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BAKAN SUNUŞU
Bakanlığımız faaliyetlerinde, adalet hizmetlerinin herkes için erişilebilir olması, en temel
önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Yaptığımız çalışmalarla, bu hedefin gerçekleştirilmesi
adına bugüne kadar çok önemli mesafeler aldık.
Bilindiği üzere 2023 yargı vizyonumuz “Güven Veren ve Erişilebilir Bir Adalet”
anlayışıdır. Adalet hizmetlerinin bu anlayışa uygun bir şekilde sunulmasında, Yargı Reformu
Strateji Belgesi ve Bakanlığımız Stratejik Planı en önemli referans kaynağımızdır.
Cumhurbaşkanımız

tarafından

2019

yılında kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu
Strateji Belgesi’nde yer alan 256 faaliyetin
122’si kısa sürede hayata geçirilmiş 2019-2023
yıllarını kapsayan Belge’nin uygulanma oranı,
daha ikinci yılında yaklaşık % 50 olmuştur.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine
geçildikten sonra Bakanlığımızca hazırlanan ilk
Stratejik Plan, 2019-2023 yılları arasındaki
dönemi

kapsamaktadır.

Adalet

Bakanlığı

Stratejik Planı’nın açıklandığı 2019 yılından bu
yana, “Güven Veren ve Erişilebilir Bir Adalet”
anlayışı ekseninde, çok önemli hedeflere
erişilmiştir.
Plan’da öngörülen değerlerin, bugüne
kadar gerçekleştirilen ve önümüzdeki dönemde
gerçekleştirilecek

faaliyetlerle

adalet

sistemimize yerleşmesi, bu değerlerin öne çıkartılması ve yürütülecek faaliyetlerin
bütçelendirilmesi, bunları sağlamaya elverişli bir adalet sistemi kurularak sistemin öngörülebilir
kılınmasına bağlıdır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, önceki planlama dönemlerinde elde
edilen sonuçlara ilişkin etkin bir durum analizi yapılmakta, temel değerler esas alınarak katılımcı
bir yöntemle ortaya konulan amaç ve hedefler belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştirilen
faaliyetlerle bir bir hayata geçirilmektedir.
Bakanlığımız Stratejik Planı’nın ve Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin açıklanmasından
sonra bu belgelerle ortaya konulan ilkeler esas alınarak yürürlüğe konulan 7188 Sayılı Kanun’la
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düşünceyi açıklama ve yayma hakkını, kişi hürriyeti ve güvenliğini, hak arama hürriyetini ve
çocuğun üstün yararını, hak ve özgürlükleri önde tutan bir adalet anlayışıyla yürüttüğümüz
çalışmalarımız hız kazanmıştır. Bu mevzuat değişikliği ile ifade özgürlüğü genişletilmiş, hak ve
özgürlükler önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Bu düzenlemeyi müteakip infaz sistemimize ilişkin
olarak aynı anlayışla hazırlanan 7242 sayılı Kanun, 15 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Hukuk yargılamalarında; olası hak kayıplarını ve mağduriyetleri önleyen, hak arama
imkânlarını ve hukuki işlem güvenliğini güçlendiren, yargılamaları hızlandıran, adil yargılanma
hakkının güvencelerini artıran ve adalete erişimi kolaylaştıran köklü değişiklikler ve yenilikler
getiren 7251 sayılı Kanunun 28 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte öngörülen
hedeflere ulaşılmasında önemli ilerlemeler sağlanmıştır.
Geçtiğimiz yıllarda adalet sistemimizde başka birçok köklü değişiklik ve yenilik de hayata
geçirilmiştir. Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin hazırlanması ve kamuoyuna açıklanması, Türkiye
Adalet Akademisi’nin yeniden yapılandırılması, azami tutukluluk süresine ilişkin soruşturma ve
kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlemeler yapılması, suça sürüklenen çocuklar için azami
tutukluluk sürelerinin kısaltılması, hukuk fakültelerine girişte aranan ve 190.000 olan başarı
sıralamasının önce 125.000, sonrasında 100.000 olarak yenilenmesi, hukuk yargılamalarında usule
ilişkin ve yargılama süreçlerini hızlandıran düzenlemeler yapılması gibi köklü değişiklik ve
yenilikler bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerin sadece bir kısmıdır.
Yargı hizmetlerinin nitelikli bir şekilde sunulabilmesi, güçlü bir mahkemeler teşkilatı
yanında yargı mensubu ve personel sayısının da yoğunlaşan iş yükü karşısında artırılmasını
zorunlu kılmaktadır. Süreç içerisinde yargı mensupları yanında yardımcı personel sayısı da
artırılmıştır.
Adalete erişim ilkesini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler yürütülürken, lehine
düzenlemeler yapılması ve uygulamalar geliştirilmesi gereken en önemli öznelerden biri de
mağdurdur. Mağdurun adalete erişimde zorlandığı bir sistemin sağlıklı olduğu söylenemez. Bu
hususiyet

gözetilerek belirlediğimiz mağdur odaklı

politikalarımızın

koordinasyonunu

güçlendirmek üzere, müstakil nitelikte Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
kurulmuştur. Yine bu kapsamda adliyelerde mağdur hizmetlerinin yürütülmesine yönelik
kurumsal yapılanma tamamlanmıştır.
Geçtiğimiz yılda, ceza adaleti sisteminde uzlaştırma, hukuk uyuşmazlıklarında ise
arabuluculuk olarak müesseseleşen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulama alanı
genişletilerek etkinliği artırılmıştır.
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2020 yılında koronavirüsün yargı çalışanlarına ve vatandaşlarımıza bulaşma riskini
azaltmak ve bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olmasını önlemek amacıyla adalet hizmetlerinde
gecikmeksizin köklü ve kararlı tedbirler alınmıştır. Süreç boyunca, bir yandan koronavirüsün
yayılmasının önlenmesi, diğer yandan vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin
engellenmemesi sağlanmıştır.
Adalet hizmetlerinin sunulmasına büyük bir özveri ile görev yapan tüm mesai
arkadaşlarıma teşekkür eder ve 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun hayırlı olmasını dilerim.

Abdulhamit GÜL
Adalet Bakanı
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Kamu kurumlarının faaliyetlerinin, belirli bir strateji çerçevesinde yürütülmesi, kurumların
stratejik planlama ve mali yönetim kapasitesinin güçlendirilmesine bağlıdır.
Bu kapsamda Bakanlığımızın stratejik yönetim kapasitesi ilk stratejik planın hazırlanması
ve uygulanmasından bu yana sürekli geliştirilmektedir. Mali yönetimdeki yeniliklere ayak uyduran
ve bu çerçevede mevzuatın öngördüğü çalışmaları gecikmeksizin yerine getiren bir kurumsal yapı
oluşturulmuştur.
Her bir planın hazırlanmasında yenilikçi yaklaşımlar sergilenmiş ve aynı yaklaşım
uygulama dönemlerinde de sürdürülmüştür.
2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kanun ile kamu mali yönetim sistemimizde önemli
bir reform gerçekleştirilmiştir. Bu sürecin devamı niteliğinde 2020 yılından itibaren program bütçe
sistemi benimsenmiştir.
Bu bütçeleme sistemi aynı zamanda kamu hizmetlerinin aksayan yönlerini de göstermek
suretiyle kamu hizmet sunumu ve idari yapısının etkinliğinin arttırılmasını hedeflemektedir.
Bakanlığımızca yeni bütçeleme sistemine ilişkin çalışmalar sürdürülmüş ve yeni sistemin
tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Yeni sistem aynı zamanda faaliyet raporlarının
içerdiği bilgileri ve hazırlanma yöntemini de değiştirmiştir.
Bu faaliyet raporu adalet sisteminin kendine özgü yapısına uygun olarak, yeterince
açıklayıcı ve şeffaflığı sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır.
Küresel salgının etkisini yoğun biçimde hissettiren 2020 yılında adalet sistemine ilişkin bir
dizi önlem alınmıştır. Süreç boyunca hizmetlerin aksamaması sağlanmış ve bir yandan da salgına
yönelik tedbirler kararlı biçimde uygulanmıştır.
Bakanlık Stratejik Planı kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle, amaç ve hedeflerin
uygulanması anlamında önemli mesafe alınmıştır.
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I. BAKANLIĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
A-MİSYON VE VİZYON
MİSYON
Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, adalet
hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştirmek ve
uygulamaktır.

VİZYON
Hak ve özgürlükleri koruyan, adil, güven veren, erişilebilir ve etkin bir adalet sistemi.

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Adalet Bakanlığı’nın yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin hükümler başta Anayasa ve
1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olmak üzere
çeşitli düzenlemelerde yer almaktadır. 4, 27 ve 34 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile
diğer kanunlar uyarınca Adalet Bakanlığı'nın başlıca görevleri şu şekildedir:
• Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun olumlu görüşünü alarak mahkemeleri açmak ve
teşkilatlandırmak,
• Ceza infaz hizmetlerini planlamak ve hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
• İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,
• Adli sicil ve istatistik hizmetlerini yürütmek,
• Adalet hizmetlerine ilişkin konularda yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,
• Bilirkişilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
• Arabuluculuk hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
• Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
• Adalet hizmetlerinin ve savcıların idari görevleri yönünden denetimini yapmak,
• Hâkim ve savcı ihtiyaç durumunu belirlemek, hâkim ve savcı adaylarının mesleğe alımı
işlemlerini yürütmek,
• Meslek içi eğitim çalışmalarını koordine etmek,
• Noterliklerin açılması işlemlerini yürütmek,
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• AİHM nezdindeki başvurularla ilgili işlemleri yapmak, ihlallerin kaldırılmasına ilişkin
süreçleri takip etmek ve gerekli önlemleri almak,
• Adalet hizmetlerinin bilişim altyapısını oluşturmak ve geliştirmek,
• Adalet hizmet binalarını yapmak,
• Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel Yapı
Bakanlık merkez teşkilatı bugün 12 ayrı binada hizmet vermektedir.
Kızılay Milli Müdafaa Caddesi’nde bulunan merkez binasında; Bakanlık Makamı, Özel
Kalem Müdürlüğü, Bakan Yardımcılıkları, Personel Genel Müdürlüğü ve Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği faaliyetlerini yürütmektedir.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa
Birliği Genel Müdürlüğü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bakanlık Yüksek
Müşavirleri, Strateji Geliştirme Başkanlığı ise Kızılay Milli Müdafaa Caddesi’nde bulunan ek A
ve B hizmet bloklarında faaliyetlerine devam etmektedir.
Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Adli Sicil ve İstatistik
Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Kızılay
Vekâletler Caddesi’nde, Adalet Bakanlığı merkez binasının yanında bulunan ek binada
faaliyetlerini yürütmektedir.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü; Altındağ Yenituran Mahallesi, Kazım Karabekir
Caddesi’nde hizmet vermektedir.
Eğitim Dairesi Başkanlığı ve İç Denetim Birimi Başkanlığı, Yenimahalle Emniyet
Mahallesi’nde bulunan ek binada faaliyetlerini yürütmektedir.
İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa
Caddesi’ndeki ek binada hizmet vermektedir.
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ise Yenimahalle Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı'nda müstakil bir hizmet binasında faaliyetlerine devam etmektedir.
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Bakanlığın bağlı kuruluşları olan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İstanbul Bahçelievler’de,
grup başkanlıkları ile şube müdürlükleri ise çeşitli il ve ilçelerdeki binalarında faaliyet
göstermektedir. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ise; Kızılay Milli
Müdafaa Caddesi’nde bulunan ek A binasında hizmet vermektedir.
Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Türkiye Adalet Akademisi, Çankaya Ahlatlıbel
Mahallesi’ndeki yerleşkede hizmet vermektedir.
Bakanlığın ilişkili kuruluşları olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Çankaya
Kocatepe Mahallesi Yüksel Caddesi’ndeki binasında faaliyet göstermektedir. Kişisel Verileri
Koruma Kurumu ise Balgat Nasuh Akar Mahallesi’ndeki binasında hizmet vermektedir.
Gayrimenkul Bilgileri
BİNA

KİRALIK

MÜLK

Adet

M2

Adet

M2

Bakanlık Merkez

1

14,616

12

161,463

Adliyeler

96

405,913

361

4.807,931

Denetimli Serbestlik Müdürlükleri

55

68.838

3

8.459

Personel Eğitim Merkezi (CTE)

1

14.383

4

45.606

Personel Eğitim Merkezi (EDB)

-

-

2

38.027

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

1

14.616

-

-

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumu

-

-

1

3,126

Taşıt Bilgileri
2020 yılı sonu itibariyle Bakanlığımıza ait araç sayısı 1.567 adede ulaşmıştır.

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

Teftiş Kurulu Başkanlığı

•

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

•

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

•

Mevzuat Genel Müdürlüğü

•

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

•

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

•

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

•

Personel Genel Müdürlüğü

•

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

•

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü

•

Strateji Geliştirme Başkanlığı

•

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı

•

Eğitim Dairesi Başkanlığı

•

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı

•

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

•

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

•

İç Denetim Birimi Başkanlığı

•

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

•

Özel Kalem Müdürlüğü

Bakanlığın Bağlı Kuruluşları;
•

Adli Tıp Kurumu

•

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

Bakanlığın İlgili Kuruluşları;
•

Türkiye Adalet Akademisi

Bakanlığın İlişkili Kuruluşları;
•

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

•

Kişisel Verileri Koruma Kurumu
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2.2 Taşra Teşkilatı
10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 57 nci maddesi ile
Bakanlığımıza taşra teşkilatı kurma yetkisi verilmiştir. Aynı madde ile uygun görülen yer il
Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde bilgi işlem müdürlüklerinin kurulabileceği belirtilmiştir.
Ayrıca 10.06.2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 63 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile adalet komisyonu bulunan yerlerde Bakanlığımıza bağlı olarak
Cumhuriyet başsavcılığının gözetimi ve denetiminde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri
Müdürlükleri kurulmasına imkân tanınmıştır.
2.3 Yurt dışı Teşkilatı
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10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 58 inci maddesi ile
Bakanlığımıza yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verilmiştir. Aynı madde ile yurt dışı teşkilatında
yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev
yapmış ve üstün başarısı ile yurt dışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından
atama yapılacağı belirtilmiştir.
2020 yılı itibariyle; Birleşmiş Milletler New York ve Cenevre Ofisleri, Avrupa Birliği,
AGİT ve Avrupa Konseyi nezdinde bulunan Daimi Temsilcilikler ile Amerika Birleşik Devletleri,
Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Rusya’da bulunan Büyükelçilikler nezdinde 15
adalet müşaviri görev yapmaktadır.

3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı
2020 yılı itibarıyla Bakanlığımız merkez ve merkez dışı birimlerde ekonomik ömrünü
tamamlamamış olup kullanımda olan donanım verileri aşağıda yer almaktadır.
DONANIM

2020 YILI

Masaüstü Bilgisayar

128.229

Dizüstü Bilgisayar

27.371

Lazer Yazıcı

55.400

Keşif Yazıcısı

7.500

Tarayıcı

26.923

Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı

3.900

Monitör

6.850

4. İnsan Kaynakları
Adalet hizmetlerinin etkin, kaliteli sunulması ve süreçlerin makul sürede sonuçlandırılması
hedefi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde de hâkim ve savcı sayısı ile personel sayılarında artış
sağlanmıştır.
Bakanlığımız, insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi çalışmalarında Avrupa Adaletin
Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) verilerini esas almaktadır.
100.000 kişiye düşen hâkim ortalaması 17,75; savcı ortalaması ise 8,2'dir.
Aşağıdaki tabloda 2018 yılı verilerine göre hazırlanan CEPEJ 2020 yılı raporuna göre bazı üye
ülkelere ilişkin veriler yer almaktadır. (Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde yüz bin kişiye hâkim
sayısı ortalaması 21.4’dür.)
14

Ülke

100.000 Kişiye Düşen Hâkim Sayısı

Polonya

25,5

İsveç

11,9

Fransa

10,9

Macaristan

30,2

İsviçre

14,3

Belçika

13,3

Lüksemburg

36,2

Yunanistan

26,8

Bulgaristan

31,8

Rusya

15,1

İspanya

11,5

Portekiz

19,3

Avusturya

27,3

Romanya

24,1

Almanya

24,5

Hollanda

14,6

İtalya

11,6

İrlanda

3,3

Norveç

10,3

Türkiye

17,75

Aşağıdaki tabloda bazı üye ülkelere ilişkin yüz bin kişiye düşen savcı sayıları verilmiştir.
(Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde yüz bin kişiye düşen savcı sayısı ortalaması 12,13’tür.)

Ülke

100.000 Kişiye Düşen Savcı
Sayısı

Rusya

23,5

Bulgaristan

21,8

Macaristan

19,7

Norveç

14,7

Polonya

14,8

Almanya

7,1

Portekiz

13,5
15

Romanya

13,0

Danimarka

11,6

Fransa

3,0

İsveç

9,3

İtalya

3,7

Belçika

7,7

Finlandiya

7,1

İsviçre

9,3

İspanya

5,2

İrlanda

2,2

Türkiye

8,2
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Aşağıdaki tabloda genel olarak Hâkim - Cumhuriyet Savcısı sayıları verilmiştir.

Yıllara Göre İlk Derece ve Bölge Mahkemeleri Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Sayıları
Adli Yargı

Genel

İdari Yargı

Toplam

Yıllar
İdari
Hâkim

Vergi
Hâkimi

Hâkim

Savcı

2010

5.264

4.011

-

9.275

559

269

120

948

10.223

2011

5.343

4.098

15

9.456

475

255

132

862

10.318

2012

5.494

4.074

15

9.583

468

251

158

877

10.460

2013

6.152

4.423

14

10.589

499

248

162

909

11.498

2014

6.841

4.762

15

11618

590

357

200

1.147

12.821

2015

6.604

4.560

14

11.178

520

411

189

1.120

12.298

2016

7.026

4.611

1.024

12.661

786

484

290

1.560

14.221

2017

6.708

4.538

1.211

12.457

1.229

459

333

1.562

14.017

2018

8.231

5.712

1.475

15.418

882

472

349

1.703

17.121

2019

8.580

6.132

1.867

16.579

876

469

357

1.702

18.281

2020

9.121

6.385

2.190

17.696

867

420

384

1.671

19.367

BAM

Toplam

BİM

Toplam

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

Yıl

Tetkik
Hâkimi

Yargıtay
Savcısı

Tetkik
Hâkimi

Danıştay
Savcısı

Hâkim

Savcı

Hâkim

2010

559

169

247

54

-

-

-

Anayasa
Mahkemesi
Raportör
(Hâkim
Savcı)
14

2011

800

206

280

68

-

-

-

27

2012

1.008

232

308

33

-

-

-

41

2013

1.035

223

343

34

-

-

-

42

2014

1.065

224

432

27

-

-

-

38

2015

1.172

236

419

50

-

-

-

22

2016

805

131

483

21

-

-

-

15

2017

890

150

456

21

1.066

145

333

14

Yargıtay

Danıştay

BİM

BAM

17

2018

1.075

166

477

22

1.304

171

349

13

2019

1.126

194

452

23

1.651

216

357

12

2020

1.165

208

435

35

1.955

235

384
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Türkiye genelinde 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle hâkim ve savcıların % 36,14’ü kadın, %
64,86’sı erkektir.
Türkiye Geneli Cinsiyet Dağılımına Göre Hâkim ve Savcı Oranları
Yıl

Türkiye Geneli

Kadın

Erkek

2010

9.027

% 77,2

2.664

% 22,8

2011

9.092

% 77,1

2.694

% 22,9

2012

9.389

% 75,2

3.094

% 24,8

2013

10.056

% 73,9

3.547

% 26,1

2014

10.895

%73,6

3.915

%26,4

2015

10.791

%73,2

3.938

%26,7

2016

10.876

%68,2

5.069

%31,8

2017

11.081

%68,81

5.022

%31,19

2018

12.585

%64,77

6.844

%35,23

2019

13.233

%64,14

7.396

%35,86

2020

13.901

%63,85

7.871

%36,15

31.12.2020 tarihi itibariyle adli ve idari yargı hâkim ve Cumhuriyet savcı adayı kadrosuna
atananların sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
2020 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı ile İdari Yargı
Hâkim Adaylığına Atananların Sayısı
UNVAN
Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı
İdari Yargı Hâkim Adayı

TOPLAM

TOPLAM

KADIN

ERKEK

1110

524

586

65

24

41

1.175

548

627

Adalet hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesinde hâkim ve Cumhuriyet savcısı dışındaki
adalet personelinin sayısının da yeterli düzeyde olması önem taşımaktadır. Adalet sistemimizde
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son yıllarda yapılan çalışmalarla bu alandaki açık büyük oranda kapatılmıştır. 2020 yılında taşra
teşkilatına gerçekleştirilen açıktan ve naklen atama sayıları aşağıda belirtilmiştir.

UNVAN

TOPLAM

KADIN

ERKEK

Kurumlar Arası Nakil İle Gelen

29

9

20

Açıktan Yeniden Atama

1

0

1

138

68

70

0

0

0

168

77

91

TOPLAM

KADIN

ERKEK

500

65

435

İcra Müdür Yardımcısı

2.623

987

1636

TOPLAM

3.123

1.052

2.071

SHÇEK Atama
Engelli Personel Atama
TOPLAM

İcra Müdür ve Yardımcıları Sayıları
UNVAN
İcra Müdürü

2020 yılında icra müdürlüğü, icra müdür yardımcılığı ve icra kâtipliği kadrolarına yapılan
açıktan ve naklen atama sayıları aşağıda belirtilmiştir.

UNVAN

TOPLAM

KADIN

13

3

10

Açıktan Atama

464

299

165

Kurum İçinden Atama

160

59

101

Sözleşmeli İcra Kâtibi

1080

709

371

Kurumlar Arası Atama

ERKEK

2020 yılında merkez ve merkez atamalı taşra teşkilatına yapılan açıktan ve naklen atama
sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
UNVAN

TOPLAM

KADIN

ERKEK

Açıktan Atama (Kadrolu)

26

6

20

İlk İstihdam (Sözleşmeli)

162

45

117

Açıktan Yeniden Atama

2

1

1

Kurumlararası Naklen

5

1

4

Özelleştirme

-

-

-

195

53

142

TOPLAM
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Adalet Bakanlığında Görev Yapan Diğer Personel Sayısı
TEŞKİLAT
Taşra (kadrolu/sözleşmeli/geçici)
*31/12/2020 tarihli personel sayısı temel alınmıştır.

TOPLAM

KADIN

ERKEK

71.307

30.848

40.459

*İcra Daireleri Başkanlığı ve CTE Personel sayısı hariçtir.

Adalet Bakanlığında Çalışan Personel Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı
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5. Sunulan Hizmetler
5.1 Merkez Teşkilatı Tarafından Sunulan Hizmetler
Teftiş Kurulu Başkanlığı
• Mevzuatta adalet müfettişlerince denetimi öngörülen yerleri denetlemek,
• Araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,
• Mevzuatta gösterilen veya Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
• Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanı’na verdiği
yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
• Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanı’na verdiği yetkinin
kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
• 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen kanun yararına bozmaya
ilişkin işlemleri yürütmek,
• Soruşturma veya kovuşturma yapılması Adalet Bakanı’nın veya Adalet Bakanlığı’nın
iznine ya da talebine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek,
• Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak,
• Mevzuatın Adalet Bakanlığı’na verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini
yürütmek,
• Adalet Bakanı’na veya Adalet Bakanlığı’na mevzuatla verilen cezai işlerle ilgili işlemleri
yürütmek,
• Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda Bakanlığın ilgili
birimleriyle iş birliği halinde çalışmak,
• Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Cezada Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
•

Ceza muhakemesinde ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi
gibi alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin şekilde uygulanmasını
sağlamak,
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•

Uzlaştırmacı temel eğitimine ilişkin usul ve esaslar ile eğitim verecek kurum ve
kuruluşların niteliklerini belirlemek ve bunlara izin verilmesini Bakanlığın onayına
sunmak, onaylanan kurum ve kuruluşları listelemek ve elektronik ortamda yayımlamak,

•

Uzlaştırmacı eğitimi sonunda yapılacak sınavın usul ve esaslarını belirlemek ve sınavları
yapmak,

•

Uzlaştırmacı siciline kabule ilişkin usul ve esasları belirlemek, uzlaştırmacıların sicile
kabulüne ve sicilden çıkarılmasına karar vermek, sicile kayıtlı uzlaştırmacıları görev
yapmak istedikleri Cumhuriyet başsavcılıklarına göre listelemek,

•

Uzlaştırmacılara verilecek dosyaların tevzi esaslarını belirlemek,

•

Uzlaştırmacıların denetimine ve performansına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

•

Alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak,

•

Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda Bakanlığın ilgili
birimleriyle iş birliği halinde çalışmak,

•

Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
•

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nda verilen görevleri
yapmak ve ceza uygulamalarını gerektiren işlerde evrakı ilgili mercie tevdi etmek,

•

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkartılan mevzuatın
Bakanlık’ça yapılması gereken işlemlerini yürütmek,

•

Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,

•

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda verilen görevleri
yapmak,

•

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nda verilen görevleri yapmak,

•

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı
• Arabuluculuk hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak,
• Arabuluculukla ilgili yayınlar yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve
desteklemek,
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• Kurul’un çalışması ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek ve görevleri ile ilgili
bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü
gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak,
• Arabuluculuk kurumunun tanıtımını yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek,
ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminer gibi bilimsel organizasyonları
düzenlemek veya desteklemek,
• Ülke genelinde arabuluculuk uygulamalarını izlemek, ilgili istatistikleri tutmak ve
yayımlamak,
• Arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşlar tarafından bu amaçla yapılan başvuru ile sicildeki
kaydın geçerlilik süresinin uzatılması talebinin karara bağlanmasını Bakanlığın onayına
sunmak, arabuluculuk eğitimi verecek eğitim kuruluşlarını listelemek ve elektronik
ortamda yayımlamak,
• Arabulucu sicilini tutmak, sicile kayıt taleplerini karara bağlamak, arabulucunun sicilden
silinmesine karar vermek ve bu sicilde yer alan kişilere ilişkin bilgileri elektronik ortamda
duyurmak,
• Arabulucular tarafından arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanakların
kayıtlarını tutmak ve birer örneklerini saklamak,
• Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemler hakkında inceleme ve araştırma yaparak
Genel Müdürlüğe öneride bulunmak,
• Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlayarak Kurul’un bilgisine
sunmak,
• Yıllık Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak.
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı
•

Bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit etmek,

•

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

•

Bilirkişilerin, görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeleri belirlemek,

•

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

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

•

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

•

Bilirkişilerin denetimine ve performansına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

•

Bilirkişiliğe kabule ilişkin usul ve esasları belirlemek,

•

Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesini belirlemek ve her yıl güncellemek,

•

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

•

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

•

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

•

Bilirkişiliğe kabul şartları bakımından aranan asgari çalışma süresini, temel ve alt
uzmanlık alanlarına göre artırmak,

•

Danışma Kurulu’nun sekretarya hizmetini yürütmek,

•

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

•

Bilirkişilik sicilini ve listesini tutmak,

•

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

•

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

•

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

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

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

•

Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, çalıştırılması ve
muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri ile 2548 sayılı Ceza
Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara
Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’da gösterilen işlemleri yapmak,

•

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

•

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

•

Çocuk suçluluğu konusunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden alınacak
istatistiki bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun önlenmesi amacıyla çalışmalar
yapmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak,

•

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

•

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

Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım
müesseseleri ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak,

•

Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulma işlerini yürütmek,

•

Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek,

•

5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile verilen görevleri yapmak,

•

İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz işlerini düzenlemek,

•

Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzenlemek,

•

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
• Adli sicili tutmak,
• Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistiki bilgilerin belirlenmesi,
toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
• Adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemini kurmak
ve geliştirmek,
• Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
• Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşmalar ve belgelerle ilgili olarak
görüş bildirmek, yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak, bu antlaşma ve belgeleri
Türkçeye çevirtmek, derlemek, arşivlemek, bunları ilgili kurum ve birimlere iletmek,
• Yurt dışında işlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adli makamlara bilgi
ve belge sağlanmasına yardımcı olmak,
• Hukuki ve cezai konularda uluslararası adli yardımlaşma; tebligat, istinabe, suçluların
iadesi, hükümlülerin transferi, kovuşturmaların aktarılması işlemlerini yapmak,
• Nafakalara dair uluslararası antlaşmalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek,
• Uluslararası hukuk konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak,
gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,
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• Görev alanına giren konularda personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimi ile ilgili işlemleri
yürütmek,
• İştirak olunan yurt dışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili
birimlerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek,
• Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili konularda
Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, inceleme ve araştırmalar yapmak,
Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon çalışmalarına
yardımcı olmak, bu alanda Cumhurbaşkanı’nın genel politikasını uygulamaya yönelik
tedbirler almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,
• Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin ulusal program,
kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini
sağlamak,
• “Yargı ve Temel Haklar” alanında ilgili birim görüşlerinin alınarak öncelik alanlarının
belirlenmesi ve bu hususların Avrupa Birliği Komisyonu ile müzakere edilmesi hususunda
yazışmaları yapmak,
• Belirlenen öncelik alanlarında Bakanlık birimleri ve diğer kurum ve kuruluşların istifadesi
için proje çağrılarının yapılması, alınan proje önerilerinin değerlendirilmesi, bu önerilerin
öngörülen usul ve esaslara göre Avrupa Birliği Komisyonu’na sunulması, kabul edilen
proje önerilerinin uygulanması için gerekli koordinasyonun sağlanması, uygulama
safhasındaki projelerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülmesi için gerekli izleme
faaliyetleri ve denetimlerin yapılması, projelerin yürütme kurulu toplantılarına katılım
sağlanması ve projelerin faydalanıcı kuruluşlarınca hazırlanması gereken raporların takibi
işlerini yürütmek,
• AB’nin kısa süreli teknik yardım talepleri için oluşturulan TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi
Değişim Ofisi) faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
• AB tarafından sağlanacak mali yardımların etkin şekilde kullanımı ve proje
uygulamalarına yönelik olarak Bakanlık birimleri ve diğer kurum ve kuruluşların
ihtiyaçları

doğrultusunda

eğitim

programlarının

oluşturulması,

ilgili

birimlerin

bilgilendirilmesi ve eğitim faaliyetlerine katılımlarının sağlanması hususlarının takiplerini
yapmak,
• IPA fonlarının etkinliğinin ölçülmesi amacıyla proje, program, sektör seviyesinde izleme
ve raporlamalar yapmak,
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• Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Genel IPA Koordinatörlüğü’ne (NIPAC- Mali İşbirliği
Başkanlığı) projelerin ilerleme ve personel durumuna ilişkin düzenli veri girişini
sağlanmak,
• AB Komisyonu tarafından gerçekleştirilen denetimlerin koordinasyonunu yürütmek,
• Projelerin kapanışlarından itibaren yedi yıl boyunca izlenmesi, sürdürülebilirliğin
sağlanması için gerekli tedbir alınması için ilgili makamların bilgilendirilmesini sağlamak,
• Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel Genel Müdürlüğü
• Hâkim ve savcıların, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili
kuruluşlarına, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve mahkemelere
atanma veya görevlendirilme işlemlerini yapmak,
• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hâkim ve savcıların eğitim, çalışma
ziyareti veya benzeri amaçlarla yurt içinde görevlendirme işlemleri ile izin işlemlerini
yerine getirmek,
• Hâkim ve savcıların, eğitim, çalışma ziyareti veya benzeri amaçlarla yurt dışında
görevlendirilmesi işlemlerini yapmak,
• Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylığına ilişkin; sınav, mülâkat, adaylığa atama, geçici
görevlendirme, nakil, izin, göreve son verme gibi özlük işlemleri ile staj plan ve
programlarına ilişkin işlemleri yapmak,
• Doğrudan veya adalet komisyonlarının teklifi üzerine Bakanlık’ça ataması yapılan adli ve
idari yargı personeli ile diğer personelin; atanması, başka kurumlara görevlendirilmesi,
komisyonlar arası nakli veya görevlendirilmesi, görevde yükselme veya unvan değişikliği
ile komisyonlarca yürütülenler dışındaki özlük işlemlerini yerine getirmek ve Bakanlık
onayına tabi komisyon kararlarına ilişkin görevleri yapmak,
• Mahkemelerin kurulmasına, kaldırılmasına ve yargı alanlarının değiştirilmesine ilişkin
işlemleri yürütmek,
• Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve
performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde
bulunmak,
• Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
• Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
• Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
•

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

•

İlgili birimlerle iş birliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek
mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası
kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin
kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak
ve kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak,

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Başkanlığı
•

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve icraat programları kapsamında
idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak
üzere gerekli çalışmaları yapmak,

•

Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
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•

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

•

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

•

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

•

Strateji Geliştirme Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

•

Bakanlığın Stratejik Plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

•

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

•

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

•

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,

•

İlgili mevzuatı çerçevesinde Bakanlığın kamu zararı alacaklarının takip işlemlerini
yürütmek,

•

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

•

Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

•

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

•

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

•

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

•

Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,

•

Mahkemeler bütçesinin hazırlanması ve koordinasyonu ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
30

•

Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

•

Yargı Reformu Stratejisi’nin hazırlanmasını koordine etmek, izleme ve değerlendirmesini
yapmak,

•

Yatırım projeleri ile ilgili hizmetlerin koordinasyonunu yürütmek,

•

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

•

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

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı
•

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

•

Gerektiğinde dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon yöntemlerini kullanmak,

•

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

•

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

•

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

•

Rücu hususunun değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde
bulunmak,

•

Anayasa Mahkemesi tarafından Bakanlığa gönderilen bireysel başvurular hakkında gerekli
görülen hallerde Bakanlık görüşünü bildirmek,

•

Görev alanına giren hususlarda insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik
çalışmalar yapmak,
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•

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

•

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

•

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

•

Uluslararası kurum ve kuruluşların insan hakları alanındaki faaliyetlerini, Dışişleri
Bakanlığı’yla iş birliği halinde takip etmek ve bu alandaki gelişmelerin iç hukuka
yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,

•

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim Dairesi Başkanlığı
•

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim gören personel
hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitim planını
hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek, bu personelin adaylık, hizmet
öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

•

Personel eğitim merkezleriyle ilgili işleri yürütmek,

•

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

•

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

•

Yayın Danışma Kurulu oluşturmak,

•

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
•

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

•

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

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

•

İcra ve iflas sistemiyle ilgili tarifeleri çıkarmak,

•

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

•

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
•

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

•

Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve taşıma hizmetlerini yapmak,

•

Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri yapmak,

•

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

•

Bakanlığa ait bina ve tesislerin, ilgili birimlerle iş birliği yaparak tesis, yapım, onarım ve
kira işlerine ilişkin program ve projelerini hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve
küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

•

Yukarıdaki bentte yazılı işlerin yıllık icra programına alınabilmesi için belirlenecek
arsalara ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli
olanları seçmek,

•

Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

• Kırılgan gruplara yönelik hak ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin
faaliyetleri yürütmek,
• Mağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirilmesine
yönelik çalışmalar yürütmek,
• Adli desteğe ihtiyaç duyanlara uygun müdahale programları geliştirmek, tekrarlanan
mağduriyetleri

önleyici

tedbirler

almak

ve

psiko-sosyal

destek

hizmetlerinin

geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,
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• Mağdurların adalete erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve uygulamak,
• Adli süreçte tanıklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin
faaliyetleri yürütmek,
• Adliyelerde görev alan pedagog, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanların çalışma usul
ve esaslarını belirlemek,
• Adli yardımla ilgili mevzuatın Bakanlığa verdiği görevleri ilgili kurum ve kuruluşlarla iş
birliği halinde yürütmek ve adli yardım hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde işleyişine
yönelik tedbirleri almak,
• Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile
iş birliği yapmak,
• Mağdurların her alanda desteklenmesini sağlamak amacıyla toplumsal farkındalığı artırıcı
faaliyetlerde bulunmak,
• Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İç Denetim Birimi Başkanlığı
•

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

•

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

•

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

•

Bakanlığın harcamaları ile mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve
politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına
uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,

•

Bakanlık birimlerince üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu denetlemek,

•

Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,

•

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

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

•

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

•

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

•

İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek,

•

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

•

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

•

İç Denetim Birim Yönergesi’ni ve işlem süreçlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun
düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve geliştirmek,

•

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

•

Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetleri planlamak,

•

Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetlerin Bakanlık’ça belirlenecek usul ve esaslara
göre yürütülmesini sağlamak.
Özel Kalem Müdürlüğü

•

Bakan’ın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

•

Bakan’ın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

•

Bakan’ın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili
hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

•

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

5.2 Bağlı Kuruluşlar Tarafından Sunulan Hizmetler
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
•

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

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

•

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

•

Adlî tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
•

İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu kararlarını yerine getirmek,

•

İşyurtlarını yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek,

•

Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla ilgili her türlü işlemi yürütmek, küçüklerin
çalışma şartları bakımından ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları ile iş birliği yapmak,

•

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

•

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

•

İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

•

Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve
araştırma yaparak İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu’na öneride bulunmak, yönetmelik
taslaklarını hazırlamak ve izlemek, görüş bildirmek, genelge düzenlemek,

•

Kanunlarda gösterilen ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

5.3 İlgili Kuruluşlar Tarafından Sunulan Hizmetler
Türkiye Adalet Akademisi
•

Hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlamak,
yayımlamak ve uygulamak,

•

Talepleri halinde noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması
uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
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•

Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programları ile kurs,
seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, bilgi bankası ve
kütüphane kurmak, yayınlar yapmak,

•

Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedefleri belirlemek,

•

Görev alanına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yapmak,

•

Hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcıların lisansüstü ve yabancı dil eğitim
ve öğretimlerini desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

•

Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında ilgili kurum
ve kuruluşlara görüş bildirmek,

•

Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen görevleri yapmak.

5.4 İlişkili Kuruluşlar Tarafından Sunulan Hizmetler
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

İnsan hakları ihlallerini re’sen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip
etmek,

•

Ayrımcılık yasağı ihlallerini re’sen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara
bağlamak ve sonuçlarını takip etmek,

•

Ayrımcılık yasağı ihlalleri nedeniyle mağdur olduğu iddiasıyla Kurum’a başvuranlara
mağduriyetlerinin giderilmesi için kullanabilecekleri idari ve hukuki süreçler konusunda
yol göstermek ve başvurularını takip etmelerini sağlamak amacıyla yardımcı olmak,

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Cumhurbaşkanlığı’na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmak üzere,
insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, işkence ve kötü muameleyle mücadele ve
ayrımcılıkla mücadele alanlarında yıllık raporlar hazırlamak,

•

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

•

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

•

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

•

Diğer kurumların ayrımcılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerine destek vermek,
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•

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını izlemek,
bu sözleşmeler uyarınca kurulan inceleme, izleme ve denetleme mekanizmalarına
Devlet’in sunmakla yükümlü olduğu raporların hazırlanması sürecinde, ilgili sivil toplum
kuruluşlarından da yararlanmak suretiyle görüş bildirmek, bu raporların sunulacağı
uluslararası toplantılara temsilci göndererek katılmak,

•

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

•

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu
•

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

•

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

•

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

•

Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığı’na, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu’na sunmak,

•

Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

6. İç Kontrol Sistemi
İç kontrol sistemi, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan
organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.
5018 sayılı Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde etkin bir
kamu iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Kanun’un 55 inci maddesine istinaden
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul
ve Esaslar” 31.12.2005 tarihli ve 26040 (3’üncü Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
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Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen iç kontrol çalışmalarının Bakanlık
birimlerinde yaygınlaştırılması çalışmaları 18.02.2015 tarihli ve 53103866-43/515 sayılı “Olur”
ile başlatılmıştır.
Bu kapsamda İç Kontrol Yönlendirme Kurulu ve Birim İç Kontrol Çalışma Ekipleri
oluşturulmuş, ekiplerde gerekli güncellemeler yapılarak çalışmalar sürdürülmüştür.
Birimlerin süreç haritalarının belirlenerek iş akış şemalarının modellenmesi amacıyla
çalışmalar yapılmış, iş akışları ve süreç kartlarına ilişkin eksiklikler belirlenerek gözden
geçirilmiştir. Bu kapsamda Bakanlık süreç haritası ile tamamlanan iş akışları ve süreç kartları ana
hizmet süreçleri, yönetim süreçleri, kaynak yönetimi süreçleri ve iç hizmetler ve destek süreçleri
olmak üzere 4 kitap şeklinde basılarak Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca Bakanlık birimlerine
dağıtımı yapılmıştır.
İç kontrol sistemi konusunda farkındalık yaratmak ve bilgi edinilmesini sağlamak amacıyla
oluşturulan iç kontrol sayfası güncellenmiş ve yapılan çalışmalar güncel haliyle iç kontrol
sekmesine aktarılmıştır.
İç kontrol sistemi ve kurumsal risk çalışmalarına ilişkin güncellenmeler ve planlanan
uygulamalar takip edilmekte olup, iç kontrol sistemine ilişkin faaliyetler bu kapsamda
sürdürülmektedir.

II. AMAÇLAR VE HEDEFLER
A- STRATEJİK PLANDA YER ALAN AMAÇLAR VE HEDEFLER
2019 – 2023 dönemini kapsayan Bakanlık Stratejik Planı’nda yer alan amaç ve hedefler
aşağıda yer almaktadır.
1.Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması
1.1 – Kovuşturma öncesi çözüm araçları ve soruşturma süreçleri güçlendirilecektir.
1.2 – Başta adil yargılanma hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesinin
gözetilmesi suretiyle suç ve yaptırım sistemi gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.
1.3 –Mahkemelerin görev alanları yeniden düzenlenecek ve bazı basit fiillere ilişkin
süreçlerin kısaltılması için yeni bir usul getirilecektir.
1.4– Çocuk adaleti sistemi, onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırılacak ve mağdur
odaklı bir yaklaşım benimsenecektir.
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1.5 – Cezaların infazı alanında genel infaz usullerinin uygulanmasında sakınca bulunanlara
yönelik uygulamalar geliştirilecek ve güncel teknolojilerin sisteme entegrasyonu
sağlanacaktır.
1.6– Ceza infaz kurumlarının yönetim kapasitesi geliştirilecek, kurumlarda bulunanların
topluma uyum süreçlerine yönelik ıslah önlemleri artırılacak ve koşullu salıverilme sistemi
iyileştirilecektir.
1.7– Adli sicil arşiv kayıt sistemi, kişinin maddi ve manevi varlığının geliştirilmesi ve
cezaların ıslah edici olması ilkeleriyle bağdaşacak şekilde yenilenecektir.
2.Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması
2.1–Hukuk yargılamalarının basitleştirilmesi sağlanacak ve yargılamaların uzamasına
sebebiyet veren usul hükümleri değiştirilecektir.
2.2– Hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.
2.3–Noterliklerin görev tanımları, yargının iş yükünü de azaltacak şekilde yeniden
düzenlenecektir.
2.4– İcra ve iflas sisteminin yönetim, personel ve teşkilat yapısı güçlendirilecektir.
2.5–Alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengenin gözetilmesi suretiyle, icra satış sistemi
yenilenecek ve takiplerde vatandaşlara yansıyan maliyetler azaltılacaktır.
2.6– İdari yargılama usulünün sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.
3. Performans ve Verimliliğin Artırılması
3.1– “Yargıda Hedef Süre” uygulaması vasıtasıyla sistemin şeffaflığı artırılacak ve makul
sürede yargılanma hakkı daha etkin korunacaktır.
3.2– İstinaf mahkemeleri güçlendirilecektir.
3.3- Bilirkişilik sisteminin etkinliği ve verimliliği artırılacaktır.
3.4– Tebligattan kaynaklanan sorunlar giderilecektir.
3.5- Teknolojik imkânlardan da yararlanılarak adalet hizmetlerinin vatandaş odaklı
sunulması sağlanacaktır.
3.6– Mahkeme yazı işleri müdürlükleri güçlendirilecektir.
3.7– Yargıda bilişim sistemleri geliştirilecektir.
3.8– Adli Tıp Kurumu’nun kapasitesi güçlendirilecek ve adli tıp hizmetleri ülke geneline
yaygınlaştırılacaktır.
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3.9– Yeni bir adliye mimarisi anlayışı geliştirilecek ve mevcut hizmet binaları adalete
erişimin kolaylaştırılması için yapılandırılacaktır.
3.10– Duruşma saatlerinin aynı ya da çok kısa aralıklarla verilmesi uygulamasına son
verilecek ve duruşmaların hâkim, savcı ve avukatların işin esasına yoğunlaşmasını
sağlayacak şekilde yeniden tasarlanması sağlanacaktır.
3.11– Adalet dairelerindeki delil saklama standartları yükseltilecek ve adliyelerde arşiv
hizmetleri geliştirilecektir.
3.12–İlgili kurumlarla iş birliği halinde uluslararası adli yardımlaşma, adli iş birliği ve
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecine ilişkin kapasite geliştirilecektir.

4.İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Artırılması
4.1–Hukuk alanındaki mesleklere giriş sisteminde yeni bir model getirilecektir.
4.2–Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak ve mesleğe giriş usulü
değiştirilecektir.
4.3–Meslek içi eğitimin niteliği geliştirilecektir.
4.4– Hâkim, Cumhuriyet savcısı ve yargı çalışanı sayısı artırılacak, yargısal faaliyetlere
destek veren uzmanlık hizmetleri geliştirilecek ve ihtisas mahkemeleri kurulacaktır.
5.Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunarak Geliştirilmesi, Savunma Hakkının Etkin
Kullanılmasının Sağlanması
5.1– Niteliğin artırılması hedefi çerçevesinde avukatlık mesleğine giriş usulü değiştirilecektir.
5.2– Savunmanın yargılamalara daha etkin katılımı sağlanacaktır.
5.3– Hak ve özgürlüklere ilişkin standartları yükseltmek üzere mevzuat gözden geçirilecek ve
gerekli değişiklikler yapılacaktır.
5.4–Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak ve etkili bir şekilde uygulanacaktır.
6.Yargıda Şeffaflığın Geliştirilmesi, Adalete Erişimin Kolaylaştırılması ve Hizmetlerden
Memnuniyetin Artırılması
6.1–Yargı hizmetlerinden memnuniyeti etkileyen unsurların tespiti için çalışmalar
yapılacaktır.
6.2-Vatandaşların işlerini kolaylaştıracak uygulamalar geliştirilecektir.
6.3– Yargıda medya ve halkla ilişkiler kurumsallaştırılacaktır.
6.4– Adalet sistemi konusunda kamuoyunu bilgilendirme mekanizmaları güçlendirilecektir.
6.5– Adli ve idari yargıda, faaliyet raporlarının kapsamı genişletilecek ve kamuoyunda
bilinirliği artırılacaktır.
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6.6– Tanıklığı zorlaştıran uygulama ve yaklaşımlar ortadan kaldırılacaktır.
6.7– Adalete etkin erişim için adli yardım sistemi güçlendirilecektir.

B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Stratejik yönetim, kurumsal kapasitenin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesini ve
dönüşümünü amaçlayan bir yönetim anlayışıdır. Kalkınma Planı ve idarelerin stratejik planları bu
anlayışla uygulamaya konulmuş araçlardır. Planlama yanında etik değerlerin içselleştirilmesi,
şeffaf bir yönetim süreci, performansı önceleyerek verimliliğe ve ekonomikliğe odaklanma ile
hesap sorabilir iç ve dış denetim yapısı sistemin diğer unsurları arasında sayılabilir.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca idareler stratejik planlarını
Kalkınma Planı’na uygun bir şekilde kendi önceliklerini belirleyerek hazırlamakla yükümlüdür.
11. Kalkınma Planı yanında Bakanlık Stratejik Planı hazırlık süreci bir diğer temel politika belgesi
olan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile birlikte yürütülmüştür. Kalkınma Planı, Yargı Reformu
Strateji Belgesi ve Bakanlık Stratejik Planı dışında sorumlu olunan plan ve programlar şunlardır:
• Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları,
• 100 Günlük ve 180 Günlük İcraat Programları,
• Yeni Ekonomi Programları (Orta vadeli Program)

1. Kalkınma Planı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Kalkınma Planı olan ve 2019-2023 yıllarını
kapsayan süreçte ülkemizdeki iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı hızlandıracak 11.Kalkınma
Planı 23 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kalkınma Planı’nın hazırlık sürecinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile
yapılan toplantılar neticesinde adalet hizmetlerine yönelik politika ve tedbirler birlikte
belirlenmiştir. Bununla birlikte, Yargı Reformu Stratejisi ve 2019-2023 Adalet Bakanlığı Stratejik
Planı da Kalkınma Planı ile uyumlu şekilde hazırlanmıştır.
11. Kalkınma Planı’nda yer alan ve adalet aktörlerini ilgilendiren politikalar şunlardır;
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S.N.

İlgili
Bölüm/Referans

Verilen Görev/İhtiyaçlar

1

318.1 numaralı
Politika Tedbiri

Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda ihtisas mahkemeleri kurulacak; ticari,
fikri ve sınai haklara ilişkin davalar gibi bazı davaların il merkezlerindeki
ihtisas mahkemelerinde görülebilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2

318.2 numaralı
Politika Tedbiri

Konusu para ile ölçülebilen ve belirli bir parasal miktarın altındaki tüm
davalarda basit yargılama usulünün uygulanmasına ilişkin düzenleme
yapılacaktır.

3

318.3 numaralı
Politika Tedbiri

Zorunlu arabuluculuk uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

318.4 numaralı
Politika Tedbiri

Noter onayı aranan işlemlerin sayısının ve maliyetlerinin azaltılmasına
yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak, bazı çekişmesiz yargı işleri ile
henüz davanın açılmamış olduğu dönemle sınırlı olmak üzere delil tespiti
işlerinin noterlikler tarafından yapılabilmesi sağlanacaktır.

5

318.5 numaralı
Politika Tedbiri

Yeni icra dairesi modeli öncelikle iş yoğunluğu olan yerler olmak üzere
yaygınlaştırılacak, sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak, icra-iflas
süreçlerindeki hata payı azaltılacak, haczedilen malın gerçek değerinde
satılmasını sağlayacak prosedürler oluşturulacak, lisanslı yediemin
deposu uygulamasına geçilmesi ve tasfiye usulünün yeniden
düzenlenmesi suretiyle yedieminlik müessesesi ıslah edilecektir.

6

325.2 numaralı
Politika Tedbiri

Yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için uluslararası tahkim, sulh,
uzlaşma, arabuluculuk gibi uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımı
artırılacaktır.

7

456.3 numaralı
Politika Tedbiri

Fikri mülkiyet yargılamasında oluşan içtihatlar uygulayıcı kurumların
paylaşımına açılacaktır.

8

610.2 numaralı
Politika Tedbiri

Çocuk Koruma Kanununda öngörülen çocuklara özgü tedbirlerin
uygulanması ve tedbir kararlarının izlenmesine ilişkin mekanizmaların
geliştirilmesi sağlanacaktır.

9

610.3 numaralı
Politika Tedbiri

Çocuk adalet sistemi onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden
yapılandırılacak, çocuklara özgü uzlaştırma usulleri geliştirilecek, suça
sürüklenen çocuklar yönünden kamu davasının açılmasının ertelenmesi
modeli oluşturulacak ve ilk derece yargılama ile kanun yolu
incelemelerinin öncelikli olarak yapılması sağlanacaktır.

10

610.4 numaralı
Politika Tedbiri

Çocuklara özgü alternatif infaz usulleri geliştirilecektir.

11

610.5 numaralı
Politika Tedbiri

Adli süreçte çocuklara özgü koruma mekanizmaları güçlendirilecek,
çocuk dostu mülakat usulleri desteklenecek ve adliyelerde adli görüşme
odalarının sayısı artırılacaktır.

12

613.7 numaralı
Politika Tedbiri

Adliyelerde çocuklara nitelikli destek sunan Adli Destek ve Mağdur
Hizmetleri Müdürlükleri yaygınlaştırılacaktır.
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İfade özgürlüğüne ilişkin mevzuat ve uygulama gözden geçirilerek,

13

734 numaralı
Politika Tedbiri

14

735 numaralı
Politika Tedbiri

Gözaltı, tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine ilişkin mevzuat ve
uygulama gözden geçirilerek bu tedbirlerin ölçülü bir şekilde
uygulanması sağlanacaktır.

15

736 numaralı
Politika Tedbiri

Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanarak, etkin bir şekilde
uygulanacaktır.

16

747 numaralı
Politika Tedbiri

Adli ve idari yargıda yargılamanın etkinliği artırılacak; vatandaşların
adalet hizmetlerinden memnuniyetinin artırılması sağlanacaktır.

17

748 numaralı
Politika Tedbiri

Yargıda hedef süre uygulaması vasıtasıyla sistemin şeffaflığı artırılacak
ve makul sürede yargılanma hakkı daha etkin korunacaktır

18

751 numaralı
Politika Tedbiri

Adli ve idari yargıda faaliyet raporlarının kapsamı genişletilecek ve
kamuoyunda bilinirliği artırılacaktır.

19

752 numaralı
Politika Tedbiri

Hâkim ve savcı yardımcılığının oluşturulması yönünde düzenleme
yapılacaktır.

20

753 numaralı
Politika Tedbiri

Hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri için yeni bir mesleğe
giriş modeli ve sınav getirilecektir.

21

754 numaralı
Politika Tedbiri

Bilirkişilik sisteminin etkinliği artırılacaktır.

22

756 numaralı
Politika Tedbiri

Hukukun üstünlüğü ilkesinin en temel koşullarından biri olan adalete
erişim kolaylaştırılacak; savunma hakkı güçlendirilecektir.

23

757 numaralı
Politika Tedbiri

Adli yardım sistemi, kırılgan gruplara öncelik verilecek biçimde yeniden
düzenlenecektir

24

758 numaralı
Politika Tedbiri

Avukatların yargılamaya daha aktif katılımının sağlanması için
düzenleme yapılacaktır.

25

760 numaralı
Politika Tedbiri

İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler
kurulacaktır.

26

762 numaralı
Politika Tedbiri

Yargı üzerindeki iş yükünün hafifletilebilmesi ve uyuşmazlıkların daha
düşük
maliyetli,
hızlı
ve
dostane
yöntemlerle
çözüme
kavuşturulabilmesine yönelik alternatif uyuşmazlık çözüm yolları
yaygınlaştırılacaktır.

27

763 numaralı
Politika Tedbiri

Kamunun taraf olduğu uyuşmazlıkların çözümünde sulh müessesesinin
yaygınlaştırılması için düzenleme yapılacaktır.

28

764 numaralı
Politika Tedbiri

İcra ve iflas sistemi borçlu ile alacaklı arasındaki hassas denge
gözetilerek yeniden yapılandırılacaktır.

29

765 numaralı
Politika Tedbiri

Yeni icra dairesi modeli öncelikle iş yoğunluğu olan yerler olmak üzere
yaygınlaştırılacak ve sanal icra dairesi uygulamasına başlanacaktır.

bireylerin hak ve özgürlük
düzenlemeler yapılacaktır.

alanlarının

geliştirilmesi

yönünde
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30

766 numaralı
Politika Tedbiri

Noter onayı aranan işlemlerin sayı ve maliyetlerinin azaltılmasına

31

767 numaralı
Politika Tedbiri

Bazı çekişmesiz yargı işlerinin noterlikler tarafından yapılabilmesi
sağlanacaktır.

32

768 numaralı
Politika Tedbiri

Adil yargılanma hakkı ve cezanın caydırıcılığı dikkate alınarak suç ve
yaptırım dengesi ile infaz sistemi gözden geçirilecek ve yeniden
düzenlenecektir.

781 numaralı
Politika Tedbiri

İdari işlemlerin adalet ve eşitlik temelinde etkin ve hızlı bir şekilde
yapılmasını sağlamak, hak arama yollarını kolaylaştırmak, idareyle
bireyler arasındaki ilişkide hukuki belirlilik ilkesini güçlendirmek için
düzenlemeler yapılacaktır.

33

yönelik düzenleme yapılacaktır.

Kamu görevi sırasında elde edilen bilgilerin, nüfuzun ve sağlanan
uzmanlığın görevden ayrıldıktan sonra kamu aleyhine ve özel çıkar
temini için kullanılmasının engellenmesine yönelik düzenlemeler etkin
bir şekilde uygulanacaktır.

34

785.4 numaralı
Politika Tedbiri

35

785.6 numaralı
Politika Tedbiri

Vatandaşların, haksız bir uygulama ile karşılaştıklarında kanunlar ve
idarî düzenlemelerle kendilerine tanınan haklar ile başvuruda
bulunabilecekleri merciler konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

36

787.1 numaralı
Politika Tedbiri

Farklı demokratik katılım yolları yaşama geçirilerek idare üzerindeki
kamuoyu denetimi güçlendirilecektir.

2. Yargı Reformu Stratejisi
Avrupa Birliği’ne üyelik müzakerelerinin önemli bir parçası olan “Yargı ve Temel Haklar”
başlıklı 23 üncü Fasıl kapsamında yürütülen çalışmalar Bakanlığımızın sorumluluğunda, ilgili
kurumların koordine edilmesi suretiyle sürdürülmektedir. Bu kapsamda Yargı Reformu Stratejisi
ilk olarak 2009 yılında hazırlanmış ve 2015 yılında güncellenerek 2019 yılına kadar
uygulanmıştır.
2018

yılında

hazırlıklarına

başlanan

Yargı

Reformu

Strateji

Belgesi,

Sayın

Cumhurbaşkanımız tarafından 30/05/2019 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. “Güven veren ve
erişilebilir bir adalet sistemi” vizyonu ile hazırlanan Belge’de 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet
belirlenmiştir.
Belge'nin hazırlık sürecinde olduğu gibi uygulama sürecinde de katılımcılık ve şeffaflık ön
planda tutulmaktadır. Hazırlık sürecinin birlikte yürütüldüğü paydaşlarla uygulama sürecinde de
iş birliğine devam edilmektedir.
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Salgın sürecine rağmen, planlanan faaliyetlerde önemli bir aksama yaşanmamıştır.
Belge'nin uygulama döneminde, her bir faaliyetin YRS Eylem Planı'nda öngörülen takvim ve
bütçe dâhilinde hayata geçirilmesine önem verilmiştir. Şu ana kadar; Yargı Reformu Stratejisi
Belgesi’nde yer alan toplam 256 faaliyetin 122’si hayata geçirilmiştir. 2019-2023 yıllarını
kapsayan Belge’nin uygulanma oranı henüz ikinci yılında yaklaşık % 50 olmuştur.
Uygulama sürecinin bir plan dâhilinde yürütülmesi için bir dizi çalışmalar yapılmıştır.
Buna göre; Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı, 5 Ekim 2020 tarihinde kamuoyuyla
paylaşılmıştır. Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı ile Belge'de öngörülen her bir faaliyetin
uygulanma zamanı, bütçesi ve uygulamadan sorumlu kurumlara yer verilmiş, böylece
öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına önemli bir adım atılmıştır. YRS Eylem
Planı'nda anahtar başlıklar ile performans göstergeleri de belirlenmiştir. Bu belirlemede, Avrupa
Birliği ve Avrupa Konseyi’nin çalışmalarındaki metodoloji dikkate alınmıştır.
Bu süreçte atılan diğer bir önemli adım; yargı reformuna ilişkin ayrı bir internet sitesinin
kurulmasıdır. Aktif hale getirilen bu site sayesinde Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin
uygulama

döneminin

elektronik

ortamda

da

takibi

sağlanabilmektedir.

(https://yargireformu.adalet.gov.tr)
Ayrıca, Bakanlığımızın birimleri, Belge'nin güncel uygulama durumunu bu elektronik
ortam sayesinde görebilmekte ve sorumlu oldukları faaliyetlere ilişkin güncelleme
yapabilmektedir. Bu güncellemeler kapsamında, en fazla 3'er aylık dönemler içerisinde veri girişi
yapılmaktadır. Bu sitede ayrıca Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin hazırlık süreci anlatılmakta,
akademisyenlerin yargı reformuna yönelik belirli konulardaki görüşleri paylaşılmaktadır. Ayrıca
Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde
de çevirileri yapılarak sitede yayımlanmıştır. Tüm bunlara ek olarak; vatandaşlarımızın görüş ve
önerilerini sunabilecekleri bir bölüm oluşturularak aktif hale getirilmiştir.
Belge'nin izleme ve değerlendirme sürecine yönelik atılan diğer bir adım ise Yargı
Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulmasıdır. Kurul Bakan
Yardımcısı başkanlığında yüksek yargı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği,
Türkiye Noterler Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu temsilcilerinden
oluşmaktadır. Kurul, Belge’nin uygulanmasının izlenmesi, sorunların takip edilerek
değerlendirilmesi ve uygulamanın daha da geliştirilebilmesi gibi konularda çalışmalar
yürütecektir.
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3- Adalet Bakanlığı Stratejik Planı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesi gereğince
hazırlanan Bakanlık Stratejik Planı kurumsal olarak Bakanlığımızın görev ve yetkileri
kapsamındaki konuları içeren bir politika belgesidir. Bakanlığımızın ilk Stratejik Planı 2010,
ikinci Stratejik Planı 2015 yılından itibaren beş yılı kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
Adalet Bakanlığı’nın üçüncü Stratejik Planı; önceki stratejik planların uygulanma durumu,
adalet alanında ülke içerisinde ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeler, akademik dünyanın
bilgi birikimi ve paydaş görüşlerinin dikkate alınması suretiyle hazırlanmıştır.
Bakanlığımızca, 2019-2023 yılları arasında sürdürülecek kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve
hedeflerimizin yer aldığı "Adalet Bakanlığı Stratejik Planının" çalışmaları politika belgeleri
arasındaki uyumun sağlanması için Yargı Reformu Stratejisi’nin güncellenme çalışmalarıyla
birlikte yürütülmüştür.
Stratejik planlama çalışmalarının bir hazırlık programı çerçevesinde Bakanlığın tüm
kademede görev alan çalışanlarının katılımıyla yürütülmesinin sağlanması için farkındalığı
oluşturacak açıklıkta genel duyuru ve ayrıntılı bir hazırlık programı hazırlanmıştır. Genel
duyuruda stratejik planlama çalışmalarını yürütmek için oluşturulan Bakanlık Strateji
Geliştirme Kurulu, Bakanlık Stratejik Planlama Ekibi ve Birim Stratejik Planlama Ekiplerine
yer verilmiştir. Bakanlık Stratejik Planlama Ekibi’nin toplantıları neticesi ulaşılan sonuçlar
Adalet Bakanı Başkanlığında, Bakan Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla oluşan Strateji Geliştirme Kurulu’nun toplantılarında değerlendirilmiştir.
Plan’ın hazırlanması sürecinde katılımcı bir anlayışla birçok paydaşla görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; Bakanlığımız Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik
Planlama Ekibi toplantıları yapılmıştır. Yargı mensup ve çalışanlarının görüşlerinin alınmasına
yönelik görüşmeler ve anketler gerçekleştirilmiştir.
Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan amaç ve hedeflerle benzer nitelikte,
Bakanlığımızın görev alanına münhasır olarak belirlenen amaç, hedef ve faaliyetler, 11 inci
Kalkınma Planı’nın 23/07/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından
güncellenerek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderilmiş ve Plan’a son hali
verilmiştir.
“Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi” vizyonu ile hazırlanan Plan’da 6 amaç ve 40
hedef belirlenmiştir.
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4. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında 13 numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 19 uncu maddesinde Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları değerlendirme
raporlarının Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca Cumhurbaşkanı’na sunulacağı hüküm altına alınmış
olup “2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” 04/11/2019 tarihli ve 30938 sayılı Resmi
Gazete’de (Mükerrer) yayımlanmıştır.
Sorumlu kuruluşların, sorumlu oldukları tedbirlerin uygulama durumları ile ilgili bilgileri
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonunu izleyen 15 gün içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe
Başkanlığı Yıllık Program İzleme sistemine bildirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, 2020 yılı
Programında Adalet Bakanlığı’nın sorumlu olduğu eylemlere ilişkin veri takibi Strateji Geliştirme
Başkanlığı tarafından yapılmıştır.
Ayrıca, 11 inci Kalkınma Planı 23/07/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Kalkınma Planı ile bağlantılı olarak 2020 Yılı Programı hazırlık çalışmaları
kapsamında Bakanlığımızın sorumlu olduğu politika ve tedbirler ile bu tedbirlere yönelik faaliyet
önerileri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na bildirilmiş olup söz konusu politika,
tedbir ve faaliyetlerin takibi ve gerekli diğer işlemleri Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesinde
yürütülmektedir.
5. 100 Günlük ve 180 Günlük İcraat Programları
Birinci 100 günlük icraat programı 01/08/2018 – 09/11/2018 tarihlerini (Bakanlığımızın
sorumlu olduğu 17 eylem bulunmaktadır), ikinci 100 günlük icraat programı 09/11/2018 –
17/02/2019 tarihlerini (Bakanlığımızın sorumlu olduğu 10 eylem bulunmaktadır) ve üçüncü 100
günlük icraat programı 17/02/2019 – 30/06/2019 tarihlerini (Bakanlığımızın sorumlu olduğu 11
eylem bulunmaktadır) kapsamaktadır.
Birinci 180 günlük icraat programı 01/07/2019 – 31/12/2019 tarihlerini (Bakanlığımızın
sorumlu olduğu 8 eylem bulunmaktadır), ikinci 180 günlük icraat programı 01/01/2020 –
30/06/2020 tarihlerini (Bakanlığımızın sorumlu olduğu 15 eylem bulunmaktadır), üçüncü 180
günlük icraat programı 01/07/2020 – 31/12/2020 tarihlerini (Bakanlığımızın sorumlu olduğu 11
eylem bulunmaktadır) ve dördüncü 180 günlük icraat programı 01/01/2021 – 30/06/2021
tarihlerini (Bakanlığımızın sorumlu olduğu 15 eylem bulunmaktadır) kapsamaktadır.
İcraat programlarında yer alan faaliyetler Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda
sürdürülmüş ve sonuçlar Cumhurbaşkanlığı’na arz edilmiştir.
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6. Yeni Ekonomi Programları (Orta Vadeli Program)
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019-2021 ve 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni
Ekonomi Programlarında Bakanlığımızı ilgilendiren eylemlerin hazırlanması ve takibinden
Strateji Geliştirme Başkanlığı sorumludur. 2021-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı
çerçevesinde yer alacak projelerin belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.
2020-2022 dönemi Yeni Ekonomi Programı’nda;
•

İcra ve iflas işlemlerinin daha hızlı yapılmasının sağlanması, takiplerde gerçek ve tüzel
kişilere yansıyan maliyetin azaltılması amacıyla icra satış sisteminin yenilenmesi,

•

Elektronik

tebligat

uygulamasının

yaygınlaştırılması

ile

yargı

süreçlerinin

hızlandırılması, tasarruf sağlanması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunulması,
•

Noterlik reformunun gerçekleştirilmesi ve noterliklerin görev alanının çekişmesiz yargı
işlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi,

•

Yargının finans, enerji, çevre, imar gibi sektörlere ilişkin alanlarda ihtisaslaşmasının
sağlanması ve meslekte uzmanlaşmanın yaygınlaştırılması

Hususlarında eylemler yer almaktadır.
2021-2022 dönemi Yeni Ekonomi Programı'nda ise;
•

Adalete erişimin daha etkin hale getirilmesi amacıyla kırılgan grupların ihtiyaçlarına
duyarlı bir adli yardım sisteminin oluşturması,

•

E-Duruşma başta olmak üzere yargıda teknolojik imkânların arttırılması,

•

Yargının finans, enerji, çevre, imar gibi sektörlere ilişkin alanlarda ihtisaslaşmasının
sağlanması ve bu alanlarda ihtisas mahkemelerinin oluşturulması,

•

Arabuluculuk

sistemi

yaygınlaştırılarak

uyuşmazlıkların

daha

kısa

sürede

çözümlenmesinin sağlanması,
•

İcra ve iflas işlemlerinin daha hızlı ve daha etkin yapılabilmesi amacıyla icra ve iflas
sisteminin günümüz şartlarıyla uyumlu bir hale getirilerek sanal icra dairesi
uygulamasının geliştirilmesi

Hususlarında eylemler yer almaktadır.
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. MALİ BİLGİLER
A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Bakanlığımız 2020 yılı ödenek ve harcamalarının sınıflandırılmasına ilişkin tablolar aşağıda yer
almaktadır.
Bakanlığımız 2020 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılması
KODU

AÇIKLAMA

2020
KBÖ

YILSONU
ÖDENEĞİ

2020
HARCAMA

9.922.015.000

13.329.242.078

SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET 1.957.710.000
PRİMİ GİDERLERİ

1.958.627.000

1.969.700.649

MAL VE HİZMET ALIMLARI

1.815.506.000

4.675.569.472

4.685.624.977

05

CARİ TRANSFERLER

493.165.000

459.731.600

448.605.743

06

SERMAYE GİDERLERİ

1.984.257.000

2.387.492.009

2.372.456.137

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

577.790.000

577.790.000

576.800.000

01

PERSONEL GİDERLERİ

02
03

GENEL TOPLAM

12.922.932.000

19.751.360.000

19.981.225.081

23.382.429.583
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2020 Malî Yılı Bütçesi Ekonomik Kodlara Göre Harcama Tutarlarının Dağılımı
SERMAYE
GİDERLERİ
10.146%

SERMAYE
TRANSFERLERİ
2.467%

CARİ
TRANSFERLER
1.919%

PERSONEL
GİDERLERİ
57.005%

MAL VE HİZMET
ALIMLARI
20.039%

SOSYAL GÜVENLİK
KUR. DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
8.424%

Bakanlığımız 2020 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırılması
BÜTÇE
ACIKLAMA

YIL SONU

YIL SONU

ÖDENEĞİ

HARCAMA

1.727.271.000

3.417.364.709

3.391.711.031

370.000

370.000

346.256

18.023.719.000

16.561.890.372

19.988.775.396

1.600.000

1.596.900

19.981.225.081

23.382.429.583

ÖDENEĞİ
KBÖ

Genel Kamu Hizmetleri
Savunma Hizmetleri
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım
Hizmetleri

TOPLAM

19.751.360.000

Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bakanlığımız Birimlerinin 2020 Yılı Bütçesi
BİRİMLER

2020

YILSONU

2020

KBÖ

ÖDENEĞİ

HARCAMA

1

Özel Kalem Müdürlüğü

16.604.000

17.424.000

17.437.287

2

Teftiş Kurulu Başkanlığı

11.545.000

10.657.000

10.517.504

3

İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

272.461.000

1.942.826.409

1.926.136.189

4

Eğitim Dairesi Başkanlığı

23.340.000

30.443.000

32.823.697
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5

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü

177.208.000

168.545.000

160.415.261

6

Strateji Geliştirme Başkanlığı

12.780.000

10.759.300

10.615.812

7

Mahkemeler

9.953.680.000

9.511.851.072

12.033.283.295

8

Yurt dışı Teşkilatı

5.871.000

5.962.000

12.197.079

9

Personel Genel Müdürlüğü

22.579.000

14.867.000

14.568.511

10 Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

23.132.000

18.571.000

18.489.115

11 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

26.221.000

38.693.000

31.323.497

8.714.017.000

7.684.193.300

8.582.968.891

13 Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü

20.052.000

14.669.000

14.170.327

14 Dışilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

37.924.000

25.278.000

24.454.808

15 İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı

35.698.000

61.919.000

57.165.951

16 Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

13.222.000

12.014.000

11.892.532

17 Mevzuat Genel Müdürlüğü

7.898.000

8.158.000

7.945.954

18 Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

4.789.000

3.209.000

3.016.524

19 İcra İşleri Dairesi Başkanlığı

3.771.000

1.666.000

1.386.121

1.150.000

662.139

117.799.000

135.075.000

149.510.005

1.299.000

734.000

618.611

249.470.000

262.561.000

260.830.472

12 Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri

20

*Adli Destek ve Mağdur Hiz.Dairesi Başk.(YENİ
AÇILAN)

21 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
22 Uyuşmazlık Mahkemesi
23 Yüksek Seçim Kurulu

19.751.360.000

TOPLAM

19.981.225.081 23.382.429.583

Bakanlığımız ve İşyurtları Kurumu Yatırım Bütçeleri
YATIRIM BÜTÇESİ
Adalet Bakanlığı
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları
Kurumu
TOPLAM

2019

2020

Artış Oranı

2.012.298.000

1.984.257.000

-1,39

591.490.000

566.490.000

-4,23

2.603.788.000

2.550.747.000

-2,04

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

Adalet Bakanlığı

Başlangıç Ödeneği

Başlangıç Ödeneği

Yılı

% Oranlar

2000

46.827.438.000.000.000

360.828.000.000.000

0,77

2001

48.219.490.000.000.000

451.414.000.000.000

0,94

2002

97.831.000.000.000.000

808.141.000.000.000

0,83

2003

146.910.000.000.000.000

1.114.931.000.000.000

0,76

2004

150.658.129.000.000.000

1.294.956.780.000.000

0,86

2005

169.775.684.370

1.604.374.000

0,94

Yılı

Merkezi Yönetim Bütçesi

Adalet Bakanlığı

Başlangıç Ödeneği (Genel Yönetim)

Başlangıç Ödeneği

% Oranları

2006

182.610.338.251

1.771.982.000

0,97

2007

215.059.364.459

2.824.007.000

1,31

2008

233.956.370.463

2.847.927.000

1,22

2009

273.026.827.836

3.413.306.305

1,25

2010

301.656.587.292

3.783.866.000

1,25

2011

335.096.375.830

4.887.725.500

1,46

2012

384.326.629.521

5.277.312.000

1,37

2013

396.705.004.350

6.835.383.000

1,54

2014

480.047.818.000

8.239.490.000

1,72

2015

520.445.679.000

8.628.648.000

1,66

2016

633.511.585.000

10.569.566.000

1,67

2017

717.826.880.900

12.304.365.000

1,71

2018

844.501.582.000

13.714.405.000

1,62

2019

1.029.344.445.000

18.035.989.000

1.75

2020

1.172.068.071.000

19.751.360.000

1.69

A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2020 yılında Merkezi Yönetim Bütçesi bir önceki yıla göre % 13,17 artış gösterirken,
Bakanlığımızın 2019 yılında 18.035.989.000 TL olan başlangıç ödeneği 2020 yılında % 9,51
oranında artarak 19.751.360.000 TL’ye yükselmiştir.
Bakanlığımızın 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi içerisindeki payı 1,75 iken bu oran
2020 yılında 1,69 olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni 2020 yılı bütçesinde analitik
sınıflandırmaya göre birinci düzey ödeneklerde bir önceki yıla göre;
(01) Personel Giderleri Ödeneği’nde % 15.68
(02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri’nde % 12,30
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(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri’nde % 11,19
(05) Cari Transferler’de % -43,53
(06) Sermaye Giderleri’nde % -1,39
(07) Sermaye Transferleri’nde % -4,23
Olmak üzere artış ve azalış meydana gelmiş olmasıdır.
Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına göre, toplam ödeneğin büyük çoğunluğu
personel giderleri için tahsis edilmiştir. 2020 yılında bütçe giderleri toplamının %20,04’ü mal ve
hizmet alım giderleri ve %10,15’i sermaye (yatırım) giderleridir. Cari ve sermaye transferleri ise
giderlerin %4,39’unu oluşturmaktadır.
2020 yılında Bakanlığımız genel bütçe yatırım bütçesi bir önceki yıla göre %-1,39 oranında
azalarak 1.984.257.000 TL olarak gerçekleşmiş, İşyurtları Kurumu yatırım bütçesi ise bir önceki
yıla göre %-4.23 oranında azalarak 566.490.000 TL olmuştur.

A.3. Mali Denetim Sonuçları
İç Denetim Sonuçları
Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında denetim faaliyetlerini İç Denetim Birimi
Başkanlığı yürütmektedir.
2020 yılı içerisinde iç kontrol çalışmaları henüz tamamlanmadığından İç Denetim Birimi
Başkanlığı tarafından hazırlanan bir denetim faaliyet raporu bulunmamaktadır.
Dış Denetim Sonuçları
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca Sayıştay Başkanlığı tarafından
yapılan denetim sonucu düzenlenen2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu 2020 yılı Eylül ayında
yayımlanmıştır.
Sayıştay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna da duyurulan
raporda, toplam 8 bulgu ve denetim görüşünü etkilemeyen 4 husus yer almıştır.

Bulgular
1. Kamu idaresi tarafından peşin ödenen taşınmaz kira bedellerinin tahakkuk kaydının
yapılmaması
2. Hizmet binası olarak kurum kullanımında bulunan taşınmazların mali tabloda
gösterilmemesi ve hizmet binalarına yapılan değer artırıcı harcamaların doğrudan
giderleştirilmesi
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3. Kamu idaresinin ceza infaz kurumları ile tutukevleri işyurtları kurumuna olan borçlarının
muhasebe kayıtlarında yer almaması
4. Maddi olmayan duran varlıkların haklar hesabına kaydedilmemesi ve amortisman
ayrılmaması
5. Döviz değerlemesi sonucu elde edilen gelirlerin değer ve miktar değişimleri
gelirleri hesabında muhasebeleştirilmemesi
6. Hizmet yapılmadığı veya mal teslim edilmediği halde bütçe emanetleri hesabı kullanılarak
ödeneğin giderleştirilmesi
7. Cezaevi izleme kurulu üyelerine ödenen huzur ücretlerinden eksik gelir vergisi kesilmesi
8. İdarenin yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazlardan önemli bir kısmının
değer tespitlerinin yapılmaması ve muhasebe kayıtlarına alınmaması

Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler
1. Uluslararası kuruluşlara yapılan katkı taahhüt ve ödemelerinin nazım hesaplarda
izlenmemesi
2. Limitler kapsamında yapılan doğrudan temin alımlarında yasaklılık kontrolünün
yapılmaması
3. Bazı hizmet alımlarında uygun olmayan alım usulünün kullanılması
4. İç kontrol sistemi yapılandırma çalışmalarının tamamlanmaması

B. PERFORMANS BİLGİLERİ
B.1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri
Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

ADALETE

Adli Yardım

Hukuk yargılamasında yeterli mali imkânı olmayan kişilerin

ADALET

ERİŞİM

Hizmetleri

avukat yardımı alabilmeleri ve mahkeme masraflarından muaf

HİZMETLERİ

tutulmalarının

kolaylaştırılmasına

yönelik

yürütülen

faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

ADALETE

Mağdurların

Adli süreçte; cinsel suç, aile içi şiddet suçu mağdurları ile

ADALET

ERİŞİM

Adalete

çocuk, kadın, yaşlı ve engelli mağdurların özel olarak

HİZMETLERİ

Erişimine

desteklenmesi için adli görüşme odaları kurulması çocuk ve
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Yönelik

aile şiddet büroları oluşturulması, uzman desteği sağlanması,

Faaliyetler

adli süreçte mağdurların bilgilendirilmesi gibi hususlara
yönelik yürütülen faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

ADALETE

Yargıda

İfade alma ve sorgu işlemleri ile duruşmaların video kaydına

ADALET

ERİŞİM

Bilişim

alınması, Cumhuriyet savcılığı ve mahkemenin yargı çevresi

HİZMETLERİ

Hizmetlerinin

dışında bulunan veya mahkemede hazır bulunamayan kişilerin

Geliştirilmesi

video konferans yoluyla dinlenilmesi ve ifadelerinin kayda

Faaliyetleri

alınması imkânı sağlayan SEGBİS sistemi ile Bakanlığımızın
bilişim sistemi olan UYAP’ın altyapısının yenilenmesi ile
bakım ve idame işlemleri gibi bilişim ve teknolojik hizmetlerin
yürütülmesine yönelik faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

ADALETE

Zorunlu

Adalete erişim kapsamında ceza yargılamalarında şüpheli ve

ADALET

ERİŞİM

Müdafi ve

sanığa mahkemelerce atanan zorulu müdafi ya da vekillere

HİZMETLERİ

Vekillik

ödenen ücretlere ilişkin faaliyetlerdir.

Hizmetleri

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

ADLİ VE

Adli Tıp

Adli Tıp Kurumu tarafından başta ceza hukuku olmak üzere

ADALET

İDARİ YARGI

Faaliyetleri

hukukun diğer disiplinleri bakımından farklı sorunların
çözümünde

resmi

bilirkişilik

ve

eğitim

hizmetlerinin

yürütülmesine ilişkin faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

ADLİ VE

Hizmet

Artan hakim, savcı ve personel sayısından kaynaklanan

ADALET

İDARİ YARGI

Binalarının

hizmet genişlemesi nedeniyle yeni binaların inşası, mevcut

Fiziki Alt

binaların bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yürütülen

Yapısının

faaliyetlerdir.

Güçlendirilmesi

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

ADLİ VE

İcra İflas

İcra ve İflas hizmetlerinin etkinlik ve kalitesinin arttırılması,

ADALET

İDARİ YARGI

Hizmetleri

gerek

yapısal

gerekse

işlevsel

yeniliklerin

sisteme

kazandırılması amacıyla yürütülen faaliyetlerdir.
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Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

ADLİ VE

Mahkeme

Türkiye genelinde faaliyet gösteren adli ve idari yargı birimleri

ADALET

İDARİ YARGI

Yönetim

ile icra dairelerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri adına

Hizmetleri

kırtasiye malzemesi, yakacak, akaryakıt ile elektrik, su,
doğalgaz alımlarının yürütülmesi, geçici görev yolluğu
ödemeleri, kiralama giderlerinin karşılanması, büro ve iş yeri
malzemelerinin temini kapsamında mefruşat alımlarına ilişkin
faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

ALTERNATİF

Hukuki

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

ADALET

UYUŞMAZLIK

Arabuluculuk

uyarınca

ÇÖZÜM

Faaliyetleri

arabuluculuk ödemelerinin yapılmasına ilişkin yürütülen

YOLLARI

belirlenen

görevlerin

yerine

getirilmesi

ve

faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

ALTERNATİF

Uzlaştırma

Uzlaştırma kurumu kapsamında eğitim verilmesi, bu konuda

ADALET

UYUŞMAZLIK

Faaliyetleri

kamuoyunda farkındalığın artırılması için kurumu tanıtıcı afiş

ÇÖZÜM

ve broşür hazırlanarak dağıtımının yapılması, kamu spotu

YOLLARI

hazırlanması,

memnuniyet

anketi

düzenlenmesi

ve

uzlaştırmacılara ödenen ücretlere ilişkin faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

CEZA İNFAZ

Ceza İnfaz

Ceza infaz kurumlarında bulunan personel ile tutuklu ve

ADALET

VE

Faaliyetleri

hükümlülerin ihtiyaçlarına tahsis edilen ödenekler ile 5275

İYİLEŞTİRME

sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
gereğince hükümlü ve tutuklular için yürütülmesi gereken
sosyal program, seminer gibi çalışma giderleri, personel
eğitimi, nakil işlemleri, infaz sisteminin güçlendirilmesine
ilişkin yürütülen faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK

CEZA İNFAZ

Ceza İnfaz

Ceza

VE

VE

Kurumları ve

tutukluların

ADALET

İYİLEŞTİRME

Personel Eğitim

oluşturularak ve bu kurumların elektronik güvenlik

Merkezlerinin

sistemleri ve tefrişat alımlarının gerçekleştirilmesine

Fiziki ve Teknik

yönelik faaliyetlerdir.

infaz

kurumlarının
barındırılması

kurulması,
için

hükümlü

gerekli

ve

kapasite

Alt Yapısının
Güçlendirilmesi
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Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

CEZA İNFAZ

Çocuk

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında

ADALET

VE

Hükümlü ve

Kanun gereğince, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü tutuklu

İYİLEŞTİRME

Tutuklulara

çocukların gelişimleri desteklenerek akademik bilgi ve sosyal

Yönelik

becerilerinin

Eğitim ve

çocukların, eğitim servisi ve psiko-sosyal servis tarafından

İyileştirme

gerekli

Faaliyetleri

eğitim/iyileştirme

güçlendirilmesi

amacıyla

değerlendirilmelerin
faaliyetlerine

hükümlü/tutuklu

yapılması

ve

uygun

yönlendirilmesine

ilişkin

faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

CEZA İNFAZ

Denetimli

5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu gereğince

ADALET

VE

Serbestlik

ihtiyaç duyulan hizmet, program ve kaynakların sağlanması,

İYİLEŞTİRME

Hizmetleri

iyileştirme faaliyetleri, salıverilme sonrası destek hizmetleri ve
sosyal araştırma raporu hazırlanarak adli mercilere yardımcı
olunmasına yönelik faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK

CEZA İNFAZ

Denetimli

Mevcut

VE

VE

Serbestlik

Müdürlüklerinin bina bakım ve onarımları ile tefrişat

ADALET

İYİLEŞTİRME

Müdürlüklerinin

alımlarının gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerdir.

ve

yeni

kurulan

Denetimli

Serbestlik

Fiziki ve Teknik
Alt Yapısının
Güçlendirilmesi

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

CEZA İNFAZ

Denetimli

5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu

ADALET

VE

Serbestlik

gereğince iyileştirme programlarının uygulanması, diğer

İYİLEŞTİRME

Yükümlülerine

kurum/kuruluşlarla iş birliği içerisinde, bireysel görüşme ve

Yönelik

grup çalışması yapılması, yükümlülerin meslek kursları ve

Topluma

eğitim programlarına katılmalarının sağlanması vb. işlemler

İntibak, Eğitim

gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerdir.

ve İyileştirme
Faaliyetleri
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Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK

CEZA İNFAZ

Denetimli

5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu

VE

VE

Serbestlik

gereğince denetim ve takip işlemlerinin sürekli ve çok yönlü

ADALET

İYİLEŞTİRME

Yükümlülerinin

bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerdir.

Denetim ve
Takibine
Yönelik
Faaliyetler

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

CEZA İNFAZ

Hükümlü ve

Hükümlü ve tutukluların yeme, içme, ısınma, temizlik, sağlık

ADALET

VE

Tutukluların

vb. temel ihtiyaçlarının re’sen veya hükümlü ve tutuklunun

İYİLEŞTİRME

Temel

talebi doğrultusunda karşılanmasına ilişkin faaliyetlerdir.

İhtiyaçlarını
n Sağlanması

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

CEZA İNFAZ

Kadın

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında

ADALET

VE

Hükümlü ve

Kanun

İYİLEŞTİRME

Tutuklulara

rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılmaları amacıyla

Yönelik

psiko-sosyal içerikli seminer ve konferanslar, sosyal ve kültürel

Eğitim ve

etkinlikler

İyileştirme

çalışmaların düzenlenmesi ve hükümlü annelerinin yanında

Faaliyetleri

kalan çocuklara, gelişimsel dönemlerini destekleyici çalışmalar

gereğince;

kadın

hükümlü

ile hükümlü ve

tutuklu

ve

tutukluların

ailelerine yönelik

yapılmasına ilişkin faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

HUKUK VE

Uluslararası

Hukuki ve cezai konularda uluslararası adli yardımlaşmaların

ADALET

ADALET

Hukuk ve

etkin, verimli ve uygulanabilir şekilde gerçekleştirilmesi,

ALANINDA

Adalet

uluslararası kuruluşlar ile gerekli iş birliğinin yapılması ve

ULUSLARARASI

Hizmetleri

yurt dışı teşkilatında görevli personelin tedavi ve cenaze

İLİŞKİLER

giderlerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

HUKUK VE

Avrupa

Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları

ADALET

ADALET

İnsan

Mahkemesi’ne

ALANINDA

Hakları

yürütülmesi, ihlal kararlarının icrası ile ilgili iş ve işlemlerin

ULUSLARARASI

Mahkemesi

yapılması, Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen

İLİŞKİLER

Nezdinde

kararlar saklı kalmak kaydıyla, Avrupa İnsan Hakları

yapılan

başvurulara

ilişkin

işlemlerin

Mahkemesi’nin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine hükmettiği
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Yürütülen

tazminatlar ile dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon

Faaliyetler

sonucu ödenmesine karar verilen ya da Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 41 inci maddesi uyarınca taraflarca uzlaşılan
tazminat ve masrafların ödemesine ilişkin yürütülen
faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

HUKUK VE

Avukatlıkla

Avukatlara baro levhasına yazılma ve ruhsatname verilmesi,

ADALET

ADALET

İlgili

avukatlar

ALANINDA

Faaliyetler

değerlendirilmesi gibi 1136 sayılı Avukatlık Kanununda

hakkında

ULUSLARARASI

öngörülen

İLİŞKİLER

faaliyetlerdir.

yapılan

görevlerin

yerine

şikayet

başvurularının

getirilmesine

yönelik

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

HUKUK VE

Hukuk

Adli konulara ilişkin kanunlarla ilgili inceleme ve araştırma

ADALET

ADALET

Hizmetleri

yapılması bu konularda görüş ve önerilerde bulunulması gibi

ALANINDA

ile Mevzuat

faaliyetlerdir.

ULUSLARARASI

Düzenleme

İLİŞKİLER

Faaliyetleri

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK

HUKUK VE

İnsan Hakları

6384 sayılı Kanun uyarınca İnsan Hakları Tazminat

VE

ADALET

Tazminat

Komisyonu’na verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin

ADALET

ALANINDA

Komisyonu’nca

faaliyetlerdir.

ULUSLARARASI

Hükmedilen

İLİŞKİLER

Tazminatlara
İlişkin
Faaliyetler

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

HUKUK VE

Noterliklerle

1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca iş

ADALET

ADALET

İlgili

yoğunluğunda artış görülen yerlerde birden çok noterlik

ALANINDA

Faaliyetler

açılmasına ilişkin yürütülen faaliyetlerdir.

ULUSLARARASI
İLİŞKİLER

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

MESLEKİ

Yargı

Adalet Bakanlığı Aday Memur Yönetmeliği, Hizmet İçi

ADALET

YETKİNLİĞE

Hizmetlerinde

Eğitim Yönetmeliği ve Adalet Bakanlığı Personeli Görevde

YÖNELİK

Yer Alan

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelikleri çerçevesinde
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EĞİTİM

Personele

tüm yargı personeline verilen eğitim programlarına ilişkin

HİZMETLERİ

Yönelik

faaliyetlerdir.

Eğitim
Faaliyetleri

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

SEÇİMLERİN

Seçim

Yüksek Seçim Kurulu’nca yürütülen seçim işlerinde, hız,

ADALET

GENEL

Bilişim

yüksek güvenlik, erişilebilirlik, süreklilik ve yedeklilik

YÖNETİMİ VE

Sistemine

amaçlarıyla kullanılan SEÇSİS’in (Seçim Bilişim Sistemi)

DENETİMİ

İlişkin Fiziki

altyapı bileşenlerinin, bilgisayar donanım platformlarının

ve Teknik

güncel tutulmasına ilişkin faaliyetlerdir.

Altyapı
Hizmetleri

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

SEÇİMLERİN

Seçim

Tüm seçim işlerinin; seçmenlerin eksiksiz belirlenmesi,

ADALET

GENEL

Faaliyetlerinin

güncel seçmen kayıtlarına elektronik ortamda kolaylıkla

YÖNETİMİ VE

Yürütülmesi

erişilebilmesi, mükerrer yazımın önlenmesi, seçim evrakının

DENETİMİ

oluşturulması, itiraza konu hususların en aza indirilmesi ve
itiraz başvurularının süresinde sonuçlandırılması, seçimlerin
hızlı ve doğru şekilde neticelendirilmesi ve izlenebilmesine
yönelik faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

YARGILAMA

Adli Sicil ve

Adli sicil kaydının tutulması, Bakanlığımızın görev ve

ADALET

HİZMETLERİ

İstatistik

yetkisine giren konularla ilgili istatistiki bilgilerin belirlenmesi,

Faaliyetleri

toplanması,

sınıflandırılması,

değerlendirilmesi

ve

bu

hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sisteminin
kurulup geliştirmesine ilişkin faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

YARGILAMA

Kovuşturma,

Savcılık ve mahkemelerce yürütülen soruşturma ve kovuşturma

ADALET

HİZMETLERİ

Keşif ve

işlemlerine ilişkin giderlerin karşılanması ile gerçekleştirilen

Diğer

keşif ve icra işlemleri için yol tazminatı ödenmesine ilişkin

Yargılama

faaliyetlerdir.

Faaliyetleri
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Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

HUKUK VE

YARGILAMA

Yargılamaya

Yargılama faaliyeti kapsamında posta-telgraf ücretleri ve

ADALET

HİZMETLERİ

İlişkin Posta

bunlara ilişkin giderler ile kargo giderlerinin karşılanmasına

Faaliyetleri

ilişkin faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

PROGRAM

HAZİNE

Ceza İnfaz

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu

DIŞI

YARDIMLARI

Kurumları

bütçesine

İle

faaliyetlerdir.

GİDERLER

tahsis

edilen

ödeneklerin

transferine

ilişkin

Tutukevleri
İş Yurtları
Kurumu’na
Hazine
Yardımı

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

PROGRAM

HAZİNE

Düzenleyici

Bakanlığımız ilişkili kuruluşlarından Kişisel Verileri Koruma

DIŞI

YARDIMLARI

ve

Kurumu bütçesine tahsis edilen ödeneklerin transferine ilişkin

Denetleyici

faaliyetlerdir.

GİDERLER

Kurumlara
Hazine
Yardımı

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

PROGRAM

HAZİNE

Kişisel

Kişisel Verileri Koruma Kurumu bütçesine tahsis edilen

DIŞI

YARDIMLARI

Verileri

ödeneklerin transferine ilişkin faaliyetlerdir.

GİDERLER

Koruma
Kurumu’na
Hazine
Yardımı

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

PROGRAM

HAZİNE

Özel Bütçeli

Bakanlığımız ilgili ve ilişkili kuruluşların bütçesine yapılan

DIŞI

YARDIMLARI

Diğer

transferlere ilişkin faaliyetlerdir.

GİDERLER

İdarelere
Hazine
Yardımı
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Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

PROGRAM

HAZİNE

Türkiye Adalet

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı bütçesine yapılan

DIŞI

YARDIMLARI

Akademisi’ne

transferlere ilişkin faaliyetlerdir.

GİDERLER

Hazine
Yardımı

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

PROGRAM

HAZİNE

Türkiye İnsan

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bütçesine

DIŞI

YARDIMLARI

Hakları ve Eşitlik

yapılan transferlere ilişkin faaliyetlerdir.

GİDERLER

Kurumu’na
Hazine Yardımı

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

YÖNETİM

TEFTİŞ,

Diğer Teftiş,

1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 47 inci

VE

DENETİM VE

Denetim ve

maddesi ve 5018 sayılı Kanun kapsamında yürütülen

DESTEK

DANIŞMANLI

Danışmanlık

faaliyetlerdir.

PROGRAMI

K HİZMETLERİ

Hizmetleri

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

YÖNETİM

TEFTİŞ,

Hukuki

Bakanlığımızın taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış

VE

DENETİM VE

Danışmanlık

tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal

DESTEK

DANIŞMANLIK

ve

eden

PROGRAM

HİZMETLERİ

Muhakemat

edilmesine, dava ve icra işlemlerinin vekil sıfatı ile

Hizmetleri

takibine, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümüne ilişkin

I

diğer

her

türlü

hukuki uyuşmazlıklarda

temsil

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

YÖNETİM

TEFTİŞ,

İç Denetim

5018 sayılı Kanun kapsamında, kaynakların ekonomiklik,

VE

DENETİM VE

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini

DESTEK

DANIŞMANLI

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan

PROGRAM

K HİZMETLERİ

denetim ve danışmanlık faaliyetleridir.

I

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

YÖNETİM

TEFTİŞ,

Kurumsal

Hukuki ve cezai konularda uluslararası adli yardımlaşma,

VE

DENETİM VE

Uluslararası

tebligat, istinabe, suçluların iadesi, hükümlülerin transferi,

DESTEK

DANIŞMANLIK

İşbirliği

kovuşturmaların aktarılması, nafakalara dair uluslararası

PROGRAM

HİZMETLERİ

Faaliyetleri

antlaşmalarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, Bakanlığın

I

uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi,
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ulusal fon kapsamında yürütülen projeler ile uluslararası
kuruluşlara

yapılan

katkı

payı

ödenmesine

ilişkin

faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

YÖNETİM

TEFTİŞ,

Teftiş,

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen araştırma,

VE

DENETİM VE

İnceleme ve

inceleme, denetim ve soruşturma işlemlerine ilişkin yürütülen

DESTEK

DANIŞMANLIK

Soruşturma

faaliyetlerdir.

PROGRAM

HİZMETLERİ

I

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

YÖNETİM

ÜST

Bilgi

Bilgi işlem sisteminin kurulması, işletilmesi, bakım ve

VE

YÖNETİM,

Teknolojilerine

onarımlarının yapılması, bilişim teknolojisindeki gelişmelere

DESTEK

İDARİ VE

Yönelik

uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı

PROGRAM

MALİ

Faaliyetler

düzeninin

I

HİZMETLER

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

YÖNETİM

ÜST

Diğer

Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetlerin

VE

YÖNETİM,

Destek

yapılması, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama ve satın

DESTEK

İDARİ VE

Hizmetleri

alma işlerini yürütülmesine ilişkin faaliyetlerdir.

PROGRAM

MALİ

I

HİZMETLER

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

YÖNETİM

ÜST

Engellilerin

Mahkemelere ait hizmet binalarının engellilerin erişimine

VE

YÖNETİM,

Erişebilirliğinin

uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına

DESTEK

İDARİ VE

Sağlanması

yönelik faaliyetlerdir.

PROGRAM

MALİ

I

HİZMETLER

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

YÖNETİM

ÜST

Genel

Gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile temizlik,

VE

YÖNETİM,

Destek

aydınlatma, ısıtma ve taşıma hizmetlerinin yapılmasına yönelik

DESTEK

İDARİ VE

Hizmetleri

faaliyetlerdir.

PROGRAM

MALİ

I

HİZMETLER

kurulması

ile

buna

yönelik

yazılımların

üretilmesine yönelik faaliyetlerdir.
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Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

YÖNETİM

ÜST

İnsan

Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik, başka

VE

YÖNETİM,

Kaynakları

kurumlara görevlendirme ve benzeri özlük işlemlerinin

DESTEK

İDARİ VE

Yönetimine

gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerdir.

PROGRAM

MALİ

İlişkin

I

HİZMETLER

Faaliyetler

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

YÖNETİM

ÜST

İnşaat ve

Bakanlığa ait bina, tesis ile adliye binası, ceza infaz kurumu ve

VE

YÖNETİM,

Yapı

Adli Tıp Kurumu gibi hizmet binalarının yapılmasına ilişkin

DESTEK

İDARİ VE

İşlerinin

yürütülen faaliyetlerdir.

PROGRAM

MALİ

Yürütülmesi

I

HİZMETLER

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

YÖNETİM

ÜST YÖNETİM,

Özel Kalem

Bakanın resmi ve özel yazışmalarının yapılması, protokol

VE DESTEK

İDARİ VE MALİ

Hizmetleri

ve tören işlerinin yürütülmesi ile ziyaret, davet, karşılama,

PROGRAMI

HİZMETLER

uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili
hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin faaliyetlerdir.

Program

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

YÖNETİM

ÜST

Strateji

1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 48 inci maddesi

VE

YÖNETİM,

Geliştirme

ve 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince

DESTEK

İDARİ VE

ve Mali

yürütülmekte olan faaliyetlerdir.

PROGRAM

MALİ

Hizmetler

I

HİZMETLER

B.2 Faaliyet ve Proje Bilgileri
1- Mevzuat Alanında Yaşanan Gelişmeler
• YRS kapsamında, infaz rejimine ilişkin düzenlemeler içeren 14/04/2020 tarihli ve 7242 sayılı
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun, 15/04/2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
• Yurt dışı sosyal ağ sağlayıcıların Ülkemizde temsilci belirleme ve bulundurma
yükümlülüğüne ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesinin yanı sıra kişilik haklarının
korunmasının sağlanmasına ilişkin düzenlemeler içeren ve Bakanlığımızca teknik destek
sağlanan 29/07/2020 tarihli ve 7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
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Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun, 31/07/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
• Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun, hukuk yargılamasına egemen olan ilkeler kapsamında
gözden geçirilmesi amacıyla hazırlanan 22/7/2020 tarihli ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28/07/2020 tarihli ve
31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
• Covid 19 salgın hastalığının yargılamalara olan olumsuz etkisinin engellenmesi amacıyla
hukuki işlemlerin sürelerinin durdurulması ve duruşmaların ertelenmesi hususunda Hâkimler
ve Savcılar Kurulu’na yetki verilmesine ilişkin 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1 inci maddesi, 25/03/2020 tarihli
ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2- Fiziki Kapasitedeki Gelişmeler
Adalet Bakanlığı Stratejik Planı'nda öncelikler arasında yer alan fiziki kapasite
geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2020 yılında da sürdürülmüştür. Bu kapsamda; artan yargı
mensubu ve personel sayısına uygun olarak yeni adliye binası yapımı ve artan hükümlü sayısı
gözetilerek oluşabilecek kapasite sorunlarının önüne geçmek amacıyla cezaevleri inşasına devam
edilmiştir.
2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
İNŞAATI DEVAM EDEN ADALET BİNALARI

SIRA NO

İNSAAT M²

1

DENİZLİ EK ADALET BİNASI

20.782

2

BARTIN ADALET BİNASI

21.701

3

ADANA ADALET BİNASI

195.157

4

CİHANBEYLİ ADALET BİNASI
TOPLAM

SIRA NO

İNŞAATI DEVAM EDEN CEZA İNFAZ KURUMLARI

4.428
242.068

İNŞAAT M²

1

YOZGAT CEZA İNFAZ KURUMU

99.386

2

MANİSA T TİPİ İLAVE CEZA İNFAZ KURUMU

102.210

3

KÜTAHYA CEZA İNFAZ KURUMU

69.464

4

SİVEREK CEZA İNFAZ KURUMU

40.690

5

DOĞANŞEHİR CEZA İNFAZ KURUMU

46.176
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6

SAKARYA CEZA İNFAZ KURUMU

154.736

7

GEREDE CEZA İNFAZ KURUMU

52.400

8

EDİRNE CEZA İNFAZ KURUMU

73.024

9

KIRŞEHİR CEZA İNFAZ KURUMU

231.838

10

ERZİNCAN CEZA İNFAZ KURUMU

213.181

11

NEVŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

11.605

12

EREĞLİ CEZA İNFAZ KURUMU

237.136

13

ÇANKIRI/ORTA CEZA İNFAZ KURUMU

14

SARIÇAM CEZA İNFAZ KURUMU

322.388

15

AKSARAY CEZA İNFAZ KURUMU

434.583

16

ADANA CEZA İNFAZ KURUMU

148.900

17

ERÇİŞ CEZA İNFAZ KURUMU

64.189

18

ÇARŞAMBA CEZA İNFAZ KURUMU

128.192

19

TEKİRDAĞ CEZA İNFAZ KURUMU

99.281

20

İZMİR BUCA CEZA İNFAZ KURUMU

102.313

21

SAMSUN KAVAK CEZA İNFAZ KURUMU

125.250

22

MANAVGAT CEZA İNFAZ KURUMU

87.143

23

ÇORLU CEZA İNFAZ KURUMU

275.730

24

AZİZİYE CEZA İNFAZ KURUMU

136.135

25

BURDUR CEZA İNFAZ KURUMU

241.755

26

DEMİRCİ CEZA İNFAZ KURUMU

19.466

TOPLAM

SIRA NO

7.598

3.531.003

İNŞAATI TAMAMLANAN ADALET, ADLİ TIP VE EĞİTİM MERKEZİ BİNALARI

1

BOLVADİN ADALET BİNASI

2

BURSA ORHANGAZİ ADALET BİNASI

3

DİYARBAKIR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

4

ELBİSTAN ADALET HİZMET BİNASI

5

ERZURUM ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI

6

GAZİANTEP EK ADALET BİNASI

7

BURSA GEMLİK ADALET BİNASI

8

İNEBOLU ADALET BİNASI
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9

ORTAKÖY ADALET BİNASI

10

İZMİR SEFERİHİSAR ADALET BİNASI

11

TAŞOVA ADALET BİNASI

12

TEKİRDAĞ ADALET BİNASI

13

ÜRGÜP ADALET BİNASI

14

ANDIRIN ADALET BİNASI

15

YOZGAT PERSONEL EĞİTİM MERKEZİ

SIRA NO

İNŞAATI TAMAMLANAN CEZA İNFAZ KURUMLARI

1

BİTLİS AHLAT CEZA İNFAZ KURUMU

2

ANKARA CEZA İNFAZ KURUMU

3

ANTALYA CEZA İNFAZ KURUMU

4

ARDANUÇ CEZA İNFAZ KURUMU

5

BAYBURT AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

6

BODRUM MİLAS CEZA İNFAZ KURUMU

7

BOLVADİN CEZA İNFAZ KURUMU

8

ELMALI CEZA İNFAZ KURUMU

9

ERZURUM DUMLU CEZA İNFAZ KURUMU

10

İZMİR FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

11

KARS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU KESİMHANE İKMAL

12

KONYA EREĞLİ CEZA İNFAZ KURUMU

13

MALATYA AKÇADAĞ CEZA İNFAZ KURUMU

14

SİLİVRİ KADIN CEZA İNFAZ KURUMU

15

SUNGURLU CEZA İNFAZ KURUMU

16

TOKAT ZİLE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

17

YOZGAT CEZA İNFAZ KURUMU İKMAL

2020 Yılında Kapatılan Ceza İnfaz Kurumları
2020-2024 yıllarını kapsayan yatırım planlaması gereğince, 2020 yılında şehir merkezleri
içerisinde kalan, gerekli iyileştirme çalışması yapılamayan ve fiziki olarak da ekonomik ömrünü
dolduran 11 ceza infaz kurumu kapatılmıştır. Buna ilişkin tablo aşağıdadır:
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TİPİ

KAPASİTESİ

KAPATILMA TARİHİ

AÇIK

166

5.02.2020

KAPALI

134

5.02.2020

ADIYAMAN

E

576

17.03.2020

IĞDIR

B

100

10.04.2020

GÖYNÜK

K1

60

KARAMÜRSEL

K2

80

KAŞ

K1

60

YAHYALI

K1

60

BAĞLI AÇIK

126

A3 - AÇIK

240

16.11.2020

E

510

1.12.2020

KURUMUN ADI
İSKİLİP
AKSARAY

SULTANHİSAR (NAZİLLİ)
ELMALI
SİİRT

10.07.2020

3.Teknik Altyapıdaki Gelişmeler
Bakanlığın teknik altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi çalışmaları üzerinde de önemle
durulmaktadır. Zaman içerisinde buna yönelik olarak yapılan çalışmalar sonrasında yargı
sistemimiz, gelişmiş ülkelere örnek olacak bir bilişim altyapısına sahip olmuştur. Avrupa Adaletin
Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) raporlarında ülkemiz, Avrupa Konseyi ülkeleri içerisinde
mahkemelerde bilişim teknolojilerini “çok yüksek düzeyde” kullanan ilk 15 ülke arasında
sayılmaktadır.
Bakanlık tarafından bilişim ve teknik altyapı hizmetleri kapsamında;
•

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

•

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

•

Bilişim ağı altyapısının kurulması ve geliştirilmesi,

•

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,
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•

Donanım ve yazılımların bakım ve onarımı,

•

Sistemler arası entegrasyon ile veri paylaşımı,

•

PTT aracılığıyla elektronik tebligat çalışması,

•

Adalet Bakanlığı personelleri için Adaletkart hizmeti,

•

Tapu e-Haciz entegrasyonu,

•

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TAKBİS sistemi,

•

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan hizmet dökümü,

•

İş Makinaları e-Haciz Entegrasyonu,

•

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenim Bilgileri Entegrasoynu,

•

e-Devlet sistemi üzerinden bilirkişi başvuruları,

•

Adalet hizmetlerinin avukat, vatandaş ve kurumlara internet üzerinden sunumu,

•

Avukatlar için “Celse” adlı mobil uygulama,

•

Elektronik imza temini ve kullanımı,

•

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

•

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

•

İç hukuka ilişkin mevzuata elektronik ortamda güncel haliyle kullanıcıların erişimi,

•

Uzaktan eğitim,

•

Yardım masası (çağrı merkezi)

•

Bilgi güvenliğinin sağlanması,

•

Adli rapor ve istatistik verisi sağlama,

•

Emekli personel için kimlik kartı basımı,

•

Vezne birimlerince online tahsilat ve reddiyat işlemlerinin yapılması ile hazineye
devredilecek harçların UYAP üzerinden ilgili muhasebe müdürlüğüne ait banka hesabına
ödeme işleminin yapılması,

•

e-Arabulucu mobil uygulamasının yapılarak kullanıcılara sunulması,

•

Elektronik ortamda arabuluculuk başvurularının yapılması,

•

e-Satış portal teknik alt yapı ile arayüzlerinin güncellenmesi,
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•

İcrada abonelik sözleşmelerine yönelik takipler için yapılan Merkezi Takip Sistemi’nin
geliştirilmesi,

•

Nüfusa ilişkin hukuk mahkemesi kararlarının entegrasyonu ile NVİGM’ye iletilmesi,

•

İcra haciz taleplerinin elektronik ortamda gönderilmesi,

•

Tanıtım ve Medya,
Şeklinde hizmetler sunulmaktadır.

4- Mesleki Yetkinlik Alanındaki Gelişmeler
2020 yılı eğitim plan ve programlarının uygulanması sürecinde 12.734 yardımcı yargı
personeline eğitim verilmiştir.
Hizmet içi eğitim programları kapsamında;
•

Adli-idari yargı, bölge adliye mahkemelerinde görev yapan mübaşirlere yönelik 03-28 Şubat
2020 tarihleri arasında 4 grup halinde olmak üzere toplam 705 mübaşire,

•

Adli-idari yargı, bölge adliye mahkemeleri ve Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan
hizmetlilere yönelik 09-13 Mart 2020 tarihleri arasında 55 hizmetliye ,

•

Adli yargıda görev yapan sosyal çalışma görevlilerine yönelik 09-13 Mart 2020 tarihleri
arasında 48 sosyal çalışma görevlisine,

•

Yargı hizmetlerinde yardımcı yargı personelinin etkinliğinin artırılması projesi kapsamında
13-17 Ocak 2020 tarihleri arasında 2 grup halinde toplam 154 yazı işleri müdürü, sosyal
çalışmacı görevlisi, zabıt kâtibi ve mübaşire,

•

Aile mahkemesinde görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik 03-28 Şubat 2020 tarihleri
arasında 4 grup halinde toplam 222 zabıt kâtibine,

•

İş mahkemesinde görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik 03-28 Şubat 2020 tarihleri arasında
4 grup halinde toplam 290 zabıt kâtibine,

•

Adli-idari yargı, bölge adliye mahkemelerinde görev yapan yardımcı yargı personeline
yönelik 08 Ocak-07 Mart 2020 tarihleri arasında 4 grup halinde toplam 48 yardımcı yargı
personeline,

•

Adli-idari yargı, bölge adliye mahkemelerinde görev yapan uzman kullanıcı ve teknik ofis
personeline yönelik 10 Şubat-13 Mart 2020 tarihleri arasında 3 grup halinde toplam 26
yardımcı yargı personeline,

•

Yeni atanan icra kâtiplerine yönelik 02-13 Mart 2020 tarihleri arasında 78 icra kâtibine,

•

Yeni atanan sözleşmeli zabıt kâtiplerine yönelik 02-13 Mart 2020 tarihleri arasında 91 zabıt
kâtibine,

•

06-09 Ocak 2020 tarihleri arasında 2 grup halinde toplam 116 personele,
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•

13-16 Ocak 2020 tarihleri arasında 2 grup halinde toplam 99 personele,

•

Aile destek eğitim programı yardımcı yargı personeline yönelik 03 Şubat-13 Mart 2020
tarihleri arasında 6 grup halinde 170 yardımcı yargı personeline,

•

İlamat ve infaz Bürosunda görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik 03 Şubat-13 Mart 2020
tarihleri arasında 5 grup halinde 152 zabıt kâtibine,

•

Yeni atanan sözleşmeli zabıt kâtiplerine yönelik 03 Şubat-13 Mart 2020 tarihleri arasında 3
grup halinde 216 zabıt kâtibine,

•

Yargı hizmetlerinde yardımcı yargı personelinin etkinliğinin artırılması projesi kapsamında
06-07 Şubat 2020 tarihleri arasında 32 yazı işleri müdürüne,

•

Ceza mahkemeleri ön bürolarında görev yapan personele yönelik 28 Eylül-27 Ekim 2020
tarihleri arasında 2 grup halinde toplam 25 yardımcı yargı personeline,

•

Hukuk mahkemeleri ön bürolarında görev yapan personele yönelik 05-09 Ekim 2020
tarihleri arasında 2 grup halinde toplam 53 yardımcı yargı personeline

•

Cumhuriyet başsavcılığı ön bürolarında görev yapan personele yönelik 12-16 Ekim 2020
tarihleri arasında 2 grup halinde toplam 21 yardımcı yargı personeline,

•

İcra daireleri ve icra müdürlükleri ön bürolarında görev yapan personele yönelik 19-23 Ekim
2020 tarihleri arasında 2 grup halinde toplam 17 yardımcı yargı personeline,

•

Resmi yazışma ve protokol kuralları konusunda Ankara Batı Adliyesinde görev yapan yazı
işleri müdürlerine yönelik 14-17 Ocak 2020 tarihleri arasında 2 grup halinde toplam 42 yazı
işleri müdürüne,

•

Resmi yazışma ve protokol kuralları konusunda Ankara Bölge İdare Mahkemesinde görev
yapan yazı işleri müdürü ve idari işler müdürlerine yönelik 07-10 Ocak 2020 tarihleri
arasında 2 grup halinde toplam 51 yazı işleri müdürü ve idari işleri müdürüne,

•

İstanbul Adliyesine yeni atanan icra kâtiplerine yönelik 12-20 Eylül 2020 tarihleri arasında
131 icra kâtibine,

•

Hukuk mahkemeleri ön bürolarında görev yapan personele yönelik 31 Ekim-01 Kasım 2020
tarihleri arasında 31 yardımcı yargı personeline,

•

Resmi yazışma ve protokol kuralları konusunda Hâkimler ve Savcılar Kurulunda görev
yapmakta olan şoförlere yönelik 29 Aralık 2020 tarihinde 21 şoföre,

•

Cumhuriyet başsavcılığı ve ceza mahkemeleri ön bürolarında görev yapan personele yönelik
07-08 Kasım 2020 tarihleri arasında 20 yardımcı yargı personeline,

•

Bakırköy Adliyesine yeni atanan icra kâtiplerine yönelik 03-11 Ekim 2020 tarihleri arasında
82 icra kâtibine,
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•

İstanbul Anadolu Adliyesine yeni atanan icra kâtiplerine yönelik 3-11 Ekim 2020 tarihleri
arasında 105 icra kâtibine,

•

İzmir Adliyesi hukuk mahkemeleri ön bürolarında görev yapan personele yönelik

•

17-18 Ekim 2020 tarihleri arasında 24 yardımcı yargı personeline,

Farklı yerlerde ve farklı konularda hizmet içi eğitim verilmiştir.

Öte yandan;
•

İşaret dili eğitim ihtiyaçlarının saptanması ile eğitim modüllerinin hazırlanması,

•

Sulh hukuk mahkemesi personeline eğitim modüllerinin hazırlanması,

•

Terekenin tasfiyesi konusunda eğitim ihtiyaçlarının saptanması, görev analizlerinin
belirlenmesi, eğitim modüllerinin ve programlarının geliştirilmesi, eğitici ekiplerinin
oluşturulması,

•

İdari işler müdürlüğünde görev yapan personele yönelik eğitim ihtiyaçlarının saptanması,
görev analizlerinin belirlenmesi, eğitim modüllerinin ve programlarının geliştirilmesi ,

•

Komisyon zabıt katiplerine yönelik eğitim modülü geliştirilmesi,

•

Çocuk mahkemesi zabıt katiplerine yönelik eğitim modülü geliştirilmesi,
Konularında farklı tarih ve yerlerde çalıştaylar yapılmıştır.

Yine:
•

3.560 personele “İş Yerinde Çatışma Yönetimi” konulu,

•

3.479 personele “Stresle Başa Çıkma” konulu,

•

2.015 personele “Microsoft Office Uygulamaları” konulu,

Uzaktan eğitim programı düzenlenmiştir.
Bunlarla birlikte;
•

Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarında ders vermek üzere görevlendirilecek
olan öğretim görevlilerine yönelik 02-06 Mart 2020 tarihleri arasında 10 sosyal çalışma
görevlisinin katılımıyla “Eğitimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi, Sunum Teknikleri ve
Yetişkin Eğitimi Eğitici Eğitimi Programı’’,

•

Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim uygulamaları için platform ve ağ kurmak üzere 30-31
Ocak 2020 tarihlerinde Ankara Hakimevi’nde “Personel Eğitiminde İyi Uygulamalar ve
Yenilikler” konulu “Uluslararası Konferans",

Gerçekleştirilmiştir.
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Hukuk Profesyonelleri İçin Avrupa Konseyi İnsan Hakları Eğitim Programı (HELP)
kapsamında;
•

8 Temmuz-8 Eylül 2020 tarihleri arasında toplam 38 Bakanlık avukatı ve uzman
yardımcısına yönelik olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine-Mahkemesine Giriş
modülü,

•

13 Nisan-13 Haziran 2020 tarihleri arasında toplam 69 Bakanlık şube müdürüne yönelik
olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine-Mahkemesine Giriş modülü,

•

03 Temmuz-03 Eylül 2020 tarihleri arasında toplam 119 sosyal çalışma görevlisine yönelik
olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine-Mahkemesine Giriş modülü,

•

08 Temmuz-08 Eylül 2020 tarihleri arasında toplam 91 Adalet Komisyonu yazı işleri
müdürüne yönelik olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine-Mahkemesine Giriş modülü,

•

30 Eylül-30 Kasım 2020 tarihleri arasında toplam 104 sosyal çalışma görevlisine yönelik
olarak Mülteci ve Göçmen Çocuklar modülü,

•

30 Eylül-30 Kasım 2020 tarihleri arasında toplam 104 sosyal çalışma görevlisine yönelik
olarak Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet modülü ,

•

09 Ekim-09 Aralık tarihleri arasında Ankara ve Ankara Batı Adliyelerinde toplam 146
göreve yeni başlayan zabıt kâtibine yönelik olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine
Mahkemesine Giriş modülü,

“Online Eğitimi” düzenlenmiştir.

IPA III Dönemi Programlama;
Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), Avrupa Komisyonu tarafından
AB aday ülkelerindeki (Genişleme Ülkeleri) reformların desteklenmesi için finansal ve teknik
yardım sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu fonların amacı, Türk mevzuat ve standartlarının AB
mevzuat ve standartlarıyla uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde bu uyumlaştırma
çalışmalarını gerçekleştirmesi ve reformların uygulaması için gerekli olan kapasitelerinin
oluşturulmasıdır.
Bakanlığımızca 2020 yılında 2021-2027 dönemini kapsayan ilk iki programlama yılı için
“Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezlerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi” ile “Adalete
Erişimin Güçlendirilmesi: Kırılgan Gruplara Sunulan Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Mahkemeler
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ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Ön Bürolarının Kapasitelerinin Artırılması” olmak üzere iki “IPA
Proje Önerisi” hazırlanmıştır.
5- Mahkemeler Teşkilatındaki Gelişmeler
Adli yargıda görev yapan mahkemelerin kuruluşu 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
uyarınca yapılmaktadır. Bu kanuna göre; hukuk ve ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin
coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar
Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı’nca kurulmaktadır.
İdari yargıda görev yapan mahkemelerin kuruluşu ise 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri,
İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda
belirlenen usule göre idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş
hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığı’nca kurulmaktadır.
Adli Yargı İlk Derece Mahkeme Sayıları
MAHKEME

2020

Ağır Ceza Mahkemesi

509

Asliye Ceza Mahkemesi

1836

Sulh Ceza Hâkimliği

737

Asliye Hukuk Mahkemesi

1159

Sulh Hukuk Mahkemesi

815

Kadastro Mahkemesi

248

İcra Mahkemesi

289

İş Mahkemesi

398

Aile Mahkemesi

412

Ticaret Mahkemesi

188

Tüketici Mahkemesi

116

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

14

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

14

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

22

Çocuk Mahkemesi

112

İnfaz Hâkimliği

171
7.040

TOPLAM

İdari Yargı Mahkeme Sayıları
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MAHKEME

SAYI (2020)

Bölge İdare Mahkemesi

8

İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi

210

TOPLAM

218

Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri
1. Bölge Adliye Mahkemeleri
Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun uygun görüş içeren kararları üzerine, Adalet Bakanlığı’nın
18.05.2007 ve 13.06.2011 tarihli "Onay"ları ile İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun,
Adana, Erzurum, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Trabzon ve Van'da Bölge
Adliye Mahkemeleri 15 mahalde kurulmuştur.
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 29/02/2016 tarih ve 53 sayılı kararı ile “bölge adliye
mahkemelerinin ilk etapta 7 merkezde faaliyete geçirilerek, her bir bölge için daire sayısının
artırılması suretiyle Yargıtay’daki uzmanlaşmaya benzer bir şekilde ihtisas daireleri oluşturularak
uygulama birliğinin temin edilebileceği ve bu şekilde içtihat farklılıklarının azaltılarak
ihtisaslaşmada etkinlik ve verimliliğin sağlanabileceği” gerekçesi ile bazı yer bölge adliye
mahkemelerinin görev alanlarının yeniden belirlenmesi karar altına alınmıştır.
Bu kapsamda ilk olarak Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun
Bölge Adliye Mahkemeleri 20/07/2016 tarihinde faaliyete geçirilmiştir.
Bunlara ilaveten Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri 05/09/2017 tarihinde
(Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun 703 sayılı kararına göre), Sakarya ve Konya Bölge Adliye
Mahkemeleri 03/09/2018 tarihinde (217 sayılı kararıyla), Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van
Bölge Adliye Mahkemeleri ise 02/09/2019 tarihinde (230 sayılı kararıyla) faaliyete geçirilmiştir.
Netice itibarıyla 2020 yılında faaliyette olan bölge adliye mahkeme sayısı ilk planlamaya uygun
şekilde 15’e yükseltilmiştir.

2020 yılı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza ve Hukuk Dairesi Sayıları
MAHAL

CEZA DAİRESİ

HUKUK DAİRESİ

ADANA

20

13

ANKARA

31

48

ANTALYA

19

19

BURSA

15

14

DİYARBAKIR

13

9

77

ERZURUM

9

10

GAZİANTEP

31

29

İSTANBUL

43

66

İZMİR

30

31

KAYSERİ

10

7

KONYA

11

11

SAKARYA

11

13

SAMSUN

11

13

TRABZON

5

5

VAN

5

4

264

292

GENEL TOPLAM

b) Bölge İdare Mahkemeleri
Bölge idare mahkemeleri, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve
Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi uyarınca
26/09/2014 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Bursa, Erzurum ve Samsun’da,
01/06/2020 tarihinde Adana’da olmak üzere toplam 9 mahalde Bölge İdare Mahkemesi
kurulmuştur.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 2016 yılında aldığı kararla uygulama birliğinin tesisi
amaçlanarak ilk etapta Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun illerinde
olmak üzere yedi bölgede faaliyete geçirilmiş ve 2020 yılında da Adana Bölge İdare mahkemesi
kurulup faaliyete geçirilerek 8 mahalde hizmet vermeye devam etmektedir.
2020 yılı Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava ve Vergi Dava Dairesi Sayıları
MAHAL

İDARİ DAVA DAİRESİ

VERGİ DAVA DAİRESİ
3

ANKARA

4
14

BURSA (FD)

3

2

ERZURUM

4

2

GAZİANTEP

9

4

İSTANBUL

12

12

İZMİR

7

4

KONYA

7

4

SAMSUN

4

2

64

39

ADANA

GENEL TOPLAM
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6-İnsan Haklarına Yönelik Çalışmalar
İnsan Hakları Tazminat Komisyonu
Uzun yargılama şikâyetlerine ilişkin olarak Türkiye'de yeterli ve uygun tazmin sunan etkili
bir iç hukuk yolunun ihdas edilmesi çalışmaları sonucunda 6384 sayılı "Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine Yapılmış Olan Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair
Kanun” 9 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşmıştır.
Söz konusu Kanun ile İnsan Hakları Tazminat Komisyonu kurulmuş ve Komisyon’a AİHM
önünde bekleyen makul sürede sonuçlandırılamayan yargılamalar ile mahkeme kararlarının
icrasına ilişkin başvuruları inceleme görevi verilmiştir. Komisyon 20 Şubat 2013 tarihinden
itibaren başvuruları kabul etmeye başlamıştır.
Göreve başlamasından sonra çok kez yetkisi genişletilen Komisyon’a, AİHM önünde
bekleyen kamulaştırma dosyaları, ceza evlerinde yaşandığı iddia edilen bir kısım ihlal iddiaları ve
bazı mülkiyet hakkı ihlali iddialarına ilişkin başvuruları inceleme yetkisi verilmiştir.Bu kapsamda
son olarak, 31/07/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7145 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle 6384 sayılı
Kanun’a eklenen Geçici Madde 2 ile, Komisyon’a bu Kanun’un 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(a) ve (b) bentleri kapsamında olup da, (makul sürede yargılanma hakkı şikâyetleri ile mahkeme
kararlarının geç icrası/ eksik icrası veya hiç icra edilmemesi şikayetleri) münhasıran, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Anayasa Mahkemesi'nde derdest olan bireysel başvuruları
inceleme yetkisi verilmiştir.
Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında Komisyon’un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve
Anayasa Mahkemesi’nden devraldığı başvurulara ilişkin 2020 yılı istatistikleri şu şekildedir:

AİHM ve AYM yönünden verilen (01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arası) kararlar;
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NDEN (AİHM) DEVREDİLEN DOSYALAR

2020 Yılında Gelen Dosya Sayısı

28

Karar Sayısı

27

Kabul Karar Sayısı

21

Ret Karar Sayısı

6

Derdest Dosya Sayısı

5

Toplam Tazminat Miktarı

7.133.573,73 TL
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ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN (AYM) DEVREDİLEN DOSYALAR

2020 Yılında Gelen Dosya Sayısı

151

Karar Sayısı

3.415

Kabul Karar Sayısı

3.089

Ret Karar Sayısı
Birleştirme Karar Sayısı
Derdest Dosya Sayısı
Toplam Tazminat Miktarı

274
52
2.104
35.085.134,00 TL

AİHM’deki Toplam Derdest Başvuru Sayısı
AİHM’in toplam iş yükü 2020 yılı sonu itibariyle, 2012 yılına nazaran yaklaşık % 53,31
oranında azalmıştır. Bununla birlikte, 2018 yılına kadar düşüş eğiliminde olan derdest başvuru
sayısının, 2018 yılından itibaren, tüm ülkeler bakımından artış eğilimine girdiği görülmektedir.
2020 yılı açısından ise bir önceki yıla göre başvuru sayısında %3,67 oranında bir artış olmuştur.
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle AİHM önündeki tüm ülkelere ilişkin toplam derdest başvuru sayısı
62.000’dir.
Türkiye Aleyhine AİHM’e Yapılan Başvurular
Ülkemiz aleyhine AİHM önünde bekleyen derdest başvuru sayısı 2012 yılına oranla
azalma eğilimi göstermiş olup, 2020 yılı sonu itibariyle ülkemiz aleyhine AİHM önündeki derdest
başvuru sayısı 11.750’dir.
Nüfus yoğunluğu açısından bakıldığında ise 2020 yılında her 10.000 kişiye düşen başvuru
oranı ülkemiz yönünden 1.09 olarak tespit edilmiştir. Bu konuda en yüksek oran 3,50 ile
Karadağ’a, ikinci en yüksek oran ise 2,65 ile Sırbistan’a aittir.
Ülkemiz bu oran ile 47 ülke arasında 13. sırada yer almaktadır. Yıl içinde yapılan
başvurular açısından bakıldığında, Ülkemiz aleyhine 2015 yılında 2.212, 2016 yılında 8.303, 2017
yılında 25.978, 2018 yılında 6.717, 2019 yılında 7.274 başvuru yapılmışken 2020 yılında yapılan
başvuru sayısı 9.104 ’tür.
AİHM Tarafından Türkiye Aleyhine Verilen Kararlar
İhlal kararları
2020 yılında aleyhine en çok ihlal kararı 173 karar ile Rusya Federasyonu hakkında
verilmiştir. Ülkemiz hakkında verilen ihlal kararı sayısı ise 85’tir. Ülkemiz aleyhine 2018 yılında
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140, 2019 yılında 96 ihlal kararı verildiği dikkate alındığında, 2020 yılında Türkiye aleyhine
verilen ihlal kararı sayısında bir önceki yıla göre yaklaşık %11.4 oranında bir azalma
görülmektedir.
İhlal kararlarının dağılımına bakıldığında; Sözleşme’nin 2. maddesine (Yaşam Hakkı)
ilişkin 2018 yılında 11, 2019 yılında 6 ihlal kararı verilmişken, bu sayının 2020 yılında 2’ye
düştüğü ve her iki kararın da yaşam hakkının usulî boyutuna ilişkin olduğu görülmektedir. Diğer
yandan, Sözleşme’nin 3. maddesinin (Kötü Muamele Yasağı) ihlal edildiğine yönelik 2020
yılında 6 karar verilmiş olup, bu sayı 2018 ve 2019 yıllarında 16’dır. Ayrıca, Sözleşme’nin 6.
maddesinin 2. fıkrasına(Uzun Yargılama Süresi) ilişkin olarak 2018 yılında 9, 2019 yılında 4 ihlal
kararı verilmişken, 2020 yılında sadece 1 ihlal kararı verilmiştir.
Yine, Sözleşme’nin 8.maddesinin (Özel Hayat ve Aile Hayatına Saygı Hakkı) ihlal
edildiğine yönelik olarak verilen kararlarda da 2020 yılında düşüş olduğu görülmektedir. Zira, bu
sayı, 2018 yılında 8, 2019 yılında 11 iken, 2020 yılında bu madde kapsamında verilen ihlal karar
sayısı 3’tür. Öte yandan, Sözleşme’nin 13. maddesinin (Etkili Başvuru Hakkı) ihlal edildiğine
yönelik ihlal kararı sayısı 2018 yılında 7, 2019 yılında 2 iken, 2020 yılında bu hak yönünden
verilen ihlal kararı bulunmamaktadır.
İhlal bulunmama, kabul edilemezlik ve düşme kararları
2020 yılında AİHM’in ülkemiz hakkında sonuçlandırdığı 6.520 başvurudan 6.429’unun,
gerek Daire (7 hakim) gerek Komite (3 hakim) ve gerekse tek hakim tarafından ihlal
bulunmadığına, başvuruların düşmesine veya çeşitli nedenlerle kabul edilemezliğine karar
verilmiştir.

Tedbir kararları
2020 yılında ülkemiz aleyhine 225 tedbir istemli başvuru yapılmıştır. Yapılan tedbir
başvurularından bir kısmı için Bakanlığımızdan görüş sorulmuş olup, Bakanlığımızdan
Mahkeme’ye sağlanan bilgi ve belgeler doğrultusunda, Bakanlığımıza görüş sorulan tedbir
taleplerinin tamamı reddedilmiştir. Yapılan tedbir taleplerinden sınır dışı edilmeye konu olan
yalnızca 2 başvuruda, durumun aciliyeti nedeniyle tedbir kararı verilmiştir.
Dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyonlar
Ülkemiz aleyhine yapılan başvurulardan 167 tanesinde “Dostane Çözüm”, 56 tanesinde
ise “Tek Taraflı Deklarasyon” nedeniyle düşme kararı verilmiştir. 2019 yılında 120 başvurunun
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dostane çözüm yöntemiyle sonuçlandırıldığı dikkate alındığında, 2020 yılında dostane çözümle
sonuçlandırılan başvuru sayısının %40 arttığı gözlenmektedir.
Değerlendirme
Ülkemiz hakkında verilen 85 ihlal kararının 58 i AİHM’in yerleşik içtihatlarına konu
olması nedeniyle 3 hakimli “Komite” tarafından verilmiştir. 26 ihlal kararı 7 hakimli “Daire”
tarafından, 1 ihlal kararı ise “Büyük Daire” tarafından verilmiştir. Verilen ihlal kararlarına
bakıldığında, ihlal kararlarının 11 inde başvuru konusu olayların 2002 yılı ve öncesinde, 67
başvuruya konu edilen olayların ise 2003 – 2011 yılları arasında gerçekleştiği görülmektedir. 2012
yılı ve sonrasında gerçekleşen olaylara ilişkin olarak ise sadece 7 ihlal kararı bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 223 başvuru tek taraflı deklarasyon ve dostane çözüm sonucu düşmüştür.
Buna ek olarak, Bakanlığımızca yapılan savunmalar neticesinde 37 dosya başvuranlar tarafından
takip edilmemiş ve bu dosyalar da düşmüştür.
2020 yılında Ülkemiz hakkında 6.520 başvuru bir karara bağlanarak sonuçlandırılmış ve
yalnızca 85 ihlal kararı verilmiştir. İhlal kararlarının tüm sonuçlandırılan başvurulara oranı %
1,3’tür. Mahkeme 85 başvuruda ihlal kararı verirken, 6 başvuruyu ise esastan değerlendirerek
ihlal bulunmadığına karar vermiştir. Ayrıca, 6 başvuruda ihlal bulunup bulunmadığına ilişkin
değerlendirme yapılmayan adil tazmin, ilk itiraz sonucu ve revizyon gibi kararlar vermiştir. Diğer
taraftan Mahkeme, Tek Hâkim, Komite (3 Hâkim) ve Daire (7 Hâkim) tarafından yapılan
inceleme sonucu toplam 6.423 başvuru hakkında açıkça dayanaktan yoksunluk, iç hukuk
yollarının tüketilmemiş olması gibi nedenlerle kabul edilemezlik veya düşme kararı vermiştir.
Kabul edilemezlik kararlarının 26 sı Daire tarafından, 87 si ise Komite tarafından verilmiştir.
Diğer 6.310 başvuru ise tek hâkim tarafından reddedilmiştir.
Öte yandan 2020 yılında tüm üye ülkeler açısından toplam 39.190 başvuru bir karara
bağlanarak sonuçlandırılmış ve toplamda 762 ihlal kararı verilmiştir. Buna göre, ihlal kararlarının,
karara bağlanan tüm başvurulara oranı % 1,9’dur. Görüldüğü üzere, Ülkemize ilişkin ihlal
kararlarının, karara bağlanan başvuru sayısına oranı, diğer ülke ortalamalarının altında
seyretmektedir.
AİHM, 2002-2020 yılları arasında ise, Ülkemiz aleyhine yapılan toplam 105.550
başvuruyu karara bağlayarak sonuçlandırmıştır. Buna karşın, 19 yıllık süreçte ihlal bulunan karar
sayısı 3.075’tir. Bu süreçte toplam ihlal kararı sayısının sonuçlanan başvuru sayısına oranı ise %
2,9’dur.
Bakanlığımızın savunma görevini üstlendiği 2012 yılından itibaren ise AİHM; 77.777
başvuruyu sonuçlandırmıştır. Buna karşın 2012-2020 yılları arasında toplam ihlal sayısı 990’dır.
Bu durumda anılan yıllar arasındaki ihlal oranı sadece % 1,3’tür.
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AİHM Tarafından Hükmedilen Tazminatların Ödenmesi
Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Önündeki Savunmalar ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrasına İlişkin İşbirliği
Protokolü” gereği, AİHM tarafından hükmedilen tazminatların İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı
tarafından ödenmesi, 1 Mart 2012 tarihinden sonra kesinleşen kararlar açısından söz konusudur.
Bu kararlara ilişkin ödemeler, ödeme için tanınan 3 aylık süre içinde gerçekleşmektedir.
AİHM Kararlarının İcrası, Hazırlanan Eylem Planları ve Eylem Raporları
AİHM kararlarının icrası iki ana ögeden oluşur; bunlar bireysel (özel) önlemler ve genel
önlemlerdir. Bireysel önlemler, başvuranın hakkının ihlaline yol açan sebepleri ortadan kaldırmayı
sağlayan tüm tedbirler veya ödenecek tazminattır. Genel önlemler ise başvuruya konu ihlali herkes
için ortadan kaldırmayı amaçlayan ve böylece benzer ihlallerin ortaya çıkmasını önleyecek
tedbirlerden (mevzuat veya uygulama değişiklikleri) oluşur. İcra sürecinde, bireysel ve genel
önlemler hakkında, AİHM kararlarının icrasının takibi ile sorumlu olan Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi Kararların İcra Dairesi’ne bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler ise eylem planı
ve/veya eylem raporu kapsamında iletilmektedir.
Eylem planı, icra edilmemiş bir ihlal kararının nasıl ve ne şekilde icra edileceğine ilişkin yol
haritası olarak tanımlanabilir. Eylem planı, devletin ihlali ortadan kaldırmak üzere atacağı, atmayı
taahhüt ettiği adımları içerir ve takvime bağlar.
Eylem raporu ise, kararın icra edilmiş ve saptanan ihlalin ortadan kaldırılması için gereken
adımların devlet tarafından atılmış olduğu durumlarda, bu durumun Komite ya da Daire’ye
bildirilmesidir.
Her iki halde de, eylem planının/raporunun kararın kesinleşmesinden itibaren altı (6) ay
içinde AKİD’e gönderilmesi gerekir. Kural olarak her bir ihlal kararı için eylem planı hazırlanması
gerekir. Ancak eylem raporu grup dosya olarak birden çok dosya için ortak olarak
sunulabilmektedir.
Eylem planı ve eylem raporu hazırlanırken ilgili kurumlarla çeşitli yazışmalar ve toplantılar
yapılmaktadır. İhlale konu eylem tarihinden, AİHM karar tarihine kadar olan süreçte, yapılan
mevzuat değişiklikleri, kurumsal düzenlemeler, içtihat değişiklikleri takip edilmektedir.
2020 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararların İcra Dairesi’ne 19 eylem planı,
65 eylem raporu ve 36 ek bildirim sunulmuştur. 2020 yılı itibariyle henüz sunulmayan ancak
çalışmaları devam eden eylem planı ve eylem raporlarına ilişkin olarak, yargısal merciler ve idari
kurumlarla çok sayıda yazışma ve toplantılar yapılmıştır.
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2020 yılında toplam 168 dosyanın icrasının
kapatılmasına karar vermiştir.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde, icrası denetlenmekte olan derdest dosya sayısı,
2012 yılında 1861, 2018 yılında 1255 iken, bu sayı 2019 yılında; 687‘ye, 2020 yılında ise (2012
yılından beri en düşük sayı ) 617 ‘ye gerilemiştir.
Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvurulara Bakanlık Görüşü Hazırlanması
Bilindiği üzere, Anayasa değişikliği ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23 Eylül 2012 tarihi
itibariyle bireysel başvuru hakkı yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Bu Kanun’un 49/2 nci maddesi; “Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar
verilmesi hâlinde, başvurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet
Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde görüşünü yazılı olarak Mahkemeye bildirir.” hükmünü
içermektedir. Bu hüküm uyarınca, bireysel başvurularla ilgili Bakanlık adına görüş bildirme
görevi, Makam Oluru ile İnsan Hakları Daire Başkanlığı’na verilmiştir. İnsan Hakları Daire
Başkanlığı bu görevini; benzer konulardaki AİHM içtihatları ile temel uluslararası insan hakları
belgelerini esas alarak ve ilgili kamu kurumlarının görüşünü değerlendirerek yerine
getirmektedir.
Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi tarafından Bakanlığımıza 2020 yılında 2303 adet
bireysel başvuru iletilmiştir.

İnsan Hakları Eylem Planı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Ülkemiz aleyhine verdiği ihlal kararlarına yol açan
nedenleri ortadan kaldırmak amacıyla 5 yıllık dönemi kapsayan “İnsan Hakları Sözleşmesi
İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı” 24 Şubat 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla
kabul edilmiş ve 1 Mart 2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu
Eylem Planı 1 Mart 2019 tarihinde sona ermiş olup Beş Yıllık Uygulama Raporu hazırlanarak 28
Haziran 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığına sunulmuştur.
Söz konusu Eylem Planı’nın sona ermesinin ardından, Reform Eylem Grubu Toplantıları
ve Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ile 20192023 Dönemi 11. Kalkınma Planı’nda yer alan hedefler kapsamında, kapsayıcı ve katılımcı bir
anlayışla “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planı” hazırlanması süreci başlatılmıştır.
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İlk olarak, bakanlıklar ve kamu kurumları nezdinde irtibat noktaları ve çalışma grupları
kurulmuş, bakanlıklar ve kamu kurumlarının yazılı görüşleri alınmıştır. Uygulama dönemi biten
Eylem Planı analiz edilmiş, AİHM, AYM, Yüksek Yargı, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği,
Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Ülkemizle ilgili kararları,
raporları, tavsiyeleri incelenmiştir. Akabinde, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin yazılı
görüşleri alınmış ve toplantılar yapılmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra, yüksek yargı, kamu
kurumları, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, iş ve çalışma dünyası ile çalıştaylar
yapılmıştır.
25 Aralık 2019 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Adalet Bakanı, Yargıtay ve
Danıştay Başkanlarının açılış konuşmalarını yaptığı ‘Değerlendirme Toplantısı’ yapılmıştır.
yüksek yargı üyeleri, bakanlıklar, kamu kurumlarının temsilcileri, hâkim ve savcılar, Kamu
Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu temsilcileri, bazı Baro
Başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda,
öneriler tüm katılımcılarla paylaşılmıştır.
Bugüne kadar katılımcı bir anlayışla 5 çalıştay ile 53 toplantı yapılmıştır. Bu toplantıların
15’i Adalet Bakanı’nın başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
2020 yılında İnsan Hakları Eylem Planı’nın hazırlık süreci, katılımcı ve kapsayıcı bir
anlayışla devam ettirilmiştir..

İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi
“İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme” Projesi,
Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi iş birliği girişimi olan “Yatay Destek Programı 2019-2022”
kapsamında Avrupa Konseyi ve Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.
Proje, üç tematik başlık (özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma ve ifade özgürlüğü)
üzerine odaklanmakta olup, bu alanlarda yürütülecek ulusal ve uluslararası faaliyetlerden elde
edilecek sonuç, bulgu ve değerlendirmeler ışığında, katılımcı bir yaklaşımla yürütülen ulusal
çalışmalara destek verilmesi hedeflenmektedir. Projenin toplam bütçesi 1.200.000 Avro’dur.
Proje, Yatay Destek - II Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından
finanse edilmektedir.
Proje Açılış Konferansı, 9 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da Yargıtay Başkanı, Adalet ve
Dışişleri Bakanları ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
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Proje faaliyetleri Avrupa Konseyi ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde etkin bir
şekilde yürütülmekte olup, Proje süresinin 6 ay daha uzatılması konusunda mutabakat
sağlanmıştır.
7- Yayın Çalışmaları
Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği 11 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Bakanlığımızın yayın çalışmaları Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülmektedir. Yayın
çalışmaları, genel olarak Bakanlık birimlerinden gelen talepler doğrultusunda ve bu birimlerce
hazırlanan eserlerin yayına hazır hale getirilmesi, hukuk hayatımıza katkı sunacak eserlerin tespit
edilerek yayına hazırlanması ve akademik hakemli bir hüviyet kazanan Adalet Dergisi'nin
yayımından oluşmaktadır.
Adalet Dergisi’nin 64. sayısının basımı temmuz ayında gerçekleştirilmiş olup dağıtımı
yapılmıştır. ‘Kovid 19’ özel dosyasıyla yayımlanan dergide kamu ve özel hukuk alanlarında
makaleler yayımlanmıştır.
Adalet Dergisi’nin 65. sayısının da basımı aralık ayında gerçekleştirilmiş olup dağıtımı
tamamlanmıştır. ‘Doğu Akdeniz’ dosyasıyla yayımlanan dergide kamu ve özel hukuk alanlarında
makaleler yayımlanmıştır.
Adalet Dergisi adına web sayfası (www.adaletdergisi.adalet.gov.tr) hazırlanmış, önceki yıldan
devam eden arşiv çalışmaları tamamlanmış, arşiv açık erişim olarak hizmete sunulmuştur. Ayrıca
derginin yayımlanan yeni sayılarına sitede erişim sağlanarak Adalet Dergisi'nin 1873 yılından
günümüze tüm arşivi erişime açılmıştır.
Adalet Dergisi'nin akademik indeks başvuruları da tamamlanmıştır. Bu sürecin ardından dergi
akademik indekslerde taranmaya başlayacaktır. Ayrıca dergi dijital olarak TÜBİTAK bağlantılı
akademik Dergipark sitesinde de yayımlanmaya başlamıştır.
Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in "Kriminoloji" adlı eserinin basımı ve dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.
2020 Yılında Yapılan Yayın Çalışmaları

Adet

Adalet Dergisi ( Sayı 64)

2.500

Adalet Dergisi ( Sayı 65)

3.000

Kriminoloji

3.000
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8- Ceza İnfaz Sistemine Yönelik Faaliyetler
Islah, topluma kazandırma ve tekrar suç işlenmesinin önlenmesi, ceza infaz sistemine ilişkin
temel yaklaşımlarımızdır. Son yıllarda ceza infaz sistemimizde köklü değişiklikler ve dönüşümler
söz konusu olmuştur. Bu kapsamda Bakanlığımız Stratejik Planı’nda ve Yargı Reformu Strateji
Belgesi’nde yer alan hedefler doğrultusunda güvenlik ve iyileştirmenin merkeze alındığı çağdaş
infaz anlayışının gerekli kıldığı önemli mevzuat değişiklikleri yapılmıştır. Ayrıca insan kaynakları
güçlendirilerek, fiziksel kapasitede ciddi bir artış sağlanmış, hükümlülerin ıslahı ve yeniden
topluma kazandırılmasına yönelik faaliyetler artırılarak devam ettirilmiş ve alternatif ceza infaz
tedbirleri daha da geliştirilerek yaygınlaştırılmıştır.
Mevzuata Yönelik Düzenlemeler
Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim
Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07
Mart 2020 tarihli ve 31092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik 29
Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ceza İnfaz Kurumlarındaki İyileştirme Faaliyetleri
a- Yetişkin İyileştirme Faaliyetleri
Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlülerin, var olan psiko-sosyal sorunlarının
giderilmesine yardımcı olmak, salıverilmeleri sonrasına ilişkin yaşantılarına hazırlık yapmak, ceza
infaz kurumunda bulundukları süreci kendileri, aileleri ve toplum açısından bir değişim süreci
haline getirmek amacı ile yapılan bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları kurumlarımızdaki psikososyal servis görevlileri tarafından sürdürülmektedir.
Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı kapsamında ceza infaz
kurumlarında ruhsal sorunları olan hükümlü/tutukluların hızlı, standart ve doğru şekilde
değerlendirilmesi, tanı alınması, etkin müdahale programlarının oluşturulması ile ceza infaz
kurumlarında ruh sağlığını destekleyici bir ortam geliştirilmesi, ceza infaz kurumu çalışanlarının
ruh sağlığının korunması konularında, çalışanların farkındalığını artırmak amacı ile çalışmalar
yürütülmüştür. Bu kapsamda, ceza infaz kurumlarındaki ruh sağlığı problemi olan hükümlü ve
tutukluların personel tarafından erken dönemde tanınması ve psiko-sosyal yardım servis
personelinin eğitimi amacıyla bir erken tanı ve değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Aynı
zamanda madde bağımlılığı ve ruh sağlığı problemleri olan hükümlü/tutukluların tedavileri ve bu
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hükümlü/tutuklularla doğrudan iletişimi bulunan personelin eğitimi çalışmalarına 2020 yılında da
devam edilmiştir.
Ruhsal ve bağımlılık ile ilgili sorunların önlenmesi, rehabilite edilmesi veya tedavisi için
“Bireysel Müdahale Programları” geliştirilmiştir. Programın yaygınlaştırılması ve tüm ceza infaz
kurumlarında uygulanabilmesi amacıyla 2014 yılında başlayan eğitim sürecine, 2020 yılında da
devam edilmiştir.
Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) ve Araştırma Değerlendirme Formu
(ARDEF) çalışmalarının devamı niteliğinde, yetişkin hükümlü/tutuklulara yönelik olarak UYAP
ile bütünleştirilmiş bir Ruhsal Sorunları Tanıma ve Değerlendirme Formu geliştirilmiş ve bu
konuda toplam 172 psiko-sosyal servis memuruna ve kurum kabul memuruna eğitim verilmiştir.
Uygulanan müdahale programlarını yaygınlaştırmak amacıyla 2020 yılında 84 psikolog ve
sosyal çalışmacıya eğitici eğitimi verilmiştir. Öfke Kontrolü, Salıverilme Öncesi Mahkûm
Gelişimi Programı ile personele yönelik ‘İntihara Yaklaşım’ programı, Sigara Alkol ve Madde
Bağımlılığı Programı (SAMBA), Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) kapsamında
uygulanan Araştırma Değerlendirme Formu (ARDEF), ‘Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve
Müdahale (YARDM) Programı’ ile ‘Değerlendirme, Profil Araçları ve Rehabilitasyon
Programları (DEPAR)’ konusunda uygulama eğitici eğitimleri verilmiştir.
Bakanlığımızca, personelin çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla "Kadın Hükümlü
Tutuklular ile Çalışan Personelin Uzmanlaşmasına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı"
geliştirilmiştir. Bu eğitime, kadın tutuklu/hükümlüler ve yanlarında kalan 0-6 yaş arası çocuklarla
doğrudan çalışan infaz ve koruma memurları katılmaktadır. Söz konusu eğitim ile ceza infaz
kurumu personelinin kadın hükümlü tutuklulara ve onların yanlarında kalan çocuklarına yönelik
uygun davranış biçimleri geliştirmeleri ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık
kazanmaları hedeflenmektedir. Eğitim içeriği; kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet, kadın
hakları, iletişim, stres yönetimi, doğru davranış biçimleri, annesinin yanında kalan çocuklar gibi
alt başlıkların yer aldığı dört modülden oluşmaktadır.
Bu modüller; “Toplumda Kadın Olgusu”,“İletişim Becerileri ve Baş etme Mekanizmalarının
Güçlendirilmesi”, “Ceza İnfaz Kurumunda Kadın Hükümlü Tutuklu Olmak”, “Ceza İnfaz
Kurumunda Annesinin Yanında Kalan Çocuklar” şeklindedir.
Program kapsamında 2020 yılı içerisinde 92 personele eğitim verilmiştir.
b-Çocuk Gözetim- Eğitim- İyileştirme Faaliyetleri
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Ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklu çocukların, kurumda bulundukları
süreci kendileri için bir değişim ve dönüşüm süreci haline getirmek amacıyla bireysel ihtiyaçları
ve kurumsal imkânlar dikkate alınarak grup eğitimleri ve bireysel eğitim hizmetleri yoğun bir
şekilde sürdürülmektedir. Eğitim çalışmaları; okuma yazma kurslarından, örgün ve yaygın
eğitime, sanatsal-sosyal ve kültürel çalışmalardan meslek edindirme faaliyetlerine kadar her
alanda sürdürülmektedir.
Ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların topluma kazandırılması için çalışan personelin
psiko-sosyal

ve

yönetim

becerilerinin

güçlendirilmesi

amacıyla

‘ARDIÇ

Programı’

geliştirilmiştir. Bu program kapsamında, Psiko-Sosyal Yardım Servisi uzmanları (sosyal hizmet
uzmanı ve psikologlar) tarafından bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları yoluyla uygulanmak
üzere 8 ayrı psiko-sosyal destek ve müdahale programı sunulmaktadır.
ARDIÇ Programı’nın diğer başlığı olan Personel Eğitim Programı geliştirilmiş olup; bu
kapsamda ceza infaz kurumlarımızda çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen hizmetlerin
nitelikli sürdürülmesini sağlayacak kurumsal ortamın yaratılmasına ilişkin olarak çocuklarla
çalışan her kademedeki personelin kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu
eğitim programı “Çocuk Suçluluğunun Sosyolojisi, İlgili Mevzuat ve Kurum Yaşamı”, “Çocuk
Psikolojisi ve Yaklaşım Biçimleri”, “Çocuklarda Duygusal ve Davranışsal Sorunlar ile Ruh
Sağlığını Etkileyen Durumlar (Vaka Temelli)”, “Kurum İçi Etkileşim ve Kişisel Gelişim
Becerileri” ve “Hassas Gruplarla ve Özel Gereksinimi Olan Çocuklarla Çalışma” başlıklı olmak
üzere 5 eğitim modülünden oluşmaktadır. 2020 yılı içerisinde her kademeden personelin katıldığı
50 kişiye ARDIÇ Personel Eğitimi verilmiştir.
Bakanlığımızca çocuklara yönelik çalışma ve hizmetler, çocukların yalnızca kurum içinde
bulundukları süre için değil, tahliye sonrası korunmalarını ve desteklenmelerini de içerecek
şekilde planlanmakta ve yürütülmektedir. Konuyla ilgili olarak resmi, özel, gönüllü kişi, kurum ve
kuruluşlar ile iş birliği yapılarak, çalışma ve hizmetler güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu
kapsamda; UNICEF, Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Toplum
Gönüllüleri Vakfı, İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı gibi
sivil toplum kuruluşları ve üniversite öğrenci toplulukları iş birliğiyle ceza infaz kurumlarında
bulunan suça sürüklenen çocukların; bireysel özellikleri doğrultusunda kendilerini tanımalarına,
farkındalık düzeylerini artırmalarına yardımcı olmak, özbakım becerilerini geliştirmek, ceza infaz
kurumlarında bulundukları süre içinde zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak, suça
sürüklenmelerini önlemek ve salıverilme sonrasında sosyal hayata uyum sağlayabilmelerine
yardımcı olmak üzere kişisel, sosyal, kültürel, akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak
eğitimler, sportif ve sanatsal aktiviteler, projeler gerçekleştirilmektedir.
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Unicef ile yapılan iş birliği sonucunda tutuklu ve hükümlü çocuklara ve annesinin yanında
kalan çocuklara yönelik hijyenik, psikolojik destek ve kırtasiye kitleri 115 ceza infaz kurumundaki
toplam 2.300 tutuklu ve hükümlü çocuk ile annesinin yanında kalan 500 çocuğa ulaştırılmıştır.
Pandeminin psikolojik ve sosyolojik sonuçlarının değerlendirilerek daha etkili ve verimli
psiko-sosyal destek sürecinin işletilebilmesi amacıyla, alanında uzman akademisyenler tarafından
Pandemide psiko-sosyal destek, vaka yönetimi, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı, olumlu
ebeveynlik konularında ceza infaz kurumlarında görevli 107 psiko-sosyal servis uzmanına ve infaz
ve koruma memuruna uzaktan eğitim verilmiştir.
c- Annesinin Yanında Kalan Çocuklara Yönelik İyileştirme Faaliyetleri
Ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin
desteklenmesi hususundaki çalışmalar, ceza infaz kurumlarında bulunan psiko-sosyal yardım
servisleri tarafından sürdürülmektedir. Çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimleri, anaokulu ve
kreşten faydalanma durumlarına yönelik iş ve işlemleri, dışarıdaki bakım verenleri ile ilişkileri,
ceza infaz kurumlarındaki yaşamları, bu birimlerde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar
tarafından yakından takip edilmektedir. Hükümlü/tutuklu annelerin ebeveynlik becerilerinin
artırılması, çocuklarının yaş gruplarına uygun davranış biçimleri geliştirebilmeleri gibi konularda
bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, seminerler ve konferanslar gerçekleştirilmekte ayrıca sivil
toplum kuruluşları, üniversiteler, vakıflar ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği
içerisinde anne ve çocuklara yönelik sosyal-kültürel faaliyetlerde bulunulmaktadır.
Bununla birlikte Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 21/12/2011 tarihinde
imzalanan “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Annesinin Yanında Kalan Çocukların
Gelişimlerinin Desteklenmesi Hakkında İşbirliği Protokolü” çerçevesinde kurumda kalan 3-6 yaş
(36-72 ay) grubundaki çocuklar; kapasite ölçüsünde, öncelikli olarak ve sıraya alınmaksızın
MEB’e bağlı anaokulları ve ana sınıflarından ücretsiz olarak faydalanmaktadır.
Müstakil kadın ceza infaz kurumlarının tümünde anaokulu, kreş ve oyun odaları bulunmakta
olup, karma ceza infaz kurumlarında ise oyun alanı oluşturulması yönündeki çalışmalarımız
devam etmektedir. Kurumlarda bulunan açık ve kapalı oyun alanlarında çalışmak üzere halk
eğitim merkezleri müdürlüklerinden görevlendirmeler yapılmakta ve çocukların gelişimlerine
yönelik çalışmalar bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir. Oluşturulan bu alanlarda kurumlarda
görevli psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından çocukların zihinsel ve motor becerilerine
yönelik gelişimlerini destekleyici çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca çocuklar, kurum görevlileri
nezaretinde kurum dışı sosyal-kültürel etkinliklere götürülmekte ve dış dünya ile iletişimlerinin
kopmaması sağlanmaktadır.
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Mevzuat gereği annelerinin yanında kalan çocukların mama, süt gibi gıda ihtiyaçları devlet
tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından annesi ile kalan her çocuğa
annesinin iaşesinden bağımsız olarak günlük iaşe bedeli ödenmektedir.
d- Yetişkin Eğitim, Kurs ve Sınav Hizmetleri ile Sosyal ve Manevi Faaliyetler
Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında; ceza
infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlik müdürlüklerindeki
yükümlülerin kişisel gelişimine ve sosyal uyumuna yardım etmeye yönelik uzmanlar tarafından
eğitsel, sosyal, kültürel, sportif proje ve faaliyetler düzenlenmesi, bu kapsamda rehberlik ve
danışmanlık hizmeti vererek rehabilitasyon sürecine katkıda bulunulması, ceza infaz kurumlarında
bulunan tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlik müdürlüklerindeki yükümlülerin millî,
manevi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak yeniden suç işlemelerinin önlenmesi, yüksek
kalitede oyun, spor ve fiziksel etkinliklere erişimlerinin artırılması yönündeki faaliyetler devam
etmektedir.
Bakanlığımız ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında; din hizmetleri, din eğitimi, manevi
danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri sunulması, toplumda suç işleme oranının azaltılması ve
yeniden suç işlenmesinin önlenmesi ile tutuklu ve hükümlülere, dini ve ahlaki duygularını
geliştirerek yeniden topluma kazandırılması amacıyla yapılacak faaliyetlere ilişkin usul, esas ve
yükümlülükleri belirlemek amacıyla imzalanan protokol kapsamındaki faaliyetler devam
etmektedir.
Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunan adayların ÖSYM tarafından
yapılacak sınavlara başvuruları, sınavlara alınmaları ile sınava görevli olarak atananların,
görevlerini ifası sırasında sınav güvenliğinin sağlanması hususlarında Bakanlığımız ve İçişleri
Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan
protokol kapsamındaki faaliyetler devam etmektedir.
Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara okuma alışkanlığı kazandırmak
ve halk kütüphanelerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm
Bakanlığı arasında 24/10/2019 tarihinde imzalanan protokol kapsamındaki faaliyetler de devam
etmektedir.
Ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutukluların iş ve meslek eğitimi almaları,
salıverilme sonrası topluma kazandırılmaları ve iş bulmaları adına müstakil mesleki eğitim
merkezleri kurulması ve bu mesleki eğitim merkezlerinden mezun olan hükümlü ve tutuklulara
kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri verilmesi için Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim
Bakanlığı arasında 09.03.2020 tarihinde Eğitim Öğretim İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.
91

Açık öğretim fakülteleri bulunan İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Erzurum
Atatürk Üniversitesi ile protokol çalışmaları devam etmektedir.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri
Denetimli serbestlik; şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin
yapıldığı, iyileştirilmeleri için ihtiyaç duyulan hizmet, program ve kaynakların sağlandığı, yeniden
suç işlenmesini önlemeyi ve toplumun korunmasını amaçlayan bir ceza infaz sistemidir.
Ülkemizde denetimli serbestlik sistemi, 20 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile çağdaş ceza
infaz sistemindeki yerini almıştır. Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, 15
Ağustos 2005 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı kurulmuş, denetimli serbestlik ile koruma hizmetlerine
ilişkin danışma organı olarak Bakanlık bünyesinde Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma
Kurulu oluşturulmuş ve 133 merkezde denetimli serbestlik müdürlükleri ile koruma kurullarının
teşkilatlanması sağlanarak denetimli serbestlik hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. Günümüzde,
adalet komisyonunun bulunduğu 144 merkezde denetimli serbestlik müdürlükleri ile koruma
kurulları faaliyetlerine devam etmektedir.
Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında denetimli serbestlik müdürlüklerince;
• Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi ile iyileştirme
faaliyetleri,
• Salıverilme sonrası destek hizmetleri,
• Sosyal araştırma raporu hazırlayarak adli mercilere yardımcı olunması,
Görevleri yerine getirilmektedir.

Yükümlülerin Denetim ve Takibi
Haklarında denetimli serbestlik kararı bulunan yükümlülerin toplum içinde izlenmesi,
denetimi ve takibi, denetimli serbestlik müdürlükleri denetim bürosunda görevli denetimli
serbestlik memurları tarafından yerine getirilmektedir. Yükümlülerin denetim ve takip işlemi
çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
Tehlikeli veya mükerrir suçlular ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların
cinsel istismarı ve cinsel taciz gibi suçlardan hüküm giyenlerin denetim ve takibinde kollukla iş
birliği yapılmaktadır. Haklarında adli kontrol tedbiri, bir bölgede denetim ve gözetim altında
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bulunma vb. yükümlülüğü belirlenen yükümlülerin denetim ve takibinde kolluk kuvvetlerinden
destek alınmaktadır.
Şüpheli, sanık veya hükümlü hakkında belirlenen tedbirin türüne, denetimin yoğunluğuna,
suçun özelliğine ve yükümlünün durumuna göre, geceleri ve hafta sonlarını da kapsayacak şekilde
denetim yapılmaktadır.
Yükümlülerin topluma veya mağdura zarar verme durumu ile tekrar suç işleme riski
açısından yoğun denetim altında tutulması söz konusu ise yükümlünün denetim ve takibinde
elektronik cihazlar kullanılabilmektedir. Bu kapsamda yükümlü hakkındaki; konutun terk
edilmesinin yasaklandığı ya da kısıtlandığı, belirli bir bölgeden çıkışın yasaklandığı, belirli bir
bölgeye girişin yasaklandığı, yükümlünün bir kişiye yaklaşmasının yasaklandığı vb. kararların
denetim ve takiplerinde elektronik izleme yöntemlerinden yararlanılabilmektedir.
Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Elektronik İzleme
Elektronik izleme; şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde
izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve toplumun korunmasını
destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir.
Elektronik izleme yöntemlerinin denetimli serbestlik infaz sistemi içerisinde uygulanmasına
ilişkin yapılan ön incelemeler ve 2012 yılında gerçekleştirilen elektronik izleme pilot
uygulamalarından edinilen tecrübeler neticesinde; sistemin ülkemiz ceza adalet sistemi içerisinde
uygulanabilmesi için gerekli yasal altyapının oluşturulması amacıyla 11 Nisan 2012 tarihinde 5402
sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nda değişikliğe gidilmiş ve ilgili Kanuna; “Şüpheli,
sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların
kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir. (Ek cümle:14/4/2020-7242/59 md.) Bu izleme, rızası
alınmak koşuluyla şüpheli, sanık ve hükümlüye ait elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle de
yapılabilir.” hükmü eklenmiştir.
Kanundaki bu düzenlemenin ardından Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
değiştirilmiş ve Yönetmeliğin yedinci kısım, birinci ve ikinci bölümlerinin101-106’ncı
maddelerinde elektronik izleme sistemine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
İzleme Merkezinin Kurulması
19 Ekim 2012 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
bünyesinde Elektronik İzleme Merkezi’nin kurulmasına ilişkin çalışmalara başlanılmış ve 20
Ocak 2013 tarihinde İzleme Merkezi’nin kurulumu tamamlanmıştır. Merkez'in sahip olduğu
sistem, en ileri teknolojiye ve yazılımlara sahiptir. Merkez’e giriş yetkisi Bakanlık iznine
tabiidir. Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması UYAP sistemi tarafından
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sağlanmaktadır. Merkez’de elektronik izleme alanında özel eğitim almış 45 elektronik izleme
memuru görev yapmakta ve Merkez 24 saat esası ile çalışmaktadır.
Elektronik İzlemenin Kullanıldığı Alanlar
Elektronik izleme cihazları, suç ayrımı yapılmaksızın, kararın niteliğine göre şüpheli,
sanık ve hükümlülerde kullanılabilmektedir. Denetimli serbestlik sisteminin görev alanına giren
hüküm öncesinde tutuklama yerine verilen bazı adli kontrol tedbirlerinin yerine getirilmesinde,
ceza yaptırımı kapsamında hüküm olarak hapis cezası yerine verilen bazı kararların infazında,
salıverme sonrasında ise ceza infaz kurumundan şartlı salıverilen hükümlüler ile bazı suç
faillerinin toplum içinde denetim ve takibinde elektronik izleme yöntemi kullanılmaktadır.
Elektronik izleme sistemi ile bugüne kadar yaklaşık 55.000 kişinin denetim ve takibi
yapılmıştır.
Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Elektronik İzleme sisteminde Yerli ve Milli Yazılım ve
Ekipmanların Kullanımı Çalışmaları
15 Ağustos 2018 tarihli ve 36 numaralı “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında; yenilik, yerlileşme
ve sanayi iş birliği uygulamalarını içeren elektronik izleme ihalesi gerçekleştirilmiştir. 07.02.2020
tarihinde, yüklenici firma ile “Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı İşine Ait Sözleşme” imza
altına alınmıştır. Söz konusu ihale ile elektronik izleme sisteminin tamamen yerli ve milli olması
hedeflenmiştir. 01.02.2021 tarihinde yerli ve milli yazılım ile ekipmanlardan oluşan yeni
elektronik izleme sisteminin kullanılmasına başlanılmıştır.

Salıverilme Sonrası Destek Hizmetleri
Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerinin
meslek veya sanat edinmeleri, iş bulmaları, çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam
etmeleri konularında yardımcı olmak üzere adalet komisyonunun bulunduğu 143 merkezde
Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı olarak kurulan koruma kurulları faaliyet göstermektedir.
Koruma kurullarında çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yer
almaktadır.
Koruma kurulları aracılığıyla; denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler ve eski
hükümlülere kaynaklar ölçüsünde aynî ve nakdî yardım, iş bulma, kredi temini, eğitim, sağlık,
psiko-sosyal vb. konularda yardımcı ve yönlendirici hizmetler sunulmaktadır.
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Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik kendi işini kurma projeleri
Koruma kurulu çalışmalarının önemli bir kısmını iş edindirme ve mesleki eğitim projeleri
oluşturmaktadır. Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin iyileştirilmesi, topluma
kazandırılması ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla başta Türkiye İş Kurumu olmak üzere
çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapılarak iş ve meslek edindirme
projeleri hazırlanmaktadır.
Türkiye İş Kurumu ile yapılan iş birliği çerçevesinde hazırlanan projeler önce koruma
kurulunun bulunduğu merkezdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından incelenmekte,
uygun görülen projeler “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari
Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon” tarafından değerlendirilmek üzere Türkiye İş
Kurumu’na sunulmaktadır.
Komisyon tarafından alınan ilke kararı gereğince, eski hükümlülerin kendi işini kurma
projeleri için hibe edilecek miktar asgari brüt ücretin 15 (on beş) katı olarak belirlenmiştir.
Komisyon yılda iki kere gündemli olarak toplanarak projeleri değerlendirmektedir.
Koruma kurulları aracılığıyla; kendi işini kurma projesi kapsamında; 2020 yılında 817
kendi işini kurma projesi kabul edilmiş olup, 2014 yılından bu yana toplamda 2.079 proje hayata
geçirilerek eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları sağlanmıştır.
Fiziksel Yapıdaki İyileştirmeler
2020-2024 yılları arasını kapsayan yatırım planlaması uyarınca; 2020 yılında kapalı ceza
infaz kurumuna bağlı açık ceza infaz kurumları ile birlikte 23 ceza infaz kurumu hizmete alınmış
ve 17.421 kişilik kapasite artışı gerçekleştirilmiştir.

İnsan Kaynağının Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmalar
Ceza infaz kurumu sayısının artışına bağlı olarak ortaya çıkan personel ihtiyacının
giderilmesi amacıyla açıktan atama iznine bağlı olarak farklı unvanlarda personel istihdamı
yapılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan atamalarla amaçlanan hedefler; ceza infaz kurumları ve
denetimli serbestlik müdürlüklerindeki toplam kaliteyi artırmak, çalışanların fiziksel ve zihinsel
gücünü kullanarak kurumun performansını ve dolayısıyla hizmet kalitesini yükseltmek, takım
ruhuyla hareket eden, karşılıklı güvene dayalı, zamanı ve kaynakları doğru yöneten, inisiyatif
kullanan, sürekli öğrenen ve öğreten bir yönetim felsefesini egemen kılmaktır.
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DİŞ TABİBİ

TABİP

VETERİNER

ÖĞRETMEN

İLAN
TARİHİ

SOSYAL ÇALIŞMACI

İLAN ADI

POZİSYON
VEYA
KADRO
SAYISI

13

2

12.03.2020

96

6

16

20.11.2020

16

400 İdare Memuru Öğrencisi

400

12.11.2020 400

40 Öğretmen

40

31.12.2020

1

15 Tabip Ataması

15

14.03.2019

2

171 Sözleşmeli Psikolog, Sosyal
Çalışmacı, Öğretmen, Veteriner
Alımı

171

28.06.2019

3

300 İdare Memuru Öğrencisi

300

30.07.2019 300

4

102 Tabip Ataması

102

5

16 Tabip Ataması

6
7

GENEL TOPLAM

1044

PSİKOLOG

SIRA
NO

İDARE MEMURU

2019-2020 YILLARI BAKANLIK ATAMALI PERSONEL ALIM İLANLARI

108 24 36

3

40
700 108 24 76

3

125

8

15 tabip atamasından 1’i tabip 2’si diş tabibi olmak üzere toplam 3 kadro, 102 tabip
atamasından 6 tabip, 2 diş tabibi kadrosu, 16 diş tabibi atamasından ise 2 kadro münhal kalmıştır.
Hizmet öncesi eğitime alınan 223 idare memuru öğrencisinin atama işlemleri tamamlanarak
görevlerine başlamış olup 77 kadro münhal kalmıştır.
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6743

28.06.2019

2

160 Kadrolu Cezaevi
Katibi

160

30.12.2020

GENEL TOPLAM

6.903

6126

KALORİFERCİ

6743 Sözleşmeli
Pozisyon İçin
Personel Alımı

TEKNİSYEN

1

AŞÇI

İLAN
TARİHİ

ŞOFÖR

POZİSYON
VEYA KADRO
SAYISI

KÂTİP

İLAN ADI

İKM

SIRA
NO

SAĞLIK MEMURU - HEMŞİRE

2019-2020 YILLARI KOMİSYON ATAMALI PERSONEL ALIMLARI

247

169

91

24

84

2

169

91

24

84

2

160

6126

407

28.06.2019 ve devam eden tarihlerde mülakatı yapılan 6.743 sözleşmeli personelden
sözleşme feshi ve feragat gibi nedenlerle 34 adayın yerleştirme işlemleri devam etmekle birlikte
283 pozisyon münhal kalmıştır.
2020 yılında verilen açıktan atama izinleri kapsamında 400 idare memuru öğrencisi, 160
ceza infaz kurumu katibi, 40 öğretmen olmak üzere toplam 600 kadrolu personel alım ilanına
çıkılmış olup sınav işlemleri devam etmektedir. Yine 2020 yılı içerisinde ihdası uygun görülen
4.440 sözleşmeli pozisyon ile 2020 yılı içerisinde sözleşme feshi, istifa, emeklilik, vefat vb.
nedenlerde münhal kalan 1.140 olmak üzere toplam 5.580 pozisyona ve 2020 yılı içerisinde ihdas
edilen 58 sürekli işçi kadrosuna açıktan atama izni talep edilmiş, talep edilen açıktan atama izni
henüz onaylanmamıştır.
İnfaz Sistemini Güçlendirmeye Yönelik Yürütülen Projeler
2020 yılı içerisinde yerel ve ulusal kaynaklar ile yürütülen proje faaliyetleri, başlıklarına
göre aşağıda verilmiştir.
Ağaçlandırma Koordinasyon Projesi
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Proje ile hükümlü, yükümlü ve personelde ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesi, çevre
duyarlılıklarının artırılması; ağaçlandırma çalışmalarında istihdam edilerek sosyal fayda ile
birlikte yeniden topluma kazandırılmaları hedeflenmektedir.
Söz konusu proje ile açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ile denetimli serbestlik
kapsamındaki yükümlülerin çalışmasıyla 390 adalet ormanı oluşturulmuş, oluşturulan bu adalet
ormanlarına 24.405 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla Türkiye genelinde 779.798 adet fidan
dikimi yapılmış ve 8.528 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla 637.465 ağaca bakım çalışması
gerçekleştirilmiştir. Gelinen aşamada dikilen ağaçlardan 698.990’ı yaşamaktadır.
Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı Arasında, “Denetimli Serbestlik
Kapsamındaki Yükümlülerin ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma
İşlerinde Çalıştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" 25/09/2019 tarihinde imzalanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde başlatılan “Geleceğe Nefes
Kampanyası” bu yıl “82 Milyon Fidan 82 Milyon Nefes Kampanyası” olarak sürdürülecektir. Söz
konusu kampanyaya bu yıl da denetimli serbestlik müdürlükleri ve açık ceza infaz kurumları
tarafından katılım sağlanacaktır.
Personel Seçim ve Terfi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
Proje ileölçek, anket ve envanter gibi değerlendirme araçları ile işe uygunluk ve kişilik
analizleri yapılarak standart bir işe alım, atama ve terfi sisteminin geliştirilmesi ve Ceza ve
Tevkifevleri

Genel

Müdürlüğü‘nün

insan

kaynakları

kapasitesinin

güçlendirilmesi

amaçlanmaktadır.
Projede 1. pilot çalışma sonucunda, infaz koruma memurları yetkinlikleri belirlenmiş olup
geliştirilen ölçeğin değerlendirilebilmesi amacıyla hazırlanan ölçek,uzaktan eğitim merkezleri
aracılığıyla 103 kurumda 1.016 personele uygulanmıştır. Analizler sonunda oluşturulan ölçek
maddelerinin ölçülmek istenilen yetkinlikleri ne kadar başarılı ölçtüğü belirlenmiştir. 24-28 Şubat
2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. pilot çalışma, 72 kurumda 672 personele uygulanmıştır.
Analiz sonunda yetkinlikleri belirlemek adına 3 ana boyut ve 15 alt boyuttan oluşan toplamda 220
madde belirlenmiştir.
Projenin devamında yönetici yetkinliklerinin belirlenebilmesi adına madde yazımları
gerçekleştirilmektedir. Pandemi nedeniyle uzman çalışma ekibi toplantılarına 11 Haziran 2020
tarihinden itibaren online olarak devam etmektedir.

Yeniden Suç İşleme (Residivizm) Oranlarının Ölçülmesi Projesi
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Proje ile ülkemizde suç tekrarının ölçülmesi amacıyla, gelecekte infaz politikalarına yön
verecek düzeyde projeksiyonlar üretebilecek istatistiki bir sistem kurulması hedeflenmektedir.
Proje hazırlıkları kapsamında, Aralık 2020’de Ankara Üniversitesi ile yapılan görüşmede proje
faaliyetlerinin bilimsel düzeyde iş birliği ile yürütülebilmesi için protokol yapılması planlanmıştır.
ACEP- Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyon Projesi (E-Görüş)
Proje ile hükümlülerin personel tarafından oda ve koğuş dışına çıkarılması suretiyle
yürütülen çeşitli hizmetlerin, ses izolasyonlu bir kabin içerisinde oda ve koğuşlara yerleştirilecek
multimedya cihaz marifetiyle, personel sirkülasyonuna gerek olmaksızın daha az insan kaynağı
harcanarak, hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamında görüntülü görüşme ve e-doktor uygulaması gibi daha önce hiç
yapılmamış uygulamaların da hayata geçirilmesi planlamaktadır. İçerik itibariyle geliştirilebilir bir
tasarım tercih edilmiş olup an itibariyle geliştirilen içerikler; sesli ve görüntülü görüşme, sayım,
dilekçe, kantin sipariş ve online ödeme, kütüphane kitap talebi, e-mektup, e-doktor ve Bakanlık
iletişim uygulamalarıdır.
30 Mayıs 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan Yargı
Reformu Strateji Belgesi‘nde, ACEP Projesi, “Teknolojik imkânların kullanılması suretiyle
hükümlülerin ve tutukluların; yakınları ile görüntülü görüşmesi ve elektronik dilekçe arzı gibi yeni
uygulamalar gerçekleştirilecektir.’’ ifadesiyle (Amaç 7 Hedef 7.5.e maddesi) yerini almıştır.
29 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz
Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik ile
projenin hayata geçirilmesini teminen ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliği gerçekleştirilmiş ve 11
Mayıs 2020 tarihinde Türk Telekom A.Ş. ile 10 yıl süreli kira sözleşmesi imzalanmıştır.
01 Ekim 2020 tarihinde Sincan Kadın, 11 Ocak 2021 tarihinde ise Bakırköy Kadın Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu‘nda kurulumlar yapılarak hükümlü ve tutukluların görüntülü görüşme
altyapısını da destekleyen pilot uygulamalar başlatılmış olup kısa süre içerisinde pilot uygulama,
altyapı, iç kablolama ve kabin kurulum işlemleri tamamlanan Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu‘nda da başlatılacaktır.
Ayrıca Ülkemiz genelinde bulunan tüm kadın ve çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının
cihaz ve altyapı kurulumlarına ilişkin keşif işlemleri de tamamlanmış olup söz konusu kurumlarda
da altyapı ve kablolama işlemleri kısa sürede tamamlanacaktır. Projenin tanıtım ve açılış toplantısı
22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

99

Bahse konu ceza infaz kurumlarinda yapılacak pilot denemelerin ardından gerekli revizeler
yapılarak 24 ay içerisinde 20.000 multimedya cihaz kurulumu ile projenin tüm ceza infaz
kurumlarına yaygınlaştırılarak tamamlanması planlanmaktadır.
Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS)
Denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanması hususunda işleyişin daha verimli ve etkin
bir şekilde yürütülmesi, bu alanda yükümlülerin daha çağdaş, adil ve insan onuruna saygı ilkesine
bağlı olarak takibi ve denetlenmesi ile çağımızın teknolojik gelişmelerinden daha fazla
faydalanılmasını teminen söz konusu Proje yürütülmektedir.Yükümlülerin cep telefonlarının
kullanılması ile herhangi bir başka donanıma ihtiyaç duyulmadan yüz doğrulama yöntemi ve
telefonun GPS yardımı ile tüm yükümlülerin etkin ve verimli bir şekilde takip edilmesi mümkün
olacaktır.
Bahse konu proje sayesinde yükümlülerin takibi, maliyeti çok düşük olan bir sistemle
yapılabilecektir.
Söz konusu Proje kapsamında; merkez takip ve denetim personeli için web yazılımı ile
gerek sahada çalışan denetim personeli gerekse yükümlüler için ayrı ayrı mobil arayüzleri
geliştirilmiştir.
15 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza ve Güvenlı̇ k
Tedbı̇ rlerı̇ nı̇ n İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değı̇ şı̇ klı̇ k Yapılmasına Daı̇ r Kanun ile
projenin

hayata

geçirilmesini

teminen

ihtiyaç

duyulan

birincil

mevzuat

değişikliği

gerçekleştirilmiş ve 5402 sayılı Kanun’un 15/A maddesinin birinci fıkrasına; “Bu izleme, rızası
alınmak koşuluyla şüpheli, sanık ve hükümlüye ait elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle de
yapılabilir.” hükmü eklenmiştir.
2020 yılı içerisinde Adana, Ankara, Ankara Batı, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul,
İstanbul Anadolu, İzmir ve Trabzon Denetim Serbestlik Müdürlüklerinde yapılan yapılan pilot
uygulamalarda 615 yükümlü üzerinde denemeler başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca söz konusu projeye ilişkin olarak farklı bir yazılım çalışması daha başlatılmıştır. Bu
yazılım da Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü‘nde test edilmekte olup mevcut durum
itibariyle 88 yükümlü üzerinde denemeler devam etmektedir. Söz konusu yazılımın pilot
uygulamasının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar Edirne, Kocaeli ve İzmir Denetimli
Serbestlik Müdürlüklerinde devam etmektedir.
CTE İnsan Kaynakları Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
Personelin kurumsal bağlılığını artırmak, personelin görev tanımlarını belirlemek ve daha
etkin bir istihdam politikası oluşturmak, merkez ve taşra teşkilatında iş analizleri yapılarak ihtiyaç
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duyulan gerçek istihdam düzeyini saptamak ve bu sayede işgücü tasarrufu sağlanarak birimler
arası adaletsizlikleri gidermek bu projenin temel amaçları arasındadır.
Projenin pilot uygulamaları doğrultusunda iş analizlerinin yerinde yapılabilmesi amacıyla
proje uzman ekibi tarafından 14 Ocak – 6 Şubat 2020 tarihleri arasında Keskin T Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu‘nda “İş Analizi” çalışması yapılmıştır. Alançalışmaları pandemi nedeniyle ileri bir
tarihe ertelenmiştir.
9- Adli Tıp Kurumu Faaliyetleri
Başta ceza hukuku olmak üzere hukukun diğer disiplinleri bakımından da önem taşıyan
farklı sorunların çözümünde, adli bilimlerin bu uzmanlık dalına ilişkin görüş içeren raporları çok
büyük önem taşımaktadır.
Adli Tıp Kurumu resmi bir bilirkişi kurumudur. Kurum, adalet işlerinde bilirkişilik görevi
yapmanın yanında, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları yürütmekte; bu alanda
sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler gerçekleştirerek yine bu kapsamda eğitim
programları yürütmektedir.
Adalet sistemi içerisinde son derece önemli bir fonksiyon icra eden Adli Tıp Kurumu’nun
kapasitesinin güçlendirilmesi, fiziki alt yapı ve teknik imkânlarının arttırılması adına son yıllarda
önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde Kurum’un insan kaynakları kapasitesi
geliştirilmiş ayrıca teknik ve bilimsel altyapısı da güçlendirilmiştir. Adli tıp ve adlî bilimler
alanında kullanılan teknolojik imkânların birçoğu gelişmiş ülkelerin ilerisindedir. Kurum,
laboratuvarlarıyla

kalite

belgeleri

almakta

ve

uluslararası

akreditasyon

çalışmalarını

sürdürmektedir.
Adli Tıp Kurumu’nun kısa zamanda çok daha iyi bir yerde olması amacıyla Bakanlığımız
Stratejik Planı ve Yargı Reformu Stratejisi kapsamında birçok faaliyet yürütülmesi
hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Kurum hizmetlerinin tüm ülkeye yaygınlaştırılması
Bakanlığımızın temel önceliklerindendir. Zira bu sayede hizmetler mahallinde sunulmuş olacak
ve dolayısıyla hızlılık, kalite ve etkinlik açısından önemli kazanımlar elde edilmiş olacaktır.
Ayrıca, akredite olmuş laboratuvarlar oluşturulması, kullanılan teknolojik donanımın
uluslararası gelişmeler gözetilerek sürekli yenilenmesi, Kurum’un insan kaynakları kapasitesinin
geliştirilmesi gibi çalışmalar sürdürülerek hizmetlerin geliştirilmesi planlanmaktadır.
Adli Tıp Kurumu, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 3. Maddesi gereğince 7 (yedi)
birimden oluşmaktadır. 2018 yılında faaliyete geçen birimlerin de değerlendirme kapsamına
alınmasıyla 31.12.2020 tarihi itibarı ile oluşan teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:
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-

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı (İstanbul)

-

Adli Tıp Başkanlar Kurulu (İstanbul)

-

Adli Tıp Üst Kurulları (İstanbul)

-

Adli Tıp İhtisas Kurulları (İstanbul)

-

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

-

Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları (Taşra teşkilatında 15 ilde)

-

Adli Tıp Şube Müdürlükleri (Merkez –İstanbul- 8, taşra teşkilatı 80 il merkezi ve Gebze
İlçesinde)
2020 yılında Adli Tıp Kurumu'nda görev yapan mevcut personel sayısı 837'si kadın, 1.282’si

erkek olmak üzere 2.119 kişidir. 2020 yılsonu itibarıyla görev yapan personelin, yaş ve cinsiyet
durumu aşağıda belirtilmiştir.

YAŞ

ERKEK

KADIN

TOPLAM

20-29

230

183

413

30-39

523

352

875

40-49

236

187

423

50-65

286

115

401

7

0

7

1.282

837

2.119

65- Üstü
TOPLAM

Unvan

ERKEK

KADIN

TOPLAM

Başkan

1

0

1

Başkan Yardımcısı

4

0

4

Grup Başkanı

7

1

8

Adli Tıp Şube Müdürü

2

0

2

Antropolog

0

1

1

Asistan

82

39

121

Kimya İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

Biyoloji İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

Trafik İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

Adli Bilişim İhtisas Daire Bşk.

1

0

1

Biyolog

16

13

29

Biyolog 4/B

3

11

14

İhtisas Kurul Başkanı

6

0

6

İhtisas Dairesi Başkanı (Ths)

8

1

9

İhtisas Dairesi Başkanı (Shs)

8

2

10
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Ayniyat Saymanı

1

0

1

Kütüphaneci

1

0

1

İhtisas Kurul Üyesi

54

14

68

Fizikçi

2

0

2

Psikolog

1

3

4

Tabip

3

0

3

Uzman (Ths)

41

26

67

Uzman SHS

278

164

442

Hemşire

0

16

16

Hemşire 4/B

0

4

4

Laborant

26

33

59

Laborant 4/B

8

11

19

1. Hukuk Müşaviri

0

1

1

Hukuk Müşaviri

2

0

2

Şef

18

19

37

İnfaz Ve Koruma Baş Memuru

0

0

0

Memur

21

11

32

Ayniyat Memuru

1

0

1

Emanet Memuru

2

0

2

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi

2

0

2

İnfaz Ve Koruma Memuru

10

1

11

İnfaz Ve Koruma Memuru 4/B

2

3

5

Daktilograf

1

2

3

Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni

142

154

296

Büro Personeli 4/B

12

23

35

İdari Büro Görevlisi 4/B

1

0

1

İdari Destek Görevlisi 4/B

1

1

2

Destek Personeli (HİZMETLİ) 4/B

22

5

27

Destek Personeli (ŞOFÖR) 4/B

9

0

9

Diğer Sağlık Personeli (OTOPSİ) 4/B

16

8

24

Şoför

8

0

8

Güvenlik – Sürekli İşçi

71

5

76

Temizlik – Sürekli İşçi

23

25

48

Kimyager

19

27

46

Diğer Teknik Hizmet Personeli (KİMYAGER) 4/B

22

18

40

Mühendis

83

58

141

Mühendis (FİZİK) 4/B

4

3

7

Mühendis (İNŞAAT) 4/B

1

1

2

Mühendis (KİMYA) 4/B

0

1

1

Mühendis (MAKİNE) 4/B

13

1

14

103

Tekniker

49

32

81

Teknisyen

17

3

20

Teknisyen Yardımcısı

1

1

2

Teknisyen (ATÖLYE) 4/B

10

0

10

Teknisyen (KİMYA) 4/B

5

0

5

Sağlık Teknikeri

38

49

87

Sağlık Teknikeri 4/B

10

26

36

Sağlık Teknisyen Yardımcısı

2

0

2

Sağlık Teknisyeni

7

1

8

Otopsi Teknisyen Yardımcısı

15

4

19

Laborant Yardımcısı

3

0

3

Hizmetli

54

15

69

Aşçı

3

0

3

Kaloriferci

1

0

1

Bekçi

5

0

5

1.282

837

2.119

Genel Toplam

31/12/2020 tarihi itibarıyla Adli Tıp Kurumu’nda görev yapan personelin 526’sı
doktora/tıpta uzmanlık, 121’i uzmanlık öğrencisi(asistan), 77’si yüksek lisans, 641’i lisans, 359’u
önlisans, 307’si lise ve 88’i de ilköğretim düzeyinde eğitim görmüştür.

Eğitim

Doktora/Tıpta

Uzmanlık

Yüksek

Durumu

Uzmanlık

Öğrencisi

Lisans

Lisans

Ön Lisans

Lise

İlköğretim

641

359

307

88

(Asistan)
Kişi Sayısı

526

121

77

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; 2020 yılına ait faaliyetler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen dosyalara ait tablo
aşağıdadır (Merkez)
İşlem Yapılan Belge Açıklaması
Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıklar tarafından gönderilen dosya
(Merkez)

Gelen

Giden

Evrak

Evrak

127.280

129.883
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Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen dosyalara ait tablo
aşağıdadır (İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlükleri)
İşlem Yapılan Belge Açıklaması
Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıklar tarafından gönderilen dosya
(İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlükleri)

Gelen

Giden

Evrak

Evrak

112.016

112.016

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

İşlem Yapılan Belge Açıklaması
Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıklar tarafından gönderilen dosya
(Taşra Teşkilatı Adli Tıp Şube Müdürlükleri)

Gelen

Giden

Evrak

Evrak

97.518

97.518

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

Gelen

Giden

Evrak

Evrak

203.209

199.965

10- Adalete Erişim
Adalete erişim, Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından “adli hizmetlerin
erişilebilirliğini ve etkinliğini etkileyen tüm hukukî ve organizasyonel etmenler” olarak ifade
edilmiş ve bu çerçeve bir tanım ortaya konulmuştur. Kişilerin haklarını bilmelerini ve bu haklarını
etkili bir şekilde arayabilmelerini temin etmek için devlet desteğiyle her türlü önlemin hukuk
sistemi tarafından alınması, adalete erişim kapsamında ortaya konulan faaliyetlerdir.
Adalete erişim, dezavantajlı gruplara (çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, mülteciler,
hükümlüler, yoksul kesimler gibi) yönelik olarak yapılan hukukî bilgilendirme, mahkeme
süreçlerinde avukat hizmetlerinden faydalanma ve mahkeme masraflarından muaf tutulma gibi
faaliyetlerle sağlanmaktadır. Bu faaliyetler sayesinde, dezavantajlı grupların hukuk yollarını bilgi
eksikliği, güvensizlik, karmaşık hukuk prosedürleri nedeniyle kullanamamasının önündeki
engellerin ortadan kaldırılması amaçlanmakta ve bu doğrultuda planlamalar yapılmaktadır.
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Dezavantajlı grupların adalete erişimi önündeki hukukî, kurumsal, ekonomik ve sosyokültürel olmak üzere bir kısım engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik bugüne kadar önemli
adımlar atılmış olup, bu kapsamdaki çalışmalar devam etmektedir.
Adli Yardım Sisteminin Güçlendirilmesi
Adli yardım, yararlanıcıların tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muaf
tutulmasını ve yargılama ve takip giderleri için de teminat göstermekten muaf kılınmalarını
sağlayan bir sistemdir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde öngörülen adil yargılanma hakkı ve
Anayasanın 10. maddesinde öngörülen kanun önünde eşitlik ilkesi kapsamında adli yardım adalete
erişimin en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir.
2016 yılından bu yana Avrupa Birliği ülkeleri adına İspanya-Litvanya-Fransa konsorsiyumu
ile ortaklaşa yürütülen, Adalet Bakanlığı’nın ana faydalanıcısı, Türkiye Barolar Birliği’nin eş
faydalanıcısı olduğu “Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme
Projesi” uygulanmaya başlamıştır.
Proje ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak ülkemizdeki adli yardım
sisteminin daha da güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla ülkemizdeki adli yardım sisteminin etkin işleyip
işlemediği, mevcut durumun analizi ve varsa sistemdeki sorunların belirlenmesine yönelik olarak
memnuniyet anketleri yapılmıştır.
Projenin somut çıktıları olarak Türkiye’deki adli yardım sisteminin iyileştirilmesine yönelik
bir stratejik plan ve bu plan çerçevesinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklik öngören mevzuat
değişikliği taslağı hazırlanmıştır. Anılan çalışmalarda, adli yardım alanında AB’deki en iyi
uygulamalar referans kaynağı olarak kullanılmıştır.
Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği (AB) Eşleştirme
Projesi 19 Temmuz 2018 tarihinde sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de adli yardım
hizmetlerinin güçlendirilmesi, Adalet Bakanlığı’nın yargı politikasını belirleyen Yargı Reformu
Stratejisi Belgesi’nde ve Stratejik Plan’da hedef olarak öngörülmüştür. Adli yardım hizmetlerinin
kapasitesinin geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması adına Bakanlığımızca gerekli çalışmalar
yürütülmeye devam etmektedir.
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10 Haziran 2020 tarihli ve 63 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımız
bünyesinde ana hizmet birimi olarak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
kurulmuştur.
Mağdur Hakları Uygulamaları
Soruşturması ve kovuşturması Türkiye’de yürütülen suçlara ilişkin ortaya çıkan
mağduriyetler ile suç mağdurlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin usul ve esasları
düzenleyen Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 10 Haziran
2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kararname’nin

“teşkilat”

başlıklı

3.bölümünde;

mağdurları

bilgilendirmek

ve

yönlendirmek, kırılgan grup mağdurlara yönelik destek hizmetleri sunmak, mağdurlara yönelik
müdahale programları uygulamak, tekrarlanan mağduriyetleri önleyici tedbirler almak ve psikososyal destek hizmetlerini yürütmek gibi görevleri yerine getirmek üzere adliyelerde adli destek
ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin kuruluşu düzenlenmiştir. Halihâzırda 109 adliyede adli
destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri faaliyet göstermektedir.
Kararnamede tüm mağdurlara sunulacak bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti, korunma
ve suçun tekrarının önlenmesi, bazı mağdurlara sunulacak hizmetler, kırılgan gruplara sunulacak
hizmetler, cinsel suç mağdurlarına yönelik hizmetler ve adli görüşme odaları düzenlenmiştir.
Mağdurlara destek sunumunda bütüncül bir yaklaşımın göstergesi olarak, kararname ile
mağdurla temas eden kolluk birimleri, Cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz kurumları ve adli
destek görevlilerine ilişkin çeşitli yükümlülükler düzenlenmiştir. Yine Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile iş birliği içinde olunacağı düzenlenmiştir.
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri
24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ilgili hükümleri
ile daha önce aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerine görev yapan psikolog, pedagog ve
sosyal çalışmacıların söz konusu mahkemeler ile bağlantıları kesilerek adli destek ve mağdur
hizmetleri müdürlüklerinde (ADM) görevlendirilmeleri yapılmış ve adli destek görevlisi (uzman)
istihdam edilen tüm adliyelerde ADM yapılanmasına geçilmiştir.
10.06.2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 63 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile adalet komisyonu bulunan yerlerde Bakanlığımıza bağlı olarak
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Cumhuriyet başsavcılığının gözetimi ve denetiminde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri
Müdürlükleri kurulmuştur.
Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin kurulmasıyla birlikte daha önce sadece
aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerine yönelik sağlanan uzman desteği, Cumhuriyet
başsavcılıkları, ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemelerinin tamamını kapsayacak şekilde
genişletilmiştir.
2019 Nisan ayında 7 pilot ilde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin
Ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, 2020 yılı içerisinde 99, 2021 yılı başında
da 2 müdürlük daha kurularak hizmet sunulan adliye sayısı 109’a ulaşmıştır.
Hizmet sunumuna başlayan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinde 2020 yılı
içerisinde; 6.355 vatandaş bilgilendirme ve yönlendirme hizmetinden faydalanmış, müdürlüğe
başvuran 119 mağdur kırılgan gruba dahil edilerek adli süreçte etkin destek sağlanmıştır. 2020 yılı
içerisinde 106 müdürlük tarafından toplam 81.318 dosyada hizmet sunumunu gerçekleştirilmiştir.
Adli Görüşme Odaları
Bakanlığımız tarafından, fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen
öncelikli olarak mağdur, tanık, suça sürüklenen çocuklar, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu
mağdurları, engelli bireyler, yaşlılar, yabancı ve diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve
beyanlarının uzman eşliğinde özel ortamlarda alınması için 2017 yılında adli görüşme odası
(AGO) uygulamasına geçilmiştir.
İfade ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği veya şüpheli ya da sanıkla yüz yüze
gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen kırılgan gruba dâhil mağdurların ifade ve beyan
işlemlerinin uzman aracılığı ile gerçekleştirilebilmesi amacıyla bugüne dek 70 il 86 adliyede
toplam 90 adli görüşme odası kurulmuştur. Anılan odaların yaygınlaştırılmasına yönelik
çalışmalar devam etmektedir. Bu odalarda görev yapan uzmanlara yönelik meslek içi eğitimler
düzenlenmiştir.
Müdürlükler bünyesinde hizmet sunumuna devam eden adli görüşme odalarının
yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında 2020 yılı içinde 32 adli görüşme odası daha kurularak
adli görüşme odalarının sayısı 90’a çıkarılmıştır. 2021 yılı içerisinde de adli görüşme odalarının
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
Adli görüşme odalarında 2020 yılı içerisinde 11.281 kişinin ifade ve beyan işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
Koruyucu Hukuk Uygulamaları
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“Türkiye’de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının
Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında bir protokol
imzalanmıştır. Bu protokol gereğince, hukuk ve adalet bilincinin geliştirilmesi ile hak, özgürlük
ve sorumluluklarını bilen adil bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 6 veya 7. sınıflarda
2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli ders olarak okutulan Hukuk ve Adalet Dersi,
2018-2019 öğretim yılından itibaren 8. sınıflarda da okutulmaya başlanmıştır.
Hukuk ve Adalet dersi ile ilgili bilgi vermek, farkındalık oluşturmak adına hazırlanan kamu
spotları radyo ve televizyon kanallarında yayınlanmıştır. Yine bu kapsamda ülke genelinde hukuk
ve adalet dersini seçen öğrencilerin adliyelere ziyaretleri sağlanmıştır.
Hukuk ve Adalet dersinin müfredatı 2018 yılında güncellenmiştir. Güncellenen programın
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmasını müteakip öğretim
materyali 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitabı olarak
ülkemizdeki bütün okullara gönderilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan temin edilen istatistiklere göre Hukuk ve Adalet Dersi’ni, ilk
defa okutulduğu 2013-2014 eğitim öğretim yılında 26.868 öğrenci seçmiş olup, bu dersi seçen
öğrenci sayısı, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 70.511’e ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında
da 98.247’ye yükselmiştir. Dersi seçen öğrenci sayısı, 2016-2017 eğitim öğretim yılında 97.055,
2017-2018 eğitim öğretim yılında 89.082, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 126.847, 2019-2020
yılında 198.929 olarak gerçekleşmiş olup, bu sayı 2020-2021dönemindeise 149.614 olmuştur.
2020-2021 eğitim öğretim yılında pandemi nedeniyle dersler çevrimiçi olarak yapılmaktadır.
Dersi seçen öğrenci sayısı 6. sınıflarda 54.233, 7. sınıflarda 44.570, 8 sınıflarda ise 50.811’dir.

Adliye Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
Kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinde ve sunumunda özellikle erişilebilirlik, hesap
verilebilirlik ve şeffaflık kavramları vazgeçilmez unsurlardandır. Şeffaflık, yargı faaliyetleri ve
adli hizmetler hakkındaki bilgilerin kamuoyu tarafından kolayca anlaşılabilir olmasını ve açık bir
şekilde sunulmasını gerektirmektedir. Bu yönüyle de yargıya olan güvenin tesis edilmesi açısından
büyük önem arz etmektedir.
Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının, kamu
hizmetlerinde şeffaflığın sağlanmasında önemli bir işlevi bulunmaktadır. Faaliyet raporlarından
yargı hizmetlerinde de faydalanılması, bu yönde atılmış büyük bir adım olmuştur. Mahkemelerin
işleyişi ve yargı kurumlarının faaliyetleri hakkındaki bilgilerin yayımlanması, toplumda yargıya
olan güveni ve hukukun üstünlüğüne duyulan saygıyı da olumlu yönde etkilemektedir.
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2019-2023 Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde (hedef 2.5) adli ve idari yargıda faaliyet
raporlarının kapsamının genişletilmesi ve kamuoyunda bilinirliğinin arttırılması hedef olarak
belirlenmiş olup, mahkemeler hazırlayacakları faaliyet raporları ile yıl içerisinde ne kadar işe
bakıldığı, performans durumu, personel bilgileri, yapılan harcamalar gibi konularda kamuoyuna
bilgi vermeleri sağlanmaktadır, böylelikle şeffaflığın sağlanması yanında yargısal performansın
kamuoyu tarafından denetlenmesi de mümkün olmaktadır.
Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, ilk derece mahkemeleri ve
Cumhuriyet Başsavcılıklarının faaliyet raporları hazırlık sürecine katkı sağlamak amacıyla ‘‘Adli
ve İdari Yargı Faaliyet Raporları’’ konulu 11/07/2016 tarih 168 nolu Genelge ve eki ‘‘Faaliyet
Raporu Hazırlama Kılavuzu’’ yayımlanarak faaliyet raporlarının hazırlanmasında uygulanacak
yöntem, raporlama ilkeleri, raporda yer alması gereken hususlar, raporun şekli gibi konular
açıklanmaktadır.
Faaliyet raporları, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri ile İlk Derece Mahkemeleri Adalet
Komisyonları tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanmaktadır.2019 yılı faaliyet raporlarının
hazırlanmasına ilişkin duyuru 18.12.2019 tarihinde yapılmış olup, adalet komisyonlarınca faaliyet
raporlarının hazırlanması sağlanmış ve 31 Mart 2020 tarihi itibariyle 2019 yılına ilişkin tüm
mahkeme faaliyet raporları genelgeye uygun şekilde yayımlanarak birer örneği Strateji Geliştirme
Başkanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na gönderilmiştir.
2020 yılı faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin duyuru ise 31.12.2020 tarihinde yapılmış
olup, adalet komisyonlarınca 2020 yılı faaliyet raporlarının hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

11-Avukatlıkla İlgili Faaliyetler
Ruhsat İşlemleri
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 8/4 üncü maddesi uyarınca; Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu’nun, 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.
2020 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nca onay için Bakanlığımıza gönderilen
ruhsat dosyası sayısı 17.196’dır.
Ruhsat talebiyle ilgili;
•

16.637 stajyer avukata ruhsat verilmiştir.
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•

612 dosya tekrar görüşülmek üzere Türkiye Barolar Birliği’ne geri gönderilmiştir.

•

382 dosyanın incelemesi ise devam etmektedir.

2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 82 baroya kayıtlı toplam 143.330 avukat görev
yapmaktadır.
Ruhsat itiraz İşlemleri
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 8/4, 20/4, 71/3, 73/2 ve 74/3 üncü maddeleri uyarınca;
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun, avukatlar hakkında verilen kararlara karşı yapılan
itirazlar üzerine verdiği kararlar Bakanlığımızın onayına sunulmaktadır.
2020 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’ndan gelen 220 adet ruhsat itiraz
dosyasından 163 adet dosya karara bağlanmıştır.
Bunlardan;
-65 itiraza konu kararın onaylandığı,
-96 itiraza konu kararın yeniden görüşülmek üzere geri gönderildiği,
-57 itiraza konu karar ile ilgili incelemelerin devam ettiği,
-2 itiraza konu kararın Bakanlığımızın onayına tabi olmayan kararlardan olduğu,
Belirlenmiştir.

Disiplin İşlemleri
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 142 ve 157 nci maddeleri uyarınca; Türkiye Barolar
Birliği Yönetim veya Disiplin Kurullarının, avukatlar hakkında disiplin yönünden verilen
kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine verdiği kararlar, Bakanlığımızın onayına sunulmaktadır.
Mütalaa İşlemleri
Avukatlık mevzuatına ilişkin olarak, mahkemelerin yargı yetkisine girmeyen konular ile
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden talep edilen bilgi, belge ve görüş olmak üzere toplam
540 mütalaa ve görüş talebine cevap verilmiştir.
Diğer İşlemler
Baro başkanlıkları ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca gönderilen avukatların şahsi hal ve
ad-soyad değişiklikleri, levhadan silme ve nakil durumları, devam etmekte olan disiplin
soruşturma ve kovuşturmaları ile ceza davalarının safhaları hakkında verilen nihaî kararlar her
avukatın şahsi dosyasında düzenli olarak takip edilmiştir.
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Avukatların, Görev Suçlarından Ötürü Soruşturma ve Kovuşturma Yapılması
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi avukatların görev suçları nedeniyle
soruşturma, 59. maddesi ise avukatların görev suçları nedeniyle kovuşturma usulünü
düzenlemiştir. Avukatların görev suçlarından ötürü Adalet Bakanlığı’ndan izin alınmadan
haklarında doğrudan soruşturma ve kovuşturma yapılması yasal olarak olanaklı değildir. Şahsi
suçları bakımından ise avukatlar hakkında soruşturma ya da kovuşturma yapılması genel
hükümlere tâbidir.
12- Noterliklerle İlgili Faaliyetler
Türkiye Noterler Birliği tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sisteminin UYAP’a
entegrasyonunu sağlayacak şekilde revize edilmesine yönelik çalışmalara devam edilmiştir.
1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 17/3 üncü maddesi uyarınca, 2020 yılında toplam 3.055
adet noterlik belgesi verilmiş olup, en son verilen belge numarası 31.12.2020 tarihi itibarıyla
56.555’tir.
Noterlik hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla 2020 yılında 122 birinci sınıf, 41
ikinci sınıf ve 26 üçüncü sınıf olmak üzere toplam 189 yeni noterlik ihdas edilmiştir.
2020 yılında 179 birinci sınıf, 326 ikinci sınıf ve 229 üçüncü sınıf olmak üzere toplam 734
noterlik için ilan yapılmış, 181 birinci sınıf, 130 ikinci sınıf, 326 üçüncü sınıf olmak üzere toplam
637 noterin atama işlemi gerçekleştirilmiştir. En yüksek atanan belge sahibi 8756 numara ile İkizce
Noterliğine atanmıştır. 2020 yılı itibarıyla atanıp göreve başlayan belge sahibi sayısı 123'tür.
2020 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlardan gelen 189 adet görüş talebi cevaplandırılmıştır.
Yine bu dönemde, faaliyette bulunan tüm noterliklerin gelir-gider ve iş durumlarını gösterir
yıllık iş cetvelleri incelenerek dosyalarına işlenmiştir.
Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkındaki Yönetmelik gereğince
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, 01.03.2016 tarihinden itibaren vermiş oldukları
vekaletnameleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilme ve kime, ne zaman ve nasıl vekaletname
verdiğini görebilme imkânı getirilmiştir.
Ticari faaliyetlerin kesintisiz olarak devam etmesi için 6 Nisan 2019 tarihinde başlatılan
“Nöbetçi Noterlik” uygulamasına, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Kararları doğrultusunda 16 Mart
2020 tarihinden itibaren ara verilmiştir. Ara verme tarihine kadar Nöbetçi Noterlik uygulaması ile
toplam 810.448 adet noterlik işlemi gerçekleştirilmiştir.
Özellikle ikinci el araç satış işlemlerinde alıcı ile satıcı arasındaki para transferinin güvenli
hale getirilmesini ve sahteciliğin asgariye indirilmesini amaçlayan ve noter ücretleri, harç ve
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vergilerin kredi kartı ile ödenmesine olanak sağlayan “Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme
Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi Uygulaması” 03 Şubat 2020 tarihinde
hayata geçirilmiştir.
26 Ekim 2020 tarihinde tanıtımı yapılan “Noterliklerde Dijital Dönüşüm Kapsamında eNoter Uygulamaları” ile noterlik işlemleri için internet üzerinden e-randevu/e-başvuru alabilme
ve bazı noterlik işlemlerini noterliklere gitmeden gerçekleştirme imkânı getirilmiştir.
Bakanlığımız tarafından uygulamaya alınan “Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme
Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi Uygulaması” sonrasında, Ticaret
Bakanlığı ile iş birliği yapılarak İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında
Yönetmelik’te değişiklik yapılmış ve 15 Ağustos 2020 tarihinden itibaren araç alım satımı ile
uğraşan tacirlerin, ikinci el araç alım satımlarında Güvenli Ödeme Sistemi’ni kullanmaları zorunlu
hale getirilmiştir.
Bu kapsamda 2020 yılında;
•

Yurt dışı konsolosluklarımızda düzenlenen noterlik işlem örneklerinin ülkemizdeki
noterliklerden alınmasında toplam 38.769

•

Ülke içinde herhangi bir ildeki noterlikte yapılan işlem örneğinin başka bir il noterliğinden
alınmasında toplam 42.544

•

“Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi” uygulaması kapsamında toplam 1.135

•

“Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi” uygulaması kapsamında toplam2.367.631

İşlem gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, 26.10.2020-31.12.2020 tarihleri arasında e-noter uygulamasıyla 5.902 işlem için erandevu/e-başvuru talebi alınmış, 1.610 noterlik işlemi ise, noterliğe gidilmeden elektronik
ortamda gerçekleştirilmiştir.
Noterlik faaliyetine ilişkin sayısal verilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
Yıllara Göre İhdas Sayıları
Sınıfı

2002

2003

2005

2006

2007

2010

2012

2015

2017

2018

2019

2020

1.Sınıf

-

17

39

26

28

18

60

24

32

-

27

122

2.Sınıf

1

22

53

20

-

26

45

35

47

-

78

41

3.Sınıf

2

11

-

-

-

10

13

14

8

-

25

26

113

3

Toplam

50

92

46

28

54

118

73

87

-

130

189

2020 Yılı Noterlik İşlem Sayıları
İŞLEM

İŞLEM ADEDİ

Göreve başlama

369

Görevden ayrılma

331

İstifa

10

Vefat

7

Noterlerin sınıf yükseltmesi

123

Yaş tahdidi

41

Mühür talebi

1121

Daire nakil talebi

788

Noterlik teminatı yazışmaları

1226

Türkiye’deki Mevcut Noterlikler
1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

Toplam

883

719

648

2.250

Noterlerin Görevden Doğan Suçları veya Görev Sırasında İşledikleri Suçlarının
Kovuşturulması
Noterlerin ağır cezayı gerektiren suçüstü hali hariç, görevden doğan suçları veya görev
sırasında işledikleri suçlarının kovuşturulması Adalet Bakanlığı’nın iznine bağlanarak kovuşturma
özel bir usule tâbi kılınmıştır. Noterlerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma ve kovuşturma
genel hükümlere göre yapılmaktadır.
13-Arabuluculuk İle İlgili Faaliyetler
Mevzuat Çalışmaları
-28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı
“Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile
arabuluculuk müessesesi, tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilmiştir.
-Singapur Konvansiyonu’nun tercüme çalışmaları gerçekleştirilerek iç hukuk onay süreci
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başlatılmış ve 7 Ekim 2020 tarihinde TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilmiş
ve Meclis Genel Kurulu gündemine alınmıştır.
Mesleki Yeterliğin Arttırılmasına Yönelik Faaliyetler
•

02/03.02.2020 tarihlerinde Ankara Hakimevi’nde, “Bankacılık ve Finans Hukukundan
Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumu” yapılmıştır.

•

13/14.02.2020 tarihlerinde Ankara Hakimevi’nde, “Temel Arabuluculuk Eğitim Modülü
Güncelleme Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

•

22.02.2020 tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda "Uzmanlık Modülleri Çalıştayı"
gerçekleştirilmiştir.

•

07/08.03.2020 tarihlerinde Ankara Hakimevi’nde "Arabuluculuk Sürecinde Becerilerin
Geliştirilmesi Semineri" yapılmıştır.

•

12.08.2020 tarihinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’nda, ticari
uyuşmazlıkların arabuluculuk yolu ile çözümlenmesinin esnaf camiasına faydaları konulu
bir toplantı gerçekleştirmiştir.

•

19.08.2020 tarihinde Kamu Arabuluculuk Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile
kamuda görev yapan arabulucuların yaşadıkları sorunlar ile çözüm önerilerinin tartışıldığı
çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

•

Ticari uyuşmazlıkların çeşitliliği bu alanda arabuluculuk uzmanlık modüllerinin
hazırlanması ihtiyacını doğurmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde ticaret ve tüketici
hukuku genel uzmanlık alanı olarak belirlenmiş, banka ve finans hukuku, sigorta hukuku,
inşaat hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, enerji hukuku ve spor hukukuna yönelik özel
uzmanlık alanları oluşturulmuş ve bu uzmanlık alanlarında hazırlanan modüllerinin
tamamlanması ile birlikte 2020 yılı Kasım ayından itibaren uzmanlık eğitimleri verilmeye
başlanmıştır.
Kültürel ve Medya ile İlgili Faaliyetler

•

24.08.2020

tarihinde

yapılan

"Singapur

Sözleşmesi'nin

Arabuluculuk

Yansımaları" sempozyumunun bildirileri, e-kitap formatında

Üzerine

internet sitesinde

yayımlanmıştır.
•

Banka ve finans hukuku, sigorta hukuku, inşaat hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, enerji
hukuku ve spor hukukuna yönelik özel uzmanlık alanlarına ilişkin olarak, hazırlanan eğitim
modülü kitapları bastırılarak ilgili eğitim kuruluşlarına gönderilmiştir.
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•

Yıl içerisinde Arabuluculuk Mevzuat Kitapçığı, Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk
Sempozyumu kitabı ile Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk kitaplarının
dağıtımına devam edilmiştir.

•

07.08.2020 tarihinde Arabulucuk Portal mobil uygulamaları (cep telefonu ve tablet)
kullanıma açılmıştır.
Proje Çalışmaları

Avrupa Konseyi tarafından desteklenen ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile Alternatif Çözümler
Daire Başkanlığı’nın birlikte yürüteceği “Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının
Geliştirilmesi” Projesi’nin aksiyon dokümanı, 2020 yılı Aralık ayında Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından imzalanmıştır. Proje fişinin
2021 yılı içinde ihaleye çıkarılması planlanmaktadır.
İstatistiki Bilgiler
•

5825 arabulucunun daha sicile kaydının yapılması suretiyle, Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı
arabulucu sayısı 16.841’e ulaşmıştır.

•

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, sicile kayıtlı
arabuluculardan 12.588 arabulucu, iş hukukunda uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman
arabulucu olarak görev yapmaya hak kazanmıştır.

•

İhtiyari arabuluculuk kapsamında yapılan 198.923 arabuluculuk başvurusunun, 178.301’i
(%99) anlaşma ile sonuçlanırken, 1.237 (%1) uyuşmazlıkta anlaşma sağlanamamıştır.

•

İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk kapsamında 296.581 başvuru yapılmıştır.
Arabuluculuk son tutanağı düzenlenen 281.081 uyuşmazlığın, 147.481’i (%52) anlaşma
ile sonuçlanırken, 133.600 (%48) uyuşmazlıkta anlaşma sağlanamamıştır.

•

Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk kapsamında 136.249 başvuru yapılmıştır.
Arabuluculuk son tutanağı düzenlenen 123.880 uyuşmazlığın, 62.762’si (%51) anlaşma ile
sonuçlanırken, 61.118 (%49) uyuşmazlıkta anlaşma sağlanamamıştır.

•

Tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk kapsamında 28.314 başvuru
yapılmıştır. Arabuluculuk son tutanağı düzenlenen 24.236 uyuşmazlığın, 14.562’si (%60)
anlaşma ile sonuçlanırken, 9.674 (%40) uyuşmazlıkta anlaşma sağlanamamıştır.

•

Arabuluculuk eğitim izni verilen eğitim kuruluşu sayısı 47’ye ulaşmıştır.

•

2020 yılında 12 eğitim kuruluşuna daha iş hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi verme
izni verilmiştir. Böylece, iş hukukunda uzman arabuluculuk eğitim izni verilen eğitim
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kuruluşu sayısı 37’ye yükselmiştir.
14- Bilirkişilik ile İlgili Faaliyetler
•

Bilirkişilerin, bilirkişilik faaliyeti ile ilgili farkındalıklarını arttırmak, bilirkişilik hizmeti
ile raporların yazımında ülke genelinde geçerli olacak asgari bir standart oluşturularak bu
alanda uygulama birliğini sağlamak amacıyla “Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve
Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar” belirlenerek ilan edilmiştir.

•

30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik uyarınca verilecek
konkordato komiserliği eğitimlerinde uyulacak esaslar belirlenmiştir.

•

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 290 ıncı maddesi ile Konkordato Komiserliği ve
Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca konkordato komiserliği
başvuru usul ve esasları belirlenerek, 17.09.2020 tarihinde yayımlanmıştır. Bu doğrultuda
e-devlet altyapısı hazırlanarak bilirkişilik bölge kurulları tarafından 28 Eylül - 20 Ekim
2020 tarihleri arasında Vatandaş Portal (vatandas.uyap.gov.tr) üzerinden konkordato
komiserliği başvurularının alınması sağlanmıştır.

•

Bilirkişilik Temel Eğitimi Müfredatı ve Temel Eğitim Kaynak Kitabı’nın güncellemesi
amacıyla akademisyen ve bilirkişilerden oluşan çalışma grubu ile yürütülen çalışmalar
sonucunda Temel Eğitim Müfredatı güncellenmiş ve Temel Eğitim Kaynak Kitabı içeriği
güncellenen müfredata göre yenilenmiştir.

•

Bilirkişilerin denetim ve performanslarının değerlendirilmesi amacıyla Bilirkişilik
Yönetmeliği Değişiklik Taslağı hazırlanmıştır.

•

Bilirkişi mobil uygulaması “e-Bilirkişi” hayata geçirilmiştir.
UYAP Entegrasyonunun Sağlanması ve Diğer Teknik Faaliyetler
Bilirkişilik bölge kurullarının kullanacağı UYAP ekranları ve arayüzlerinin oluşturulması

ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 2020 yılı içerisinde UYAP sisteminde
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
•

Bilirkişi Portalda yer alan ‘Rapor Teslim Tarihi’ alanı “Raporu Getirmesi Gerektiği Tarih”
olarak güncellenmiştir. Bilirkişi Portala, “Raporu Getirdiği Tarih” isimli yeni bir alan
eklenmiştir.

•

Bilirkişilerin Portal üzerinden yaptıkları IBAN güncellemelerinin bölge kurulları
ekranlarından görüntülenmesi imkânı sağlanmıştır.
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•

Bilirkişi Portala “Bölge Kuruluna Evrak Gönder” menüsü eklenerek bilirkişilerin bu
alandan, kayıtlı bulundukları bölge kurullarına, nakil, savunma, şikâyet, bilgi güncelleme,
başvuruya itiraz ve uzmanlık alanı güncelleme dilekçelerini gönderme imkânı
sağlanmıştır.

•

Bilirkişi Portalda yer alan ‘Diploma’ alanı kaldırılarak başvurucuların diplomalarına
YÖKSİS üzerinden ulaşabilme imkânı sağlanmıştır.

•

Bilirkişilerin disiplin sorumluluğu nedeniyle yapılan denetim ve incelemelerde, bilirkişilik
bölge kurulları ekranlarından taraf vekillerine e-tebligat gönderme imkânı sağlanmıştır.

•

UYAP SMS bilgi sistemine abone olan bilirkişilere görevlendirildiklerinde otomatik
olarak SMS gönderilmesi imkânı sağlanmıştır.

•

Mahkemece seçilmesi halinde, bilirkişilerin verdikleri raporların hükme esas alınıp
alınmadığına ilişkin verinin, sicil ekranı ve rapor arşivinde de görüntülenmesi imkânı
sağlanmıştır.

•

Ceza mahkemeleri hâkimlerine, “Bilirkişi Portalda Görüntülenmesine İzin Verilen
Evraklar” isimli menüden evrakları seçebilme imkânı tanınmıştır.
İstatistiki Bilgiler

•

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında kurumsal yapının düzenlenmesi amacıyla
bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerde kurulan Bilirkişilik Bölge Kurulu sayısı
15'tir.

•

Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından 2020 yılı içinde, 913 bilirkişi hakkında uyarma, 239
bilirkişi hakkında geçici olarak listeden çıkarma, 190 bilirkişi hakkında ise kalıcı olarak
bilirkişilik sicili ve listesinden çıkarma olmak üzere toplam 1.342 bilirkişi hakkında
disiplin yaptırımı uygulanmıştır.

Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi
“Basın Sözcülüğü ile Medya İletişim Büroları” konulu 153/1 sayılı genelge kapsamında
oluşturulan medya iletişim ofisleri ile yine genelge kapsamında basın sözcüsü olarak
görevlendirilen

Cumhuriyet

başsavcıları

ve

komisyon

başkanları,

kamuoyunun

bilgilendirilmesinin yararlı ve gerekli olduğu durumlarda basın açıklamaları yaparak faaliyetlerini
sürdürmektedirler.
Medya iletişim büroları, 143 ağır ceza merkezi ile 22 adli ve idari istinaf mahkemesi olmak
üzere 165 birimde faaliyetlerine devam etmektedir.
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Yeni kurulan ağır ceza merkezleri ile istinaf mahkemelerine de basın sözcüleri ve medya
iletişim bürolarında görev yapan personelin çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Yargıda Basın
Sözcülüğü ve Medya İletişim Büroları El Kitabı” dağıtılmış ve “Basın Sözcülüğü ile Medya
İletişim Büroları” genelgesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
Basın sözcüsü yargı mensupları ile medya iletişim bürosu personeline yönelik gelecek
dönemde yapılması planlanan eğitim çalışmalarının hazırlıklarına başlanılmıştır.

15-Uluslararası İlişkiler
Diğer alanlarda olduğu gibi adalet alanında da uluslararası ilişkilerin artırılması ve
geliştirilmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde;
•

Çok taraflı ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi suretiyle adli yardımlaşmanın daha etkin
yürütülebilmesinin sağlanması,

•

Güçlü bir örgüt yapısının oluşturulması amacı kapsamında ve uluslararası ilişkilerin daha
etkin yürütülmesi için dış temsilcilikleri de içerecek şekilde 2012 yılında atamaları yapılan
“Adalet Müşavirliği” uygulamasının sürdürülmesi,

•

Diğer ülkeler yanında ayrıca uluslararası kuruluşlarla da kurulan ilişkilerde daha etkin bir
politika oluşturulması,

Yönündeki çalışmalara devam edilmiştir.
Bakanlığımızca, uluslararası iş birliği çerçevesinde cezaî ve hukuki konularda uluslararası
adlî yardımlaşma, suçluların iadesi yanında hükümlülerin nakli, çocuk iadesi ve velayet
kararlarının tanınması ve tenfizi, nafaka alacaklarının tahsil edilebilmesi ile ilgili işlemler,
karşılıklılık ilkesi esas alınarak ve taraf olduğumuz ikili ve çok taraflı uluslararası sözleşmelere
uygun şekilde yürütülmeye devam etmektedir.
Uluslararası Çocuk Kaçırma
Tarafı olduğumuz “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Vechelerine Dair Lahey
Sözleşmesi” ve “Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi Çocukların
Velayetinin Yeniden Tesisine ilişkin Avrupa Sözleşmesi”nin uygulanmasına ilişkin yabancı
devletler tarafından Bakanlığımıza iletilen çocuk iadesi ve velayet kararlarının tanınması ile tenfiz
edilmesi yönündeki talepler ve yurt içinden Bakanlığımıza gönderilen aynı konudaki diğer
taleplere ilişkin 2020 yılı istatistikî verileri aşağıdaki gibidir:
Çocuk İadesi ve Şahsi İlişki Taleplerine İlişkin Tablo
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ÇOCUK İADESİ VE ŞAHSİ İLİŞKİ

YABANCI ÜLKE

TÜRKİYENİN

TALEPLERİ

TALEPLERİ

TALEPLERİ

TOPLAM

GÖNÜLLÜ ÇÖZÜM

44

11

55

MAHKEME KARARI (RED)

12

8

20

MAHKEME KARARI (KABUL)

12

1

13

SÖZLEŞMEYE UYGUN OLMAYA

29

5

34

BAŞVURULAR
VAZGEÇME

-

-

-

DEVAM EDEN BAŞVURULAR

185

56

241

TOPLAM

282

81

363

Nafaka Talep ve İşlemleri
Türkiye’nin tarafı olduğu çok taraflı milletlerarası andlaşmalar kapsamında, yabancı
devletler tarafından Bakanlığımıza bildirilen nafaka alacaklarının tahsil edilmesine yönelik
talepler ile yurt içinden Bakanlığımıza bildirilen aynı konudaki taleplere ilişkin 2020 yılı istatistiki
verileri aşağıdaki gibidir:
Yabancı Ülkelerden Yapılan Nafaka Talepleri Dosya Sayıları
SIRA NO

ÜLKE ADI

DOSYA SAYISI

1

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

1

2

ALMANYA

68

3

AVUSTURYA

25

4

BELARUS

5

5

BOSNA HERSEK

1

6

DANİMARKA

1

7

FİNLANDİYA

2

8

HOLLANDA

8

9

İRLANDA

1

10

İSKOÇYA

1

11

İSVİÇRE

9

12

LİTVANYA

1

13

NORVEÇ

7

14

POLONYA

2

15

SLOVAKYA

2
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16

UKRAYNA

1

TOPLAM

135

Türkiye’den Yabancı Ülkelere Yapılan Nafaka Talepleri Dosya Sayıları
SIRA NO

ÜLKE ADI

DOSYA SAYISI

1

ALMANYA

8

2

AVUSTURYA

1

3

BELÇİKA

2

4

FRANSA

1

5

İSVEÇ

1

6

İNGİLTERE

2

7

HOLLANDA

6

8

İTALYA

1

9

KAZAKİSTAN

1

TOPLAM

23

Ülkemize Gelen ve Ülkemizden Gönderilen Müteferrik Bilgi Talepleri
SIRA NO

ÜLKE ADI

DOSYA SAYISI

1

ALMANYA

7

2

AVUSTURYA

1

3

AZERBAYCAN

3

4

FAS

1

5

TÜRKİYE

1

TOPLAM

13

Suçluların İadesi Talep ve İşlemleri
Ülkemizin tarafı olduğu ikili ve çok taraflı milletlerarası andlaşmalar ile mütekabiliyet
çerçevesinde, yabancı devletler tarafından iletilen iade talepleri ile adlî mercilerimizce iletilen iade
taleplerimize ilişkin 2020 yılı istatistikî verileri aşağıda sunulmuştur:
İade Yoluyla Getirilen Suçlu Sayısı
121

ÜLKE

GELEN

ALMANYA-EU

8

AZERBAYCAN

2

BELARUS

1

BELÇİKA-EU

4

BULGARİSTAN-EU

5

CEZAYİR

1

FRANSA-EU

5

GÜRCİSTAN

24

HOLLANDA-EU

3

IRAK

5

İNGİLTERE

2

İSPANYA

2

İTALYA-EU

1

KAZAKİSTAN

1

KIRGIZİSTAN

2

KKTC

3

KOSOVA

1

MACARİSTAN-EU

1

ROMANYA-EU

1

RUSYA

1

SIRBİSTAN

1

UKRAYNA

4

YUNANİSTAN-EU

3

TOPLAM

81*
*Bu Dosyaların Talep Tarihleri Daha Önceki Yıllara Dayanabilir.

Yabancı Ülkelere İade Yoluyla Giden Suçlu Sayısı
ÜLKE

GİDEN

AZERBAYCAN

3

DANİMARKA-EU

1

İRAN

1

TOPLAM

5*
*Bu Dosyaların Talep Tarihleri Daha Önceki Yıllara Dayanabilir.

Hukuki Konularda Uluslararası Tebligat
Ülkemizin tarafı olduğu ikili ve çok taraflı milletlerarası andlaşmalar ile mütekabiliyet
çerçevesinde, yabancı devletler tarafından Bakanlığımıza iletilen hukuk tebligat talepleri ile adlî
mercilerimizce Bakanlığımıza gönderilen hukuk tebligat taleplerimize ilişkin 2020 yılı istatistikî
verileri aşağıda sunulmuştur:
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Ülkemize Gelen Hukuk Tebligat Dosya Sayıları
Talep Eden Ülke

Dosya Sayısı

ALMANYA

572

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

41

ARNAVUTLUK

1

AVUSTURYA

153

AZERBAYCAN

13

BELARUS

14

BELÇİKA

59

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

3

BOSNA HERSEK

7

BULGARİSTAN

19

CİBUTİ

1

ÇEKYA

48

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

6

DANİMARKA

26

ENDONEZYA

4

FAS

2

FİNLANDİYA

12

FRANSA

160

HIRVATİSTAN
HOLLANDA

1
128

IRAK

2

İNGİLTERE

29

İRAN

8

İSPANYA

3

İSRAİL

4

İSVEÇ

14

İSVİÇRE

56

İTALYA

35

JAPONYA

1

KANADA

1

KARADAĞ

1

KATAR

1

KAZAKİSTAN

2

KUVEYT

1

LETONYA CUMHURİYETİ

5

LİTVANYA
LÜKSEMBURG

8
1
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MACARİSTAN

37

KUZEY MAKEDONYA

3

MALTA

1

MISIR

13

MONAKO

1

NORVEÇ

13

ÖZBEKİSTAN

2

POLONYA

65

ROMANYA

34

RUSYA FEDERASYONU

36

SIRBİSTAN

1

SLOVAKYA

9

SLOVENYA

2

SUUDİ ARABİSTAN

1

TACİKİSTAN

1

TATARİSTAN

2

TUNUS

1

UKRAYNA

10

UMMAN

3

ÜRDÜN

5

VENEZUELLA

1

YUNANİSTAN

28

TOPLAM
1683

Yabancı Ülkelere Gönderilen Tebligat Dosya Sayıları
Yerine Getiren Ülke
AFGANİSTAN

Dosya Sayısı
11

ALMANYA

7950

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

342

ARNAVUTLUK

5

AVUSTRALYA

73

AVUSTURYA

947

AZERBAYCAN

163

BAHREYN

3

BANGLADEŞ

1

BELARUS

19

BELÇİKA

130

BELİZE

1

124

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

53

BOSNA HERSEK

8

BREZİLYA

4

BULGARİSTAN

94

CEZAYİR

64

ÇAD

1

ÇEKYA

6

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

47

DANİMARKA

67

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

1

DOMİNİK CUMHURİYETİ

1

EKVADOR CUMHURİYETİ

1

ENDONEZYA

10

ERMENİSTAN

3

FAS

40

FİNLANDİYA

22

FİLDİŞİ SAHİLLERİ

1

FİLİPİNLER

6

FİLİSTİN

6

FRANSA

380

GABON CUMHURİYETİ

2

GİNE

1

GÜNEY AFRİKA

10

GÜNEY SUDAN

2

GÜRCİSTAN

56

HIRVATİSTAN

1

HİNDİSTAN

13

HOLLANDA

459

HONG KONG

2

IRAK

58

İNGİLTERE

328

İRAN

78

İRLANDA

32

İSKOÇYA

5

İSPANYA

40

İSRAİL

26

İSVEÇ

84

İSVİÇRE

153

İTALYA

67

İZLANDA

4

125

JAPONYA

20

KANADA

45

KARADAĞ

5

KATAR

18

KAZAKİSTAN

55

KENYA

2

KIRGIZİSTAN

22

GÜNEY KORE

6

KOLOMBİYA

5

KOSOVA

1

KUVEYT

10

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

154

KUZEY İRLANDA

33

LETONYA CUMHURİYETİ

2

LİBYA

13

LİTVANYA

4

LÜBNAN

11

LÜKSEMBURG

10

MACARİSTAN

11

KUZEY MAKEDONYA

22

MALEZYA

1

MALDİV ADALARI

2

MALİ

3

MALTA

6

MEKSİKA

5

MISIR

18

MOĞOLİSTAN

1

MOLDOVA

38

NORVEÇ

35

NİJERYA

3

ÖZBEKİSTAN

38

PAKİSTAN

2

PANAMA

7

PARAGUAY

1

PERU

2

POLONYA

27

PORTEKİZ

6

ROMANYA

42

RUSYA FEDERASYONU

154

SENEGAL

5
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SIRBİSTAN

16

SİNGAPUR

8

SLOVAKYA

7

SLOVENYA

2

SOMALİ

2

SUDAN

4

SUUDİ ARABİSTAN

68

SURİNAM

1

SRİ LANKA

1

ŞİLİ

3

TACİKİSTAN

2

TANZANYA

5

TAYLAND

3

TUNUS

13

TÜRKMENİSTAN

29

UGANDA

2

UKRAYNA

65

UMMAN

6

ÜRDÜN

12

VİETNAM

2

VİRJİN ADALARI

4

YENİ ZELANDA

4

YUNANİSTAN

41

ZAMBİYA

2

TOPLAM
13028

127

16- Avrupa Birliği ile İlgili Faaliyetler
AB Müzakere Sürecine İlişkin Çalışmalar
Tam üyelik görüşmeleri sürecinde Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen çalışmalar
kapsamında Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23. Fasıl, doğrudan Bakanlığımızın sorumluluk
alanında bulunmaktadır.
Bunun dışında ayrıca Bakanlığımızın dolaylı olarak sorumluluğu altında bulunan: “3. İş
Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestîsi”, “4. Sermayenin Serbest Dolaşımı”, "6. Şirketler
Hukuku”, “7. Fikrî Mülkiyet Hukuku”, “10. Bilgi Toplumu ve Medya”, “19. Sosyal Politika ve
İstihdam”, “24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, “27. Çevre”, “28. Tüketicinin ve Sağlığın
Korunması”, “32. Mali Kontrol” başlıklı fasılların müzakerelerine de Bakanlığımızca katkı
sunulmaktadır.
AB Destekli Proje Faaliyetleri
AB Komisyonu tarafından IPA II döneminin sadece ilk üç yılı olan 2014, 2015 ve 2016
yıllarında yargı sektörüne fon sağlanmış olup geriye kalan son dört programlama yılında yargı
sektörüne herhangi bir fon sağlanmamıştır.
Ülke bazlı tahsisatın kalkması nedeni ile daha rekabetçi bir yarış içinde olacağımız IPA III
(2021-2027) döneminde bu bilinçle yargı sektöründe daha olgun, ilgili ve fonlanabilir projeler
oluşturulması ve böylelikle IPA kaynaklarının herhangi bir fon kaybı yaşanmaksızın etkin şekilde
kullanılmasına yönelik çalışmalarımız özverili bir şekilde yapılarak tamamlanmıştır.
IPA sürecinde Ulusal Politika Uyum Koordinatörü olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı ve AB Başkanlığının yorum ve değerlendirmeleri çerçevesinde proje önerilerine
ilişkin aksiyon fişleri revize edilerek toplam 82.500.000 Avro bütçeli, 21 nihai aksiyon fişi 2
Temmuz 2020 tarihinde AB Komisyonu değerlendirmesine sunulmak üzere AB Başkanlığı’na
iletilmiştir.
Genel Olarak
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Bakanlığımız adına yargı sektöründeki
AB projelerinden sorumludur. IPA fonları yedi yıllık dönemler halinde programlanmaktadır.
2007-2013 yıllarını kapsayan IPA-I dönemine ilişkin yargı alanında tamamlanan 21 proje
vardır.IPA II dönemi 2014-2020 yıllarını, IPA III dönemi ise 2021-2027 yıllarını kapsamaktadır.
2020 Yılı AB Proje Uygulamaları Bürosu Tarafından Katılım Sağlanan Toplantılar
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Katılım
S.No

Açıklama

Sağlanan
Çalışma

1

Proje Eşgüdüm Kurulu (PEK) Toplantıları

1

2

Yargı Sektörü İzleme ve Değerlendirme Toplantısı (SCM)

2

3

AB Başkanlığı, Avrupa Konseyi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen,
katılım sağlanan çalışmalar ve toplantılar

19

IPA I, IPA II, IPA III Programlaması kapsamında yapılan Proje toplantıları ile katılım
4

sağlanan toplantılar ve Eşleştirme Mekanizması Kapsamında Katılım Sağlanan

123

Toplantılar
5

Diğer Projeler Kapsamında katılım sağlanan toplantılar

10

İhale Hazırlıklarında Kamu Kurumlarını Desteklemeye Yönelik Teknik Yardım
6

Projesi(STEP), Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama

15

Merkezi (ATAUM) ve diğer konularda katılım sağlanan Eğitimler
7

Mali İşbirliği Koordinasyonu Kurulu Toplantısı (MİK)

2

8

IPA İzleme Komitesi Toplantısı

2

9

Temel Haklar kapsamında gerçekleştirilen toplantılar

2

10

AB Birlik Programları kapsamında gerçekleştirilen toplantılar

10

11

Ertelenen ve İptal Edilen Toplantılar

9

12

TAIEX

1

TOPLAM

197

Vize Serbestisi Sürecinin Koordinasyonu
16 Aralık 2013 tarihinde, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Geri Kabul Anlaşması’nın
imzalanması ile eşzamanlı olarak vatandaşlarımızın Schengen Bölgesi’ne vize aranmaksızın ve 90
gün süreyle seyahat etmelerine olanak sağlayacak olan Vize Serbestisi Diyaloğu başlamıştır. Vize
Serbestisi Diyaloğu Vize Serbestisi Yol Haritası kapsamında 72 kriter esas alınarak
yürütülmektedir.
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Avrupa Komisyonu tarafından bu 72 kriterden 6 tanesi için ülkemizden ilave çalışmalar
yapılmasının beklendiği ifade edilmiştir. Bu kriterler:
•

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gözden geçirilmesi,

•

Terörle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi,

•

Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) tavsiyeleri çerçevesinde yolsuzlukla
mücadele tedbirlerinin alınması,

•

Cezai konularda, tüm AB üyeleriyle etkili adli iş birliği yapılması,

•

EUROPOL ile operasyonel iş birliği anlaşması akdedilmesi,

•

Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın tüm hükümlerinin uygulanmasıdır.
Konuya ilişkin olarak, SİYAK (Siyasi İşler Alt Komitesi) ve Reform Eylem Grubu (REG)

toplantılarında alınan kararların uygulamaya geçirilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır.
24 Aralık 2020 tarihinde AB Başkanlığı önderliğinde SİYAK toplantısı gerçekleştirilmiş
olup toplantıya Bakanlığımızca katılım sağlanmıştır.
Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Müzakereleri
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği Kararı) gereği, Türkiye ile Avrupa
Birliği arasındaki ortak gümrük birliği tarifesi uygulaması çerçevesinde, AB’nin serbest ticaret
anlaşması yaptığı ülkeler ile ülkemizin de STA sözleşmesi yapması hususundaki yükümlülük
gereğince yapılan STA müzakereleri, yürütülmeye devam etmektedir.
Dünya Ticaret Örgütü düzenlemelerinin günümüzün gereksinimlerini karşılayamaması ve
çok taraflı ticaret düzeninin yeni pazar açılımları konusunda yetersiz kalması ülkeleri, ikili ve
bölgesel ticaret anlaşmaları yapmaya yöneltmiş, STA son dönemde yaygınlaşmıştır.
STA’ların "fikri mülkiyet hakları", "şeffaflık", "elektronik ticaret", "genel hükümler" konu
başlıklarına ilişkin gündem maddeleri ile ilgili Bakanlığımızca görüş bildirilmekte ve konuyla
ilgili toplantılara katılım sağlanmaktadır. Belirtilen konularda STA taslak metinlerindeki
hükümlerin yasal

düzenlemelerimiz

ve uygulamalarımız ile

uyumlu olup

olmadığı

değerlendirilmektedir. 2020 yılında sekiz STA metnine görüş verilmiştir.
Eğitim Faaliyetleri
10 Temmuz 2018 tarih, 30474 sayı ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 45/1
maddesine göre; görev alanına giren konularda personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimi ile ilgili
işlemleri yürütmek Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır.
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Bu kapsamda, yargının idari ve adli kapasitesinin güçlendirilmesi ve uluslararası temsil gücünü
artırılması amacıyla, hâkim ve Cumhuriyet savcıları için yabancı dil eğitimi, lisansüstü eğitim, AB
hukuku konusunda eğitim ve yurt dışı çalışma ziyaretleri yoluyla yargının değişik alanlarında AB
ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinin tanıtılması gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

17- Adli Sicil ve İstatistik Hizmetleri
Adli Sicil Hizmetleri
Bakanlığımızca yıl içerisinde yürütülmüş olan faaliyetler şu şekildedir;
• 2020 yılında toplam 467.406 adli sicil kaydı (İlgililerin talebi üzerine 259.882; re’sen
207.524 adet) silinmiştir.
• Adli sicil kaydı bulunmayan kişilerin, on bir yabancı dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca,
İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Arapça, Çince ve Rusça ) adli sicil
sorgulama sonucu almaları mümkün olup, talep etmeleri durumunda bulundukları yer
adalet komisyonlarınca üzerindeki barkod numarasıyla doğruluğu tespit edilerek apostil
şerhi verilmektedir. 2020 yılında e-Apostil başvuru yoluyla 1.101 adet yabancı dilde adli
sicil belgesi verilmiştir.
• 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13’üncü maddesine 6353 sayılı Kanun’la eklenen 2’nci
fıkrada öngörülen ‘Adli Sicil Paylaşım Projesi’ uyarınca, Bakanlığımız ile diğer kamu
kurum ve kuruluşları arasında yapılan ortak çalışma sonucu geliştirilen yazılımlarla eDevlet ve UYAP ağı üzerinden Adli Sicil Bilişim Sistemi’ne erişim sağlanmıştır.
Bu kapsamda;
-2020 yılı Aralık ayı itibarıyla 75 ayrı protokol kapsamında adli sicil paylaşım sistemi
kullanıma açılarak kamu kurum ve kuruluşlarınca 2020 yılı içerisinde 19.585.750
(kaymakamlıklar hariç) adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması yapılmıştır.
-TÜRKSAT ile yapılan protokol uyarınca e-Devlet şifresiyle gerçek kişilere 2013 yılı
Haziran ayından itibaren Adli Sicil Bilişim Sistemi üzerinden doğrudan adli sicil ve arşiv
kaydı alma imkânı sağlanmıştır. Bu kapsamda e-Devlet üzerinden gerçek kişiler tarafından
2020 yılında 18.256.681 adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması yapılmıştır.
-Kaymakamlıklarca 2020 yılı içerisinde 161.900 adli sicil sorgulaması yapılmıştır.
-2020 yılı içerisinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından 974.816, UYAP
mahkeme ve savcılık birimlerinde 3.183.542 ve 592 taşra adli sicil biriminde 1.500.884
adli sicil kaydı sorgulama işlemi yapılmıştır.
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-Yurt dışı temsilciliklerimizce “Konsolosluk.Net” üzerinden 2020 yılında 17.536 adli sicil
kaydı sorgulaması yapılmıştır.
-2020 yılı içerisinde toplam 43.681.109 adli sicil kaydı sorgulaması yapılarak, günde
ortalama 120.000 sorgu gerçekleştirilmiştir.
-2020 yılında 620.671 ceza, 556.012 tâli karar, 359.556 yerine getirme fişi merkezî adli
sicil veri tabanına işlenmiştir. Yıl içerisinde silinenlerin mahsubu sonucunda; 31.12.2020
tarihi itibarıyla, 7.276.953 erkek ve 570.067 kadın olmak üzere toplam 7.847.020 kişiye ait
9.446.829 ceza, 8.319.158 tâli karar, 4.831.329 yerine getirme fişi olmak üzere toplam adli
sicil kayıt sayısı 22.597.316’dır.
Adli Sicil Bilişim Sisteminin (ASBS) Yenilenmesi Projesi
Güncel teknolojiye ve TÜBİTAK tarafından belirlenen kamu standartlarına uygun olarak adli
sicil silme taleplerine ilişkin süreçlerin hızlandırılması, e-Devlet üzerinden adli sicil silme
başvurusunun online olarak alınması ve Bakanlığımızdan her bir başvuru evrakı için işlemin hangi
aşamada olduğuna dair bilgilendirme ekranı oluşturulması, adli sicil veri temizliğinin
gerçekleştirilmesi, UYAP-ASBS arasında tam bir entegrasyon sağlanması (otomatik fiş transferi),
Adli Sicil Veri Tabanı’ndan adli sicil temelli istatistik elde edilmesine ilişkin teknik şartname
hazırlanmıştır.
Bu doğrultuda Bakanlığımız ile Türksat A.Ş. arasında adli sicil bilgi sisteminin güncellenmesi
hususunda sözleşme imzalanmış olup, 4 Kasım 2019 tarihinde işe başlama tutanağı imzalanarak
çalışmalara başlanmıştır.
Proje kapsamında Adli Sicil Bilgi Sistemi ve UYAP arasında sağlanması beklenen entegrasyon
süreçleri plânlanmış ve tasarımı yapılarak gerçekleştirme sürecine geçilmiştir. Adli Sicil Bilgi
Sistemi ve e-Devlet arasında sağlanması beklenen entegrasyon süreçlerine ilişkin tüm paydaşların
katılımı ile toplantılar yapılmıştır.
Hâlihazırda projenin kullanıcı ihtiyaçları tespit edilerek hazırlanan analiz ve tasarım raporları
onaylanmıştır. Ayrıca Türksat tarafından yazılım geliştirme ve test planı çalışmaları hâlen devam
etmektedir.
Adli İstatistik Hizmetleri
2020 yılı adli istatistik faaliyetleri ile ilgili olarak:
•

Resmî İstatistik Programı (RİP) çerçevesinde; Cumhuriyet başsavcılıkları, ceza ve hukuk
mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri, icra
müdürlükleri ve infaz hâkimliklerinde yer alan adli birimlere ait bilgiler Adli Veri
Bankası’ndan anlık olarak, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yargıtay,
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Danıştay, Yüksek Hakem Kurulu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adli Tıp Kurumu,
Noterler Birliği’ne ait istatistikî bilgiler yıllık olarak fizikî ortamda derlenmektedir.
Ayrıca, Bakanlık birimleri ile ulusal ve uluslararası kullanıcıların talep ettikleri ve
yıllık olarak alınan verilerle karşılanamayan konularda, özel olarak geliştirilen formlarla;
Cumhuriyet başsavcılıkları ve ceza mahkemelerinden üçer aylık dönemler hâlinde derlenen
verilerden hazırlanan tablolar, talep eden ilgili birimlere sunulmuştur. Toplanan veriler
arasındaki tutarsızlıklar tespit edilerek düzeltilmiş, hatalar ayıklanmış ve kalite kontrolü
yapıldıktan sonra istatistik veri tabanına aktarılmıştır.
•

2019 yılına ilişkin adli istatistiklerin veri toplama, raporlama, sorgulama, kalite kontrol,
analiz, çözümleme, tablolama ve yayın hazırlama işlemleri tamamlanarak hizmete özel
hazırlanan “Adli İstatistikler 2019” kitabının basımı gerçekleştirilmiş ve Bakanlığımız
birimlerine, Cumhuriyet başsavcılıklarına, adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarına ve
paydaş kurumlara gönderilmiştir.
Ayrıca yıllık olarak derlenen veriler, “Adli İstatistikler” ve “Adli İstatistik Bülteni”
adı altında yayımlanmıştır. Yine, RİP kapsamında Türkçe ve İngilizce hazırlanan “Adalet
İstatistikleri 2019” kitabının çalışmaları tamamlanarak yayımlanmıştır.

•

Özel konulu kitap çalışması kapsamında gündem oluşturan konulardan seçilen; “Boşanma
ve Boşanma ile İlişkili Davalar, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun ile İlgili İstatistikler 2012-2019” hizmete özel kitabı
hazırlanmıştır.

•

Bölge idare ve bölge adliye mahkemesi iş yükleri haricinde karar türlerine ilişkin istatistikî
verilerin temini amacıyla Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan
istatistik bilgi toplama formları Türkiye geneli bölge idare ve bölge adliye mahkemelerince
doldurularak gönderilmiştir. Söz konusu formlardan derlenen veriler Bakanlığımız ilgili
birimlerine iletilmiştir.

•

UYAP Bilişim Sistemi’ne alınan exadata ile ayrı bir veri ambarı oluşturulmuştur.
Oluşturulan veri ambarında yeni tasarlanan modellemeler üzerinde istenilen değişkenler
eklenerek yeni sorgu ekranları tasarlanmıştır. Yeni sorgu ekranlarından elde edilen
verilerden üretilen detaylı istatistikler, talep eden Bakanlığımız birimlerine ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlara ve diğer kullanıcılara sunulmuştur.

•

2017-2021 Resmî İstatistik Programı’nda yer alan ceza infaz kurumu istatistiklerinin
yayınının TÜİK koordinatörlüğünde Bakanlığımıza devrine ilişkin hazırlık çalışmaları
tamamlanmıştır.
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•

15.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun kapsamında etki analizi çalışmaları yapılmıştır.

•

İlk derece, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’da bulunan dosyaların istinaf
mahkemelerinin faaliyete geçtiği tarihten önceki ve sonraki dört yıl esas alınarak dosya,
suç ve davaların ortalama görülme sürelerine ilişkin UYAP'ta tutulan kayıtlar ile
oluşturulan "Adli Veri Bankası" kapsamında hazırlanan ekranlardan elde edilen veriler ile
Yargıtay Başkanlığı’ndan elde edilen veriler üzerinde etki analizi çalışması
tamamlanmıştır.

•

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında; Bakanlığımız tarafından Türk Ceza Kanunu’nda son
on yıl içinde değişiklik yapılan maddeler incelenmiş ve ceza mahkemelerine ilk defa açılan
dosyalardaki suç sayıları esas alınarak, kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten
önceki ve yürürlük tarihinden sonraki suç sayılarına ilişkin yapılan çalışma sonucunda suç
sayısı değişimleri analiz edilmiştir.

•

“Adli Veri Bankası” çalışmaları kapsamında Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan Cumhuriyet başsavcılığı, denetimli serbestlik, ceza ve hukuk
mahkemeleri, idari yargı, icra daireleri, adli tıp ve personel modüllerine yönelik değişken
belirleme ve kayıt deseni çalışması neticesinde, UYAP ekranları üzerinde test
çalışmalarına ve değişken değerlendirmelerine devam edilmiştir.

•

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda; adli yargı hâkim ve savcı
adaylarına “Adli İstatistik ve UYAP'a Doğru, Eksiksiz ve Zamanında Veri Girişinin
Önemi” konularında farkındalık eğitimleri verilmiştir.

•

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda,
"6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"
kapsamında oluşturulan, "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu" ile 2020
yılına ait üçer aylık dönemler şeklinde toplanan veriler paylaşılmış olup, veriler üzerinde
gerekli analiz çalışmaları yapılmıştır.

•

Hedef Süre İzleme ve Değerlendirme Kurulu çalışmaları kapsamında; soruşturma aşaması
ile ilk derece ceza mahkemeleri ve idari mahkemelere yönelik gecikme nedenlerine ait
veriler analiz edilmiştir.

• Adli yardım sisteminin geliştirilmesine yönelik yeni politikaların ortaya konulabilmesi
açısından suç mağdurlarına, şiddet mağduru kadınlara, adli sürece dâhil olan çocuklara ve
dezavantajlı gruplara ilişkin ihtiyaç duyulan istatistikî verilerin UYAP Bilişim Sistemi
üzerinden temin edilmesi amacıyla Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü koordinesinde
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile Adli Destek ve Mağdur
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Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın katılımıyla çalışma grubu kurularak çalışmalara
başlanmıştır.

18. Kanun Yararına Temyiz İşlemleriyle İlgili Faaliyetler
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin
38/1-(j) maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 363 üncü maddesi ile İdari
Yargılama Usulü Kanunu’nun 51 inci maddesi uyarınca, kanun yararına temyiz yoluna
başvurulması işlemleri Bakanlığımızca (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü) yürütülmektedir.

2020 yılı itibarıyla kanun yararına temyiz işlemleri sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2020 Yılı Kanun Yararına Temyiz İşlemleri
Konusu
Toplam dosya sayısı
Eksik tebligat sebebiyle iade
Bakanlık gerekçeli ret

Sayısı
2025
15
1327

Kanun yararına temyiz edilen

35

Yargıtay’ca kanun yararına bozulan

14

Yargıtay’ca kanun yararına temyiz talebi reddedilen

3

Yargıtay incelemesi devam eden

18

Derdest dosya sayısı

648

19-Kanun Yararına Bozma İşlemleriyle İlgili Faaliyetler
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 38/1-(j)
maddesi ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309’uncu maddesi uyarınca, hâkim veya
mahkeme tarafından verilen, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen kararlara
karşı kanun yararına bozma yoluna başvurulması işlemleri Bakanlığımızca (Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü) yürütülmektedir.
2020 yılı itibariyle kanun yararına bozma işlemleri sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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2020 Yılı Kanun Yararına Bozma İşlemleri
Sayısı

Oranı

Devir

5.832

-

Gelen

21.005

-

Toplam

26.837

-

Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilmeyen

15.224

%74

Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilen

5.030

%24

337

%2

Derdest

6.246

-

Yargıtay’ca Bozulan

3.455

%87

536

%13

Birleşen Sayısı/Oranı

Yargıtay’ca Reddedilen

20-Bakanlık Tarafından Yürütülen Diğer Faaliyet ve Projeler
Yargıda Hedef Süre Uygulaması
Yargıda Hedef Süre Uygulaması; her bir dava ve soruşturma için hedef süre öngörerek
hedeflenen sürede tamamlanamayan dava ve soruşturmaların hızlandırılması amacıyla çözümler
üretilmesini ve bu sayede yargılama ve soruşturma sürelerinin kısaltılmasını amaçlayan bir dava
yönetim sistemidir.
Yargıda Hedef Süre Uygulaması’na; adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri, ceza
mahkemeleri ile idari yargı ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde 03/09/2018 tarihinde; adli
yargı ilk derece Cumhuriyet başsavcılıklarında ise 01/10/2018 tarihinde başlanılmıştır.
Diğer yandan; soruşturma, kovuşturma veya yargılama hedef sürelerinin dava taraflarına
tebliğ edilmesi uygulamasına ise 01/01/2019 tarihinde geçilmiştir.
22/01/2019 tarihli Bakanlık Olur'u ile Hedef Süre İzleme ve Değerlendirme Kurulu (Bakan
Yardımcısı başkanlığında, HSK Üyesi, HSK Genel Sekreteri, HSK Teftiş Kurulu Başkanı, Adli
Sicil ve İstatistik Genel Müdürü, Bilgi İşlem Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı’nın
katılımı ile) oluşturulmuştur.
Kurul, belirli aralıklarla toplanarak hedef süre uygulamasına ilişkin ölçümlenen verileri ve
raporları değerlendirerek hedef süreler bağlamında yargı sisteminde meydana gelen aksaklıkları
tespit etmekte ve tespit edilen sorunların çözümüne yönelik kararları almaktadır.
Hedef süre izleme ve değerlendirme Kurulu’nun, 09/01/2020 tarihli ve 2020/3 sayılı kararı
uyarınca hedef süre uygulamasının güçlendirilmesi ve her yıl Ocak ayı sonunda gönderilen
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başsavcılık ve komisyon başkanlıklarından raporlarının değerlendirilmesi için çalışma grupları
oluşturulmuştur.
Hedef Süre İzleme ve Değerlendirme Kurulu, 17/12/2020 tarihinde 4. toplantısını
gerçekleştirmiştir. Kurul çalışma gruplarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda, bazı
davaların süresinin güncellenmesi, gecikme nedenlerinin güncellenmesi, sisteme ilişkin birtakım
değişikliklerin yapılması konusunda kararlar almıştır. Ayrıca bölge adliye ve bölge idare
mahkemelerinde hedef süre uygulamasına geçilmesine yönelik çalışmalara başlanılmasına karar
verilmiştir.
Yargı Reformu Stratejisi Belgesinde yer alan 4.2 hedefi uyarınca, “Yargıda Hedef Süre”
uygulaması vasıtasıyla sistemin şeffaflığı artırılacak ve makul sürede yargılanma hakkı daha etkin
korunacaktır. Bu kapsamda, hedef süre uygulaması takip edilecek ve hedef süreyi aşan dosyalara
yönelik önlemler alınacak, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile Adli Tıp Kurumu’nun
faaliyet alanındaki iş ve işlemleri için belirleyeceği hedef sürelerin uygulamaya geçirilmesine
yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, savcılık ve mahkemelerin genel hedef süre içerisinde
kalarak kendi hedef sürelerini belirlemeleri sağlanarak adli süreçler esnasında bilgi ve belge
istenilen kurum ve kuruluşların istemleri en kısa sürede yerine getirmelerine yönelik tedbirler
geliştirilecektir.
Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi
Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi aracılığıyla teknolojik gelişmelerin mevcut
sisteme dâhil edilmesi ve adli tebligat prosedürlerinde yer alan aktörlerin son derece önemli hukuki
sonuçlar doğuran tebligat hukuku alanında eğitim almalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu
proje kapsamında Tebligat Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle yargının daha etkin ve verimli
çalışmasının önündeki bazı engellerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.
Proje; adli tebligat sisteminin gereken yasal değişiklikler ile desteklenmesi, adli tebligat
sisteminde yer alan aktörlerin yeterlilikleri ile becerilerinin geliştirilmesi ve Adalet Bakanlığı ve
ilgili tüm paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda elektronik adli tebligat sisteminin Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi ile yakın iş birliği yapılarak güçlendirilmesi şeklindeki üç ana bileşenden
oluşmaktadır.
Birinci bileşen kapsamında; kanunlar ve uygulamaya dair konular dâhil olmak üzere adli
tebligat sistemindeki engeller tespit edilerek gerekli yasal değişikliklerin yapılması ve adli tebligat
sisteminin yeniden yapılandırılması hedeflenmiştir.
İkinci bileşen kapsamında; posta hizmetleri personeli, mahkeme personeli, kaymakamlar,
muhtarlar, kolluk birimleri ve adalet meslek mensupları ile uluslararası adli tebligat sisteminde
137

görev yapan Dışişleri Bakanlığı personeli ve ilgili diğer bakanlık personelinin nitelik ve
becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Üçüncü bileşen kapsamında; elektronik adli tebligat sisteminin güçlendirilmesi ve
yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
27 Ekim 2020 tarihi itibarıyla kapanışı gerçekleştirilen Adli Tebligat Sisteminin
İyileştirilmesi Projesi ile;
•

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan 63 kişiye eğitici eğitimi verilmiştir.
Eğitmenler tarafından 1.622 Adalet Bakanlığı personeli, 1.662 PTT çalışanı ve 1.749
muhtara eğitim verilmiştir.

•

Elektronik tebligat sisteminin uygulamaya girdiği 01.01.2019 tarihinden 2020 yılı sonuna
kadar toplam 40.260.466 adet tebligat elektronik olarak yapılmıştır. Ayrıca; elektronik
tebligatta kâğıt kullanımına gerek kalmadığı için doğanın ve yeşilin korunmasına katkı
sağlamış bu sayede 23.955 yetişkin ağaca tekabül eden 1.409 ton kâğıt israfının önüne
geçilmiş ve toplamda 532.139.223-TL tasarruf sağlanmıştır.

Bu kapsamda Proje’ye ilişkin 2020 yılında gerçekleştirilen bazı faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:
•

15 Ocak 2020 tarihinde Adalet Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu, PTT ve diğer kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bir araya
geldiği “Elektronik Tebligat Tanıtım Programı” gerçekleştirilmiştir.

•

12 Şubat 2020 tarihinde adliye ve PTT çalışanları ile muhtarlara yönelik Denetimlerin
Değerlendirilmesi konulu çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

•

18 Şubat 2020 ve 17 Haziran 2020 tarihlerinde Elektronik Tebligat Protokolünün
hazırlanması amacıyla çalışma toplantıları gerçekleştirilmiştir.

•

17 Mart 2020 tarihinde Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerinin değerlendirilmesi
toplantısı gerçekleştirilmiştir.

•

2 Nisan 2020 tarihinde yedinci Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

•

7 Ekim 2020 tarihlerinde Proje kapsamında verilen eğitimlerinin değerlendirilmesine
yönelik çevrimiçi çalışma toplantısı yapılmıştır.

•

20 Ekim 2020 tarihinde Bakanlığımız ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında Adli
Tebligat İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
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Yargının iş yükünü azaltmak, yargılamaları hızlandırmak, yargı mercilerine başvurulardan
daha etkin sonuçlar alınmasını sağlamak amaçları ile Avrupa Birliği ülkelerindeki en iyi
uygulamalardan hareketle bir mahkeme yönetimi sisteminin kurulması ve kurulacak bu sisteminin
amaca uygun şekilde işletilmesini sağlayacak teknik alt yapının oluşturulması hedeflenerek
mahkeme yönetim sisteminin geliştirilmesi projesi oluşturulmuştur.
Avrupa Konseyi ile birlikte yürütülen bu proje ile Avrupa ülkelerindeki standartlar ve bu
ülkelerdeki en iyi uygulamalar esas alınarak düzenlenen yeni mahkeme yönetimi sisteminin ülke
geneline yaygınlaştırılması, adliyelere kurulacak olan ön büro, danışma masası ve kısıtlı alanlar
sayesinde hâkim, savcı ve personele daha verimli bir şekilde çalışabilecekleri ortamlar
oluşturularak yapılan işin kalitesinin, verimliliğin ve hızının artırılması ve yine bu kapsamda
yararlanıcıların da adliye hizmetlerini daha hızlı ve kaliteli olarak alabileceği öngörülmektedir.
Proje tamamlanmış olup “Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”
kapsamında oluşturulan sistemin devamı niteliğinde olarak 2020 yılında Akhisar, Arhavi,
Beyşehir, Doğubayazıt, Fatsa, Gaziantep, Karaman, Şanlıurfa, Taşköprü ve Ürgüp adliyelerinin
de yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamına alınması ile birlikte toplam 155 adliyede bu proje
uygulanmaya başlanmıştır.
Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliklerinin Arttırılması Projesi
Bakanlığımız ile İspanya Krallığı Hâkimler Genel Kurulu arasında yürütülmekte olan Hâkim ve
Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi 15 Mart 2019 tarihinde
imzalanmıştır. Proje çalışmaları 31 Mayıs 2019 tarihinde başlamış olup 31 Mayıs 2021 tarihinde
bitecektir.
Projenin genel hedefi yargının bağımsızlığı, kalitesi, etkililiği ve etkinliğinin arttırılması
amacıyla hâkim ve savcı adaylarının eğitiminin, verimliliğinin ve etkinliğinin Avrupa
standartlarına uygun olarak arttırılmasıdır.
Projenin spesifik hedefi, hâkim ve savcı adaylarının göreve başlamalarından sonra objektif,
tarafsız ve yetkin performans sergilemelerini sağlamak amacıyla adaylık dönemlerinde Avrupa
standartlarına uygun bir eğitim ve staj modelinin oluşturulmasıdır.
Proje, adayların adliyelerdeki mahkeme ve savcılık stajlarına ve istinaf mahkemelerindeki
stajlarına yöneliktir.
Proje ile ulusal staj planı tasarlanması, adayların edinmesi gereken bilgi ve becerilerin
tanımlanması (mesleki profiller), staj eğitimini yöneten idari birimlere yönelik stratejik planlama,
staj eğitiminin buna göre geliştirileceği mentörlük sisteminin tasarlanması planlanmaktadır.
Projenin en önemli faaliyetlerinden biri de adayların staj eğitimlerinde mentörlük modeli
uygulanmasıdır. (Mentörlük, kıdemli bir hâkim/savcının günlük olarak yanındaki adayla bilgisini
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ve deneyimlerini paylaştığı bir eğitim sistemidir. Mentörler, eğitim sürecine rehber olarak dahil
olmakta, önceden belirlenmiş olan hedeflere yönelik ilerleme kaydedilmesini sağlayan güven ve
yapıcı eleştiri ortamında adayın serbest bir şekilde gelişmesini teşvik etmekte, adayların zayıf
yönlerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olmakta ve adayların ilerlemek ve becerilerini
güçlendirmek için gerekli araçları sağlamaktadır.)
Proje, pilot olarak belirlenen Ankara, Ankara Batı, İstanbul Anadolu, İzmir, Konya, Bursa,
Samsun, Erzurum, Antalya ve Gaziantep illerinde uygulanmaya başlanmış olup yaygınlaştırılması
amacıyla hâkim ve savcı adaylarının yoğun olduğu ve pilot olmayan 19 adliyede de proje
faaliyetleri devam etmektedir.
Adli İstatistik Projeleri
Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi
kapsamında pandemiden etkilenmeyen proje faaliyetlerine devam edilmiştir.
Bu kapsamda; “Adli İstatistiklerin İçeriği ve Yönteminin İncelenmesi” bileşeni içeriğinde
yer alan istatistik amaçlı uluslararası suç sınıflaması (ICCS) haritalama çalışması için plânlanan
üç çalıştaydan ikincisi 15-17 Ocak 2020 tarih aralığında ilgili birim temsilcilerinin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Yine aynı faaliyet altında yer alan dava türlerinin sınıflandırılmasına yönelik
çalıştay ise 24-26 Şubat 2020 tarih aralığında gerçekleştirilmiştir.
TASS'de veri değişimi ve sahiplik protokollerinin geliştirilmesi faaliyeti kapsamında;
Bakanlığımız ile Danıştay Başkanlığı arasında 17.07.2020 tarihinde, Anayasa Mahkemesi ile
16.11.2020 tarihinde veri paylaşımı ve kullanımı esaslarına dair protokoller imzalanmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından verilen kalite logosu için başvuru
yapılmıştır.
“Bilişim Teknolojileri Altyapısının Güçlendirilmesi” bileşeni kapsamında; mevcut veri
ambarı boşluk analizi ve yükseltmesi faaliyetinde ana modüllerin analizleri tamamlanmış olup
diğer alt faaliyetler üzerinde çalışmalar sürmektedir. Her modül için temel süreç analizleri
yapılmış ve modelleme çalışmaları başlamıştır. İstatistik yıllıkları formları için ETL’ler
geliştirilmeye başlanmıştır. CTE kumanda tabloları ve BAM sorgu ekranları tasarlanmıştır.
Bakanlığımız personelinin ileri istatistiksel analiz ve modelleme kapasitesinin güçlendirilmesi
amacıyla makale grupları oluşturularak çalışmalara devam edilmektedir.
Yine bahse konu projenin; “Adli İstatistikler ile İlgili Farkındalık Artırılması” bileşeni
kapsamında, ulusal ve uluslararası konferanslar yapılması plânlanmış ancak pandemi nedeniyle
ertelenmiştir. Söz konusu bileşenin içeriği, pandemi seyrine göre yeniden değerlendirilecektir.
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Ayrıca IPA III döneminde uygulanması amacıyla “İdare ve Hukuk Mahkemelerinin Dava
ile Karar Türlerinin Ulusal Mevzuata ve Avrupa Birliği İstatistik Standartlarına Göre
Sınıflandırılması” proje teklifinde bulunulmuştur. Proje ile;
•

Dava türü istatistiklerinin içerik ve yöntem açısından revize edilmesi,

•

Bilgi teknolojisi (BT) altyapısını geliştirmesi ve sınıflandırılan yeni dava türlerinin sisteme
entegrasyonunun sağlanması,

•

Dava türlerine ilişkin istatistiklerin standartlaştırılması amacıyla ulusal ve uluslararası
alanda farkındalığın artırılması,

•

Çekişmesiz yargı işlerine ilişkin sınıflandırma yapılması ve çekişmesiz yargı uygulaması
farkındalığının artırılması,

•

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili paydaşların kurumsal kapasitesinin
artırılması,

•

Mevzuat değişikliklerine göre dava türlerinin güncellenmesi ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması amacıyla Ar-Ge biriminin kurulması amaçlanmıştır.

İdari Yargının Etkinliğinin Arttırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin
Güçlendirilmesi Projesi
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin
Güçlendirilmesi

Projesi

ile

idari

yargının

bağımsızlığı,

tarafsızlığı

ve

etkinliğinin

güçlendirilmesini sağlamak, idari yargı konusundaki kamu bilincini geliştirerek kamunun idari
yargıya olan güvenini artırmak amaçlanmaktadır.
İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin
Güçlendirilmesi Projesi dört sonuç üzerine yapılandırılmıştır. Bunlar:
•

İdari yargının etkinliğinin iyileştirilmesi için yaklaşımlar ve politikalar konusunda uzlaşı
sağlanması, kanıta dayılı olması ve uygulanmasının desteklenmesi

•

İdari yargının kurumsal ve mesleki kapasitesinin güçlenmesi ve bu yolla, kamunun idari
yargıya olan güveninin artması

•

İdari yargı sistemi ve mahkemelerin ağır iş yükünün giderilmesi için tedbirlerin
belirlenmesi ve desteklenmesi, ön-duruşma çözüm mekanizmalarının güçlendirilmesi ve
uygun alternatif uyuşmazlık çözüm (ADR) mekanizmalarının uygulamaya sokulması

•

Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ın dava dosyası yönetiminin daha etkili ve etkin
olması nedeniyle, istinaf ve temyiz davaları sürelerinin kısalması, sistem ve süreçlere
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gerekli değişikliklerin yansımış olması
Şeklindedir.
Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak 2020 yılı içinde HSK temsilcileri,
Danıştay temsilcileri, Bakanlık birim temsilcileri, idari yargı hâkimleri, akademisyenler ve
yabancı uzmanların katılımıyla çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Yardımcı Yargı Personelinin Etkinliğinin Artırılması Projesi
Yardımcı yargı personelinin yetkinliklerinin geliştirilmesi, yargı hizmetlerinin kalite ve
standartlarının artırılması amacıyla Bakanlığımız ile Birleşik Krallık arasında yürütülmekte olan
“Yardımcı Yargı Personelinin Etkinliğinin ve Eğitimlerinin Kalitesinin Artırılması Projesi”
18/05/2018 tarihinde başlamış olup, projede 5 ana bileşen yer almaktadır.
Bu bileşenler; yardımcı yangı personeli için hizmet öncesi eğitim sisteminin oluşturulması,
hizmet içi eğitimlerin iyileştirilmesi, yeni iş tanımları ile performans izleme ve değerlendirme
siteminin geliştirilmesi, aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan sosyal
çalışmacı, pedagog ve psikologların hazırlamakta oldukları sosyal inceleme raporlarının
standardizasyonunun sağlanması ve yerine yardımcı personelin tamamı için etik davranış
ilkelerinin yer aldığı bir el kitabı oluşturulmasıdır.
Projenin 4. bileşeni olan ‘Sosyal İnceleme Raporlarının Standardizasyonunun Sağlanması’
kapsamında faaliyetler yıl içerisinde yürütülmüştür.
Bu kapsamda 5 pilot adliye olan İstanbul Çağlayan Adliyesi, Samsun Adliyesi, İzmir
Adliyesi, Ankara Batı Adliyesi ve Antalya Adliyesi’ne saha ziyaretleri düzenlenmiş ve sosyal
inceleme raporları standart hale getirilmiştir.
Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Desteklenmesi (ILAP)
Projesi
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Adalet Bakanlığı tarafından UNDP’nin teknik desteğiyle
ve İsveç Uluslararası Kalkınma İş birliği Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilen “Türkiye’de
Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi” 1 Nisan 2019
tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.
Proje kapsamında şiddet mağduru kadınlara adli yardım hizmeti sunmak üzere pilot
barolarda Şiddet Önleme Merkezleri kurulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda fizibilite yapılması
amacıyla Antalya, Rize, Mardin, Denizli, Balıkesir, Nevşehir ve Samsun illerine saha ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir.
10 Mart 2020 tarihinde pilot illerden baro başkanları ve proje temsilcilerinin katılımıyla 1.
Bölge Çalıştayı ve devamında proje paydaşları ile 1. Yürütme Kurulu gerçekleştirilmiştir.
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23 Ekim 2020 tarihi itibariyle avukatlar için düzenlenecek eğitim modüllerinin içeriği
hazırlanmaya başlanmıştır. Antalya, Rize, Mardin, Denizli, Samsun ve Balıkesir illerinde Şiddet
Önleme Merkezlerinin (ŞÖM) kurulumu başlamıştır.
Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Kapsamlı Kurumsal
Müdahale Geliştirme Projesi
Proje; Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Adalet
Akademisi, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı dahil)
ve AB Türkiye Delegasyonu ortaklığıyla 2019 Kasım’da uygulanmaya başlanmıştır.
Proje kapsamında adliyelerde şiddet mağduru kadınlarla temas edecek uzman ve diğer
personelin kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Uzmanlara özel eğitim modülü
hazırlanmakta olup ilerleyen dönemlerde eğitici eğitimi ve eğitim programları başlayacaktır.
24-25 ve 29-30 Haziran 2020 tarihlerinde proje ortakları, yerli ve yabancı uzmanlar, sivil
toplum

temsilcileri

ve konsey temsilcilerinin katılımıyla ihtiyaç analizi

toplantıları

gerçekleştirilmiştir. 5-6 Ekim 2020 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu (UNFPA) iş birliğiyle, Türkiye’de kolluk kuvvetlerinin risk değerlendirme ve güvenlik
planlaması kapasitelerinin geliştirilmesi üzerine düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.
17 Aralık 2020 tarihinde uzmanlarla eğitim materyallerinin hazırlanması amacıyla odak
grup toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Kadına Yönelik Şiddet Mağdurları için Kamu Hizmetlerine Erişimin ve Başvuru
Kaynaklarının Geliştirilmesi Projesi
UNDP ile birlikte şiddet mağduru kadınların hakları konusunda bilinçlenmesi, bu alanda
görev yapan kamu kurumları ve sivil toplum kurumları arasındaki iş birliğinin arttırılması
amacıyla Temmuz 2020 tarihi itibariyle projenin yürütülmesine başlanmıştır.
Önümüzdeki dönemlerde 12 ile ziyaret gerçekleştirilerek kadına karşı şiddet alanında
çalışan aktörlerle sorunların çözümüne yönelik yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecektir.
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B.3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
a. Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler

Form3: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)

Yıl:

2020

Programın Adı:

HUKUK VE ADALET

Alt Programın Adı:

ADALETE ERİŞİM HİZMETLERİ

Alt Program Hedefi:

Adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalet hizmetlerine memnuniyetin arttırılması
Önceki Dönem Grç

Sıra

Gösterge Adı

Ölçü Birimi

Yılı

Değeri

Gerçekleşme
Hedeflenen
Yılsonu
Gösterge Gerçekleşme
1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık
Değeri
Tahmini

Yılsonu
Değeri

Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı
Durumu

1

Adli yardım hizmeti için yapılan
harcama miktarındaki artış

Yüzde

0

0

17

0

0

0

0

30

30

176

Aşıldı

2

Dezavantajlı gruplara yönelik
faaliyete geçirilen adli görüşme
odalarının artış oranı

Yüzde

0

0

24

40

14

0

0

47,5400

61,5400

100

Ulaşıldı

3

SEGBİS (ses ve görüntülü bilişim
sistemi) kurulumu yapılan mahal
sayısı

Sayı

0

0

1.000

0

31

0

0

0

31

0

Ulaşılamadı

Adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalet hizmetlerine memnuniyetin arttırılması
DEĞERLENDİRME
Adli süreçte suç mağdurlarının desteklenmesi amacıyla 2020 yılı Mart ayı itibariyle toplam 63 adliyede Adli Destek ve Mağdur
Hizmetleri Müdürlükleri kurulmuştur.
Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyete geçirilen adli görüşme odalarının artış oranı 2019 yılına göre %14 olmuştur.
Adli yardım hizmeti için yapılan harcama miktarındaki artışa yönelik performans göstergesi yıllık olarak ölçülmektedir. Bu nedenle,
aylık olarak artış oranının hesaplanması olası değildir.
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nce Ocak 2020-Mart 2020 arasında yeni cihaz kurulumu yapılmamış olup 31 SEGBİS cihazının taşınması
gerçekleştirilmiştir.
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Adli yardım hizmeti için yapılan harcama miktarındaki artışa yönelik performans göstergesi yıllık olarak ölçülmektedir. Bu nedenle,
aylık olarak artış oranının hesaplanması olası değildir.
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nce Nisan-Mayıs-Haziran döneminde yeni cihaz kurulumu yapılamamıştır.
Adli süreçte suç mağdurlarının desteklenmesi amacıyla 2020 yılı Nisan ayı itibariyle toplam 99 adliyede Adli Destek ve Mağdur
Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur.
Adli süreç içinde yer alan mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar ile cinsel suç, aile içi şiddet mağdurları ve diğer kırılgan gruplara
dahil mağdurlarla uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılması, ikincil örselenmenin önlenmesi amacıyla kurulan adli görüşme
odalarının sayısı Nisan ayı itibariyle 72 olmuştur.
Adli yardım hizmeti için yapılan harcama miktarındaki artışa yönelik performans göstergesi yıllık olarak ölçülmektedir. Bu nedenle,
aylık olarak artış oranının hesaplanması olası değildir.
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nce Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde yeni cihaz kurulumu yapılmamış olup hukuk mahkemelerinde
halihazırda bulunan 43 adet cihazın ceza mahkemeleri ve adli görüşme odalarına taşınması işlemi gerçekleştirilmiştir.
SEGBİS ihalesi yapılmış olup, muayene kabul işlemlerinin tamamlanması sonrasında Aralık ayının sonu itibariyle yeni cihazların yargı
birimlerine kurulumuna başlanabileceği değerlendirilmektedir.
Adli süreç içinde yer alan mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar ile cinsel suç, aile içi şiddet mağdurları ve diğer kırılgan gruba
dahil mağdurlarla uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılmasını, ikincil örselenmenin önlenmesi amacıyla kurulan adli görüşme
odalarının sayısı Temmuz ayı itibariyle 74 olmuştur.
Başta çocuklar olmak üzere hassas durumdaki mağdurların adli süreçte ifade ve beyanlarını daha rahat ortamlarda verebilmeleri ve
ikinci kez örselenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla kurulan adli görüşme odalarının sayısı 2020 Aralık ayı itibariyle ülke genelinde
86 adliyede olmak üzere toplam 90 adli görüşme odası kurulmuştur.
2019 yılına göre adli görüşme odalarının 2020 yılındaki artış oranı 47,54’tür.
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nce yeni cihaz alımlarına ilişkin süreçler tamamlanmadığından hedeflenen sayıda cihaz alımı
yapılamamıştır. Bu sebeple yeni SEGBİS cihaz kurulumu gerçekleştirilememiştir. Ses ve görüntü nakli suretiyle duruşmalara katılımın
sağlanması için e-duruşma sisteminin kurulması kararlaştırılmış ve bu sistemin kurulumu başlatılmıştır.
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Form3: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)

Yıl:

2020

Programın Adı:

HUKUK VE ADALET

Alt Programın Adı:

ADLİ VE İDARİ YARGI

Alt Program Hedefi:

Adalet sisteminin etkin bir şekilde işleyişini sağlamak

Önceki Dönem Grç

Sıra

Gösterge Adı

Ölçü Birimi

Gerçekleşme
Hedeflenen
Yılsonu
Gösterge Gerçekleşme
Değeri
Tahmini
1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık

Yılsonu
Değeri

Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı
Durumu

Yılı

Değeri

Sayı

0

0

620.000

665.000

39.300

233.351

354.064

564.679

564.679

87

Kısmen
Ulaşıldı

Yüzde

0

0

10

10

3

6

8

10

10

100

Ulaşıldı

1

Adli tıp kurumu tarafından
sonuçlandırılan rapor sayısı

2

Adli tıp uzmanlığı ve yan dal
uzmanlığı verilen kişi sayısındaki
artış oranı

3

Adliye ve ek hizmet binalarının
kapalı m2 alanı

Metrekare

0

0

5.360.000

0

0

100

196

248.776

248.776

98

Kısmen
Ulaşıldı

4

İhtisas mahkemelerinin sayısı

Sayı

0

0

1.900

0

46

45

22

26

139

257

Aşıldı

5

Mahkemelere tahsis edilen ödeneğin
Adalet Bakanlığı bütçesi içindeki payı

Yüzde

0

0

0,0800

0

0

0

0

47,6000

47,6000

0

6

Yeni icra modelinin uygulandığı
mahal sayısı

Sayı

0

0

63

64

60

61

61

63

63

100

Ulaşıldı

Adalet sisteminin etkin bir şekilde işleyişini sağlamak
DEĞERLENDİRME
Bu alt programda yer alan adliye ve ek hizmet binalarının kapalı metrekare alanına ilişkin yıl sonu hedefi 254.327 m2 olup, mevsimsel
şartlar da dikkate alınarak planlamada ilk üç ay için herhangi bir adliye binası yapım işi yer almamaktadır. Bu nedenle Mart ayı sonu
itibariyle gerçekleşme tahmini 0 olarak girilmiştir.
Mahkemelere tahsis edilen ödeneğin merkezi yönetim bütçesine oranı ile ilgili performans göstergesinde ise yıl sonu hedefi 0,9 olarak
belirlenmiştir.
Bu alt programda Mart ayında açılması planlanan Bartın Adalet Sarayının yapımı dış etkenlerden dolayı tamamlanamadığından, 2020
Yılı sonuna bırakılmış olup, Adana ve İstanbul Anadolu Adliyesinin Eylül ayında açılmaları planlanmış olup, pandemi nedeniyle personel
alımı ve kararname çalışmaları gecikmiş olduğundan 2020 Yılı Aralık ayında bu icra dairelerinin faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.
5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda
belirtildiği üzere mahkemeler HSK'nın olumlu görüşü üzerine Adalet Bakanlığı’nca kurulmakta olup, ihtiyaç doğrultusunda ihtisas
mahkemeleri kurulmaya devam edilecektir.
Adli Tıp Kurumu'na mahkeme/savcılıklar tarafından gönderilen dosyalarda bulunan bilgi, belge ve materyal eksikliği sebebiyle yargıda
belirlenen hedef süreye ulaşılamama riskini ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla:
Yargıda zaman yönetimi kapsamında hazırlanan " Adli Tıp Kurumu'na Gönderilen Dosyalarda Bulunması Gerekli Bilgi, Belge ve
Materyaller' listesi ATK web sitesinde yayınlanmıştır.
Adli Tıp Hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması için; Adli Tıp Kurumu'na yeni yapılacak Grup Başkanlıkları ve Adli Tıp Şube
Müdürlüklerinin inşaat ve teknik ekipman için gerekli bütçe ve adli tıp uzman sayısının arttırılması planlanmaktadır.
Mahkemelere tahsis edilen ödeneğin Adalet Bakanlığı bütçesi içindeki payı performans göstergesinde yıllık olarak ölçülmektedir. Bu
nedenle, aylık olarak artış oranının hesaplanması olası değildir.
Bu alt programda yer alan Tekirdağ İcra Dairesi yeni modelde faaliyete geçirilmiştir. Tekirdağ İcra Dairesinin yeni icra modelinde
faaliyete geçmesiyle birlikte yeni modelde faaliyet gösteren icra dairesi sayısı 61 olmuştur.
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5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’da
belirtildiği üzere mahkemeler HSK'nın olumlu görüşü üzerine Adalet Bakanlığ’ınca kurulmakta olup, ihtiyaç doğrultusunda ihtisas
mahkemeleri kurulmaya devam edilecektir.
Adli tıp Hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması için; Adli Tıp Kurumu'a yeni yapılacak Grup Başkanlıkları ve Adli Tıp Şube
Müdürlüklerinin inşaat ve teknik ekipman için gerekli bütçe ve adli tıp uzman sayısının arttırılması planlanmaktadır.
Bu alt programda yer alan adliye ve ek hizmet binalarının kapalı metrekare alanına ilişkin yıl sonu hedefi 254.327 m2 olup, 2. dönemde
100.000 m2 inşaat çalışması tamamlanmıştır.
Mahkemelere tahsis edilen ödeneğin Adalet Bakanlığı bütçesi içindeki payı ile ilgili performans göstergesinde yıllık olarak
ölçülmektedir. Bu nedenle, aylık olarak artış oranının hesaplanması olası değildir.
Bu alt programda yer alan büyük ve orta ölçekli mahallerden yapımı devam eden Adana Adliyesi’nin pandemi süreci nedeniyle
inşaatı tamamlanamamıştır, bu nedenle 2021 yılında açılması planlanmaktadır. İstanbul Adliyesinde yeni modelde faaliyet
gösterecek olan Gayrimenkul Satış İcra Dairesi ve Abonelik Sözleşmeleri İcra Dairesinin Aralık ayında faaliyete geçirilmesi
planlanmaktadır. İstanbul Anadolu Adliyesi icra dairesi Eylül ayında açılması planlanmış olup, pandemi nedeniyle personel alımı ve
kararname çalışmaları gecikmiş olduğundan 2020 Yılı Aralık ayında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Bu dönem içerisinde yeni
icra dairesi modelinde faaliyete geçen icra dairesi olmamıştır.
5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda
belirtildiği üzere mahkemeler HSK'nın olumlu görüşü üzerine Adalet Bakanlığınca kurulmakta olup, ihtiyaç doğrultusunda ihtisas
mahkemeleri kurulmaya devam edilecektir.
ATK web sitesinde yayınlanan ve yargıda zaman yönetimi kapsamında hazırlanan " Adli Tıp Kurumu'na Gönderilen Dosyalarda
Bulunması Gerekli Bilgi, Belge ve Materyaller' listesinde yer alan koşullara uyulması doğrultusunda gereken çalışmalar
sürdürülmüştür..
Adli tıp hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması için; Adli Tıp Kurumu'na yeni yapılacak Grup Başkanlıkları ve Adli Tıp Şube
Müdürlüklerinin inşaat ve teknik ekipman için gerekli bütçe ve adli tıp uzman sayısının arttırılması planlanmaktadır.
Bu alt programda yer alan adliye ve ek hizmet binalarının kapalı metrekare alanına ilişkin yıl sonu hedefi 254.327 m2 olup, söz
konusu hedef kapsamında 3.dönemde 196.000 m2 inşaat çalışması tamamlanmıştır.
İcra Dairelerinin Kapasitesinin Arttırılması TR 14 IPA JH 09 17 (Faz II) nolu Avrupa Birliği Eşleştirme Devam Projesi kapsamında
İstanbul Anadolu Adliyesinde Banka Alacakları, Abonelik Sözleşmeleri ve Gayrimenkul Satış İcra Daireleri 11.12.2020 tarihinde,
Aralık sonu itibariyle İstanbul Adliyesinde de Abonelik Sözleşmeleri ve Gayrimenkul Satış İcra Daireleri hazırlıkları tamamlanmış
olup yıl sonu işlemlerinden dolayı ilk iş günü olan 04.01.2021 tarihinde faaliyete geçirilmiştir.
2020 sonunda tamamlanması beklenen Bartın Adalet Sarayı ve Adana Adalet Sarayı yapımı tamamlanamadığından Adana İcra
Daireleri yeni icra modelinde 2021 Mart ayında geçirilmesi planlanmakta olup hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılı
sonuna kadar hedeflenen 63 mahal sayısına ulaşılmıştır.
5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’da
belirtildiği üzere mahkemeler HSK'nın olumlu görüşü üzerine Adalet Bakanlığı’nca kurulmakta olup, ihtiyaç doğrultusunda ihtisas
mahkemeleri kurulmaya devam edecektir.
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Form3: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)

Sıra

Yıl:

2020

Programın Adı:

HUKUK VE ADALET

Alt Programın Adı:

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Alt Program Hedefi:

Alternatif çözüm yolu olan uzlaşma ve arabuluculuk sisteminin işlerliğinin arttırılmasını sağlamak

Gösterge Adı

Ölçü Birimi

Önceki Dönem Grç Hedeflenen
Yılsonu
Gerçekleşme
Gösterge Gerçekleşme
Yılsonu
Değeri
Tahmini
Yılı
Değeri
1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık
Değeri

Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı
Durumu

1

Arabuluculuk müessesesine
başvurulan dosya sayısı

Sayı

0

0

738.610

0

177.865

84.057

186.572

196.039

644.533

86

Kısmen
Ulaşıldı

2

Arabuluculuk müessesesine
başvurularak olumlu sonuçlanan
dosya sayısı

Sayı

0

0

472.186

0

113.989

48.584

113.878

122.679

399.130

84

Kısmen
Ulaşıldı

3

Arabuluculuk müessesesine
başvurularak olumsuz sonuçlanan
dosya sayısı

Sayı

0

0

229.037

0

48.244

31.806

64.987

69.921

214.958

93

Kısmen
Ulaşıldı

Sayı

0

0

465.000

483.000

226.173

64.217

92.811

143.063

526.264

109

Aşıldı

Sayı

0

0

235.000

276.000

66.786

23.783

56.047

69.079

215.695

78

Ulaşılamadı

Sayı

0

0

45.000

45.000

12.327

3.621

10.063

12.255

38.266

85

Kısmen
Ulaşıldı

4
5

6

Uzlaştırma müessesesine başvurulan
dosya sayısı
Uzlaştırma müessesesine
başvurularak olumlu sonuçlanan
dosya sayısı
Uzlaştırma müessesesine
başvurularak olumsuz sonuçlanan
dosya sayısı

Alternatif çözüm yolu olan uzlaşma ve arabuluculuk sisteminin işlerliğinin arttırılmasını sağlamak
DEĞERLENDİRME
İlk üç aylık dönem içerisinde Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen güncelleştirme çalışmalarıyla uzlaştırma bürolarındaki iş
yoğunluğunu azaltmak amacıyla, taraflara çıkartılan tebligat sorgulaması ve yine taraflara ait cep telefonu ile adres bilgileri, vasi
bilgileri sorgulama paneli Uzlaştırmacı Portala entegre edilmiştir.
İlk üç aylık dönem içerisinde Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen güncelleştirme çalışmalarıyla arabuluculuk başvuru
süreçlerinde taraflar arasındaki görüşmeleri video konferans yöntemi ile sonuca ulaştırılmaya çalışılmıştır.
Arabuluculuk bürolarındaki iş yoğunluğunu azaltmak için de arabulucuların gönderdikleri son tutanakların direkt olarak sisteme
katılması sağlanmıştır.
Gerçekleşme verileri tablonun ilgili sütunlarına işlenmiştir.
Gerçekleşme verileri tablonun ilgili sütunlarına işlenmiştir.
Gerçekleşme verileri tablonun ilgili sütunlarına işlenmiştir.
Uzlaştırma müessesesi ile ilgili olarak gerekli sistem geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir.
Gerçekleşme verileri tablonun ilgili sütunlarına işlenmiştir. Gerçekleşme durumunda hedeflere ulaşılamaması pandemi şartlarından
kaynaklanmıştır.
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Form3: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)

Yıl:

2020

Programın Adı:

HUKUK VE ADALET

Alt Programın Adı:

CEZA İNFAZ VE İYİLEŞTİRME

Alt Program Hedefi:

Cezaların infazı ile hükümlü ve tutukluların yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve yükümlülerin topluma intibaklarının sağlanması
Önceki Dönem Grç

Sıra

Gösterge Adı

Ölçü Birimi
Yılı

Değeri

Gerçekleşme
Hedeflenen
Yılsonu
Gösterge Gerçekleşme
1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık
Değeri
Tahmini

Yılsonu
Değeri

Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı
Durumu

1

Açılan ceza infaz kurumu sayısı

Sayı

0

0

52

61

7

3

7

5

22

36

Ulaşılamadı

2

Açılan denetimli serbestlik
müdürlüğü sayısı

Sayı

0

0

0

0

0

1

0

0

1

100

Ulaşıldı

3

Denetimli serbestlik sistemi ile işlem
gören dosya sayısı

Sayı

0

0

600.000

945.320

0

129.739

143.010

138.076

410.825

62

Ulaşılamadı

4

Denetimli serbestlik sistemi ile takibi
yapılan çocuk sayısı

Sayı

0

0

13.222

27.524

6.928

4.382

5.260

5.427

21.997

80

Kısmen
Ulaşıldı

5

Denetimli serbestlik sistemi ile takibi
yapılan yetişkin sayısı

Sayı

0

0

523.580

931.147

128.416

108.825

121.027

117.216

475.484

51

Ulaşılamadı

6

Eğitim verilen ceza infaz kurumu
personeli sayısı

Sayı

0

0

17.995

22.000

5.917

124

347

614

7.002

32

Ulaşılamadı

7

Eğitim verilen denetimli serbestlik
personeli sayısı

Sayı

0

0

1.196

2.000

157

0

169

436

762

38

Ulaşılamadı

Sayı

0

0

9.000

3.000

2.248

1.488

1.245

1.202

6.183

206

Aşıldı

Sayı

0

0

472

250

156

60

89

20

325

130

Aşıldı

Metrekare

0

0

34,6300

27

20,3000

23,7000

50,7000

25,6000

120,3000

123

Aşıldı

8
9

Elektronik izleme sistemi ile takibi
yapılan kişi sayısı
Hassas gruplara yönelik davranış
eğitimi alan personel sayısı

10 Hükümlü başına düşen alan

11

Hükümlü ve tutuklu başına düşen
personel sayısı

Sayı

0

0

0,2500

0,2500

0,2200

0,2000

0,2200

0,2200

0,8600

86

Kısmen
Ulaşıldı

12

Hükümlü ve tutuklulara verilen
mesleki eğitim sayısı

Sayı

0

0

85.000

85.000

20.000

7.700

3.550

1.725

32.975

39

Ulaşılamadı

13

Meslek edindirme kurslarına katılan
çocuk hükümlü ve tutuklu sayısı

Sayı

0

0

8.500

8.500

1.600

207

201

173

2.181

26

Ulaşılamadı

14

Meslek edindirme kurslarına katılan
kadın hükümlü ve tutuklu sayısı

Sayı

0

0

6.500

3.000

650

330

253

184

1.417

47

Ulaşılamadı

15

Meslek sertifikası alan yükümlü
sayısı

Sayı

0

0

4.854

4.854

581

0

347

12

940

19

Ulaşılamadı

16

Meslek sertifikasına hak kazanan
hükümlü ve tutuklu sayısı

Sayı

0

0

85.000

85.000

14.100

2.590

1.195

593

18.478

22

Ulaşılamadı

17

Okuryazar sertifikası alan hükümlü
ve tutuklu sayısı

Sayı

0

0

1.000

10.000

1.800

287

252

160

2.499

25

Ulaşılamadı

Sayı

0

0

329

329

84

0

0

0

84

26

Ulaşılamadı

18 Okuryazar sertifikası alan kişi sayısı

19

Psiko-sosyal yardım alan hükümlü
tutuklu sayısı

Sayı

0

0

400.000

1.100.000

225.000

20.500

22.500

36.000

304.000

28

Ulaşılamadı

20

Sınav ve eğitim imkânlarına erişen
çocuk hükümlü ve tutuklu sayısı

Sayı

0

0

2.750

2.750

1.500

7

395

1.135

3.037

110

Aşıldı

21

Sınav ve eğitim imkânlarına erişen
yetişkin hükümlü ve tutuklu sayısı

Sayı

0

0

65.000

60.000

60.000

1.897

44.997

11.172

118.066

297

Aşıldı

22

Yükümlülere verilen mesleki eğitim
sayısı

Sayı

0

0

1.436

1.436

340

0

44

48

432

30

Ulaşılamadı
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Cezaların infazı ile hükümlü ve tutukluların yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve
yükümlülerin topluma intibaklarının sağlanması
DEĞERLENDİRME
2020 yılında 61 ceza infaz kurumunun hizmete açılması hedefi doğrultusunda kapasite eksiğinin ve kalabalıklaşmanın azaltılabilmesi
için hedeflenen yeni ceza infaz kurumları açılmasına yönelik faaliyetlere devam edilmiş, hükümlü ve tutuklu başına düşen yaşam alanı
uluslararası standartların üzerinde tutulmaya çalışılmıştır.
Kurumlarda artan kalabalıklaşma nedeniyle ihtiyaç duyulan ve yıllık hedeflenen personel alım işlemleri devam etmekte olup, ilk üç aylık
dönemde bu hedefe ulaşılmıştır.
Eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine ilişkin olarak, yıl sonu gerçekleşme tahminleri göz önünde bulundurulduğunda, ilk üç aylık dönemde
göstergelerin hedeflenene yakın gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Ancak Covid-19 nedeniyle Mart ayının ikinci yarısında eğitim
çalışmalarına zorunlu olarak ara verilmesi nedeniyle bazı verilerde düşüş yaşanmıştır.
Mahkeme kararları neticesinde hakkında denetimi serbestlik tedbiri uygulanan yükümlü sayısı önceden bilinememekle birlikte, mevzuat
değişiklikleri nedeniyle öngörülen yıl sonu gerçekleşme rakamları tahmin edilenin altında veya üstünde kalabilmektedir.
Denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından yükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla yapılan eğitim ve iyileştirme
çalışmalarının, yıl sonu gerçekleşme hedefi doğrultusunda devam ettirilerek ilk üç aylık döneminde öngörülen hedefe ulaştığı
değerlendirilmektedir.
Elektronik izleme sisteminin ihalesi 2020-2021 yılları için yenilenmiştir. 3.000 kişilik izleme kapasitesine sahip elektronik izleme sistemi
ile sözleşmede belirlenen cihaz sayısı dikkate alınarak denetim ve takip işlemi yapılmaktadır.
Elektronik izleme sistemi ile takibi yapılan kişi sayısına ilişkin performans göstergesi verileri elde edilirken bu sistemden faydalanılmıştır.
Yılsonuna kadar açılması hedeflenen 61 ceza infaz kurumundan bu dönemde 3 adedi hizmete açılmıştır.
Ceza infaz kurumlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak suretiyle yeni personel alımı işlemlerine devam edilmiş, ayrıca naklen
ve mazeret nedeniyle atamalar yapılmıştır.
2020 Mart ayında Ülkemizde görülmeye başlayan Covid-19 salgını sürecinde, yüz yüze eğitimlere ara verilmiş olup, eğitimler uzaktan
eğitim sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.
Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiye kararı uyarınca, ceza infaz kurumu personeli izolasyona tabi tutulmuş olup, 14 gün ceza infaz
kurumunda çalıştıktan sonra 14 gün yatılı tesis alanlarında barındırılmıştır.
Salgın nedeniyle ceza infaz kurumlarında açık ve kapalı görüş ziyaretleri, sağlık ve güvenlik dışındaki sevk ve nakil işlemleri geçici
süreyle durdurulmuştur.
Diğer yandan bireysel ve grup görüşmeleri, eğitim ve sınav faaliyetlerine ara verilmiş olup, bu nedenle hedeflenen gösterge düzeylerine
ulaşılamamıştır.
15/04/2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 53’üncü maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a geçici madde eklenerek infaz sürelerinde ve izinlerle ilgili düzenlemeye gidilmiştir. Bu kapsamda
ceza indiriminden yararlanan hükümlüler kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından tahliye edilmiş, açık ceza infaz kurumlarında bulunan
hükümlüler ise izinli sayılmıştır.
Bu durum performans göstergelerine yansımıştır.
Yılsonuna kadar açılması hedeflenen 61 ceza infaz kurumundan bu dönemde 7 adedi hizmete açılmıştır.
Personel eğitimlerine, salgın nedeniyle uzaktan eğitim sistemi uygulaması ile devam edilmiştir.
Hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme faaliyetleri sınırlı şekilde yaptırılmıştır.
Yılsonuna kadar açılması hedeflenen 61 ceza infaz kurumundan bu dönemde 5 adedi açılmış, yıl içerisinde toplamda 22 ceza infaz
kurumu hizmete alınmıştır. Devam eden projelerde iş artışı ve ilave süreler eklenmesi gerekli görüldüğünden inşaatlar
tamamlanamamıştır.
Ceza infaz kurumlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak suretiyle 2020 yılı içerisinde hedeflenen 6.914 yeni personel alımı
işlemleri tamamlanmıştır.
2020 Mart ayında Ülkemizde görülmeye başlayan Covid-19 salgını sürecinde, yüz yüze eğitimlere ara verilmiş olup, eğitimler uzaktan
eğitim sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.
Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiye kararı uyarınca, ceza infaz kurumu personeli izolasyona tabi tutulmuş olup, 14 gün ceza infaz
kurumunda çalıştıktan sonra 14 gün yatılı tesis alanlarında barındırılmıştır.
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Salgın nedeniyle ceza infaz kurumlarında açık ve kapalı görüş ziyaretleri, sağlık ve güvenlik dışındaki sevk ve nakil işlemleri geçici
süreyle durdurulmuştur.
Diğer yandan bireysel ve grup görüşmeleri, eğitim ve sınav faaliyetlerine ara verilmiş olup, bu nedenle hedeflenen gösterge düzeylerine
ulaşılamamıştır.
7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile;
açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler
ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın Resmi Gazetede
yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihi itibariyle Covid-19 iznine ayrılmıştır. Salgın riskinin ortadan kalkmamış olması
nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin süreleri 4 kez daha uzatılarak hükümlülerin 31.01.2021 tarihine kadar izinli sayılmalarına
karar verilmiştir. Bu durum performans göstergelerine yansımıştır.
Performans göstergelerine ilişkin veriler tablonun ilgili sütunlarına işlenmiştir.
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Form3: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)

Yıl:

2020

Programın Adı:

HUKUK VE ADALET

Alt Programın Adı:

HUKUK VE ADALET ALANINDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Alt Program Hedefi:

Uluslararası dış ilişkiler ve ulusal fon kapsamında yapılan faaliyetlerin geliştirilmesi
Önceki Dönem Grç

Sıra

Gösterge Adı

Ölçü Birimi
Yılı

Değeri

Gerçekleşme
Hedeflenen
Yılsonu
Gösterge Gerçekleşme
1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık
Değeri
Tahmini

Yılsonu
Değeri

Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı
Durumu

1

Hukuki ve cezai konularda
uluslararası adli yardımlaşma
yapılan ülke sayısı

Sayı

0

0

68

0

53

65

72

77

77

100

Ulaşıldı

2

Ulusal fon kapsamında yürütülen
proje sayısı

Sayı

0

0

7

0

7

5

5

5

5

100

Ulaşıldı

3

Üyesi olunan uluslararası kuruluş
sayısı

Sayı

0

0

55

0

0

0

0

55

55

100

Ulaşıldı

Uluslararası dış ilişkiler ve ulusal fon kapsamında yapılan faaliyetlerin geliştirilmesi
DEĞERLENDİRME
Ülkemiz; Avrupa Konseyi ile Birleşmiş Milletler’in alt kuruluş ve komitelerinden başta OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı),
GRECO (Yolsuzlukla Mücadele Devletler Topluluğu), FATF (Mali Eylem Görev Gücü), AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı),
Interpol başta olmak üzere birçok kuruluş ve komitenin üyesidir.
Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluş sayısı 55’tir. 1 Ocak 2020 ile 31 Mart 2020 tarihleri arasında yeni bir kuruluşa üyelik
gerçekleşmemiştir.
Ülkemiz her yıl birçok ülkeyle karşılıklı adli yardımlaşma işlemlerini gerçekleştirmektedir. 1 Ocak 2020 ile 31 Mart 2020 tarihleri
arasında 53 ülkeyle karşılıklı adli yardımlaşma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu süre zarfında yaşanılan Covid19 salgını, hem ülkemiz hem
de muhatap ülkeler nezdinde adli yardımlaşma işlemlerini etkileyen bir uluslararası sorun olarak karşımıza çıkmıştır.
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı(IPA) II döneminde Yargı Alt Sektöründe şu anda uygulanmakta olan 12 proje bulunmaktadır. IPA
II döneminde 7 proje için Ulusal Katkı Payından faydalanılmıştır. Bu projelerden ''Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının
Güçlendirilmesi 110.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' ve '' Yargı Hizmetlerindeki Yardımcı Personelin Verimliliğinin ve Eğitimlerinin
Kalitesinin Artırılması 160.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' olmak üzere 2 tanesi tamamlanmıştır. ''Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve
Kalitesinin Arttırılması 220.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' , ''Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi 82.500 Euro Ulusal Katkı Payı''
, ''İdari Yargının Etkinliğinin Arttırılması 300.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' , ''İcra Dairelerinin Kapasitesinin İyileştirilmesi 100.000 Euro
Ulusal Katkı Payı'' olmak üzere 4 tanesinin uygulaması devam etmekte olup,'' Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli
Geliştirilmesi İnşaat Bileşeni için 270.000 Euro, Tedarik Bileşeni için 150.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' olmak üzere bir tanesinin teknik
doküman hazırlıkları devam etmektedir. 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III dönemi için Bakanlık Birimlerimizden proje önerileri
alınmış olup, 22 proje önerisi görüşlerinin alınması için önce Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'na ardından AB
Başkanlığı'na iletilmiştir. Aynı zamanda TAIEX başvurularının koordinasyonu da Avrupa Birliği Proje Uygulamaları Daire Başkanlığı
tarafından sağlanmaktadır.
• 2015 yılına ait 3 çalışma ziyareti, 2 çalıştay,
• 2016 yılına ait 6 çalışma ziyareti,
• 2017 yılına ait 6 çalışma ziyareti, 1 çalıştay,
• 2018 yılına ait 5 çalışma ziyareti ve 1 uluslar arası forum,
• 2019 yılına ait 2 çalışma ziyareti, 1 çok ülkeli çalıştay ve 1 forum gerçekleştirilmiştir. TAIEX faaliyetlerinin bütçesi Avrupa Komisyonu
tarafından karşılanmakta olup herhangi bir Ulusal Fon kullanımı gerektirmemektedir.
1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında yeni bir kuruluşa üyelik gerçekleşmemiştir.
Ülkemiz her yıl birçok ülkeyle karşılıklı adli yardımlaşma işlemlerini gerçekleştirmektedir. 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri
arasında 65 ülkeyle karşılıklı adli yardımlaşma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu süre zarfında yaşanılan Covid19 salgını, hem ülkemiz hem
de muhatap ülkeler nezdinde adli yardımlaşma işlemlerini etkileyen bir uluslararası sorun olarak karşımıza çıkmıştır.
Dünyada pandemi ilan edilen Covid-19 salgını IPA II döneminde uygulanmakta olan pek çok proje sürecini olumsuz etkilemiştir. Bu
dönem içerisinde çalıştay, uluslararası çalışma ziyareti ve uluslararası forumlar gerçekleştirilememiştir. IPA II döneminde 5 proje için
Ulusal Katkı Payından faydalanılmıştır. ''Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Arttırılması 220.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' ,
''Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi 82.500 Euro Ulusal Katkı Payı'' , ''İdari Yargının Etkinliğinin Arttırılması 300.000 Euro
Ulusal Katkı Payı'' , ''İcra Dairelerinin Kapasitesinin İyileştirilmesi 100.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' olmak üzere 4 tanesinin uygulaması
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devam etmekte olup,'' Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli Geliştirilmesi İnşaat Bileşeni için 270.000 Euro, Tedarik
Bileşeni için 150.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' olmak üzere bir tanesinin teknik doküman hazırlıkları devam etmektedir.
23 Haziran 2020 tarihinde IPA II Dönemi Yargı Sektörü 8.Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
1 Temmuz 2020 ile 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yeni bir kuruluşa üyelik gerçekleşmemiştir.
Ülkemiz her yıl birçok ülkeyle karşılıklı adli yardımlaşma işlemlerini gerçekleştirmektedir. 1 Temmuz 2020 ile 30 Eylül 2020 tarihleri
arasında 72 ülkeyle karşılıklı adli yardımlaşma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu süre zarfında yaşanılan Covid19 salgını, hem ülkemiz hem
de muhatap ülkeler nezdinde adli yardımlaşma işlemlerini etkileyen bir uluslararası sorun olarak karşımıza çıkmıştır.
Dünyada pandemi ilan edilen Covid-19 salgını IPA II döneminde uygulanmakta olan pek çok proje sürecini olumsuz etkilemiştir. Bu
dönem içerisinde çalıştay, uluslararası çalışma ziyareti ve uluslararası forumlar gerçekleştirilememiştir. IPA II döneminde 5 proje için
Ulusal Katkı Payından faydalanılmıştır. ''Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Arttırılması 220.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' ,
''Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi 82.500 Euro Ulusal Katkı Payı'' , ''İdari Yargının Etkinliğinin Arttırılması 300.000 Euro
Ulusal Katkı Payı'' , ''İcra Dairelerinin Kapasitesinin İyileştirilmesi 100.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' olmak üzere 4 tanesinin uygulaması
devam etmekte olup,'' Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli Geliştirilmesi İnşaat Bileşeni için 270.000 Euro, Tedarik
Bileşeni için 150.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' olmak üzere bir tanesinin teknik doküman hazırlıkları devam etmektedir.
1 Ekim 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yeni bir kuruluşa üyelik gerçekleşmemiştir. Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluş
sayısı 55 olarak devam etmektedir.
Ülkemiz her yıl birçok ülkeyle karşılıklı adli yardımlaşma işlemlerini gerçekleştirmektedir. 1 Ekim 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri
arasında 77 ülkeyle karşılıklı adli yardımlaşma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu süre zarfında yaşanılan Covid19 salgını, hem ülkemiz hem
de muhatap ülkeler nezdinde adli yardımlaşma işlemlerini etkileyen bir uluslararası sorun olarak karşımıza çıkmıştır.
Dünyada pandemi ilan edilen Covid-19 salgını IPA II döneminde uygulanmakta olan pek çok proje sürecini olumsuz etkilemiştir. Bu
dönem içerisinde çalıştay, uluslararası çalışma ziyareti ve uluslararası forumlar gerçekleştirilememiştir. IPA II döneminde 5 proje için
Ulusal Katkı Payından faydalanılmıştır.' 'Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Arttırılması 220.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' ,
''İdari Yargının Etkinliğinin Arttırılması 300.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' , ''İcra Dairelerinin Kapasitesinin İyileştirilmesi 100.000 Euro
Ulusal Katkı Payı'' olmak üzere 3 tanesinin uygulaması devam etmekte olup,'' Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli
Geliştirilmesi İnşaat Bileşeni için 270.000 Euro, Tedarik Bileşeni için 150.000 Euro Ulusal Katkı Payı'' olmak üzere bir tanesinin teknik
doküman hazırlıkları devam etmektedir. ''Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi'' projesinin 27 Ekim 2020 tarihinde kapanışı yapılarak
tamamlanmış olup final raporu beklenmektedir. 11 Kasım 2020 tarihinde IPA II Dönemi Yargı Sektörü 9.Sektörel İzleme Komitesi
Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
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Form3: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)

Sıra
1
2

Yıl:

2020

Programın Adı:

HUKUK VE ADALET

Alt Programın Adı:

HUKUK VE MEVZUAT HİZMETLERİ

Alt Program Hedefi:

Ceza ve hukuk adalet sisteminin etkinliğini arttırmak

Gösterge Adı
AİHM'e sunulan hükümet görüş
sayısı
İnsan hakları eylem planının
gerçekleşme oranı

Ölçü Birimi

Önceki Dönem Grç Hedeflenen
Yılsonu
Gerçekleşme
Gösterge Gerçekleşme
Yılsonu
Yılı
Değeri
1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık
Değeri
Tahmini
Değeri

Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı
Durumu

Sayı

0

0

250

700

230

84

160

105

579

100

Ulaşıldı

Yüzde

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

Ulaşılamadı

3

Verilen noterlik belge sayısı

Sayı

0

0

4.000

0

980

380

668

1.027

3.055

76

Ulaşılamadı

4

Yeni açılan noterlik sayısı

Sayı

0

0

50

0

0

0

189

0

189

100

Ulaşıldı

Ceza ve hukuk adalet sisteminin etkinliğini arttırmak
DEĞERLENDİRME
İlk üç aylık dönem içerisinde AİHM'e hükümet adına 52 adet görüş, 87 adet ikinci görüş, 95 adet dostane çözüm ve 13 adet tek taraflı
deklarasyon sunulmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde açıklanan 2. 100 Günlük Eylem Planı’nda ve 30 Mayıs 2019 tarihinde
açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile 18 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, 2019-2023 dönemini
kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda "Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planı"nın hazırlanacağı belirtilmiş ve Eylem Planının hazırlanması
faaliyeti de Bakanlığımızın uhdesine verilmiştir. Bu doğrultuda, Eylem Planı hazırlanması süreci, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla
başlatılmış ve hazırlık çalışmaları kapsamında ilgili paydaşlarla çalıştaylar yapılmış, görüş, değerlendirme ve önerileri alınmaya devam
edilmektedir. Bu kapsamda sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler gibi çok sayıda katılımcıyla toplantılar yapılmaktadır.
İnsan Hakları Eylem Planı çalışmaları devam etmekte olup, 2020 yılı birinci üç aylık dönemin sonlarına doğru Dünya genelinde ve
ülkemizde etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle planlanan çalıştay, konferans ve yüz yüze toplantılar Eylül ayı sonrasına ertelenmiştir.
Noterlikle ilgili veriler tablonun ilgili sütununa işlenmiştir.
Bu üç aylık dönem içerisinde AİHM'e hükümet adına 23 adet savunma, 37 adet ikinci görüş, 21 adet dostane çözüm ve 3 adet tek
taraflı deklarasyon olmak üzere toplam 84 görüş sunulmuştur. 2020 yılında 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle 59 adet savunma, 92
adet ikinci görüş, 96 adet dostane çözüm ve 14 adet tek taraflı deklarasyon olmak üzere toplam 261 bildirimde bulunulmuştur.
İnsan Hakları Eylem Planı hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, 2020 yılı birinci üç aylık dönemin sonlarına doğru Dünya genelinde
ve ülkemizde etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle planlanan çalıştay, konferans ve yüz yüze toplantılar geçici olarak ertelenmiş, bu
ara dönemde görüş, değerlendirme ve öneriler analiz edilerek taslak metin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu dönem
sonrasında yapılacak toplantılar neticesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülecek bir tarihte Eylem Planı'nın
yürürlüğe giriş tarihi açıklanacaktır.
Noterlik başvurularına ilişkin atama ve belge işlemleri salgın nedeniyle de olsa gerçekleştirilmesine devam edilmiştir.
Bu üç aylık dönem içerisinde AİHM'e hükümet adına 74 adet savunma, 77 adet ikinci görüş, 3 adet dostane çözüm ve 3 adet tek
taraflı deklarasyon olmak üzere toplam 160 görüş sunulmuştur. 2020 yılında 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle 133 adet savunma, 162
adet ikinci görüş, 99 adet dostane çözüm ve 20 adet tek taraflı deklarasyon olmak üzere toplam 414 bildirimde bulunulmuştur.
İnsan Hakları Eylem Planı hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, 2020 yılı birinci üç aylık dönemin sonlarına doğru Dünya genelinde
ve ülkemizde etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle planlanan çalıştay, konferans ve yüz yüze toplantılar geçici olarak ertelenmiş, bu
ara dönemde görüş, değerlendirme ve öneriler analiz edilerek taslak metin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu dönem
sonrasında yapılacak toplantılar neticesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülecek bir tarihte Eylem Planı'nın
yürürlüğe giriş tarihi açıklanacaktır.
Noterlik başvurularına ilişkin atama ve belge işlemleri salgın nedeniyle de olsa gerçekleştirilmesine devam edilmiştir. Buna ilişkin
veriler tabloda ilgili sütununa işlenmiştir.
Bu üç aylık dönem içerisinde AİHM'e hükümet adına 22 adet savunma, 60 adet ikinci görüş, 10 adet dostane çözüm ve 13 adet tek
taraflı deklarasyon olmak üzere toplam 105 görüş sunulmuştur. 2020 yılında 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 154 adet savunma, 216
adet ikinci görüş, 102 adet dostane çözüm ve 33 adet tek taraflı deklarasyon olmak üzere toplam 505 bildirimde bulunulmuştur.
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İnsan Hakları Eylem Planı hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, taslak belgeye son şeklinin verilmesinden sonra Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülmesi halinde yine uygun görülecek bir tarihte kamuoyuna açıklanacaktır.
Noterlik başvurularına ilişkin atama ve belge işlemleri salgın nedeniyle de olsa gerçekleştirilmesine devam edilmiştir. Buna ilişkin
veriler tabloda ilgili sütununa işlenmiştir.
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Form3: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)

Yıl:

2020

Programın Adı:

HUKUK VE ADALET

Alt Programın Adı:

MESLEKİ YETKİNLİĞE YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ

Alt Program Hedefi:

Yargı mensubu ve çalışanların yetkinliklerinin arttırılması

Önceki Dönem Grç

Sıra

Gösterge Adı

1

Bir yılda eğitim verilen adalet
personeli sayısı

2

Bir yılda eğitim verilen adalet
personeli sayısının toplam yargı
hizmetleri personeli sayısına oranı

Ölçü Birimi

Gerçekleşme
Hedeflenen
Yılsonu
Gösterge Gerçekleşme
Değeri
Tahmini
1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık

Yılsonu
Değeri

Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı
Durumu

Yılı

Değeri

Sayı

0

0

20.000

5.000

2.664

0

144

9.926

12.734

64

Kısmen
Ulaşıldı

Yüzde

0

0

32

8

4

0

0

16

20

20

Kısmen
Ulaşıldı

Yargı mensubu ve çalışanların yetkinliklerinin arttırılması
DEĞERLENDİRME
2020 yılı eğitim planı kapsamında; yardımcı yargı personelinin verimliliklerini artırmak, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek ve
daha iyi hizmet vermeye hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Ocak – Mart arası üç aylık dönemde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında
görev yapan yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, zabıt kâtibi, icra kâtibi, sosyal çalışma görevlileri, hizmetli ve mübaşir kadrolarında
görev yapan 2.664 kişinin katılımıyla ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisleri, Ankara Personel Eğitim Merkezi ve Rize Personel Eğitim
Merkezi’nde hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir.
Ancak, bütün dünyada hızla yayılan ve salgın hastalık haline gelen Koronavirüs (COVID–19) nedeniyle planlanan hizmet içi eğitim
faaliyetlerimiz 16 Mart’tan itibaren iptal edilmiştir. Koronavirüs (COVID–19) hastalığının etkisini kaybetmesi ve tamamıyla kontrol
altına alınması durumunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Bakanlık Makamının kararı doğrultusunda hizmet içi eğitim
faaliyetlerimizin başlayabileceği öngörülmüştür.
Performans göstergesine ilişkin veriler tablonun ilgili sütunlarına işlenmiştir.
Bütün dünyada hızla yayılan ve salgın hastalık haline gelen Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle planlanan hizmet içi eğitim faaliyetleri
16 Mart'tan itibaren iptal edilmiştir.
Bu nedenle, Nisan - Haziran arası üç aylık dönemde Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan toplam 3.120 personel ve adliyelerde
yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, icra müdür ve yardımcıları, zabıt kâtibi, icra kâtibi, veznedar ve memur unvanlarında görev
yapan toplam 50.792 personele “Stresle Başa Çıkma” ve “İşyerinde Çatışma Yönetimi” eğitimleri uzaktan eğitim olarak atanmış ve
söz konusu uzaktan eğitimlerin raporlama çalışmaları yapılmıştır.
Koronavirüs (COVID-19) hastalığının etkisini kaybetmesi ve tamamıyla kontrol altına alınması durumunda Sağlık Bakanlığı Bilim
Kurulu'nun tavsiyeleri ve Bakanlık Makamının kararı doğrultusunda hizmet içi eğitim faaliyetlerimizin tekrar başlayabileceği
öngörülmektedir.
Bütün dünyada hızla yayılan ve salgın hastalık haline gelen Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle planlanan hizmet içi eğitim
faaliyetlerimiz 16 Mart'tan itibaren iptal edilmiştir.
Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan 3.120 personel ile taşrada görev yapan 50.792 personele uzaktan eğitim olarak atanan
“Stresle Başa Çıkma” ve “İşyerinde Çatışma Yönetimi” eğitimleri, Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan 3.107 personel ile taşrada
görev yapan 64.381 personele uzaktan eğitim olarak atanan Word, Excell, Powerpoint ve Outlook’u içeren “Microsoft Office
Uygulamaları” uzaktan eğitim modülleri devam etmekte olup, söz konusu uzaktan eğitimlerin raporlama çalışmaları sürdürülmüştür.
Ayrıca, Bakanlık Makamının kararı ile Eylül ayından itibaren çeşitli illerde yerinde hizmet içi eğitim programlarımız başlamıştır.
Bakanlık Makamı’nın kararı ile Eylül ayından itibaren çeşitli illerde başlayan yerinde (personelin herhangi bir ulaşım yapmadan kendi
adliyesinde eğitim görmesi) hizmet içi eğitim programlarımız devam etmiştir.
Performans göstergelerine ilişkin veriler tablonun ilgili sütununa işlenmiştir.
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Form3: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)

Yıl:

2020

Programın Adı:

HUKUK VE ADALET

Alt Programın Adı:

SEÇİMLERİN GENEL YÖNETİMİ VE DENETİMİ

Alt Program Hedefi:

Seçimlerin adil, şeffaf, güvenilir ve eşit şartlarda yapılmasını sağlamak
Önceki Dönem Grç

Sıra

Gösterge Adı

Ölçü Birimi
Yılı

Değeri

Gerçekleşme
Hedeflenen
Yılsonu
Gösterge Gerçekleşme
Değeri
Tahmini
1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık

Yılsonu
Değeri

Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı
Durumu

1

Engelli, yatağa bağımlı, 75 yaş ve
üzeri seçmen sayısının oy kullanan
tüm seçmenlere oranı

Yüzde

0

0

6,2100

0

6,4200

8,1600

8,1600

8,1600

8,1600

100

Ulaşıldı

2

Seçimlerde oluşturulan seyyar
sandık sayısının genel sandık
sayısına oranı

Yüzde

0

0

0,5500

0

0,5500

8,1600

8,1600

0,5500

0,5500

100

Ulaşıldı

Seçimlerin adil, şeffaf, güvenilir ve eşit şartlarda yapılmasını sağlamak
DEĞERLENDİRME
7244 sayılı Kanun’un 2. maddesinin (g) fıkrası gereğince, Mahalli idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanunun 33. maddesine göre yapılması gereken seçimler 2020 yılında yapılmayacaktır.
Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 6.maddesi ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3.maddesinin 1.fıkrası gereğince; seçimler 5 yılda bir
yapıldığından Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi 2023 yılında yapılacaktır.
Bu nedenle performans gösterge değerleri son genel seçim verilerine dayandırılmıştır.
2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde; toplam seçmen sayısı 57.058.636 olup, oy kullanan seçmen sayısı 44.860.777'dir.
Engelli, yatağa bağımlı, 75 yaş ve üzeri seçmenlerin toplamı 3.662.986'dır ve oy kullanan tüm seçmenlere oranı % 8,16'dır, bunun
tüm seçmenler içindeki yaklaşık oranı %6,42'dir.
2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde cezaevlerinde kurulanlarla (324 sandık) birlikte toplam sandık sayısı 195.785'tir. Yatağa
bağımlı seçmenler için kurulan seyyar sandık sayısı 1071 olup, tüm sandıklar içindeki yaklaşık oranı %0,55'tir.
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Form3: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)

Yıl:

2020

Programın Adı:

HUKUK VE ADALET

Alt Programın Adı:

YARGILAMA HİZMETLERİ

Alt Program Hedefi:

Adil, güven veren ve etkin bir adalet sistemini sağlamak
Önceki Dönem Grç

Sıra

Gösterge Adı

Ölçü Birimi

Yılı

Değeri

Gerçekleşme
Hedeflenen
Yılsonu
Gösterge Gerçekleşme
1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık
Değeri
Tahmini

Yılsonu
Değeri

Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı
Durumu

1

100.000 kişiye düşen hâkim sayısı

Sayı

0

0

19

0

0

0

0

17,7200

17,7200

93

Kısmen
Ulaşıldı

2

100.000 kişiye düşen savcı sayısı

Sayı

0

0

8

0

0

0

0

8,1600

8,1600

102

Aşıldı

3

Açılan ceza dava dosya sayısındaki
azalma oranı

Yüzde

0

0

3,7000

0

0,6000

50,9000

0,0500

4,0400

4,0400

0

Ulaşılamadı

4

Açılan hukuk dava dosya sayısındaki
azalma oranı

Yüzde

0

0

-0,2000

0

14

52,7000

18,2000

1,9100

1,9100

0

Ulaşılamadı

5

Adli sicil ve arşiv belgesi bireysel
sorgu sayısı

Sayı

0

0

20.000.000

0

4.273.355 3.209.285 5.324.882 5.449.159 18.256.681

91

Kısmen
Ulaşıldı

6

Adli sicil ve arşiv belgesi kurumsal
sorgu sayısı

Sayı

0

0

25.000.000

0

4.986.333 3.135.600 4.976.679 6.649.333 19.747.945

79

Ulaşılamadı

7

Ceza davalarının ortalama görülme
süresi

Gün

0

0

265

0

259

756

431

271

271

337

Aşıldı

8

Hâkim başına düşen dosya sayısı

Sayı

0

0

782

0

0

0

0

672

672

116

Aşıldı

9

Hukuk davalarının ortalama görülme
süresi

Gün

0

0

279

0

281

701

307

265

265

333

Aşıldı

İdari davaların ortalama görülme
süresi

Gün

0

0

181

0

177

386

267

253

253

213

Aşıldı

11 Savcı başına düşen dosya sayısı

Sayı

0

0

1.518

0

0

0

0

1.409

1.409

108

Aşıldı

12 Yeni atanan hâkim ve savcı sayısı

Sayı

0

0

1.500

0

0

1.408

0

2

1.410

94

Kısmen
Ulaşıldı

10

Adil, güven veren ve etkin bir adalet sistemini sağlamak
DEĞERLENDİRME
Adli sicil ve arşiv belgesi bireysel ve kurumsal sorgu sayıları Adli Sicil Bilişim (ASBS) Loglarından verilen kriterlere göre (Örneğin: zaman
aralığı) doğrudan sayımla elde edilmiştir.
2020 yılının Ocak-Şubat-Mart aylarına ilişkin veriler dosya açılış tarihine göre 01.01.2020 ile 31.03.2020 tarihleri aralığında Adlî Veri
Bankası kapsamında hazırlanan ekranlardan anlık olarak elde edilen ve değerlendirilen veriler kullanılarak elde edilmiştir. Veriler
değerlendirilirken güncellemelerden kaynaklı değişimlerin olabileceği dikkate alınmalıdır.
2020 yılının Ocak-Şubat-Mart aylarına ilişkin artış/azalış oranı hesaplanırken 2019 yılının Ocak-Şubat-Mart ayları baz alınmıştır.
Hâkim - Savcı Adaylarının eğitim süreci devam etmektedir.
2020 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ilişkin veriler dosya açılış tarihine göre 01.04.2020 ile 31.06.2020 tarihleri aralığında Adlî
Veri Bankası kapsamında hazırlanan ekranlardan anlık olarak elde edilen ve değerlendirilen veriler kullanılarak elde edilmiştir. Veriler
değerlendirilirken
güncellemelerden
kaynaklı
değişimlerin
olabileceği
dikkate
alınmalıdır.
2020 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ilişkin artış/azalış oranı hesaplanırken 2019 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ilişkin veriler
baz alınmıştır.
1.408 Hâkim - Savcı Adayı Mayıs ayı içerisinde kura çekmiştir, diğer Hâkim - Savcı Adaylarının eğitim süreci devam etmektedir.
2020 yılına ilişkin Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ilişkin veriler dosya açılış tarihine göre 01.04.2020 ile 31.06.2020 tarihleri aralığında
Adlî Veri Bankası kapsamında hazırlanan ekranlardan anlık olarak elde edilen ve değerlendirilen veriler kullanılarak elde edilmiştir.
Veriler değerlendirilirken güncellemelerden kaynaklı değişimlerin olabileceği dikkate alınmalıdır.
2020 yılının Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ilişkin artış/azalış oranı hesaplanırken 2019 yılının Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ilişkin
veriler baz alınmıştır.
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Adli sicil ve arşiv belgesi bireysel ve kurumsal sorgu sayıları Adli Sicil Bilişim (ASBS) Loglarından verilen kriterlere göre (Örneğin:
zaman aralığı) doğrudan sayımla elde edilmiştir.
2020 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin veriler dosya açılış tarihine göre 01.10.2020 ile 31.12.2020 tarihleri aralığında Adlî
Veri Bankası kapsamında hazırlanan ekranlardan anlık olarak elde edilen ve değerlendirilen veriler kullanılarak elde edilmiştir. Veriler
değerlendirilirken güncellemelerden kaynaklı değişimlerin olabileceği dikkate alınmalıdır.
2020 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin artış/azalış oranı hesaplanırken 2019 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayları baz alınmıştır.
Hâkim - Savcı Adaylarının eğitim süreci devam etmektedir.
Performans göstergelerine ilişkin veriler tablonun ilgili sütunlarına işlenmiştir.

Form4: Performans Göstergesi Sonuçları Formu

rogram

Alt Program

HUKUK ADALETE
VE
ERİŞİM
ADALET HİZMETLERİ

HUKUK ADLİ VE İDARİ
VE
YARGI
ADALET

Alt Program
Hedefi
Adalete erişimin
kolaylaştırılması
ve adalet
hizmetlerine
memnuniyetin
arttırılması

Adalet sisteminin
etkin bir şekilde
işleyişini
sağlamak

Performans
Göstergesi
Adli yardım hizmeti
için yapılan
harcama
miktarındaki artış
Dezavantajlı
gruplara yönelik
faaliyete geçirilen
adli görüşme
odalarının artış
oranı
SEGBİS (ses ve
görüntülü bilişim
sistemi) kurulumu
yapılan mahal sayısı
Adli tıp kurumu
tarafından
sonuçlandırılan
rapor sayısı
Adli tıp uzmanlığı
ve yan dal
uzmanlığı verilen
kişi sayısındaki artış
oranı
Adliye ve ek hizmet
binalarının kapalı
m2 alanı
İhtisas
mahkemelerinin
sayısı
Mahkemelere tahsis
edilen ödeneğin
Adalet Bakanlığı

Hedeflenen
Gösterge Değeri

Yılsonu
Gerçekleşme
Değeri

Gerçekleşme
Durumu

17

30

Aşıldı

24

61,5400

Ulaşıldı

1.000

31

Ulaşılamadı

620.000

564.679

Kısmen Ulaşıldı

10

10

Ulaşıldı

5.360.000

248.776

Kısmen Ulaşıldı

1.900

139

Aşıldı

0,0800

47,6000
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bütçesi içindeki
payı
Yeni icra modelinin
uygulandığı mahal
sayısı

HUKUK ALTERNATİF
VE
UYUŞMAZLIK
ADALET ÇÖZÜM
YOLLARI

Alternatif çözüm
yolu olan uzlaşma
ve arabuluculuk
sisteminin
işlerliğinin
arttırılmasını
sağlamak

HUKUK CEZA İNFAZ VE Cezaların infazı
VE
İYİLEŞTİRME
ile hükümlü ve
ADALET
tutukluların
yeniden suç
işlemesinin
önlenmesi ve
yükümlülerin
topluma
intibaklarının
sağlanması

Arabuluculuk
müessesesine
başvurulan dosya
sayısı
Arabuluculuk
müessesesine
başvurularak
olumlu sonuçlanan
dosya sayısı
Arabuluculuk
müessesesine
başvurularak
olumsuz sonuçlanan
dosya sayısı
Uzlaştırma
müessesesine
başvurulan dosya
sayısı
Uzlaştırma
müessesesine
başvurularak
olumlu sonuçlanan
dosya sayısı
Uzlaştırma
müessesesine
başvurularak
olumsuz sonuçlanan
dosya sayısı
Açılan ceza infaz
kurumu sayısı
Açılan denetimli
serbestlik
müdürlüğü sayısı
Denetimli serbestlik
sistemi ile işlem
gören dosya sayısı
Denetimli serbestlik
sistemi ile takibi
yapılan çocuk sayısı
Denetimli serbestlik
sistemi ile takibi
yapılan yetişkin
sayısı
Eğitim verilen ceza
infaz kurumu
personeli sayısı
Eğitim verilen
denetimli serbestlik
personeli sayısı

63

63

Ulaşıldı

738.610

644.533

Kısmen Ulaşıldı

472.186

399.130

Kısmen Ulaşıldı

229.037

214.958

Kısmen Ulaşıldı

465.000

526.264

Aşıldı

235.000

215.695

Ulaşılamadı

45.000

38.266

Kısmen Ulaşıldı

52

22

Ulaşılamadı

0

1

Ulaşıldı

600.000

410.825

Ulaşılamadı

13.222

21.997

Kısmen Ulaşıldı

523.580

475.484

Ulaşılamadı

17.995

7.002

Ulaşılamadı

1.196

762

Ulaşılamadı
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HUKUK HUKUK VE
VE
ADALET
ADALET ALANINDA
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER

Uluslararası dış
ilişkiler ve ulusal
fon kapsamında
yapılan
faaliyetlerin
geliştirilmesi

Elektronik izleme
sistemi ile takibi
yapılan kişi sayısı
Hassas gruplara
yönelik davranış
eğitimi alan
personel sayısı
Hükümlü başına
düşen alan
Hükümlü ve tutuklu
başına düşen
personel sayısı
Hükümlü ve
tutuklulara verilen
mesleki eğitim
sayısı
Meslek edindirme
kurslarına katılan
çocuk hükümlü ve
tutuklu sayısı
Meslek edindirme
kurslarına katılan
kadın hükümlü ve
tutuklu sayısı
Meslek sertifikası
alan yükümlü sayısı
Meslek sertifikasına
hak kazanan
hükümlü ve tutuklu
sayısı
Okuryazar
sertifikası alan
hükümlü ve tutuklu
sayısı
Okuryazar
sertifikası alan kişi
sayısı
Psiko-sosyal yardım
alan hükümlü
tutuklu sayısı
Sınav ve eğitim
imkânlarına erişen
çocuk hükümlü ve
tutuklu sayısı
Sınav ve eğitim
imkânlarına erişen
yetişkin hükümlü ve
tutuklu sayısı
Yükümlülere
verilen mesleki
eğitim sayısı
Hukuki ve cezai
konularda
uluslararası adli
yardımlaşma
yapılan ülke sayısı
Ulusal fon
kapsamında
yürütülen proje
sayısı

9.000

6.183

Aşıldı

472

325

Aşıldı

34,6300

120,3000

Aşıldı

0,2500

0,8600

Kısmen Ulaşıldı

85.000

32.975

Ulaşılamadı

8.500

2.181

Ulaşılamadı

6.500

1.417

Ulaşılamadı

4.854

940

Ulaşılamadı

85.000

18.478

Ulaşılamadı

1.000

2.499

Ulaşılamadı

329

84

Ulaşılamadı

400.000

304.000

Ulaşılamadı

2.750

3.037

Aşıldı

65.000

118.066

Aşıldı

1.436

432

Ulaşılamadı

68

77

Ulaşıldı

7

5

Ulaşıldı

161

HUKUK HUKUK VE
VE
MEVZUAT
ADALET HİZMETLERİ

HUKUK MESLEKİ
VE
YETKİNLİĞE
ADALET YÖNELİK
EĞİTİM
HİZMETLERİ

HUKUK SEÇİMLERİN
VE
GENEL
ADALET YÖNETİMİ VE
DENETİMİ

HUKUK YARGILAMA
VE
HİZMETLERİ
ADALET

Üyesi olunan
uluslararası kuruluş
sayısı
Ceza ve hukuk
AİHM'e sunulan
adalet sisteminin
hükümet görüş
etkinliğini
sayısı
arttırmak
İnsan hakları eylem
planının
gerçekleşme oranı
Verilen noterlik
belge sayısı
Yeni açılan noterlik
sayısı
Yargı mensubu ve Bir yılda eğitim
çalışanların
verilen adalet
yetkinliklerinin
personeli sayısı
arttırılması
Bir yılda eğitim
verilen adalet
personeli sayısının
toplam yargı
hizmetleri personeli
sayısına oranı
Seçimlerin adil,
Engelli, yatağa
şeffaf, güvenilir ve bağımlı, 75 yaş ve
eşit şartlarda
üzeri seçmen
yapılmasını
sayısının oy
sağlamak
kullanan tüm
seçmenlere oranı
Seçimlerde
oluşturulan seyyar
sandık sayısının
genel sandık
sayısına oranı
Adil, güven veren 100.000 kişiye
ve etkin bir adalet düşen hâkim sayısı
sistemini
100.000 kişiye
sağlamak
düşen savcı sayısı
Açılan ceza dava
dosya sayısındaki
azalma oranı
Açılan hukuk dava
dosya sayısındaki
azalma oranı
Adli sicil ve arşiv
belgesi bireysel
sorgu sayısı
Adli sicil ve arşiv
belgesi kurumsal
sorgu sayısı
Ceza davalarının
ortalama görülme
süresi
Hâkim başına düşen
dosya sayısı
Hukuk davalarının
ortalama görülme
süresi
İdari davaların
ortalama görülme
süresi
Savcı başına düşen
dosya sayısı

55

55

Ulaşıldı

250

579

Ulaşıldı

20

0

Ulaşılamadı

4.000

3.055

Ulaşılamadı

50

189

Ulaşıldı

20.000

12.734

Kısmen Ulaşıldı

32

20

Kısmen Ulaşıldı

6,2100

8,1600

Ulaşıldı

0,5500

0,5500

Ulaşıldı

19

17,7200

Kısmen Ulaşıldı

8

8,1600

Aşıldı

3,7000

4,0400

Ulaşılamadı

-0,2000

1,9100

Ulaşılamadı

20.000.000

18.256.681

Kısmen Ulaşıldı

25.000.000

19.747.945

Ulaşılamadı

265

271

Aşıldı

782

672

Aşıldı

279

265

Aşıldı

181

253

Aşıldı

1.518

1.409

Aşıldı
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Yeni atanan hâkim
ve savcı sayısı

1.500

1.410

Kısmen Ulaşıldı

b. Performans Denetim Sonuçları
1.İç Denetim
2020 yılında Bakanlığımızda iç denetim faaliyetleri iç denetçiler tarafından yürütülmüştür.
Yürütülen denetim ve danışmanlık faaliyetleri aşağıda yer almaktadır:

Denetim Faaliyetleri
2020 yılında henüz iç kontrol çalışmaları devam ettiğinden İç Kontrol kapsamında ve
mevzuatın öngördüğü çerçevede bir Denetim Faaliyeti Raporu düzenlenmemiştir.
Danışmanlık Faaliyetleri
a) Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Personel Eğitim Merkezlerinin
organizasyon yapısı, görevleri, yürüttüğü iş ve işlemler konusunda uygulamada
yaşanılan sorunların tespiti ile bunların çözümüne yönelik önerilerin hazırlanması,
b) Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde faaliyet gösteren emanet memurluklarının (adli
emanet bürolarının) gerçekleştirdiği iş ve işlemler kapsamında adli emanette bulunan
kıymetli eşyaların muhafazasında ve tasfiyesinde yaşanılan sorunların tespiti ile
bunların giderilmesi,
c) Uzlaştırma konusunda uygulamada yaşanılan sorunların tespiti ile bunların
giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin sunulması,
d) Ceza hukukunda uzlaştırma dışında geliştirilmesi gereken diğer alternatif çözüm
yolları için neler yapılabileceğinin tespit edilmesi,
e) Alternatif çözüm yollarında etkinliğin arttırılması için alınması gereken diğer yasal ve
idari tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması,
f) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Proje Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından
gerçekleştirilen proje faaliyetleriyle ilgili işlemlerin denetimi yoluyla; anılan
hizmetlerin mevzuata uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülüp
yürütülmediği, işlem süreciyle ilgili iç kontrol sisteminin mevcut olup olmadığı
konularının saptanması.

2. Dış Denetim
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6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca Sayıştay Başkanlığı tarafından
yürütülen denetimler sonucunda 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu 2020 yılı Eylül ayında
yayımlanmıştır.
Sayıştay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna da duyurulan
raporda, toplam 8 bulgu ve denetim görüşünü etkilemeyen 4 husus yer almıştır.
Bulgu, tespit ve değerlendirmeler genel olarak muhasebe sistemine ilişkin olup, kamu
zararı doğuracak nitelikte değildir.
Bulgular
1. Kamu idaresi tarafından peşin ödenen taşınmaz kira bedellerinin tahakkuk kaydının
yapılmaması,
2. Hizmet binası olarak kurum kullanımında bulunan taşınmazların mali tabloda gösterilmemesi
ve hizmet binalarına yapılan değer artırıcı harcamaların doğrudan giderleştirilmesi,
3. Kamu idaresinin ceza infaz kurumları ile tutukevleri işyurtları kurumuna olan borçlarının
muhasebe kayıtlarında yer almaması,
4. Maddi olmayan duran varlıkların haklar hesabına kaydedilmemesi ve amortisman
ayrılmaması,
5. Döviz değerlemesi sonucu elde edilen gelirlerin değer ve miktar değişimleri
gelirleri hesabında muhasebeleştirilmemesi,
6. Hizmet yapılmadığı veya mal teslim edilmediği halde bütçe emanetleri hesabı kullanılarak
ödeneğin giderleştirilmesi,
7. Cezaevi izleme kurulu üyelerine ödenen huzur ücretlerinden eksik gelir vergisi kesilmesi,
8. İdarenin yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazlardan önemli bir kısmının değer
tespitlerinin yapılmaması ve muhasebe kayıtlarına alınmaması.
Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler
1. Uluslararası kuruluşlara yapılan katkı taahhüt ve ödemelerinin nazım hesaplarda izlenmemesi,
2. Limitler kapsamında yapılan doğrudan temin alımlarında yasaklılık kontrolünün yapılmaması,
3. Bazı hizmet alımlarında uygun olmayan alım usulünün kullanılması,
4. İç kontrol sistemi yapılandırma çalışmalarının tamamlanmaması.

B.4-Stratejik Planın Değerlendirilmesi
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporlarının
Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar’ın “Program
Bütçe Esaslarına Göre Faaliyet Raporlarının Şekli” başlıklı 6. maddesinin 5. fıkrasının son bendi
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uyarıca; Bakanlığımız Stratejik Planı’nda yer alan hedef ve göstergelerin, performans programında
yer alan hedef ve göstergeler ile raporda yer verilen diğer faaliyet ve proje bilgileri ile karşılanmış
olmasından dolayı, ayrıca Stratejik Plan Değerlendirmesine ilişkin tablolara yer verilmemiştir. Söz
konusu değerlendirmelere “Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve
değerlendirmeler” ve “Faaliyet ve proje bilgileri” bölümlerinde yer verilmiştir.

B.5-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Stratejik planlamaya dayalı yönetim anlayışlarında, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi
konusunda performans sonuçlarının güvenilir verilere dayandırılarak raporlanması büyük önem
taşımaktadır. Bu doğrultuda, Bakanlığımız harcama birimleri tarafından yürütülen faaliyetler ve
çalışmalar, yargısal alanda birçok reformun çıkış noktası olan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve
kurumsal stratejilerimizi belirleyen Adalet Bakanlığı Stratejik Planı’nda yer alan amaç ve hedefler
esas alınarak birlikte gerçekleştirilmekte, performans göstergeleri ile de sonuçları ölçülmektedir.
Bakanlığımızda; performans göstergelerine ilişkin bilgiler, Performans Programında
belirlenen performans göstergelerinin harcama birimleri tarafından üçer aylık dönemler itibariyle
sisteme girişlerinin yapılması ile toplanmaktadır. Bu kapsamda, performans göstergelerinin
ölçümlerinin güvenilir verilere dayandırılarak yapılması ve performans bilgi sisteminin etkin
işleyebilmesi açısından,
•

Performans programı hazırlık sürecinde, performans göstergeleri belirlenirken harcama
birimleri ile birlikte hareket edilerek ölçülebilir göstergelerin oluşturulması,

•

Birim faaliyet raporlarının, Bakanlık faaliyet raporuna esas teşkil ettiği göz önüne
alındığından, söz konusu raporların mevzuata uygun olarak özellikle performans bilgilerini
yansıtacak şekilde hazırlanması,

Sağlanmıştır.
Bu dönemde de harcama birimlerinden sorumlu oldukları hedefler kapsamında
değerlendirme raporlarını hazırlamaları istenmiş, gelen raporlar Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın
kendi değerlendirmeleri de eklenerek nihai rapor haline getirilmiştir. Bunun yanı sıra Bakanlığımız
Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Sayın Bakan (yokluğunda Bakan
Yardımcıları) başkanlığında belgenin uygulama döneminin bakanlık birimlerince etkin bir şekilde
yürütülmesi, kapsamlı değerlendirmenin yapılabilmesi ve gerekli tedbirlerin gecikmeksizin
alınabilmesi amacıyla her ay düzenli olarak bir araya gelmektedir.
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A.STRATEJİK PLANDA ÖNGÖRÜLEMEYEN KURUMSAL KAPASİTE
İHTİYAÇLARI
Bakanlığımız Stratejik Planı hazırlanırken; yargısal faaliyetlerinin önemi ve genişliği
dikkate alınarak kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine büyük önem verilmiştir. Gerek insan
kaynakları, gerekse kurumsal kapasiteyi güçlendirecek birçok çalışma amaç ve hedefler
kapsamında yürütülmektedir.
Bununla birlikte, yaşanan salgın sebebiyle öngörülemeyen mali kaynak ihtiyacı ve diğer
ihtiyaçlar merkez ve merkez dışı birimlerle koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.

B.ÜSTÜNLÜKLER
-Köklü kurum kültürü
-Gelişmiş bilişim ve teknoloji Altyapısı
-Hakim, savcı ve personel sayısının artıyor olması
-Personel eğitim merkezlerinin faaliyete geçmiş olması
-Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişiyor olması
-Fiziki altyapının gelişiyor olması
-Alternatif infaz yöntemlerinin gelişiyor olması
-İnsan hakları konusunda kurumsal kapasitenin artıyor olması
-Yurt dışı teşkilatının kurulmuş olması

C. ZAYIFLIKLAR
-Yargı organlarının iş yükünün fazla olması
-Adalet personelinin özlük haklarının yetersiz olması

D.DEĞERLENDİRME
Süreç yürütülürken önceki dönemde gerçekleştirilen amaç ve hedeflere ilişkin bir durum
analizi yapılmış, bu sayede öncelikler belirlenerek tüm dünyada yaşanılan salgın nedeniyle bazı
amaç ve hedeflere ilişkin gerçekleşme durumundaki sapmalar en aza indirilmeye çalışılmıştır.
Salgın sürecine rağmen sürdürülebilir başarının yakalanmış olmasında Bakanlığın “üstünlükleri”
arasında yer alan başlıklar önemli birer enstrüman haline dönüşmüştür.
Bu bağlamda dönem içerisinde gerçekleşen mevzuat değişiklikleri sürece ayrı bir ivme
kazandırmış, düzenli şekilde gerçekleştirilen yardımcı personel sayısındaki artış ile
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Bakanlığımızca zamanında alınıp uygulanan idari tedbirler, salgın döneminde bile adalet
hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunulmasına imkân sağlamıştır.
İdarenin “zayıflıkları” başlığında yer alan etmenler, süreç içerisinde atılan adımlarla telafi
edilmiştir. Yargıda iş yükünün fazla olması ve ortalama dosya görülme sürelerinin yüksekliği gibi
zayıflıklar, yargılama usulünde yapılan değişikler ile getirilen yeni uygulamalar, farklı alternatif
çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve yargıda hedef süre uygulaması ile birlikte en aza indirilmeye
çalışılmıştır.
Stratejik Plan uygulama dönemi, ilgili mevzuat çerçevesinde kamu kaynaklarının etkin ve
verimli kullanılması esasına dayalı olarak şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla sürdürülmektedir.

IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER
1 2021 yılında da önceki dönemde gerçekleştirilen amaç ve hedeflere ilişkin bir durum analizi
yapılacaktır.
2 Adalet hizmetlerinin sunumuna ilişkin kamuoyunda farkındalık oluşturacak faaliyetlere yer
verilecektir.
3 Bilişim ve teknolojik alt yapının güçlendirilmesine önem verilecektir.
4 Medya ve halkla ilişkiler konusunda yeni çalışmalar yürütülecektir.
5 Bütçenin hedef bazında öngörülebilir olması anlayışına devam edilecek ve harcama sürecinde
yaşanması muhtemel eksiklikler tespit edilecektir.
6 2021 yılında kurumsal kapasite artırılmak suretiyle Stratejik Planda yer alan amaç ve
hedeflere ulaşılmasına yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
7 Hedef ve faaliyetlerin Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ile birlikte değerlendirilerek uyum
içerisinde yürütülmesi sağlanacaktır.
8 Hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması amacıyla geleceğe dönük yeni politikalar
belirlenerek, hedef ve faaliyetler bu anlayışla hayata geçirilecektir.
9 Yeni Stratejik Planın uygulama sürecinin takibi için etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi
oluşturulacaktır.
10 Hedeflerin gerçekleşme durumunun takibi için toplantılar gerçekleştirilecektir.
11 Çıktı odaklı bir anlayışla performans denetimi gerçekleştirilecektir.
12 Belirlenen zamanda tamamlanmayan hedefler üzerinde durularak, gecikme nedenleri
belirlenecektir.
13 Yeni Stratejik Planda yer alan faaliyetlerin katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesi
sağlanacaktır
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2020 yılı Faaliyet Raporu’nun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Ertuğrul ÇEKİN
Hâkim
Strateji Geliştirme Başkanı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

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

Zekeriya BİRKAN
Bakan Yardımcısı
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