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2012 Yılı Bakanlık
Faaliyet  Raporu

Hak ve hukuka uygunluk olan adalet, çağdaş demokrasilerin yegane belirleyicisi olan hukukun üstünlüğünün temel koşuludur. Ha-
kikatten doğan adalet, devletler mekanizması içerisinde gelişmişliği, münferit olarak ise refah ve huzurun teminatının göstergesidir. 
Adaletin sağlıklı bir şekilde işlemediği bir sistem başarıya ulaşamaz.
Kadim medeniyetimiz hukuk devleti ile ekonomik gelişmişliği paralel görüp, adalet dağıtmaya öncelik vermiştir.
Medeniyetimizin ve toplumumuzun bizlere yüklediği görev çerçevesinde hukukun üstünlüğünü sağlama noktasında yoğun bir gay-
ret sarf ettik. Üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğünün temini noktasında önemli çalışmalar imza attık. Daha kaliteli ve daha 
hızlı bir adalet sistemini kurarak, ülkemizde insan hakları standartlarını uluslararası standartların üzerine çıkarma gayreti içerisinde 
olduk. Çünkü adaletli olmak her şeyin yerli yerinde olması demektir. Gecikmiş bir adalet de yeni bir adaletsizliğin doğmasına neden 
olmaktadır.
Hedeflerimizi gerçekleştirmek için uzun vadeli planlamalar yaptık, buna ilişkin temel politika belgeleri olan ve reform çalışmalarının 
eksenini belirleyen “Yargı Reformu Stratejisi” ve “Adalet Bakanlığı Stratejik Planı” hazırladık. İnsan haklarının güçlendirilmesi çalış-
malarımızı takvime bağlayan “İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesi İlişkin Taslak Eylem Planı” da önemli bir belgedir.
Genel olarak,  yargı organlarına gelen iş yükünün azaltılması, yargı süreçlerinin makul sürede tamamlanması, adalete erişimin güç-
lendirilmesi, insan hakları uygulamalarının geliştirilmesi hedeflerimiz doğrultusunda 2012 yılında da çalışmalarımız hız kesmeden 
devam etmiştir.
Bu kapsamda, mevzuat, insan kaynakları ve mahkemeler teşkilatı, fiziki ve teknolojik altyapı ile ceza infaz sisteminde ve adalet siste-
minde yapısal değişikler gerçekleştirilmiştir.

Vizyonumuz olan “Güven Veren Bir Adalet Sistemi” doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir.
Kamuoyu denetimi sağlayan ve şeffaf bir anlayışın ürünü olan Faaliyet Raporunun hayırlı olmasını diler ve Raporun hazırlanmasında 
emeği geçenlere teşekkür ederim.

Sadullah ERGİN
Adalet Bakanı

•	 Adalet	hizmetlerinin	uluslararası	ilişkiler	alanında	gelişmele-
re paralel olarak geliştirilmesi amacıyla ilk defa adli ilişkileri-
mizin yoğun olduğu ülkelerde ve Avrupa Güvenlik ve İşbirli-
ği Teşkilatı (AGİT) ve Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi 
Temsilciliğimizde adalet müşavirleri görevlendirilmiştir.

•	 Hukuki	Uyuşmazlıklarda	Arabuluculuk	Kanunu	yasalaşmıştır.
•	 2012	yılında	fiilen	çalışan	hakim	ve	savcı	sayısında	2011	yılına	

göre %3,6 oranında artış gerçekleşmiştir.
•	 Artan	 iş	 yükünü	 karşılamak	 üzere	mahkemeler	 teşkilatında	

artışa gidilmiştir.
•	 Bakanlığımızda	iç	kontrol	sisteminin	kurulması	için	2012	yı-

lında çalışmalar başlatılmıştır.
•	 Anayasa	Mahkemesine	bireysel	başvuru	imkânı	getirilmiştir.
•	 “Adalet	Uzmanlığı”	kadrosu	oluşturulmuştur.
•	 SEGBİS	projesini	hayata	geçiriyoruz.	Böylece:
1. Vatandaşlarımızın ifadeleri video konferans yoluyla uzaktan 

alınabilecek,
2. Yol tutuklamalarındaki mağduriyetler ortadan kalkacak,
3. Ceza infaz kurumlarından nakiller azalacaktır.
•	 2012	 yılı	 içinde	 kurulan	 Avrasya	 Adli	 Tıp	 ve	 Adli	 Bilimler	

Akademisinin (EAFMS) başkanlığını beş yıllığına ülkemiz 
üstlenmiştir. 

•	 Daha	 modern	 bir	 infaz	 sisteminin	 ülkemize	 kazandırılması	
amacıyla bazı hafif suçlarda elektronik kelepçe uygulaması 
hayata geçirilmektedir.

•	 Hükümlü	ve	tutukluların,	ailelerinin	cenazelerine	katılabilmele-
ri, önemli hastalıkları halinde ziyaret edebilmeli ve hayatını tek 
başına idame ettiremeyen ağır hasta veya sakat olan mahkum-
ların infazının ertelenmesi için yasal düzenlemeler yapılmıştır.

•	 Suça	sürüklenmiş	çocuklarımız	için	her	türlü	önlem	alınmak-
tadır.

•	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 ile	 Bakanlığımız	 arasında	 imzalanan	
protokol gereğince bu yıldan itibaren “Hukuk ve Adalet” der-
si ortaokul öğrencilerine seçmeli ders olarak okutulacaktır.

•	 İcra	sisteminin	daha	etkin	hale	getirilmesine	yönelik	çalışma-
lar yapılmıştır.

•	 Vatandaşların	kendileri	 ile	 ilgili	adli	sicil	ve	arşiv	kayıtlarını	
e-devlet üzerinden sorgulayabilmeleri sağlanmıştır.

•	 Bakanlığımız,	üniversiteler	ve	barolar	ile	birlikte	“hukuk	klini-
ği” uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar 
başlatmıştır.     

bakan sunusu.
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Adalet sistemimizin tüm yönlerini kapsayan reform hareketleri geçen yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da büyük bir ivme ile 
devam etmiştir.

Planlama faaliyetlerini başarıya götüren ortak nokta atılan adımların uygulamadaki sonuçlarının takip edilmesidir. Bu nedenle-
dir ki; uygulamalar her yıl faaliyet raporları vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bakanlığımız planlama çalışmalarının ilki, Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri kapsamında yürütülen ve temel politika bel-
gelerinden biri olan “Yargı Reformu Stratejisi”, ikincisi ise Bakanlığımızın kurumsal bir politika belgesi olan “Stratejik Plan”dır. 

Bakanlığımızca, Yargı Reformu Stratejisi’nde yer alan amaç ve hedeflerin büyük kısmının gerçekleşmiş olması ve zaman içinde 
değişen şartların gereklilikleri ile dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelere paralel olarak Yargı Reformu Stratejisinin güncel-
lenmesi çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar Türk adalet sistemi bakımından büyük öneme sahiptir. 

Diğer temel politika belgemiz olan Yargı Reformu Stratejinin amaç ve hedeflerini içeren ve Faaliyet Raporuna temel teşkil eden 
Bakanlığımız Stratejik Planı ise; 2010-2014 yıllarını kapsamaktadır. Stratejik Plan; kamu yönetimine dinamizm kazandırırken, 
diğer yandan da kurumsal kültürün ve kimliğin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine destek olmakta, kalıcı ve kurumsallaşmış 
tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. Her yıl bir sonraki yılın Performans Programı plana dayalı olarak hazırlanmakta ve Plan 
hayata geçirilmektedir. 

Öte yandan Bakanlığımızca, Yargı Reformu Strateji Belgesinin tamamlanmasını mütakip Stratejik Planın revizyon çalışmaları 
da başlanacaktır.

“Güven Veren Adalet” vizyonu doğrultusunda 2012 yılında Bakanlığımız Stratejik Planı ve Yargı Reformu Stratejisinde yer alan 
amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi amacıyla önemli adımlar atılmıştır.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, malî yönetimde şeffaflığın sağlanması ve sağlıklı bir hesap verme meka-
nizmasının kurulması, kamu kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılması sırasında gerekli bilginin gerekli zamanda verilmesi 
suretiyle kamuoyu denetiminin sağlanması, kamu hesaplarının uluslararası standartlara uygun bir muhasebe düzenine göre 
tutulması sağlanmaktadır. Bu nedenlerle, kurumların geleceğe bakış açılarını gösteren stratejik plan, planın yıllık uygulama 
çerçevesini çizen performans programı ve yıl içerisinde uygulanan bütçenin sonuçlarını gösteren faaliyet raporu araçları belir-
lenmiştir. 

Bu anlayışla hazırlanan 2012 Bakanlık Faaliyet Raporunu, kamuoyunun bilgisine sunmaktan memnuniyetimi ifade ederken Ra-
porun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Birol ERDEM
Hakim

Müsteşar
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I. BAKANLIĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON 

MİSYON 

Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı yargı bağımsızlığı 
ve tarafsızlığı ilkelerini esas alarak, adalet hizmetlerinin adil, 
hızlı ve etkili bir şekilde sunulması sağlayacak politikaları ge-

liştirmek ve uygulamaktır.

VİZYON

Güven Veren Bir Adalet Sistemi
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B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Adalet Bakanlığının görevleri, 29.03.1984 gün ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanu-
nun	2	nci	maddesinde	sayılmıştır.	Buna	göre	Adalet	Bakanlığının	görevleri:

a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve 
iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve 
denetimini yapmak ve geliştirmek

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

c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma 
ve işlemleri yapmak

ç) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

d) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek

e) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak

f) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek

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

ğ) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Bakanlığa gönderilmesinden önce 
Türk hukuk sistemine ve kanun yapmak tekniğine uygunluğunu incelemek

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek

ı) İcra ve İflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fiziksel Yapı 
Bakanlık merkez teşkilatı bugün sekiz ayrı binada hizmet vermekte olup, bağlı kuruluş olan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 
İstanbul Bahçelievler’de, İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı, Sincan Adliye Sarayı Binası’nda, ilgili kuruluş olan Türkiye 
Adalet Akademisi ise Ankara Ahlatlıbel’ deki yerleşkesinde bulunmaktadır. 
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1 Bakanlığa İlişkin Genel Bilgiler

Vekâletler	Caddesinde	bulunan	merkez	binasında,	Bakanlık	Makamı,	Özel	Kalem	Müdürlüğü,	Müsteşarlık	Makamı,	
Kanunlar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü ve Basın Halkla İlişkiler Mü-
şavirliği faaliyetlerini yürütmektedir.

Bakanlığımız,	Teftiş	Kurulu	Başkanlığı,	Ceza	İşleri	Genel	Müdürlüğü,	Hukuk	İşleri	Genel	Müdürlüğü,	Uluslararası	Hu-
kuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire-
si Başkanlığı ve İç Denetim Birimi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan binada hizmet vermektedir.

Konya Devlet Karayolunda bulunan ve 2006 yılı Temmuz ayında hizmete giren Gazi Ek Hizmet Binasında Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu yanında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı 
bazı birimler faaliyetlerini yürütmektedir. 

Yenişehir Tuna Caddesinde bulunan bakanlığımıza ait diğer hizmet binasında Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 
faaliyetlerini yürütmektedir.

Sıhhiye, İlkiz Sokakta bulunan hizmet binasında ise Bakanlık Yüksek Müşavirleri yer almaktadır.

Bilgi	İşlem	Dairesi	Başkanlığının,	yürütmekte	olduğu	Ulusal	Yargı	Ağı	Projesinin	geldiği	aşama	itibariyle	teknik	alt	ya-
pıyı kaldıracak büyüklük ve donanımda hizmet binasına ihtiyaç duyması nedeniyle İstanbul Yolunda Şaşmaz mevkinde 
müstakil bir hizmet binası inşa edilmiştir. Başkanlık halen faaliyetlerine bu binada devam etmektedir. 

Balgat Cevizlidere Mahallesindeki binada ise Teknik İşler Dairesi Başkanlığı ve Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı faaliyet-
lerine devam etmektedir. 

İstanbul Bahçelievler’de bulunan ana hizmet binasında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı faaliyet göstermektedir. Grup baş-
kanlıkları ile şube müdürlükleri ise çeşitli il ve ilçelerdeki binalarında faaliyetlerine devam etmektedir. 

Bununla birlikte, 2012 Mali Yılı Bütçe Kanununa bağlı (T) cetvelinde yer alan, Bakanlık merkez ve merkez dışı birimleri-
nin ihtiyacını karşılamak için İşyurtları Kurumu Bütçesinden 89 adet binek araç alımı yapılmış, 2012 yılı sonu itibariyle 
Bakanlığımız toplam araç sayısı 1265 adete ulaşmıştır. 155 adedi Bakanlık merkezinde, 1030 adedi Adli Yargı, 65 adedi 
İdari Yargı, 15 adedi ise Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları resmi hizmetlerinde kullanılmaktadır.

2. Örgüt Yapısı

2.1 Merkez Birimler
Bakanlık merkez teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler, bağlı ve ilgili kuruluş-
lardan oluşmaktadır.
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Bakanlığın Ana Hizmet Birimleri; 
�� Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

�� Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

�� Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

�� Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 

�� Kanunlar Genel Müdürlüğü

�� Uluslararası	Hukuk	ve	Dış	İlişkiler	Genel	Müdürlüğü	

�� Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Bakanlığın Danışma ve Denetim Birimleri; 
�� Teftiş Kurulu Başkanlığı 

�� Strateji Geliştirme Başkanlığı 

�� İç Denetim Başkanlığı

�� Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Bakanlığın Yardımcı Hizmet Birimleri; 
�� Personel Genel Müdürlüğü 

�� Eğitim Dairesi Başkanlığı    

�� Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı   

�� İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

�� Teknik İşler Dairesi Başkanlığı   

�� Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

�� Özel Kalem Müdürlüğü

Bakanlığın Bağlı Kuruluşları; 
�� Adli Tıp Kurumu 

�� Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu 

Bakanlığın İlgili Kuruluşları; 
�� Adalet Akademisi

Bakanlığın Sürekli Kurulları; 
�� Strateji Geliştirme Kurulu   
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�� Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu 

��  İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu 

�� Yayın Danışma Kurulu  

�� Eğitim Kurulu

�� UYAP	Koordinasyon	Kurulu

2.2 Merkez Dışı Birimler
�� Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri

�� İcra ve İflas Daireleri

�� Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Müdürlükleri

�� Adli Sicil Bölge Müdürlükleri, Adli Sicil Şeflikleri ve Büroları

�� Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri, Bilgi İşlem Şeflikleri ve Büroları

2.3 Yurtdışı Adli Müşavirlikler
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Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğü

Hukuk İşleri Genel 
Müdürlüğü

Ceza ve Tevkifevleri 
Gn. Md.

Adli Sicil ve  
İstatistik Gn. Md.

Kanunlar Genel 
Müdürlüğü

Uluslararası Huk. ve 
Dış İliş. Gn. Md.

Avrupa Birliği Genel 
Müdürlüğü

Strateji Geliştirme 
Başkanlığı

Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

İç Denetim Birimi 
Başkanlığı

Basın ve Halka İlş. 
Müş. 

Personel Gn. Md. 

Eğitim Dairesi Bşk. 

İdari ve Mali İş.
D. Bşk. 

Bilgi İşlem D. Bşk. 

Yayın İşleri D. Bşk. 

Teknik İşler D. Bşk. 

Özel Kalem Müd. 

Adli Tıp Kurum. Bşk. 

Ceza İnf. Kurumu ile 
T. Evleri İşyurtları 

Türkiye Adalet 
Akademisi 

MÜSTEŞAR 
YARDIMCISI

DANIŞMA 
VE DENETİM 

BİRİMLERİ 

YARDIMCI 
HİZMET 

BİRİMLERİ 
BAĞLI 

KURULUŞLAR
İLGİLİ 

KURULUŞLAR 

MÜSTEŞAR 
YARDIMCISI

MÜSTEŞAR 
YARDIMCISI

MÜSTEŞAR 
YARDIMCISI

MÜSTEŞAR 
YARDIMCISI

BAKAN

MÜSTEŞAR

BAKAN
YARDIMCISI

ANA HİZMET 
BİRİİMLERİ



19

1 Bakanlığa İlişkin Genel Bilgiler

DONANIM 2012 YILI

Masaüstü Bilgisayar 84.432

Dizüstü Bilgisayar 25.878

Lazer Yazıcı 34.895

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı 411

Dizüstü Bilgisayar Yazıcısı 5.800

Tarayıcı 1.167

Yazıcı+Tarayıcı 13

Masaüstü Bilgisayar (İşistasyonu) 1.813

LCD Ekran 3.298

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
 2012 yılında Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından merkez ve merkez dışı birimlerin ihtiyacını 
karşılamak üzere 7000 adet masaüstü bilgisayar, 4195 adet dizüstü bilgisayar, 2500 adet lazer yazıcı, 3000 adet dizüstü 
bilgisayar yazıcısı, 2400 adet tarayıcı, 1813 adet masaüstü bilgisayar (işistasyonu), 2798 adet LCD ekran alımı gerçekleş-
tirilmiştir. 

 2012 yılı itibarıyla Bakanlığımız merkez ve merkez dışı birimlere ait donanım verileri aşağıda yer almaktadır.
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4 . Sunulan Hizmetler

4.1. Merkez Teşkilat Tarafından Sunulan Hizmetler
Ana Hizmet Birimleri 

 i Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

��  Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak Kanunun Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına 
ilişkin işlemleri yapmak

�� 	Hâkim	 tarafından	 ve	mahkemelerden	 verilip	Yargıtay’ca	 incelenmeksizin	 kesinleşen	 karar	 ve	 hükümlere	 ilişkin	
kanun yararına bozma işlemlerini yürütmek

��  Takibat yapılması Adalet Bakanlığının iznine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak

�� 	Cezaî	işlemlerle	ilgili	ihbar	ve	şikâyetleri	inceleyip	gereğini	yapmak,

��  Kanunların Adalet Bakanlığı’na verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek

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

��  Cezaî işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek

��  Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak Ba-
kanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kulla-
nılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek

��  Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak.

 i Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

�� Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği işlemleri yapmak ve ceza uygulamalarını gerektiren işlerde 
evrakı ilgili merci tevdi etmek

�� 	İcra	ve	iflas	dairesi	memurları	hakkında	ihbar	ve	şikâyetleri	incelemek	ve	ceza	verilmesi	gereken	hallerde	evrakı	
ilgili makama intikal ettirmek

��  Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliği ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakan-
lığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanma 
alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek

��  Kanun yararına temyiz yoluna başvurma işlemlerini yürütmek

��  Hukukî işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek

�� Arabuluculuk	Daire	Başkanlığınca,	6325	sayılı	Hukuk	Uyuşmazlıklarında	Arabuluculuk	Kanunu’nun	28	inci	madde-
si uyarınca arabuluculuk hizmetlerine ilişkin olarak ilgili kanunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek,

�� -Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
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 i Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
�� Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek

��  4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla verilen 
görevleri yerine getirmek

��  Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, çalıştırılması ve muhtaç durumda bu-
lunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri ile 2548 sayılı Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı 
Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda gösterilen her türlü 
işlemleri yapmak

��  Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile küçüklerin cezalarının yerine getirileceği ıslah ve eğitim evlerinin, hakların-
da tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği kurumların, müşahede merkezlerinin, küçüklerin kısa süreler-
de kabul edilecekleri kurumların ve küçüklere mahsus tutukevlerinin çağdaş ölçülere uygun tesis, yapım, onarım, 
satın alma ve kira işleri ile ilgili program ve projeleri hazırlamak, geliştirmek, uygulamak, bu kurumları sevk ve idare 
etmek ve buralara alınmış küçüklerin korunma, bakım ve eğitim işlerinin kontrolünü yapmak

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

��  Çocuk suçluluğu konusunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak istatistikî bilgileri değerlendir-
mek, çocuk suçluluğunun sebepleri üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerini araştırmak ve bu hususta 
yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak

��  Kendi görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin nez`i ve küçüklere vasi tayinine dair işlemleri takip etmek

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

��  Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım müesseseleri ve diğer ku-
rumlarla ilişkileri düzenlemek

��  Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulma işlerini yürütmek

�� Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek

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

��  Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzenlemek
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�� Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına dair inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakan-
lığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma 
alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek

�� Görev alanına giren konularda uluslararası alanda araştırma ve inceleme yapmak, bilgi alışverişini ve işbirliğini 
düzenlemek

�� 20 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım 
Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu gereğince Genel Müdürlüğe verilen görevleri sorumlu Daire Başkanlığı 
vasıtası ile yürütmek

�� Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 i Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 
�� Adli sicili tutmak

��  Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularda istatistik bilgilerinin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve 
değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek

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

��  Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak, Ba-
kanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve yargı yetkisinin kullanılma alanına 
girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek

�� Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 i Kanunlar Genel Müdürlüğü
��  Adli konulara ilişkin kanun ve tüzük tasarılarını hazırlamak, Başbakanlıktan gönderilen kanun teklifleri hakkında 

görüş bildirmek

��  Görev alanına giren konularda, Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında 
görüş bildirmek

��  Mevzuat değişiklikleri konusunda araştırma ve incelemeler yapmak

��  Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderilmeden önce, 
Türk hukuk sistemine ve kanun tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek

��  Kendi görev alanına giren konularda idari yargı mercilerinde Bakanlığı temsil etmek

��  Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

 i Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
��  Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşmalar ve belgelerle ilgili olarak, gerektiğinde Bakanlı-

ğın diğer ilgili birimlerine da danışarak görüş bildirmek, yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak, bu antlaşma 
ve belgeleri Türkçeye çevirtmek, derlemek, arşivlemek, bunları ilgili kurum ve birimlere iletmek
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��  Yurt dışında işlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adlî makamlara bilgi ve belge sağlanmasına 
yardımcı olmak

��  Hukuki ve cezai konularda uluslararası adli yardımlaşma; tebligat, istinabe, suçluların iadesi, hükümlülerin transfe-
ri, kovuşturmaların aktarılması işlemlerini yapmak

��  Nafakalara dair uluslararası antlaşmalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek

��  Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek

�� 	Uluslararası	hukuk	ve	insan	hakları	konusundaki	gelişmeleri	izlemek,	bu	konulardaki	çalışmalara	katılmak,	geliş-
melerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve birimleri bilgilendirmek

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

��  İştirak olunan yurt dışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer ilgili 
kuruluşlara iletmek

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

��  Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

 i Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı

�� Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
yapılan başvurulara ilişkin, ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi, belge ve görüşleri istemek, savunmaları hazırlamak 
ve gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek

��  İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, dostane çözüm kuruluna katılmak ve 
görüş bildirmek

�� Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ülkemiz hakkında verilen ihlal kararlarının infazı ile ilgili gereken 
önlemleri almak, ülkemiz hakkında verilen ihlal kararlarını ilgili mercilere iletmek ve ihlalin ortadan kaldırılmasına 
yönelik süreçleri takip etmek

�� Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında verdiği kararların ve diğer ülkeler aleyhinde 
verilen kararlardan gerekli görülenlerin Türkçeye çevrilmesini sağlamak, bu kararları derlemek, arşivlemek, Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulaması ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, kitap, makale ve içtihatların 
uygulayıcılara ulaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve istatistik çalışmaları yapmak

��  İnsan hakları konusunda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde projeler hazırlamak, ulusal ve 
uluslararası sempozyum, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek

��  Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
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 i Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
��  Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili konularda Bakanlık birimleri arasında 

koordinasyonu sağlamak

��  Dışişleri Bakanlığı ve/veya Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olmak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik 
tedbirler almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek

��  Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili konularda inceleme ve araştırmalar 
yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, uyum için gerekli olan konularda tüzük ve yönetmelikler hazırlamak, ge-
nelge düzenlemek

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

��  Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili olarak Bakanlık birimleri, diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşla-
rınca istenen konular hakkında görüş bildirmek ve gerektiğinde toplantılara katılmak

��  Bakanlığın görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyumun veya Avrupa Birliği ile işbirliğinin 
gerekli kıldığı yurt içi ve yurt dışı toplantılarda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde 
temsilci göndermek ve bu konulardaki uluslararası sözleşmeler hakkında görüş bildirmek

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

��  Görev alanına giren konularda, gerektiğinde Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak personelin yurt içi ve 
yurt dışı eğitimleri ile ilgili işlemleri yapmak

��  Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Danışma ve Denetim Birimleri 

 i Teftiş Kurulu Başkanlığı 
�� Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi ile araştırma,  inceleme ve  

soruşturma işlemlerini yapmak

�� Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda in-
celeme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanunî ve idarî tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve somut 
tekliflerde bulunmak

��  Bakanlık birimlerinin, diğer Bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının Kurulun görev alanına giren soruları hakkında 
görüş bildirmek, gerektiğinde bu konulardaki toplantı ve diğer faaliyetlere katılmak

�� Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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 i Strateji Geliştirme Başkanlığı 

�� Ulusal	kalkınma	strateji	ve	politikaları,	yıllık	program	ve	hükümet	programı	çerçevesinde	idarenin	orta	ve	uzun	
vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak

�� Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek di-
ğer görevleri yerine getirmek

��  Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, 
yorumlamak

�� Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araş-
tırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak

�� Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek

�� Strateji Geliştirme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek

�� Bakanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide 
edilmesi çalışmalarını yürütmek

�� İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun 
olarak hazırlamak ve Bakanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek

�� Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hiz-
met gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak

�� Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin he-
sabı ile malî istatistikleri hazırlamak

�� İlgili mevzuatı çerçevesinde Bakanlığın kamu zararı alacaklarının takip işlemlerini yürütmek

�� Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlık faaliyet raporunu hazırlamak

�� Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek

�� Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım 
değerlendirme raporunu hazırlamak

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

�� Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgi-
leri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

�� Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek

��  Mahkemeler bütçesinin hazırlanması ve koordinasyonu ile ilgili faaliyetleri yürütmek

�� CEPEJ ile ilgili faaliyetleri yürütmek

�� Yargı Reformu Stratejisi ile ilgili eş güdümü sağlamak
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�� Yatırım projeleri ile ilgili sekreterya hizmetlerini yürütmek

��  İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak

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

 i İç Denetim Birimi Başkanlığı

��  Bakanlığın merkez, merkez dışı birimler ile bağlı kuruluşların, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Adalet Komisyonu 
Başkanlıklarının idarî ve malî nitelikteki bütün faaliyet, proje, süreç ve işlemleriyle adalet hizmetlerinin işleyişini, 
kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistem ve süreçlerinin yeterlilik ve etkinliğini inceleyip değerlendire-
rek, gerektiğinde uzman desteği almak suretiyle risk odaklı olarak sistem ve performans denetimlerini yapmak

�� Bakanlığın bilgi teknolojileri sistem ve uygulamalarının yeterlilik, güvenilirlik ve etkinliğini denetlemek ve değer-
lendirmek

�� Denetim faaliyetleri sonucunda, yönetim süreçlerini geliştirici ve iyileştirici önerilerde bulunup uygulama sonuç-
larını izlemek

�� Müsteşar tarafından gerekli görülen konularda inceleme, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini yerine getirmek

�� Kanunlarda gösterilen ve Müsteşar tarafından verilen iç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri 
yürütmek.

 i Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

�� Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak

�� Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak

�� Bakanlık ve Bakanlığın görev alanına giren konular hakkında medyada yer alan haber, yazı ve programları takip 
ederek ilgili birimleri bilgilendirmek, günlük bülten hazırlamak, bunları düzenli bir şekilde derlemek ve arşivlemek

�� Bakanlık faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması, bülteni ve duyurularını 
hazırlamak

��  Düzenlenecek basın toplantılarıyla ilgili organizasyon yapmak ve basın mensuplarına dağıtılacak dokümanları ha-
zırlamak  

�� Basın mensuplarının bilgi taleplerini karşılayarak Bakanlık ile medya arasında doğru ve sağlıklı bilgi akışını sağla-
mak

�� Basın mensuplarının Bakan ve diğer Bakanlık yetkilileriyle röportaj talepleri konusunda koordinasyon sağlamak 

��  Bakanlığımızı ilgilendiren konularda yanlış veya hatalı bilgi içeren haber, yazı ve programlarla ilgili bilgilendirme 
ve düzeltme açıklamaları yapmak

��  Bakanlık faaliyetleriyle ilgili fotoğraf çekimi ve video kayıt işlerini yürütmek ve bunları arşivlemek

�� Bakan ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Yardımcı Hizmet Birimleri 

 i Personel Genel Müdürlüğü 

�� Uygulamalarla	ortaya	çıkan	mevzuat	yetersizliği	ve	aksaklıklar	ile	ilgili	konularda	gerekli	inceleme	ve	araştırmaları	
yaparak alınması gereken kanunî ve idarî tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak

�� Görev alanlarına giren konularda tüzük tasarıları ile yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek

�� Yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek

�� Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek ve gerektiğinde 
bu konulardaki toplantılara katılmak

�� Yasama organının isteği üzerine, kanun tasarı ve teklifleri dışında kalan konular hakkında yazılı ve sözlü görüş 
bildirmek

�� Bakanlık aleyhine açılan idari davalarla ilgili işlemleri düzenlemek ve izlemek

�� Bakanlığa bağlı personelin özlük işlerini yürütmek

�� Adli ve idari yargı teşkilatının mevzuat hükümleri dairesinde kuruluş ve işleyişini düzenlemek

�� Adli ve idari yargı hakim ve savcı adaylarının yazılı ve mülakat işlemleri ile atama, nakil ve disiplin işlemlerini yap-
mak

��  Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 i Eğitim Dairesi Başkanlığı    

�� Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek

�� Bakanlık teşkilatı ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak

�� Eğitim kurum ve tesisleriyle ilgili işleri yapmak

�� Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 i Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı   

�� Hukuki mevzuat ile ilgili mesleki yayınları takip etmek, toplamak, değerlendirmek, uygulayıcıların istifadelerine 
sunmak

�� Hâkim	ve	Cumhuriyet	savcılarını	mesleki	yayınlarda	bulunmak	üzere	teşvik	etmek	ve	haricen	yayınlanan	mesleki	
kitapları satın alarak meslek mensuplarına dağıtmak

�� Yüksek yargı organlarına ait kararları; kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre toplamak ve 
yayınlamak

�� Hukuk ile ilgili gazete, dergi çıkarmak, meslek kitapları ile ilgili mevzuat yayımlamak, satın almak, kitap olarak 
basımını yapmak 
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�� Yayın Danışma Kurulunu oluşturmak 

�� Merkez ile adli ve idari yargı adalet teşkilatında kütüphane ve kitaplıklar kurmak mevcut kütüphane ve kitaplıkları 
geliştirmek, meslek mensuplarının kütüphane ve kitaplıklardan yararlanmaları için önlemler almak

�� Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 i İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

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

�� Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve taşıma hizmetlerini yapmak 

�� Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak

�� Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak

�� Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış pro-
tokol hizmetlerini yürütmek

�� Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak

�� Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve 
yaymak

�� Genel evrak arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek 

�� Yatırımlarla ilgili ihtiyaç programı hazırlamak

�� Bakanlığımız afet ve acil durum merkezi ile ilgili hizmetleri yürütmek 

�� Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

 i Teknik İşler Dairesi Başkanlığı   

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

��  Bakanlığa ait bina ve tesislerin; ilgisine göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü veya İdari ve Malî İşler Dairesi 
Başkanlığı ile işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım ve kira işlerine ilişkin program ve projeleri hazırlamak, takip 
etmek, bunların bakım ve küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak 

�� Arsa seçimi yapmak

�� Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 

 i Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

�� Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün görevine giren konular hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilâtı	ile	bağlı	kuruluşların	ilgili	birimleriyle	iş	birliği	yaparak	bilgi	işlem	sistemini	kurmak,	işletmek,	bakım	ve	
onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri 
ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak
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��  İlgili birimlerle iş birliği yaparak bu birimlerin derlediği hukukî mevzuatı, yüksek mahkemelerin içtihatlarını, bilim-
sel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslara-
rası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve 
kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak

�� Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, 
buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak

�� Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı 
veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,

�� Eğitim	Dairesi	Başkanlığı	ile	işbirliği	yaparak	merkez	ve	taşra	teşkilâtı	ile	bağlı	kuruluşlarda	bilgisayar	kullanacak	
personelin eğitimini sağlamak

�� Bilgi işlem standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde, bilgi işlem makinelerinin ve yazılımının kulla-
nılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak

�� Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Bakanlık bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bu-
lunmak

�� Görev alanına giren konularda, mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmalar yaparak Ba-
kanlığa önerilerde bulunmak, tüzük ve yönetmelikler hazırlamak, genelge düzenlemek

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

��  Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 i Özel Kalem Müdürlüğü

�� Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek

�� Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek

�� Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, 
yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek

��  Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.

4.2. Bağlı Kuruluşlar Tarafından Sunulan Hizmetler

 i Adli Tıp Kurumu 

�� Mahkemeler	ile	hâkimlikler	ve	Cumhuriyet	savcılıkları	tarafından	gönderilen	adli	tıpla	ilgili	konularda	bilimsel	ve	
teknik görüş bildirmek

�� Adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini, tıpta uzmanlık tüzüğü içerisinde vermek
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�� Adli tıp ve adli birimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlik-
ler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları 
adli tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak

�� Adli tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.

 i 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 İşyurt-
ları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak 

�� İşyurtlarında 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen nitelikte çalıştırıla-
cak işçilere ilişkin işyurdu yönetim kurullarının önerilerini İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak 

�� İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek 

�� Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırma yaparak İşyurt-
ları Kurumu Yüksek Kuruluna öneride bulunmak, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve izlemek, görüş 
bildirmek, genelge düzenlemek

�� Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

4.3. İlgili Kuruluşlar Tarafından Sunulan Hizmetler

 i Türkiye Adalet Akademisi

�� Adli,	 idari	ve	askeri	yargı	hâkim	ve	Cumhuriyet	savcıları	ve	noterler	 ile	adalet	hizmetlerine	yardımcı	personelin	
ve talep halinde avukatların, meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için kurslar açmak; belli alanlarda 
uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile değerlendi-
rilecek eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların 
hazırlayacakları eğitim planlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak

��  Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili kurum, kuruluş ve kurullara görüş 
bildirmek

�� 	Ulusal	ve	uluslararası	hukuk	ile	adli	ve	mesleki	konular	hakkında	danışmanlık	hizmeti	vermek	ve	görüş	bildirmek

��  Toplum ihtiyaçlarına uygun olarak mevzuatın geliştirilmesi ve bu yönde çalışmaların yürütülmesi bakımından araş-
tırmalar yapmak, araştırmalara dayanan önerilerde bulunmak, yayınlar yapmak, gerekirse taslaklar hazırlamak
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�� Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak; bu konularda seminer, 
sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; yayınlar yapmak ve bu gibi çalışmaları desteklemek

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

�� Türkiye ve diğer devletlerdeki hukuk ve adalet alanını ilgilendiren belgelerin, mevzuatın, mahkeme kararlarının ve 
yayınların ilgililerin faydalanmasına sunulmasını sağlamak üzere bir bilgi ve belge merkezi, bilgi bankası ve kütüp-
hane kurmak; Türk hukuk ve adalet bibliyografyalarını hazırlamak, hazırlatmak ve bunları yayımlamak 

�� Adli	ve	idari	yargı	hâkim	ve	Cumhuriyet	savcılarının	meslek	öncesi	eğitimlerinin	hazırlık	ve	son	dönemlerini	bu	
Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek

�� Askeri	yargı	hâkim	ve	Cumhuriyet	savcıları	 ile	noterlerin	ve	 talep	halinde	avukatların	stajlarında	meslek	öncesi	
eğitim programları düzenlemek 

�� Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

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

 i Strateji Geliştirme Kurulu  

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

 i Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu 

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

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

 i  İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu 

 Kurul; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı, İdari ve 
Mali İşler Dairesi Başkanı ve Teknik İşler Dairesi Başkanından oluşur. (05/07/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmi Gazete 
değişikliği )

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

 i Yayın Danışma Kurulu  

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

 i Eğitim Kurulu

Kurul; Müsteşarın başkanlığında ilgili Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza ve Tevkifevleri ile Personel 
Genel Müdürleri ve Eğitim Dairesi Başkanından oluşur.

Kurul; eğitim planlarını görüşerek Bakan’ın onayına sunar, eğitimde meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için ted-
bir alır ve yapılacak her türü hizmet içi eğitimin koordineli olarak yürütülmesini sağlar. 

 i UYAP Koordinasyon Kurulu

24/05/2012 tarihli ve 473 sayılı Bakan Olur u ile oluşturulan kurul Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından sorumlu Müsteşar 
Yardımcısı başkanlığında, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü, Kanunlar 
Genel	Müdürü,	Personel	Genel	Müdürü,	Avrupa	Birliği	Genel	Müdürü,	Uluslararası	Hukuk	ve	Dış	İlişkiler	Genel	Müdü-
rü, Strateji Geliştirme Başkanından oluşur.

Kurul;	UYAP	üzerinden	kurumlara,	özel	ve	tüzel	kişilere	verilecek	bilgi	ve		belgelerin	özellik	arz	etmesi	ve	hukukî	açıdan	
sorunlarla karşılaşılmaması için paylaşılacak bilgi ve belgelerin belirlenmesinin yanı sıra yargının ve yargıya yardımcı 
olan	birimlerin	iş	ve	işlemlerinin	yargı	bağımsızlığı	esaslarına	uygun	olarak	UYAP	üzerinden	gerçekleştirilmesi,	UYAP	
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ve diğer bilişim sistemlerinin bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik gereken tedbirlerin alınmasına karar vermek 
üzere kurulmuştur.

4.5. Merkez Dışı Birimler
Anayasanın 138 inci maddesi hükmü uyarınca, Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanan mahkemelere hiçbir makam 
emir veremez; görülmekte olan dava hakkında görüş bildiremez; genelge gönderemez. Bu nedenle Bakanlığımızın yargı 
görevleri	yönüyle	hâkimler	ve	mahkemeler	üzerinde	denetim	ve	gözetim	yetkisi	bulunmamaktadır.	Ancak	Anayasanın	
140	ve	 2992	 sayılı	Kanunun	2	nci	maddesi	gereğince	hâkimler	ve	Cumhuriyet	 savcılıkları	 idari	görevleri	 yönünden	
Adalet Bakanlığına bağlı olmakla birlikte mahkemeler ve Cumhuriyet savcılıkları, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve 
Görev Esaslarına İlişkin Kanunun öngördüğü anlamda taşra teşkilatı kapsamında değerlendirilmemiştir. 

Diğer yandan 5018 sayılı Kanun kapsamında bölge adliye mahkemesi başsavcılıkları, Cumhuriyet başsavcılıkları ve 
bölge idare mahkemesi başkanlıkları ile müstakil idare ve vergi mahkemeleri başkanlıkları harcama birimi olarak be-
lirlenmiştir. 

Bu kapsamda Bakanlığımızın diğer merkez dışı birimleri şunlardır;

 i Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri

Mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların infaz işlemleri bu kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Diğer 
yandan hükümlü ve tutukluların disiplin, muhafaza, eğitim, sağlık işlemleri infaz kurumları aracılığı ile yerine getiril-
mektedir.

 i İcra ve İflas Daireleri

Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra ve iflas dairesi bulunmakta olup, bu daireler icra ve iflas 
konusunda kanunlarla tanınan yetkileri kullanarak iş ve işlemler yapmaktadır. 

 i Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Müdürlükleri

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Müdürlükleri 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma 
Kurulları Kanunu gereğince adli yargı adalet komisyonları bünyesinde kurulmuştur. İş durumu ve coğrafi konum göz 
önüne alınarak Genel Müdürlüğün önerisi ve Bakanlık onayı ile denetimli serbestlik müdürlüğü bulunmayan ilçelerde 
de denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerini yürütmek üzere müdürlüğe bağlı büro kurulabilir.

Müdürlüklerde anılan Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri ile hükümden 
ve salıverilmeden sonra bir denetim planı çerçevesinde yerine getirmekte, çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine 
denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetleri alanında gözetim esaslarına göre yardımda bulunmakta ve Mahke-
melerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalara alternatif cezaların infaz işlemlerini, bu kapsamdaki hükümlülerin eğitim 
işlemlerini,	iş	imkânı	sağlanmasını	ve	gerekli	diğer	koordinasyon	işlemlerini	gerçekleştirmektedir.
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 i Adli Sicil Bölge Müdürlükleri, Adli Sicil Şeflikleri ve Büroları

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

 i Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri, Bilgi İşlem Şeflikleri ve Büroları

Ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları ve müstakil adliye binaları olan bölge idare mahkemesi başkanlıkları bünyesinde 
taşra teşkilatı birimleri olarak bilgi işlem şube müdürlükleri, bilgi işlem şeflikleri ve bilgi işlem büroları kurulmuştur. Bu 
birimler	aracılığı	ile	Ulusal	Yargı	Ağı	Projesi	(UYAP)	kapsamındaki	yargı	birimleri,	Bakanlık	taşra	teşkilatı,	bağlı	ve	ilgili	
kuruluşlarında bulunan bilgisayar ve yan donanımları ile bu birimlerdeki bilgisayar ağı altyapısının çalışır halde tutul-
ması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızaların giderilmesi ve kullanıcılardan gelecek destek taleplerinin 
kısa sürede karşılanması çalışmaları yürütülmektedir.

4.6. Yurt Dışı Görevlendirmeleri
 Adalet hizmetlerinin, uluslararası ilişkiler alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda etkinliğinin arttırılması amacıyla 
12 Nisan 2012’de Dışişleri Bakanlığı ile protokol imzalanmış ve bu çerçevede ilk defa Londra, Berlin, Paris, Washington 
ve Lahey ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Birleşmiş Milletler nezdinde ki Daimi Temsilciliğimizde 
tamamı	hâkim	sınıfından	olan	yedi	adalet	müşavir	görevlendirilmiştir.

Ayrıca	Uluslararası	mahkeme	veya	kuruluşlarda	yirmi	hakim	ve	savcı	görevlendirilmiştir.

5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
a . İç kontrol;
 İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî 
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan or-
ganizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

5018 sayılı Kanun uyarınca kamu kurumlarının oluşturmak zorunda oldukları iç kontrol sistemine ilişkin çalışmaların 
koordinasyonu görevi Strateji Geliştirme Başkanlıklarındadır. Bu görevin gereği olarak önceki yıllarda Bakanlığımız 
Strateji	Geliştirme	Birimi	koordinasyonunda	İç	Kontrol	Uyum	Eylem	Planı	hazırlanmıştır.	Bu	eylem	planında	tüm	birim-
lerin yerine getirecekleri görevler yer almakta ve takvime bağlanmaktadır. 

Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin kurulması için 2012 yılında çalışma başlatılmıştır. Buna göre iç kontrol sisteminin 
ilk olarak Strateji Geliştirme Başkanlığında kurulması ve diğer birimlere bu uygulamanın sonuçlarının yaygınlaştırılma-
sı hedeflenmiştir. Çalışmaları yürütmek üzere İç Kontrol Çalışma Ekibi oluşturulmuştur. Bu çalışmanın yürütülmesi için 
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iç kontrol konusunda uzman ve yetkin bir danışman kadroya sahip şirketten hizmet satın alınması kararlaştırılmıştır. 
2012 yılında gerekli araştırmalar yapılmış ve bu araştırmaların sonuçlandırılması suretiyle çalışmalara başlanması Şubat 
2013 itibariyle mümkün olmuştur.   

b. İç denetim 
Bakanlığımız	iç	denetime	ilişkin	vizyonunu,	“Uluslararası	standartlara	uygun	ve	etkin	iç	denetim	uygulamalarıyla	Ku-
rum içine ve Kurum dışına güvence sağlamak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak” şeklinde belirlemiştir.

Bakanlığımız İç Denetim Birimi tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında 2012 yılında sekiz adet rapor düzenlenmiştir.

2012 yılında düzenlenen raporlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

S. 
NO

RAPOR 
NO

RAPOR 
TARİHİ

DOSYA GRV. 
TÜRÜ AÇIKLAMA

1 2012 / 01 24.01.2012 DANIŞMANLIK
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının Ankara Hakim evi 
İşletmesinde Yapılan İnceleme Faaliyeti

2 2012 / 02 08.02.2012 DANIŞMANLIK
Bakanlığımız birimlerinde İç Kontrolün hayata geçirilmesi ile ilgili 
Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetler

3 2012 / 03 26.04.2012 DANIŞMANLIK
Aile	ve	Çocuk	Mahkemelerinde	İstihdam	Edilen	Uzmanların	
(Psikolog, Pedagog Sosyal Çalışmacı) Verimliliklerinin Azami Seviyeye 
Çıkarılması Konusunda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

4 2012 / 04 28.05.2012 DANIŞMANLIK
Adalet Bakanlık Yemekhane Hizmetleri ile ilgili yapılan İnceleme 
Faaliyeti

5 2012 / 05 04.07.2012 DENETİM
Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ödenek 
gönderme (dağıtma) süreci

6 2012 / 06 30.07.2012 DENETİM
Bakanlık merkez birimlerinde mevcut bilgisayar donanımlarının 
“Taşınır Mal Yönetmeliği” uyarınca kaydı, muhafazası, devri ve sair 
işlem süreci,

7 2012 / 07 31.10.2012 DANIŞMANLIK
Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca Yürütülen Adliye Hizmet 
Binaları ile Ceza İnfaz Kurumu binalarının yapımıyla alakalı İhale, 
Kontrol ve Kabul işlemleri ile ilgili faaliyet

8 2012 / 08 31.12.2012 DENETİM
Bakanlık Merkez harcama birimlerinde Faaliyet Raporlarının 
Hazırlanma Süreci

2012 yılında 3 adet Denetim, 5 adet Danışmanlık olmak üzere toplam 8 adet rapor düzenlenmiştir
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II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. Amaçlar
Stratejik amaçlar ve hedefler

1. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak ve bu konuda adalet 
aktörleriyle işbirliğini geliştirmek

1.1 2010 yılı sonuna kadar HSYK’nın; bağımsızlık, tarafsızlık, objektiflik, şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, ulus-
lararası belgelere uygun olarak geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılması, kararlarına kar-
sı etkili bir başvuru sisteminin getirilmesi ve yargı yolunun açılması ile buna paralel olarak sekretarya 
hizmetleri ve adalet teşkilatı denetim sisteminin düzenlenmesi konusunda çalışma yürütülmesi

1.2 2010 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının atama, nakil ve terfi sisteminin yeniden düzenlenmesi konu-
sunda çalışma yürütülmesi

1.3 2014 yılı sonuna kadar kamuoyunda yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki bilinci artırmak üzere 
adalet aktörleri, medya ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılması

1.4 2010 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının, örgütlenme özgürlüğünün geliştirilmesi çerçevesinde gerekli 
çalışmaların yapılması

1.5 2012 yılı sonuna kadar evrensel ilkeler gözetilmek suretiyle yargı mensupları için yargısal etik ilkelerin 
belirlenerek geliştirilmesi

1.6 2012 yılı sonuna kadar kişisel verilerin korunması ilkesi gözetilerek, yargı kararlarına herkesin erişimini 
sağlamak için çalışmalar yapılması

1.7 2012 yılı sonuna kadar yargı mensupları ile ilgili disiplin hükümlerinin nesnel ölçütler geliştirilmesi sure-
tiyle düzenlenmesi

2. Yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması ile yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla 
düzenlemeler yapmak

2.1 2014 yılı sonuna kadar yargı mensubu ve çalışanı sayısının uluslararası standartlar gözetilerek artırılması

2.2 2014 yılı sonuna kadar adalet aktörleri arasındaki iletişimin artırılması ve yargının sorunlarına yönelik 
ortak çözüm önerileri geliştirilmesi

2.3 2013 yılı sonuna kadar avukatlık mesleğinin sorunlarının çözümüne ve avukatların yargısal faaliyetlere 
daha etkin katılımının sağlanmasına yönelik olarak Türkiye Barolar Birliği ve barolar ile işbirliği yapılması
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2.4 2010 yılı sonuna kadar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi için çalışmaların tamamlanması 
ve idari yargıda istinaf kanun yolu için mevzuat değişikliklerinin hazırlanması

2.5 2011 yılı sonuna kadar adlî hizmet uzmanlığının oluşturulması için çalışmalar yürütülmesi

2.6 2010 yılı sonuna kadar, birbirine yakın ve/veya is sayısı az olan adliyelerin en yakın adliyelerle birleştiril-
mesi çalışmasının tamamlanması

2.7 2014 yılı sonuna kadar, yargıda uzmanlık faaliyetlerinin geliştirilmesi

2.8 2012 yılı sonuna kadar yargılamanın daha etkili ve hızlı yürütülmesine yönelik mevzuat düzenlemelerinin 
hazırlanması

2.9 2010 yılı sonuna kadar bilirkişilik kurumunun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesi

2.10 2014 yılı sonuna kadar yargı mensupları ile çalışanlarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenerek 
kurum içi iletişimin artırılması ve yargı çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi doğrultusunda çalış-
malar yürütülmesi

2.11 2010 yılı sonuna kadar yargının is yükünün azaltılması amacıyla kamuda görev yapan hukuk müşavirleri 
ve avukatların daha etkin hale getirilmesi konusunda çalışma yürütülmesi

2.12 Adalet hizmetlerinde (aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik 
müdürlükleri vb) görev alan uzmanların (psikolog, sosyolog, pedagog, sosyal çalışmacı, öğretmen vb.) hiz-
metlerinden daha etkin ve verimli biçimde faydalanılması için çalışma yürütülmesi

2.13 2012 yılı sonuna kadar soruşturmaların daha etkin ve hızlı yürütülmesinin sağlanması konusunda çalışma-
lar yürütülmesi

2.14 2012 yılı sonuna kadar tanıklık müessesesinin uygulamada daha etkin hale getirilmesi konusunda çalışma-
lar yürütülmesi

2.15 2012 yılı sonuna kadar icra ve iflas sisteminin etkinlik ve verimliliğinin artırılması için çalışmalar yürütül-
mesi

3. Mesleki yetkinliğin geliştirilmesini sağlamak

3.1 2012 yılı sonuna kadar, hukuk eğitimi ve öğretiminin sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel etkinlikler 
düzenlenmesi

3.2 Türkiye Adalet Akademisi ile işbirliği içerisinde Akademinin kapasitesinin artırılması konusunda çalışma 
yürütülmesi

3.3 2014 yılı sonuna kadar, yargı mensubu ve çalışanlarının ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarının ulusal ve ulus-
lararası gelişmeler izlenerek temin edilmesi

3.4 2014 yılı sonuna kadar, AİHM, diğer ülkelerin yüksek mahkeme kararları ve yargıyı ilgilendiren ulusla-
rarası belgeler ile alanında önemli hukuk eserlerinin Türkçe’ye ve temel mevzuatımızın yabancı dillere 
çevrilmesi
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3.5 2014 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının çeşitli alanlarda meslek içi eğitime tabi tutulması

3.6 2014 yılı sonuna kadar yargı mensupları ve avukatlar ile akademisyenler arasındaki mesleki işbirliğinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi

3.7 2014 yılı sonuna kadar tüm yargı çalışanlarına eğitim verilmesi ve personel eğitim merkezlerinin kurulması

3.8 2014 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının % 20 sinin yabancı dil eğitimi almasının sağlanması ile yurtiçi 
ve yurtdışında lisansüstü eğitim alan yargı mensubu oranının artırılması

3.9 2014 yılı sonuna kadar adalet hizmetlerinin çeşitli alanlarında diğer ülke uygulamalarının takip edilmesi ve 
tecrübenin paylaşılması için çalışma yürütülmesi

3.10 2012 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının adaylık dönemlerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlaya-
cak çalışmaların ilgili kurumlarla işbirliği halinde yürütülmesi

4. Ceza infaz sistemini ve denetimli serbestlik hizmetlerini uluslararası standartlar çerçevesinde geliştirmek

4.1 2011 yılı sonuna kadar, hukuk kültürünün artmasını sağlayacak bilgilerin ilköğretimden başlamak suretiyle 
müfredata alınması için çalışmalar yürütülmesi

4.2 2011 yılı sonuna kadar ceza adaleti sisteminde yer alan uzlaşma kurumunun kapasitesinin geliştirilmesi 
doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi

4.3 2012 yılı sonuna kadar hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk kurumunun düzenlenmesi ve uygulamaya 
ilişkin alt yapı çalışmalarının tamamlanması

4.4 2012 yılı sonuna kadar tahkim kurumunun uygulanmasının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi konu-
sunda çalışma yürütülmesi

4.5 2011 yılı sonuna kadar idari uyuşmazlıkların yargı öncesi çözüm usullerinin geliştirilmesi

5. Adalet hizmetlerinde güncel teknolojik imkânlar ile bilişim sistemlerinin kullanılmasını ve geliştirilmesi-
ni sağlamak

5.1 2014 yılı sonuna kadar ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların yasam standartlarının yükseltil-
mesi, artan ihtiyaçlar dikkate alınarak barındırma kapasitesinin % 40 oranında artırılması

5.2 2014 yılı sonuna kadar ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde insan kaynak-
ları ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi

5.3 2014 yılı sonuna kadar denetimli serbestlik sisteminin geliştirilerek daha etkin hale getirilmesi

5.4 2014 yılı sonuna kadar, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandı-
rılmasına yönelik yapılan çalışmaların arttırılması ve ceza infaz sisteminde kamu ve sivil toplum kuruluş-
ları ile işbirliği imkânlarının artırılması

5.5 2012 yılı sonuna kadar, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yetişkinler, çocuklar ve mağdurlar için 
psiko-sosyal destek programlarının oluşturulması
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5.6 2014 yılı sonuna kadar, ceza infaz kurumlarının güvenlik risk seviyesinin en aza indirilmesine yönelik ça-
lışmalar yapılması

5.7 2014 yılı sonuna kadar, ceza infaz sistemi alanında, diğer ülkelerle işbirliği imkânlarının geliştirilmesi

5.8 2014 yılı sonuna kadar, ceza infaz kurumlarında sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi

5.9 2013 yılı sonuna kadar ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinin kapasitelerinin 
geliştirilmesi

5.10 Ceza infaz kurumlarında insan hakları uygulamalarının değerlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi

6. Adli mimarinin özellikleri gözetilerek adalet hizmet binaları yapımına devam etmek ve teknik alt yapı hiz-
metlerini yeterli düzeyde sunmak

6.1 2012 yılı sonuna kadar Bakanlık teşkilatı ile tüm adalet teşkilatında yapılan is ve işlemlerin elektronik 
ortamda UYAP üzerinden yapılmasının sağlanması ve UYAP’ın ilgili kurumlarla dış entegrasyonunun ta-
mamlanması

6.2 2014 yılı sonuna kadar, UYAP iletişim altyapısının güncel teknolojilerin takip edilmesi suretiyle hızlı ve 
kesintisiz hizmet verecek şekilde güçlendirilmesi ve yedeklenmesi

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

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

6.5 2014 yılı sonuna kadar adalet hizmetlerinden yararlananların, elektronik ortamda ilsem yapabilmelerinin 
ve bilgilendirilmelerinin sağlanması

6.6 2014 yılı sonuna kadar bilişim suçlarının tespiti konusunda güncel teknoloji takip edilerek altyapı çalışma-
larının tamamlanması ve adli bilişim hizmetlerinin yürütülmesi

6.7 2011 yılı sonuna kadar bilgi güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi ve bilişim alanında uzman teknik 
personel ihtiyacının karşılanması konusunda çalışmaların yapılması

6.8 2014 yılı sonuna kadar, diğer ülkelerin bilişim sistemi uygulamalarının incelenmesi ve işbirliği imkânları-
nın geliştirilmesi

6.9 2014 yılı sonuna kadar adli sicil faaliyetlerinin güncel gelişmeler gözetilerek UYAP’la bağlantılı olarak 
geliştirilmesi doğrultusunda çalışma yürütülmesi

6.10 2014 yılı sonuna kadar adli istatistik çalışmalarının geliştirilmesi ve UYAP’ın adli veri madenciliği alanın-
da etkin kullanılmasının sağlanması
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7. Adalete erişim imkânlarının artırılmasını ve etkin kullanımını sağlamak

7.1 2014 yılı sonuna kadar, adalet teşkilatının hizmet binası ihtiyacının oluşturulacak ölçütler çerçevesinde 
giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması

7.2 7.2 2014 yılı sonuna kadar adliyelerde, avukatlık hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan 
yeterli fiziki olanakların imkânlar dâhilinde sağlanması konusunda çalışma yürütülmesi

7.3 7.3 2014 yılı sonuna kadar adalet hizmet binalarında kullanılan mefruşat ve teknik alt yapının yenilenmesi-
nin sağlanması ve hizmet araçlarının ihtiyaca göre yenilenmesi

8. Adli tıp kurumunun, adli bilimler alanında kapasitesini geliştirmek ve hizmeti yaygınlaştırmak

8.1 2011 yılı sonuna kadar hukuk yargılamasında adli yardım usulünün etkinleştirilmesi yönünde çalışmalar 
yapılması

8.2 2011 yılı sonuna kadar yararlanıcıların hukuki sorunlar ve dava akış süreçleri konusunda bilgilendirilmesi 
ile adliye internet sitelerinin geliştirilerek standarda kavuşturulması

8.3 2010 yılı sonuna kadar, yargı yerlerindeki tercüme hizmetlerinin standarda bağlanması konusunda çalışma 
yapılması

8.4 2011 yılı sonuna kadar dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması konusun-
da çalışma yapılması

9. Uluslararası işbirliğini geliştirmek ve Avrupa Birliği müktesebatına uyumu sağlamak

9.1 2014 yılı sonuna kadar Adli Tıp Kurumu birimlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması

9.2 2014 yılı sonuna kadar, uluslararası kalite standartlarına uygun akredite olmuş laboratuarlar oluşturulması 
ve adli bilimler alanında teknolojik kapasitenin artırılması

9.3 2014 yılı sonuna kadar adli bilimler alanlarının geliştirilmesine yönelik bilimsel etkinlikler düzenlenmesi 
ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi

9.4 2014 yılı sonuna kadar, adli bilimler alanında insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi

10. Adalet teşkilatı yönetim sistemini geliştirmek

10.1 2011 yılı sonuna kadar, uluslararası adli yardımlaşma işlemlerinin yerine getirilmesi ve AB kurumları ile 
diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin daha etkin yürütülmesi amacıyla kurumsal düzenlemelerin yapıl-
ması

10.2 2014 yılı sonuna kadar, adli ilişki içerisinde bulunulan ülkelerle imzalanan adli yardımlaşma sözleşmeleri 
sayısının arttırılması ve adli yardımlaşma işlemleri konusunda adli teşkilatın kapasitesinin artırılması

10.3 2011 yılı sonuna kadar, AİHM nezdinde Türkiye ile ilgili davalara ilişkin görevlerin Bakanlığımız tarafın-
dan üstlenilmesi konusunda çalışma yürütülmesi
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10.4 2014 yılı sonuna kadar, Avrupa Birliği fonları ve destek programlarına yönelik proje hazırlama kapasitesi-
nin artırılması

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

11. Medya ve halkla ilişkilerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak

11.1 11.1 2011 yılı sonuna kadar yargı mensuplarının idari konulardaki görev ve sorumluluklarının azaltılması 
yönünde çalışmalar yapılması

11.2 2010 yılı sonuna kadar yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda Bakanlık teşkilatının yeniden yapılan-
dırılması konusunda çalışmalar yapılması

11.3 2012 yılı sonuna kadar noterlik mesleğinin daha çağdaş ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması için Türkiye 
Noterler Birliği ile işbirliği halinde çalışma yürütülmesi

11.4 2010 yılı sonuna kadar Bakanlığın iç denetim kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürütül-
mesi

12. Uyuşmazlıkları önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hale getirilmesini ve alternatif uyuşmazlık çözüm yol-
larının geliştirilmesini sağlamak

12.1 2014 yılı sonuna kadar yargı ile medya arasındaki iletişimin geliştirilmesi

12.2 2014 yılı sonuna kadar halkın adalet sistemine yaklaşımını öğrenmek ve beklentilerini tespit etmek ama-
cıyla belli aralıklarla kamuoyu araştırmaları yapılması

12.3 2010 yılı sonuna kadar büyük adliyelerde basın ve halkla ilişkiler büroları oluşturulması
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B. Temel Politika ve Öncelikler

YARGI REFORMU POLİTİKA BELGELERİ

Yargı Reformu Stratejisi
(Avrupa Birliği Müzakereleri)

Stratejik Plan
(Bakanlığın Kurumsal Planı)

Dünya genelinde olduğu gibi Ülkemizde de temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, insan haklarının güvence altına 
alınması, herkesin adalete erişiminin sağlanması, etkin ve verimli adalet sistemi tesis edilmesi, yargı bağımsızlığı ve 
tarafsızlığının sağlanması, yargı reformunun ana eksenleri olarak kabul edilmektedir. Söz konusu bu durum sürdürüle-
bilir insani kalkınmanın temel ihtiyaçlarından biri olarak yargı reformlarının hızlandırılmasına ve adalet sisteminin bir 
bütün halinde yenilenmesinde büyük bir rol oynamıştır. 

Ülkemizde de uzun yıllardır dile getirilen sorun odaklı yargı reform anlayışı son on yıldır yargının tüm alanlarını kap-
sayan, sistematik ve bilimsel bir bakış açısıyla yüksek önceliğe sahip konulardan biri haline gelmiştir. Avrupa Birliğine 
aday ülke olarak bu süre zarfında geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde kapsamlı, anayasal ve yasal değişiklikler gerçekleş-
tirilmiştir. Devlet politikası olarak yargı reformlarını gerçekleştirmedeki kararlılık başta 9 uncu Kalkınma Planı, Yargı 
Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığı Stratejik Planı olmak üzere yargıyla ilgili tüm temel politika belgelerinde ifade-
sini bulmuştur. 
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Yargılamanın	 işleyişinde	ve	 temel	unsurlarında	hizmet	kalitesini	artıcı	çabalar	 sürdürülecek:	hukukun	üstünlüğü	ve	
hukuk devleti gerekleri çerçevesinde, yargılama sürecinin hızlı, adil, güvenli ve isabetli şekilde işlemesini sağlayacak 
hukuksal	ve	kurumsal	düzenlemeler	yapılacaktır.	Benzer	şekilde,	Türkiye’nin	2008–2013	Ulusal	Programı	da	yargının	
verimlilik, etkinlik ve işlevselliğinin artırılması için davaların hızlı, basit, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesine 
imkan tanınması bazı uyuşmazlıkların çekişmeli yargı şeklinde mahkemelere intikali yerine nizasız kaza, sulh, uzlaşma 
gibi yöntemlerle çözümünün sağlanmasını vurgulamaktadır. 

Adalet Bakanlığı’nın temel politika ve öncelikleri Adalet Bakanlığı Stratejik Planı, Yargı Reformu Stratejisi ve Kalkınma 
Planlarıdır. Bu politika belgeleri oluşturulurken referans olarak alınan temel belgeler ve yapılan çalışmalar;

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

�� 2007–2013 dönemlerini kapsayan ve TBMM’nin 28.6.2006 tarih ve 877 sayılı kararı ile kabul edilen Dokuzuncu Kal-
kınma Planı ve Planın hazırlanmasına temel teşkil eden Adalet Hizmetleri İhtisas Komisyonu Raporu göz önünde 
bulundurulmuştur. Ayrıca 2012 yılında Onuncu Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamına oluşturulan Adalet Hizmetleri 
Özel İhtisas Komisyonu Çalışmalarına Adalet Bakanlığı olarak katılım sağlanmış ve politika ve önceliklerimiz dile 
getirilmiştir.

�� Ülkemizin	AB’ye	katılım	 sürecinde	önemli	 bir	 temel	belge	niteliğinde	olan	Ulusal	Programda	yer	 alan	öncelikler	
gözetilmiştir

�� Bilgi Toplumu Stratejisi gibi sektörel planlama çalışmaları takip edilmiştir

�� Ülkemizde üniversitelerin yaptıkları araştırmalar ihmal edilmemiştir. 

Toplantılar, çalıştaylar düzenlenmiş, anket çalışmaları yapılmış ve ilgili kurum, kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin 
görüşleri alınmıştır. 

Tüm	bunlardan	yola	çıkıldığında	Bakanlığımızın	temel	politika	ve	öncelikleri	şu	şekilde	özetlenebilir:

�� Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı ve Saydamlığının Güçlendirilmesi

�� Yargının Kalitesi ve Verimliliğinin Artırılması Yönelik Çalışmalar Yapmak

�� Yargılamaların	Makul	Sürede	Sonuçlandırılması	Amacıyla	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	İçtihatları	ve	İyi	Uygu-
lama Örnekleri Dikkate Alınarak Düzenlemeler Yapmak.
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�� Koruyucu	Hukuk	Uygulamalarının	Geliştirilmesi	

�� Hukuk Eğitimi İle İlgili Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitimin Geliştirilmesi

�� Hukuk Kliniği uygulamalarının yaygınlaştırılması

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

�� Ceza	İnfaz	Sistemini	ve	Denetimli	Serbestlik	Hizmetlerini	Uluslararası	Standartlar	Çerçevesinde	Geliştirmek

�� Adalet	Hizmetlerinde	Güncel	Teknolojik	İmkânlar	ile	Bilişim	Sistemlerinin	Kullanılmasını	ve	Geliştirilmesini	Sağla-
mak 

�� İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binaları Yapımına Devam Etmek ve Teknik Alt Yapı Hizmetlerini 
Yeterli Düzeyde Sunmak

�� Adalete	Erişim	İmkânlarının	Artırılmasını	ve	Etkin	Kullanımını	Sağlamak

�� Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak

�� Çocuk	ve	Engellilere	Yönelik	Uygulamaların	Geliştirilmesi

�� Adli Tıp Kurumunun, Adli Bilimler Alanında Kapasitesini Geliştirmek ve Hizmeti Yaygınlaştırmak

�� Adalet	Alanında	Uluslararası	İşbirliğinin	Geliştirmek

�� Adalet Örgütünün Etkinleştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak

�� Yargının Halkla İlişkilerinin Geliştirilmesi

�� İcra ve İflas Sisteminin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER

A. Malî Bilgiler
Bakanlığımız 2012 yılı ödenek ve harcamalarının sınıflandırılmasına ilişkin tablolar aşağıda yer almaktadır.

Tablo	1:	 Bakanlığımız	2012	Yılı	Bütçesinin	Ekonomik	Sınıflandırılması

KODU AÇIKLAMA 2012 KBÖ
YIL	SONU	
ÖDENEĞİ

2012 HARCAMA

01 PERSONEL GİDERLERİ 3.179.236.000 3.544.436.370 3.541.466.572

02
SOSYAL	GÜVENLİK	KUR.	DEVLET	
PRİMİ GİDERLERİ

479.429.000 522.197.644 521.152.978

03 MAL	VE	HİZMET	ALIMLARI 770.675.000 1.097.065.500 1.097.696.633

05 CARİ TRANSFERLER 132.035.000 140.974.500 139.651.503

06 SERMAYE GİDERLERİ 212.687.000 176.441.228 153.896.825

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 503.250.000 513.250.000 513.250.000

GENEL TOPLAM 5.277.312.000 5.994.365.242 5.967.114.511
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Bakanlığımız 2012 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılması Grafiği

Tablo	2:	 Bakanlığımız	2012	Yılı	Bütçesinin	Fonksiyonel	Sınıflandırılması

ACIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEĞİ 

KBÖ
YIL	SONU	
ÖDENEĞİ

YIL	SONU	
HARCAMA

Genel Kamu Hizmetleri 858.137.650 876.143.721 851.077.642

Savunma Hizmetleri 1.700.000 183.000 173.650

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 4.417.474.350 5.118.038.521 5.115.863.219

TOPLAM 5.277.312.000 5.994.365.242 5.967.114.511

%59,35 Personel Giderleri

%8,6 Sermaye Transferleri

%2,58 Sermaye Giderleri

%2,34 Cari Transferler

%18,4 Mal ve Hizmet Alımları

%8,73 Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri

% 59,35

% 8,73

% 18,4

% 2,34

% 2,58

% 8,6
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Tablo	3:	 Kurumsal	Sınıflandırmaya	Göre	Bakanlığımız	Birimlerinin	2012	Yılı	Bütçesi

BİRİMLER 2012 KBÖ
YIL	SONU	
ÖDENEĞİ

2012 
HARCAMA

1 Özel Kalem Müdürlüğü 5.779.000 5.313.000 5.197.129

2 Teftiş Kurulu Başkanlığı 21.647.000 4.852.800 4.484.205

4 İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 36.139.000 29.414.200 29.109.973

5 Eğitim Dairesi Başkanlığı 3.221.000 3.301.000 3.221.363

6 Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı 1.572.000 1.295.000 1.124.436

7 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 68.947.650 79.794.335 59.301.350

8 Teknik İşler Dairesi Başkanlığı 37.228.000 36.837.486 36.024.080

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı 3.534.000 3.455.500 3.208.759

10 Mahkemeler 2.883.805.500 3.206.918.715 3.206.635.172

11 Personel Genel Müdürlüğü 8.571.000 8.231.000 8.039.731

12 Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 6.967.000 4.873.700 4.857.014

13 Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 4.290.000 3.510.000 3.479.116

14 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 10.480.000 11.923.000 11.708.271

15 Ceza İnfaz Kurumları, Tutukevleri ve Eğitim Merkezleri 2.020.475.850 2.424.917.692 2.425.112.251

16 Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü 8.817.000 5.509.200 5.024.453
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BİRİMLER 2012 KBÖ
YIL	SONU	
ÖDENEĞİ

2012 
HARCAMA

17 Kanunlar Genel Müdürlüğü 3.821.000 3.076.000 3.041.505

18 Uluslararası	Hukuk	ve	Dışilişkiler	Genel	Müdürlüğü 6.369.000 12.066.500 11.085.590

19 Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 3.875.000 14.583.000 14.337.010

20 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 46.511.000 41.982.014 41.607.791

21 Uyuşmazlık	Mahkemesi 209.000 427.100 422.554

22 Yüksek Seçim Kurulu 95.053.000 92.084.000 90.092.758

TOPLAM 5.277.312.000 5.994.365.242 5.967.114.511

YATIRIM BÜTÇESİ 2011 2012 Artış Oranı

ADALET BAKANLIĞI 172.700.000 212.687.000 23,15

CEZA	İNF.	KUR.	T.EV.	İŞ	YURTLARI	KURUMU 480.000.000 495.245.000 3,18

TOPLAM 652.700.000 707.932.000 8,46

Tablo	4:	 Bakanlığımız	ve	İş	yurtları	Kurumu	Yatırım	Bütçeleri
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YILI
KONSOLİDE BÜTÇE 

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
ADALET BAKANLIĞI 

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
% ORANLAR

2000 46.827.438.000.000.000 360.828.000.000.000 0,77

2001 48.219.490.000.000.000 451.414.000.000.000 0,94

2002 97.831.000.000.000.000 808.141.000.000.000 0,83

2003 146.910.000.000.000.000 1.114.931.000.000.000 0,76

2004 150.658.129.000.000.000 1.294.956.780.000.000 0,86

2005 169.775.684.370 1.604.374.000 0,94

YILI
MERKEZİ	YÖNETİM	BÜTÇESİ	

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
(Genel Yönetim)

ADALET BAKANLIĞI 
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

% ORANLARI

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  276.088.760.474) 3.495.696.000) (1,26)

2010 301.656.587.292 3.783.866.000 1,25

2011 335.096.375.830 4.887.725.500 1,46

2012 384.326.629.521 5.277.312.000 1,37

2013 396.705.004.350 6.835.383.000 1,72

* Bakanlık bütçesinin yıllara göre konsolide bütçe içindeki payı ise şu şekildedir.
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2012 yılında Merkezi Yönetim Bütçesi bir önceki yıla göre %14,69 artış gösterirken, Bakanlığımız bütçesi bir önceki yıla 
göre %7,97 oranında artmıştır. 2012 yılında Bakanlığımız bütçesinin, Merkezi Yönetim Bütçesi içinde payı ise %1,37 dir. 

Bakanlığımızın 2011 yılında 4.887.725.500 TL olan başlangıç ödeneği 2012 yılında %7,97 oranında artarak 5.277.312.000 
TL’ye yükselmiştir. 

2011 yılı sonunda toplam ödenek miktarı 5.089.054.239 TL iken 2012 yılı sonunda % 17,78 artış göstererek 5.994.338.292 
TL’ye yükselmiş ve bu ödeneğin 5.967.114.511 TL’si harcanmıştır. 

Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına göre, toplam ödeneğin büyük çoğunluğu personel giderleri için tahsis 
edilmiştir. 2012 yılında bütçe giderleri toplamının %18,40’ı mal ve hizmetleri alımı giderleri ve %2,58’i sermaye (yatırım) 
giderleridir. Cari ve sermaye transferleri ise giderlerin %10,94’ünü oluşturmaktadır.

2012 yılında Bakanlığımız genel bütçe yatırım bütçesi bir önceki yıla göre %23,15 oranında artarak 212.687.000 TL’ye 
ulaşırken, İşyurtları Kurumu yatırım bütçesi bir önceki yıla göre %3,18 oranında artarak 495.245.000 TL’ye ulaşmıştır.

Bakanlığımız Bütçesinin yarıdan fazlasını oluşturan Mahkemeler bütçesinin ekonomik kod bazında ödenek dağılımı 
aşağıda gösterilmiştir.

2012 MAHKEMELER BÜTÇESİ

Toplam	Bütçe:	2.883.805.500	TL

%72,59 2.093.375.000,00 Personel

%0,55 15.739.000,00 Sermaye Harcamaları

%0,24 7.004.500,00 Cari Transferler

%16,52 476.400.000,00 Mal ve Hizmet Alımları

%10,10 291.287.000,00 Sosyal Güvenlik Kur. Devlet  
 Primi Giderleri

% 10,10

% 16,52

% 0,24
% 0,55

% 72,59
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2012 MAHKEMELER BÜTÇESİ

İş	Yurtları	Dahil	Toplam	Bütçe:	2.966.805.500	TL
(GENEL	BÜTÇE:	476400000	+	İŞYURTLARI	BÜTÇESİ:	100.000.000)

B. Performans Bilgileri

B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1. Mevzuat Alt Yapısındaki Gelişmeler 

 i  Kabul Edilen Kanunlar

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu (R.G: 26/01/2012-28185 - 16/01/2012 tarihli)

Kanunla; Cumhurbaşkanının seçimine, Cumhurbaşkanı adaylarında aranacak niteliklere, seçim öncesi, seçim günü ve 
seçim sonrası yapılması gereken işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 03/02/2012-28193 - 31/01/2012 tarihli)

Kanunla, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı 
ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belir-
lenen	diğer	yükümlülüklere	aykırılık	hâllerinde	ilgililer	hakkında	uygulanacak	yaptırımları	belirlemek	amacıyla	kabul	

%69,92 2.093.375.000,00 Personel

%0,86 25.739.000,00 Sermaye Harcamaları

%0,23 7.004.500,00 Cari Transferler

%19,25 576.400.000,00 Mal ve Hizmet Alımları

%9,73 291.287.000,00 Sosyal Güvenlik Kur. Devlet  
 Primi Giderleri

% 9,73

% 19,25

% 0,23
% 0,86

% 69,92
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edilen 5941 sayılı Çek Kanununun uygulamasından kaynaklanan sorunların giderilmesi sağlanmıştır.

6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkez-
leri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G: 11/04/2012-28261 - 05/04/2012 
tarihli)

Hükümlülerin toplum içine kontrol altında, planlı bir şekilde bırakılmaları ve dışarıda desteklenmeleri, suçluların ıslahı 
ve topluma kazandırılması bakımından kritik bir öneme sahiptir. 

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı; belli şartları taşıyan hükümlülerin, topluma uyum sağlama-
larının kolaylaştırılması ve yeniden suç işleme risklerinin azaltılması için kişiye göre belirlenmiş denetimli serbestlik 
tedbiri uygulanmak üzere, şartla tahliye tarihinden 1 yıl önce ceza infaz kurumundan salıverilmelerini ifade etmektedir. 

Mevzuatımızda infaz süresi; kapalı ceza evinde geçirilen süre, açık ceza evinde geçirilen süre ve şartla tahliye tarihi ile 
bihakkın tahliye tarihi arasındaki süre olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Yapılması düşünülen düzenleme ile açık 
ceza evinde geçirilen sürenin son bir yılının, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edileceği başka bir 
evre öngörülmektedir.

Açık ceza infaz kurumunda geçirilen sürenin son bir yılının, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle dışarıda 
infaz edileceği yeni bir infaz rejimi öngörülmektedir.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (R.G: 22/06/2012-28331 - 07/06/2012 tarihli)

Kanunla; yargı reformu çerçevesinde olmak üzere davaların hızlı, basit, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesine 
imkân	tanımak,	bir	kısım	uyuşmazlıkların	çekişmeli	yargı	şeklinde	mahkemelere	intikali	yerine	nizasız	kaza,	sulh,	uzlaş-
ma gibi yöntemlerle çözümünü sağlamak ve karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri hukuk usulü yargılamasına yansıt-
mak amacına yönelik hükümler getirilmiştir.

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (R.G: 29/06/2012-28338 - 14/06/2012 tarihli)

Kanunla;	gerçek	ve	tüzel	kişilerin	idarenin	işleyişi	ile	ilgili	şikâyetlerini,	idarenin	her	türlü	eylem	ve	işlemleri	ile	tutum	
ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, 
araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur.

6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın 
Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun (R.G: 05/07/2012-28344 - 
02/07/2012 tarihli)

Kanunla; Anayasanın 141 inci maddesinin son fıkrasında “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandı-
rılması yargının görevidir.” hükmüne yer verilmiş, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme-
nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında da herkesin, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının “makul süre 
içinde” görülmesini isteme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.
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Son yıllarda yargının iş yükünün aşırı şekilde ağırlaşması ve yargılama sürecinin yavaş işlemesi, Anayasamızın ve Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kabul ettiği makul sürede yargılanma hakkı ve devletin makul sürede yargılama yü-
kümlülüğünün gereğinin yerine getirilmesini önemli derecede engellemektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
ihlâli	nedeniyle	Türkiye’nin	tazminat	ödemek	zorunda	kaldığı	fiillerin	önemli	bir	kısmının	da	makul	sürede	yargılama	
ilkesinin	ihlâliyle	ilgili	olduğu	düşünüldüğünde,	makul	sürede	yargılama	yükümlülüğünün	önemi	daha	da	artmaktadır.

Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bugüne kadar yapılan düzenlemelerin devamı niteliğinde olan bu tasarı, 
icra-iflas, ceza ve idarî yargı mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan bazı sorunlara çözüm getirmek amacıyla ha-
zırlanmıştır.

 i Tüzükler

Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (Resmi Gazete 07/08/2012-28377)

Tüzükle; 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usûl ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan ve 
28/12/2011	 tarihinde	yürürlüğe	konulması	amacıyla	Başbakanlığa	sevk	edilen	 “Tebligat	Kanununun	Uygulanmasına	
Dair Yönetmelik” in Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra, Kanuna eklenen geçici 1 inci madde 
gereğince Tebligat Tüzüğü hükümleri geçersiz olacağından Tebligat Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

 i Yönetmelikler

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete 03/02/2012-28193)

Yönetmelikle; 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 
değiştirilen 7201 sayılı Tebligat Kanununun “Yönetmelik” kenar başlıklı 60 ıncı maddesinde; bu Kanunun uygulanma-
sına	ilişkin	usul	ve	esasların	İçişleri,	Maliye	ve	Ulaştırma	Bakanlıklarının	görüşü	alınmak	suretiyle,	Adalet	Bakanlığı	ta-
rafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği; Kanuna eklenen geçici 1 inci maddesinde de söz konusu yönetmeliğin, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde hazırlanacağı hüküm altına alınmış olup, 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 6099 sayılı Kanunla değiştirilen maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bulunan Kanun Tasarıları

 i Genel Kurul Gündeminde Bulunan Kanun Tasarıları

Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı (TBMM Sevk Tarihi: 22/04/2008-21/10/2011)

Tasarıyla; Devlet sırlarının ve niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin tanımının yapılması, mahiyeti-
nin belirlenmesi, hangi makam ve kurullarca oluşturulacağı ve korunacağı, bu bilgi ve belgelerin yargı organlarına han-
gi	hâllerde	gönderileceği	ve	yükümlülüklere	ilişkin	esas	ve	usullerin	düzenlenmesine	ilişkin	hükümlere	yer	verilmiştir.
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Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (TBMM Sevk Tarihi: 27/12/2010-21.10.2011)

Avrupa Birliğinin 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifine uyum sağlamak amacıyla hazırlanan Tasarıyla, elektronik 
ticarete ve bazı bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi öngörülmektedir.

 i İhtisas Komisyonları Gündeminde Bulunan Kanun Tasarıları

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

Tasarıyla; iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren ticarî işletme ve 
şirketler, bankalar, sigorta şirketleri ve sermaye piyasası aracı kurumları ile bunlarla ticarî ilişkide bulunan müşterilerin, 
ticarî sır, banka sırrı ve müşteri sırlarının açıklanması, aktarılması, verilmesi, kullanılması ve korunmasına ilişkin esas 
ve usullerin düzenlenmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı (TBMM Sevk Tarihi: 06/05/2008- 15/01/2013)  

Tasarıyla; Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler doğrultusunda, infaz sisteminin temelini oluşturan ceza infaz 
kurumları ve tutukevleri hizmetlerinin çağdaş bir anlayış içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili mevzuatın 
günün	şartlarına	uygun	hâle	getirilmesi	çalışmaları	kapsamında,	ceza	infaz	kurumları	dış	güvenlik	hizmetlerinin	Adalet	
Bakanlığına devrine ilişkin hükümler getirilmesi öngörülmektedir.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun (TBMM Sevk Tarihi: 06/05/2008- 15/01/2013) 1

Tasarıyla; terörizmin finansmanı suçunun uluslararası belgelere uyumlu hale getirilmesi ve konuyla ilgili Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi kararlarının Ülkemizde uygulanması bakımından yasal bir mekanizma kurulması sağlanmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun Tasarısı (TBMM Sevk Tarihi: 12/11/2012)

Kanunla, Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, ceza muhakemesi sürecinin 
belirli bir bölümüne özgü olarak, sanığın sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini belirttiği başka bir 
dilde	yapabilmesi	 imkânı	getirilmekte	ve	Ceza	ve	Güvenlik	Tedbirlerinin	 İnfazı	Hakkında	Kanununun	51	 inci	mad-
desinde yapılan değişiklikle de, infaz hukukumuza ödül olarak kabul edilen yeni bir sistem getirilerek hükümlülerin 
eşleriyle	görüşmesine	imkân	sağlanmaktadır.	

Kanunla, çocuk hükümlülerin de anne ve babasıyla personelin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yapması ödül 
olarak düzenlenmekte, çocuk hükümlüler bakımından normal ziyaret süresi 1 saatten az olmamak üzere 3 saate kadar 

1 TBMM’de 6415 sayıl ile kabul edilerek 16/02/2013 tarih ve 28561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
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uzatılmak suretiyle çocuklar bakımından bir ayrıcalık sağlanmakta ve çocuk hükümlülerin ailesiyle daha fazla görüşe-
bilmesi olanağı getirilmektedir. 

Ayrıca, çocuk hükümlülerin kendi istekleriyle nakil olmaları durumunda nakil gideri ödememelerine, açık ceza infaz 
kurumlarında ve çocuk eğitim evlerinde bulunan iyi halli hükümlülerin, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, ce-
zalarının koşullu salıverilme tarihine kadarki kısmını, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebil-
melerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 

Yakınlarının cenazesine katılması veya yakınlarının hastalığı nedeniyle hükümlü veya tutuklulara verilen mazeret izin-
lerinde hükümlü veya tutuklunun nerede kalacağı hususuna açıklık getirilmektedir. 

Ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen hükümlünün cezasının infazının geri bırakı-
labilmesine dair düzenlemenin yanı sıra hükümlünün isteğiyle cezanın ertelenebilmesinin kapsamının genişletilmesi-
ne ilişkin düzenlemeye de yer verilmektedir. 

Kanuna göre, kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıldan az hapis cezalarının infazı için doğrudan 
yakalama emri çıkarılamayacaktır. 

Kanunda, açık ceza infaz kurumuna ayrılan hükümlülerin kurum görevlisi olmaksızın açık ceza infaz kurumlarına sevk-
lerinin sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmaktadır.   

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair 
Kanun Tasarısı (TBMM Sevk Tarihi: 21/05/2012)2

Son yıllarda hızla sürdürülen yargı reformu çalışmalarına rağmen, çeşitli sebeplerle yargılama süreleri bazen uzayabil-
mekte ve makul sürelerin dışına taşabilmektedir. Yargı sistemimize ilişkin bu sorundan dolayı, tarafı oldukları davalar 
makul sürede tamamlanmayan kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurarak, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin (AİHS) adil yargılanmaya ilişkin 6 ncı maddesinin ihlal edildiğini iddia etmektedirler. Bu başvurulardan 
dolayı AİHM tarafından Ülkemiz aleyhine verilmiş bulunan çok sayıda ihlal kararı bulunmaktadır.

Kanun, ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargıla-
maların makul sürede sonuçlandırılmadığı veya mahkeme kararlarının geç veya kısmen icra edildiği ya da icra edilme-
diği iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne ilişkin 
esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2 TBMM’de 6384 sayıl ile kabul edilerek 19/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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 i Başbakanlıkta Bulunan Kanun Tasarısı Taslakları

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı Taslağı (Yenileme Tarihi: 15/09/2011)    

Tasarı taslağıyla; tahkim alanındaki sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek, tahkim mevzuatının tekleştirilmesi ve 
İstanbul Tahkim Merkezi kurulması amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (Yenileme Tarihi: 15/09/2011)3

Tasarı taslağıyla; kişisel nitelikteki verilerin tanımının yapılması, esas ve unsurlarının belirlenmesi ve korunması ama-
cıyla idarî bir yapının oluşturulması ile bireylerin şahsiyet haklarının himayesine ilişkin düzenlemeler getirilmesi ama-
cına yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı (Yenileme Tarihi: 26/09/2011)

Tasarıyla; ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde uyuşmazlık mahkemelerinin daha hızlı ve verimli çalışması amaçlan-
maktadır.

Anayasa Mahkemesi Vakfı kurulması Amacıyla, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Tasarısı (Başbakanlığa Gönderil-
me Tarihi: 09/10/2012)

Tasarı taslağıyla; Türkiye ve dünyadaki değişme ve gelişmeleri izleyerek, anayasa hukuku ve insan hak ve özgürlükleriy-
le ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmalar ışığında, eğitim çalışmaları yürütmek veya 
yapılan eğitim çalışmalarına destek olmak, Anayasa Mahkemesinin daha etkin ve verimli şekilde hizmet vermesi için 
her türlü desteği sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi Vakfı Kurulması amaçlanmaktadır.

 i Başbakanlıkta bulunan yönetmelik tasarıları

Elektronik Tebligat Yönetmeliği (Başbakanlığa Sevk Tarihi: 09.08.2012 – 28.12.2012)4 

Yönetmelikle; 6099 sayılı Kanunla değiştirilen 7201 sayılı Kanunun; “Yönetmelik” kenar başlıklı 60 ıncı ve “Elektronik 
tebligat” kenar başlıklı 7/a maddesinde hukukî alt yapıya ilişkin düzenlemeler öngörülmüştür. Anılan maddelerde, Ka-
nunun uygulanmasını göstermek üzere yönetmelik hazırlanacağı, ayrıca elektronik tebligatın usul ve esaslarının belir-
leneceği bir yönetmeliğin düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 60 ıncı madde çerçevesinde hazırlanan “Tebligat Kanu-
nunun	Uygulanmasına	Dair	Yönetmelik”,	25/01/2012	 tarihli	ve	28184	sayılı	Resmî	Gazete’de	yayımlanarak	yürürlüğe	
girmiştir. Elektronik tebligatın ise teknik ve farklı detaylar içermesi nedeniyle ayrı bir yönetmelikte düzenlenmesinin 
daha uygun olacağı değerlendirilmiştir.

3 25/03/2013 tarihinde TBMM’ne sevk edilmiştir.

4 19/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır
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Bu itibarla, elektronik tebligatın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla bu Yönetmelik hazırlan-
mıştır.

 i Görüşe Sunulan Kanun Tasarısı Taslakları

Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

Tasarı taslağıyla; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile 
Anayasamızın 10, 41 ve 90. madde hükümleri dikkate alınarak, 4721 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin üst normlar ile 
uyumlu	hâle	getirilmesi	için	değişiklik	yapılması	öngörülmektedir.

DNA Verileri ve Millî DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı Taslağı

Tasarı taslağıyla; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 ve devamı maddeleri ile getirilen, bir suça ilişkin delil 
elde etmek amacıyla şüpheli, sanık veya mağdurun vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, 
tırnak gibi örnek alınması ve bu örnekler üzerinde genetik incelemeler yapılabilmesine ve bu inceleme sonucu elde 
edilen verilerin kişisel veri niteliğini taşımasına ilişkin yeni düzenlemeler ile günümüzün gelişen teknolojisi karşısında 
kişi temel hak ve özgürlüklerinin korunması yönünde oluşan hassasiyetler çerçevesinde, Ülkemizde millî bir DNA veri 
bankası oluşturulması ve burada saklanacak verilerin korunması amacına yönelik hükümlere yer verilmiştir.

İnfaz Hâkimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

Tasarı	taslağıyla;	ceza	ve	güvenlik	tedbirlerinin	yerine	getirilmesi	sırasında	verilen	kararların	infaz	hâkimliği	tarafından	
verilerek, yargılama yapan mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve infazda ihtisaslaşmaya gidilmek suretiyle infaz hiz-
metlerinin etkinliğinin artırılması, ayrıca infaz işlemlerine ilişkin görevlerin tek bir makamda toplanması amaçlanmıştır.

Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

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

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

Tasarı taslağıyla; toplumsal hayatta meydana gelen değişim ve gelişimlere paralel olarak, toplumsal ihtiyaçlar ve bek-
lentilerin karşılanması, Ülkemiz için gerekli ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulması, sosyal ve demokratik devlet 
ilkeleri, demokratik, şeffaf ve geniş tabanlı kararların oluşturulması ve mukayeseli hukuk uygulamaları çerçevesinde bir 
çok alanda düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
sının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 12/09/2010 tarihinde yapılan halk oylamasıyla kabul 
edilmiş ve kesin sonuçlar 23/09/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Anayasa deği-
şikliği	kapsamında	2802	sayılı	Hâkimler	ve	Savcılar	Kanununda	değişiklik	yapılması	amaçlanmaktadır.
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İdarî Yargılama Usulünde İstinaf Kanun Yolu Tasarısı Taslağı

Tasarı taslağıyla; davaların hızlı, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesini sağlamak, idarî yargıda istinaf kanun 
yoluna ilişkin usul ve hükümlerini düzenlemek, karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri hukukumuza yansıtmak amacıyla, 
başta 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun	ile	2577	sayılı	İdari	Yargılama	Usulü	Kanunu	olmak	üzere,	söz	konusu	temel	ka-
nunlar üzerinde çalışmalar yapılması için uzman personelden oluşan temsilcilerin katılımıyla 01/03/2011 ve 14/04/2011 
tarihli Bakan Olur’u ile oluşturulan Komisyon çalışmalarına devam etmektedir.

 i Çalışmalarına Devam Olunan Konular

Noterlik Kanunu Çalışması

Toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olan noterlik müessesesini, Ülkemizde meydana gelen ekonomik, sosyal ve 
hukukî	alanlardaki	hızlı	değişime	uygun	hâle	getirmek,	Avrupa	Birliğine	uyum	süreci	içinde	Birliği	oluşturan	devletle-
rin noterlik mevzuatı ile birlikteliği sağlamak amacıyla, 1512 sayılı Noterlik Kanununda yapılacak değişiklikler üzerinde 
çalışmalar devam etmektedir.

Yargı Bilişim Kurumu Başkanlığı Kanunu Çalışması

Anayasa	Mahkemesi,	Yargıtay,	Danıştay,	Uyuşmazlık	Mahkemesi,	Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulu,	Yüksek	Seçim	
Kurulu,	adlî	ve	idarî	yargı	birimleri,	Bakanlık	merkez	ve	taşra	teşkilâtı,	bağlı	ve	ilgili	kuruluşlarıyla	iş	birliği	yaparak,	
yargı sisteminin güvenilirliğini, doğruluğunu en üst düzeyde sağlamak ve işleyişine hız kazandırmak amacıyla mahke-
melerce	yapılan	işlemler	de	dâhil	olmak	üzere	yargıyı	ilgilendiren	tüm	adlî	ve	idarî	iş	ve	işlemlerin	elektronik	ortamda	
yapılması	için	Ulusal	Yargı	Ağı	Bilgi	Sistemini	kurmak,	işletmek,	bakım	ve	onarımlarını	yapmak	veya	yaptırmak,	geliş-
tirmek,	bunlara	ait	hizmetleri	ilgili	birimlerle	birlikte	yürütmek,	dâhili	ve	harici	birimlerle	veri	alışverişini	sağlamak	ve	
diğer bilişim faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak anılan birimler arasında işbirliğini ülke düzeyinde ve bölgesel 
olarak sağlamak ve uluslararası alanda da faaliyet göstermek üzere, Adalet Bakanlığına bağlı olarak Yargı Bilişim Kuru-
munun kurulmasına dair hükümler içeren taslak hazırlanması amacıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Çalışması

Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli politikaların üretilmesi ve belirlenmesi, bunu gerçekleştir-
meye yönelik planların hazırlanması, buna yönelik metodolojilerinin oluşturulması ve ilgili yasal düzenlemelerin yapıl-
ması	gerekliliği	karşısında,	Ulusal	güvenlikle	ilgili	hassas	bilgilerin	uluslararası	standartlarda	korunması	amacıyla	ha-
zırlanması	öngörülen	Ulusal	Bilgi	Güvenliği	Teşkilatı	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun	Tasarısı	taslağı	ile	ilgili	komisyon	
kurulması yönündeki hazırlık çalışmalarımız devam etmektedir.

Avukatlık Kanunu Çalışması

Avukatlık mesleğinin icrasında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerileri getirilmesi; önerilerin mevzuat de-
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ğişikliğini gerektirmesi durumunda bunların taslaklarının hazırlanması amacına yönelik çalışmalar yapmak üzere 
09/04/2010 tarihli Bakan Olur’u ile oluşturulan çalışma grubu çalışmalarına devam etmektedir.

2992 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Çalışması

Toplumsal hayatta meydana gelen değişim ve gelişimlere paralel olarak, toplumsal ihtiyaçlar ve beklentilerin karşılan-
ması, Ülkemiz için gerekli ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulması, sosyal ve demokratik devlet ilkeleri, demok-
ratik, şeffaf ve geniş tabanlı kararların oluşturulması ve mukayeseli hukuk uygulamaları çerçevesinde bir çok alanda 
düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 12/09/2010 tarihinde yapılan halkoylamasıyla kabul edilmiş ve 
kesin sonuçlar 23/09/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Anayasa değişikliği kap-
samında	2992	sayılı	Adalet	Bakanlığının	Teşkilât	ve	Görevleri	Hakkında	Kanun	Hükmünde	Kararnamenin	Değiştirile-
rek Kabulü Hakkında Kanunda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

Adalet Akademisi Kanunu Çalışması

Adalet	Akademisi	Kanununun	tümü	gözden	geçirilerek,	Akademinin	hâkim,	savcı,	avukat	ve	noterlerin	yetişmesindeki	
rolünün	daha	etkin	hâle	getirilmesi	ve	bu	kurumun	hukuk	hayatımızdaki	etkinliğinin	arttırılması	amaçlanmaktadır.

İcra ve İflas Kanunu Çalışması

Yürürlükteki	İcra	ve	İflâs	Kanununun	yerini	almak	üzere	Dünyada	ve	Ülkemizde	yaşanan	sosyal,	ekonomik,	teknolojik	
değişikliklere	uygun	ve	günümüz	ihtiyaçlarına	cevap	veren,	modern	bir	icra	ve	iflâs	sisteminin	kurulması	ve	yeni	bir	
Kanun Tasarısı taslağı hazırlanması amacıyla 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi hükmü uyarınca, 08/05/2012 tarihli 
Bakan “Olur’u ile oluşturulan Bilim Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir.

Adli Tıp Kurumu Kanunu Çalışması

Çalışmayla; Adlî Tıp Kurumunun sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri getirilmesi; Denetleme raporunda belirtilen 
tespit ve önerilerin değerlendirilmesi; önerilerin mevzuat değişikliğini gerektirmesi durumunda bunların taslaklarının 
hazırlanması amaçlanmaktadır.

Hukuk Eğitiminde Yaşanan Sorunların Tespiti ve Bu Sorunlara Çözüm Bulunması Çalışması

Çalışmayla; hukukun modern devlet yaşamı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde tuttuğu çok önemli 
ve büyük payın doğal sonucu olarak, hukuk öğretimi ve hukukçunun eğitimi özel bir önem taşıdığından, hukukun top-
lamsal vazifesini en iyi şekilde yerine getirebilen iyi hukukçu yetiştirilmesi amaçlamaktadır.

Çocuk Alanındaki Mevzuatın Gözden Geçirilmesi Hakkında Çalışma

Çocuk hukukuna ilişkin mevzuatın, dile getirilen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi amacıyla Ba-
kanlığımız bünyesinde çalışma yapılması ve bu kapsamda, Türk Medeni Kanununun “Evlat Edinme, Velayet”; Türk 
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Ceza Kanununun “Cinsel Saldırı ve Cinsel İstismar”; Çocuk Koruma Kanununun “Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler”e 
ilişkin konularının ele alınması düşünülmektedir.

Bu itibarla, çocuk hukukuna ilişkin mevzuatın, yeniden gözden geçirilmesi amacıyla Bakanlığımızda bir Çalışma Grubu 
kurulması 30/03/2012 tarihli Bakan Olur’u ile uygun görülmüştür.

2. Fiziki Kapasite ve Teknik Altyapıdaki Gelişmeler
Adalet hizmetlerinin nitelikli çalışma ortamlarında ve yüksek teknolojinin imkanlarından yararlanılarak sunulması Ba-
kanlığımızın temel amaçları arasında önemli bir yer tutmaktadır. 

Bakanlığımızca özellikle 2003 yılından bu yana yurdun dört bir yanında, müstakil adalet saraylarının inşaatına başlan-
mış, birçoğu da çok kısa sürede tamamlanarak hizmete sokulmuştur.

2012 yılı içinde 6 adet adalet binası ile 21 adet ceza infaz kurumu yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir.

2012 Yılı İçinde Yapılan Adliye Binası Yapım İşi İhaleleri

İŞİN ADI M2

Adalet Bakanlığı Ek Bina 25.365

Bingöl Adalet Binası 10.950

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Binası 54.586

Serik Adalet Binası 6.641

Kazan Adalet Binası 4.720

Ereğli Adalet Binası 12.082

GENEL TOPLAM             114.344
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2012 Yılında Yapılan Cezaevi Yapım İşi İhaleleri

İŞİN ADI M2

Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumu 19.663

Burhaniye Ceza İnfaz Kurumu 35.000

Düzce Ceza İnfaz Kurumu 40.000

Sinop Açık Ceza İnfaz Kurumu 6.402

Fethiye Ceza İnfaz Kurumu 32.250

Menemen Ceza İnfaz Kurumu 43.386

Kocaeli Kandıra Kavşak Düzenleme

Ağrı M Tipi Ceza İnfaz Kurumu 16.740

Sincan Ceza İnfaz Kurumu 28.175

Ardahan Ceza İnfaz Kurumu 16.774

Silivri Sıcak-Soğuk  Su Otomasyon

Metris Ceza İnfaz Kurumu 8.107

Yenişehir Ceza İnfaz Kurumu 3.876

Van Ceza İnfaz Kurumu

Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu 76.349

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu 129.690

Osmaniye Ceza İnfaz Kurumu 32.652

Salihli Ceza İnfaz Kurumu 26.520

Kayseri Ceza İnfaz Kurumu 175.230

Tarsus Ceza İnfaz Kurumu 152.358

GENEL TOPLAM             840.172
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2012 yılı içinde 5 adet adalet sarayı hizmet binası ile 19 adet ceza infaz kurumu proje çalışmaları tamamlanmıştır.

2012 Yılı İçinde Projeleri Tamamlanan Adliye Binaları

İŞİN ADI M2

Adalet Bak. Ankara Personel Eğitim Merkez Binası 21.757

Denizli Ek Adalet Binası 16.367

Erzurum Tuna Apartmanı Serbestlik Bin.Dönüşüm 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Nizamiye Binası

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Binası İle Bakanlık 
Gazi Ek Binası Merkezi Soğutma Sistemi Kurulması 

GENEL TOPLAM             38.124
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İŞİN ADI M2

Erzurum Çoçuk Eğitimevi Binası 15.000

Rize Açık Ceza İnfaz Kurumu 3.000

Seydişehir Ceza İnfaz Kurumu 19.450

Ardahan Ceza İnfaz Kurumu 25.000

Yenişehir Ceza İnfaz Kurumu 3.000

Sincan Ceza İnfaz Kurumu 26.500

Ağrı M Tipi Ceza İnfaz Kurumu 10.000

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu 12.488

Denizli Ceza İnfaz Kurumu 32.290

Silivri Sıcak –Soğuksu Otomasyon

Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu 83.199

Metris Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Binası 8.107

Salihli Ceza İnfaz Kurumu 26.520

Silivri Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu 36.167

Ödemiş Ceza İnfaz Kurumu 35.786

Aksaray Ceza İnfaz Kurumu 12.488

Batman Ceza İnfaz Kurumu 92.744

GENEL TOPLAM             441.739

2012 Yılı İçinde Projeleri Tamamlanan Cezaevleri



2012 Yılı Bakanlık
Faaliyet  Raporu

66

T.C.

2012 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

2012 yılı içinde 12 adet adalet binası inşaatı ile 8 adet ceza infaz kurumu inşaatları tamamlanmıştır.

İŞİN ADI SÖZLEŞME	BEDELİ	(BİN	TL)

Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumu 12.837.000

Burdur E Tipi Ceza İnfaz Kurumu 1.881.000

Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu 20.873.000

Artvin Ceza İnfaz Kurumu 4.750.000

Silivri Ceza İnfaz Kurumu Ek Bina 4.337.000

Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu 4.715.000

Ankara Çocuk Eğitimevi 7.978.000

Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu 2.623.925

GENEL TOPLAM 59.994.925
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İŞİN ADI SÖZLEŞME	BEDELİ	(BİN	TL)

Patnos Adalet Binası 4.384.600

Ceyhan Adalet Binası 5.984.000

Erzurum Adli Tıp Grup Başk.Onarım 818.000

Tire Adalet Binası 2.227.680

Yüksekova Adalet Binası 2.444.000

Kilis Adalet Binası 5.678.000

Mersin Adalet Binası 45.944.000

Görele Adalet Binası 2.888.000

Kahta Adalet Binası 3.196.000

Sivas Adalet Binası 13.859.450

Van Adalet Binası 18.941.000

Kumluca Adalet Binası 2.898.000

GENEL TOPLAM 109.262.730

2012 Yılı İçinde İnşaatları Tamamlanan Adliye Binaları
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Konya Adalet Sarayı

İstanbul Anadolu Yakası Adalet Sarayı
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Kırşehir Adalet Sarayı

Amasya Adalet Sarayı
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2012 Yılı İçinde Projelerine Başlanılan Bölge Adliye Mahkemeleri

İŞİN ADI M2

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Binası 72.000

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Binası 45.000

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Binası 44.000

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Binası 46.000

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Binası 136.330

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Binası 26.000

Van Bölge Adliye Mahkemesi Binası 23.000

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Binası 60.000

Trabzon Adalet Binasının Bölge Adliye Binası Dönüşüm Projesi 41.277

GENEL TOPLAM 493.607

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Binası YAPIM ÖDENEĞİ TAHSİS EDİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Binası ARSA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Binası İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Konya Bölge Adliye Mahkemesi Binası İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Binası 15000

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Binası 15000
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CEZA	İNFAZ	KURUMLARININ	TİPLERE	GÖRE	DAĞILIMI

TİPİ SAYISI TOPLAM KAPASİTESİ

A 9 484

A1 8 260

A2 13 564

A3 28 2.121

B 13 857

C 7 2.558

D 2 2.232

E 45 34.502

F 14 4.975

H 5 4.090

K1 71 4.260

K2 21 1.740

L 19 31.375

M 23 10.382

T 17 17.672

Kapalı 22 6.819

Çocuk Eğitimevi 2 282

Çocuk Kapalı 3 1.008

Kadın Açık 1 350

Kadın Kapalı 5 2.256

Müstakil Açık 41 14.483

Toplam 369 143.270

Ceza infaz sistemine yönelik çalışmalar içerisinde fiziki alt yapıya yönelik faaliyetler büyük önem taşıdığından, gerçek-
leştirilen bu değişimler modern ve güvenlikli ceza infaz kurumlarının inşasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda 39 ceza 
infaz kurumunun yapımı devam etmekte olup, 2013 yılı içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır.

2012 yıl sonu itibariyle mevcut ceza infaz kurumlarını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
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Kapasitesi yüksek ve yeni yapılan ceza infaz kurumlarının bulunduğu bölgelere ek olarak bir açık ceza infaz kurumu 
yapılması ile ilgili çalışmalar hızla sürdürülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Isparta, 
Kocaeli, Sivas ceza infaz kurumlarının ek açık kısımları ile Bursa E Tipi ve Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına 
ek bina yapılarak faaliyete geçirilmiştir. Böylece önemli bir kapasite artırımı sağlanmıştır.

EK YAPILAN YER DURUMU KAPASİTE

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ek Açık 430

Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ek Açık 300

Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ek Bina 140

Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ek Açık 140

Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ek Bina 426

Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ek Açık 150

Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ek Açık 140

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Ek Kadın Açık 360

Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu Açık 400

Toplam 2.486
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CEZA	İNFAZ	KURUMU KAPASİTESİ

Aliağa K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 42

Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 32

Domaniç K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 60

Bolu Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu 268

Mudurnu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 32

Çubuk B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 48

Haymana B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 54

Karaburun A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 28

Toplam 564

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

Bu çerçevede 2012 yılında kapatılan ceza infaz kurumlarının listesi aşağıda yeralmaktadır.
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Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü

Sakarya Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü
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Bugün yargı sistemimiz gelişmiş ülkelere örnek olacak bir bilişim altyapısına sahiptir. Avrupa Etkin Yargı Komisyonu 
(CEPEJ) Raporlarında ülkemizi Avrupa Konseyi ülkeleri içerisinde mahkemelerde bilişim teknolojilerini “çok yüksek 
düzeyde” kullanan ülkeler arasında saymaktadır.

Bakanlığımız	bilişim	hizmetleri	çerçevesinde	Ulusal	Yargı	Ağı	Bilişim	Sistemi	(UYAP)	bakım	çalışmalarını	ana	hizmet	
olarak yürütmektedir. Bu kapsamda;

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

�� Bilişim ağı alt yapısının kurulması, geliştirilmesi 

�� Adalet Bakanlığı birimleri ile yargı birimlerinin bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, kesintisiz güç kaynağı, aktif ağ cihazı gibi 
bilişim ve iletişim teknolojisi donanım ihtiyaçlarının karşılanması

�� Mevcut sistem yazılımlarının geliştirilmesi

�� Yeni yazılım, modül veya alt sistemlerin geliştirilmesi

�� Donanım ve yazılımların bakım ve onarımı

�� Sistemler arası entegrasyon ile veri paylaşımı

�� Adalet hizmetlerinin avukat, vatandaş ve kurumlara internet üzerinden sunumu

�� Elektronik imza temin ve kullanımı

�� İnternet/intranet ve portal

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

�� Bilgi ve iletişim teknolojileri ile haberleşme (serbest kürsü ve e-posta, haberci)

�� Bilişim teknolojileri ve sistemleri ile programların kullanımına ilişkin eğitim ve uzaktan eğitim

�� Yardım masası (çağrı merkezi)

�� Bilgi güvenliğinin sağlanması

�� Bilişim sistemi ile ilgili mevzuat çalışmaları

�� Adli rapor ve istatistik verisi sağlama

hizmetlerini sunmaktadır.
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3. İnsan Kaynaklarındaki Gelişmeler 
Aşağıdaki Tablolarda 2012 yılına ait Ülkemizdeki hakim ve savcı sayıları ile bunların kurumsal dağılımı gösterilmiştir.  

2012 yılında fiilen çalışan hakim ve savcı sayısında 2011 yılına göre %3,6 oranında artış gerçekleşmiştir.

Türkiye	Geneli	Hâkim	Savcı	Sayıları

Bulunduğu Görev Dolu Kadro Sayısı Fiilen Çalışan

Adli Yargı ilk derece Mahkemeleri ve BAM 9.580 9.401

İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve BİM 877 855

Yargıtay 1.240 1.240

Danıştay 341 341

Anayasa Mahkemesi 41 41

Adalet Bakanlığı 239 411

Türkiye Adalet Akademisi 5 32

Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulu 160 162

Toplam 12.483 12.483
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Bakanlığımız insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi çalışmalarında Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CE-
PEJ) verilerini esas almaktadır. 

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

ÜLKE Profesyonel Hakim Profesyonel Olmayanlar Toplam

Polonya 27,8 57.8 85,6

İsveç 11.3 85 96,3

Finlandiya 18 68.6 86,6

Macaristan 29 43.9 72,9

İsviçre 14,5 32.8 47,3

Belçika 14,8 24,5 39,3

Lüksemburg 36,7 -- 36,7

Yunanistan 18 -- 18

Bulgaristan 29,8 -- 29,8

Rusya 22,4 -- 22,4

İspanya 10,2 16,7 26,9

Portekiz 18,4 4.3 22,7

Avusturya 17,8 -- 17,8

Romanya 19 -- 19

Almanya 24,3 120 144.3

Hollanda 15,2 -- 15,2

Türkiye 10.6 (2010Yılı) -- 10,6
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ÜLKE Savcı Sayısı

Rusya 22,1

Bulgaristan 19,8

Macaristan 17,9

Norveç 11,7

Polonya 14,8

Almanya 6,4

Portekiz 13,9

Romanya 10,9

Danimarka 13,5

Fransa 3

İsveç 10,6

İtalya 3,3

Belçika 7,7

Finlandiya 6,9

Türkiye 5,8

Yine CEPEJ tarafından hazırlanan ve 2012 yılında kamuoyunu açıklanan ( 2010 verileriyle) Avrupa Yargı Sistemleri ra-
poruna göre Avrupa Konseyine üye Ülkelerde yüz bin kişiye düşen savcı sayısı ortalama 11,1 dir. Aşağıdaki tabloda bazı 
üye ülkelere ilişkin yüz bin kişiye düşen savcı sayıları verilmiştir.



79

3Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Yıllara	Göre	İlk	Derece	ve	Bölge	Mahkemeleri	Hâkim	Savcı	Sayıları

Adli Yargı İdari Yargı

Yıllar Hâkim Savcı BAM Toplam
İdari 
Hâkim

Vergi 
Hâkimi

BİM Toplam
Genel 

Toplam

2002 4.666 3.156 - 7.822 232 187 92 511 8.333

2003 4.630 3.065 - 7.695 259 199 90 548 8.243

2004 4.555 3.035 - 7.590 251 166 78 495 8.085

2005 4.464 2.964 - 7.428 266 161 86 513 7.941

2006 4.723 3.408 - 8.131 519 220 105 844 8.975

2007 4.945 3.736 - 8.681 536 242 115 893 9.574

2008 5.117 3.844 - 8.961 530 232 125 887 9.848

2009 5.207 3.924 - 9.131 568 273 123 964 10.095

2010 5.264 4.011 - 9.275 559 269 120 948 10223

2011 5.343 4.098 15 9.456 475 255 132 862 10.318

2012 5494 4047 15 9583 468 251 158 877 10460

Yüksek	Mahkemelerde	Tetkik	Hâkimi,	Savcı	ve	Raportör	Sayıları	(2012)

Yargıtay Danıştay Anayasa Mahkemesi

Tetkik	Hâkimi Yargıtay Savcısı
Tetkik 
Hâkimi

Danıştay 
Savcısı

Hâkim	Savcı	Kökenli	
Raportör

Diğer Mesleklerden 
Raportörler

1006 234 307 34 41 15

1240 341 56
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İdari	Görevlerde	Çalışan	Hâkim	Savcı	Sayıları	(2012)

Adalet Bakanlığı
Türkiye Adalet 

Akademisi
Hâkimler	ve	Savcılar	

Yüksek Kurulu
Toplam

Kadrolu 239 5 160 404

Geçici Yetkili 172 27 2 201

Toplam 411 32 162 605

Türkiye’de Cinsiyet Dağılımına Göre Savcı Oranları (2012)

%93 4057 Erkek

%7 300 Kadın

% 93

% 7
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Türkiye	Geneli	Cinsiyet	Dağılımına	Göre	Hâkim	Savcı	Oranları	(2012)

Erkek Yüzde Kadın Yüzde

Hâkim 5332 66 2794 34

Savcı 4057 93 300 7

Toplam 9389 %75,2 3094 24,8

Türkiye’de	Cinsiyet	Dağılımına	Göre	Hâkim	Oranları	(2012)

%66 5332 Erkek

%34 2794 Kadın

% 66

% 34
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Ülkemizde hakim ve savcı sayısının artırılması için önemli gayretler sarf edilmektedir. Bu gayretler neticesi önemli me-
safeler	kaydedilmiş	olunmasına	rağmen	henüz	yeterli	bir	noktaya	ulaşılamamıştır.	Hâkim	ve	savcı	adaylığı	kadrosunun	
arttırılması için, avukatlıktan geçişin kolaylaştırılması ve staj sürelerinin kısaltılması gibi konularda mevzuat değişikleri 
yapılmıştır.  

2012	yılında,	adli	ve	idari	yargı	hâkim	ve	savcı	adaylığı	kadrosuna	atananların	sayısı	ile	cinsiyete	göre	dağılımları	aşağı-
daki Tabloda belirtilmiştir. 

2012	Yılında	İdari	ve	Adli	Yargı	Hâkim	ve	Savcı	Adaylığına	Atananların	Sayısı

UNVAN SAYI KADIN ERKEK

Adli	Yargı	Hâkim	ve	Savcı	Adayı 800 214 586

İdari	Yargı	Hâkim	Adayı	 100 40 60

TOPLAM 900 254 646

UNVAN TOPLAM KADIN ERKEK

İcra Müdürü 850 119 731

İcra Müdür Yardımcısı 1.803 518 1.285

TOPLAM 2.653 637 2.016

Adalet hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesinde hakim ve savcı dışındaki adalet personelinin sayısının da yeterli dü-
zeyde olması önem taşımaktadır. Adalet sistemimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla bu alandaki açık büyük oranda 
kapatılmıştır. 

Bu kapsamda 2012 yılında icra müdürlüğü ve icra müdür yardımcılığı kadrolarına yapılan açıktan ve naklen atama 
sayıları aşağıda belirtilmiştir. 

İcra Müdür ve Yardımcıları Sayıları
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2012 Yılında Gerçekleştirilen Açıktan ve Naklen Atama Sayıları

UNVAN TOPLAM KADIN ERKEK

AÇIKTAN ATAMA 130 43 87

KURUM	İÇİ	NAKİL 123 13 110

AÇIKTAN YENİDEN ATAMA 1 0 1

TOPLAM 254 56 198

Unvan ADET KADIN ERKEK

Açıktan atama 5102 1900 3202

Kurumlar arası nakil 29 11 18

Açıktan yeniden atananlar 3 1 2

Özelleştirme 4/c 146 15 131

Shçek-atama 122 46 76

Özelleştirme 4046 140 40 100

Terörle mücadele 9 1 8

Toplam 5551 2014 3537

2012 yılında Merkez Dışı Birimlere Gerçekleştirilen Açıktan ve Naklen Atama Sayıları
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UNVAN ADET KADIN ERKEK

Açıktan atama 2 2 0

Açıktan ve yeniden atama 1 0 1

Özelleştirme 1 1 0

Kuruma nakil 23 8 15

Sözleşme 14 1 13

Toplam 41 12 29

Unvan ADET

Açıktan atama 6

Kurum dışından nakil 57

Açıktan yeniden atama 16

İkinci görevli atama 10

2012 yılında merkez teşkilatına yapılan açıktan ve naklen atama sayıları ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bakanlığımızın 2012 yılında adli tıp hizmetlerine yönelik olarak yapmış olduğu açıktan ve naklen atama sayıları ise şu 
şekilde gerçekleşmiştir.
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Bakanlığımızda Çalışan Personel Sayısı

ADET KADIN ERKEK

MERKEZ	TEŞKİLATINDA	GÖREV	YAPAN	PERSONEL	
SAYISI(KADROLU/SÖZLEŞMELİ)

1.670 600 1.070

TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN PERSONEL 
SAYISI(KADROLU/SÖZLEŞMELİ/GEÇİCİ)

100.936 26.444 74.492

TOPLAM 102.606 27.044 75.562

%74 Erkek

%26 Kadın

% 74

% 26

Adalet Bakanlığında Çalışan Personel Sayısı Kadın– Erkek Grafiği
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4. Mesleki Yetkinlik Alanındaki Gelişmeler
Görev yaptığı mahaldeki Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabi dil kurslarına kurs bedelinin %60’ı Bakanlığımız, 
%40’ı kursa katılan ilgili tarafından ödenmek suretiyle 9 ay süreyle ve bir defaya mahsus olmak üzere devam etme olana-
ğı bulunmaktadır. Bu çerçeve de 2012 yılında bütçe kanunu hükümlerine göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabii 
merkezlerde verilen yabancı dil kurslarına katılmak üzere İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun kararı doğrultusunda 
238 hakim ve savcıya (181 taşra, 57 merkez) kurs bedelinin % 60’ı oranında katkı sağlanmıştır.

Bakanlığımızca hakim ve savcılar dışındaki adalet personeline yönelik olarak çeşitli konularda düzenlenen eğitim çalış-
malarına büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda 2012 Yılı Eğitim Planı ve Programlarının uygulanması kapsamında 
toplam (görevde yükselme eğitimleri dahil olmak üzere) 5.756 adalet personelinin fiilen katıldığı bir eğitim dönemi 
geçirilmiştir. Yıllara göre eğitimlere katılan personel sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

YIL KATILAN SAYISI

2008 6.571

2009 5.226

2010 5.226

2011 4.439

2012 5.756

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli personelin hizmet öncesi, aday me-
murluk, hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri, eğitici eğitimi ve görevde yükselme eğitimleri; 225 eğitim kapasiteli Ceza 
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi, 185 eğitim kapasiteli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutu-
kevleri	Personeli	Ord.	Prof.	Dr.	Sulhi	DÖNMEZER	(İstanbul)	Eğitim	Merkezi,	320	eğitim	kapasiteli	Ceza	İnfaz	Kurumları	
ve	Tutukevleri	Personeli	Hüseyin	TURGUT	(Erzurum)	Eğitim	Merkezi	ile	200	eğitim	kapasiteli	Ceza	İnfaz	Kurumları	ve	
Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezinde yapılmaktadır.

Ülkemizin uluslararası etkinliğini artırmak, dost ve akraba ülkelerle işbirliğini geliştirmek için talepte bulunan ülkelerin 
ceza evlerinde görev yapan personele eğitim verilmesi eğitim programlarımız hedefleri arasında yer almaktadır. Bu kap-
samda	yürütülen	Uluslararası	eğitimlerde	bu	güne	kadar,	Moldova,	Suudi	Arabistan,	Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti,	
Suriye, Afganistan ve Kosova ceza infaz kurumlarında görevli çeşitli unvanlarda personele eğitimler verilmiş olup, 2012 
yılında Suudi Arabistan ceza infaz kurumlarında görevli 58 personele yönelik eğitim gerçekleştirilmiştir.
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2012 yılı içerisinde Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarında, hizmet içi eğitim kursu, 
UYAP	Hizmet	İçi	Eğitim	Semineri,	Orantılı	Güç	Kullanımı	(Mesleki	Müdahale	Teknik	ve	Taktikleri)	konularında	top-
lam, 1286 personel eğitime katılmıştır.

5. Adalet Sisteminde Planlama Çalışmaları

Yargı Reformu Stratejisi ile İlgili Faaliyetler
“Yargı Reformu Stratejisi”, Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde 23 üncü fasıl olan “Yargı ve Temel Haklar” 
faslı kapsamında hazırlanması gereken temel belgelerden biridir. Bu belge, tüm yargı paydaşlarının katılımıyla genel bir 
mutabakat çerçevesinde hazırlanan ortak aklın bir ürünüdür. Belgenin hazırlanmasında, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Cumhuriyet başsavcıları, Adalet Komisyonu Başkanları, Tür-
kiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Yükseköğretim Kurumu ve sivil toplum örgütleri olmak üzere toplumun tüm 
kesimlerinin sürece katılımları sağlanmış ve görüşleri alınmıştır. Bu çalışmalar sonucunda oluşan taslak metin ve uygu-
lama adımlarını içeren “Eylem Planı”, Bakanlar Kurulu’nda görüşüldükten sonra Avrupa Birliği organlarına sunulmuştur. 

Yargı Reformu Stratejisi’nde tüm adalet sistemini ilgilendiren amaç ve hedefler yer almaktadır. Eylem Planı’nda ise 
amaç ve hedeflerin açıklamaları ve faaliyetleri ile zamanlaması, sorumlu kurumları ve mali kaynağı bulunmaktadır. Söz 
konusu amaç ve hedeflerin uygulanmasının izlenmesi için izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Bu izleme 
ve değerlendirme sistemi sorunlu alanların giderilmesi için gerekli adımların atılmasını sağlamaktadır. 

Bakanlığımızca yürütülmekte olan Yargı Reformu Stratejisi’nin güncellenmesi çalışmaları ile; uygulanma durumunun 
tespit edilmesi, karşılaşılan sorunların giderilmesi ile dünyada ve ülkemizde yaşanan yeni gelişmelerin Belge’ye yan-
sıtılması hedeflenmektedir. Hazırlık çalışmaları kapsamında bu güne kadar; Bakanlık bünyesinde komisyon kurulmuş, 
İzmir Çeşme’de uluslararası katılımlı tüm yargı aktörlerinin bulunduğu bir çalıştay düzenlenmiş ve 2 – 3 Nisan 2012 
tarihlerinde	Ankara’da	“Uluslararası	Yargı	Reformu	Sempozyumu”	yapılmıştır.	Bu	çalışmalar	sonucunda	taraflarca	dile	
getirilen görüşler de dikkate alınarak Yargı Reformu Stratejisi Taslağı hazırlanmıştır. Önemli yeniliklerin getirildiği Tas-
lak, 11 Eylül 2012 tarihinde kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulmuştur. Taslak ayrıca Başbakanlık ve Bakanlıklar ile 
yüksek yargı organları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler ve hukuk fakülteleri gibi konuyla 
ilgili kurum ve kuruluşlara kitapçık halinde gönderilmiş ve Taslak hakkındaki görüş ve önerilerin yazılı olarak bildiril-
mesi istenmiştir. Gerek elektronik posta aracılığıyla kamuoyundan gelen görüşler gerekse resmi yazışmalar sonucunda 
temin edilen görüşler taslağın ilgili bölümlerine işlenmiştir.
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Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu (02-03 Nisan 2012)

11	amaç	ve	103	hedefin	bulunduğu	Taslakla	önemli	yenilikler	getirilmektedir.	Bu	yeniliklerin	bazıları	şunlardır:	

�� Amaç ve hedef sayısı artırılarak kapsamı genişletilmiştir.

�� Strateji Belgesinin düşünsel arka planında yer alan insan hakları uygulamalarının geliştirilmesi bu defa ayrı bir disip-
lin olarak ele alınmıştır.

�� Yargı alanında uluslararası ilişkilerin etkinleştirilmesi ayrı bir amacı oluşturmaktadır.

�� Adalet örgütünün etkinleştirilmesi adı altında yeni bir amaç öngörülmüştür. 
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�� İnsan kaynakları daha kapsamlı bir anlayışla ele alınmıştır.

�� Hukuk eğitimi ve toplumun bilinç düzeyinin artırılması için hukuk kliniği uygulamalarının hayata geçirilmesine yer 
verilmiştir.

�� Adalet örgütünde saydamlığın artırılması için adliyelerin faaliyet raporları hazırlaması gibi yenilikler öngörülmüştür. 

�� Bazı suç türlerinin soruşturulması ve kovuşturulmasında ölçütlerin ve rehber ilkelerin oluşturulması hedeflenmiştir.

�� Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ülkemiz hakkında verdiği ihlal kararlarına yol açan uygulama ve mevzuattan 
kaynaklanan sorunların giderilmesi ayrı bir hedef olarak öngörülmektedir. 

�� Yargılamaların hızlandırılması için adli zaman yönetimi sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir.

Ayrıca Yargı Reformu Stratejisi’nin uygulanması ile ilgili olarak pozitif gündem kapsamında Brüksel’de Avrupa Birliği 
organlarına bir sunumda bulunulmuştur.

Adalet Bakanlığı Stratejik Planı (2010- 2014)
Bakanlığımız Stratejik Planı (2010 – 2014) hazırlık çalışmaları, 2007 yılında başlatılmıştır. Stratejik Plan çalışmalarında 
adalet hizmetlerinin önem ve özelliği dikkate alınarak katılımcılığın sağlanmasına azami özen gösterilmiştir. Stratejik 
Plan, Bakanlığımızda görev alan her kademedeki çalışanın ve dış paydaşlarımızın katılımı sağlanarak, üst düzeydeki yö-
neticilerin de sahiplenmesi ve tüm birimlerin uyum içinde çalışması ile tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 
özveriyle hazırlanan ve 2010 – 2014 yıllarını kapsayan Bakanlığımız Stratejik Plan’ı Sayın Bakan’ın 03/09/2010 tarihinde 
düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulmuştur. 

Plan;	mevzuat	analizi,	GZFT	analizi,	misyon,	vizyon,	stratejik	amaçlar,	hedefler,	stratejiler,	takvim	ve	performans	göster-
gelerini içermektedir. Her bir hedefin sorumlu ve ilgili birimleri belirlenmiştir.  

Stratejik Plan, yapılan çalışmaların izlenmesi açısından Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’a da gönderil-
miştir. Her yıl bir sonraki yılın Performans Programı plana dayalı olarak hazırlanmakta ve Plan hayata geçirilmektedir. 
Uygulamalar	her	yıl	 faaliyet	 raporları	 vasıtasıyla	kamuoyuna	duyurulmaktadır.	Faaliyet	 alanı	 itibariyle	bazı	 alanların	
performans hedeflerinin belirlenmesinde ve performansın ölçülmesinde zorluklar yaşanabilmektedir.  

Stratejik Plan; bir yandan kamu yönetimine dinamizm kazandırırken, öte yandan da kurumsal kültürün ve kimliğin ge-
liştirilmesine 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 ge-
reği olarak, Stratejik Plan’da belirtilen taahhütlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kamuoyu tarafından yakından 
takip edilmektedir. 
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6. Mahkemeler Teşkilatındaki Gelişmeler 
5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında 
Kanun uyarınca hukuk ve ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önün-
de	tutularak	belirlenen	ilçelerde	Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulunun	olumlu	görüşü	alınarak	Adalet	Bakanlığın-
ca kurulmaktadır. Benzer şekilde 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, 
bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca kurulmaktadır. 

Adli yargıda mahkeme sayısı 2011 yılına oranla 2012 yılında % 2 oranında artış göstermiştir.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerini Gösterir Tablo

Mahkeme 2011 2012

Ağır Ceza Mahkemesi 241 294

Asliye Ceza Mahkemesi 1.201 1214

Sulh Ceza Mahkemesi 1.029 1043

Asliye Hukuk Mahkemesi 982 1013

Sulh Hukuk Mahkemesi 861 785

Kadastro Mahkemesi 701 602

İcra Mahkemesi 210 232

İş Mahkemesi 178 263

Aile Mahkemesi 199 303

Ticaret Mahkemesi 116 184

Tüketici Mahkemesi 26 43

Fikri Sınaî Haklar Mahkemesi 11 14
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MAHKEME SAYI

Bölge İdare Mahkemesi 28

İdare Mahkemesi 98

Vergi Mahkemesi 62

Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerini Gösterir Tablo

Mahkeme 2011 2012

Fikri Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi 11 12

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 19 20

Çocuk Mahkemesi 73 100

Deniz Ticaret Mahkemesi 2 2

Toplam 6.025 6151

2012 yılı itibariyle idari yargı mahkeme sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bakanlığımızın mahkemeler teşkilatı için yürüttüğü çalışmaların en önemlilerinden birisi bölge adliye mahkemelerinin 
faaliyete geçirilmesine ilişkin bulunmaktadır. Yasal alt yapısı 2004 yılında tamamlanan mahkemeler öncelikle 9 yerde 
kurulmuştur. Daha sonra 15 yere çıkartılan mahkemelerin Cumhuriyet başsavcıları atanmıştır. Düzenli olarak Müsteşar 
başkanlığında Cumhuriyet başsavcıları ile bölge adliye mahkemelerinin mevcut arsa ve bina durumları, karşılaşılan tek-
nik ve hukuki sorunlar ile bunlara ilişkin çözüm önerileri gibi konulara ilişkin toplantılar yapılarak ihtiyaçlar belirlenmiş 
ve bunların giderilmesi için faaliyetler sürdürülmüştür. 
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Bölge Adliye Mahkemesi Sayıları

MERKEZ MAHAL Bölge Adliye Mahkemesi

Adana Adana 1

Ankara Ankara 1

Antalya Antalya 1

Bursa Bursa 1

Diyarbakır Diyarbakır 1

Erzurum Erzurum 1

Gaziantep Gaziantep 1

İstanbul İstanbul 1

İzmir İzmir 1

Kayseri Kayseri 1

Konya Konya 1

Sakarya Sakarya 1

Samsun Samsun 1

Trabzon Trabzon 1

Van Van 1

Genel Toplam 15
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7. İnsan Haklarına Yönelik Çalışmalar 

AİHM’ e Türkiye Aleyhine Yapılan Başvurular
2011 yılı sonunda Ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde bekleyen derdest başvuru sayısı 
15950 adet, 2012 yılı sonunda Ülkemiz aleyhine AİHM önünde bekleyen derdest başvuru sayısı 16876 adettir.

AİHS Maddelerine Göre Başvuru ve İhlal Sayılarının Dağılımı

Söz konusu dönem içinde toplam 184 başvuru Hükümetimize bildirilmiştir. Bu başvurularda toplamda 388 ihlal iddiası 
ileri sürülmüştür. Bunlar içinde 83 başvuruda 142 ihlal iddiası ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 5. Maddesi 
(özgürlük ve güvenlik hakkı) ilk sırada gelmektedir. Bunu 39 başvuruda 65 ihlal iddiası ile AİHS 2. Maddesi (yaşam 
hakkı), 42 başvuruda 62 ihlal iddiası ile AİHS 3. maddesi (işkence yasağı) ve 55 başvuruda 62 ihlal iddiası ile AİHS 6. 
Maddesi (adil yargılanma hakkı) izlemektedir. En az başvuru ise ikişer başvuru/ihlal iddiası ile AİHS 14 (ayrımcılık 
yasağı) ve AİHS Ek. P1. 2. (eğitim hakkı) Maddeleri kapsamında ileri sürülmüştür. 

 Başvuru Sayısı 
 İhlal İddiası

Toplam	Başvuru:	268
Toplam	İhlal:	388
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1 Mart 2012 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında Hükümetimize tebliğ edilen başvurulardan 28 tanesinin (%15) dostane 
çözüm veya tek taraflı deklarasyon ile sonuca bağlanabilmesi amacıyla hükümet görüşünün sunulmamasına karar ve-
rilmiştir. Geri kalan 156 adet (%85) başvuru  hakkında ise hükümet görüşü verilmesine karar verilmiştir.

AİHM’ e Yapılan Başvurulara İlişkin Hazırlanan Hükümet Görüşleri

Hükümet görüşlerinin biçimi, AİHM içtihatları ve diğer ülkelerin savunmaları incelenerek ve AİHM hukukçuları ile 
toplantılar yapılarak hazırlanmıştır. Gelişen AİHM içtihatları nazara alınarak güncellenmektedir.

2012 yılı içinde hükümet görüşü hazırlanmak üzere Bakanlığımıza bildirilen toplam 184 başvuruda; 90 başvuru hakkın-
da hükümet görüşü hazırlanmıştır. En çok hükümet görüşü AİHS 2. ve 5. Maddelerinden gönderilmiştir.

AİHS 5. Maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkı) kapsamında 52 başvuruda dostane çözüm teklifi yapılmıştır. Bunu 32 
başvuru ile AİHS 6. Maddesi (adil yargılanma hakkı), üç (3) başvuru ile AİHS 10. Maddesi (ifade özgürlüğü) ve bir 
başvuru (1) ile AİHS 2. Maddesi (yaşam hakkı) izlemiştir.

AİHM Kararlarının İcrasına İlişkin Faaliyetler

Türkiye Hakkında Verilen Kararlar

Mahkeme 2012 yılında Türkiye hakkında 8.048 başvuruyu karara bağlamış ve 7.914’ünü kabul edilemez bularak red-
detmiştir. AİHM; Ülkemiz hakkında esasa ilişkin verdiği 123 karardan; 117 kararda en az bir AİHS maddesinin ihlal 
edildiğine hükmetmiş, üç (3) başvuruda ihlal bulunmadığı sonucuna varmış ve üç (3) başvuruda diğer kararlar (düşme 
vb.) vermiştir. Ayrıca AİHM tarafından 99 başvuru hakkında dostane çözüm, yedi (7) başvuru hakkında ise tek taraflı 
deklarasyon nedeniyle kayıttan düşme kararı verilmiştir.

Hükmedilen Tazminatların Ödenmesi

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan protokol gereği, AİHM tarafından hükmedilen tazminatların Bakanlığımız tarafından 
ödenmesi, 1 Mart 2012 tarihinden sonra kesinleşen kararlar açısından söz konusudur. 

Söz konusu dönemde, 80 başvuru için ihlal ve tazminat kararı verilmesi nedeniyle, 80 başvuru için dostane çözüm 
yoluna gidilmesi ve 6 başvuru için de tek taraflı deklarasyon nedeniyle olmak üzere toplam 166 başvuru için ödeme 
yapılmıştır.

AİHM tarafından verilen tazminat kararı, dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon sonucu yapılan ödemeler dahil 
olmak üzere başvuranlara, 1 Haziran ve 31 Aralık 2012 tarihleri arasında toplam 1.707.060,00 Avro (3.929.200,41 TL) taz-
minat ödenmiştir.

Son üç yıla bakıldığında, ihlal kararı sayısındaki azalışa paralel olarak, tazminat miktarı ödemesinde de azalış olmuştur. 
Son üç yıl içinde en az tazminat ödemesi 2012 yılında yapılmıştır.
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Hazırlanan Eylem Planları ve Eylem Raporları

2012 Yılında gönderilen eylem planı ve eylem raporlarına esas olmak üzere, Ülkemiz hakkında verilen bütün AİHM ka-
rarları tercüme ettirilmiş, kararı veren yargı makamları ve ilgili kamu kurumu başta olmak üzere, tüm kararlar Anayasa 
Mahkemesi,	Yargıtay,	Danıştay,	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	İnsan	Hakları	Komisyonu,	İnsan	Hakları	Kurumu,	Hâkim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Maliye Bakanlığı’na gönderilmiş, Bakanlığımız İnsan Hakları Daire Başkanlığı kurumsal 
internet adresi olan www.inhak.adalet.gov.tr adresinde erişime açılmıştır.   

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi AİHM Kararlarının İcra Dairesi’ne 1 Mart 2012 ile 31 Aralık 2012 arasında 51 eylem 
planı (% 67) ve 25 eylem raporu (% 33) gönderilmiştir.

İnsan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik diğer faaliyetler

İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı

Bakanlığımızca İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesine İlişkin bir Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır. Taslak, Bakanlar 
Kuruluna sunularak hayata geçirilmesi öngörülmektedir. 

Taslak Eylem Planı 14 ana amaçtan oluşmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için 48 hedef belirlenmiş olup, söz 
konusu hedeflere ulaşılmasına yönelik yapılacak faaliyetler öngörülmüştür.

Eylem Planındaki Temel Amaçlar;

1) Yaşama hakkı ihlallerinin önlenmesi

2) İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi

3) Yaşama hakkı ile işkence ve kötü muamele ihlallerine yönelik etkin soruşturma yapılması

4) Özgürlük ve güvenlik hakkı ihlallerinin önlenmesi

5) Makul sürede yargılanmanın sağlanması

6) Mahkemeye erişim hakkının etkin bir şekilde sağlanması

7) Savunmanın etkinliğinin 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
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8. Yayın Çalışmaları
Bakanlığımızca yargı teşkilatının ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda yayınlar yapılmaktadır.

Hukuki konulara ilişkin yayınlarımız Bakanlığımız merkez ve merkez dışı birimleri  ile TBMM, Milli Kütüphane, hukuk 
fakülteleri ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmektedir.

Bakanlık ve Müsteşarlık Makamları, Özel Kalem, Basın Müşavirliği, genel müdürlük ve daire başkanlıkları tarafından 
talep edilen günlük, haftalık gazeteler ve dergilerden, aylık ortalama 3.000 adet temin edilerek ilgili birimlerin hizmetine 
verilmektedir.

Ayrıca, basımı yapılan kitaplar ile elektronik telefon rehberi “www.yayin.adalet.gov.tr” adresinde de yayınlanmaktadır.

NO BASKISI YAPILAN KİTAPLAR MİKTARI

1 Türk Ceza Kanunu 7.500 Adet

2 Türk Medeni Kanunu 5.000 Adet

3 Türk Ticaret Kanunu 5.000 Adet

4 Türk Borçlar Kanunu 5.000 Adet

5 Hukuk Muhakemeleri Kanunu 5.000 Adet

6 İcra ve İflas Kanunu 5.000 Adet

7 Noterlik Kanunu 5.000 Adet

8 Adalet Dergisi 11.400 Adet

9 Emval-i Metruke 10.000 Adet

10 Adalet Bakanlığı Telefon Rehberi 1.500 Adet

11 Adalet Bakanlığı Kanunlar Kitabı 1.000 Adet
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NO SATIN ALINAN KİTAPLAR MİKTARI

1 Milli Anayasa Şurası Tebliğler ve Teklifler 100 Adet

2 Çeşitli Kanun Kitaplarından oluşan Kitapçık Seti 640 Adet

NO BASILI YAYIN ABONELİK İŞLEMLERİ MİKTARI

1 Denetişim Dergisi 10 Adet

2 Devlet Teşkilat Rehberi Ekleri 3 Adet

Bakanlığımız, gerek stratejik yönetim faaliyetlerinin, gerekse tüm adalet sisteminin tanıtımı amacıyla;

�� Yargıda Reformun Neresindeyiz?

�� Yargı Reformu Stratejisi Taslağı

�� Turkish Judicial System (Türk Adalet Sistemi) 

�� 2011 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu

çalışmaları hazırlanarak yayımlamıştır.

Ayrıca “Yargı Mevzuatı Bülteni” internet üzerinden olmak üzere yayınlanmaya başlanmıştır.

9. Ceza İnfaz Sistemine Yönelik Faaliyetler
Çağdaş demokrasilerde ceza infaz sisteminin etkinliği kadar insancıllığı da önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 
Ceza infaz sistemine ilişkin yeni yaklaşımlarda; suçluların ıslahı, topluma kazandırılması ve tekrar suç işlemelerinin 
önlenmesi ön planda bulundurulmaktadır. Çağdaş ceza infaz anlayışı doğrultusunda son yıllarda ceza infaz sistemine 
ilişkin yapılan çalışmalarla büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. 

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile oluşturulan yeni ceza adalet sistemi ile cezalandırma ve ıslah poli-
tikasında çağdaş yaklaşımlar benimsenmiştir. Diğer yandan, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanun ile 4402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunuyla modern bir infaz sis-
teminin kanuni alt yapısı oluşturulmuştur.  
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 Adli kontrol, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı ve elektronik izleme konularında yasal düzen-
lemeler kabul edilerek 2012 yılı içerisinde yürürlüğe girmiştir.

 Adli kontrol tedbirleri, sadece üç yıl ve daha az hapis cezasını gerektiren bir suç nedeniyle uygulanabilirken 5 Tem-
muz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Kanun değişikliği ile bu süre sınırı kaldırılmıştır. Artık bütün suçlar bakımından 
mahkeme, tutuklama yerine şüpheli veya sanığın adli kontrol altına alınmasına karar verebilecektir. Mevcut adli kontrol 
tedbirlerine; konutunu terk etmemek, belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek ve belirlenen yer veya bölgelere gitme-
mek tedbirleri de ilave edilmiştir. İlave edilen bu yeni tedbirler, denetimin ve kontrolün etkin bir şekilde yapılabilmesine 
olanak tanımaktadır. 05 Temmuz 2012 tarihindeki Kanun değişikliğinin ardından adli kontrol karar sayılarında % 94.6’lık 
bir artış olmuştur.

 Ceza infaz kurumlarında belli bir süre kalan hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını 
sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla 11 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6291 sayılı Kanun 
ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna 105/A maddesi eklenmiştir. Bu maddeye göre; 
açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren, koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha 
az	süre	kalan	iyi	hâlli	hükümlülerin	talebi	hâlinde,	cezalarının	koşullu	salıverilme	tarihine	kadar	olan	kısmının,	dene-
timli	serbestlik	tedbiri	uygulanmak	suretiyle	infazına,	infaz	hâkimi	tarafından	karar	verilebilecektir.	Bu	infaz	usulünden	
çocuk hükümlülerin, sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlülerin ve maruz kaldıkları ağır bir hastalık, 
sakatlık veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlülerin daha geniş bir kapsamda yararlan-
maları imkanı da getirilmiştir. 6291 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra hükümlülerin açık ceza infaz kurumla-
rına ayrılmalarına ilişkin mevzuatta yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, 05 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 
6352 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi ile bir defaya mahsus olmak üzere, altı ay süreyle açık ceza infaz kurumunda 
kalma şartı kaldırılmıştır. Bu düzenlemeler sonrasında 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 8.769’u 6352 sayılı Kanunun Geçici 
2. maddesinden yararlananlar olmak üzere; toplam 33.542 hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak 
cezasının infazına karar verilmiştir.

Elektronik izlemenin ülkemizde de kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmış, bazı ülke uy-
gulamaları ve ilgili literatür incelenmiştir. Bu kapsamda Avrupa Birliği’ne 2013 yılı içerisinde başlayacak olan “Elekt-
ronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” 
teklif edilmiş ve kabul edilmiştir. Proje öncesi tecrübe edinmek, uygulamalara ve proje faaliyetlerine yön vermek ama-
cıyla Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde elektronik izleme merkezi oluşturulmuş; bu mer-
kezde ve taşra teşkilatında müdahale ekibinde görev alacak personele eğitim verilmiştir. Elektronik izleme merkezinin 
kurulmasından sonra pilot uygulamalar kapsamında şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi 
yapılmaya başlanmıştır. Pilot uygulamalar neticesinde elektronik izleme sisteminin yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği ile koruma kurullarının işleyişi gözden 
geçirilerek, bu yönetmelikten ayrı ve bağımsız bir Yönetmelik çalışması yürütülmüştür. Denetimli Serbestlik ve Yardım 
Merkezleri ile Koruma Kurulları Danışma Kurulu ve Koruma Kurulları Yönetmelik Taslağında, koruma kurullarının 
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daha etkin çalışabilmesi amacıyla geniş bir katılım esası benimsenmiş, belirli sürelerde toplanmasının yanında, gerek 
görüldüğünde her zaman toplanabileceği de düzenlenmiştir.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı ve elektronik izleme ile ilgili mevzuat değişikliğine ilişkin bir 
taslak hazırlanmıştır.

 Ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklu çocukların kurumda bulundukları süreci kendileri için bir 
değişim ve dönüşüm süreci haline getirmek için, kişilerin bireysel ihtiyaçları ve kurumsal imkanlar 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 mes-
lek edindirme faaliyetlerine kadar her alanda sürdürülmektedir. 

Bu kapsamda 2012 yılı içinde I. Kademe Okuma-Yazma Kurslarına katılan çocuk sayısı 474, II.Kademe Okuma-Yazma Kurs-
larına katılan çocuk sayısı 268, Açık İlköğretim Okuluna devam eden çocuk sayısı 256, Açık Öğretim Lisesine devam eden 
çocuk sayısı 593, Örgün Eğitime devam eden çocuk sayısı 544,  İş ve Meslek kurslarına katılan çocuk sayısı 4.435’tir.

 Yine ceza infaz kurumlarımızda yürütülen psiko-sosyal servis çalışmaları kapsamında söz konusu servis görevli-
lerinin uygulayabileceği ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklar için özel olarak tasarlanmış, Genel Bilgiler ve Yak-
laşım İlkeleri, Kişisel Gelişim, “Buradayım” Güvenli Davranış, Aile Eğitimi, İyiye Doğru Öfke Kontrol, Cinsel İstismara 
Yaklaşım, İnfaz ve Koruma Memurlarına Yönelik Psiko-Sosyal Destek Bilgilendirme programları olmak üzere 7 ayrı 
psiko-sosyal destek ve müdahale programını içeren ARDIÇ eğitimi programı geliştirilmiştir. Bunlarla birlikte, çocuk 
hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen hizmetlerin nitelikli sürdürülmesini sağlayacak kurumsal ortamın yaratılması 
amacına yönelik olarak kurum müdürleri, infaz ve koruma memurları ile diğer personelin kapasitelerinin güçlendiril-
mesi çalışmaları kapsamında Yönetici ve Personel Eğitim Programı geliştirilmiştir. 2012 yılı içinde ise bu eğitimlere 292 
personel katılmıştır.

  

10. Adli Tıp Kurumu Faaliyetleri 
Günümüzde başta ceza hukuku olmak üzere hukukun diğer dalları bakımından da önem taşıyan çeşitli sorunlar, adli 
bilimlerin bilimsel ve teknik görüş içeren raporlarına göre çözülmektedir. 

Dünyada bilim ve teknik alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak, klasik adli tıp çalışmaları ile başlayan adli bilim-
ler, giderek çeşitlenmiş ve derinlik kazanmıştır. Bugün için bu yelpazede, DNA incelemeleri, fizik-balistik incelemeleri, 
yeniden kimliklendirme, kimyasal incelemeler, uyutucu-uyuşturucu incelemeleri, adli antropoloji, böcek bilimi, adli me-
teoroloji, adli psikiyatri gibi birçok alanda başarılı çalışmalar yürütülmektedir. 

Öte yandan günümüzde insan haklarını koruyarak etkili şekilde soruşturma yapılabilmesi, büyük ölçüde adli bilimler 
verilerinden yararlanılmasına bağlı bulunmaktadır. Bu gerçekten hareketle, çağdaş ülkelerde soruşturmalar adli bilim-
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lerin	imkânlarından	yararlanılarak	bilimsel	deliller	üzerinden	yürütülmekte	ve	karara	bağlanmaktadır.	“Suçludan	delile	
değil, delilden suçluya ulaşılması” esası kabul edilmektedir. 

Adli Tıp Kurumu, Ülkemizdeki resmi tek bilirkişi kurumudur. Kurum, adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmanın ya-
nında, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları düzenlemekte; adli bilimler alanlarında sempozyum, konfe-
rans ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmekte ve eğitim programları yürütmektedir.

Bakanlığımızca	son	yıllarda,	Kurum	kapasitesinin	güçlendirilmesi,	fiziki	alt	yapı	ve	teknik	imkânlarının	arttırılması	için	
önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalarla, Kurumun insan kaynakları kapasitesi geliştirilmiş, teknik ve bilim-
sel	altyapısı	güçlendirilmiştir.	Adlî	bilimler	alanında	kullanılan	teknolojik	imkânların	çoğu	gelişmiş	ülkelerin	ilerisinde	
bulunmaktadır. Kurum, laboratuarlarıyla kalite belgeleri almakta ve uluslararası akreditasyon çalışmaları sürdürmekte-
dir.

Kurumun gelecekte daha iyi bir noktada olmasının sağlanması amacıyla Stratejik Plan ve Yargı Reformu Stratejisi kap-
samında birçok çalışma yürütülmesi hedeflenmektedir.

Adlî bilimler hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması Bakanlığımızın temel önceliklerindendir. Hizmetlerin ma-
hallinde sunulması, hızlılık, kalite ve etkinlik açısından büyük önem taşımaktadır. 

Öte yandan uluslararası kalite standartlarına uygun akredite olmuş laboratuarlar oluşturulması, adli bilimler alanında 
kullanılan teknolojik donanımın uluslararası gelişmeler gözetilerek sürekli yenilenmesi, kurumun insan kaynakları ka-
pasitesinin geliştirilmesi gibi çalışmalar sürdürülerek hizmetlerin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Adli Tıp Kurumu, 4810 sayılı kanun ile değişik 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda belirtildiği üzere 7 (yedi) bi-
rimden oluşmaktadır. 2012 yılında faaliyete geçen birimler göz önüne alınarak, 31.12.2012 tarihi itibarı ile örgüt yapısı 
aşağıda gösterilmiştir.

�� Adli Tıp Kurumu Başkanlığı (İstanbul)

�� Adli Tıp Başkanlar Kurulu (İstanbul)

�� Adli Tıp Genel Kurulu (İstanbul)

�� Adli Tıp İhtisas Kurulları (İstanbul)

�� Adli Tıp İhtisas Daireleri (İstanbul ile taşra teşkilatında 8 ilde)

�� Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları (Taşra teşkilatında 14 ilde)

�� Adli Tıp Şube Müdürlükleri (İstanbul’da 13 ilçede, taşra teşkilatında 31 ilde) 
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2012 yılında Adli Tıp Kurumu ‘nda görev yapan mevcut personel sayısı 439’ü kadın, 833’u erkek olmak üzere 1272 kişidir. 
2012 yılı sonu itibariyle görev yapan personelin, yaş ve cinsiyet durumu aşağıda belirtilmiştir.

YAŞ ERKEK KADIN TOPLAM

20-29 146 103 249

30-39 178 116 294

40-49 285 154 439

50-Üzeri 224 66 290

Adli Tıp Kurumu
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Unvan ERKEK KADIN TOPLAM

Başkan 1 1

Başkan Yardımcısı 5 5

Grup Başkanı 5 5

Adli Tıp Şube Müdürü 4 4

Antropolog 2 2

Asistan 59 14 73

Gözlem İhtisas Daire Bşk. 1 1

Morg İhtisas Daire Bşk. V.

Kimya İhtisas Daire Bşk. V.

Biyoloji İhtisas Daire Bşk. 1 1

Trafik İhtisas Daire Bşk. 1 1

Biyolog 24 20 44

Kurum Tabibi 1 1

Diş Hekimi

Diş Tabibi

Eczacı

Fizik İhtisas Daire Bşk. 1 1

İhtisas Kurul Başkanı 5 5

İhtisas Dairesi Başkanı (Ths) 4 4

İhtisas Dairesi Başkanı (Shs) 3 3

İhtisas Kurul Üyesi 31 11 42

Fizikçi 4 4
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Unvan ERKEK KADIN TOPLAM

Psikolog 3 3

Raportör

Sosyal	Hizmetler	Uzmanı 1 1

Şube Müdürü

Tabip 3 3

Uzman	(Ths) 29 6 35

Uzman 201 96 297

Uzman	Tabip

Hemşire 12 12

Laborant 27 26 53

1. Hukuk Müşaviri 1 1

Hukuk Müşaviri 1 1

Evrak Ve Arşiv Şube Müd. 1 1

İdari Ve Mali İşler Şube Müd.

Personel Eğitim Şube Müd.

Şef 19 18 37

İnfaz Ve Koruma Baş Memuru 1 1

Memur 31 17 48

Ambar Memuru 3 3

Ayniyat Memuru 1 2 3

Emanet Memuru 5 5 10

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 6 6
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Unvan ERKEK KADIN TOPLAM

İnfaz Ve Koruma Memuru 12 1 13

Santral Memuru 1 1 2

Silah Muayene Memuru 2 2

Daktilograf 3 6 9

Sekreter 1 1

Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni 110 78 188

Şoför 15 15

Kimyager 23 24 47

Mühendis 52 49 101

Tekniker 6 11 17

Teknisyen 20 3 23

Teknisyen Yardımcısı 5 1 6

Sağlık Teknikeri 13 19 32

Sağlık Teknisyen Yardımcısı 9 9

Otopsi Teknisyen Yardımcısı 2 1 3

Laborant Yardımcısı 5 5

Hizmetli 59 9 68

Aşçı 7 1 8

Kaloriferci 2 2

Bekçi 9 9

Genel Toplam 833 439 1272
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Eğitim 
Durumu

Doktora Yüksek Lisans Lisans Ön Lisans Lise İlköğretim

Kişi Sayısı 354 51 329 202 245 91

Adli	Tıp	Kurumu	Kanunu’nun	ilgili	hükümleri	gereği,	mahkemeler	ile	hâkimlikler	ve	savcılıklar	tarafından	gönderilen,	
adlî tıpla ilgili konularda, bilimsel ve teknik görüş bildirmekte olup; 2012 yılına ait faaliyetleri aşağıdaki tablolarda be-
lirtilmiştir.

Mahkemeler	ile	hâkimlikler	ve	savcılıklar	tarafından	gönderilen	dosyalara	ait	tablo	aşağıdadır	(İstanbul	Adli	Tıp	Şube	
Müdürlükleri)

İŞLEM YAPILAN BELGE AÇIKLAMASI GELEN EVRAK GİDEN EVRAK

Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıklar tarafından gönderilen dosya 109521 109521

İŞLEM YAPILAN BELGE AÇIKLAMASI GELEN EVRAK GİDEN EVRAK

Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıklar tarafından gönderilen dosya 235179 235179

İŞLEM YAPILAN BELGE AÇIKLAMASI GELEN EVRAK GİDEN EVRAK

Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıklar tarafından gönderilen dosya 61259 60192

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

Mahkemeler	ile	hâkimlikler	ve	savcılıklar	tarafından	gönderilen	dosyalara	ait	tablo	aşağıda	yer	almaktadır.	(Taşra	Teş-
kilatı Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları)
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11. Türkiye’de Adalete Erişim
Adalete erişim, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duydukları adalete kolaylıkla ulaşabilmesi ve haklarını etkili bir şe-
kilde	arayabilmesi	için	devletin	gerekli	tüm	imkânları	sağlaması	ve	bu	imkânların	varlığını	etkin	bir	şekilde	tanıtması	
olarak tanımlanmaktadır.   

Adalete erişim kavramı adalet sisteminin birçok alanını kapsayacak niteliktedir. Bu anlamda mahkemelerdeki uyuşmaz-
lıkların makul sürede çözülmesi, tarafların yaptığı yargılama masraflarının kabul edilebilir düzeyde olması, basit uyuş-
mazlıkların yargı önüne getirilmeden etkin bir şekilde çözülmesi, yargılama usullerinin basitleştirilmesi, adli yardımın 
etkinleştirilmesi gibi hususlar adalete erişimin temel unsurlarındandır. 

Adalete	erişim	imkânlarının	salt	pozitif	hukuki	düzenlemelere	dayalı	önlemlerle	etkinleştirilmesi	mümkün	görülme-
mektedir. Bu nedenle yararlanıcıların hak arama hürriyetini kullanma yöntemlerini öğrenmeleri, hukuk bilincinin geliş-
tirilmesi amacıyla yapılacak bilgilendirme faaliyetleri, danışma büroları, broşürler, dava rehberleri, internet siteleri gibi 
vasıtalar da toplumun ihtiyaç hisseden kesimlerinin adalete erişiminde kolaylaştırıcı unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Adalet hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine eksiksiz ve adil olarak ulaştırılmasını sağlayacak bir sistemin oluşturul-
ması hukuk devletinin gereklerinden biridir. Özellikle dezavantajlı (çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar ve yoksullar) 
kesimlerle ilgili uyuşmazlıkların amacına uygun bir şekilde çözülmesi için geliştirilen önlemler adalete erişimin önemli 
bir parçasını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda adalete erişimin kolaylaştırılması, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si’nin de temel öncelikleri arasında yer almaktadır.

Ülkemizde adalete erişim, Anayasa’da anlamını bulan hak arama hürriyeti ve sosyal hukuk devleti kavramı ile güvence 
altına alınmıştır. 

Bu kapsamda, adalete erişimin kolaylaştırılması için zorunlu müdafilik, hukuk davalarında adli yardım gibi müesseseler 
geliştirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesine uygun olarak adli yardım sisteminin güçlendiril-
mesi suretiyle, herkes için adalete erişimde, eşitliği güvence altına almak ve böylelikle adalet hizmetlerini toplumun 
tüm kesimlerine eksiksiz ve adil olarak ulaştırmak amacıyla hazırlanan Proje’nin Avrupa Birliği ile değerlendirme süreci 
devam etmektedir.

Koruyucu Hukuk
Bakanlığımızca, Ülkemizde adalete daha iyi erişim için koruyucu hukuk uygulamalarının geliştirilmesi için Birleşmiş 
Milletler	Kalkınma	Programı	(UNDP)	ile	Proje	yürütülmektedir.	

Projenin, adalete daha iyi erişim için koruyucu hukuk alanındaki ihtiyaç ve eksiklikleri tespit ederek hukuk bilincini 
artırması ve Türkiye’de adalet sisteminin etkin bir şekilde işleyişine katkıda bulunması beklenmektedir. 
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Ülke çapında hukuk bilincinin sağlanması ve vatandaşlar arasında uyuşmazlıkların çıkmadan önlenmesi amacıyla, te-
mel hukuk bilgilerinin ilköğretim çağından itibaren öğretilmesinin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından ortaöğretim kurumlarında “Hukuk ve Adalet Dersi”nin uygulanmasına karar ve-
rilmiştir.

Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi  tarafından yürütülmekte olan “Türkiye’de 
Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen 
Kanada çalışma ziyareti-The Law Foundation of Ontario (Ontario Hukuk Cemiyeti), Toronto, Ontario.
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Adalet	Bakanlığı	ve	Millî	Eğitim	Bakanlığı	arasında	Öğrencilerde	Hukuk	Bilincinin	Geliştirilmesi	Uygulamaları	ve	“Hu-
kuk ve Adalet” dersi öğretim programı geliştirmek için 03/12/2012 tarihinde İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol 
kapsamında; ortaokul 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencileri için seçimlik “Hukuk ve Adalet” dersi öğretim programının gelişti-
rilmesi ve materyal hazırlanması için komisyon oluşturulmuş olup, komisyon çalışmalarına devam etmektedir.

Hukuk Kliniği
Bakanlığımız temel politika belgeleri arasında yer alan Yargı Reformu Stratejisi’nin “Adalete Erişimin Geliştirilmesi” 
başlıklı	amacının	ilk	hedefinde	“Hukuk	Kliniği	Yöntemlerinin	Geliştirilmesi	ve	Uygulanması”	yer	almaktır.	Bu	kapsam-
da yapılması planlanan çalışmanın temel amacı, Türk adalet sisteminde uygulaması oldukça sınırlı olan “Klinik Hukuk 
Uygulamaları”nın,	sisteme	kazandırılarak	gerekli	fiziki	ve	mevzuat	altyapısı	sağlandıktan	sonra	etkili	ve	yaygın	şekilde	
bireylerin hizmetine sunulmasıdır.

Klinik Hukuk uygulamaları çalışmalarında genel amaca ve özel nitelikli amaçlara ulaşabilmesi için aşağıda belirtilen 
faaliyetlerin yapılması öngörülmüştür.

�� Çalışma grubunun oluşturulması,

�� Çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi, 

�� Uluslararası	konferans	düzenlenmesi,

�� Bu alanda yapılmış çalışmaların tercüme edilmesi,

�� Pilot uygulamaların başlatılması,

Bu uygulamanın sistemli, etkili ve yaygın bir şekilde Türk adalet sisteminde yer almasına yönelik çalışmalara 2013 yılın-
da da devam edilmesi planlanmaktadır. 

Yargı harçlarının, ekonomik gelişim sürecinde yargı işlemlerine uyumunun ele alınması ve yeniden yapılandırılması 
ile yargı harçlarının ödenmesinde modern ödeme yöntemlerine geçilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı’nın ilgili birim 
temsilcileri arasında 2012 yılında başlayan toplantı ve çalışmalar halen devam etmektedir.

Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı taslağı çalışması ile de şiddet suçu mağduru olanların, suç nede-
niyle uğradıkları maddî zararların hakkaniyete uygun olarak sosyal dayanışma içerisinde giderilmesi ve gerekli yar-
dımın yapılmasına ilişkin hususlar ile yapılacak yardımın usul ve esaslarına dair hükümler getirilmesi adalete erişim 
imkanlarının arttırılması amaçlanmaktadır.
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12. Soruşturulması veya Kovuşturulması İzne Bağlı Suçlarla İlgili Faaliyetler  
Mevzuatımız uyarınca bazı suçların soruşturulması ya da kovuşturulması izin prosedürüne bağlanmıştır. 

Hâkim	ve	Cumhuriyet	savcılarının	suç	işlediklerine	dair	ihbar	ve	şikâyetin	doğrudan	veya	diğer	kurumlar	aracılığıyla	
Bakanlığımıza	bildirilmesi	üzerine,	öncelikle	dilekçe	2802	sayılı	Hâkimler	ve	Savcılar	Kanunu’nun	93	ve	97’nci	mad-
deleri uyarınca incelenmekte ve 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 dışındaki dilekçeler Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilmek-
tedir. Diğer hususlar ise Bakanlığımızca değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 2012 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin 
bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

2012	yılında	Adalet	Hizmetleri	ile	Savcıların	İdarî	Görevlerine	İlişkin	Şikâyetler

DEVİR GELEN TOPLAM BİTEN İŞ DERDERST

85 209 294 244 50

Şikayetin İşleme Konulmaması 110

İşlem Yapılmasına Yer Olmadığı 65

Soruşturmanın İşlemden Kaldırılması 4

Kovuşturma	İzni	+	Disiplin	Yönünden	Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kuruluna	Tevdi 4

Sadece	Disiplin	Yönünden	Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kuruluna	Tevdi 2

Soruşturma Yapılmasına Gerek Görülmeyen 12

Sehven Açılması Nedeniyle İlgili Bürolara Gönderilen Dosya Sayısı 5

Adlî	Görev	Kapsamında	Kalması	Nedeniyle	Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kuruluna	
Gönderilmek Üzere Muhabere Bürosuna Çevrilen 

32

Mükerrer Kayıt Nedeniyle Birleştirilmesine Karar Verilen Dosya Sayısı 10

TOPLAM 244
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Kovuşturma İzni Verilen Dosya Sayısı 91

Kovuşturma İzni Verilmeyen Dosya Sayısı 9

Birleşerek Kapanan Dosya Sayısı 1

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilen Dosya Sayısı 66

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Kamu Davasının Ertelenmesine Dair Karar Verilen Dosya 4

Derdest Dosya Sayısı 197

Toplam Dosya Sayısı 368

Soruşturma İzni Verilen Dosya Sayısı 18

Soruşturma İzni Verilmeyen Dosya Sayısı 259

İşlemsiz Kaydı Kapanan Dosya Sayısı 22

İşlemleri Devam Eden Dosya Sayısı 78

Toplam Dosya Sayısı 377

Türk Ceza Kanununun 299 uncu maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan kovuştur-
ma yapılması
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kovuşturmaya izin verilmesi talebi ile bir önceki yıldan devir olarak gelen dosya-
larla birlikte,  2012 yılında toplam 368 adet dosya gelmiştir. Bu dosyalardan 91 adedine 299/3 maddesi gereğince kovuş-
turma izin verilmiş, 9 adedine ise kovuşturma izni verilmemiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun 301 inci maddesinden soruşturma yapılması
Soruşturma yapılması Adalet Bakanı’nın iznine bağlı olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301 inci maddesinde dü-
zenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisini, Devletin yargı organlarını, Devletin askeri veya emniyet teşkilatını aşağılama suçuna ilişkin işlemler Bakanlığı-
mızca yerine getirilmektedir. 

5759 sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikten sonra 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 301’nci maddesi gereğince 2012 yılında yapılan işlemlerin 31/12/2012 tarihi itibarıyla dağılımını gös-
terir tablo aşağıda gösterilmiştir.
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Avukatların görev suçlarından ötürü soruşturma ve kovuşturma yapılması,
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58’inci maddesi avukatların görev suçları nedeniyle soruşturma, 59’uncu maddesi ise 
kovuşturma usulünü düzenlemiştir. Bu düzenlemelere göre avukatların görev suçlarından ötürü Adalet Bakanlığından 
izin alınmadan doğrudan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Şahsî suçları bakımından avukatlar genel hü-
kümlere tabidir. Konuya ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dilekçenin İşleme Konulmaması 25

İhzarî Tahkikat Aşamasında Olan 1565

Soruşturma İzni (Devam Eden) 1076

Soruşturma İzni Verilmeyen 5039

Kovuşturma İzni Verilen 2047

Kovuşturma İzni Verilmeyen 648

Diğer İşlem Türleri  561

Toplam 10961

Noterlerin görevden doğan suçları veya görev sırasında işledikleri 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	suçların-
dan dolayı, daha açık bir deyişle, görevleri sebebiyle işlenmeyen veya görev sırasında işlenmeyen suçları sebebiyle 
soruşturma ve kovuşturma genel hükümlere göre yapılır. Konuya ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kovuşturma İzni Verilen 50

Kovuşturma İzni Verilmeyen 274

Kovuşturma İzni+Disiplin Talebi 2

Kovuşturma İzni Verilmeyen + Disiplin 18

İşten El Çektirme Tedbirinin Kaldırılması 7

Biten Diğer İşlem Türleri 16

TOPLAM 367
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13. Bilgi Edinme Hakkı Başvuruları
 Kamu yönetiminde reform çalışmalarının en önemli parçalarından birisini bilgi edinme hakkı oluşturmaktadır. Bu hak 
kamu yönetiminde saydamlığın temini yolunda önemli bir mesafe alınmasını sağlamıştır. 2012 yılında ki başvurulara 
ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Olumlu cevap verilen başvuru sayısı 3020

Reddedilen başvuru sayısı 935

Gizli bilgiler ayrılarak cevap verilen başvuru sayısı –

Başka kurum ve kuruluşlara sevk edilen başvuru sayısı 1707

İşlemden kaldırılanlar 17

Kısmen olumlu kısmen reddedilen başvuru sayısı 24

2012 yılı içinde bakanlığımıza gelen toplam başvuru sayısı 5703

2012 yılı içinde bakanlığımızca cevap verilen başvuru sayısı 3996
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2012 yılında reddedilen başvurulara ilişkin tablo ise aşağıda yer almaktadır.

Tavsiye ve mütalaa talebini içeren başvurular 550

Ayrı veya özel bir çalışmayı gerektiren başvurular 57

Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında bulunmadığından reddedilen başvurular 109

Eksik başvuru 68

İstenen bilgi veya belgelerdeki belirsizlik nedeniyle reddedilen başvurular 20

Kurum içi düzenlemeler kapsamında başvurular 2

Özel hayatın gizliliğine dair başvurular 5

T.C. Kimlik numarası olmayan başvurular 26

T.C. Kimlik numarası yanlış bildirilen başvurular 18

Tekrar mahiyetinde olan başvurular 63

Yabancı dilde yapılan başvurular 6

Ücreti yatırılmayan başvurular 4

İdari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler 1

Toplam 929
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Görülmekte olan dava hakkında 1194

Hukuki konular hakkında 993

Sınavlar hakkında 687

Cezaevleri ve hükümlüler hakkında 239

Memur sicil notları hakkında 223

Soruşturma belgeleri hakkında 220

Özlük hakları hakkında 193

Müfettiş hal kağıtları hakkında 172

Adli sicil kaydının silinmesi hakkında 144

Mali konular hk. 137

Bilgi edinme başvuruları birçok konuyu kapsamaktadır. En çok başvuru konusu yapılan 10 alan aşağıdaki tabloda be-
lirtilmiştir.

14. Diğer Faaliyetler

Avrupa Birliği İle İlgili Faaliyetler
Avrupa Birliği ile 3 Ekim 2005 tarihi itibarıyla açılmış olan tam üyelik müzakereleri sürecinde 23 Numaralı “Yargı ve 
Temel Haklar Faslı” ile 24 Numaralı “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Fasılları”, kapsadığı konular itibari ile doğrudan 
Adalet Bakanlığının sorumluluk alanında bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı bu fasılların yanında başta “Şirketler Huku-
ku” ve “Fikrî Mülkiyet Hukuku” fasılları olmak üzere; “İşçilerin Serbest Dolaşımı”, “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu 
Serbestisi”, “Sermayenin Serbest Dolaşımı”, “Bilgi Toplumu ve Medya”, “Sosyal Politika ve İstihdam”, “Çevre”, “Tüketici-
nin ve Sağlığın Korunması” ve “Mali Kontrol” fasıllarında da diğer bakanlıkların çalışmalarına destek olmaktadır. 

Bakanlığımızın doğrudan sorumlu olduğu 23 ve 24 üncü fasıllarda, 2006 yılında tamamlanan Tarama Süreci sonrasında 
Türkiye’nin ilgili fasıllarda müzakerelere başlamasının şartlarını belirleyecek tarama sonu raporları AB Komisyonu ta-
rafından hazırlanmış ve üye ülkelerin onayına sunulmuştur. Ancak bu raporlar bir takım siyasi tercihler nedeni ile üye 
devletler tarafından aradan geçen 7 yıla yakın zamana rağmen onaylanmamıştır. 
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Avrupa Birliği ile mevcut tıkanmayı aşmak ve siyasi blokaj nedeni ile reform sürecinde yaşanan yavaşlamayı sonlandır-
mak amacı ile “Pozitif Gündem Süreci”nin başlatılması 2012 yılında gündeme gelmiş ve bu anlayışla Pozitif Gündem’in 
açılış toplantısı 17 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da Adalet Bakanımız Sayın Sadullah Ergin’in ev sahipliğinde Avrupa 
Birliği Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu Üyesi Stefan Füle’nin katılımı ile gerçekleştiril-
miştir. Pozitif Gündem’in amacı siyasi blokaj nedeni ile açılmayan ve aralarında Yargı ve Temel Haklar ve Adalet, Özgür-
lük ve Güvenlik gibi fasılların da olduğu sekiz fasılda teknik çalışmaları sürdürmek ve blokaj kalktığı anda bu fasılların 
müzakerelerinin açılışını hızlı bir şekilde sonuçlandırmaktır. Bu anlayışla, Pozitif Gündem’in açılışının hemen ardından 
Kamu	Denetçiliği	Kurumu	Kanunu,	Türkiye	İnsan	Hakları	Kurumu	Kanunu,	Hukuki	Uyuşmazlıklarda	Arabuluculuk	
Kanunu ve bir çok önemli alanda düzenlemeler içeren Üçüncü Yargı Reform Paketi Meclis’te görüşülerek yasalaşmıştır. 
Pozitif Gündem öncesinde de 2012 yılı içerisinde Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve özellikle denetimli serbest-
lik uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan önemli yasa değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Tüm bu gelişmeler Avrupa 
Birliği’nin Türkiye Hakkında 2012 İlerleme Raporu’nda olumlu olarak işlenmiştir. Bu dönemde, sosyal güvenlik ihtisas 
mahkemelerinin kurulmasına imkan tanıyan Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu da yürürlüğe girmiştir.

AB Mali Yardımları Kullanılarak Yapılan Projeler 

IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Projeleri 
Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması, temel hak ve öz-
gürlüklerin güçlendirilmesi amaçları ile Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği kaynaklarından desteklenmek suretiyle proje-
ler geliştirmeye ve uygulamaya 2012 yılında da devam etmiştir. Bu projeler uygulama modeli olarak AB üye devletlerin 
kurumları ile tecrübe ve bilgi aktarımına imkan tanıyan eşleştirme (twinning), belirli bir alanda yetkinliği kabul edi-
len uluslar arası kuruluşlarla doğrudan sözleşme, mal ve hizmet alımı sözleşmeleri şeklinde sınıflandırılabilmektedir. 
Bakanlığımızca 2012 yılında uygulanmasına başlanan, devam olunan ve tamamlanan Avrupa Birliği Projeleri aşağıda 
gösterilmektedir.

Ceza Adaleti Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (IPA 2010 I. Bileşen) 26 Eylül 2012 tarihinde açılışı yapılan proje ile 
Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türkiye Ceza Adalet Sistemini ve Türkiye Ceza Adalet Sisteminde insan hakları 
standartlarının uygulanmasını geliştirmesi amaçlanmaktadır. 

İcra Dairelerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi (İspanya–Yunanistan Ortaklığı ile) Projenin 
amacı, icra hizmetlerinin etkililik ve verimliliğini artırmak üzere icra dairelerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendiril-
mesidir.  Projenin açılış toplantısı 18 Ocak 2012 tarihinde yapılmıştır. Pilot icra müdürlükleri olarak belirlenen Gazian-
tep, Hatay, Menemen, Trabzon ve Afyonkarahisar İcra Müdürlüklerine çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir. Avrupa icra 
sistemine ilişkin uygulamaların yerinde incelenmesi amacıyla Yunanistan, İspanya, Almanya, İsveç ve  Fransa’ya çalış-
ma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretlerinden elde edilen veriler ışığında yeni icra teşkilat yapısı oluşturma 
çalışmalarına başlanmıştır. Eylül ayında proje eğitim faaliyetlerinde kullanılacak materyaller hazırlanmış olup, Aralık ayı 
içerisinde 400 icra müdür ve yardımcısına yönelik eğitim seminerlerinin düzenlenmiştir. 
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Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi: Mahkeme Yönetimi Sisteminin Desteklenmesi 
Projesi’nin I. Evresinde 5 pilot adliyede gerçekleştirilen uygulamaların yeni seçilen 20 pilot adliyede uygulamasına yö-
nelik	olarak	2012	yılında	aşağıdaki	faaliyetler	gerçekleştirilmiştir:	Pilot	adliyelerde	çalışma	ziyaretleri	yapılmıştır.	Ayrıca	
Anadolu Adliyesi 21. Pilot adliye olarak Proje kapsamına alınmıştır. Anadolu Adliyesindeki Proje uygulamasının çıktıları 
devasa büyüklükteki diğer adliyelerde uygulamalar için örnek oluşturacaktır. İspanya, Avusturya, Hollanda, Polonya ve 
İsveç’e çalışma ziyareti gerçekleştirilerek Avrupa uygulamaları yerinde görülmüştür.

Etkili ve Profesyonel Bir Adalet Akademisine Doğru Projesi: Proje kapsamında AB standartları doğrultusunda yargı-
nın etkililiği, işlevselliği ve etkinliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak; Adalet Akademisinin yüksek profesyonelliğe 
ulaşarak, tüm yargı için güçlü ve bağımsız bir eğitim sağlayıcı olması amaçlanmaktadır. IPA 2010 I.Bileşen kapsamında 
yer alan projenin açılış töreni, 6 Aralık 2012 tarihinde Türkiye Adalet Akademisinde gerçekleştirilmiştir. 

AB Hukukunun Ulusal Hukuka Etkileri  Konusunda Genç Hukukçuların Eğitimi Projesi (Leonardo Da Vinci Hare-
ketlilik Projesi): Proje kapsamında 2, 4 ve 8 haftalık programlar halinde toplam 60 kişinin katılımı ile İngiltere’nin yargı 
kurumlarını tanımak üzere çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Hareketlilik faaliyetleri 29 Nisan – 24 Haziran 2012 / 4-18 Haziran 2012 ve 17 Eylül – 15 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleş-
tirilmiştir. 

İfade Özgürlüğü Projesi: Yargıtay, Danıştay, HSYK, Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi ile işbirliği halinde yürütülen 
bu projede, AİHM içtihatlarında ortaya konulan standartlar doğrultusunda Türkiye’de ifade ve medya özgürlüğü önün-
deki engellerin kaldırılması amaçlanmaktadır. Proje fiilen 2012 yılı Mayıs ayında başlamıştır.

Projede öngörülen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında; Almanya, İngiltere ve İspanya’ya 3’er çalışma ziyareti gerçek-
leştirilmesi	ve	bu	şekilde,	iyi	uygulamaların	araştırılması	ve	ülke	uygulamaları	açısından	kıyas	yapma	imkânı	elde	edilmesi	
planlanmıştır.	Yargıtay,	Danıştay,	TMK’nın	10.	Maddesine	Göre	Yetkili	hâkim	ve	savcılar,	basın	suçlarına	bakan	hâkim	ve	
savcılar,	Adalet	Bakanlığı	ve	HSYK’dan	toplam	120	hâkim	ve	Cumhuriyet	savcısı,	bu	çalışma	ziyaretlerine	katılacaktır.	

Bu kapsamda 18-22 Haziran 2012 ve 11-13 Aralık 2012 tarihlerinde ifade ve medya özgürlüğü konusunda Alman mevzuatı 
ve	uygulamasını	yerinde	incelemek	amacıyla	Almanya’ya	iki	çalışma	ziyareti	gerçekleştirilmiştir.	Ziyaretler	sırasında	
Alman Hukuk Sistemi, ifade ve medya özgürlüğüne ilişkin mevzuat ve uygulaması ile terörle mücadele ve ifade öz-
gürlüğü konularında sunumlar yapılmış, heyetler arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişi gerçekleştirilmiştir.  Bu 
ziyaretlere 29 hakim ve Cumhuriyet savcısı iştirak etmiştir.

İkili İşbirliği Projeleri 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi MATRA Projesi: Hollanda Büyükelçiliği’nin MATRA fonlarından desteklenen 
250.000 TL bütçeli proje ile yargı çalışanlarının kadına karşı şiddet konusunda bilinçlerinin artırılması amaçlanmıştır. 
2012 Eylül ayında başlayan proje kapsamında Hollanda’ya iki ve İsveç’e de bir olmak üzere toplam üç çalışma ziyareti, 
Ankara’da bir çalıştay ve değişik illerde 3 bölgesel seminer düzenlenmesi planlanmıştır.
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İngiltere - Türkiye’de Arabuluculuk Uygulama Kapasitesinin Oluşturulması Projesi Projenin amacı, Arabuluculuğun 
Türk Adli Sisteminde etkin bir şekilde ve AB standartları seviyesinde kamu katılımı ile uygulanması için kapasitenin 
geliştirilmesidir. 2012 yılında, bölgesel seminerler düzenlenmiş, hedef grup toplantıları (İş Grubu, Medya Grubu, Hukuk 
Grubu ve Dernekler Grubu) gerçekleştirilmiş broşür hazırlanmış ve yurt dışı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

 Proje kapsamında 120 kişilik “eğitici havuzu” nun oluşturulması konusunda çalışmalar  devam etmekte olup,  15-19 Ekim 
2012 tarihlerinde Antalya’da “Genel Anlamda Arabuluculuk, Mukayeseli Hukukta Arabuluculuk ve  Arabuluculuk Süre-
cinde Hakimlerin Rolü” konulu uluslararası seminer düzenlenmiştir. Arabuluculuk konusu İsveç İkili İşbirliği Yürütme 
Kurulu Toplantısının gündem maddelerinden biri olarak ele alınmış, ve 2013 yılı faaliyetleri kapsamına dahil edilmiştir.

İsveç- Türkiye İkili İşbirliği Projesi	İsveç	Dış	İşleri	Bakanlığına	bağlı	olarak	faaliyet	gösteren	“Uluslar	arası	İşbirliği	
Gelişim Ajansı” (SIDA) ve Adalet Bakanlığı tarafından finanse edilen ikili işbirliğinin kapsayacağı çalışma alanları ile 
bunların	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	esasları	belirleyen	Mutabakat	Zaptı,	Bakanlığımız	ile	İsveç	Ulusal	Mahkemeler	
İdaresi (SNCA) arasında 22 Ekim 2007 tarihinde imzalanmıştır.

2011–2012 dönemine ilişkin yeni ikili işbirliği Antlaşması, 25 Mart 2011 tarihinde SNCA ve SIDA yetkililerinin katılımı ile 
Genel Müdürlüğümüzde imzalanmıştır. Programın başarı ile devam etmesi nedeniyle ikili işbirliğinin 2013 yılı sonuna 
kadar devam etmesi kararlaştırılmış; buna ilişkin yeni anlaşma 2012 yılı Aralık ayında imzalanmıştır.

Ulusal Bütçe Kaynakları ile Desteklenen Projeler:
Türk Yargı Sisteminin Avrupa Birliği Ülkelerine Tanıtımı Projesi

Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından finanse edilen ve 300.000 TL bütçesi olan proje ile Türk adalet sistemi ve yargı 
teşkilatının Avrupa Birliği ülkelerine tanıtılması ve davet edilen ülkelerle işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amaçlan-
maktadır. Proje kapsamında 2012 yılı içerisinde Almanya, Polonya ve Yunanistan’dan değişik yargı kademelerinden 
hakim, savcı ve yöneticiler Ülkemizi ziyaret etmiştir.

Uluslararası İlişkiler

Bakanlığımızca son yıllarda adalet alanında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. 2012 yı-
lında da  bu konuda önemli adımlar atılmıştır.  

Bu çerçevede yıl içerisinde;

�� Adli yardımlaşmanın daha etkin yürütülebilmesinin sağlanması için çok taraflı ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi,

�� Uluslararası	 ilişkilerin	daha	etkin	yürütülmesi	 için	dış	 temsilcilikleri	de	 içerecek	şekilde	güçlü	bir	örgüt	yapısının	
oluşturulması amacıyla “Adalet Müşavirlik” atamaları yapılmış ve bu ülkelerde çalışmalarına başlamışlardır.

�� İnsan hakları alanının geliştirilmesi için adımlar atılması ve AİHM ne ilişkin görevlerin Bakanlığımızca yerine getirilmesi,

�� Uluslararası	kuruluşlar	ve	diğer	ülkelerle	ilişkilerde	daha	etkin	bir	politikanın	oluşturulması,

Sağlanmıştır.    
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Bakanlığımız uluslararası ilişkiler kapsamında hukukî ve cezaî konularda uluslararası adlî yardımlaşma, suçluların ia-
desi, hükümlülerin nakli, nafaka alacaklarının tahsili ve çocuk kaçırmanın hukukî yönlerine ilişkin işlemleri karşılıklılık 
ilkesi ve taraf olduğumuz ikili veya çok taraflı uluslararası sözleşmelere uygun olarak yürütmektedir. 

Uluslararası Çocuk Kaçırma
Küçüğün Türkiye’ye kaçırıldığı iddiası ile yabancı devlet merkezî makamından alınan talepname ve ekli belgelerin 
Sözleşmeye uygunluğu Bakanlığımızca incelenerek, gereği için çocuğun bulunduğu bildirilen yer Cumhuriyet baş-
savcılığına gönderilmektedir.  Kaçıran kişinin rızası ile çocuğun teslimi veya taraflar arasında uzlaşma ile dostane bir  
çözümün bulunması mümkün değilse, çocuğun iade edilip edilmeyeceğine ilişkin bir karar verilmek üzere talep ve ekli 
belgeler yetkili hukuk mahkemesine tevdi edilerek iade davası açılmaktadır.   Çocuk kaçırma dosyalarına ilişkin bilgiler 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2012	YILINDA	ÇOCUK	KAÇIRMA	DOSYALARINA	İLİŞKİN	TABLO

YABANCI ÜLKE 
TALEPLERİ

TÜRKİYENİN 
TALEPLERİ

TOPLAM

Gönüllü Çözüm 20 3 23

Mahkeme Kararı  (Red) - - -

Mahkeme Kararı (Kabul) - - -

Sözleşmeye	Uygun	Olmayan	Başvurular - - -

Devam Eden Başvurular 57 19 76

Toplam 77 22 99
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Nafaka
Nafaka alacaklısı veya borçlusunun yurt dışında bulunması halinde; 

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

�� Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 1958 tarihli Lahey Söz-
leşmesi,

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

Hükümleri gereğince nafaka alacaklarının tahsili işlemleri Bakanlığımızca yerine getirilmektedir. Bu kapsamda 2012 
yılında yabancı ülkelerden gelen nafaka talepleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ÜLKELER 2012

Almanya 36

Avusturya 8

Belçika 2

Fransa 6

Hollanda 2

İsviçre 2

İngiltere 3

İtalya 1

Norveç 1

Toplam 61
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2012 Yılında Türkiye’den Yabancı Ülkelere Yapılan Nafaka Talepleri

SIRA NO ÜLKE ADI    DOSYA SAYISI                           

1 Almanya 1

2 Avusturya                               6

3 Belarus 1

4 Belçika 1

5 Hollanda 2

6 İsviçre 2

7 İskoçya 1

8 Kazakistan 2

9 Moldova 1

10 Polonya 3

11 Ukrayna 4

 Toplam 24

Suçluların İadesi
Suçluların iadesi işlemleri ikili anlaşmalar veya “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi” hükümleri uyarınca yeri-
ne getirilmektedir. Adlî makamlarımızca aranmakta iken yurt dışına kaçan şüpheli, sanık ve hükümlülerin bulundukları 
ülkeden iadelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen iade evrakı kontrol edildikten sonra yabancı makamlara gönde-
rilmektedir.

Aynı şekilde Türk vatandaşı olmayan şüpheli, sanık veya hükümlülerin iadesi için yabancı adlî makamlarca düzenlenen 
iade evrakının denetimi yapılarak, bu husustaki taleplerin karşılanması sağlanmaktadır.
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Yurtdışında olan ancak bulunduğu ülke tespit edilemeyen şahısların, Ülkemize iadesi amacıyla uluslararası düzeyde 
aranmalarını teminen;

�� İnterpol	Genel	Sekreterliğince	5	yıl	süreyle	geçerliliği	olan	kırmızı	bülten	(Uluslararası	Yakalama	Müzekkeresi)	çıka-
rılması,

�� Kırmızı Bülten çıkıncaya kadar herhangi bir gecikmeye mahal vermemek amacıyla, 1 yıl süreyle geçerliliği olan difüz-
yon mesajı yayımlanması,

Amacıyla İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

Diğer taraftan, yabancı ülke adlî makamlarının talebine istinaden çıkarılan kırmızı bülten veya yayımlanan difüzyon 
mesajlarına konu kişilerin Ülkemizde iade amacıyla aranıp aranmayacağına ilişkin Bakanlığımız tarafından bir değer-
lendirme yapılmaktadır. 

2012 yılında Türkiye’ye iade veya Türkiye’den yurtdışına iade edilen kişilere dair liste

2012 Yılında Türkiye’ye İade Edilen Kişi Sayısı 2012 Yılında Türkiye’den Yurtdışına İade Edilen Kişi Sayısı

ÜLKE KİŞİ ÜLKE KİŞİ

ABD 1 ALMANYA 1

ALMANYA 19 AZERBAYCAN 1

AZERBAYCAN 1 BULGARİSTAN 1

ARJANTİN 1 İSPANYA 1

BELARUS 1 MOLDOVA 1

BELÇİKA 2 RUSYA 2

BOSNA HERSEK 1 TOPLAM: 7

BULGARİSTAN	 3

FİNLANDİYA 1 TERÖR	SUÇU:	1	KİŞİ	

FRANSA 8 ADİ	SUÇ:	6	KİŞİ
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GÜRCİSTAN 5

HIRVATİSTAN 1

HOLLANDA 3

IRAK 1

İNGİLTERE 3

İSPANYA 1

İSVİÇRE 1

K.K.T.C. 4

KAZAKİSTAN 1

KIRGIZİSTAN 2

LÜBNAN 1

MAKEDONYA 2

ÖZBEKİSTAN 1

ROMANYA 3

RUSYA 2

SIRBİSTAN 1

SUUDİ	ARABİSTAN 1

SLOVAKYA 1

TACİKİSTAN 1

YUNANİSTAN 4

TOPLAM:	 77

TERÖR	SUÇU	:	3	KİŞİ

ADİ	SUÇ:	74	KİŞİ
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Adli Sicil ve İstatistik Hizmetleri
5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 2nci maddesi uyarınca; hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri 
tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukunda tanınan mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç 
işlemiş olan yabancıların kayıtları dahil tüm adli sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, 
Bakanlığımız Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezi Adli Sicilde tutulmaktadır.

Bu şekilde, Yurt içinde ve dışında, suç işleyen Türk vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin 
kesinleşmiş mahkûmiyet hükümlerine istinaden 2012 yılında gelen 534.383 ceza fişi, 676.862 tali karar fişi, 204.508 adet 
yerine getirme fişine ilişkin sisteme veri girişi yapılmıştır.

 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile Türkiye İstatistik Kurumu dahil, tüm kamu kurumlarının istatistik faaliyetlerine 
bir çerçeve getirmek için hazırlanan ve 30/12/2006 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 2007-2011 Res-
mi İstatistik Programı (RİP), gereğince suç ve adalet istatistikleri kapsamına giren tüm kurum ve kuruluşların istatistik 
faaliyeti ve bu konuda hazırlanacak yayınların görev ve sorumluluğu Bakanlığımız Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür-
lüğü’ne verilmiştir. Bakanlığımızca, birinci 5 yıllık Resmi İstatistik Programı (RİP), kapsamındaki görev ve sorumluluk-
ları başarı ile tamamlanmış olup, 23/12/2011 tarihli ve 2011/2630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ikinci 
beş yıllık (2012-2016) Resmi İstatistik Programında da aynı görev ve sorumluluklar Bakanlığımıza verilmiştir.

Adli Sicil kayıtlarının e-devlet kapısında, kamu kurumları ve ilgilisince elektronik ortamda alınabilmesine yönelik 5352 
sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonucu ilgili paydaş kurumlarla çalışmalar ve toplantılar yapılmış, Kamu Kurumla-
rının yasal mevzuata uygun gerekli durumlarda sorgulama yapması ve ilgililerin kendileri hakkında sorgulama  yapa-
bilmeleri için çalışmalar 2012 yıl sonu itibariyle test aşamasına gelmiştir ve en kısa sürede kullanıma açılması planlan-
maktadır.

Adalet dairelerinin bulunmadığı yerlerde, vatandaşların adli sicil hizmetlerinden yararlanmaları için yapılan yasal dü-
zenleme ile adli sicil kaydı verme yetkisinin Kaymakamlıklara da verilmesiyle,  bu konudaki teknik ve idari düzenleme-
ler yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kısa bir sürede tamamlanarak hizmette devamlılık sağlanmıştır.

Adli Sicil sorgulama sonuçları, talep halinde İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak hazırlanıp ilgilisine verilmekte, 
kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen adli sicil kaydı istekleri manyetik ortamda disket veya CD ortamında karşı-
lanmaktadır.

2012	Aralık	ayı	sonu	itibarıyla	Merkez,	UYAP	mahkeme	ve	savcılık	birimleri	 ile	598	taşra	adlî	sicil	birimi	sorgulama	
işlemleri için 365 gün 24 saat kesintisiz kullanıma açık hizmet verilmekte olup, günde ortalama 100.000, 2012 yılı Aralık 
ayı sonu itibarıyla toplam 25.307.505  adet adli sicil kaydı sorgulaması talebine cevap verilmiştir.Ayrıca Dışişleri Bakanlı-
ğı	yurt	dışı	birimlerine	kurulan	“Konsolosluk	Net	Sistemi”	ile	UYAP	üzerinden	“Adli	Sicil	Bilişim	Sistemi”ne	Web	Servis	
aracılığıyla bağlanmak suretiyle 18562 adli sicil kaydı sorgulaması yapılmıştır.

Ayrıca, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunun 17.maddesinin 12/07/2012 tarihli ve 28351sayılı resmi gazetede yayımlanarak yü-
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rürlüğe giren 6353 sayılı Kanunun 33 üncü  maddesi uyarınca yürürlükten kaldırmasıyla 12/07/2012 tarihinden itibaren 
adli sicil sorgulamalarından ücret alınmamaktadır.

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun geçici ikinci maddesinde 11/04/2012 tarihinde 6290 sayılı kanunla yapılan değişiklikle 
mahkemelerin görev ve yetkisinde bulunan adli sicil ve arşiv kayıtlarını silme görev ve yetkisi Bakanlığımıza verilmiş-
tir. 2012 yılında mahkeme kararlarıyla 16.855 adet, ilgililerin talebi üzerine komisyon kararıyla 121.888 adet, re’sen toplu 
olarak komisyon kararıyla  970.694 adet adlî sicil kaydı silinmiştir.5352 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01/06/2005 
tarihinden 2012 Aralık sonuna kadar toplam 12.063.516  adet  adli sicil kaydı komisyon kararı ile re’sen silinmiştir. 

Noterliklerle İlgili Faaliyetler
1512 sayılı Noterlik Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca 60 adet birinci sınıf, 45 adet ikinci sınıf ve 13 adet üçüncü sınıf 
noterlik ihdas edilmiştir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 2 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 7 adet 4 üncü sınıf noterlik kapatılmıştır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 17/3 üncü maddesi uyarınca, bu dönemde 2024 adet noterlik belgesi verilmiştir.  196 
adet 1 inci sınıf, 188 adet 2 inci sınıf ve 156 adet 3 üncü sınıf olmak üzere toplam 540 adet ilan yapılmış, 153 adet 1 inci 
sınıf, 115 adet 2 inci sınıf, 204 adet 3 üncü sınıf olmak üzere toplam 472 atama yapılmıştır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununda belirtilen Bakanlığımızın görev alanına giren noterlerle ilgili disiplin işleri, düzenli ola-
rak yürütülmektedir. Bunun yanı sıra bu noterler hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar izlenmektedir.

Türkiye Noterler Birliğince noterler hakkında Bakanlığımıza gönderilen 177 adet disiplin dosyasıyla ilgili olarak yazış-
malar yapılmıştır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 122 inci maddesi uyarınca, tüm noterliklerin yıllık teftişleri, her yıl Mayıs ayında olmak 
üzere Teftiş Kurulu ile birlikte Bakanlığımızca koordine edilerek, teftiş sonucu düzenlenen raporlar dosyalarına işlen-
miştir. 

Bu dönemde 1660 adet noterin göreve başlama ve ayrılmaları, istifaları, vefatları, yaş tahdidine tabi tutulmaları, mühür 
talepleri, daire nakilleri, noterler ve noter vekillerinin teminat paraları ile ilgili işlemler, ilan onayları, geçici yetkili noter 
yardımcıları tarafından yürütülen 3 adet 4 üncü sınıf noterliklere görevlendirme ve yazışmaları yapılmıştır. 
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Türkiye’deki Mevcut Noterlikler  

Avukatlıkla İlgili Faaliyetler 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 8/4 üncü maddesi uyarınca; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun, adayların baro 
levhasına ilk defa yazılmalarına veya daha önce kaydı silinen avukatların baro levhasına yeniden yazılmalarına ilişkin 
baro yönetim kurulu kararlarının “uygun bulunması” ya da “uygun bulunmamasına” ilişkin kararları Bakanlığımızın 
onayına sunulmaktadır.

Bu dönemde; Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca onay için Bakanlığımıza gönderilen ruhsat dosyası sayısı 4439 olup, 
bunlardan 4160 adeti baro levhasına ilk kez yazılanlara, 252 adeti ise yeniden yazılma talep edenlere ait olup; 9 dosya 
tekrar görüşülmek üzere ve 17 dosya uygun bulunmaması nedeniyle geri gönderilmiş, 1 dosya ise eksik evrak nedeniyle 
iade edilmiştir.

Türkiye’de bu dönem sonu itibariyle 78 baroya kayıtlı olarak toplam 93.513 avukat görev yapmaktadır. 

YIL 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF TOPLAM

2005 Yılı 539 446 483 73 1541

2006 Yılı 565 466 503 53 1587

2007 Yılı 565 466 520 63 1614

2008 Yılı 593 466 528 55 1642

2009 Yılı 592 451 549 48 1640

2010 Yılı 610 477 563 44 1694

2011 Yılı 610 477 563 10 1660

2012 Yılı 670 522 576 3 1771
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Stajyer avukatlara verilen ruhsat sayısı ile baro levhasına yeniden yazılmasına karar verilen avukat sayısı aşağıda yer 
alan tablodaki gibidir.

Avukatlık Kanunu’nun 142 ve 157 inci maddeleri uyarınca; Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurullarının, 
avukatlar hakkında disiplin yönünden verilen kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine verdiği kararlar Bakanlığımızın 
onayına sunulmaktadır.

Bu dönemde; Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından gelen 985 adet itiraz dosyası karara bağlanmış olup, bunlardan 
881’i onaylanmış, 12’si işlemde, 92’si tekrar görüşülmek üzere geri gönderilmiştir.

Geçmiş yıllarda gelen dosya sayısı ise aşağıdaki gibidir.

YILI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ruhsat sayısı 4173 3580 4215 3787 3344 4263 4259 4160

Yeniden yazılma 352 386 275 301 279 313 274 252

Toplam 4525 3966 4490 4088 3623 4576 4533 4412

YILI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

İtiraz Edilen Dosya Sayısı 720 687 501 659 746 882 934 985

YILI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mütalâa	Sayısı 14 11 7 15 12 13 15 30

Baro başkanlıkları ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca gönderilen avukatların şahsi hal ve ad- soyad değişiklikleri, levhadan 
silinme, nakil durumları, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları ile ceza davalarının safhaları hakkın-
da bu dönem itibariyle Bakanlığımıza yaklaşık olarak 33.751 adet evrak intikal etmiş olup, bu işlemler ile disiplin ve ceza 
kovuşturmaları sonucunda verilen nihaî kararlar her avukatın şahsi dosyasında düzenli olarak takip edilmektedir.

Avukatlık	mevzuatına	ilişkin	olarak,	mahkemelerin	yargı	yetkisine	girmeyen	konularda	Bakanlığımızca	mütalâa	veril-
mekte	olup,	yıllar	itibariyle	verilen	mütalâa	sayısı	aşağıda	gösterilmiştir.
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1136 sayılı Avukatlık Kanununun 8/4 üncü maddesi uyarınca; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun, adayların baro 
levhasına ilk defa yazılmalarına veya daha önce kaydı silinen avukatların baro levhasına yeniden yazılmalarına ilişkin 
baro yönetim kurulu kararlarının “uygun bulunması” ya da “uygun bulunmamasına” ilişkin kararları Bakanlığımızın 
onayına sunulmaktadır.

Bu dönemde; Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca onay için Bakanlığımıza gönderilen ruhsat dosyası sayısı 4.561 olup, 
4.263 adet ruhsat stajyer avukatlara, 274 adet ruhsat ise yeniden yazılma talep edenlere verilmiş; 7 dosya tekrar görüşül-
mek üzere ve 15 dosya uygun bulunmaması nedeniyle geri gönderilmiş, 2 dosya ise eksik evrak nedeniyle iade edilmiştir.

Kanun Yararına Bozma Başvuruları 
2992 sayılı Kanunun 10 uncu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 363 üncü maddesi uyarınca, hukuk 
mahkemelerince kesin olarak verilen hükümlerle, niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden 
ve Yargıtay’ca (ya da idari yargı yönünden Danıştay’ca) incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan hükümlere karşı kanun 
yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerinin yıllar itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Yıllar İtibariyle Kanun Yararına Temyiz İşlemleri Sayısı

 KanunYararına Temyiz 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Açılan Dosya Sayısı 401 384 377 400 832 634 673 672

Eksik Tebligat 86 64 35 41 91 57 16 7

Bakanlık Gerekçeli Ret 246 152 223 248 412 398 680 642

 Yargıtaya Yazılan 96 133 93 86 107 144 142 59

Kanun Yararına Bozulan 70 77 25 85 132 134 125 29
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Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 uncu maddesi uyarınca 2012 Yılında Kanun Yararına Temyiz Yolu ile ilgili istatis-
tikler

2012 YILI

01/01/2012 – 31/12/2012
TARİHLERİ	ARASI	KANUN	YARARINA	BOZMA	BÜROSUNA	GELEN	DOSYALARIN	DURUMU

DEVİR GELEN TOPLAM ÇIKAN:	10651 DERDEST

2165 10786 12951

KANUN	
YARARINA 

BOZMA	YOLUNA	
GİDİLMEYEN

KANUN	YARARINA	BOZMA	
YOLUNA	GİDİLEN

BİRLEŞEN

2300

8077

2295

279BOZMA RED
YARGITAYDAN 

DÖNMEYEN

528 49 1718

2012 YILI  ÖNCESİ YARGITAY’A GÖNDERİLMİŞ OLAN VE 2012 YILINDA YARGITAY’DAN DÖNEN 
DOSYALARIN	BOZMA-RET	DURUMU

BOZMA RET

2562 452
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapsamında Yürütülen Çalışmalar
Başbakanlığın 2010/14 sayılı “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” hakkındaki Genelgesi 
ile kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın- erkek eşitliğinin sağlanması, 
sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması 
ve	eşit	işe	eşit	ücret	imkânının	sağlanması	gereklidir.	Bu	kapsamda	kamu	kurum	ve	kuruluşlarının	hazırlayacakları	stra-
tejik	plan,	performans	programları	ve	faaliyet	raporlarına	kadın	–	erkek	eşitliği	yaklaşımını	dâhil	etmeleri,	istatistiksel	
veriler ile bilimsel araştırmalar ve bunlar için kullanılacak kaynaklara yer verilmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği sürecinde hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi’nde yukarıda belirtilen nedenlerle güncelleme çalışmala-
rına	başlanılmış,	yeni	oluşturulan	amaç	ve	hedeflerle	birlikte	“Kadınlar,	Çocuklar	ve	Engellilere	Yönelik	Uygulamaların	
Geliştirilmesi” başlıklı ayrı bir amaca yer verilmiş ve bu amaç altında 12 hedef belirlenmiştir.Diğer yandan, Bakanlığımız 
Stratejik Planı’nın güncellenmesi çalışmalarında da bu husus değerlendirilecektir. 

Bakanlığımızca, “toplumsal cinsiyet eşitliğine” yönelik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan Ka-
dın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Alt Komisyon” toplantısına iştirak 
edilerek Bakanlığımızın tüm birimlerinin bu kapsamdaki faaliyet ve çalışmaları hakkındaki bilgiler toparlanmış ve Ko-
misyona sunumda bulunularak derlenen bilgiler rapor halinde sunulmuştur.

Bakanlığımız, Avrupa Konseyi ile işbirliği içinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına dayanarak bir İnsan 
Hakları Eylem Planı hazırlamaktadır. Mahkemenin Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin hükümlerini ihlal 
ettiğine dair verdiği kararlarda yer alan hususların, bu Eylem Planında ele alınması öngörülmektedir.

Yargı Teşkilatında Çalışan Kadınlara Yönelik Sayısal Bilgiler
31.12.2012 tarihinde Türkiye genelinde kadın hakim sayısı 2792, Kadın C.Savcısı sayısı 300 olmak üzere yargı mensubu 
kadın sayısı 3092 olarak gerçekleşmiştir.

Bakanlığımız merkez teşkilatında görevli kadın yöneticilerden 1 yüksek müşavir, 1 genel müdür, 2 genel müdür yardım-
cısı, 5 daire başkanı ayrıca 51 tetkik hakimi olarak görev yapmaktadır.

Yargı teşkilatında 2012 yılında Adalet Akademisinde halen 499 erkek, 281 kadın hakim- savcı adayı bulunmaktadır.

Ülke genelinde toplam 200 Cumhuriyet başsavcısından 1’i kadındır. Toplam 131 komisyon başkanından 3’ü kadındır, 
toplam ağır ceza mahkemesi başkanlarını sayısı 287 olmakla beraber bunlardan 9 ‘u kadındır. çocuk ağır ceza mahke-
mesi başkanı kadın sayısı ise 2’dir, çocuk ağır ceza mahkemesi görevli erkek başkan sayısı ise 7’dir. 

Öte yandan, 2012 yılı itibarıyla, adalet teşkilatında (mahkemeler- Cumhuriyet başsavcılıkları) yazı işleri müdürü olarak 
görev yapan kadınların sayısı 1879 iken bu rakam erkek yazı işleri müdürlerinde 1784 olarak gerçekleşmiştir.
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Ceza İnfaz Sisteminde Kadınlara Yönelik Uygulamalar
Ceza infaz kurumlarımızda 2012 yılı sonu itibariyle toplam 136.020 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bunların %3,56’lık 
kısmını oluşturan kadın tutuklu ve hükümlü sayısı 4.838’dır. 

Kadın açık ceza infaz kurumlarının sayısı 3, kapasitesi 1.395 olup, bu kurumlarda 572 kadın hükümlü bulunmaktadır. Ka-
dın kapalı ceza infaz kurumlarının sayısı 5, toplam kapasitesi 2.256 olup, bu kurumlarda toplam 1.481 tutuklu ve hükümlü 
kadın bulunmaktadır. 2813 kadın hükümlü ve tutuklu ise statüsü kadın ceza infaz kurumu olmayıp diğer tip ceza infaz ku-
rumlarında barındırılmaktadır. Tüm ceza infaz kurumlarında annelerinin yanında kalan 0-6 yaş arası çocuk sayısı 285’tir.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 65 inci Maddesinde belirtildiği üzere anneleri hü-
kümlü olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan 0-6 yaş grubundaki çocuklar, annelerinin yanında 
kalabilirler. Yine kanunun 72 inci maddesinde belirtildiği üzere; annelerinin yanında kalan çocukların mama, süt gibi 
gıdaları devlet tarafından karşılanmakta ve çocuk bezi, elbise gibi ihtiyaçları da devlet ve sivil toplum kuruluşları ile 
işbirliği	içerisinde	giderilmeye	çalışılmaktadır.	Annesinin	yanında	kalan	çocuk	sayısı,	hükümlü-tutuklu	sirkülâsyonu,	
çocukların yakınlarına teslim edilip edilmeme durumu gibi nedenlerle sürekli değişmektedir. Annesinin yanında kalan 
bu çocuklara ilişkin yapılan çalışmalar genel hatları ile aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir.

Aile Eğitim Programları
Toplumun temel yapı taşı olan ailenin gelişmesine, hayat şartlarının iyileştirilmesine, aile içi iletişimin güçlendirilme-
sine ve çocukların okul başarılarının artmasına yönelik 0-18 yaş aralığında çocukları olan ve bu çocukların bakımlarını 
üstlenen kişilere uygulanan bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı ceza infaz kurumlarımızda bulunan çocuklu 
kadınlara da uygulanmaktadır. Söz konusu Aile Eğitim Programının ceza infaz kurumlarında da uygulanması için 2010 
yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde eğitici eğitimleri tamamlanmış, 2011 ve 2012 yılı içerisinde 
İstanbul, Kahramanmaraş, Ankara ve Erzurum Personel Eğitim Merkezlerinde 144 psikolog ve sosyal çalışmacıya uygu-
layıcı eğitimleri verilmiştir.

Kreş Hizmetleri
Kadın kapalı ceza infaz kurumlarında ve kapalı ceza infaz kurumlarının bir bölümünde kreşler bulunmakta ve annesi-
nin yanında kalan çocuklar kreş hizmetlerinden faydalanmaktadır. Annesinin yanında kalan çocuklar kurum kreşleri 
ve sosyal hizmetlere bağlı kreşler dışında ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarında sunulan hizmetlerden 
faydalanmaktadırlar. Bu kapsamda 21.12.2011 tarihinde Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Ceza İnfaz 
Kurumları ve Tutukevlerinde Annesinin Yanında Kalan Çocukların Gelişimlerinin Desteklenmesi Hakkında İşbirliği 
Protokolü” imzalanmıştır. Çeşitli sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde, bu çocuklara 
yönelik, tiyatro, sinema, resim çalışması, masal okuma gibi çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yürütülmektedir. Çocuk-
lar 6 yaşına kadar ceza infaz kurumlarında annelerinin yanında kalmakta, 6 yaşını dolduran çocuklar ailesine, vasisine 
ya da Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmektedir.
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2012 Yılında Kadın Ve Çocuk Hükümlü Tutuklular İle Annesinin Yanında Kalan Çocukların Günlü İaşe Bedeli Olan 4 
Tl’ye İlave Olarak Verilen İaşe ve Toplam Maliyeti

Hükümlü ve tutuklu Mevcut Harcanan günlük iaşe bedeli Harcanan yıllık iaşe bedeli

Emziren veya hamile kadın hükümlü 
ve tutuklu sayısı (ilave 2 tl)*

968 1.936,00 706.640,00

Çocuk hükümlü ve tutuklu sayısı 
(ilave 1 tl)

2001 2.001,00 730.365,00

Annesinin yanında kalan çocuk 
(ilave 6 tl)

285 1.710,00 624.150,00

Toplam 3254 5.647,00 2.061.155,00

* Emziren veya hamile hükümlü ve tutuklu kadın sayısı net olarak tespit edilemediğinden, toplam kadın hükümlü tutuklu mevcudunun 
%20’si alınarak hesaplanmıştır.
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B.2. PERFORMANS SONUÇLARI
2012 yılı Bakanlık Performans Programında yer alan hedeflere ilişkin performans göstergelerinin gerçekleşme sonuç-
larına yer verilmiştir.5

Tablo	:	1

5 (Bakanlığımız 2012 yılı Performans Programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesinde,  2010 yılında gerçekleşen 
referandumla  kabul edilen anayasa değişiklikleri ile meydana gelen görev alanları dikkate alınmıştır.)

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ
YARGI	MENSUBU	VE	ÇALIŞANI	SAYISININ	
ULUSLAR	ARASI	STANDARTLAR	GÖZETİLEREK	
ARTTIRILMASI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

KURULAN	MAHKEME	SAYISI 50 495

YARGI	MENSUBU	VE	ÇALIŞANI	SAYISININ	NÜFUSA	
ORANINDAKİ ARTIŞ(% )

4 12

DEĞERLENDİRME:
•	 Yargının etkinlik ve verimliliğinin arttırılması kapsamında; 
•	 Ülkemizdeki mahkeme sayıları da ele alınarak mahkemelerin mevcut iş yüküne yönelik olarak bir mahkemenin bir yıl içinde 

bakabileceği dava sayısı göz önünde bulundurularak 2012 yılında 495 adli ve idari yargı mahkemesi kurulmuştur. 
•	 2011 yılında Türkiye nüfusu 74.724.269 olup yargı mensubu ve çalışanı sayısı ise 90.919’dur. Yargı mensubu ve çalışanı 

sayısının nüfusa oranı %0,1216’dır. 
•	 2012 yılında Türkiye nüfusu 75.627.384 olup yargı mensubu ve çalışanı sayısı ise 103.183’tür. Yargı mensubu ve çalışanı 

sayısının nüfusa oranı %0,1364’tür. 
•	 Yargı mensubu ve çalışanı sayısının nüfusa oranındaki artışı %12 gerçekleşmiştir. 
•	 Bu itibarla; 
•	 2012 gerçekleşme oranına bakıldığında 2012 hedefinin %300’ü oranında bir artış gerçekleşmiştir.

CEPEJ verilerine göre yüz bin kişiye düşen savcı sayısı ortalama 11,1 ve  yüz bin kişiye düşen profesyonel hakim 
sayısının ortalaması 22,7 dır.
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Tablo	:	2

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ
AVUKATLIK	MESLEĞİNİN	SORUNLARININ	
ÇÖZÜMÜ	KONUSUNDA	TÜRKİYE	BAROLAR	
BİRLİĞİ VE BAROLAR İLE İŞBİRLİĞİ YAPILMASI 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

DÜZENLENEN	ETKİNLİK	SAYISI 2 2

DEĞERLENDİRME:
1. Bakanlığımızca hazırlanıp yürürlüğe konulan Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HMK) yönetmeliği çalışmalarında Türkiye 

Barolar Birliği temsilcilerinin katılımıyla yapılan komisyon toplantılarında eski Yönetmelik ve uygulamadan kaynaklanan 
özellikle Avukatların dosya incelemeleri ile ilgili konular tartışılmış ve bir kısım çözümler önerilmiştir. 

2. Arabuluculuk ve bilirkişilik projeleri kapsamında Türkiye Barolar Birliği ile işbirliğimiz devam etmektedir
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Tablo	:	3

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN 
FAALİYETE GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIN 
TAMAMLANMASI VE İDARİ YARGIDA 
İSTİNAF	KANUN	YOLU	İÇİN	MEVZUAT	
DEĞİŞİKLİKLERİNİN	HAZIRLANMASI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

HAZIRLANAN	MEVZUAT	DEĞİŞİKLİĞİ	SAYISI	
(KANUNLAR	GM)

1 -

FAALİYETE GEÇEN MAHKEME SAYISI (BİLGİ İŞLEM, 
TEKNİK İŞ. PERSONEL)

15 -

DEĞERLENDİRME:
•	 1	no	lu	performans	göstergesi	ilgili	açıklama:	2012	yılında	Üçüncü	Yargı	Paketinde	bazı	hükümler	dahil	edilmiştir.	Kanunla	

ilgili bazı temel konularda siyasi tercih netleşmediğinden devam edilememktedir.
•	 2	nolu	performans	göstergesi	ile	ilgili	açıklama:Bölge	adliye	mahkemeleri	(BAM),	HSYK’	nın	uygun	görüşü	ile	Mayıs	

2007 tarihinde 9 ilde kurulmuştur. Buna ilaveten 2011 yılında BAM sayısı 15’e çıkarılmıştır. Bu mahkemelerin Cumhuriyet 
başsavcıları atanmış olup,. Bu mahkemelerde görev yapacak personel belirlenmiştir. Söz konusu personel hali hazırda 
adliyelerde görev yapmaktadır. 2012 yılı içerisinde bölge adliye mahkemelerinin binalarına ilişkin önemli çalışmalar 
yürütülmüştür. Arsa temini çalışmaları tamamlanarak inşaat projeleri üzerindeki çalışmalara son hali verilmiştir. Bazı bölge 
adliye mahkemelerinin yapım projelerinin ihalesi 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır, 2013 yılında alt yapı çalışmalarının 
tümüyle bitirilmesi öngörülmektedir.

•	 15	mahalde	kurulan	bölge	adliye	mahkemeleri;	Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulu’nun	atayacağı	hâkim	ve	savcıların	göreve	
başlaması ile faaliyete geçecektir.
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Tablo	:	4

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ BİLİRKİŞİLİK	KURUMUNUN	GELİŞTİRİLMESİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

DÜZENLENEN	ETKİNLİK	SAYISI 1 -

HAZIRLANAN	MEVZUAT	DEĞİŞİKLİĞİ	 1 -

DEĞERLENDİRME:
•	 Bilirkişilik Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, 2010 yılı proje programlaması kapsamında Bakanlığımız Hukuk İşleri Genel 

Müdürlüğünce Proje Eş güdüm Kurulu’nun (PEK) 23 Haziran 2009 tarihli 11’nci toplantısında Kurul’un onayına sunulmuş ve 
bu toplantıda kabul edilmiştir. Projeye ait teklif fişi Avrupa Birliği Komisyonu’na sunulmuştur. Proje teklifi, Avrupa Birliği’nin 
yetkili organları tarafından incelenmiş ve kabul edilmiştir. İkili işbirliği şeklinde gerçekleştirilmesi planlanan proje ilk olarak 
2010 yılı sonunda Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde teklife sunulmuş ancak proje için herhangi bir teklif sunulmamıştır. Proje 
2011 yılında tekrar teklife açılmış, bu kez Fransa, İspanya ve Almanya tarafından teklifler sunulmuştur.

•	 Yapılan çalışmalar sonucu Bakanlığımızca projeye 01/01/2013 tarihinde başlanabilmiştir.
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Tablo	:	5

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ
İCRA VE İFLAS SİSTEMİNİN ETKİNLİK VE 
VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

HAZIRLANAN	MEVZUAT	DEĞİŞİKLİĞİ
(KANUNLAR	GM)

1 1

DEĞERLENDİRME:
•	 İcra İflas Kanunun uygulanmasına ilişkin engellerin ortadan kaldırılması, yargının hızlandırılarak günümüzün değişen sosyal 

ve ekonomik koşullarına uyum sağlanması, alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesinin korunması ve uygulamada 
yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Tasarısı 6352 sayılı Kanun numarası ile yürürlüğe girmiştir.

•	 Yürürlükteki İcra ve İflas Kanunun yerini almak üzere, Dünyada ve Ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik teknolojik 
değişikliklere uygun ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen, modern bir icar iflas sisteminin kurulması ve yeni bir Kanun 
Tasarısı hazırlanması amacıyla oluşturulan Bilim Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir.

•	 Bilim Komisyonu 2012 yılında 4 adet toplantı yapmıştır.
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Tablo	:	6

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ
HUKUK	EĞİTİMİ	VE	ÖĞRETİMİNİN	
SORUNLARININ	ÇÖZÜMÜNE	İLİŞKİN	
ÇALIŞMALAR YAPMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

DÜZENLENEN	ETKİNLİK	SAYISI 1 2

DEĞERLENDİRME:
•	 Eğitim Daire Başkanlığının ilgili performans hedefiyle ilgili her hangi bir çalışma bulunmamakla birlikte, Bakanlığımız 

Kanunlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 13/08/2012 tarihli Bakan “Olur”uyla bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma 
grubu toplam 3 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu konuda Bilim Komisyonu oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra 2012 yılında 
güncelleme çalışmalarına başlanılan “Yargı Reformu Strateji Belgesi Taslağında” “Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi 
ve	Uygulanması”	hedefi	doğrultusunda	Bakanlığımız	Strateji	Geliştirme	Başkanlığınca	Projeye	başlanılmıştır.

•	 Uluslararası	Yargı	Reformu	Sempozyumunda	bu	hususta	akademisyenler	tarafından	bildiride	bulunulmuştur.
•	 Hukuk Kliniği çalışmaları doğrultusunda 2 toplantı gerçekleştirilmiştir.
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Tablo	:	7

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ
YARGI	MENSUBU	VE	ÇALIŞANLARININ	İHTİYAÇ	
DUYDUĞU	BİLGİ	KAYNAKLARININ	TEMİN	
EDİLMESİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

BASIMI YAPILAN VE SATIN ALINAN YAYIN ÇEŞİT VE 
SAYISINDAKİ ARTIŞ ORANI % (YAYIN İŞLERİ)

10 10

ABONE	OLUNAN	ELEKTRONİK	KÜTÜPHANE	SAYISI	
(YAYIN İŞLERİ)

1 1

DEĞERLENDİRME:
1. 	Ulusal	ve	uluslararası	gelişmelerin	yakından	izlenmesi	suretiyle	yargı	mensuplarının	yayın	ihtiyaçlarının	tespit	edilmesi	ve	

yayın kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası önemli hukuk kaynaklarının ve süreli yayınların satın alınması 
veya basımının yapılması” hususunda 10 çeşit kitap basılmış olup merkez ve merkez dışı birimlerin dağıtımı yapılmıştır.

2. Bakanlık Merkez ve Adliye kütüphanelerinin kapasitelerine ilişkin envanter çalışması yapılması ve kapasitelerinin artırılması 
ile yararlanılacak elektronik kütüphanelerin tespiti ve abonelik işlemlerinin yapılması” hususunda, Bakanlığımızca basılan 
kitaplar merkez ve merkez dışı birim kütüphanelerine gönderilmektedir. Ayrıca, Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
tarafından Westlaw Intarnational elektronik kütüphanesine abonelik yapılmıştır.
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Tablo	:	8

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ

AİHM, DİĞER ÜLKELERİN YÜKSEK MAHKEME 
KARARLARI VE YARGIYI İLGİLENDİREN 
ULUSLAR	ARASI	BELGELER	İLE	ALANINDA	
ÖNEMLİ	HUKUK	ESERLERİNİN	TÜRKÇEYE	VE	
TEMELMEVZUATIMIZIN	YABANCI	DİLLERE	
ÇEVRİLMESİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN VE YAYIMLANAN KAYNAK 
SAYISI(ULUSLAR	ARASI	HUKUK)

4 9

DEĞERLENDİRME:
•	 Almanya, Avusturya, Amerika, İngiltere(iade), Kanada, Hollanda, Romanya, İsviçre ve Fransa ile ilgili hukuki ve cezai 

konularda ülke mevzuatı ve ilgili kanunların çevirileri yapılmış olup bu kanun çevirilerinin kitap olarak yayımlanması 
çalışmaları devam etmektedir.
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Tablo	:	9

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ
CEZA	İNFAZ	KURUMLARININ	HÜKÜMLÜ	
VE	TUTUKLU	BARINDIRMA	KAPASİTESİNİN	
ARTIRILMASI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF (2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

KAPASİTE ARTIŞ MİKTARI (%) 5 22,13

DEĞERLENDİRME:
•	 2012 yılı Ocak ayı itibarıyla ceza infaz kurumlarının kapasitesi 116.754 kişi iken, 2012 yılı içerisinde 14 adet ceza infaz 

kurumunu hizmete açılması ile kapasitede 10.710 kişilik artış, 9 adet ek bina yapımı ile 2.486 kişilik artış ve muhtelif tipteki 
ceza infaz kurumlarının kapasite artışına yönelik çalışma sonucu 13.205 kişi olmak üzere, toplam 26.401 kişilik kapasite artışı 
sağlanmıştır. 

•	 Aynı yıl içerisinde 8 adet ceza infaz kurumunun kapatılması ile de kapasitede yaşanan 564 kişilik eksilmeye rağmen 2012 yılı 
sonunda 142.591 kişilik kapasiteye ulaşılmış ve hedeflenen oran olan %5’in sayısal karşılığı 5.838 kişilik artışı gerektirirken, yıl 
sonunda 26.401 kişilik kapasite artışı sağlanmasıyla hedef %5 iken, gerçekleşme %22,13 olmuştur.
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Tablo	:	10

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ
DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİNİN DAHA 
ETKİN HALE GETİRİLMESİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

HAZIRLANAN	MEVZUAT	DEĞİŞİKLİĞİ 1 3

DEĞERLENDİRME:
1. Adli Kontrol Kurumuna	İlişkin	Kanuni	Değişiklik:	Adli	kontrol	müessesesi,	üst	sınırı	üç	yıl	veya	daha	az	hapis	cezasını	

gerektiren suçlarda uygulanabiliyor iken, 05 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı “Yargı Hizmetlerinin 
Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve 
Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun” değişikliği ile söz konusu bu süre sınırı kaldırılmış ve bütün suçlar bakımından adli 
kontrol kurumunun tutuklamaya alternatif olarak uygulanması mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca aynı Kanun değişikliği ile 
adli kontrol kurumuna konutu terk etmemek, belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek ve belirlenen yer veya bölgelere 
gitmemek tedbirleri de eklenerek adli kontrolün uygulama alanı genişletilmiştir.

2. Denetimli	Serbestlik	Tedbiri	Uygulanarak	Cezanın	İnfazı	Müessesesi:	Ceza	infaz	kurumlarında	belli	bir	süre	kalan	
hükümlüler sosyal hayatlarından uzaklaşmakta; bu hükümlülerin etkin bir denetim ve destek sistemi olmaksızın toplum 
içerisine bırakılmaları, hem kendileri hem de toplum için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, hapis cezalarının belirli bir 
kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilmesi suretiyle hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, 
aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla 11 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6291 
sayılı Kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna 105/A maddesi eklenmiştir. Bu maddeye 
göre; açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren, koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha 
az	süre	kalan	iyi	hâlli	hükümlülerin	talebi	hâlinde,	cezalarının	koşullu	salıverilme	tarihine	kadar	olan	kısmının,	denetimli	
serbestlik	tedbiri	uygulanmak	suretiyle	infazına,	infaz	hâkimi	tarafından	karar	verilebilecektir.	Bu	infaz	usulünden	çocuk	
hükümlülerin, sıfır- altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlülerin ve maruz kaldıkları ağır bir hastalık, sakatlık veya 
kocama	nedeniyle	hayatlarını	yalnız	idame	ettiremeyen	hükümlülerin	daha	geniş	bir	kapsamda	yararlanmaları	imkânı	da	
getirilmiştir. Bu uygulama, iyi halli hükümlülerin topluma kazandırılmasına çok önemli katkılar sağlamaktadır.

3. Elektronik	İzleme:	2012	yılı	içerisinde	elektronik	izlemenin	uygulama	alanı	ve	kapsamı	ile	ilgili	olarak	mevzuat	çalışması	
yapılmıştır. 11 Nisan 2012 tarihinde 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununa 15/A maddesi eklenmiştir. 
Bu maddeye göre şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların 
kullanılması suretiyle de yerine getirilebilecektir. Elektronik izleme sistemine geçişte teknik altyapının oluşturulması ve 
sistemin kurulması amacıyla ihale yapılarak 19 Ekim 2012 tarihinde üç yıllık bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereğince 
Bakanlığımız Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde Elektronik İzleme Merkezi kurulmuştur.
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Tablo	:	11

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ
CEZA	İNFAZ	SİSTEMİ	ALANINDA,	DİĞER	
ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ İMKÂNLARININ 
GELİŞTİRİLMESİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

DÜZENLENEN	ETKİNLİK	SAYISI	(ADET) 3 7

İŞBİRLİĞİ YAPILAN ÜLKE VE VEYA İNCELENEN ÜLKE 
UYGULAMALARININ	SAYISI

5 23

DEĞERLENDİRME:
•	 2012 yılında çeşitli projeler kapsamında uluslararası katılımın sağlandığı 4 toplantı, 1 sempozyum düzenlenmiştir. Ayrıca 

uluslararası deneyimlerin paylaşılmasına yönelik olarak biri denetimli serbestlik  müdürleri biri de hakim ve savcıların 
katılımlarıyla iki toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan işbirliği çalışmaları kapsamında Gürcistan, Ürdün, Azerbaycan, 
Mısır,	ABD,	Fransa,	Türkmenistan,	Almanya,	Çin,	Polonya,	Bosna-	Hersek,	Ukrayna	ve	Kosova	heyetleri	kabul	edilmiş,	
Cenevre Almanya, Avustralya, İsveç, İran, İspanya, Norveç, İngiltere, İskoçya, İtalya ve Hollanda’ya çalışma ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir.
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Tablo	:	12

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ
ADALET	TEŞKİLATININ	HİZMET	BİNASI	
İHTİYACININ GÖSTERİLMESİNE YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR YAPILMASI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

TAMAMLANAN	HİZMET	BİNASI	SAYISI 12 12

DEĞERLENDİRME:
•	 Patnos, Ceyhan ,Tire, Yüksekova, Kilis, Mersin, Görele, Kahta, Sivas, Van, Kumluca Adalet Binaları ile Erzurum Adli Tıp Binası 

onarımı tamamlanmıştır.

Tablo	:	13

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ
ADALET	HİZMET	BİNALARINDA	KULLANILAN	
MEFRUŞAT	VE	TEKNİK	ALT	YAPI	İLE	HİZMET	
ARAÇLARININ İHTİYACA GÖRE YENİLENMESİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

YENİLENEN	HİZMET	ARACI	ORANI	% 7 7,5

DEĞERLENDİRME:
•	 2012 yılında 89 adet taşıt alınmıştır.2012 yılı itibariyle toplam taşıt sayısı 1265 olmuştur.
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Tablo	:	14

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ
DEZAVANTAJLI	GRUPLARIN	ADALETE	ERİŞİMİ	
Nİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ÇALIŞMA 
YAPILMASI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

DÜZENLENEN	ETKİNLİK	SAYISI 2 4

DEĞERLENDİRME:
•	 Adalete erişim, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duydukları adalete kolaylıkla ulaşabilmesi ve haklarını etkili bir şekilde 

arayabilmesi	için	devletin	gerekli	tüm	imkânları	sağlaması	ve	bu	imkânların	varlığını	etkin	bir	şekilde	tanıtması	olarak	

tanımlanmaktadır. Adalete erişim olanaklarının yeterince etkinleştirilmemesi toplumda adalet sistemine ve dolayısıyla 

devlete karşı duyulan güvenin sarsılmasına yol açabilir.

•	 Adalete	erişim	imkânlarının	salt	pozitif	hukuki	düzenlemelere	dayalı	önlemlerle	etkinleştirilmesi	mümkün	görülmemektedir.	

Bu nedenle yararlanıcıların hak arama hürriyetini kullanma yöntemlerini öğrenmeleri, hukuk bilincinin geliştirilmesi 

amacıyla yapılacak bilgilendirme faaliyetleri, danışma büroları, broşürler, dava rehberleri, internet siteleri gibi vasıtalar da 

toplumun ihtiyaç hisseden kesimlerinin adalete erişiminde kolaylaştırıcı unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

•	 Adalet hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine eksiksiz ve adil olarak ulaştırılmasını sağlayacak bir sistemin oluşturulması 

hukuk devletinin gereklerinden biridir. Özellikle dezavantajlı (çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar ve yoksullar) kesimlerle 

ilgili uyuşmazlıkların amacına uygun bir şekilde çözülmesi için geliştirilen önlemler adalete erişimin önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır.

•	 Yargı Reformu Stratejisi kapsamında, özellikle uygulamada sorun olduğu düşünülen hukuk yargılamasında adli yardım 

usulünün etkinleştirilmesi, yararlanıcıların hukuki sorunlar ve dava akış süreçleri konusunda bilgilendirilmesi, adliye internet 

sitelerinin geliştirilmesi, mahkemelerdeki tercüme hizmetlerinin standarda bağlanması ve dezavantajlı grupların adalete 

erişimini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması konularında katılımcı yöntemlerle çalışmalar yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

•	 Hukuk bilincinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bakanlığımız Strateji 

Geliştirme Başkanlığınca Koruyucu hukuk projesi kapsamında çalışmalara başlanılmış olup, 2012 yılında Milli Eğitim 

Bakanlığı ile 03/03/2012 tarihinde imzalanan protokol ile Hukuk ve Adalet Dersi’nin ilköğretim müfredatında yer almasına 

yönelik çalışmalar yapılmıştır.
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Tablo	:	15

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ

ULUSLARARASI	ADLİ	YARDIMLAŞMA	
İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 
KONUSUNDA	KURUMSAL	DÜZENLENMELERİN	
YAPILMASI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

İŞBİRLİĞİ YAPILAN ÜLKE VE/VEYA İNCELENEN ÜLKE 
UYGULAMALARININ	SAYISI	

5 15

DEĞERLENDİRME:
•	 2012 yılı içerisinde 15 ülke ile değişik konularda adli işbirliği konusunda karşılıklı anlaşmalar yapılmıştır. Ayrıca 7 ülke ile 

ilgili olarak taslak metinler üzerinde görüşmeler halen devam etmektedir.

Tablo	:	16

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ

NOTERLİK MESLEĞİNİN DAHA ÇAĞDAŞ VE 
İŞLEVSEL	BİR	YAPIYA	KAVUŞTURULMASI	İÇİN	
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ İLE İŞBİRLİĞİ 
HALİNDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

HAZIRLANAN	MEVZUAT	DEĞİŞİKLİĞİ	 1 -

DEĞERLENDİRME:
•	 Toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olan noterlik müessesini, Ülkemizde meydana gelen ekonomik, sosyal ve hukuki 

alanlardaki hızlı değişime uygun hale getirmek, Avrupa Birliğine uyum süreci içinde Birliği oluşturan devletlerin noterlik 
mevzuatı ile birlikteliği sağlamak amacıyla kanunla ilgili bazı temel konularda çalışmalar Noterler Birliği ile koordineli 
şekilde devam etmektedir. 
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Tablo	:	17

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ

NOTERLİK MESLEĞİNİN DAHA ÇAĞDAŞ VE 
İŞLEVSEL	BİR	YAPIYA	KAVUŞTURULMASI	İÇİN	
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ İLE İŞBİRLİĞİ 
HALİNDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

OLUŞTURULAN	BASIN	VE	HALKLA	İLŞİKİLER	BÜROSU	
SAYISI

5 -

DEĞERLENDİRME:
•	 Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulunun	23/05/2011	tarih	ve	901	sayılı	Kararı	ile	İstanbul	Adliyesi	için	iki	(2),	Bakırköy,	

İstanbul Anadolu, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Mardin, Aydın, Mersin, Antalya, Manavgat ve Rize Adliyeleri için 
basın sözcüsü görevlendirilmesine karar verilmiştir.

•	 Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulunun	04/04/2012	tarih	ve	201	sayılı	kararı	ile	Alanya,	Amasya,	Bafra,	Bandırma,	Bergama,	
Çorum, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İskenderun, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kırklareli, Ordu, Salihli, 
Siirt ve Yalova Adliyeleri için basın sözcüsü görevlendirilmesine karar verilmiştir.6  

6 (Bakanlığımız 2012 yılı Performans Programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesinde,  2010 yılında gerçekleşen 
referandumla  kabul edilen anayasa değişiklikleri ile meydana gelen görev alanları dikkate alınmıştır.)
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Tablo	:	18

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ

ULUSLAR	ARASI	KALİTE	STANDARTLARINA	
UYGUN	AKREDİTE	OLMUŞ	LABORATUVARLAR	
VE ADLİ BİLİMLER ALANINDA KAPASİTENİN 
ARTTIRILMASI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

AKRETİDE	OLMUŞ	LABORATUVAR	SAYISI 3 2

DEĞERLENDİRME:
•	 Kimya İhtisas Dairesinde alkolmetri laboratuvarından 1 ve narkotik laboratuvarından   3 metot dahil edildi. Morg İhtisas 

Dairesi mikrobiyoloji laboratuvarı kapsamdan çıkarıldı.
•	 Narkotik Laboratuvarında;  ‘Renk Testi ile Kalitatif Metamfetamin Analizi’, ‘İnce Tabaka Kromatografisi ile Kalitatif 

Metamfetamin Analizi’, ‘GC/FID ile Kantitatif Metamfetamin analizi’
•	 Alkolmetri Laboratuvarında; ‘Kan Örneklerinde Head Space / Gaz Kromatografisi ( HS/GC) Yöntemiyle Kantitatif Etanol 

Analizi yapılmıştır
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Tablo	:	19

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ

ADLİ BİLİMLER ALANLARININ 
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİLİMSEL 
ETKİNLİKLER	DÜZENLENMESİ	VE	ULUSLAR	
ARASI İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

DÜZENLENEN	ETKİNLİK	SAYISI 2 2

İŞ BİRLİĞİ YAPILAN ÜLKE VE /VEYA İNCELENEN ÜLKE 
UYGULAMALARININ	SAYISI

3 3

DEĞERLENDİRME:
•	 Nisan	2011’de	fiilen	başlamış	ve	Nisan	2013’e	kadar	sürmesi	planlanan,	“Adli	Bilim	Uzmanlarının	Becerilerinin	Geliştirilmesi”	

konulu TR 08 IB JH 01 no’ lu AB Eşleştirme projesi kapsamında 2012 yılı sonuna kadar 342’ si ATK’ dan olmak üzere ATK,  
Kriminal Polis Laboratuvarı, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve diğer kuruluşlardan toplam 865 Türk uzmanın katılımcı 
olarak yer aldığı 21 uzman ziyareti (İspanyol ve Hollandalı uzmanların birimlerimize ziyarette bulunarak bilimsel denetimler 
gerçekleştirmeleri), 40 seminer & çalıştay ve 15 çalışma ziyareti (Türk uzmanların, İspanya ve Hollanda’daki laboratuvarlara 
ziyaretleri) düzenlenmiştir.

•	 22. Dünya Adli Bilimler Kongresi Adli Tıp Kurumunun  ev sahipliğinde 5-8 Temmuz 2012 tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir. Aynı kongrenin önemli bir çalıştayı olan FASE (Forensic Anthropology Soceity Europe) çalıştayı 
uluslararası katılımla Adli Tıp Kurumu Adli Osteoloji Labaratuvarında gerçekleştirilmiştir. 

•	 Avrasya Adli Bilimler Akademisi (EAFMS) Kuruluş toplantısı 22 ülkenin katılımı ile Adli Tıp Kurumunda  gerçekleştirilmiştir. 
•	 ENFSI	toplantıları,	Uluslararası	toplantılara	katılım	sağlanmış,	Kanada’da	düzenlenen	AIDC	2012	(	Bedensel	Maluliyet	

Birliği) Kongresine Başkanlık düzeyinde katılım sağlanmıştır.
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Tablo	:	20

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ

UYAP	IN	YARGI	HİZMETLERİNDE	
KULLANIMININ	YAYGINLAŞTIRILMASI	VE	
İLGİLİ	KURUMLARLA	DIŞ	ENTEGRASYONUN	
TAMAMLANMASI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

İNSAN	KAYNAĞI	VE	MALİ	KAYNAKLARDA	TASARRUF	
ORANI%

30 20

ELEKTRONİK	İMZANIN	KULLANILMA	ORANI% 94 95

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERİN 
ORANI%

90 90

İŞ	SÜREÇLERİNDEKİ	HIZLANMA	ORANI 10 10

ENTEGRASYONUN	TAMAMLANDIĞI	KURUM	SAYISI 4 3

DİĞER	KURUMLARDAN	ELEKTRONİK	ORTAMDA	VERİ	
AKIŞ MİKTARI

150000000 adet  180.000.000 adet

DEĞERLENDİRME:
•	 Kullanıcıların	UYAP		kullanma	performansının	ölçüleceği	altyapının	oluşturulması	çalışmaları	devam	etmektedir.	UYAP	

kapsamındaki birimler iş ve işlemlerinin büyük bir çoğunluğunu kağıtsız ofis ortamına uygun olarak elektronik imza 
kullanmak suretiyle yerine getirmektedirler. Bu şekilde çalışma oranının %90’ lar da olduğu söylenebilir. Kolluk kuvvetleri ile 
bilgi	ve	belge	akışının	UYAP	üzerinden	yapılması	için	UYAP	Kolluk	Portalı	oluşturulmuş	ve	kolluk	birimlerinin	hizmetine	
sunulmuştur. Söz konusu portal 2012 yılında Sahil Güvenlik ve Jandarma Komutanlıklarınca kullanılmaya başlanmıştır. Adli 
iş	ve	işlemlerin	bilişim	sistemi	üzerinden	entegrasyon	halinde	sunulmasını	öngören	UYAP	bütün	adli	teşkilatta	uygulanmaya	
başlanmıştır.	Bugün	için	iş	ve	işlemlerin	büyük	bir	kısmı	UYAP	üzerinden	gerçekleştirilmektedir.	Bu	hedef	adli	teşkilatın	
gerçekleştirdiği iş ve işlemler sırasında dış kurumlarla veri paylaşımının sağlanmasını ve adalet teşkilatındaki bütün 
işlemlerin bilişim sistemine taşınabilmesi için konulmuştur. Bugün için entegrasyonun tamamlandığı kurumlar olmakla 
birlikte çalışması devam eden entegrasyon hedefleri bulunmaktadır.
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Tablo	:	21

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ
UYAP	İLETİŞİM	ALTYAPISININ	HIZLI	VE	
KESİNTİSİZ	HİZMET	VERECEK	ŞEKİLDE	
GÜÇLENDİRİLMESİVE YEDEKLENMESİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN HAT KAPASİTESİ 58 98

KARASAL HATLARIN YEDEKLENME ORANI% 74 74

BAKIRDAN FİBERE GEÇEN HAT SAYISI 80 224

GÜÇLENDİREN	ETKİ	ALANI	SUNUCU	SAYISI 100 99

İLETİŞİM HATLARINDAKİ SÜREKLİ ÇALIŞABİLİRLİK 
ORANI%

98 97

DİĞER	KURUMLARDAN	ELEKTRONİK	ORTAMDA	VERİ	
AKIŞ MİKTARI

150000000 adet  180.000.000 adet

DEĞERLENDİRME:
•	 UYAP’	ın	sağlıklı	olarak	faaliyetlerini	yürütebilmesi	ekonomik	ve	kullanım	ömrünü	doldurmuş	bilgisayar	ve	yan	donanımları	

ile aktif ağ cihazlarının yenilenmesine bağlı bulunmaktadır. Öte yandan bilişim teknolojileri sürekli gelişen bir alan 
olduğu için belirtilen alanlarda güncel teknolojinin takip edilmesi gerekmektedir. Donanım yanında önemli bir husus ise 
yazılım eksikliklerinin giderilmesi ile yeni yazılım ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu hedef bahsedilen donanım ve yazılım 
eksikliklerinin giderilmesi, donanım altyapısının bakımının yapılması ihtiyacını karşılamak üzere konulmuştur.
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Tablo	:	22

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ

ADALET	HİZMETLERİNDE	KULLANILAN	
BİLGİSAYAR VE YAN DONANIMLARI İLE AKTİF 
AĞ	CİHAZLARININ	İHTİYACA	VE	GÜNCEL	
TEKNOLOJİYE	UYGUNOLARAK	YANİLENMESİ	
VE	YAZILIM	EKSİKLİKLERİNİN	GİDERİLMESİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

YENİ	ÜRETİLEN	VE/VEYA	GELİŞTİRİLEN	YAZILIM	
SAYISI

1 1

YENİLENEN BİLGİSAYAR ,YAN DONANIM VE AKTİF 
AĞCİHAZI	ORANI%

35 35

KESİNTİSİZ	GÜÇ	KAYNAĞI	VE	JENERATÖR	
OLMAYANBİRİM	SAYISINDA	AZALMA	MİKTARI

100 100

GELİŞTİRİLEN VEYA DEĞİŞTİRİLEN MODÜL EKRAN E 
RAPOR SAYISI

2000 2000

YARDIM MASASINA AÇILAN HATA VE İSTEK 
SAYISINDA DÜŞÜŞ ORANI(%)

5 2

DİĞER	KURUMLARDAN	ELEKTRONİK	ORTAMDA	VERİ	
AKIŞ MİKTARI

150000000 adet  180.000.000 adet

DEĞERLENDİRME:
•	 UYAP’ın	sağlıklı	olarak	faaliyetlerini	yürütebilmesi	ekonomik	ve	kullanım	ömrünü	doldurmuş	bilgisayar	ve	yan	donanımları	

ile aktif ağ cihazlarının yenilenmesine bağlı bulunmaktadır. Öte yandan bilişim teknolojileri sürekli gelişen bir alan 
olduğu için belirtilen alanlarda güncel teknolojinin takip edilmesi gerekmektedir. Donanım yanında önemli bir husus ise 
yazılım eksikliklerinin giderilmesi ile yeni yazılım ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu hedef bahsedilen donanım ve yazılım 
eksikliklerinin giderilmesi, donanım altyapısının bakımının yapılması ihtiyacını karşılamak üzere konulmuştur.
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Tablo	:	23

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ

ADALET	HİZMETLERİNDEN	
YARARLANANLARIN ELEKTRONİK 
ORTAMDA İŞLEM YAPABİLMELERİNİN VE 
BİLGİLENDİRİLMELERİNİN SAĞLANMASI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERİN 
ORANI%

30 35

YARARLANICI SAYISINDAKİ ARTIŞ MİKTARI 100000 100000

KAYITLI	SMS	KULLANICI	SAYISI 100 100

E-TEBLİGAT,E-İLAN VE E-SATIŞ SAYISINDAKİ ARTIŞ% 580000 923698

E-TEBLİGAT, E-İLAN VE E-SATIŞ SAYISINDAKİ ARTIŞ% 1 1

DİĞER	KURUMLARDAN	ELEKTRONİK	ORTAMDA	VERİ	
AKIŞ MİKTARI

150000000 adet  180.000.000 adet

DEĞERLENDİRME:
•	 UYAP	adli	hizmetlerin	bilişim	sistemi	üzerinden	entegrasyon	halinde	sunulması	yanında	adalet	hizmetlerinden	

yararlananlara iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilme imkanı sunmaktadır. Bugün itibariyle vatandaş portalı, avukat 
portalı, sms bilgi sistemi gibi uygulamalarla gerçek zamanlı olarak birçok hizmet sunulmaktadır. Bu hedef ile elektronik 
ortamda sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması ve hizmetlerin nitelik itibariyle geliştirilmesi öngörülmektedir.
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Tablo	:	24

YIL 2012

PERFORMANS HEDEFİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ VE BİLİŞİM ALANINDA 
UZMAN	TEKNİK	PERSONEL	İHTİYACININ	
KARŞILANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEF(2012)                                            
GERÇEKLEŞME 

DURUMU

UZMAN	PERSONEL	SAYISINDAKİ	ARTIŞ	ORANI	
(YÜZDE)

4 5

27001 STANDARDI GEREKLERİNİN SAĞLANMA ORANI 
(YÜZDE)

50 100

DEĞERLENDİRME:
•	 UYAP,	bünyesinde	barındırdığı	yargı	teşkilatına	ilişkin	bilgiler	nedeniyle	güvenlik	ve	gizliliği	yüksek	seviyede	öngörmek	

zorundadır. Bu nedenle, güvenlik ve gizliliği sağlayacak sistem kurulmalı ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Bilgi sistemleri 
güvenliği konusunda standartları belirleyen uluslararası kalite belgeleri bulunmaktadır. Bu hedef kapsamında ISO/TSE 
27001 belgesinin alınması öngörülmektedir. Belgenin alınması sürdürülebilir bir güvenlik altyapısının oluşturulduğunu 
ifade edecektir. Öte yandan bilgi sistemlerinin sağlıklı olarak yürüyebilmesi bu konuda uzman teknik personel istihdamını 
gerektirmektedir. Bu hedef kapsamında teknik personel ihtiyacının giderilmesi öngörülmektedir.
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE 
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜÇLÜ ALANLAR ZAYIF	YÖNLER

Köklü bir kurum kültürüne sahip olma
Mahkemelerin iş yükünün fazlalığı ve yargılama 
sürelerinin makul süreyi aşması

Adalet hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin 
kullanılmasını	sağlayan	Ulusal	Yargı	Ağı	Projesi

Bakanlık bütçesinin istenilen düzeyde olmaması

Ülkemizdeki mevzuat düzenlemelerini hukuk sistemine 
ve kanun tekniğine uygunluk yönünden incelenme 
yetkisi

Adalet personelinin özlük haklarının yetersiz olması

Bakanlığın HSYK’da temsil edilmesi İnsan kaynaklarının nicelik açısından yetersiz olması

Anayasal dayanağı olan Teftiş Kurulu’nun hakim-savcı 
sınıfından gelen müfettişlerden oluşması

Hâkim	ve	Cumhuriyet	savcıları	ile	yazı	işleri/idari	işler	
müdürleri arasında görev yapacak uzmanlık kadroların 
öngörülmemiş olması

Ceza ve hukuk yargılamasında kanun yararına bozma/
temyiz yoluyla hukuki güvenliğe katkıda bulunma 
imkanının olması

Hâkim	ve	Cumhuriyet	savcılarının	yargı	fonksiyonu	
dışında çok sayıda görevinin bulunması

Stratejik yönetim anlayışının yerleşmeye başlaması
Fiziki kapasite ve teknik alt yapının henüz istenilen 
düzeyde olmaması

Özverili çalışanlara sahip olunması İcra ve iflas dairelerinin işleyişinde sorunlar bulunması
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GÜÇLÜ ALANLAR ZAYIF	YÖNLER

Yargının saygınlığına uygun hizmet binaları yapımına 
önem veriliyor olması 

Adalete	erişim	imkânlarının	istenilen	düzeyde	olmaması

Gelişime açık bir ceza infaz sistemine sahip olması
Verimlilik esası gözetilmeden kurulan adlî teşkilatların 
halen faaliyette olması

Hakim sınıfından oluşan merkez teşkilatı yönetici 
kadrosunun değişime açık olması

Kurumsal açıdan yeterli izleme ve performans 
değerlendirmesinin henüz yapılamaması

Avrupa Birliği sürecinde önemli bir rol üstlenilmiş olması
Halkla ilişkiler konusunda yeterli gelişmenin 
sağlanmamış olması

Yargı teşkilatının ihtiyaç duyduğu konularda, etki ve 
sürekli hizmet içi eğitim yapılıyor olması

İletişim, katılımcılık ve aidiyet bilincinin yeterince 
gelişmemiş olması

Gelişmiş teknolojiye sahip Adli Tıp Kurumu’nun 
bulunması

Bölge ceza infaz kurumlarının ülke genelinde henüz 
tamamlanmamış olması

Bakanlık tarafından yargı mensuplarının akademik 
çalışma yapmalarına ve yabancı dil öğreniyor olmalarına 
önem veriliyor olması

Bazı alanlarda mevzuat karmaşasının sürüyor olması

Mahkemeler bütçesinin koordinasyonu ve dağıtımının 
bakanlığımızca yapılması
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4Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

FIRSATLAR TEHDİTLER

Yargı reformu gerekliliğine ilişkin kamuoyu inancı
Kamuoyunda yargıya güvenin istenilen düzeyde 
olmaması

Ekonomik ve siyasi istikrar
Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü 
ilkelerinin yeterince özümsenmemiş olması

Anayasa değişikliği süreci Medyanın yargıyı etkileme yönündeki eğilimi

AİHM içtihatlarının iç hukuk sistemine olumlu etkisi Hükümlü ve tutuklu sayısının giderek artması

E-devlet uygulamalarının yaygınlaşması
Personel istihdam politikasının nitelik ve nicelik 
açısından sınırlayıcı özellik taşıması

Teknolojik gelişmeler ve bilgiye erişimin kolaylaşması Hukuk eğitimine ilişkin yetersiz politikalar

Avrupa Birliği’ne üyelik süreci Amacına uygun işlemeyen bilirkişilik müessesesi

Suçla	mücadelede	uluslararası	işbirliği	imkânlarının	
artması

Adli kolluğun işlevine uygun şekilde örgütlenmemesi

Uluslararası	ve	ulusüstü	kuruluşlarla	işbirliği	imkânları
Avukatlık mesleğinde yaşanan niteliksel ve niceliksel 
sorunlar

Türkiye Adalet Akademisinin kurulmuş olması Örgütlü suçların artması

Kolluk kuvvetlerinin adalet hizmetlerine yönelik 
kapasitelerinin artması

İşsizlik, göç ve gelir dağılımındaki orantısızlığın 
sosyolojik etkileri
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Alternatif çözüm yollarına ilişkin gelişmeler
Kadın ve çocuk haklarını koruma mekanizmalarının 
etkinliğinde sorunlar olması

Demokrasi kültürünün gelişmeye devam etmesi

Sivil	toplum	örgütleri	ile	işbirliği	imkânlarının	artması

Adalet hizmetlerine ilişkin bilimsel araştırmaların 
yoğunlaşması

Sosyal bilimler alanında Ar-Ge çalışmalarına verilen 
önemin artması

Ülkemizin eğitim seviyesi giderek artan genç bir nüfusa 
sahip olması
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kay-
naklarının 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 2012 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu 
teyit ederim. 

  

  

 Akın ÇAKIN
 Hakim 
 Strateji Geliştirme Başkanı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali 
yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli 
güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki yöneticiden almış olduğum 
bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ede-
rim.

  

  

 Birol ERDEM
 Hakim
 Müsteşar
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