sayısının yetersizliği,müstakil noterlik denetimleri, Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüklerinin denetim,
araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri, nedeniyle 2018 yılında Uyap üzerinden denetim yapılması planlanan yer sayısındaki hedefin yüzde 75.70'i oranında
gerçekleşme sağlanabilmiştir.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef

Adalet Teşkilatının Mali Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi

Adalet
Teşkilatının
Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Mali

Yönetim

Kapasitesinin

Etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması, adalet teşkilatının mali yönetim kapasitesinin geliştirilmesi bu amaç altında yapılacak diğer çalışmalar olacaktır.

Performans Göstergeleri
1 Eğitim alan kişi sayısı (2015-2019)

Ölçü Birimi

2016

Adet

2017
150

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
150

2018 / Hedef

1 Eğitim alan kişi sayısı (2015-2019)

150
Gerçekleşme

150

996

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1

Bütçe Dışı

Toplam

Adalet teşkilatında gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi olarak görev yapanlara
yönelik eğitim çalışmalarının sürekli ve düzenli hale getirilmesi

292.868

0

292.868

Genel Toplam

292.868

0

292.868

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
Adalet teşkilatında gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi olarak görev yapanlara yönelik eğitim çalışmalarının sürekli ve düzenli hale getirilmesi amacıyla;
12-17 Mart 2018 tarihleri arasında 2 grup halinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Bakanlık
merkez ve taşra teşkilatı, Başkanlığımıza bağlı Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi (kapatılan Türkiye Adalet Akademisi), Rize Personel Eğitim Merkezi ve Ankara Personel
Eğitim Merkezi'nde mali işlemler sürecinde (evrak yapan gerçekleştirme görevlileri, maaş işlemleri, harcırah işlemleri, satın alma süreci vb.) görev yapanlara yönelik
olarak ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde " Mali İşlemler ve İlgili Mevzuat" konulu hizmet içi eğitim programında 955 personele eğitim verilmiştir.
28-30/11/2018 tarihleri arasında Bakanlık merkez teşkilatında harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve mali işlemler sürecinde görev yapan 41 personele yönelik
olarak Bakanlık Konferans Salonunda mali işlemler konusunda verilen hizmet içi eğitim ile adalet hizmetleri standartlarının gelişimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
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İdare Adı

08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef

Adalet Teşkilatının Fiziki ve Teknik Kapasitesinin Geliştirilmesi

Adalet Teşkilatının
Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Fiziki

ve

Teknik

Kapasitesinin

Adalet teşkilatının faaliyet gösterdiği adalet saraylarının modern bir anlayışla yenilenmesi çalışmalarına 2018 yılında da devam edilecektir.

Performans Göstergeleri
1 Faaliyete geçirilen adalet sarayı sayısı (2015-2019)

Ölçü Birimi

2016

Adet

2017
10

Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu ( 2018 Yılına ait Sonuçlar)

2018
10

2018 / Hedef

1 Faaliyete geçirilen adalet sarayı sayısı (2015-2019)

10
Gerçekleşme

10

20

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 İhtiyaç durumuna göre önceliklendirme yapılarak adliye binası yapımına devam edilmesi

198.867.900

0

198.867.900

2 Adalet teşkilatının teknik altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilmesi

182.607.700

0

182.607.700

28.409.700

0

28.409.700

409.885.300

0

409.885.300

3

Yeni hizmet binalarında mahkeme ve savcılıkların fiziki mekân olarak ayrılmasının
sağlanması

Genel Toplam

2018 Yılında Yürütülen Faaliyetler
2018 yılında Çayıralan, Şefaatli, Akçakale, Çanakkale, Tokat-Ek, Erbaa, Niğde, Elbistan, Arhavi, Espiye, Bolu, Alanya-Ek, Kırıkkale, Karaman, Gölhisar,
Kırklareli, Adalet Binası, Van, Antalya Adli Tıp Kurumları ile İzmir ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi binalarının inşaatları tamamlanmıştır.
2018 Yılı içinde 5 Adet Ceza İnfaz Kurumu Proje çalışmaları Tamamlanmıştır.
36 adet Adalet Binasının proje çalışmaları tamamlanmıştır.
Yeni hizmet binalarında mahkeme ve savcılıkların fiziki mekan olarak ayrılması hususuna imkanların elverdiği ölçüde dikkat edilmiştir.
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IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER
●

2019 yılında kurumsal kapasite artırılmak suretiyle Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere

ulaşılmasına yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
●

Bakanlık teşkilatındaki birimlerin iç yapısı ve görev tanımlarının, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne uyumu çalışmalarına devam edilecektir.
●

Yeniliğe ve sürekli gelişime açık bir yargı kültürünün yaygınlaştırılması çalışmalarına devam

edilmesi hedeflenmektedir.
●

Bilişim sistemlerinin yargı alanlarında etkinliğinin artırılması ve Stratejik Plan takibinin bilişim

sistemi üzerinden yapılması çalışmalarına devam edilmesi hedeflenmektedir.
●

Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü amacıyla mevzuatın yenilenmesine ilişkin hazırlık

çalışmalarına devam edilecektir.
●

Adalet teşkilatımızın etkinliğinin artırılması amacıyla karşılaştırmalı ülke analizi ve uygulama

çalışmalarına devam edilecektir.
●

Yargı

teşkilatının

insan

kaynaklarının

geliştirilmesi

çalışmalarına

devam

edilmesi

hedeflenmektedir.
●

Toplumsal uzlaşı kültürünün yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.

●

2019 yılında Stratejik Planda yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalar

titizlikle takip edilerek performans göstergeleri çerçevesinde “çıktı odaklı” başarı ölçümü yapılacaktır.
●

Adalete erişim, adalet hizmetlerinden memnuniyet oranının tespiti ve durum analizinin yapılması

amacıyla sivil toplum kuruluşları ve hukuk alanında faaliyet gösteren kurumlar ile toplantılar yapılacak ve
ortak saha araştırmalarına devam edilecektir.
●

İstenilen düzeyde hayata geçirilemeyen amaç ve hedeflerin önündeki engellerin kaldırılmasına

yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
●

Gelişmelerin izlenmesi ve geleceğe dönük hedeflerin sağlıklı biçimde tespiti için sayısal

değerlendirme ve istatistik kapasitesi geliştirilecektir.
●

Bütçe harcamalarında hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek olası mali eksikliklerin tespitiyle

yatırım harcamaları ve cari giderler stratejik bir yaklaşımla gözden geçirilerek öncelik planlaması
yapılacaktır.
●

Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunun takibi için izleme ve değerlendirmeye yönelik

toplantılara 2019 yılında da devam edilecektir.
●

Yargı alanında temel politika belgeleri olan ve önümüzdeki süreçteki dönemi kapsayacak yeni

Yargı Rreformu

Strateji Belgesi ile Bakanlığın yeni Stratejik Planı birlikte değerlendirilerek

uygulamanın takibi yapılacaktır.
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
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 2018 yılı Faaliyet Raporu’nun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Ertuğrul ÇEKİN
Hakim
Strateji Geliştirme Başkan V.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

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

Selahaddin MENTEŞ

Cengiz ÖNER

Hakim

Hakim

Bakan Yardımcısı

Bakan Yardımcısı
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