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BAKAN SUNUŞU 

Adalet hizmetlerinin, tüm bireyler için eksiksiz ve istisnasız olarak erişilebilir olması 

Bakanlığımızın en önemli öncelikleri arasındadır. Toplumun bütün kesimlerini önemseyen bir 

yaklaşımla şekillenen 2023 Yargı Vizyonumuz da  “Güven Veren ve Erişilebilir Bir Adalet” olarak 

belirlenmiştir.  

Güven veren ve erişilebilen bir adalet sistemi için yol haritamızı belirleyen iki temel 

Belge’den biri, Bakanlığımız Stratejik 

Planı’dır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu çerçevesinde hazırlanan 

stratejik planlar, kamu idarelerinin orta ve uzun 

vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 

hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, 

bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 

kaynak dağılımlarını şeffaf ve öngörülebilir bir 

anlayışla ortaya koymaktadır. 

Bu planlar, sosyal ve ekonomik yaşamın 

huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi ve 

kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılabilmesine yardımcı olmaktadır. 

Geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile 

paylaşılan Bakanlığımızın 2019-2023 dönemi 

Stratejik Planı, Cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemine geçildikten sonra Bakanlığımızca 

hazırlanan ilk Stratejik Plan olma özelliğini 

taşımaktadır. 

Geçtiğimiz yıl açıklanan Yargı Reformu Stratejisi’nin hazırlık sürecinde olduğu gibi 

Stratejik Plan da geniş bir müzakere süreci içerisinde, ilgili tüm kurum/kuruluş ve sivil toplum 

örgütlerinin katkılarıyla yürütülmüştür. 

Altı amaç ve kırk hedefin yer aldığı Yeni Stratejik Plan; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına 

saygı, hak ve özgürlüklere saygı, ehliyet ve liyakate bağlılık, hesap verebilirlik ve saydamlık, 

halkın beklentilerine duyarlılık, yeniliğe açıklık ve çalışanlara güven ve saygıyı temel değerler 

olarak benimsemiştir. 
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Planlama sürecinin başarısı; ortaya konulan amaç ve hedeflerin ihtiyaçlar doğrultusunda 

önceliklendirilmesi ve bütçelendirilmesi aşamasının gerçekçi bir zemin üzerinde öngörülebilir 

kılınmasına bağlıdır. Bunu yaparken gözden kaçırılmaması gereken husus, önceki planlama 

süreçlerinde gerçekleştirilen amaç ve hedeflere ilişkin etkin bir durum analizinin yapılmasıdır. 

İşte, hâlihazırda uygulama sürecine geçilen Yeni Stratejik Plan bu yaklaşımı ziyadesiyle 

benimsemiştir. Belge’de ortaya konulan pek çok hedef, önceki Stratejik Plan’da yer alan hedeflerin 

devamı ya da tamamlayıcısı niteliğindedir. 

Geçtiğimiz yıl içerisinde, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla 

Bakanlığımız Stratejik Planı çerçevesinde birçok hedef faaliyete geçirilmiştir. 

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin açıklanmasından sonra kamuoyunda birinci yargı 

paketi olarak bilinen ve 24 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 

reform süreci ayrı bir ivme kazanmıştır. Bu mevzuat değişikliği ile ifade özgürlüğü başta olmak 

üzere hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi amacıyla atılan adımların uygulamadaki 

yansımaları önümüzdeki süreçte daha belirgin şekilde görülecektir.  

Bunun yanı sıra, aynı Kanun kapsamında hukuk mesleklerinde kaliteyi artırmak amacıyla 

yeni düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Hâkim adaylığı mülakat komisyonunun yenilenmesi 

suretiyle mesleğe alımlarda geniş bir heyetin oluşturulması ve hukuk mesleklerine 

başvurulabilmesi için getirilen “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” bu kapsamda sistemimize 

kazandırılan düzenlemelerden bazılarıdır.  

Yargı ve adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesinin iş yüküyle orantılı ve 

yetişmiş hâkim, savcı ve yargı personelinin varlığına bağlı olduğu gerçeğinden hareketle, 

geçtiğimiz yılın başında 19.429 olan hâkim-savcı sayısı kademeli olarak artırılmış, yılsonu 

itibariyle görev yapan hâkim ve savcı sayısı 20.630’e ulaşmıştır. Mahkeme ve savcılıklarda görev 

yapan yardımcı personel sayısı 65.195’den 71.118’e, ceza infaz kurumlarında çalışan yardımcı 

personel sayısı ise 60.119’dan 66.144’e çıkartılmıştır.  

Adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri olan makul sürede yargılanma 

hakkının güçlendirilmesi de önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu anlayış doğrultusunda 

gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan biri “Yargıda Hedef Süre” uygulamasıdır. Bu bağlamda, adli ve 

idari yargı ilk derece mahkemeleri ve savcılıklarda tayin edilen sürelerin taraflara bildirilmesine 1 

Ocak 2019 tarihinde başlanmıştır.  

Uyuşmazlıkların büyümeden çözümlenmesi ve tarafların haklarına bir an evvel 

kavuşabilmeleri amacıyla geliştirilen alternatif çözüm yöntemleri, geçtiğimiz yıl da gündemimizin 

önemli bir parçasını oluşturmuştur. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlanılan ticari 
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uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulaması sayesinde 2019 yılı içerisinde toplam 76.549 

uyuşmazlık dava açılmaksızın çözümlenmiştir.  

Uygulamasına 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlanan nöbetçi noterlik sayesinde 

vatandaşlarımızın hafta sonları da noterlik hizmetini alabilmeleri sağlanmıştır. Bu uygulama 

kapsamında 2019 yılında toplam 540.659 işlem, nöbetçi noterlikler tarafından yapılmıştır. Yine, 

yurt dışı konsolosluklarımızda düzenlenen noterlik işlemlerinin bir örneğinin ülkemizdeki 

noterliklerden alınabilmesi sayesinde vatandaşlarımızın hizmetlerden daha kolay ve kısa yoldan 

yararlanabilmesi sağlanmıştır.  

Yargısal süreçlerin daha hızlı yürütülmesi amacıyla hayata geçirilen en önemli 

uygulamalardan biri de elektronik tebligat uygulamasıdır. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren kamu 

kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, şirketler, avukatlar, noterler, bilirkişiler ve arabulucular 

için zorunlu elektronik tebligat adresi alınması suretiyle uygulamaya başlanmıştır. 2019 yılında 

yeni elektronik tebligat sistemiyle 17 milyon 625 bin e-tebligat gönderimi yapılmış ve böylece 210 

milyon 363 bin lira tasarruf yapılmıştır. Ayrıca 614 bin ton kâğıt tasarrufu sağlayan bu çevreci 

uygulama sayesinde 10 bin 455 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. 

Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete 

geçirilmesiyle birlikte, istinaf yasa yolu güçlendirilmiştir. Halen bölge adliye mahkemeleri 15, 

bölge idare mahkemeleri ise 7 mahalde faaliyet göstermektedir. Böylece ilk derece 

mahkemelerinin kararları, öngörülenden daha kısa bir sürede ve etkin bir şekilde istinaf 

incelemesine tabi kılınmıştır.   

Önümüzdeki dönemde de hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi, adalete erişim 

imkânlarının güçlendirilmesi, etkinliğin artırılması, makul sürede yargılanma hakkının korunması, 

basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiş süreçlerin oluşturulması amacıyla atılan reform adımlarına 

kararlılıkla devam edilecektir.  

Hesap verilebilirlik ilkesinin bir gereği olarak hazırlanan Bakanlığımız 2019 yılı Faaliyet 

Raporunda yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ve bu raporun hazırlanmasında emeği geçen 

tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

 

 

Abdulhamit GÜL 

   Adalet Bakanı 
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I. BAKANLIĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

A-MİSYON VE VİZYON 

MİSYON  

            Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, 

adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları 

geliştirmek ve uygulamaktır. 

VİZYON  

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

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 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 Numaralı 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 hizmetleri ile 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, 
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 Noterliklerin açılması işlemlerini yürütmek, 

 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, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Bilirkişilik Daire Başkanlığı, 

Bakanlık Yüksek Müşavirleri, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı 

ise Kızılay Milli Müdafaa Caddesi’nde bulunan ek A ve B hizmet binalarında faaliyetlerine 

devam etmektedir. 

Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Adli Sicil ve 

İstatistik Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı 

ve Bilgi Edinme Kurulu Kızılay Vekâletler Caddesinde, Adalet Bakanlığı merkez binasının 

yanında bulunan ek binada faaliyetlerini yürütmektedir.  

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü; Altındağ Yenituran Mahallesi, Kazım 

Karabekir Caddesinde 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 

Mahallesindeki 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.  

2. Teşkilat Yapısı  

Adalet Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı 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  

 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 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 57 nci maddesi ile 

Bakanlığımıza taşra teşkilatı kurma yetkisi verilmiştir. Aynı madde ile uygun görülen yer il 

Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde bilgi işlem müdürlüğünün kurulabileceği belirtilmiştir.  

           2.3 Yurtdışı Teşkilatı  

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 58 inci maddesi ile 

Bakanlığımıza yurtdışı teşkilatı kurma yetkisi verilmiştir. Aynı madde ile yurtdışı teşkilatında 

yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl 

görev yapmış ve üstün başarısı ile yurtdışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar 

arasından atama yapılacağı belirtilmiştir.   

Hâlihazırda 9 ülkedeki 12 dış temsilcilikte, 17 adalet müşavirliği kadrosu 

bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi, 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.  Fiziki ve Teknik Kaynaklar 

            3.1 Teknolojik Kaynaklar 

2019 yılı itibarıyla Bakanlığımız merkez ve merkez dışı birimlere ait donanım verileri 

aşağıda yer almaktadır. 

DONANIM 2014 YILI 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI 
 

2019 YILI 

Masaüstü Bilgisayar 101.432 117.632 138.989 138.989 144.783 150.195 

Dizüstü Bilgisayar 29.457 33.657 42.516 47.929 49.829 49.829 

Lazer Yazıcı 51.395 61.595 73.938 76.938 85.939 85.938 

Dizüstü Bilgisayar 

Yazıcısı 
5.300 5.300 10.300 10.300 10.300 10.300 

Tarayıcı 19.017 21.367 21.367 24.367 19.573 30.103 

Masaüstü Bilgisayar (İş 

İstasyonu) 
2.988 2.988 2988 2988 3.018 3.018 
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Çok Fonksiyonlu Lazer 

Yazıcı 
2.413 2.413 2.413 2.913 2.913 2.919 

 

Ayrıca 2019 yılı içerisinde çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere 2.850 adet ekran 

(monitör) alımı yapılmıştır.        

  3.2. Gayrimenkul Bilgileri  

BİNA KİRALIK MÜLK 

 Adet M2 Adet M2 

Bakanlık Merkez 2 17.742 8 124.084 

Adliyeler 94 292.954,62 347 4.743.493 

Ceza ve İnfaz Kurumları  2 194.398 366 6.371.966 

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 - - 

 

 

   3.3 Taşıt Bilgileri 

2019 yılı sonu itibariyle Bakanlığımız toplam araç sayısı 1.447 adede ulaşmıştır.   
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4. İnsan Kaynakları 

Adalet hizmetlerinin etkin, kaliteli sunulması ve süreçlerin makul sürede 

sonuçlandırılması hedefi doğrultusunda 2019 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.  

2019 yılı sonu itibariyle 14.064 hâkim ve 6.565 Cumhuriyet savcısı olmak üzere toplam 

20.629 yargı mensubu görev yapmaktadır. 100.000 kişiye düşen hâkim ortalaması 16,9; savcı 

ortalaması ise 7,9'dur.  

Aşağıdaki tabloda 2016 yılı verilerine göre hazırlanan CEPEJ 2018 yılı raporuna göre 

bazı üye ülkelere ilişkin veriler yer almaktadır. (Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde yüz bin 

kişiye düşen profesyonel hâkim sayısı ortalaması 22’dir.)  

Tabloda belirtilenler dışında ayrıca bazı ülkelerde hâkimlere yardımcı olmak üzere 

hâkim yardımcısı gibi unvanlarda personelin de bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

 

Ülke 
Hâkim 

Sayısı 

100.000 Kişiye Düşen 

Profesyonel Hâkim 
Profesyonel 

Olmayanlar 

Polonya  9.980 26 34 

İsveç  1.179 12 84 

Fransa 6.995 10 37 

Macaristan 2.811 29 45 

İsviçre 1.251 15 18 

Belçika 1.600 14 32 

Lüksemburg 187 32 5 

Yunanistan  2.780 26 - 

Bulgaristan 2.255 32 - 

Rusya  26.443 18 - 

İspanya 5.367 12 17 

Portekiz 1.986 19 - 

Avusturya 2.397 27 9 

Romanya 4.628 24 - 

Almanya 19.867 24 112 
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Hollanda  2.331 14 - 

İtalya 6.395 11 6 

İrlanda 162 3 - 

Norveç 559 11 856 

Türkiye 11.218 14 - 

 

Aşağıdaki tabloda bazı üye ülkelere ilişkin yüz bin kişiye düşen savcı sayıları verilmiştir. 

(Avrupa Konseyine üye ülkelerde yüz bin kişiye düşen savcı sayısı ortalaması 11.7’dir.) 

Ülke 100.000 Kişiye Düşen Savcı Sayısı 

Rusya 25,2 

Bulgaristan 21,3 

Macaristan 19,2 

Norveç 13,8 

Polonya 15,2 

Almanya 6,7 

Portekiz 14,5 

Romanya 13,4 

Danimarka 12,1 

Fransa 2,9 

İsveç 9,6 

İtalya 3,5 

Belçika 7,6 

Finlandiya 6,8 

Hollanda 5,4 

İsviçre 10,4 

İspanya 5,3 

İrlanda 2,2 

Türkiye 6,0 
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Aşağıdaki tabloda genel olarak Hâkim - Cumhuriyet Savcısı sayıları verilmiştir. 

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

Yıllar 

Adli Yargı İdari Yargı Genel 

Topla

m 
Hâkim Savcı BAM Toplam İdari 

Hâkim 

Vergi 

Hâkimi 
BİM 

Topla

m 

2010 5.264 4.011 - 9.275 559 269 120 948 10.223 

2011 5.343 4.098 15 9.456 475 255 132 862 10.318 

2012 5.494 4.074 15 9.583 468 251 158 877 10.460 

2013 6.152 4.423 14 10.589 499 248 162 909 11.498 

2014 6841 4762 15 11618 590 357 200 1147 12821 

2015 6.604 4.560 14 11.178 520 411 189 1.120 12.298 

2016 7.026 4.611 1.024 12.661 786 484 290 1.560 14.221 

2017 6.708 4.538 1.211 12.457 1229 459 333 1562 14.017 

2018 8231 5712 1475 15.418 882 472 349 1703 17.121 

2019 8580 6132 1867 16.579 876 469 357 1702 18.281 

 

Yüksek Mahkemeler ile Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinde Çalışan 

Tetkik Hâkimi, Savcı ve Raportör Sayıları 

 
Yargıtay Danıştay BAM BİM 

Anayasa 

Mahkemesi 

Yıl 
Tetkik 

Hâkimi 

Yargıtay 

Savcısı 

Tetkik 

Hâkimi 

Danıştay 

Savcısı 
Hâkim Savcı Hâkim 

Raportör 

(Hâkim 

Savcı) 

2010 559 169 247 54 - - - 14 

2011 800 206 280 68 - - - 27 

2012 1.008 232 308 33 - - - 41 

2013 1.035 223 343 34 - - - 42 

2014 1065 224 432 27 - - - 38 

2015 1.172 236 419 50 - - - 22 

2016 805 131 483 21 - - - 15 

2017 890 150 456 21 1066 145 333 14 

2018 1075 166 477 22 1304 171 349 13 

2019 1126 194 452 23 1651 216 357 12 
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    Türkiye genelinde 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle hâkim ve savcıların % 35,86’sı kadın, 

% 64,14’ü erkektir.  

 

Türkiye Geneli Cinsiyet Dağılımına Göre Hâkim ve Savcı Oranları 

Türkiye Geneli 

Yıl Erkek Kadın 

2010 9.027 % 77,2 2.664 % 22,8 

2011 9.092 % 77,1 2.694 % 22,9 

2012 9.389 % 75,2 3.094 % 24,8 

2013 10.056 % 73,9 3.547 % 26,1 

2014 10.895 %73,6 3.915 %26,4 

2015 10.791 %73,2 3.938 %26,7 

2016 10.876 %68,2 5.069 %31,8 

2017 11.081 %68,81 5.022 %31,19 

2018 12.585 %64,77 6.844 %35,23 

 2019 13.233 %64,14 7.396 %35,86 

  

 31.12.2019 tarihi itibariyle adli ve idari yargı hâkim ve Cumhuriyet savcı adayı 

kadrosuna atananların sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

2019 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı ile İdari Yargı  

Hâkim Adaylığına Atananların Sayısı 

UNVAN TOPLAM KADIN ERKEK 

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayı 2703 1063 1640 

İdari Yargı Hâkim Adayı  112 29 83 

TOPLAM 2815  1092 1723 

 

 

 Adalet hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesinde hâkim ve Cumhuriyet savcısı 

dışındaki adalet personelinin sayısının da yeterli düzeyde olması önem taşımaktadır. Adalet 

sistemimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla bu alandaki açık büyük oranda kapatılmıştır.  
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İcra Müdür ve Yardımcıları Sayıları 

UNVAN TOPLAM KADIN ERKEK 

İcra Müdürü 502 66 436 

İcra Müdür Yardımcısı 2016 632 1.384 

TOPLAM 2.518  698  1820  

 

       2019 yılında icra müdürlüğü, icra müdür yardımcılığı ve icra kâtipliği kadrolarına 

yapılan açıktan ve naklen atama sayıları aşağıda belirtilmiştir. 

 

UNVAN TOPLAM KADIN ERKEK 

Kurumlar Arası Atama - - - 

Açıktan Atama 1158 632 526 

Kurum İçinden Atama - - - 

  

2019 yılında taşra teşkilatına gerçekleştirilen açıktan ve naklen atama sayıları aşağıda 

belirtilmiştir. 

UNVAN TOPLAM KADIN ERKEK 

İlk İstihdam 
(2019 yılında ilan edilen ve atama işlemi henüz devam edenler dâhil edilmiştir. 

Atama işlemleri henüz devam ettiğinden kadın-erkek sayısı ayrımı yapılamamıştır.) 

Toplam: 4424 

Kurumlar Arası Nakil İle Gelen 0 0 0 

Açıktan Yeniden Atama 10 1 9 

SHÇEK Atama  79 31 48 

Engelli Personel Atama 370 84 286 

TOPLAM 459 116 343 

 

Adalet Bakanlığında Görev Yapan Diğer Personel Sayısı 

TEŞKİLAT TOPLAM KADIN ERKEK 

Taşra (kadrolu/sözleşmeli/geçici) 68.659 29.420 39.239 

*25/12/2019 tarihli personel sayısı temel alınmıştır.                                                                *İcra Daireleri Başkanlığı Personel sayısı hariçtir. 
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2019 yılında merkez ve merkez atamalı taşra teşkilatına yapılan açıktan ve naklen atama 

sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

UNVAN TOPLAM KADIN ERKEK 

Açıktan Atama  10 3 7 

Özelleştirme 1 - 1 

TOPLAM 10 3 7 

 

 

Adalet Bakanlığında Çalışan Personel Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

5. Sunulan Hizmetler 

 5.1 Merkez Teşkilat Tarafından Sunulan Hizmetler  

       Hizmet Birimleri  

   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 Bakanına 

verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,  

KADIN SAYISI
42.85%

ERKEK SAYISI
57,15%
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 Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına 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 Bakanının veya Adalet Bakanlığının 

iznine ya da talebine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek, 

 Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak,  

 Mevzuatın Adalet Bakanlığına verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini 

yürütmek,  

 Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına mevzuatla verilen cezai işlerle ilgili işlemleri 

yürütmek, 

 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 Mağdur Hakları Daire Başkanlığı  

 Suça sürüklenen çocuklar ile mağdur, tanık ya da diğer bir sıfatla adli sisteme giren 

çocuklara, kadın mağdurlara ve kırılgan gruba dahil diğer mağdurlara yönelik hak ve 

hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek, 

 Mağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirilmesine ve 

adalete erişimlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek ve tekrarlanan 

mağduriyetleri önleyici tedbirler almak. 

  Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Cezada Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı  

 Ceza muhakemesinde ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi 

gibi alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin şekilde 

uygulanmasını sağlamak, 

 Uzlaştırmacı temel eğitimine ilişkin usul ve esaslar ile eğitim verecek kurum ve 

kuruluşların niteliklerini belirlemek ve bunlara izin verilmesini Bakanlığın onayına 

sunmak ile onaylanan kurum ve kuruluşları listelemek ve elektronik ortamda 

yayımlamak,  
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 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  

 136 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 Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatın 

Bakanlıkça 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 yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve 

desteklemek, 

 Kurulun çalışması ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek ve görevleri ile ilgili 

bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki 
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meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü 

gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, 

 Arabuluculuk kurumunun tanıtımını yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, 

ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminer gibi bilimsel organizasyonları 

düzenlemek veya desteklemek, 

 Ülke genelinde arabuluculuk uygulamalarını izlemek, ilgili istatistikleri tutmak ve 

yayımlamak, 

 Arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşlar tarafından bu amaçla yapılan başvuru ile 

sicildeki kaydın geçerlilik süresinin uzatılması talebinin karara bağlanmasını Bakanlığın 

onayına sunmak, arabuluculuk eğitimi verecek eğitim kuruluşlarını listelemek ve 

elektronik ortamda yayımlamak, 

 Arabulucu sicilini tutmak, sicile kayıt taleplerini karara bağlamak, arabulucunun 

sicilden silinmesine karar vermek ve bu sicilde yer alan kişilere ilişkin bilgileri 

elektronik ortamda duyurmak, 

 Arabulucular tarafından arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanakların 

kayıtlarını tutmak ve birer örneklerini saklamak, 

 Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemler hakkında inceleme ve araştırma 

yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, 

 Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlayarak Kurulun bilgisine 

sunmak, 

 Yıllık Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak. 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı  

 Bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit etmek, 

 Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikleri 

belirlemek, 

 Bilirkişilerin, görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeleri belirlemek, 

 Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin uyacağı rehber ilkeleri ve 

hazırlayacağı raporların standardını belirlemek, 
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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 Kurulunun 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,  
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 Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının, Türk hukuk sistemine ve mevzuat 

tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,  

 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

 Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek, 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna ilişkin mevzuatla verilen 

görevleri yerine getirmek,  

 Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, çalıştırılması 

ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri ile 2548 sayılı 

Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve 

Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda 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 Müdürlüğünden alınacak 

istatistiki bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun önlenmesi amacıyla çalışmalar 
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yapmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yapmak,  

 Görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin kaldırılması ve küçüklere vasi 

tayinine dair işlemleri takip etmek,  

 Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğitimi güç 

küçüklerin yerleştirildiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlardan korunması, 

filmlerin küçükler yönünden kontrolü, çeşitli iş yerlerinde çalışan küçükler bakımından 

çalışma şartları, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin tespiti 

hususunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,  

 Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım 

müesseseleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak,  

 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. 
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Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü  

 Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşmalar ve belgelerle ilgili 

olarak görüş bildirmek, yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak, bu antlaşma ve 

belgeleri Türkçeye çevirtmek, derlemek, arşivlemek, bunları ilgili kurum ve birimlere 

iletmek,  

 Yurtdışında işlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adli makamlara bilgi 

ve belge sağlanmasına yardımcı olmak,  

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

iadesi, hükümlülerin transferi, kovuşturmaların aktarılması işlemlerini yapmak,  

 Nafakalara dair uluslararası antlaşmalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  

 Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek,  

 Uluslararası hukuk konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışmalara 

katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları 

bilgilendirmek, 

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

yürütmek,  

 İştirak olunan yurtdışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili 

birimlerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek,  

 Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili konularda 

Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, inceleme ve araştırmalar yapmak, 

Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon çalışmalarına 

yardımcı olmak, bu alanda Cumhurbaşkanının genel politikasını uygulamaya yönelik 

tedbirler almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,  

 Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin ulusal program, 

kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda 

yürütülmesini sağlamak,  

  “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, 
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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 

izlemelerin ve raporlamalarını yapmak, 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Genel IPA Koordinatörlüğüne (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 yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili 

kuruluşlarına, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve mahkemelere 

atanma veya görevlendirilme işlemlerini yapmak, 

 Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hâkim ve savcıların eğitim, çalışma 

ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtiçinde görevlendirme işlemleri ile izin işlemlerini 

yerine getirmek, 
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 Hâkim ve savcıların, eğitim, çalışma ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtdışında 

görevlendirilmesi işlemlerini yapmak, 

 Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylığına ilişkin; sınav, mülâkat, adaylığa atama, 

geçici görevlendirme, nakil, izin, göreve son verme gibi özlük işlemleri ile staj plan ve 

programlarına ilişkin işlemleri yapmak, 

 Doğrudan veya adalet komisyonlarının teklifi üzerine Bakanlıkça ataması yapılan adli 

ve idari yargı personeli ile diğer personelin; atanması, başka kurumlara 

görevlendirilmesi, komisyonlar arası nakli veya görevlendirilmesi, görevde yükselme 

veya unvan değişikliği ile komisyonlarca yürütülenler dışındaki özlük işlemlerini yerine 

getirmek ve Bakanlık onayına tabi komisyon kararlarına ilişkin görevleri yapmak, 

 Mahkemelerin kurulmasına, kaldırılmasına ve yargı alanlarının değiştirilmesine ilişkin 

işlemleri yürütmek,  

 Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve 

performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde 

bulunmak, 

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

yürütmek,  

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

yetki ve sorumlulukları ile Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelerde 

görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek,  

 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 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 işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini 

kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri 
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ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri 

arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak, 

 İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek 

mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası 

kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin 

kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına 

aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak,  

 Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve 

iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak,  

 Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası 

çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,  

 Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile 

bağlı kuruluşlarında bilgisayar kullanan personelin eğitimini sağlamak,  

 Bilgi işlem müdürlükleri ile birlikte mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği 

yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,  

  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

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,  

 Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, analiz etmek, yorumlamak, 

 Bakanlık Eylem Planının sekretaryasını yürütmek,  

 Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 

incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin 

düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, 

 Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,  
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 Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

 Bakanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, 

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

performans programına uygun olarak hazırlamak ve Bakanlık faaliyetlerinin bunlara 

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 

 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlamak, 

 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, 

 İlgili mevzuatı çerçevesinde Bakanlığın kamu zararı alacaklarının takip işlemlerini 

yürütmek, 

 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 

Bakanlık faaliyet raporunu hazırlamak, 

 Bakanlığa ait taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, 

 Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

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

sonuçlandırmak, 

 Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,  

 Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, 

 Mahkemeler bütçesinin hazırlanması ve koordinasyonu ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 

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

 Yargı Reformu Stratejisinin hazırlanmasını koordine etmek ile izleme ve 

değerlendirmesini yapmak, 

 Yatırım projeleri ile ilgili hizmetlerin koordinasyonunu yürütmek, 
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 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 işbirliği yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruları takip etmek, bu başvurulara ilişkin 

ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve görüş istemek, savunmaları 

hazırlamak ve gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek,  

 Gerektiğinde dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon yöntemlerini kullanmak, 

 Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen kararlar saklı kalmak kaydıyla, Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti hakkında verilen ihlal 

kararlarının icrası ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, kararları ilgili mercilere iletmek, 

ihlalin ortadan kaldırılmasına yönelik süreçleri takip etmek ve gerekli önlemleri almak,  

 Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen kararlar saklı kalmak kaydıyla, Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine hükmettiği tazminatlar ile 

dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon sonucu ödenmesine karar verilen ya da Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesinin 41 inci maddesi uyarınca taraflarca uzlaşılan tazminat ve 

masrafların ödemesini yapmak,  

 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,  

 İnsan hakları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde projeler 

hazırlamak, ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer ve eğitim faaliyetleri 

düzenlemek,  
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 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında verdiği kararlar ile 

diğer ülkeler aleyhine verdiği kararlardan gerekli görülenlerin Türkçeye çevrilmesini 

sağlamak, bu kararları derlemek ve arşivlemek,  

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulaması ile ilgili bilimsel çalışmaları takip 

etmek, kitap, makale, rapor, rehber ve içtihatların uygulayıcılara ulaştırılmasına yönelik 

faaliyetlerde bulunmak ve istatistik çalışmaları yapmak, 

 Uluslararası kurum ve kuruluşların insan hakları alanındaki faaliyetlerini, Dışişleri 

Bakanlığıyla işbirliği halinde takip etmek ve bu alandaki gelişmelerin iç hukuka 

yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,  

 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

 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 Bakanlıkça ataması yapılan icra ve iflas dairesi personelinin; atama, yer 

değiştirme, nakil, terfi, görevlendirme, görevden uzaklaştırma, görevde yükselme, 

unvan değişikliği ve emeklilik işlemleri ile diğer özlük işlemlerini yerine getirmek, 

yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirlemek, buna ilişkin işlemleri yürütmek ve bu 

personel hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlemleri yapmak 

veya yaptırmak,  

 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

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

 Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

 Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri yapmak,  

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

 Bakanlığa ait bina ve tesislerin, ilgili birimlerle işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım 

ve kira işlerine ilişkin program ve projelerini hazırlamak, takip etmek, bunların bakım 

ve küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak ve bu işlerin yıllık icra programına 

alınabilmesi için, belirlenecek arsalara ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak 

veya yaptırarak bunlardan elverişli olanları seçmek,  

 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

İç Denetim Birimi Başkanlığı  

 Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek ve Üst 

Yöneticinin onayına sunmak, onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını 

sağlamak, 

 Bakanlığın faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata 

uygunluğunu denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, 

 Bakanlığın mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve risk 

yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek, 
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 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, 

 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 Yönergesini ve işlem süreçlerini İç Denetim Koordinasyon 

Kurulunun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve geliştirmek, 

 Kanunlarda gösterilen ve Üst Yönetici tarafından verilen İç denetim faaliyeti ve iç 

denetçilerle ilgili diğer işlemleri yürütmek. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  

 Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetleri planlamak, 

 Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetlerin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara 

göre yürütülmesini sağlamak. 
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Özel Kalem Müdürlüğü  

 Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,  

 Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,  

 Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, 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 Kurumun uygun gördüğü alanlarda kamu 

kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen adlî tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik 

görüş bildirmek, 

 Adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini tıpta uzmanlık mevzuatına uygun 

olarak vermek, 

 Adlî tıp ve adlî bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, 

konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları 

uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adlî tıpla ilgili eğitim 

programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak, 

 Adlî tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini 

vermek. 

 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu  

 İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu kararlarını yerine getirmek, 

 İşyurtlarını yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek,  

 Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla ilgili her türlü işlemi yürütmek, küçüklerin 

çalışma şartları bakımından ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak,  

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

ve netice hesaplarını İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak,  

 İşyurtlarında, İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacak işçilere ilişkin işyurdu yönetim 

kurullarının önerilerini İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak, 
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 İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

 Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme 

ve araştırma yaparak İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna öneride bulunmak, 

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, 

 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 yurtiçinde ve yurtdışında bulunan kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yapmak, 

 Hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcıların lisansüstü ve yabancı dil eğitim 

ve öğretimlerini desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 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, 
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 İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da 

kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek, 

 Millî eğitim müfredatında bulunan insan hakları ve ayrımcılık yasağıyla ilgili 

bölümlerin hazırlanmasına katkıda bulunmak, 

 İnsan haklarının korunması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumdaki eşitlik 

anlayışının geliştirilmesine yönelik olarak üniversiteler ile ortaklaşa faaliyetlerde 

bulunmak, Yükseköğretim Kurulunun eşgüdümünde üniversitelerin insan hakları ve 

eşitlik ile ilgili bölümlerinin kurulmasına ve insan hakları ve eşitlik öğretimine dair 

müfredatın belirlenmesine katkıda bulunmak, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının meslek öncesi ve meslek içi insan hakları ve eşitlik 

eğitimi programlarının esaslarının belirlenmesine ve bu programların yürütülmesine 

katkıda bulunmak, 

 Görev alanıyla ilgili mevzuat çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, bunlara ilişkin 

görüş ve önerilerini ilgili mercilere bildirmek, 

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

takip etmek, 

 Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara 

bağlamak ve sonuçlarını takip etmek, 

 Ayrımcılık yasağı ihlalleri nedeniyle mağdur olduğu iddiasıyla Kuruma başvuranlara 

mağduriyetlerinin giderilmesi için kullanabilecekleri idari ve hukuki süreçler 

konusunda yol göstermek ve başvurularını takip etmelerini sağlamak amacıyla yardımcı 

olmak, 

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

 İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde ulusal 

önleme mekanizması olarak görev yapmak,  

 Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme 

mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve 

sonuçlarını takip etmek,  
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 Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları 

yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin 

raporları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, Kurulca gerekli görülmesi durumunda 

kamuoyuna açıklamak, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, il ve ilçe 

insan hakları kurulları ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların bu gibi yerlere 

gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin raporları incelemek ve değerlendirmek, 

  Cumhurbaşkanlığına, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmak üzere, 

insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, işkence ve kötü muameleyle mücadele ve 

ayrımcılıkla mücadele alanlarında yıllık raporlar hazırlamak,  

 Kamuoyunu bilgilendirmek, düzenli yıllık raporlar dışında, gerek görüldüğünde görev 

alanına ilişkin özel raporlar yayımlamak, 

 İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve 

değerlendirmek, alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde işbirliği 

yapmak, 

 İnsan haklarının korunması ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında faaliyet yürüten kamu 

kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelerle 

işbirliği yapmak,  

 Diğer kurumların ayrımcılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerine destek vermek, 

 Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını 

izlemek, bu sözleşmeler uyarınca kurulan inceleme, izleme ve denetleme 

mekanizmalarına Devletin sunmakla yükümlü olduğu raporların hazırlanması 

sürecinde, ilgili sivil toplum kuruluşlarından da yararlanmak suretiyle görüş bildirmek, 

bu raporların sunulacağı uluslararası toplantılara temsilci göndererek katılmak,  

 Kurum, görev ve yetkilerine ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan 

Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna yılda en 

az bir defa bilgi vermek, 

 Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.  
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu  

 Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, 

değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya 

yaptırmak, 

 İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, 

sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak, 

 Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına 

giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak, 

 Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan 

Haklarını İnceleme Komisyonuna sunmak, 

 Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

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. Kanunun 55 inci maddesine istinaden 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin 

Usul ve Esaslar” 31.12.2005 tarihli ve 26040 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen iç kontrol çalışmalarının 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 
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süreçleri olmak üzere 4 kitap şeklinde basılarak Strateji Geliştirme Başkanlığınca Bakanlık 

birimlerine dağıtımı yapılmıştır.  

İç kontrol sistemi konusunda farkındalık yaratmak ve bilgi edinilmesini sağlamak 

amacıyla oluşturulan iç kontrol sayfası güncellenmiş ve yapılan çalışmalar güncel haliyle iç 

kontrol sekmesine aktarılmıştır. 

İç kontrol sistemi ve kurumsal risk çalışmalarına ilişkin güncellenmeler ve planlanan 

uygulamalar takip edilmekte olup, iç kontrol sistemine ilişkin faaliyetler bu kapsamda 

sürdürülmektedir. 
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D-İÇ VE DIŞ DENETİM  

1. İç Denetim 

2019 yılında Bakanlığımızda iç denetim faaliyetleri, on üç denetçi tarafından 

yürütülmüştür. 

            Yürütülen denetim ve danışmanlık faaliyetleri aşağıda yer almaktadır: 

   Denetim Faaliyetleri 

2019 yılında henüz iç kontrol çalışmaları devam ettiğinden İç Kontrol kapsamında ve 

mevzuatın öngördüğü çerçevede bir Denetim Faaliyeti Raporu düzenlenmemiştir. 

   Danışmanlık Faaliyetleri 

 Ceza Yargılamasında Cumhuriyet Savcılarının Etkinliğinin Artırılması ve Adil 

Yargılanma Hakkının Sağlanması 

 Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Olarak Adliyelerde Çalışan İnsan 

Kaynaklarının Değerlendirilmesi 

 Bakanlık Merkez Teşkilatı İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi 

 Bakanlık Merkez Teşkilatında Görev Yapan Hâkim Savcı Norm Kadro Çalışması 

 Vekâlet (Baro) Pulu Uygulamasında Yaşanılan Sorunlar 

 Yargıya Güvenin Artırılmasına İlişkin Çalışma ve Faaliyetler 

 Yargı Harçlarının Tahsilinde Yaşanılan Sorunlar 

Konularında gerçekleştirilen denetim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda 7 adet rapor 

düzenlenmiştir.  

 

2. Dış Denetim 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 38 inci maddesi uyarınca Sayıştay Başkanlığı 

tarafından yürütülen denetimler sonucunda 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu Eylül 2019 

tarihinde yayımlanmıştır. 

Sayıştay Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna da duyurulan 

Raporda, düzenlilik denetimi çerçevesinde dört bulgu; performans denetimi çerçevesinde ise 

üç adet bulgu yer almıştır. 
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      Düzenlilik Denetimine İlişkin Bulgular 

 

 İdarenin yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazlardan birçoğunun değer 

tespitlerinin yapılmaması ve muhasebe kayıtlarına alınmaması, 

 Kamu idaresi tarafından peşin ödenen taşınmaz kiralarının " gelecek aylara ait giderler" 

hesabında takip edilmemesi. 

 Kamu idaresinin Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve Adli 

Tıp Kurumu’na olan borçlarının muhasebe kayıtlarında yer almaması,  

 

      Performans Denetimine İlişkin Bulgular 

 

 Performans hedeflerinin çıktı ve sonuç odaklı ölçülebilir göstergeler yerine faaliyet 

niteliğindeki bazı çalışmalara dayandırılarak ölçülmeye çalışılması 

 Stratejik Plan’la performans programları arasında uyumsuzluklar bulunması 

        2019 yılı Faaliyet Raporu, Performans ve Düzenlilik Denetimine ilişkin bulgular 

dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
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II. AMAÇ VE HEDEFLER 

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

2015 – 2019 dönemini kapsayan Bakanlık Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler 

aşağıda yer almaktadır. 

1 . Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek 

1.1 Soruşturmaların Etkinliğinin Artırılması 

1.2 Avukatlık Kurumunun ve Savunmanın Güçlendirilmesi  

1.3 Bilirkişilik Müessesesinin Yeniden Yapılandırılması 

1.4 Tanıklık Kurumuna Yönelik Uygulamalar Geliştirilmesi 

1.5 Tebligat Sisteminin Güçlendirilmesi 

1.6 Hukuk Davalarında Sulh Müessesesinin Etkinleştirilmesi 

1.7 Noterlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması  

1.8 Kamudan Kaynaklanan İş Yükünün Azaltılması 

1.9 Adli Süreçlerde İnsan Hakları Farkındalığının Geliştirilmesi 

1.10  Adalet Aktörleri Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi  

1.11  Adalet Dairelerindeki Delil Saklama Standartlarının Yükseltilmesi 

1.12  HSK ile İşbirliği Halinde İhtisas Mahkemelerinin Etkinleştirilmesi  

2 . Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları 

Geliştirmek 

2.1 Adli Yardım Sisteminin Güçlendirilmesi 

2.2 Yargısal Süreçler Konusunda Yararlanıcıları Bilgilendirme Mekanizmalarının Kurulması 

2.3 Hukuki Yardım (Himaye) Sigortası Sisteminin Geliştirilmesi  

2.4 Zaman Yönetimi Uygulamasının Yerleştirilmesi 

2.5 Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

2.6 Çocuk Adaleti Sisteminin Güçlendirilmesi  

2.7 Çocuklara Yönelik Adli Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması  
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2.8 Aile İçi Şiddet Suçları Konusunda Adalet Sisteminin Kapasitesinin Güçlendirilmesi 

2.9 Dezavantajlı Gruplara Duyarlı Bir Sistem Oluşturulması 

2.10 Adalet Sisteminde Mağdur Odaklı Uygulamalar Geliştirilmesi 

2.11 Toplum Yararına (Pro Bono) Hukuk Hizmetlerinin Uygulamasının Sağlanması 

2.12 Yargı Harçlarının Yeniden Düzenlenmesi 

2.13 Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi  

3 . Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek  

3.1 Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin Faaliyete Geçirilmesi 

3.2 Adalet Bakanlığının Teşkilat Yapısının Etkinliğinin Artırılması ve Adalet 

Komisyonlarının Yeniden Yapılandırılması 

3.3 Yargıda Bilişim Hizmetlerinin Geliştirilmesi / Adalet İstatistiklerine İlişkin Kapasitenin 

Güçlendirilmesi 

3.4 Adli Tıp Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesi 

3.5 Denetim Mekanizmasının Daha Etkin Hale Getirilmesi 

3.6 Adalet Teşkilatının Mali Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi 

3.7 Adalet Teşkilatının Fiziki ve Teknik Kapasitesinin Geliştirilmesi  

3.8 İç kontrol Sisteminin Kurulması  

3.9 HSK ile İşbirliği Halinde Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri ile İlk Derece 

Mahkemelerinin Faaliyet Raporları Hazırlamasının Sağlanması 

3.10 Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi  

3.11 Yargı Alanında Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi 

3.12 Yargı Medya İlişkilerinin Kurumsal Hale Getirilmesi 

3.13 Arşiv Hizmetlerinin Geliştirilmesi 

4 . İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek 

4.1 Hakim ve Savcı Adaylık Döneminin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 

4.2 Hakim ve Savcılara Yargısal Faaliyetlerinde Destek İmkânlarının Artırılması 
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4.3 Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Yardımcı Personel Sayısının Uluslararası Standartlar 

Gözetilerek Artırılması 

4.4 Yargı Çalışanlarına Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi 

4.5 Yargı Mensuplarına Yönelik Yurt dışı Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi  

4.6 Hukuk Eğitimi ve Öğretiminin Geliştirilmesi ve Kalitesinin Artırılmasını İçin 

Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerle İşbirliği Yapılması 

4.7 Adalet Meslek Yüksek Okullarında Verilen Eğitimin Geliştirilmesi İçin Yükseköğretim 

Kurulu ve Üniversitelerle İşbirliği Yapılması 

5 . Adalet Alanında Uluslararası İşbirliğini Geliştirmek ve AB Katılım Sürecinin Etkinliğini 

Artırmak 

5.1 Adli Yardımlaşma ve Adlî İşbirliğinin Geliştirilmesi 

5.2 Sınır Aşan Örgütlü Suçlar, Terör, Terörizmin Finansmanı, Sanal Ortamda İşlenen Suçlar, 

İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları Alanlarında 

Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi 

5.3 AB Hukuku Konusunda Farkındalığın Artırılması 

5.4 AB Katılım Sürecinde Proje Geliştirme ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması 

6 . Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Etkinliğini Artırmak 

6.1 Hukuki Uyuşmazlıklarda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

6.2 Ceza Alanında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerini Geliştirilmesi  

6.3 İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi 

7 . İcra - İflas Sistemini Geliştirmek 

7.1 İcra ve İflas Sisteminin Yönetim ve Teşkilat Yapısının Geliştirilmesi 

7.2 İnsan Kaynakları Kapasitesinin Artırılarak Mesleki Performansın İyileştirilmesi 

7.3 Yeni İcra Dairesi Modelinin Yaygınlaştırılması 
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8 . Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek 

8.1  İnsan Kaynakları ve Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi 

8.2  Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi 

8.3  Ceza İnfaz Kurumlarının Fiziki Dönüşümünün Sürdürülmesi 

8.4  Alternatif Ceza İnfaz Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

8.5  Ceza İnfaz Sisteminin Mükerrer Suçluluğu Önleyecek Şekilde Etkili Hâle Getirilmesi 

8.6  İnfaz Sisteminin Şeffaflığının Artırılması 

Bununla birlikte Bakanlığın 2019-2023 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı 

faaliyetleri içeren üçüncü Bakanlık Stratejik Planı ’da hazırlanarak yayımlanmıştır. “Güven 

veren ve erişilebilir bir adalet sistemi” vizyonu ile hazırlanan Plan’da 6 amaç ve 40 hedef 

belirlenmiştir. 

2019 - 2023 Stratejik Plan’ın hazırlık süreci bir yandan politika belgeleri arasındaki 

uyumun sağlanması için Yargı Reformu Strateji Belgesi ile birlikte yürütülmüş, diğer yandan 

ise son uygulama yılı 2019 olan ikinci Stratejik Plan’daki faaliyetler gözetilmiştir. 11. Kalkınma 

Planı’nın 23/07/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından güncellenen Belge, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. 

Bakanlığımızın süreklilik arz eden faaliyetleri ile adalet sisteminin etkinliğinin ve 

kalitesinin artırılmasına yönelik uzun süreçli stratejiler yönünden her iki Stratejik Plan’da 

birbirine paralellik arz etmektedir. 

2006 yılında yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 

Yönetmelik” uyarınca hazırlanan Bakanlığımız Faaliyet Raporuna esas Performans Programı, 

2018 yılı Kasım ayı içerisinde, 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stratejiler ve performans 

göstergeleri doğrultusunda hazırlandığından, bu Belge içeriği önceki Stratejik Plan 

doğrultusunda tamamlanmıştır.  

Diğer yandan 2018 yılı Şubat ayı içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu 

İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve üçüncü 

sürüm “Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu” kapsamında yeni Stratejik 

Plan’da yer alan 2019 faaliyetleri yönünden Mart ayı sonuna kadar Stratejik Plan 

Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.  
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B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER  

Stratejik yönetim, kurumsal kapasitenin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesini ve 

dönüşümünü amaçlayan bir yönetim anlayışıdır. Kalkınma Planı ve idarelerin stratejik planları 

bu anlayışla uygulamaya konulmuş araçlardır. Planlama yanında etik değerlerin 

içselleştirilmesi, şeffaf bir yönetim süreci, performansı önceleyerek verimliliğe ve 

ekonomikliğe odaklanma ile hesap sorabilir iç ve dış denetim yapısı sistemin diğer unsurları 

arasında sayılabilir. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca idareler stratejik planlarını 

Kalkınma Planı’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:  

1. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları, 

2. 100 Günlük ve 180 Günlük İcraat Programları, 

3. Yeni Ekonomi Programları (Orta vadeli Program) 

 

1. Kalkınma Planı 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 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. 

4 
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 
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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. 

13 
734 numaralı 

Politika Tedbiri 

İfade özgürlüğüne ilişkin mevzuat ve uygulama gözden geçirilerek, 

bireylerin hak ve özgürlük alanlarının geliştirilmesi yönünde 

düzenlemeler yapılacaktır. 

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. 
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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. 

30 
766 numaralı 

Politika Tedbiri 

Noter onayı aranan işlemlerin sayı ve maliyetlerinin azaltılmasına 

yönelik düzenleme yapılacaktır. 

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.  

33 
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. 

34 
785.4 numaralı 

Politika Tedbiri 

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. 

35 
785.6 numaralı 

Politika Tedbiri 

Vatandaşların, haksız bir uygulama ile karşılaştıklarında kanunlar 

ve idarî düzenlemelerle kendilerine tanınan haklar ile başvuruda 
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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 

bugüne kadar uygulanmıştır.  

İkinci Belge’nin uygulama döneminin 2019 yılında dolacak olması sebebiyle kesintisiz 

reform anlayışının bir gereği olarak 2019- 2023 yılları arasında uygulanacak “Yeni Yargı 

Reformu Stratejisi" hazırlık çalışmalarına 2018 yılında başlanmıştır.  

Belgenin hazırlanması sürecinde katılımcı bir anlayışla birçok paydaşla görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; Bakanlığımız Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik 

Planlama Ekibi toplantıları yapılmıştır. Hâkim, savcı, avukat ve yardımcı personele yönelik 

UYAP üzerinden anket çalışmaları yapılmış, akademisyenlerle çeşitli toplantılar organize 

edilmiştir. Yine, bakanlıklar, barolar ve hukuk derneklerinin katkılarına başvurulmuş, çeşitli 

kurum ve kuruluşlara dış paydaş anketi hazırlanmıştır. Bununla birlikte, uluslararası belgelerin 

taranması ve incelenmesi süreci gerçekleştirilmiş, HSK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 

Danıştay ve TBB başta olmak üzere yargının her kesimindeki temsilcileriyle bir araya gelinmiş, 

Avrupa Konseyi ile toplantılar organize edilmiştir. Öte yandan, insan haklarında faaliyet 

gösteren sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri ile de bir araya gelinerek çalıştaylar 

ve toplantılar düzenlenmiş, görüş ve öneriler alınmıştır.  

Tamamlanan 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’de yer alan bazı hedefler henüz hazırlık sürecinde iken hayata geçirilmeye 

başlanmıştır. Örneğin, 06/04/2019 tarihi itibariyle nöbetçi noterlik uygulaması hayata 
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geçirilerek yararlanıcıların adalete erişiminin güçlendirilmesi adına önemli bir adım atılmıştır. 

Ayrıca Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı da Mayıs ayı içerisinde kurulmuştur.  

Yargı Reformu Stratejisinin kamuoyuna açıklanması sonrasında Birinci Yargı Paketi 

olarak bilinen 7188 sayılı Kanun ile; uzlaşma kapsamındaki suçların genişletilmesi, seri ve basit 

muhakeme usulünün getirilmesi, ön ödeme kurumunun revize edilerek işlerlik kazandırılması, 

çocuklara özgü uzlaşma modelinin getirilmesi, ifade özgürlüğünü ilgilendiren mahkeme 

kararlarının istinaf mahkemelerinden sonra bir kez de Yargıtay tarafından incelenmesi, 

soruşturma aşamasında tutukluluğa azami süre getirilmesi, hâkimlik, savcılık, avukatlık ve 

noterlik mesleklerine giriş için ‘Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında’ başarılı olma şartının 

getirilmesi gibi önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

Birçok hedefe ilişkin çalışma ise ya tamamlanmış ya da kısa sürede tamamlanmak üzere 

sürdürülmektedir. 

 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 alacağı "Adalet Bakanlığı Stratejik Planı”nın 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 
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Adalet Bakanı Başkanlığında, Bakan Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla oluşan 

Strateji Geliştirme Kurulu’nun toplantılarında değerlendirilmiştir.  

Planın 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 olarak 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 Başkanlığına 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. 

4. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı  

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 19. 

maddesinde; Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları değerlendirme raporlarının Strateji ve Bütçe 

Başkanlığınca Cumhurbaşkanına sunulacağı hüküm altına alınmış olup, “2019 yılı 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” 27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazetede 

(Mükerrer) yayımlanmıştır. 

Sorumlu kuruluşlarca tedbirlerin uygulama durumları ile ilgili bilgileri Mart, Haziran, 

Eylül ve Aralık ayları sonunu izleyen 15 gün içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı 

Yıllık Program İzleme sistemine bildirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, 2019 yılı 

Programında Adalet Bakanlığı’nın sorumlu olduğu eylemlere ilişkin veri girişleri yapılmıştır. 

Ayrıca, 11.  Kalkınma Planı ile bağlantılı olarak 2020 Yılı Programı hazırlık çalışmaları 

kapsamında Adalet Bakanlığı’nın sorumlu olduğu politika ve tedbirler ile bu tedbirlere yönelik 

faaliyet önerileri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na bildirilmiştir. 
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5. 100 Günlük ve 180 Günlük İcraat Programları   

 Cumhurbaşkanlığı Makamının talimatları doğrultusunda önemli faaliyetlere yönelik 

olarak 100 günlük ve 180 günlük icraat programları hazırlanmakta ve takibi yapılmaktadır.  

 6. Yeni Ekonomi Programları (Orta Vadeli Program) 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019-2021 ve 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni 

Ekonomi Programlarında Bakanlığımızı ilgilendiren aşağıdaki eylemlerin takibi de 

sürdürülmektedir;   

 Yargı da finans, enerji, çevre ve imar gibi alanlarda ihtisaslaşmasının sağlanması ve 

meslekte uzmanlaşmanın yaygınlaştırılması, 

 Zorunlu arabuluculuk ve sulh gibi alternatif yöntemlerin yaygınlaştırılması, 

 Noterlik reformunun gerçekleştirilmesi ve noterliklerin görev alanlarının genişletilmesi, 

 İcra ve iflas işlerinin alacaklı ile borçlu arasındaki hassas denge gözetilerek daha hızlı 

yapılması, takiplerde gerçek ve tüzel kişilere yansıyan maliyetin azaltılması amacıyla 

icra satış sisteminin yenilenmesi ve bu kapsamda yeni icra dairesi modelinin 

yaygınlaştırılması, 

 Yargıda hedef sürelerin belirlenmesi gibi çalışmalarla performans esaslı izleme ve 

değerlendirme sisteminin kurulması, 

 Elektronik tebligat uygulamasının yaygınlaştırılması.              
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  

A. MALİ BİLGİLER 

A.1. Bakanlığımız 2019 yılı ödenek ve harcamalarının sınıflandırılmasına ilişkin tablolar 

aşağıda yer almaktadır. 

Bakanlığımız 2019 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılması 

KODU AÇIKLAMA 
2019 

KBÖ 

YILSONU 

ÖDENEĞİ 

2019 

HARCAMA 

01 PERSONEL GİDERLERİ 11.170.870.000 11.270.825.000 11.199.378.230 

02 
SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 
1.743.291.000 1.678.416.000 1.669.202.032 

03 MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.632.855.000 3.989.342.477 3.976.464.061 

05 CARİ TRANSFERLER 873.335.000 826.807.400 822.344.497 

06 SERMAYE GİDERLERİ 2.012.298.000 2.710.879.841 2.696.315.720 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 603.340.000 641.729.734 641.729.734 

GENEL TOPLAM 18.035.989.000 21.118.000.452 21.005.434.274 

 

2019 Malî Yılı Bütçesi Ekonomik Kodlara Göre Harcama Tutarlarının Dağılımı 

 

 

PERSONEL 
GİDERLERİ

53.31%

SOSYAL GÜVENLİK 
KUR. DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ
7,95%

MAL VE HİZMET 
ALIMLARI

18,93%

CARİ 
TRANSFERLER

3,91%

SERMAYE 
GİDERLERİ

12,84%
SERMAYE 

TRANSFERLERİ
3,06%
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Bakanlığımız 2019 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırılması 

ACIKLAMA 

BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

KBÖ 

YIL SONU 

ÖDENEĞİ 

YIL SONU  

HARCAMA 

Genel Kamu Hizmetleri 2.106.882.000 4.299.417.175 4.268.573.208 

Savunma Hizmetleri 210.000 1.484.000 1.319.447 

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 15.928.897.000 16.814.099.277 16.732.551.985 

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım 

Hizmetleri 

 
-  3.000.000 2.989.634 

TOPLAM 18.035.989.000 21.118.000.452 21.005.434.274 
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Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bakanlığımız Birimlerinin 2019 Yılı Bütçesi 

BİRİMLER 
2019 

KBÖ 

YILSONU 

ÖDENEĞİ 

2019 

HARCAMA 

1 Özel Kalem Müdürlüğü 14.141.000 14.455.580 14.262.890 

2 Teftiş Kurulu Başkanlığı 10.092.000 9.995.000 9.859.049 

3 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  107.656.000 2.442.111.493 2.419.858.538 

4 Eğitim Dairesi Başkanlığı 38.799.000 37.425.000 35.652.537 

5 *Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı (KAPATILAN) 2.448.000 377.700 281.785 

6 Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü  165.488.000 135.192.885 133.871.791 

7 *Teknik İşler Dairesi Başkanlığı (KAPATILAN) 115.692.000 832.963 832.961 

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı 11.529.000 12.208.000 11.235.551 

9 Mahkemeler 8.704.532.000 10.202.341.610 10.198.920.875 

10 Yurtdışı Teşkilatı 5.205.000 10.578.000 9.727.763 

11 İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı 32.192.000 45.821.000 45.516.514 

12 Personel Genel Müdürlüğü 24.059.000 16.865.000 16.118.439 

13 Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 20.065.000 17.510.100 17.141.360 

14 Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü (KAPATILAN) 22.397.000 3.068.256 3.068.245 

15 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 23.065.000 28.608.800 22.238.312 

16 Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri 7.907.224.000 7.318.558.611 7.251.472.825 

17 Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü 18.287.000 14.232.000 13.307.542 

18 Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 34.413.000 22.775.000 21.738.140 

19 *Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü (YENİ AÇILAN) - 10.792.244 10.471.281 

20 *Mevzuat Genel Müdürlüğü( YENİ AÇILAN) - 5.641.500 5.578.418 

21 *Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

(YENİ AÇILAN) 
- 1.753.000 1.582.208 

22 *İcra İşleri Daire Başkanlığı (YENİ AÇILAN)   1.543.000 1.036.772 

23 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 104.917.000 120.648.000 119.593.608 

24 Uyuşmazlık Mahkemesi 1.153.000 903.510 798.785 

25 Yüksek Seçim Kurulu 672.635.000 643.762.200 641.268.085 

TOPLAM 18.035.989.000 21.118.000.452 21.005.434.274 

*10 Ocak 2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde 

Değişiklik Yapılması Hakkındaki 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4 ve devamı maddeleri ile 

Bakanlığımız teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. Buna göre kapatılan ve yeni açılan harcama birimleri tabloda 

gösterilmiştir. 
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Bakanlığımız ve İşyurtları Kurumu Yatırım Bütçeleri 

 

YATIRIM BÜTÇESİ 
2018 2019 Artış Oranı 

Adalet Bakanlığı 2.058.444.000 2.012.298.000 -2,24 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 

Kurumu 
681.484.000 591.490.000 -13,21 

TOPLAM 2.739.928.000 2.603.788.000 -4,97 

 

 

Bakanlık bütçesinin yıllara göre konsolide bütçe içindeki payı 

Yılı 

Konsolide Bütçe  

Başlangıç Ödeneği 

Adalet Bakanlığı  

Başlangıç Ödeneği 

% Oranlar 

2000 46.827.438.000.000.000 360.828.000.000.000 0,77 

2001 48.219.490.000.000.000 451.414.000.000.000 0,94 

2002 97.831.000.000.000.000 808.141.000.000.000 0,83 

2003 146.910.000.000.000.000 1.114.931.000.000.000 0,76 

2004 150.658.129.000.000.000 1.294.956.780.000.000 0,86 

2005 169.775.684.370 1.604.374.000 0,94 

Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçesi  

Başlangıç Ödeneği (Genel Yönetim) 

Adalet Bakanlığı  

Başlangıç Ödeneği 
% Oranlar 

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 
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A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar  

2019 yılında Merkezi Yönetim Bütçesi bir önceki yıla göre % 21,88 artış gösterirken, 

Bakanlığımızın 2018 yılında 13.714.405.000 TL olan başlangıç ödeneği 2019 yılında % 31,51 

oranında artarak 18.035.989.000 TL’ye yükselmiş, Merkezi Yönetim Bütçesi içinde payı ise % 

1,75 olarak gerçekleşmiştir.8.543.676.696 

Bakanlığımızın 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi içerisindeki payı 1,62 iken, bu oran 

2019 yılında 1,75 olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni 2019 yılı bütçesinde analitik 

sınıflandırmaya göre birinci düzey ödeneklerde bir önceki yıla göre;  

(01) Personel Giderleri ödeneği % 41,36 

(02) Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri % 52,30 

(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 9,11 

(05) Cari Transferler % 100,76 

(06) Sermaye Giderleri % -2,24 

(07) Sermaye Transferleri % -10,96 

Olmak üzere artış ve azalış meydana gelmiştir. 

Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına göre, toplam ödeneğin büyük çoğunluğu 

personel giderleri için tahsis edilmiştir. 2019 yılında bütçe giderleri toplamının %18,93’ü mal 

ve hizmet alım giderleri ve %12,84’ü sermaye (yatırım) giderleridir. Cari ve sermaye 

transferleri ise giderlerin 6,97’sini oluşturmaktadır. 

A.3. Mali Denetim Sonuçları  

İç Denetim Sonuçları 

Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında denetim faaliyetlerini İç Denetim Birimi 

Başkanlığı yürütmektedir. 

2018 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 düzenlilik ve performans denetimleri sonucu düzenlenen 2018 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 2019 yılı Eylül ayında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. 
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Denetim sonuçlarına göre Adalet Bakanlığı 2018 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu’nda bir 

bulgu tespit edilmiştir.  Raporda tespit edildiği belirtilen bulgu: 

 İdarenin yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazlardan önemli bir kısmının 

değer tespitlerinin yapılmaması ve muhasebe kayıtlarına alınmamasıdır. 

Bunun dışında ayrıca denetim görüşünü etkilemeyen iki bulgu tespit edilmiş olup bu 

bulgular; 

 Kamu idaresinin Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve Adli Tıp 

Kurumu’na olan borçlarının muhasebe kayıtlarında yer almaması, 

 

 Kamu idaresi tarafından peşin ödenen taşınmaz kiralarının "Gelecek Aylara Ait 

Giderler" hesabında takip edilmemesi, şeklindeki belirlemeyle rapora konu edilmiştir.  

 

Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi 2018 

Yılı Düzenlilik Denetim Raporu’nda, mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru 

ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 

2019 yılı içinde yapılan işlemlerde, denetim raporuna konu edilen hususlar dikkate 

alınmıştır.    
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ 

B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri  

1- Mevzuat Alanında Yaşanan Gelişmeler  

 Bölge adliye mahkemelerinin işleyişinde bazı değişiklikler yapan 7165 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28/02/2019 

tarihli, 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 02/05/2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 34 nolu Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile kamu tüzel kişiliğini haiz, bilimsel, idari ve mali özerkliği olan, özel 

bütçeli, merkezi Ankara'da bulunan ve Adalet Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak Türkiye 

Adalet Akademisi yeniden kurulmuştur. 

 Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) kapsamında düzenlemeler içeren 7188 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24/10/2019 

tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

 24/12/2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7196 sayılı Bazı 

Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunla, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun vesayet ve koruma amacıyla özgürlüğün 

kısıtlanmasına dair 409, 436 ve 437’nci maddelerinde değişiklik yapılmıştır.  

2- Fiziki Kapasite ve Teknik Altyapıdaki Gelişmeler  

Adalet Bakanlığı Stratejik Planı'nda öncelikler arasında yer alan fiziki kapasite ve teknik 

altyapının güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2019 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.  

2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer 

verilmiştir. 

 

 

 

 

http://mgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/bolge-adliye-mahkemelerinin-isleyisinde-bazi-degisiklikler-yapan-7165-sayili-ceza-muhakemesi-kanunu-ve-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-28022019-tarihinde-resmi-gazete-de-yayimlanmistir26112019111547
http://mgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/bolge-adliye-mahkemelerinin-isleyisinde-bazi-degisiklikler-yapan-7165-sayili-ceza-muhakemesi-kanunu-ve-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-28022019-tarihinde-resmi-gazete-de-yayimlanmistir26112019111547
http://mgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/bolge-adliye-mahkemelerinin-isleyisinde-bazi-degisiklikler-yapan-7165-sayili-ceza-muhakemesi-kanunu-ve-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-28022019-tarihinde-resmi-gazete-de-yayimlanmistir26112019111547
http://mgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/yargi-reformu-strateji-belgesi-yrs-kapsaminda-cikarilan-kabul-edilmistir12112019034621
http://mgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/yargi-reformu-strateji-belgesi-yrs-kapsaminda-cikarilan-kabul-edilmistir12112019034621
http://mgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/yargi-reformu-strateji-belgesi-yrs-kapsaminda-cikarilan-kabul-edilmistir12112019034621
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2019 Yılı İçinde Projeleri Tamamlanmış olan Adliye ve Adli Tıp Binaları 

İŞİN ADI M2  

Adana Kozan Adalet Binası Proje İşi 23.305  

Adıyaman Besni Adalet Binası Proje İşi 6.246  

Afyon Sinanpaşa Adalet Binası Proje İşi 6.329  

Antalya Kaş Adalet Hizmet Binası 5.544  

Aydın Bozdoğan Adalet Hizmet Binası 6.398  

Balıkesir Ek Adalet Binası Proje İşi 42.309  

Batman Kozluk Adalet Binası Proje İşi 8.383  

Bingöl Adli Tıp Şube Müdürlüğü Binası Proje İşi 2.922  

Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Proje İşi 17.918  

Çanakkale Ayvacık Adalet Binası Proje İşi 5.478  

Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı Proje İşi 5.885  

Denizli Çal Adalet Hizmet Binası 5.605  

Denizli Çivril Adalet Binası Proje İşi 10.684  

Edirne Uzunköprü Adalet Binası Proje İşi 10.639  

Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü Binası Proje İşi 2.688  

Hatay Erzin Adalet Binası Proje İşi  8.061  

Hatay Samandağ Adalet Binası Proje İşi 5.874  

İstanbul Bakırköy Ek Adalet Binası Mevcut Bina Revizyonu  55.826  

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Proje İşi 15.765  

İzmir Aliağa Adalet Binası Proje İşi 15.260  

Kırklareli Babaeski Adalet Binası Proje İşi 12.055  

Kırklareli Vize Adalet Binası Restorasyon ve Dönüşüm Projesi İşi 968  

Konya Akşehir Adalet Binası Proje İşi 17.478  

Konya Cihanbeyli Adalet Binası Proje İşi 4.428  
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Konya Çumra Adalet Binası Proje İşi 8.001  

Konya Seydişehir Adalet Binası Proje İşi 15.392  

Kütahya Adalet Binası Proje İşi 25.392  

Malatya Doğanşehir Adalet Hizmet Binası 5.840  

Manisa Kula Adalet Binası Proje İşi 7.827  

Mardin Midyat Adalet Binası Proje İşi 15.205  

Sakarya Geyve Adalet Binası 4.259  

Sinop Gerze Adalet Hizmet Binası 5.738  

Şanlıurfa Birecik Adalet Binası Proje İşi 11.853  

Şanlıurfa Ek Adalet Binası Proje İşi ve Şanlıurfa Adalet Binasının 

Savcılık Binasına Dönüşümü Proje İşi 
77.044  

Şanlıurfa Suruç Adalet Binası Proje İşi 5.265  

Trabzon Akçaabat Adalet Hizmet Binası 14.869  

Trabzon Araklı Adalet Binası Proje İşi 6.532  

Trabzon Of Adalet Binası Proje İşi 9.820  

Uşak Banaz Adalet Binası Proje İşi 5.039  

Uşak Eşme Adalet Binası Proje İşi 4.325  

Yalova Ek Adalet Binası Proje İşi 15.394  

GENEL TOPLAM 533.843 

 

2019 Yılı İçinde Projeleri Tamamlanan Cezaevleri 

İŞİN ADI M2 

Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Galeri Yapılması  - 

Antalya Akseki Ceza İnfaz Kurumu Projelerinin Hazırlanması ve 

Zemin Etüdü Yapılması İşi 
42.618,95 

Giresun Şebinkarahisar Ceza İnfaz Kurumu ve Eklentileri Uygulama 

Projelerinin Çizilmesi ve Zemin Etüdü Yapılması İşi 
33.217 

İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Galeri Yapılması  - 

İstanbul Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Galeri Yapılması  - 
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Konya Ceza İnfaz Kurumu 331.317 

Kütahya Domaniç Açık Ceza İnfaz Kurumu Projelerinin 

Hazırlanması ve Zemin Etüdü Yapılması İşi 
7.403,90 

Tunceli Ceza İnfaz Kurumu Projelerinin Hazırlanması ve Zemin 

Etüdü Yapılması İşi 
37.961,85 

GENEL TOPLAM 452.518,70 

 

2019 Yılında İnşaatı Tamamlanan Cezaevleri 

İŞİN ADI M2 

Aksaray Ceza İnfaz Kurumu (Fesih Sonrası) 47.039 

Batman Ceza İnfaz Kurumu 96.371 

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu 140.549 

Sungurlu Ceza İnfaz Kurumu 90.145 

Nizip Ceza İnfaz Kurumu 64.494 

Eskişehir Ceza İnfaz Kurumu 75.179 

Bolvadin Ceza İnfaz Kurumu 71.626 

Iğdır Ceza İnfaz Kurumu 106.355 

Akdağmadeni Ceza İnfaz Kurumu 30.405 

Siverek Ceza İnfaz Kurumu 46.176 

Elmalı Ceza İnfaz Kurumu 75.245 

Delice Ceza İnfaz Kurumu 13.545 

Islahiye Ceza İnfaz Kurumu 56.000 

Zile Ceza İnfaz Kurumu 22.845 

Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumu 110.858 

Bayburt Ceza İnfaz Kurumu 11.500 

Erzurum Ceza İnfaz Kurumu 163.634 

Sivrice Ceza İnfaz Kurumu 15.000 

Akçadağ Ceza İnfaz Kurumu 54.578 

Ayvacık Ceza İnfaz Kurumu 10.195 

GENEL TOPLAM 1.301.739 
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2019 Yılı İçinde İnşaatları Tamamlanan Adliye Binaları 

İŞİN ADI M2 

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Binası 83.030 

Adana Bölge Adliye Binası 106.297 

Gaziantep Ek Adli Hizmet Binası 43.550 

Yüksek Seçim Kurulu Hizmet Binası 15.350 

Erzurum Adli Tıp Hizmet Binası 12.550 

Alanya Adli Hizmet Binası 18.566 

Bulancak Adli Hizmet Binası 4.664 

İnebolu Adli Hizmet Binası 7.455 

Taşova Adli Hizmet Binası 3.904 

Erdemli Adli Hizmet Binası 5.577 

Bolvadin Adli Hizmet Binası 5.577 

Siverek Adli Hizmet Binası 14.257 

Gemlik Adli Hizmet Binası 16.159 

Ortaköy Adli Hizmet Binası 5.703 

Ürgüp Adli Hizmet Binası 5.640 

GENEL TOPLAM 348.279 

 

Uluslararası normları karşılamayan, fiziki şartları ile kapasiteleri itibariyle de eğitim ve 

iyileştirme yapılabilmesi olanaklarını sınırlayan ya da bu tip faaliyetlerin yapılabilmesine 

olanak vermeyen küçük ilçe ceza infaz kurumlarının kapatılarak, birden çok merkeze hitap 

edebilen modern, uluslararası normlara uygun yeni ceza infaz kurumlarının yapılması 

zorunluluğu bulunmaktadır. Bu şartları taşıyan cezaevleri aynı zamanda infazın kalitesini 

artırırken, personel, mali kaynak kullanımı ve diğer hususiyetleri itibariyle de tasarruf 

sağlamaktadır.  

2019-2023 yıllarını kapsayan yatırım planlaması gereğince, 2019 yılında şehir merkezleri 

içinde kalan, gerekli eğitim ve iyileştirme çalışması yapılamayan ve fiziki olarak da ekonomik 

ömrünü dolduran 45 ilçe ceza infaz kurumu kapatılmıştır. Buna ilişkin tablo aşağıdadır: 
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KURUMUN ADI TİPİ KAPASİTESİ KAPATILMA TARİHİ 

Kâhta A2  46 24.06.2019 

Sandıklı A3  84 24.06.2019 

Doğubayazıt A2  60 24.06.2019 

Merzifon A3  60 24.06.2019 

Yenipazar K1  60 24.06.2019 

Karacasu K1  60 24.06.2019 

Sındırgı  A  40 24.06.2019 

Pazaryeri K1  60 24.06.2019 

Mengen K1  60 24.06.2019 

Ağlasun K1  60 24.06.2019 

Mustafa Kemalpaşa A3  65 24.06.2019 

Bayramiç K1  60 24.06.2019 

Çan  A  24 24.06.2019 

Çal  B  58 24.06.2019 

Mihalıççık  B  58 24.06.2019 

Islahiye A2  40 24.06.2019 

Reyhanlı  B  60 24.06.2019 

Altınözü K1  60 24.06.2019 

Yalvaç B 54 24.06.2019 

Tire  B  64 24.06.2019 

Kınık K1  60 24.06.2019 

Tosya A2  48 24.06.2019 

Daday K1  60 24.06.2019 

Felâhiye K1  60 24.06.2019 

Sarız K1  60 24.06.2019 

Yeşilhisar K1  60 24.06.2019 

Tomarza K1  60 24.06.2019 

Sarıoğlan K1  60 24.06.2019 

Babaeski A3  40 24.06.2019 

Ilgın A3  60 24.06.2019 

Gediz K1  60 24.06.2019 

Selendi K2  80 24.06.2019 

Gülnar K2  80 24.06.2019 

Kula K2  80 24.06.2019 

Soma A2  42 24.06.2019 

Alaçam K1  60 24.06.2019 

Gürün A3  63 24.06.2019 

Ulubey K1  60 24.06.2019 

Eşme K1  60 24.06.2019 

Simav A3  66 24.06.2019 

Arguvan K2  80 24.06.2019 

Çifteler Kadın Açık 100 24.06.2019 

İnebolu M 140 24.06.2019 

Akçaabat  Bağlı açık 140 24.06.2019 

Nizip A3  88 18.11.2019 
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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 Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) raporlarında ülkemiz, Avrupa Konseyi ülkeleri 

içerisinde mahkemelerde bilişim teknolojilerini “çok yüksek düzeyde” kullanan ilk 15 ülke 

arasında sayılmaktadır. Bilişim ve teknik altyapı hizmetleri kapsamında;  

 Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yargı çevresi dışında bulunan ya da 

mahkemede hazır bulunamayan kişilerin video konferans ile dinlenmesi ve ifadelerinin kayıt 

altına alınması,  

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

karşılanması ve geliştirilmesi,  

 Bilişim ağı altyapısının kurulması ve geliştirilmesi,  

 Adalet Bakanlığı birimleri ile yargı birimlerinin bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, kesintisiz güç 

kaynağı, aktif ağ cihazı gibi bilişim ve iletişim teknolojisi donanım ihtiyaçlarının 

karşılanması,  

 Mevcut sistem yazılımlarının geliştirilmesi,  

 Yeni yazılım, modül veya alt sistemlerin geliştirilmesi,  

 Donanım ve yazılımların bakım ve onarımı,  

 Sistemler arası entegrasyon ile veri paylaşımı,  

 PTT aracılığıyla elektronik tebligat çalışması,  

 Adalet Bakanlığı personelleri için Adaletkart hizmeti,  

 Tapu e-Haciz entegrasyonu, 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TAKBİS sistemi,  

 Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan hizmet dökümü,  

 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,  
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 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, 

Şeklinde hizmetler sunulmaktadır. 

3- Mesleki Yetkinlik Alanındaki Gelişmeler  

2019 yılı eğitim plan ve programlarının uygulanması sürecinde; hizmet içi eğitim 

programları kapsamında 15.687 kişi, proje faaliyetleri kapsamında 2193 kişi, modül çalıştayları 

kapsamında 249 kişi ve eğitici eğitimleri kapsamında 119 kişi olmak üzere toplam 18.248 

kişinin fiilen katıldığı bir eğitim dönemi geçirilmiştir. Hizmet içi eğitim programları 

kapsamında; 

 4 grup halinde olmak üzere meslekte 25 yılını doldurmuş 473 yardımcı yargı personeline, 

 Bakanlık tetkik hâkimi, adalet müfettişi, Bakanlık iç denetçisi olarak görev yapan 42 

kişiye, 

 2 grup halinde olmak üzere Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan 52 daire başkanına, 

 27 grup halinde olmak üzere yeni atanan sözleşmeli 2.325 zabıt kâtibine,  

 16 grup halinde olmak üzere 692 yeni atanan icra kâtibine, 

 12 grup halinde olmak üzere yeni atanan 509 yazı işleri müdürüne,  

 Adli ve idari yargıda görev yapan 1.142 mübaşire, 

 Uzlaştırma bürolarında görev yapan 189 yazı işleri müdürü ve zabıt kâtibine,  

 32 grup halinde olmak üzere hukuk ve ceza mahkemelerinde görevli 1558 zabıt kâtibine, 
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 6 grup halinde olmak üzere 755 adli ve idari yargıda görev yapan yazı işleri müdürü ile 

icra müdür ve yardımcısına, 

 15 grup halinde olmak üzere 462 icra müdürü ve icra müdür yardımcısına, 

 619 yardımcı yargı personeline, 

 21 grup halinde olmak üzere satış memurluğunda görev yapan 487 yardımcı yargı 

personeline,  

 2 grup halinde olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda görev yapan 33 şoföre, 

 27 grup halinde olmak üzere Adli ve İdari Yargıda görev yapan 512 uzman kullanıcı ve 

teknik ofis personeline, 

 8 grup halinde olmak üzere, Adli-idari yargı, bölge adliye mahkemeleri ve Bakanlık 

merkez teşkilatında görev yapan 815 hizmetliye, 

 2 grup halinde olmak üzere Rize Valiliği Defterdarlık İl Müdürlüğü’nde görev yapan 107 

personele,  

 16 grup halinde olmak üzere “Aile Destek Eğitim Programı” kapsamında 683 yardımcı 

yargı personeline, 

  Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan 108 personele, 

 4 grup halinde olmak üzere Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 369 personele, 

 Türkiye genelinde örgün eğitim veren meslekî ve teknik anadolu liselerinde “Adalet” 

alanında görev yapan 163 öğretmene, 

Farklı tarih ve yerlerde (Kuşadası, Rize, Samsun, Antalya, Ankara gibi) çeşitli konularda 

eğitimler verilmiştir. Bunlar dışında ayrıca: 

 4 ayrı grup halinde olmak üzere toplam 87 hâkim, sosyal çalışma görevlisi ve yazı işleri 

müdürüne, 

 2 grup halinde olmak üzere Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi’nde görev yapan 44 

yardımcı personele, 

 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nda görev yapacak 17 yardımcı yargı personeline,  

 Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda daire başkanı, tetkik hâkimi, şube müdürü ve araştırmacı 

olarak görev yapan 10 kişiye, 
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 Yargı Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitimi (Human Rights Education for Legal 

Professionals - HELP) çalışmaları kapsamında tetkik hâkimi, sosyal çalışmacı ve şube 

müdürü olarak görev yapan 11 kişiye, 

 Hukuk mahkemelerinde görev yapan 23 zabıt kâtibine, 

 Psikolog, pedagog ve sosyal çalışma görevlisi olan 36 kişiye,  

 Daire başkanı, tetkik hâkimi, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve yardımcı yargı personeli 

olarak görev yapan 23 kişiye,  

Yönelik olarak 2019 yılı içerisinde farklı tarih, yer ve konularda “Eğitici Eğitimi 

Programı” düzenlenmiştir.  

2019 yılı içerisinde mesleki alanda yetkinliği sağlama amacı kapsamında;  

 Ceza mahkemeleri personeli ile satış memurluğunun eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve 

modülün oluşturulması,  

 Adliye personelinin aile hayatında yaşayabilecekleri sorunlar hakkında bilgi vermek ve 

çözümler noktasında farkındalık kazandırılması,  

 Yargı Hizmetlerinde Yardımcı Personelin Etkinliğinin ve Eğitimlerinin Kalitesinin 

Artırılması Eşleştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin sunulması ve modül 

çalışmalarının başlatılması,  

 İlamat ve infaz birimi eğitimi modülünün belirlenmesi,  

 İcra eğitimi eğiticileri eğitimi ve icra eğitim modüllerini değerlendirme ve revize 

edilmesi,  

 İş, aile, ticaret, sulh hukuk, icra hukuk mahkemeleri eğitim modüllerinin hazırlanması,  

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, disiplin hukuku ve adalet komisyonlarının 

yapısı ve işleyişine ilişkin eğitim modüllerinin değerlendirilmesi ve revize edilmesi,  

 İdari yargı eğitim modülünü hazırlanması,  

Konularında farklı tarih ve yerlerde çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.  

Yine mesleki yetkinliğin artırılması amacıyla 2019 yılı içerisinde eğiticilerin eğitimi, 

hizmet içi eğitim ve çalıştaylar dışında birçok eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bunlar:  

    Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan 17 yardımcı yargı personeline yönelik 

gerçekleştirilen “İşaret Dili Eğitimi Kursu”,  
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 2 grup halinde olmak üzere bakanlık merkez teşkilatında görev yapan 66 yardımcı yargı 

personeline yönelik olarak gerçekleştirilen  “Ofis Programları Eğitimi”,   

 5 ayrı grup halinde olmak üzere Adli Süreçlerde Çocuk Dostu Tercüme Projesi 

kapsamında 142 tercümana yönelik düzenlenen “Adli Süreçlerde Çocuk Dostu Tercüme 

Eğitimi”,  

 Türkçe  Arapça olarak “Çocuk Vakalarında Sıkça Kullanılan Kavramlar Derlemesi” 

kitapçığı hazırlanması, 

 50 sosyal çalışma görevlisine yönelik hizmet içi eğitim modüllerinin aktarıldığı “Pilot 

Eğitim”,  

 50 yazı işleri müdürü ve 50 mübaşire yönelik olarak hizmet içi eğitim modüllerinin 

aktarıldığı “Pilot Eğitim”, 

 Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan aday 33 yardımcı yargı personeline yönelik 

“Temel Eğitim” ve “Hazırlayıcı Eğitim” olmak üzere “Aday Memur Eğitimi”,  

 7 grup halinde olmak üzere Hukuk Mahkemelerinde görev yapan 132 zabıt kâtibine 

yönelik   “UYAP Eğitim Programı”,  

 14 grup halinde olmak üzere adli ve idari yargıda görev yapan 160 yardımcı yargı 

personeline yönelik “Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlk Yardım Eğitim Programı”, 

 İzleme ve değerlendirme yetkinliğinin kazandırılması amacıyla eğitici eğitimi almış olan 

toplam 17 sosyal çalışma görevlisi ve yazı işleri müdürüne yönelik olarak “Formatör 

Eğitimi”, 

 Türkiye genelinde örgün eğitim veren meslekî ve teknik anadolu liselerinin “Adalet” ve 

“Büro Yönetimi” alanlarında öğrenim gören 554 öğrenciye yönelik “F Klavye Eğitim 

Semineri”, 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görevli 40 stenograf yardımcısına yönelik “F Klavye 

Eğitim Semineri”, 

 90 kelimenin altında yazan zabıt kâtiplerine yönelik 1.409, uzaktan eğitim yoluyla 1.120 

olmak üzere toplamda 2.529 zabıt kâtibine “F Klavye Eğitimi”, 

Olmuştur. 
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Yargı Hizmetlerindeki Yardımcı Personelin Etkinliğinin ve Eğitimlerinin Kalitesinin 

Artırılması Projesi Kapsamında; 

Gerçekleştirilen faaliyetlerin sunulması ve modül çalışmalarının başlatılması amacı 

doğrultusunda 20-22 Şubat 2019 tarihlerinde Personel Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi 

Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı temsilcileri ve 

modüllerin hazırlanmasında görev alacak olan sosyal çalışma görevlileri ve yazı işleri 

müdürleri ile Birleşik Krallık Yerleşik Eşleştirme Danışmanı ve kısa dönem uzmanlarının 

katılımıyla (27 katılımcı) “Proje Değerlendirme ve Modül Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. 

Mültecilerin Adalete Erişimi Projesi kapsamında; 

 21-22 Ocak 2019, 25-26 Şubat 2019, 11-12 Nisan 2019, 29-30 Nisan 2019, 27-28 Haziran 

2019 tarihlerinde toplam 301 sosyal çalışma görevlisine yönelik olarak “Mültecilerle 

Çalışma ve Uluslararası Koruma Eğitimi”, 

 28-29 Ocak 2019, 14-15 Şubat 2019, 10-11 Ekim 2019, 21-22 Ekim 2019, 04-05 Kasım 

2019, 25-26 Kasım 2019 tarihlerinde toplam 400 danışma/ön büro/ bilgilendirme 

masalarında görevli personele yönelik olarak “Mültecilerle Çalışma ve Uluslararası Koruma 

Eğitimi” düzenlenmiştir 120 hâkim ve savcı adayına “Mülteci Hukuku ve Cinsiyet Eşitliği 

Eğitim Programı”,  

 08 Mart 2019 tarihinde Ankara’da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 

UNICEF, ILO, ASAM, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık 

İşleri Genel Müdürlüğü, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığımız temsilcileri, avukat ve hâkimler, STK temsilcileri olmak üzere 46 katılımcıyla 

Çocuk İşçiliği teması üzerine “Tematik Toplantı”  

Düzenlenmiştir. 

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi 

Kapsamında; 

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak 18 – 20 Ocak 2019 tarihlerinde 

Antalya’da, 1- 3 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da, 15 – 17 Şubat 2019 tarihleri arasında 

İzmir’de, 1-3 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul’da, 16-18 Mart 2019, 13-15 Nisan 2019 

tarihlerinde Antalya’da, 20-22 Nisan 2019 tarihlerinde Adana’da meslek içi eğitim semineri 

düzenlenmiştir.  
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34 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mayıs ayı içerisinde Türkiye Adalet 

Akademisi’nin kurulmasının ardından söz konusu Projeye ilişkin faaliyetler Akademi 

Başkanlığı tarafından yürütülmüştür.  

4- 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 Kanun uyarınca 

yapılmaktadır. Bu kanuna göre de; bölge idare mahkemeleri, 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 2019 

Ağır Ceza Mahkemesi 498 

Asliye Ceza Mahkemesi 1.758 

Sulh Ceza Hâkimliği 732 

Asliye Hukuk Mahkemesi 1.125 

Sulh Hukuk Mahkemesi 783 

Kadastro Mahkemesi 248 

İcra Mahkemesi 258 

İş Mahkemesi 354 

Aile Mahkemesi 380 

Ticaret Mahkemesi 192 

Tüketici Mahkemesi 108 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 14 

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi 13 

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 22 

Çocuk Mahkemesi 111 

İnfaz Hâkimliği 150 

TOPLAM 6.746  
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İdari Yargı Mahkeme Sayıları 

MAHKEME SAYI (2019) 

Bölge İdare Mahkemesi 8 (1’i faal değil) 

İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi  210 

TOPLAM 218 

 

 

Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri  

 

a) 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.  

07/11/2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bölge Adliye 

Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve Başlayacakları Tarihe İlişkin 

Karar”da söz konusu mahkemelerin 20/07/2016 tarihinde faaliyete geçirileceği belirtilmiştir. 

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 itibariyle 2019 yılında faaliyette olan bölge adliye mahkeme sayısı ilk 

planlamaya uygun şekilde 15’e yükseltilmiştir.  
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2019 yılı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza ve Hukuk Dairesi Sayıları 

MAHAL CEZA DAİRESİ HUKUK DAİRESİ 

ADANA 12 10 

ANKARA 23 28 

ANTALYA 12 12 

BURSA 10 11 

DİYARBAKIR 9 8 

ERZURUM 7 5 

GAZİANTEP 17 15 

İSTANBUL 27 41 

İZMİR 20 18 

KAYSERİ 8 7 

KONYA 8 8 

SAKARYA 8 10 

SAMSUN 8 8 

TRABZON 4 5 

VAN 4 3 

GENEL TOPLAM 177 189 

 

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 

olmak üzere 8 mahalde kurulmuştur. 

07/11/2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bölge Adliye 

Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve Başlayacakları Tarihe İlişkin 

Karar”da bu mahkemelerin 20/07/2016 tarihinde faaliyete geçirileceği belirtilmiştir.   

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 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  2019 yılında da 7 mahalde hizmet vermeye 

devam etmiştir. 
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2019 yılı Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava ve Vergi Dava Dairesi Sayıları 

MAHAL İDARİ DAVA DAİRESİ VERGİ DAVA DAİRESİ 

ANKARA 9 4 

BURSA (FD) 4 2 

ERZURUM 3 1 

GAZİANTEP 5 2 

İSTANBUL 10 6 

İZMİR 7 3 

KONYA 5 3 

SAMSUN 4 2 

GENEL TOPLAM 47 23 

 

 5- İnsan Haklarına Yönelik Çalışmalar   

 Uzun yargılama şikâyetlerine ilişkin olarak Türkiye'de yeterli ve uygun tazmin sunan 

etkili bir iç hukuk yolunun ihdas edilmesi gerekliliğine istinaden "Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesine Yapılmış Olan Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair 

Kanun Tasarısı" hazırlanmış ve 9 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul 

edilerek yasalaşmıştır. Komisyon 20 Şubat 2013 tarihinden itibaren başvuruları kabul etmeye 

başlamıştır. 

AÎHM tarafından çözüme kavuşturulması beklenen uzun yargılama ile ilgili sorun 

haricinde, mahkeme kararlarının geç ya da eksik icra edilmesi veya hiç icra edilmemesinden 

kaynaklanan başvuruları da karara bağlayan Komisyonun görev ve yetkisi birçok kez 

genişletilmiştir.  

Bakanlar Kurulu’nun 10 Şubat 2014 tarihli kararı kapsamında;  

“a)04/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre yapılan 

kamulaştırma veya irtifak hakkı tesislerinde uzun yargılama ve enflasyonun etkisiyle 

kamulaştırma veya irtifak hakkı bedelindeki değer kaybının telafi edilmediği iddiasıyla yapılan 

başvurular, 

b)Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklulara uygulanan disiplin 

yaptırımlarına karşı başvurulan ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununa göre incelenen 

itirazlarda savunma hakkının kısıtlandığı iddiasıyla yapılan başvurular, 
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c)Ceza infaz kurumlarında Türkçe dışında dil kullanıldığı gerekçesiyle haberleşme 

hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular, 

d)Ceza infaz kurumlarında Türkçe dışında yazılan mektup ve benzeri iletilerin kurum 

idaresi tarafından alınmadığı veya gönderilemediği gerekçesiyle haberleşme haklanın ihlal 

edildiği iddiasıyla yapılan başvurular, 

e)Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların yararlanmak istedikleri 

süreli ve süresiz yayınların değişik gerekçelerle engellendiği iddiasıyla yapılan başvurular” , 

Komisyonun görev alanına dâhil edilmiştir. 

Ayrıca, Komisyonun görev alanı daha önce 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla AİHM’e 

yapılmış ve halen AİHM önünde derdest başvurularla sınırlı tutulmuşken, Komisyonun 6384 

sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen zaman bakımından yetkisi de 

Bakanlar Kurulu tarafından 6 ay uzatılarak 23 Mart 2013 olarak yeniden belirlenmiştir.  

Yine, Tazminat Komisyonu’nun etkinliği göz önüne alınarak, 25 Ocak 2016 tarihli 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Komisyonun görev alanı yeniden genişletilmiştir.  Bu kapsamda;  

“a)Orman olduğu gerekçesiyle veya 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesinin uygulanması 

nedenlerine bağlı olarak tapu kaydının iptal edilmesi veya kadastro tespiti ya da orman 

kadastrosu sonucu tapulu taşınmazın ormanlık alanda olduğunun tespit edilmesi üzerine 

mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular, 

b)Kıyı-kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle tapu kaydının iptal edilmesi üzerine 

mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular, 

c)Taşınmazın imar planında kamu hizmetine tahsis edilmesi üzerine mülkiyet hakkının 

ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular, 

d)Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere verilen disiplin yaptırımları 

üzerine özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular, 

e)Ceza infaz kurumlarında Türkçe yazılan mektup veya benzer iletilerin ceza infaz 

kurumu idaresi tarafından alınmaması veya gönderilmemesi üzerine özel ve aile hayatına saygı 

hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular”, 

Komisyonun görev alanına dâhil edilmiştir. 

Diğer yandan, 6384 sayılı Kanun'a eklenen geçici 2 nci maddeye göre makul sürede 

yargılama yapılmaması ile mahkeme kararlarının icra edilmemesi iddialarıyla 31 Temmuz 2018 

tarihinden önce Anayasa Mahkemesi’ne yapılan ve münhasıran bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarih itibarıyla Anayasa Mahkemesi’nde derdest olan bireysel başvuruların Komisyon 
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tarafından incelenerek karara bağlanması öngörülmüştür. 6384 sayılı Kanun, başvuru yollarının 

tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde 

Komisyona başvurma imkânı tanımaktadır.  

Son olarak, 6384 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde yer alan ve Adalet Bakanlığınca teklif 

edilecek diğer ihlal alanları bakımından da Cumhurbaşkanı kararıyla Komisyonun görev 

alanının genişletilebileceği yönündeki hüküm çerçevesinde, 8 Mart 2019 tarihinde yayımlanan 

809 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Komisyonunun görev alanı yeniden genişletilmiştir. 

 Buna göre, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 

Ek 1 No’lu Protokolün 1 nci maddesi kapsamında ihlal kararı verdiği ve aynı Sözleşme’nin 41 

nci maddesi uyarınca tazminata ilişkin haklarla ilgili karar vermediği veya bu hakları saklı 

tuttuğu başvurularda, kesinleşen kararın tebliğini izleyen bir ay içinde müracaatta bulunulmuş 

olması kaydıyla, maddi ve manevi tazminat taleplerini inceleyip karara bağlamak” Komisyonun 

görev alanına dâhil edilmiştir. 

Komisyon; Adalet Bakanı tarafından atanan dört kişi ile Hazine ve Maliye Bakanı 

tarafından atanan bir kişi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır. 

 Komisyon, müracaatın esası hakkındaki kararını dokuz ay içinde, AİHM'in emsal 

kararlarını da gözetmek suretiyle gerekçeli olarak vermektedir. Bu kararlara karşı tebliğ 

tarihinden itibaren on beş gün içinde Komisyon aracılığıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesine 

itiraz mümkündür. Komisyon kararını yerinde görmeyen Bölge İdare Mahkemesi, işin esası 

hakkında kesin olarak karar vermektedir. Ödenmesine karar verilen tazminat, kararın 

kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde ödenmektedir. 

Tazminat Komisyonu'nun 2019 yılına ilişkin istatistikleri aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 
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2019 Yılı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı’nın   

İstatistik Verileri 

 (31 Aralık 2019) 

01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında AİHM ve AYM yönünden verilen kararlar 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 

 

2018 Yılından Devreden Başvuru :      23 

 

Gelen Dosya Sayısı   :      67 

 

Karar Sayısı    :      86 

 

Kabul Karar Sayısı   :      35 

 

Ret Karar Sayısı   :      50 

 

Birleştirme Karar Sayısı  :        1 

 

Derdest Dosya Sayısı   :        4 

 

Toplam Tazminat Miktarı  :  1.239.312,00 Türk Lirası  

 

 

 

Anayasa Mahkemesi (AYM) 

 

2018 Yılından Devreden Başvuru : 1302 

 

2019 Gelen Başvuru   : 6871 

 

Karar Sayısı    : 2804 

 

Kabul Karar Sayısı   : 2508 

 

Ret Karar Sayısı   :   204 

 

Birleştirme Karar Sayısı  :     90 

 

Esas Kaydının Kapatılması  :       2 

 

Derdest Dosya Sayısı   : 5369 

 

Toplam Tazminat Miktarı   : 28.534.955,00 Türk Lirası 
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nezdinde Derdest Bulunan Başvurulara İlişkin 

Bilgiler     

 

31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Mahkeme önünde Avrupa Konseyi üyesi toplam 47 ülke 

hakkında 59.800 derdest başvuru bulunmaktadır. Ülkemiz hakkındaki derdest başvuru sayısı 

toplam 9250’dir.   

 Nüfus yoğunluğu açısından bakıldığında, her 10.000 kişiye düşen başvuru oranı 

ülkemiz yönünden 0,89 olarak tespit edilmiştir. Bu konuda en yüksek oran 6,86 ile Karadağ’a, 

ikinci en yüksek oran ise 5,09 ile Bosna Hersek’e aittir. Ülkemiz bu oran ile 47 ülke arasında 

19. sırada yer almaktadır. 

 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılan Başvurulara İlişkin Hazırlanan Hükümet 

Savunmaları 

1 Mart 2012 tarihinden itibaren, AİHM’e yapılan başvurular nedeniyle Hükümet 

savunması hazırlama görevi, ülkenin dış siyasetini ilgilendiren başvurular hariç, İnsan Hakları 

Dairesi Başkanlığı’na verilmiştir. İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı bu görevini yerine 

getirirken, yargı birimlerinden başvuruya konu olan dosyaları istemektedir. Ayrıca ilgili kamu 

kurumları ile yazışmalar ve gerektiğinde toplantılar yaparak, AİHM’e sunulacak Hükümet 

savunmasına esas olmak üzere ilgili kamu kurumlarının görüşlerini almaktadır. Bu şekilde 

başvurudan ilgili kurum haberdar olmakta ve konuyla ilgili daha sağlıklı değerlendirme 

yapılması mümkün olmaktadır. 

Yazışmalar sonrasında elde edilen belgeler ve ilgili kurumların görüşleri İnsan Hakları 

Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan tetkik hâkimleri tarafından başvuru evrakı ile birlikte 

incelemeye tabi tutulmaktadır. Başvuruyla ilgili AİHM içtihatları ışığında değerlendirme 

yapıldıktan sonra Hükümet savunması taslağı hazırlanmaktadır. Daha sonra ekleriyle birlikte 

Güvenli Ağ üzerinden ilgili başvuruya ilişkin Hükümet savunması olarak AİHM’e 

gönderilmektedir1. 2019 yılında AİHM’e toplam 255 Hükümet savunması sunulmuştur.  

 

                                                 
1Uygulamada AİHM Sekretaryası tarafından Hükümet görüşünün hazırlanması için 16 hafta süre verilmektedir. 
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Dostane Çözüm Teklifleri   

Dostane çözüm ile ilgili düzenleme AİHS'nin 39 uncu ve AİHM İçtüzüğü’nün 62 nci 

maddesinde yer almaktadır. Dostane çözüm süreci, bir başvuruda belirli bir miktarın başvuran 

tarafa ödenmesi taahhüdünü içeren teklifin AİHM’ye sunulması ve başvuran tarafın bu teklifi 

kabul etmesi durumunda başvurunun kayıttan düşürülmesi ile sonuçlanan bir süreçtir. Dostane 

çözüm metni ayrıca başvurunun özelliğine göre (AİHS 2, 3 ve 10 uncu maddeler) ihlali tanıma 

anlamına gelebilecek ibareler de içerebilmektedir. AİHS 39 uncu maddeye göre süreç gizli 

yürütülmeli ve kayıttan düşürme kararı tarihinden itibaren üç (3) ay içinde, taahhüt edilen 

miktarın başvuran tarafa ödenmesi gerekmektedir.  

AİHM, Hükümetimize tebliğ ettiği başvurularda dostane çözüme ilişkin Hükümet 

görüşünü de sormaktadır. Genel olarak AİHM, dostane çözüm miktarları konusunda, benzer 

başvurularda hükmedilen tazminat miktarlarını esas almaktadır. Dostane çözüm süreci sonunda 

verilen kayıttan düşürme kararında taahhüt edilen miktarın ödenmesi ile ilgili icra sürecinin 

denetimi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yürütülmektedir.  

2019 yılında AİHM tarafından dostane çözüm nedeniyle 120 kayıttan düşme kararı 

verilmiştir. Bununla birlikte, AİHM’in dostane çözüm teklifi gönderilen çok sayıda başvuruda 

henüz karar verme süreci devam etmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde gönderilen 132 

dostane çözüm teklifi hakkında henüz bir karar verilmemiştir.  

Tek Taraflı Deklarasyon Teklifleri 

Tek taraflı deklarasyon yöntemi AİHM İçtüzüğü’nün 62/A maddesinde düzenlenmekte 

ve dostane çözüm teklifinin başvuran tarafça kabul edilmemesi durumunda devreye 

girmektedir. Belirli bir miktar ödenmesi taahhüdünü de içeren tek taraflı deklarasyonun dostane 

çözümden ayrılan en önemli yönü, ihlalin tanınması ve teklifin başvuran tarafından kabulünün 

gerekmemesidir. Bu süreç sonunda da kayıttan düşürme kararı verilir. Ancak bu kararın 

verilebilmesi için deklarasyon metninde ihlalin açıkça tanınması, ne şekilde giderileceğinin 

belirtilmesi, ihlal karşılığında başvuran tarafa belirli bir miktarın ödenmesi taahhüdünün yer 

alması ve gerekiyorsa benzer ihlallerin önlenmesi için alınacak tedbirlerin sıralanması 

gerekmektedir. Tek taraflı deklarasyon süreci kamuya açık olarak yürütülmektedir. AİHM, 

içtihada ve somut olayın özelliklerine uygun bulmadığı tek taraflı deklarasyon metinlerini kabul 

etmemektedir.  
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Tek taraflı deklarasyon süreci sonunda verilen kayıttan düşürme kararlarının icrasında 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin bir rolü bulunmamaktadır. Ancak, tek taraflı 

deklarasyon metninde yer alan taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, AİHS’nin 37 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasına göre AİHM tekrar devreye girebilmekte ve ihlal kararı 

verebilmektedir. Bu son kararın icra aşaması ise Bakanlar Komitesi tarafından takip edilmekte 

ve sürecin kayıttan düşürme kararına göre daha zorlayıcı sonuçları olabilmektedir.  

2019 yılında AİHM tarafından tek taraflı deklarasyon nedeniyle 122 kayıttan düşme 

kararı verilmiştir. Bununla birlikte, tek taraflı deklarasyon metni iletilen ancak henüz karar 

verilmeyen başvurular da bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2019 yılı içerisinde tek taraflı 

deklarasyon metni gönderilen 45 başvuru hakkında henüz karar verilmemiştir.  

2019 yılında ülkemiz hakkında 97 ihlal kararı verilmiştir. 2018 yılında 140 ihlal kararı 

verildiği dikkate alındığında, Türkiye hakkında verilen ihlal kararı sayısında 2019 yılında bir 

önceki yıla göre yaklaşık % 31 oranında bir azalma görülmektedir. 

İhlal kararlarının dağılımına bakıldığında, “adil yargılanma hakkına” ilişkin sadece 17 

ihlal kararı verildiği görülmektedir. Bu sayı 2017 yılında 56, 2018 yılında 53 olup, dikkat çekici 

bir azalma yaşandığı görülmektedir.  

Diğer yandan, tutuklamayı da içeren “özgürlük ve güvenlik hakkına” ilişkin olarak 2018 

yılında 29 ihlal kararı verilmişken, bu sayı 2019 yılında 16’ya gerilemiştir. Diğer yandan 

“toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne” ilişkin ihlal kararı sayısı 2017 yılında 9, 2018 yılında 

11 iken, 2019 yılında sadece 2 olarak gerçekleşmiştir. 

AİHM, 2019 yılında “öncelik politikası” uyarınca 2010 yılı ve öncesinde yapılan 

başvuruları öncelikle incelemiştir. Verilen ihlal kararlarına bakıldığında da, ihlal kararlarının 

30 tanesinde başvuru konusu olayların 2002 yılı ve öncesinde, 54 başvuruya konu olan olayların 

ise 2003 - 2009 yılları arasında gerçekleştiği göze çarpmaktadır. Söz konusu kararlara konu 

olan şikâyetlerin büyük çoğunluğunun reformlarla çözüldüğü ve güncel sorun olmaktan çıkan 

konulara ilişkin olduğu değerlendirilmektedir. 2012 yılı ve sonrasında gerçekleşen olaylara 

ilişkin olarak ise sadece 12 ihlal kararı bulunmaktadır.  

Mahkeme 97 başvuruda ihlal kararı verirken, ayrıca 5 başvuruyu ise esastan 

değerlendirerek ihlal bulunmadığına karar vermiştir. Mahkeme ayrıca yaptığı yargılama sonucu 

124 başvuruyu açıkça dayanaktan yoksunluk ve iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması gibi 

nedenlerle kabul edilemez bulmuştur. Kabul edilemez bulunan kararların 12’si Daire tarafından 

verilmiştir.  
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2019 yılında ifade özgürlüğü ile ilgili 35 ihlal kararı verilmiştir. Ancak bu sayı 2018 

yılında 40’tır. Bu bağlamda bu alanda da bir önceki yıla göre % 12.5 oranında düşüş olduğu 

gözlenmektedir. Diğer yandan ifade özgürlüğü alanında verilen ihlal kararlarının 25 tanesi 

doğrudan veya dolaylı olarak terör ve bölücü faaliyetlerle ilgili soruşturma ve davalardan 

kaynaklanmaktadır. Bu ihlal kararlarından birçoğunda ihlale neden olan kanun maddesi2 

hâlihazırda değiştirilmiş bulunmaktadır.  

2019 yılında Ülkemiz hakkında 5096 başvuru karara bağlanarak sonuçlandırılmış ve 

yalnızca 97 ihlal kararı verilmiştir. İhlal kararlarının tüm sonuçlandırılan başvurulara oranı % 

1,9’dur.  

Öte yandan 2019 yılında tüm üye ülkeler açısından toplam 40.667 başvuru bir karara 

bağlanarak sonuçlandırılmış ve toplamda 791 ihlal kararı verilmiştir. Buna göre, ihlal 

kararlarının tüm başvurulara oranı yine % 1,9’dur. Görüldüğü üzere, Ülkemize ilişkin ihlal 

kararlarının başvuru sayısına oranı, AİHM geneli ile aynı oranda seyretmektedir.    

AİHM, 2002-2019 yılları arasında, Ülkemiz aleyhine yapılan toplam 99.030 başvuruyu 

karara bağlayarak sonuçlandırmıştır. Buna karşın 18 yıllık süreçte ihlal bulunan karar sayısı 

2.990’dir. Bu süreçte toplam ihlal kararı sayısının sonuçlanan başvuru sayısına oranı ise % 

3,02’dir. 2019 yılında ise bu oranın % 1,9’a düştüğü görülmektedir.  

Bakanlığımızın savunma görevini üstlendiği 2012 yılından itibaren ise AİHM ülkemiz 

hakkında 71.257 başvuruyu sonuçlandırmıştır. Buna karşın 2012-2019 yılları arasında toplam 

ihlal sayısı 820’dir. Bu durumda anılan yıllar arasındaki ihlal oranı sadece % 1,1 olup, genel 

ihlal oranının üçte biri kadardır. 

 

Hükmedilen Tazminatların Ödenmesi  

Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları arasında “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki 

savunmalar ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrasına İlişkin İşbirliği 

Protokolü” gereği, AİHM tarafından hükmedilen tazminatların İnsan Hakları Dairesi 

Başkanlığı tarafından ödenmesi, 1 Mart 2012 tarihinden sonra kesinleşen kararlar açısından söz 

konusudur. Bu kararlara ilişkin ödemeler, ödeme için tanınan 3 aylık süre içinde 

gerçekleşmektedir.  

                                                 
2 Bu maddeler, 765 sayılı Ceza Kanununun 159. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 6/2 ve  

7/2. maddeleridir. 
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AİHM Kararlarının İcrası, Hazırlanan Eylem Planları ve Eylem Raporları  

AİHM kararlarının icrası iki ana öğeden oluşur; bunlar bireysel (özel) önlemler ve genel 

önlemlerdir. Bireysel önlemler, başvuranın hakkının ihlaline yol açan sebepleri ortadan 

kaldırmayı sağlayan tüm tedbirler veya ödenecek tazminattır. Genel önlemler ise başvuruya 

konu ihlali herkes için ortadan kaldırmayı amaçlayan ve böylece benzer ihlallerin ortaya 

çıkmasını önleyecek tedbirlerden (mevzuat veya uygulama değişiklikleri) oluşur. İcra 

sürecinde, bireysel ve genel önlemler hakkında, AİHM kararlarının icrasının takibi ile sorumlu 

olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararların İcra Dairesi’ne bilgi verilmesi 

gerekmektedir. Bilgiler ise eylem planı ve/veya eylem raporu kapsamında iletilir.  

Eylem planı, icra edilmemiş bir ihlal kararının nasıl ve ne şekilde icra edileceğine ilişkin 

yol haritası olarak tanımlanabilir.  Eylem planı, Devletin ihlali ortadan kaldırmak üzere atacağı, 

atmayı taahhüt ettiği adımları içerir ve takvime bağlar.  

Eylem raporu ise, kararın icra edilmiş ve saptanan ihlalin ortadan kaldırılması için 

gereken adımların devlet tarafından atılmış olduğu durumlarda, bu durumun Komite ya da 

Daire’ye bildirilmesidir. 

Her iki halde de, eylem planının/raporunun kararın kesinleşmesinden itibaren altı (6) ay 

içinde AKİD’e gönderilmesi gerekir. Kural olarak her bir ihlal kararı için eylem planı 

hazırlanması gerekir. Ancak eylem raporu grup dosya olarak birden çok dosya için ortak olarak 

sunulabilmektedir. 

Eylem planı ve eylem raporu hazırlanırken ilgili kurumlarla çeşitli yazışmalar ve 

toplantılar yapılmaktadır. İhlale konu eylem tarihinden, AİHM karar tarihine kadar olan süreçte, 

yapılan mevzuat değişiklikleri, kurumsal düzenlemeler, içtihat değişiklikleri takip edilmektedir. 

2019 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararların İcra Dairesi’ne 11 eylem 

planı, 80 eylem raporu ve 10 ek bildirim sunulmuştur. 2019 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. 2019 yılında toplam 732 

dosya kapanmıştır. 2018 yılında 372 dosya kapanmış iken, Bakanlığımız tarafından yapılan 

reformların Avrupa Konseyine doğru bir biçimde yansıtılmasının sonucu olarak, kapanan dosya 

sayısı şu ana kadar ki en yüksek sayı olan 732’ye çıkmıştır. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde, icrası denetlenmekte olan derdest dosya 

sayısı, 2012 yılında 1861, 2018 yılında ise 1255 iken, bu sayı 2019 yılında; % 46 azalarak 2012 
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yılından beri en düşük sayı olan 687’ye gerilemiştir. Bu sayının 2020 yılında daha da azalması 

beklenmektedir. 

Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvurulara Bakanlık Görüşü Hazırlanması   

Bilindiği üzere, Anayasa değişikliği ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23 Eylül 2012 tarihi 

itibariyle bireysel başvuru hakkı yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Bu Kanun’un 49/2 nci maddesi; “Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar 

verilmesi hâlinde, başvurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet 

Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde görüşünü yazılı olarak Mahkemeye bildirir .”  hükmüne 

amirdir. Bu hüküm uyarınca, bireysel başvurularla ilgili Bakanlık adına görüş bildirme 

görevi, Makam Oluru ile İnsan Hakları Daire Başkanlığı’na verilmiştir. İnsan Hakları Daire 

Başkanlığı bu görevini; benzer konulardaki AİHM içtihatları ile temel uluslararası insan 

hakları belgelerini esas alarak ve ilgili kamu kurumlarının görüşünü değerlendirerek yerine 

getirmektedir. 

Anayasa Mahkemesi tarafından bildirilen bireysel başvurularda; başvurucuların 

şikâyetlerine benzer nitelikteki başka başvurular daha önce de Bakanlığımıza bildirilmiş ve 

buna ilişkin görüşlerimizin sunulduğu başvurular Anayasa Mahkemesi tarafından karara 

bağlanmış ve bu tür şikâyetlerin incelenmesinde göz önüne alınacak kriterler belirlenmiş ise,  

6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 49 

uncu maddesinin 2 nci fıkrası ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 71 inci maddesi 

çerçevesinde bu başvurulara ilişkin olarak yeniden görüş sunulmamaktadır.  

Bu nitelikteki başvurulara ilişkin tutanak hazırlanıp ilgili başvuru dosyasında 

saklanmakta yahut Anayasa Mahkemesi’ne bildirilmektedir. 

 

 2019 Yılı Bireysel Başvuruları İstatistikî Bilgiler  

 

 

Gelen Başvuru Sayısı 2936 

Verilen Görüş Sayısı 791 

Görüş Verilmeyen başvurular  2024 

2019 Yılına Devreden Başvuru Sayısı 121 



 

86 

 

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 Planının sona ermesinin ardından, Reform Eylem Grubu Toplantıları 

ve Cumhurbaşkanlığı 2. 100 Günlük Eylem Planı, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ile 2019-

2023 Dönemi 11. Kalkınma Planında yer alan hedefler kapsamında, kapsayıcı ve katılımcı 

bir anlayışla “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planı” hazırlanması süreci başlatılmıştır. 

İlk olarak, Bakanlıklar ve Kamu Kurumları nezdinde irtibat noktaları ve çalışma grupları 

kurulmuş, Bakanlıklar ve kamu kurumlarının yazılı görüşleri alınmıştır. Daha sonra, sonra 

eren Eylem Planı analiz edilmiş, AİHM, AYM, Yüksek Yargı, Avrupa Konseyi, Avrupa 

Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının Ülkemizle ilgili 

kararları, raporları, tavsiyeleri incelenmiştir. Akabinde, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin 

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, hakim ve savcılar, Kamu 

Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu temsilcileri, bazı Baro 

Başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıda, katılımcılar 

kendi talepleri doğrultusunda 6 ayrı çalışma grubuna ayrılmış, her kendi grup moderatörlerini 

ve grup sözcülerini seçti ve günün sonunda dile getirilen tartışma, görüş ve öneriler tüm 

katılımcılarla paylaşılmıştır.  

İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanması süreci, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla 

halen devam etmektedir. 

 

 



 

87 

 

İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme” Projesi  

“İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme” Projesi, 

Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi işbirliği girişimi olan “Yatay Destek Programı 2019-2022” 

kapsamında Avrupa Konseyi ve Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. İnsan Hakları 

Dairesi Başkanlığı, İnsan Hakları Eylem Planının Türkiye'deki uygulama sürecinin 

koordinasyonu ve izlenmesinden sorumlu birim olarak, Projenin ortağı ve ana yararlanıcısıdır. 

Adalet Bakanlığının ilgili birimleri, Adalet Akademisi, İçişleri Bakanlığı, yargı organları ve 

diğer yetkili makamlar ile avukatlar, akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları da 

Projenin paydaşları arasında yer almaktadır. 

Projenin temel amacı, İnsan Hakları Eylem Planının uygulanmasını ve raporlanmasını 

desteklemek üzere, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ve yetkili Türk 

makamlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirerek Türkiye’de insan haklarının korunması 

çabalarına katkı sunmaktır.  

Proje, İnsan Hakları Eylem Planında yer alan 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 verecektir.  Toplam 

bütçesi 1.200.000 Avro olan Projenin 18 ay sürmesi ve 1 Mart 2021 tarihinde tamamlanması 

öngörülmektedir. Proje, Yatay Destek - II Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Avrupa 

Konseyi tarafından finanse edilmektedir.  

Projenin sonunda;  özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma ve ifade özgürlüğü 

alanlarında elde edilecek bulgu ve çıktıların İnsan Hakları Eylem Planında öngörülen amaç ve 

hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlaması, Eylem Planının etkili şekilde izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve raporlanmasıyla ilgili süreçte görev alacak Adalet Bakanlığı personelinin 

teknik donanımının artırılması ve Projede yer alan ilgili paydaşlar, yetkili makamlar, avukatlar, 

akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve iletişimin 

güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Proje Açılış Konferansı, 9 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. 

Konferansta; Yargıtay Başkanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı birer açılış konuşması yapmışlardır. 

Açılış konuşmalarının ardından "Türk Yargısı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Türkiye'de 
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etkili uygulama için daha iyi etkileşim" konulu Yüksek Mahkeme üyeleri ve uluslararası 

konuşmacıların katıldığı bir panel düzenlenmiştir. 

6- Yayın Çalışmaları 

Bakanlığımızın yayın çalışmaları Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı’nın kaldırılması ile 

birlikte Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca 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. 

 

                                    2019 YILINDA YAYIN ÇALIŞMALARI 

SIRA  KİTAP-DERGİ ADET 

1 KONKORDATO  500 

2 ARABULUCULUK EL KİTABI  1.000 

3 ADALET MANTIĞI VE HÜKÜM VERME SANATI  2.500 

4 ADALET DERGİSİ (Sayı 62-63)  2.500 

 

7- 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 olmuş, bu kapsamda 2019 yılında ceza infaz alanında Bakanlığımız 

Stratejik Planı’nda (2015- 2019) ve Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde (2019-2023) yer alan 

hedefler doğrultusunda; güvenlik ve iyileştirmenin odak tutulduğu çağdaş infaz anlayışının 

gerekli kıldığı önemli mevzuat değişiklikleri yapılmış 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  

 Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 14 Mart 2019 tarihli ve 30714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 
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 Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 11 Nisan 2019 tarihli ve 30742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Mayıs 2019 tarihli ve 30783 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ceza İnfaz Kurumlarındaki İyileştirme Faaliyetleri 

1- Yetişkin İyileştirme Faaliyetleri  

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu hükümlülerin, varolan 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 psiko-sosyal servis görevlileri tarafından sürdürülmektedir. 

Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı kapsamında ceza infaz 

kurumlarında ruhsal sorunları olan hükümlü tutukların hızlı, standart ve doğru şekilde 

değerlendirilmesi, tanı alması, etkin müdahale programlarının oluşturulması ile ceza infaz 

kurumlarında ruh sağlığını destekleyici bir ortam geliştirmek ve ceza infaz kurumu 

çalışanlarının ruh sağlığını korumak ve ruh sağlığı konusunda çalışanların farkındalığını 

artırmak amacı ile çalışmalar yürütülmüştür.  Bu kapsamda, ceza infaz kurumlarındaki ruh 

sağlığı 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 hükümlü/tutuklulara doğrudan iletişimi bulunan 

personelin eğitimi ile yaygınlaştırma çalışmalarına 2019 yılında da devam edilmiştir. 

 Ruhsal sorunların ve bağımlılık ile ilgili sorunların önlenmesi, rehabilite edilmesi veya 

tedavisi için “Bireysel Müdahale Programları” geliştirilmiştir. Programın yaygınlaştırılması ve 

tüm ceza infaz kurumlarında uygulanabilmesi amacıyla 2014 yılında başlayan eğitim sürecine, 

2019 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 formları geliştirilmiş, 
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UYAP’a entegre edilen formların 2019 yılı içinde toplam 229 psiko-sosyal servis memuru ve 

kurum kabul memuruna eğitim verilmiştir.  

Yine ceza infaz kurumlarımızda yürütülen psiko-sosyal servis çalışmaları kapsamında 

söz konusu servis görevlilerinin uygulayıcı eğitimlerini aldığı; Öfke Kontrolü Programı, 

Salıverilme Öncesi Mahkûm Gelişimi Programı, Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı,  

Önce Düşün Programı, Özel Gözetim ve Denetim Programı, İntihar ve Kendine Zarar Verme 

Programı gibi grup müdahale programları kurumlarda uygulanmaktadır. Uygulanan müdahale 

programlarını yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılı içerisinde 43 psikolog ve sosyal çalışmacıya 

Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Uygulayıcı Eğitimi verilmiştir.  

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Değerlendirme, Profil 

Araçları ve Rehabilitasyon Programlarının geliştirilmesi Projesi; Farklı suç motivasyonları ve 

suç davranışları sebebiyle ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler için; infaz ve 

rehabilitasyon süreçlerini birey odaklı hale getirmek, hükümlülerin suç motivasyonlarına uygun 

olarak sınıflandırmak, risk değerlendirme aracı ve bu doğrultuda bireyselleştirilmiş müdahale 

programları geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. 

Bu doğrultuda Proje kapsamında 2016 yılında geliştirilen Hızlı Değerlendirme Aracı ve 

Profil Değerlendirme Araçlarına ilişkin UYAP yazılım süreci 2017 yılında tamamlanmıştır. 

Yine proje kapsamında geliştirilen 15 yeni grup müdahale programının yaygınlaştırma eğitimi 

için 49 psikolog ve sosyal çalışmacıya “eğitici eğitimi” verilmiştir. Eğitici eğitimi alan psikolog 

ve sosyal çalışmacılar tarafından ise ülkemizde ceza infaz kurumlarında görev yapan tüm 

psikolog ve sosyal çalışmacılara 15 yeni grup müdahale programının yaygınlaştırma eğitimi 

2019 yılı içerisinde 103 psikolog ve sosyal çalışmacıya DEPAR uygulayıcı eğitimi 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 içeriğinde 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; 
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1-Toplumda Kadın Olgusu 

2- İletişim Becerileri ve Başetme Mekanizmalarının Güçlendirilmesi 

3- Ceza İnfaz Kurumunda Kadın Hükümlü Tutuklu Olmak 

4- Ceza İnfaz Kurumunda Annesinin Yanında Kalan Çocuklar 

Şeklindeki modüllerdir. Program kapsamında 2019 yılı içerisinde 284 personele eğitim 

verilmiştir. 

2- Çocuk Gözetim- Eğitim- İyileştirme Faaliyetleri: 

Ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklu çocuklara yönelik olarak, 

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 devam etmektedir. 

Ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların topluma kazandırılması için çalışan 

personelin psiko-sosyal ve yönetim becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla da Ardıç Programı 

adında hizmet içi eğitim programı geliştirilmiştir. Bu program kapsamda, psiko-sosyal yardım 

servisi uzmanları (sosyal hizmet uzmanı ve psikologlar) tarafından bireysel ve grup çalışmaları 

yoluyla uygulanmak üzere 8 ayrı psiko-sosyal destek ve müdahale programı mevcuttur. 2019 

yılı içerisinde ARDIÇ Psiko Sosyal Eğitim Programı’nın eğitici eğitimleri gerçekleştirilmiş 

olup bu eğitimlere toplam 20 personel katılmıştır. Ayrıca 2019 yılında 60 psikolog ve sosyal 

çalışmacıya uygulayıcı eğitimi verilmiştir. 

ARDIÇ programının diğer başlığı olan Personel Eğitim Programı kapsamında ceza infaz 

kurumlarında çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen hizmetlerin nitelikli bir şekilde 

sürdürülmesini sağlayacak kurumsal ortamın oluşturulması için 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. 2019 yılı içerisinde her kademeden personelin 

katıldığı 114 kişiye ARDIÇ Personel Eğitimi verilmiştir. 
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Bakanlığımızca çocuklara yönelik çalışma ve hizmetleri, çocukların yalnızca kurum 

içinde bulundukları süre için değil, tahliye sonrası korunmalarını ve desteklenmelerini de 

içerecek şekilde planlamakta ve yürütmektedir. Konuyla ilgili olarak resmi, özel, gönüllü kişi, 

kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 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 topluluklarıyla 

yapılan işbirliğiyle 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 ile projeler gerçekleştirilmektedir. 

3- 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 yakinen 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 kuruluşları ile 

işbirliği 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 
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çalışmalarımız devam etmektedir. Kurumlarda bulunan açık ve kapalı oyun alanlarında 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. 

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 72’inci 

maddesinde belirtildiği üzere; 'annelerinin yanında kalan çocukların mama, süt gibi gıdaları 

devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından annesi ile kalan her 

çocuğa annesinin iaşesinden bağımsız olarak günlük iaşe bedeli ödenmektedir. 

 

4- Yetişkin Eğitim, Kurs ve Sınav Hizmetleri ile Sosyal ve Manevi Faaliyetler: 

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 proje ve faaliyetlerin geliştirilmesi hususlarında 

Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 27/08/2019 tarihinde işbirliği protokolü 

imzalanmıştır. 

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 işlere ilişkin usul, esas ve 

yükümlülükleri belirlemek amacıyla 03/12/2019 tarihinde işbirliği protokolü imzalanarak 

güncellenmiştir. 

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 doğrultusunda tüm ceza infaz 
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kurumlarında ortak standartların temini bakımından Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı ile 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasındaki işbirliğinin, görev 

dağılımının düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla 11/03/2019 tarihinde bir protokol 

imzalanarak güncellenmiştir. 

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 protokol imzalanmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü ile ceza infaz kurumlarında 

mesleki eğitim merkezleri açılması konusunda çalışmalar devam etmektedir. 

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 hükümlüler (yükümlüler) hakkında adli merciler 

tarafından verilen ceza ve tedbir kararlarının toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, 

yükümlülerin iyileştirilmesi ve toplumsal hayata uyumlarının güçlendirilmesi için ihtiyaç 

duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı, yeniden suç işlenmesini önlemeyi 

ve toplumun korunmasını amaçlayan bir ceza ve 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 Bakanlığımız bünyesinde Denetimli Serbestlik Hizmetleri 

Danışma Kurulu oluşturulmuş ve adalet komisyonunun bulunduğu merkezlerde denetimli 

serbestlik müdürlükleri ile koruma kurullarının teşkilatlanması sağlanarak denetimli serbestlik 

hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. Hâlihazırda,  adalet komisyonunun bulunduğu 139 

merkezde denetimli serbestlik müdürlükleri ile koruma kurulları faaliyetlerine devam 

etmektedir. Ayrıca kuruluş süreci devam eden 4 denetimli serbestlik müdürlüğü [İslahiye, 

Viranşehir, Kadirli, Ereğli (Zonguldak)] bulunmaktadır. 

Denetimli serbestlik müdürlüklerinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla; 111 müdür, 39 

müdür yardımcısı, 972 denetimli serbestlik uzmanı (251 öğretmen, 246 psikolog, 390 sosyolog, 
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85 sosyal çalışmacı), 3.614 denetimli serbestlik memuru, 44 şef, 4 teknisyen, 174 hizmetli, 29 

şoför, 220 memur, 1 veri hazırlama kontrol işletmeni, 2 İdari Destek Görevlisi, 1 Ceza İnfaz 

Kurumu Kâtibi, 1, Cezaevi Katibi Büro Personeli 4/B, 1 teknisyen yardımcısı, 1 Ambar 

Memuru, 2 kaloriferci olmak üzere toplam 5.216 personel görev yapmaktadır. 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla; denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından 724.756 

şüpheli, sanık ve hükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik kararının infazına devam 

edilmektedir.  

 



 

 

Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Elektronik İzleme:  

Elektronik yöntem ve araçlar ile sanık, şüpheli veya hükümlülerin toplum içinde takibini, 

gözetim ve denetim altında tutulmasını, mağdurun ve dolayısıyla toplumun korunmasını sağlayan 

ve kararların infaz edilmesinde kullanılan takip yöntemi, elektronik izleme olarak 

adlandırılmaktadır. Haklarında adli merciler tarafından denetimli serbestlik kararı verilen ve 

toplum içerisinde denetim ve takip altında bulunmaları gereken yükümlüler, bu yöntem sayesinde 

sürekli ve etkin bir şekilde denetlenebilmektedir. Böylelikle tekrar suç işlenmesinin önlenmesi, 

yükümlünün suç ortamından uzak tutulması, topluma kazandırılması ve hakkındaki iyileştirme ve 

ıslah çalışmalarından verim alınması hedeflerine ulaşmada elektronik cihazların kullanımı, son 

derece faydalı bir işlev görmektedir. Belirtmek gerekir ki, elektronik izleme yalnız başına bir ceza 

veya tedbir olmayıp, belirli bir ceza veya tedbirin toplum içerisinde denetimine olanak sağlayan 

bir araçtır.  

Türkiye’de elektronik izleme uygulamalarına başlanılmadan önce, diğer ülke uygulamaları 

incelenmiş ve gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.  

Ön incelemeler ve gerçekleştirilen pilot uygulamalardan edinilen deneyimler sonucunda 

2012 yılı Nisan ayında 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nda değişikliğe 

gidilmiş ve ilgili kanuna; “Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve 

denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.” hükmü eklenmiştir. 

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği de kanuna uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.  

İzleme Merkezinin Kurulması 

Pilot uygulama sonrasında elde edinilen tecrübeler ışığında, gerekli yasal düzenlemeler 

yapılmış, Avrupa ve Amerika’daki elektronik izleme merkezleri incelenmiş ve 20 Ocak 2013 

tarihinde İzleme Merkezi’nin kurulumu tamamlanmıştır.  

Bu alandaki en son teknoloji kullanılarak kurulmuş olan izleme merkezi yedi gün, yirmi dört 

saat esasına göre dört vardiya şeklinde çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda bu merkezde 

46 (1 şube müdürü, 1 uzman, 3 büro personeli, 42 izleme personeli) personel görev yapmaktadır. 

Merkez’in giriş ve çıkışları elektronik sistemlerle kontrol edilmekte, çalışan personelin 

yükümlülerle yaptıkları görüşmeler ve diğer tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır. Sistemin veri 

güvenliği ise UYAP bilişim sisteminin denetimi altındadır.   

Pilot uygulama dönemindeki 81 kişi de dâhil olmak üzere, elektronik izlemenin aktif olarak 

kullanılmaya başlandığı 1 Şubat 2013 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar toplam 46.331 kişi 
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elektronik yöntemlerle izlenmiştir. Aynı tarih itibariyle, 2.882 kişinin elektronik yöntemlerle 

izlenmesine devam edilmektedir. 

Elektronik izleme Web ve Saha uygulama Eğitimi 

Denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki yükümlülerin, denetim ve takibinde hizmetlerin 

etkin bir şekilde verilmesi ve bu hizmetlerin işlevselliğinin artırılarak yükümlülerin toplumla 

başarılı şekilde bütünleştirilmesinin sağlanabilmesi amaçlanmaktadır.  

Bu amaç çerçevesinde planlanan izleme yazılımının uygulanması ve ekipmanların kurulumu 

kapsamında, toplam 175 denetim büro personeline 11-15 Mart 2019 ve 18-22 Mart 2019 

tarihlerinde İstanbul Hakimevi’nde, 25-29 Mart 2019 ve 29 Nisan 03 Mayıs 2019 tarihleri ile 25-

29 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tesislerinde eğitimler 

verilmiştir. 

 

Elektronik İzleme Sistemini Geliştirme Çalışmaları 

Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS), denetimli serbestlik 

yükümlülerinin etkin bir şekilde takip edilmesi, gelişen teknolojiye uyum sağlanması ve böylelikle 

çağdaş bir takip sisteminin kurulmasını amaçlamaktadır. Denetimli serbestlik altında bulunan 

şüpheli, sanık ve hükümlülerin biyometrik özellikleri ile (ses, yüz, göz, parmak izi vb.) cep 

telefonları üzerinden denetlenmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.  

Bu kapsamda projenin pilot aşaması Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden 20 

yükümlü ve 2 vaka sorumlusu belirlenerek 09/07/2019 tarihinde başlatılmış olup; projenin pilot 

uygulamasından daha verimli çıktı alınabilmesi ve işleyişin etkin bir şekilde görülebilmesi 

amaçları ile 27/09/2019 tarihinde Adana, Ankara Batı, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, 

İstanbul Anadolu, İzmir ve Trabzon Denetim Serbestlik müdürlüklerinden belirlenen 230 yükümlü 

ve 10 vaka sorumlusu ile yaygınlaştırılarak devam etmektedir. Bununla birlikte, yükümlülerin 

denetim ve takibindeki ihtiyaçlar doğrultusunda yazılımsal değişikliklere yönelik çalışmalar da 

sürdürülmektedir.  
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Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal 

Kapasitesinin Güçlendirilmesi Tedarik Projesi: 

“Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal 

Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”nin tedarik bileşeni kapsamında parmak izi kimliği 

tanımlama ve doğrulama sisteminin kullanılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Ceza ve 

Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında 10 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan “Denetimli Serbestlik 

Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesinde Parmak İzi Kimliği Tanımlama ve Doğrulama Sisteminin 

Kullanılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” çerçevesinde 12 denetimli serbestlik müdürlüğü ve 36 

polis merkezi amirliğinde Ekim 2017 tarihi itibariyle pilot çalışmalara başlanılmış olup; süreç 

takip edilmekte ve görülen aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.  

Bu kapsamda; pilot illerde yürütülen uygulamaya yönelik teknik sorunların tespit edilmesi 

amacıyla “Arıza Tespit Tutanağı” oluşturularak ilgili birimlere iletilmiştir. Söz konusu tutanaklar 

pilot denetimli serbestlik müdürlüklerince doldurularak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 

ulaştırılmıştır. 

“Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal 

Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında genel müdürlük ve taşra birimlerine elektronik 

izleme ekranı oluşturularak, UYAP entegrasyonu çalışmalarına devam edilmektedir.  

Elektronik izleme hizmet alım ihalesine yönelik çalışmalar ise sanayi işbirliği projeleri 

kapsamında yürütülmekte olup, sonuçlandırılmak üzeredir.                     

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Elektronik İzleme Çalışmaları 

30 Haziran 2019 tarihinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Teknik Takip 

Yöntemlerinin Kullanılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü’nün süresi tamamlanmış, ilgili 

protokol; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı 

arasında yenilenmiştir. Yenilen protokol ile pilot il sayısı 6’dan 15’e çıkarılmıştır.  

11.09.2019 tarihinde yeni pilot illerde çalışan ilgili kurumların personellerine; protokol ve 

çalışma usulleri hakkında bilgi vermek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 

düzenlenmiş olan bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda protokole eklenen 

illerde düzenlenen il koordinasyon toplantılarına ve 20.12.2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ŞÖNİM ve Kadın Konukevi Hizmet Standartları ve Öz 

Değerlendirme Çalıştayına katılım sağlanmıştır.  
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‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Teknik Takip Yöntemlerinin 

Kullanılmasına Yönelik İşbirliği‘ Protokolü kapsamında 03.10.2019 tarihinde Eskişehir ilinde, 

04.10.2019 tarihinde Sakarya ilinde, 16.10.2019 tarihinde Adana ilinde, 17.10.2019 tarihinde 

Mersin ilinde, 21.10.2019 tarihinde Trabzon ilinde, 25.10.2019 tarihinde Samsun ilinde ve 

04.11.2019 tarihinde Malatya ilinde il koordinasyon toplantılarına katılım sağlanmıştır.  

Fiziksel Yapıdaki İyileştirmeler 

2019-2023 yılları arasını kapsayan yatırım planlaması uyarınca; 2019 yılında kapalı ceza 

infaz kurumuna bağlı açık ceza infaz kurumları ile birlikte 26 ceza infaz kurumu hizmete alınmış 

ve 19.684 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. 

 

2017-2019 YILLARI BAKANLIK ATAMALI PERSONEL ALIM İLANLARI 

SIRA 
NO 

İLAN ADI 

POZİSYON 
VEYA 

KADRO 
SAYISI 

İLAN 
TARİHİ 
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1 80 Tabip Ataması 80 7.05.2018           76 4 

2 15 Tabip Ataması 15 14.03.2019           13 2 
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3 
171 Sözleşmeli Psikolog, Sosyal 
Çalışmacı, Öğretmen, Veteriner 
Alımı 

171 28.06.2019   108 24 36 3     

4 300 İdare Memuru Öğrencisi 300 30.07.2019 300             

GENEL TOPLAM 566 300 108 24 36 3 89 6 

 80 tabip atamasından 4’ü tabip, 22’si diş tabibi olmak üzere toplam 26 kadro, 15 tabip 

atamasından 1’i tabip 2’si diş tabibi olmak üzere toplam 3 kadro münhal kalmıştır. 

 

2017-2019 YILLARI KOMİSYON ATAMALI PERSONEL ALIM İLANLARI 

SIRA 
NO 

İLAN ADI 

POZİSYON 
VEYA 

KADRO 
SAYISI 

İLAN 
TARİHİ 
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Â
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ŞO
FÖ

R
 

SA
Ğ

LI
K

 M
EM

U
R

U
 -

 
H

EM
Şİ

R
E 

A
ŞÇ

I 

TE
K

N
İS

Y
EN

 

K
A

LO
R

İF
ER

C
İ 

SÜ
R

EK
Lİ

 İŞ
Ç

İ 

H
İZ

M
ET

Lİ
 

M
EM

U
R

 

1 
3611 Sözleşmeli 
Pozisyon İçin 
Personel Alımı 

3611 

9
.1

0
.2

0
1

7
 

3222 89 75 58 42 91 34       

2 25 SHÇEK Ataması 25 

2
0

.0
2

.2
0

1
8

 

                11 14 

3 
10 Askeri Yargı 
Personeli Ataması  

10 

2
5

.0
8

.2
0

17
 

10                   

4 

Taşeron 
Personelin 
Kadroya Geçişi10 
Askeri Yargı 
Personeli Ataması  

165 

2
4

.1
2

.2
0

17
 

              165     

5 
4-C Personelinin 
4-B Geçişi 

42 

2
4

.1
2

.2
0

17
 

                42   
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6 
30 E-KPSS- ile 
Engelli Personel 
Alımı 

30 

8
.0

3
.2

0
1

8
 

                30   

7 

7467 Sözleşmeli 
Pozisyon İçin 
Personel Alımı 
 

7467 

1
8

.0
5

.2
0

1
8

 

6681 49 266 223 42 185 21       

8 

 
50 E-KPSS- ile 
Engelli Personel 
Alımı 
 

50 

2
9

.1
1

.2
0

1
8

 

                30 20 

9 40 SHÇEK Ataması 40 

2
4

.1
2

.2
0

1
8

 

          7     15 18 

10 
6743 Sözleşmeli 
Pozisyon İçin 
Personel Alımı 

6743 

2
8

.0
6

.2
0

1
9

 

6126 247 169 91 24 84 2       

GENEL TOPLAM 18.183 16039 385 510 372 108 367 57 165 128 52 

 

10.01.2020 tarihi itibariyle 3.611 Sözleşmeli Personel alımında 233 kadro, 7.467 Sözleşmeli 

Personel alımında 195 kadro münhal kalmıştır.28.06.2019 ve devam eden tarihlerde mülakatı 

yapılan 6.743 sözleşmeli personel yerleştirme işlemleri devam etmektedir. 

Ceza İnfaz Kurumlarımızın ve denetimli serbestlik müdürlüklerimizin nitelikli personel 

ihtiyacının karşılanması amacıyla, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yapılan sınavın sonucu 26/12/2019 

tarihinde açıklanmış olup, yerleştirme işlemleri devam etmektedir. Unvan bazlı dağılımını gösterir 

tablo aşağıda gösterilmiştir. 
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İnfaz Sistemini Güçlendirmeye Yönelik Yürütülen Projeler  

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde yürütülen proje 

faaliyetleri başlıklarına göre aşağıda verilmiştir; 

A- Uluslararası Projeler 

Ceza İnfaz Kurumlarında Terör ve Tehlikeli Mahkumların İdaresinin İyileştirilmesi ve 

Radikalleşmenin Önlenmesi Eşleştirme Projesi 

IPA 2 dönemi 2015 yılı programı kapsamında, eşleştirme ortağı İspanya ile yürütülen Proje 

ile terör mahkûmlarının radikalleşmesinin önlenmesi, terör mahkûmlarına yönelik ceza infaz 

sisteminin eğitim, ıslah ve idari kapasitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezlerinin Kurumsal Kapasitelerinin 

Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi 

IPA 2 dönemi 2016 yılı programı kapsamında Finlandiya-Estonya Konsorsiyumu ile 

ortaklaşa yürütülen proje kapsamında ceza infaz kurumları personel eğitim merkezlerinin 

kurumsal kapasitesinin işleyiş ve iletişim modeli, insan kaynakları ve eğitim programları 

yönünden geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli Geliştirilmesi Projesi 

IPA 2 dönemi 2016 yılı programı kapsamında inşaat, müşavirlik, tedarik ve teknik destek 

modeli ile yürütülecek olan Projenin amacı, ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan 

çocuklar için fiziksel ve sosyal koşulları çocuğun yüksek yararına uygun olarak düzenlenmiş 

ortamların geliştirilmesidir. 

Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin 

Artırılması Teknik Destek Projesi 

IPA II 2016 yılı programı kapsamında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülecek olan " proje ile madde kullanımı nedeniyle yargı süreci devam eden ve bu nedenle 

Denetimli Serbestlik tedbiri uygulanan kişilere yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi, bu konuda 

yargının ve denetimli serbestlik sisteminin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Ceza İnfaz Kurumlarında Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları 

Doğrultusunda Arttırılması Projesi 

Ceza infaz kurumlarında sivil denetimin güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Konseyi'nin 

teknik desteği ve eş finansmanla (İsveç, İsviçre, Türkiye, Kanada ve İnsan Hakları Güven Fonu) 
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"Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Arttırılması Projesi" yürütülmektedir. Resmi açılışı Kasım 

2019’da yapılmış olan proje 3 yıl boyunca sürdürülecektir. 

B. Ulusal projeler  

2019 yılı içerisinde yerel ve ulusal kaynaklar ile yürütülen proje faaliyetleri başlıklarına göre 

aşağıda verilmiştir.  

Ağaçlandırma Koordinasyon Projesi 

Proje ile hükümlü, yükümlü ve personelde ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesi, çevre 

duyarlılıklarının artırılması; hükümlü ve yükümlülerin sosyal faydası daha yüksek olan 

ağaçlandırma çalışmalarında istihdam edilerek yeniden topluma kazandırılmaları 

hedeflenmektedir.  

Söz konusu proje ile açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ile denetimli serbestlik 

kapsamındaki yükümlülerin çalışmasıyla 315 Adalet Ormanı oluşturulmuş, oluşturulan bu adalet 

ormanlarına 20.967 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla Türkiye genelinde 583.383 adet fidan 

dikimi yapılmış ve 5.724 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla 356.277 ağaca bakım çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Gelinen aşamada dikilen ağaçlardan 524.141’i 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.    

2020 yılında 1 milyon fidanın toprakla buluşturulması planlanmaktadır. 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.  

Avrupa Cezaevi Personeli Futbol Turnuvası 

Ceza infaz sisteminde uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, personelin sosyal anlamda 

motivasyonunun artırılması, ceza infaz kurumları ve bilhassa personel yönünden kamuoyunda 

olumlu algı oluşturulması ve ülkemizin tanıtımını amaçlayan bir projedir. 

Çalışmalar kapsamında 2018 yılı içerisinde Moldova’da gerçekleşen turnuvada katılımcı 

ülkelerin de uygun görüş ve değerlendirmeleri ile 2020 yılında 15. Avrupa Cezaevleri Futbol 
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Turnuvasının ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Söz konusu turnuva programının 

Antalya ilinde 2020 yılı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi ön görülmektedir.  

Personel Seçim ve Terfi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 

Proje ile ölçek, anket ve envanter gibi değerlendirme araçları ile işe uygunluk ve kişilik 

analizleri yapılarak standart bir işe alım, atama ve terfi sistemini geliştirmek ve Ceza ve 

Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün insan kaynakları kapasitesini güçlendirmektir. 

Projede gelinen aşamada, İnfaz Koruma Memurları Yetkinlikleri belirlenmiş olup 

geliştirilen ölçeğin değerlendirilebilmesi amacıyla hazırlanan ölçek Uzaktan Eğitim Merkezleri 

aracılığıyla 103 kurumda 1.016 personele uygulanmıştır.  

Yeniden Suç İşleme (Residivizm) Oranlarının Ölçülmesi Projesi 

Proje ile ülkemizde suç tekrarının ölçülmesi amacıyla, gelecekte infaz politikalarına yön 

verecek düzeyde projeksiyonlar üretebilecek istatistiki bir sistem kurulması hedeflenmektedir.  

ACEP- Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyon Projesi (KİOSK) 

Proje ile hükümlülerin personel tarafından oda ve koğuş dışına çıkartılması suretiyle 

yürütülen çeşitli hizmetlerin, ses izolasyonlu bir kabin içerisinde oda ve koğuşlara yerleştirilecek 

kiosk adı verilen cihaz marifetiyle, personel sirkülasyonuna gerek olmaksızın daha az insan 

kaynağı harcanarak, hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.    

Ceza İnfaz Alanında Uluslararası Teşekkül Kurulması Projesi 

Proje ile ülkemizin ceza infaz alanında örnek ülke konumuna gelmesi, diğer ülkelerle 

işbirliğinin geliştirilmesi, Türk Ceza İnfaz Sistemi’ndeki iyileştirme ve gelişmelerin uluslararası 

alanda etkin tanıtımı ve sistemimizin uluslararası alanda görünürlüğünün arttırılması 

amaçlanmaktadır.  

Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS) 

  Denetimli serbestlik yükümlülerinin etkin bir şekilde takip edilmesini ve gelişen 

teknolojiye uyum sağlanmasını, çağdaş takip sisteminin sağlanmasını amaçlayan bir projedir. 

Çocuklar İçin Kademeli İnfaz Sistemi Projesi 

Proje ile tüm çocuk hükümlü ve tutukluları tek bir kampüs içinde birleştirmek ve çocuk infaz 

sisteminin aşamalı hale gelmesi hedeflenmektedir.  

Proje kapsamında, Mimari, Psiko-Sosyal ve Eğitim ve Mevzuat Komisyonu olmak üzere 3 

farklı komisyon oluşturulmuştur. Komisyonlar çalışmalarına devam etmektedir. 
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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 

duyulan gerçek istihdam düzeyini saptamak ve bu sayede işgücü tasarrufu sağlanarak birimler 

arası adaletsizlikleri gidermek bu projenin temel amaçları arasındadır. 

8- 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 ülkemizde bir resmi 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 fonsiyon icra eden Adli Tıp Kurum’unun 

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.  

Belirtilenlere ek olarak 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, 4810 sayılı kanun ile değişik 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun 

3. md. gereğince 7 (yedi) birimden oluşmaktadır. 2018 yılında faaliyete geçen birimlerin de 
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değerlendirme kapsamına alınmasıyla 31.12.2019 tarihi itibarı ile oluşan Kurum örgüt yapısı 

aşağıdaki gibidir: 

- Adli Tıp Kurumu Başkanlığı (İstanbul) 

- Adli Tıp Başkanlar Kurulu (İstanbul) 

- Adli Tıp Üst Kurulları (İstanbul) 

- Adli Tıp İhtisas Kurulları (İstanbul) 

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

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

- Adli Tıp Şube Müdürlükleri (İstanbul’da 9 ilçede, taşra teşkilatında 81 ilde)  

2019 yılında Adli Tıp Kurumu'nda görev yapan mevcut personel sayısı 808'i kadın, 1286’sı 

erkek olmak üzere 2094 kişidir. 2019 yılı sonu itibariyle görev yapan personelin, yaş ve cinsiyet 

durumu aşağıda belirtilmiştir. 

 

YAŞ ERKEK KADIN TOPLAM 

20-29 245 201 446 

30-39 514 317 831 

40-49 222 172 394 

50-65 300 118 418 

65- Üstü 5 0 5 

TOPLAM 1286 808 2094 

 

Unvan ERKEK KADIN TOPLAM 

Başkan 1 0 1 

Başkan Yardımcısı 3 0 3 

Grup Başkanı 6 1 7 

Adli Tıp Şube Müdürü 3 0 3  

Antropolog 0 1 1 

Asistan 79 34 113 

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 
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Biyolog 16 14 30 

Biyolog  4/B 2 8 10 

İhtisas Kurul Başkanı 8 0 8 

İhtisas Dairesi Başkanı (Ths) 6 1 7 

İhtisas Dairesi Başkanı (Shs) 9 2 11 

Ayniyat Saymanı 1 0 1 

Kütüphaneci 1 0 1 

İhtisas Kurul Üyesi  52 13 65 

Fizikçi 2 0 2 

Psikolog 1 3 4 

Tabip 3 0 3 

Uzman (Ths) 46 23 69 

Uzman SHS 260 158 418 

Hemşire 0 14 14 

Hemşire 4/B 0 4 4 

Laborant 26 34 60 

Laborant 4/B 8 14 22 

1. Hukuk Müşaviri 0 1 1 

Hukuk Müşaviri 1 0 1 

Şef 21 19 40 

İnfaz Ve Koruma Baş Memuru 1 0 1 

Memur 27 14 41 

Ayniyat Memuru 1 0 1 

Emanet Memuru 2 0 2 

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 3 0 3 

İnfaz Ve Koruma Memuru 11 3 14 

İnfaz Ve Koruma Memuru 4/B 3 0 3 

Daktilograf 1 3 4 

Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni 138 147 285 

Büro Personeli 4/B 13 24 37 

İdari Büro Görevlisi 4/B 1 0 1 

İdari Destek Görevlisi 4/B 1 1 2 
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Destek Personeli  (HİZMETLİ) 4/B 19 4 23 

Destek Personeli  (ŞOFÖR) 4/B 5 0 5 

Diğer Sağlık Personeli (OTOPSİ) 4/B 19 15 34 

Şoför 10 0 10 

Güvenlik – Sürekli İşçi 73 4 77 

Temizlik – Sürekli İşçi 27 25 52 

Kimyager 19 26 45 

Diğer Teknik Hizmet Personeli (KİMYAGER) 4/B 23 14 37 

Mühendis 89 61 150 

Mühendis (FİZİK) 4/B 4 3 7 

Mühendis (İNŞAAT) 4/B 1 1 2 

Mühendis (KİMYA) 4/B 0 2 2 

Mühendis (MAKİNE) 4/B 14 1 15 

Tekniker 50 32 82 

Teknisyen 17 3 20 

Teknisyen Yardımcısı 1 1 2 

Teknisyen (ATÖLYE) 4/B 9 0 9 

Teknisyen (KİMYA) 4/B 5 0 5 

Sağlık Teknikeri 38 50 88 

Sağlık Teknikeri 4/B 7 10 17 

Sağlık Teknisyen Yardımcısı 3 1 4 

Sağlık Teknisyeni 7 1 8 

Otopsi Teknisyen Yardımcısı 15 4 19 

Laborant Yardımcısı 3 0 3 

Hizmetli 57 14 71 

Aşçı 4 0 4 

Kaloriferci 1 0 1 

Bekçi 5 0 5 

Genel Toplam 1286 808 2094 
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31/12/2019 tarihi itibariyle Adli Tıp Kurumu’nda görev yapan personelin 663’ü doktora, 

39’u yüksek lisans, 592’si lisans, 398’i ön lisans, 301’i lise ve 101’i de ilköğretim düzeyinde 

eğitim görmüştür.  

 

Eğitim 

Durumu 
Doktora 

Yüksek 

Lisans 
Lisans Ön Lisans Lise İlköğretim 

Kişi Sayısı 663 39 592 398 301 101 

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

Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği, mahkemeler ile hâkimlikler ve 

savcılıklar tarafından gönderilen, adlî tıpla ilgili konularda, bilimsel ve teknik görüş bildirmekte 

olup; 2019 yılına ait faaliyetleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. 

 

Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen dosyalara ait tablo aşağıdadır (Merkez) 

İşlem Yapılan Belge Açıklaması Gelen 

Evrak 

Giden 

Evrak 

Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıklar tarafından 

gönderilen dosya (Merkez) 
148.059 154.355  

 

Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen dosyalara ait tablo aşağıdadır (İstanbul Adli 

Tıp Şube Müdürlükleri) 

İşlem Yapılan Belge Açıklaması Gelen 

Evrak 

Giden 

Evrak 

Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıklar tarafından 

gönderilen dosya  

(İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlükleri) 

127.896 127.896 

 

Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen dosyalara ait tablo aşağıdadır (Taşra 

Teşkilatı Adli Tıp Şube Müdürlükleri) 

İşlem Yapılan Belge Açıklaması Gelen 

Evrak 

Giden 

Evrak 

Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıklar tarafından 

gönderilen dosya  

(Taşra Teşkilatı Adli Tıp Şube Müdürlükleri) 

250.978 250.978 
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Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen dosyalara ait tablo aşağıda yer almaktadır. 

(Taşra Teşkilatı Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları) 

İşlem Yapılan Belge Açıklaması Gelen 

Evrak 

Giden 

Evrak 

Mahkemeler ve hakimlikler ile savcılıklar tarafından 

gönderilen dosya 

(Taşra Teşkilatı Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları) 

96.193 92.411 

 

9- 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.  

Dezavantajlı grupların adalete erişimi önündeki hukukî, kurumsal, ekonomik ve sosyo-

kültürel 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 sağlar.  

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. 
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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 Bakanlığının 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. 

Koruyucu Hukuk Uygulamaları  

“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 

spotlarının radyo ve televizyon kanallarında yayımlanmıştır. Yine bu kapsamda ülke genelinde 

hukuk ve adalet dersini seçen öğrencilerin adliyelere ziyaretleri sağlanmıştır.  
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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.  

Öğretim materyali 11.09.2018 tarihli yazıyla tüm adli mercilere gönderilmiş olup dersi seçen 

öğrenci sayısının artırılması amacıyla çalışmalar yürütülmesi ayrıca okul ve adliye ziyaretleri 

gerçekleştirilerek farkındalık çalışmalarının yapılması istenilmiştir. Bu kapsamda, 42 Cumhuriyet 

Başsavcılığı çalışma yapmış ve bu faaliyete ilişkin bilgiler Bakanlığımıza iletilmiştir.   

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan elde edilen istatistiklere göre "Hukuk ve Adalet Dersi" ni 2013-

2014 öğretim yılında 26.868 öğrenci seçmiş olup, 2018-2019 öğretim yılı itibariyle bu rakam 

126.847’dir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise 6. sınıflarda 61.547, 7. sınıflarda 58.234, 8. 

sınıflarda 79.148 öğrenci olmak üzere toplam 198.929 öğrenci Hukuk ve Adalet Dersini seçmiştir.  

 

 

Adalete Erişimin Geliştirilmesi Kapsamında Hukuki Himaye Sigorta Sisteminin 

Etkinleştirilmesi Projesi 

Avrupa’da hızla gelişerek önemli bir sigorta kolu haline gelen hukuki himaye sigortası 

sisteminin ülkemizde de uygulanması sayesinde, bireylerin düşük bir prim karşılığında hukuki 

yardım alması ve böylelikle adalete erişimlerinin daha da kolaylaştırılması hedeflenmektedir. 

Bu hedef kapsamında, hukuki himaye sigortasının hâlihazırdaki genel şartların gözden 

geçirilerek, mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla konusunda uzman hâkimler, avukatlar ve 

akademisyenlerin katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu, genel şartlara 

ilişkin çalışmasını tamamlamış ve hazırlanan genel şartname metni 2018 yılı Haziran ayında 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki bazı kurumlar, 10 Temmuz 2018 

tarihli ve 30474 saylı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında 

birleştirilmiş olup, bu birleşmeden sonra hukuki himaye sigortası ile ilgili çalışmalarımız Hazine 

ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile devam etmiştir.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından hukuki himaye 

sigortası genel şartlar taslağı ve klozlarla ilgili taslak metinde değişikler yapılmış ve yeni metin 
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14/06/2019 tarihli yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilmiştir. Yapılan değişikliler Hukuk İşleri 

Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü, Yargıtay 17.Hukuk Dairesi’nin kararları ve 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun konu ile ilgili kararları değerlendirilerek yeniden 

değerlendirilmiş ve Bakanlığımızca genel şartlar taslağı ve klozlarla ilgili taslak metne son şekli 

verilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 

Türkiye Sigortalar Birliği’nin resmi verilerine göre ülkemizde 01.01.2018 ile 30.06.2019 

tarihleri arasında toplam 530.090 hukuksal koruma sigorta poliçesi kesilmiştir. 

Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde “hukuki himaye sigortasının yaygınlaştırılması 

için kamuoyunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır” şeklinde belirlenen hedef doğrultusunda 

çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamında 2020 yılı içerisinde hukuki himaye sigortası ile 

ilgili Ankara’da bir çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Adliye Faaliyet Raporlarının Hazırlanması  

Kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde ve sunulmasında erişilebilirlik, hesap 

verilebilirlik ve şeffaflık kavramları vazgeçilmez olgulardır. Şeffaflık, yargı faaliyetleri ve adli 

hizmetler hakkındaki bilginin kamuoyu tarafından kolayca anlaşılabilir olmasını ve bu hizmetlere 

ilişkin bilginin açık bir şekilde sunulmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla şeffaflık, yargıya olan 

güvenin tesis edilmesi açısından da son derece önemlidir. 

Faaliyet raporlarından yargı hizmetlerinde de faydalanılması, bu yönde atılmış çok önemli 

ve büyük bir adımdır. Mahkemelerin işleyişi ve yargısal kurumların faaliyetleri hakkındaki 

bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması, toplumda yargıya olan güveni ve hukukun üstünlüğüne 

duyulan saygıyı olumlu yönde etkilemektedir.  

Bu kapsamda; 

Bakanlığımız Stratejik Planı kapsamında yürütülen çalışmalarla faaliyet raporları hazırlık 

sürecine katkı sağlamak amacıyla ‘‘Adli ve İdari Yargı Faaliyet Raporları’’ konulu 11/07/2016 

tarih 168 nolu Genelge ve eki ‘‘Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu’’ yayımlanmıştır. Genelge 

kapsamında faaliyet raporlarının hazırlanmasında uygulanacak yöntem, raporlama ilkeleri, 

raporda yer alması gereken hususlar, raporun şekli gibi konular ayrıntıları ile açıklanmıştır.  

Faaliyet raporları, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri ile İlk Derece Mahkemeleri 

Adalet Komisyonları tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanmaktadır. 2018 yılı faaliyet 

raporlarının hazırlanmasına ilişkin duyuru 27/12/2018 tarihinde yapılmış olup, adalet 
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komisyonlarınca faaliyet raporlarının hazırlanması sağlanmış ve 31/03/2019 tarihi itibariyle tüm 

mahkeme faaliyet raporları genelgeye uygun şekilde yayımlanmış ve birer örneği Bakanlığımız ile 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na gönderilmiştir. 2019 yılı faaliyet raporlarının hazırlanmasına 

ilişkin duyuru ise 18/12/2019 tarihinde yapılmış olup, adalet komisyonlarınca 2019 yılı faaliyet 

raporlarının hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.     

10- Adalet Hizmetleri ile Savcıların İdari Görevlerine İlişkin Şikâyetlerle İlgili Faaliyetler 

İlgili yasal düzenlemeler uyarınca bir kısım suçların soruşturulması ya da kovuşturulması 

izne tâbi kılınmıştır.  

Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşları ile uluslararası mahkemeler veya 

kuruluşlarda görev yapan hâkim ve savcılar,  geçici yetki veya görevlendirme ile başka bir birim, 

kurul veya kuruluşta çalışan hâkim ve savcılar, idari görevleri yönünden savcılar ve komisyon 

işlerine yönelik görevleri yönünden adalet komisyonu başkan ve üyeleriyle ilgili ihbar ve 

şikâyetler Bakanlığımızca değerlendirilmektedir. Bu sayılanlar dışındaki yargı mensuplarına 

ilişkin ihbar ve şikâyetler ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na gönderilmektedir. Hâkim ve 

Cumhuriyet savcılarının suç işlediklerine dair ihbar ve şikâyetlerin Bakanlığımıza ulaşması 

üzerine, başvuru 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 93 ve 97’nci maddeleri uyarınca 

incelenme yapılmaktadır. 

2019 yılında Adalet Hizmetleri ile Savcıların İdari Görevlerine İlişkin Şikâyetler 

DEVİR GELEN TOPLAM BİTEN İŞ DERDEST  

27 343 370 255 115  

Şikâyetin/ihbarın işleme konulmaması kararı verilen dosyalar 145  

İşlem yapılmasına yer olmadığı kararı verilen dosyalar 21  

Soruşturma evrakının işlemden kaldırılması kararı verilen dosyalar 2  

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

kararı verilen dosyalar 
5  

Sadece disiplin yönünden Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na tevdii kararı 

verilen dosyalar 
3  

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

soruşturma yapılması isteminde bulunulmasına gerek görülmemesi kararı 

verilen dosyalar 

49  

Adlî görev kapsamında kalması nedeniyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na 

gönderilen dosyalar 
2  
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2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 76/3 maddesi uyarınca, 

kovuşturma izni verilmemesi kararı verilen dosyalar 
16  

Sehven açılması nedeniyle ilgili bürolara gönderilen dosyalar  3  

Mükerrerlik veya benzerlik nedeniyle birleştirilmesine karar verilen dosyalar 9  

İnceleme veya soruşturma sonucu beklenilen (derdest) dosyalar 115  

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. Konuya ilişkin 2019 yılına ait veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 

Avukatların Görev Suçlarından Ötürü Yapılan Şikâyetlere İlişkin 2019 Yılı Verileri 

DEVİR GELEN TOPLAM BİTEN İŞ DERDEST 

7414 15603 23017 13292 9725 

 

2019 YILI ŞİKÂYET EDİLEN AVUKATLARIN İŞLEM SONUÇLARI 

İşlem Yapılmasına Yer Olmayıp Disiplin 12 

Kovuşturma izni Verilmeyip Disiplin 270 

İşlem Yapılmasına Yer Olmadığı 99 

Soruşturma İzni Verilmesi 2071 

Soruşturma İzni verilmeyip Disiplin 769 

Soruşturma İzni Verilmemesi 11537 

Kovuşturma İzni Verilmemesi 610 

Kovuşturma İzni Verilmesi 2051 

Soruşturma İzni verilmeyip Genel Hükümler  110 

Kovuşturma İzni verilmeyip Genel Hükümler 3 

Ölüm Nedeniyle Dosya işlemden Kaldırılması 23 

28. madde Uyarınca Kovuşturma İzni Verilmesi 24 

28. madde Uyarınca Soruşturma İzni Verilmesi 40 

İşlem Yapılmasına Yer Olmayıp Genel Hükümler 410 
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Dosya Başka Dosya ile Birleştirilmesi 203 

Bir Önceki Olurla Verilen İşlemin Değiştirilmesine Yer Olmadığı 24 

Yeniden Düşünce Bildirilmesine Yer Olmadığına, Evrakın Öncesi ile Birleştirme 26 

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. Konuya ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Noterlerin Görev Suçlarından Ötürü Yapılan Şikâyetlere İlişkin 2019 Yılı Verileri 

DEVİR GELEN TOPLAM BİTEN İŞ DERDEST 

256 393 649 456 193 

 

2019 YILI ŞİKÂYET EDİLEN NOTERLERİN İŞLEM SONUÇLARI 

İşten El Çekme Tedbirinin Kaldırılması 17 

Kovuşturma İzni Verilmeyip Disiplin 7 

Kovuşturma İzni Verilmemesi 385 

İşten El Çektirme 3 

Kovuşturma İzni Verilmesi Disiplin 3 

İşlem Yapılmasına Yer Olmadığı 17 

Noter Vekili hk. Kovuşturma İzni Verilmeyip tabi olduğu usule göre 1 

Noter Vekili hk. Noterlik Görevinden Doğmayan Eylem Mahalline İade 6 

İşten El Çekme Tedbirinin Devamı 1 

Kovuşturma İzni Verilmeyip Genel Hükümler 1 

Kovuşturma İzni Verilmesi 38 

Ölüm Nedeniyle Dosya İşlemden Kaldırılması 6 

Dosya Başka Dosya ile Birleştirme 15 

Dosyayı Diğer Bürolara Çevirerek Kapatma 3 

11- Avrupa Birliği ile İlgili Faaliyetler  

A. Avrupa Birliği 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.  
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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. 

Müktesebat Uyum Tabloları 

Avrupa Komisyonu, 29 Kasım 2015 tarihinde Bakanlığımızın doğrudan sorumluluk 

alanında bulunan 23. "Yargı ve Temel Haklar" ve 24. "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" Fasıllarının 

da bulunduğu bazı fasılların açılmasına yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması yönünde bir 

karar almıştır.  Bu kararın alınmasından sonra Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 

tarafından 23. ve 24. Fasıllara ilişkin müktesebat listeleri Bakanlığımıza gönderilmiştir. 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce, bu müktesebat listesi incelenmiş ve 

Adalet Bakanlığı’nı ilgilendiren her bir müktesebat için mevzuatımızın uyum durumunu ortaya 

koyan ilk karşılaştırma tabloları hazırlanarak Avrupa Komisyonu'na iletilmek üzere Dışişleri 

Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’na bildirilmiştir. Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından ilgili 

tablolar Avrupa Komisyonuna iletilmesine rağmen, Avrupa Komisyonundan uyumluluk 

durumumuza ilişkin tespitlerimizi değerlendiren bir geri dönüş yapılmadığından süreçte aktif 

olarak ilerleme kaydedilmemiştir.  

AB müktesebatı hususunda bir diğer gelişme, 17 Ekim 2019 tarihli ve 2019/22 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan “Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) ” dur. ABEK, 

AB müktesebatına uyum çalışmalarının ve üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ve eşgüdümü 

amacıyla, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı başkanlığında ilgili bakanlıkların 

bakan yardımcıları ve kurumların üst yöneticilerinden oluşan kuruldur.  

ABEK, AB müktesebatına uyumda öncelikli alanları ve yapılacak çalışmaları belirleme, 

kamu kurum ve kuruluşlarının AB müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmalarını 

yönlendirme, izleme ve değerlendirme, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, sivil toplum 

kuruluşları ve üniversitelerin AB müktesebatına uyum çalışmaları ve uygulamaları ile ilgili 

önerilerini inceleme ve değerlendirme görevlerini ifa etmektedir. ABEK’in ilk toplantısı 25 Kasım 

2019 tarihinde yapılmış, Bakanlığımızca bu toplantıya katılım sağlanmıştır.  
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B. AB Destekli Proje Faaliyetleri 

AB tarafından sağlanan katılıma yönelik mali yardımların (IPA) kullanılması için 

ülkemizde tesis edilmiş olan sistemin işleyişi aşağıda özetlenmiştir. Buna göre: 

AB ile ülkemiz arasındaki mali işbirliğinin ilgili AB mevzuatına uygun olarak yürütülmesi 

amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında 11 Şubat 2015 tarihinde “Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) ile 

Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne Sağlanan Avrupa 

Birliği Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma” (IPA II Çerçeve 

Anlaşma) imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmanın onaylanması 6647 sayılı Kanunla uygun 

bulunmuş ve 28 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  

IPA II Çerçeve Anlaşma ile tanımlanan sorumluluklar da, IPA fonlarının herhangi bir fon 

kaybı yaşanmaksızın etkin şekilde kullanımının temini amacıyla çıkarılan “AB’den Sağlanacak 

Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi” konulu 2019/20 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilgili kurum ve kuruluşlarımıza tevdi edilmiştir. Genelge uyarınca 

“yargı” sektöründe "Lider Kurum" olarak görevlendirilen Adalet Bakanlığı, yargı sektöründe 

uygulanacak tüm AB projelerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesinden sorumlu hale 

gelmiştir. Bu görev Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü bünyesinde AB Proje Uygulamaları 

Bürosu tarafından yerine getirilmektedir.  

AB Proje Uygulamaları Bürosu; Yargı sektöründe bulunan yüksek mahkemeler, bölge 

idare ve bölge adliye mahkemeleri, ilk derece adli ve idari mahkemeler, meslek ve sivil toplum 

örgütleri ile işbirliğinin geliştirilmesi proje önerilerinin alınması, hazırlanması, uygulanması ve 

izlenmesinden sorumludur. IPA II sürecinde lider kurum, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile 

birlikte sözleşme makamı olarak ülkemiz için yargı alanında IPA II döneminde (2014-2020) 

ayrılan ve IPA III döneminde (2021-2027) ayrılacak olan fonların en etkin şekilde kullanılması 

için gayret gösterilmektedir.  

Genel Olarak 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve 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.  Bu projelerin toplam bütçesi 96.363.995 Avro’dur.  
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IPA II dönemi 2014-2020 yıllarını, önümüzdeki süreçte başlayacak olan IPA III dönemi 

ise 2021-2027 yıllarını kapsamaktadır. 

IPA II döneminde ülkemize ayrılan 7 yıllık toplam tahsisat 4.453,9 milyar Avro'dur. Yargı 

sektörünün yer aldığı “Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar” sektörü için 624,9 milyon Avro 

ayrılmıştır. 

2019 Yılı AB Proje Uygulamaları Bürosu Tarafından Katılım Sağlanan Toplantılar 

AÇIKLAMA 
KATILIM SAĞLANAN 

ÇALIŞMALAR 

Proje Eşgüdüm Kurulu (PEK) Toplantıları 2 

Yargı Sektörü İzleme ve Değerlendirme Toplantısı 2 

AB Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

düzenlenen, katılım sağlanan eğitim çalışmaları ve 

toplantıları 

41 

IPA I, IPA II, IPA III Programlaması kapsamında yapılan 

Proje toplantıları ile katılım sağlanan toplantılar 
77 

Eşleştirme Mekanizması Kapsamında Katılım Sağlanan 

Toplantılar 
78 

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen toplantılar 5 

TAIEX 4 

TOPLAM 209 

 

C. 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. 

Avrupa Komisyonu tarafından bu 72 kriterden 7 tanesi için ülkemizden ilave çalışmalar 

yapılmasının beklendiği ifade edilmiştir. Bu kriterler: 

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gözden geçirilmesi, 

2. Terörle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi, 
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3. Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) tavsiyeleri çerçevesinde yolsuzlukla 

mücadele tedbirlerinin alınması, 

4. Cezai konularda, tüm AB üyeleriyle etkili adli işbirliği yapılması, 

5. EUROPOL ile operasyonel işbirliği anlaşması akdedilmesi, 

6. 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. Anılan 

çalışmalar kapsamında, 9 Mayıs 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde REG 

Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar 

devam etmektedir.  

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, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) son dönemde 

yaygınlaşmıştır. 

Serbest ticaret anlaşmalarının, "fikri mülkiyet hakları", "şeffaflık", "elektronik ticaret", 

"genel hükümler" konu başlıklarına ilişkin gündem maddeleri ile ilgili Bakanlığımızca görüş 

bildirilmekte ve konuyla ilgili olarak toplantılara katılım sağlanmaktadır. Bu konularda STA taslak 

metinlerindeki hükümlerin yasal düzenlemelerimiz ve uygulamalarımız ile uyumlu olup olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Japonya ile yürütülen STA müzakereleri kapsamında 2019 yılı içerisinde 14’ü Türkiye’de, 

2’si Japonya’da olmak üzere toplam 16 toplantıya katılım sağlanmıştır. Ayrıca Japonya STA 

kapsamında Ticaret Bakanlığı’nca görüş sorulan hususlara ilişkin 21 görüş yazısı gönderilmiştir.  

Eğitim Faaliyetleri 

Yargının idari ve adli kapasitesinin güçlendirilmesiyle beraber ayrıca uluslararası temsil 

gücünün artırılması amacıyla, yargı mensupları için dil eğitimi, lisansüstü eğitim, AB hukuku 
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eğitimi ve yurtdışı çalışma ziyaretleri yoluyla yargının farklı alanlarında AB ülkelerindeki iyi 

uygulamaların tanıtılması için çalışmalar yapılmaktadır. 

Hâkimler İçin Yabancı Dil ve Lisansüstü Eğitimi Projesi  

Hâkimlerin Yabancı Dil ve Yüksek Lisans Eğitimi Projesi çerçevesinde; 

 2019 yılı içerisinde 11 hâkim ve Cumhuriyet savcısı 3 ay süre ile İngiltere'ye dil 

eğitimine gönderilmiş olup eğitimleri tamamlanmıştır. 

 2019 yılı içerisinde 30 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ise 5 ay Bilkent Üniversitesi, 3 ay 

İngiltere olmak üzere dil eğitimi alarak eğitimlerini tamamlamışlardır. 

 2018-2019 yılları arasında 8 hâkim ve Cumhuriyet savcısı Çin Halk Cumhuriyetinde 

Çince Dil Eğitimi almışlardır.  

 2018-2019 yılları arasında 8 hâkim ve Cumhuriyet savcısı Rusya Federasyonu'nda 

Rusça Dil Eğitimi almışlardır.  

 2018-2019 yılları arasında 9 hâkim ve Cumhuriyet savcısı Katar'da Arapça Dil Eğitimi 

almışlardır.  

 2018-2019 yılları arasında düzenlenen yüksek lisans eğitimi programı kapsamında 15 

hâkim ve Cumhuriyet savcısı İngiltere’de yüksek lisans eğitimlerini tamamlamışlardır. 

2015 yılından bu yana toplam yüksek lisans eğitimi alan hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 

68'dir. Dil eğitimi alan hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısı ise 225’tir. 

12- Bakanlık Tarafından Yürütülen Diğer Faaliyet ve Projeler 

Yargıda Hedef Süre Uygulaması  

Yargıda Hedef Süre Uygulaması bir dava yönetim sistemi olup, dava ve soruşturma türleri 

için hedef süreler öngörülmüştür. Belirlenen bu sürelerde tamamlanamayan dava ve 

soruşturmaların hızlandırılması için çözümler üretilmesi ve böylelikle yargılama ve soruşturma 

sürelerinin kısaltılması amaçlanmaktadır.  

Ülkemizde yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve savcılıkların verimliliğini 

artırmak ile özellikle tarafların, davaların ne zaman sonuçlandırılacağını öngörmelerinin 

sağlanması amacına yönelik olarak, dava türlerine göre mahkemeler tarafından hedef süre 

belirlenmesi çalışmalarına, ilk olarak 2013 yılında Erzurum, Amasya ve Ankara'da pilot olarak 

seçilen mahkemelerde başlanmıştır. 
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Aynı zamanda UYAP ekranları hedef süre çalışmasına uygun hale getirilmiş ve uygulamanın 

esaslarını belirlemesi amacıyla hazırlanan "Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef 

Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" Resmî Gazete’de yayımlanarak 

01/09/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Yargıda Hedef Süre Uygulamasına ilişkin hedef süreler gelen görüş ve öneriler ile yapılan 

anket sonuçları değerlendirilerek belirlenmiştir. Yargıda Hedef Süre Uygulamasına; adli yargı ilk 

derece hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri ile idari yargı ilk derece idare ve vergi 

mahkemelerinde 03/09/2018 tarihinde; adli yargı ilk derece Cumhuriyet başsavcılıklarında ise 

01/10/2018 tarihinde başlanmıştır. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren soruşturma, kovuşturma veya 

yargılama hedef sürelerinin dava taraflarına tebliğ edilmesi uygulamasına geçilmiştir.  

Bu kapsamda, 02/01/2019 tarihinde Ankara Adliyesinde “Yargıda Hedef Süre 

Uygulamasına” ilişkin Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın katılımı ile bir açılış 

töreni gerçekleştirilerek uygulama basına ve kamuoyuna tanıtılmıştır.  

22/01/2019 tarihli ve E.4/237 sayılı Bakanlık Olur'u ile Hedef Süre İzleme ve Değerlendirme 

Kurulu kurulmuştur. Kurul, 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. Kurulun sekretarya hizmetleri ise 

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 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.  

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. Belge’de 

hedeflenen konulardaki çalışmalar Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca yürütülmektedir. 
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Arabuluculuk İle İlgili Faaliyetler 

2019 yılında 1921 kişinin daha arabuluculuk siciline kaydı gerçekleştirilmiş olup 31.12.2019 

tarihi itibarıyla sicile kayıtlı arabulucu sayısı 11016 olmuştur. 

Arabulucu ihtiyacı gözetilerek 5000 arabulucunun sisteme kazandırılması için 24.10.2019 

tarihinde arabuluculuk sınavı gerçekleştirilmiştir. Sınava 28903 kişi başvurmuş olup bunlardan 

6272 kişi sınavı kazanarak arabuluculuk siciline kayıt olmaya hak kazanmıştır.  

16/11/2017 tarihli Makam ''Olur''u ile belirlenen” İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa 

İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, bu arabuluculardan 7571’i iş hukukunda uzmanlık eğitimini 

tamamlayarak, uzman arabulucu olarak görev yapmaya hak kazanmıştır. 

İhtiyari arabuluculuk kapsamında yapılan 151.283 arabuluculuk başvurusunun, 

arabuluculuk son tutanaklarına göre 145.919’u (%99) anlaşma ile sonuçlanırken, 1362 (%1) 

uyuşmazlıkta anlaşma sağlanamamıştır. İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk kapsamında 

396.810 başvuru yapılmıştır. Arabuluculuk son tutanaklarına göre 394.776 uyuşmazlığın, 231.889 

(%59) anlaşma ile sonuçlanırken,162.887 (%41) uyuşmazlıkta anlaşma sağlanamamıştır. Ticari 

Dava Şartı Arabuluculuk kapsamında 151.463 başvuru yapılmıştır. Arabuluculuk son 

tutanaklarına göre 79.447 (%56) anlaşma, 62.706 (%44) anlaşamama ile sonuçlanmıştır. 

Arabuluculuk eğitimi izni verilen eğitim kuruluşu sayısı 2019 yılında 64’e ulaşmıştır. Ayrıca 

6 eğitim kuruluşuna ise iş hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi izni verilmiştir. Böylece,  iş 

hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi izni verilen eğitim kuruluşu sayısı 26’ye ulaşmıştır. 

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk ile ilgili 

Ankara’da 10, İstanbul’da 6, Antalya, Kocaeli, İzmir, Uşak, Denizli, Kahramanmaraş, Kayseri, 

Mersin, Samsun, Adana ve Gaziantep’te 1’er toplamda 27 seminer, sempozyum, panel ve toplantı 

etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir.  

31 Ocak 2019 tarihinde Ankara Hakimevi’nde “Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk” 

semineri gerçekleştirilmiştir.   

Pakistan’da düzenlenen “Uluslararası Alternatif Çözüm Yolları Konferansı-Uluslararası İyi 

Uygulamalar” sempozyumu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nin 

Lefkoşa’da düzenlediği “Arabuluculuk Semineri”ne katılım gerçekleştirilerek, Türkiye’deki 

arabuluculuk uygulamaları konusunda bilgilendirmelerde bulunulmuştur.   
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2019 yılı içerisinde asliye ticaret, tüketici, asliye ve sulh hukuk ile fikri ve sınai haklar hukuk 

mahkemelerinde görevli 1200’e yakın hâkimin katılımı ile 7 farklı “Arabuluculuk Uygulamaları 

Hâkim Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.  

Bilirkişilik Daire Başkanlığı işbirliği ile 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul, 25-26 

Haziran 2019 tarihlerinde İzmir, 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde Gaziantep,  8-10 Temmuz 2019 

Ankara, 17-19 Eylül 2019 Erzurum, 24-26 Eylül 2019 Samsun, 1-3 Ekim 2019 Antalya, 8-10 Ekim 

2019 Adana, 15-17 Ekim 2019 Konya, 22-24 Ekim 2019 Sakarya, 5-7 Kasım 2019 Bursa Bölge 

Adliye Mahkemesi başkan ve üyelerine yönelik olarak Arabuluculuk ve Bilirkişilik Hâkim Eğitim 

programları gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası alanda imzalanan arabuluculuk anlaşmalarının iç hukuk yönünden tanınması ve 

tenfizi amacıyla "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkında 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" (kısaca Singapur Sözleşmesi), 07 Ağustos 2019 tarihinde 

Singapur'da imzalanmıştır.  

 “Singapur Sözleşmesinin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları” konulu sempozyum, 

uluslararası birçok katılımcı ile 05-06.12.2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.  

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda gerçekleştirilmesi 

planlanan değişikliklere ilişkin bir mevzuat komisyonu oluşturulmuş ve komisyonun ilk toplantısı 

28.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

“Aile Arabuluculuğu Rehberi” çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup, 2020 yılı 

içerisinde yayımlanması düşünülmektedir.  

Arabuluculuk Mevzuat Kitapçığı (1000 adet),  “Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk 

Sempozyumu Kitabı” (5000 adet), Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı (10.000 adet) ve 

“Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk” kitabı (10.500 adet) bastırılarak dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir.  

Bilirkişilik ile İlgili Faaliyetler 

05 Ocak 2019 tarihinde Ankara "Türkiye'de alternatif uyuşmazlık çözümlerinin etkinliğinin 

ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi" konulu çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

10 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlarının katılımıyla 

bilirkişilik başvurularında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında istişare toplantısı 

gerçekleştirilmiştir.  
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14 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Bilirkişilik Çalıştayı düzenlenmiştir.    

Bilirkişi görevlendirmesi yapan merciler tarafından bilirkişi ücretlerinin belirlenmesinde 

esas alınacak tarifenin hazırlanması hususunda oluşturulan çalışma grubunun yürüttüğü çalışmalar 

ve gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 30 Mayıs 

2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

17 Mayıs, 21-27 Haziran ve 3-11-16 Temmuz 2019 tarihlerinde 23. Dönem Adli Yargı 

Meslek Öncesi Eğitimde Bilirkişilik Uygulamalarına yönelik ders verilmiştir.  

17 Haziran ve 12 Temmuz 2019 tarihleri aralığında bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık 

alanlarına göre uyacakları rehber ilkeler ve hazırlayacakları raporların standartlarının belirlenmesi, 

bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu hukuk tüzel bünyesinde bilirkişi 

olarak çalışacak kişilerin taşıması gereken niteliklerin belirlenmesi, bilirkişi olarak hizmet verecek 

özel hukuk tüzel kişilerin faaliyette bulunacakları temel ve alt uzmanlık alanlarının belirlenmesi, 

bilirkişilerin denetimi ve performansına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi, bilirkişilerin temel 

ve alt uzmanlık alanlarına göre aylık bakabilecekleri iş sayılarının belirlenmesi, alanlarında 

uzmanlıkları ve bilimsel yeterlilikleri dikkate alınarak bilirkişi temel eğitiminden ve listeye kayıt 

olmaktan muaf tutulacaklara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, Bilirkişilik Kanunu ve 

Bilirkişilik Yönetmeliğinin uygulanmasında yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin 

belirlenmesi konularını içerir ayrı ayrı beş çalışma grubu ile toplantılar gerçekleştirilmiş olup, 

17/06/2019 tarihinde başlanan çalışma grubu toplantıları 12/07/2019 tarihinde sonlandırılmıştır. 

2019 yılı Haziran ayından başlamak üzere 11 bölge istinaf mahkemesi başkan ve üyelerine 

Bilirkişilik Kanununun uygulanması ve farkındalığın artırılması amacıyla eğitim programı 

gerçekleştirmesi planlanmış olup, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Erzurum, Samsun,  Antalya, 

Adana, Konya, Sakarya ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerindeki eğitim programları 

gerçekleştirilmiştir. 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 290’ıncı maddesinde yapılan değişiklikte konkordato 

komiserliğinin işleyişi ile ilgili Bilirkişilik Bölge Kurullarının görevlendirilmesi ve “Konkordato 

Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik”te komiserlerin eğitimi ile ilgili Bilirkişilik 

Daire Başkanlığı’nın görevlendirilmesi sonrası 26/06/2019 tarih ve 171 sayılı Konkordato Temel 

Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Bakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. 16 ilde 23 eğitim 

kuruluşuna eğitim izni verilmiştir. Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabı, Bilirkişilik Daire 

Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır.   
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2019 yılı içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen kongre, panel, konferans, 

sempozyum etkinliklerine katılım sağlanmış, meslek öncesi ve meslek içi eğitim faaliyetleri 

kapsamında 2019 yılında 1676 hakim ve Cumhuriyet savcısına bilgilendirme eğitimleri 

verilmiştir.  

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. 

Bu kapsamda 2018 yılında, 141 ağır ceza merkezi ile 18 adli ve idari istinaf mahkemesinde 

faaliyete geçirilen medya iletişim büroları, ülke genelinde yaygınlaştırılarak 2019 yılında yeni 

kurulan 2 ağır ceza merkezi ve faaliyete geçen 4 adli istinaf mahkemesi ile birlikte toplamda 165 

birimde faaliyetlerine devam etmektedir. 

Yeni kurulan ağır ceza merkezleri ile adli 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. 

Medya-iletişim bürolarının 2019 yılına ait sayısal ve istatistiki veriler ile söz konusu bürolar 

tarafından yapılmış olan basın açıklamalarına dayanan envanter çalışması yapılarak faaliyetler 

raporlanmıştır.  

Basın sözcüsü yargı mensupları ile medya iletişim bürosu personeline yönelik gelecek 

dönemde yapılması planlanan eğitim çalışmalarının hazırlıklarına başlanmıştır.  

Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi  

Teknolojik gelişmelerin sisteme eklenmesi ve adli tebligat süreci içerisinde yer alan 

görevlilerin önemli hukuki neticeleri olan tebligat hukuku alanında eğitim almalarının sağlanması 

amacına yönelik olarak Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi geliştirilmiştir.  

Eğitim yanında ayrıca bu proje kapsamında 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nda yapılması 

düşünülen değişikliklerle yargısal süreçlerin hızlandırılması, daha etkin kılınması ve verimli 

çalışmasının önündeki bazı engellerin kaldırılması amaçlanmaktadır. 
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Projenin üç ana bileşeni bulunmaktadır. 

Birinci bileşen kapsamında; kanunlar ve uygulamaya dair konular dahil olmak üzere adli 

tebligat sistemindeki engeller tespit edilerek gerekli yasal değişikliklerin yapılması ve adli tebligat 

sisteminin yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir. 

İkinci bileşen kapsamında; posta hizmetleri personeli, mahkeme personeli, kaymakamlar, 

muhtarlar, kolluk birimleri ve adalet meslek mensupları ile uluslararası adli tebligat sisteminde 

görev yapan Dışİşleri Bakanlığı personeli ve ilgili diğer Bakanlık personelinin nitelik ve 

becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Üçüncü bileşen kapsamında; elektronik adli tebligat sisteminin güçlendirilmesi ve 

yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.  

Projeye ilişkin yürütülen faaliyetler çerçevesinde 2019 yılı içerisinde: 

- Ocak – Nisan ayları içerisinde Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, proje uzmanları, 

yargı mensupları, PTT ve kamu idareleri temsilcileri, muhtarlar, yazı işleri müdürleri ve 

zabıt katiplerinin katılımı ile Ankara, Gaziantep, İzmir, Trabzon ve Malatya illerinde 

birinci bileşen kapsamında 21; ikinci bileşen kapsamında 17; üçüncü bileşen 

kapsamında ise 15 toplantı gerçekleştirilmiştir.  

- 10 Nisan 2019 tarihinde üçüncü yürütme kurulu toplantısı Ankara Hakimevi’nde 

gerçekleştirilmiştir.  

- 07 Mayıs 2019 tarihinde birinci bileşen kapsamında Adli Tebligat Sisteminde yer alan 

aktörlerin görev tanımının belirlenmesi çalışma grubu toplantısı düzenlenmiştir. 

- 08 Mayıs 2019 tarihinde, Adli Tebligat Kanunu değişikliklerinin ele alındığı toplantı 

gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bakanlık birim temsilcileri, Yargıtay, Bölge İdare 

Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Dairesi 

Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği, PTT'den temsilciler, akademisyenler ve yabancı 

uzmanlar katılmıştır.  

- 14 Mayıs 2019 tarihinde, Projenin ikinci bileşeni kapsamında, adli tebligat sisteminde 

yer alan aktörlerin yeterlilikleri ile becerilerinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler 

yapmak ve eğitim modülü ile eğitim kılavuzunun hazırlanması aşamasında yer alacak 

kişilerin belirlenmesi amacıyla Eğitim Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar 

Dairesi Başkanlığı, PTT'den temsilciler ve yabancı uzmanlar ile bir araya gelinmiştir.  
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- 22 Ağustos 2019 tarihinde ikinci bileşen kapsamında Adli Tebligat Sisteminde yer alan 

muhtarlara yönelik rehber ve kontrol listelerinin geliştirilmesi konulu çalışma toplantısı 

gerçekleştirilmiştir.  

- Ağustos – Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantılar kapsamında adliye çalışanları, 

muhtarlar ve tebligat görevlileri için eğitim modülleri ile rehber ve kontrol listeleri 

hazırlanmıştır.  

- Adliye çalışanları, muhtarlar ve tebligat görevlilerinin eğitimi için 55 kişiye eğitici 

eğitimi verilmiş, Kasım ve Aralık ayları içerisinde pilot bölgeler olan İzmir, Ankara ve 

Gaziantep’te eğitim programları düzenlenmiştir.  

- 16 Aralık 2019 tarihinde yabancı uzmanların katılımıyla adli tebligat sisteminde 

emniyet ve jandarmanın görev tanımının ele alındığı çalışma toplantısı 

gerçekleştirilmiştir.   

- 19 Aralık 2019 tarihinde adli tebligat sürecine dahil bütün paydaşların görev tanımına 

ilişkin protokol ve mevzuat çalışması yapılmıştır. 

 

Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi  

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 2019 yılında Akçakale, Amasra, 

Ankara (Balgat Ek Hizmet Binası), Ankara (Dışkapı Ek Hizmet Binası), Didim, Karabük, Malatya, 
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Polatlı, Sandıklı, Sarıkaya ve Soma adliyelerinin de yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamına 

alınması ile birlikte toplam 145 adliyede bu proje uygulanmaya başlanmıştır.  

Adli İstatistik Projesi 

"Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi”nin 

resmî açılış toplantısı 02 Mayıs 2019 tarihinde yapılmıştır. Proje içeriğinde; adli istatistiklerin 

içeriği ve yönteminin incelenmesi, bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi, adli istatistikler ile 

ilgili farkındalık artırılması ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşların 

kapasitesinin artırılması olmak üzere dört bileşen yer almaktadır. Bu doğrultuda; 

30 Eylül-04 Ekim 2019 tarihlerinde Fransa’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş olup, söz 

konusu çalışma ziyaretinde Fransa Adalet Bakanlığı İstatistik ve Araştırma Birimi (SDSE) ile Ceza 

İstatistikleri Müdürlüğü (DAP), Ceza Hukuku ve Ceza Kurumları Üzerine Sosyolojik Araştırma 

Merkezi (CESDIP), Hukuki ve Adli Araştırma Enstitüsü ile Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu 

(CEPEJ) ziyaret edilerek çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır.  

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nde görev yapan aralarında istatistikçi ve 

mühendislerin bulunduğu 25 personele 7 Ekim- 8 Kasım 2019 tarihleri arasında meslekî İngilizce 

eğitimi aldırılmıştır.  

Adli istatistiklerin içeriği ve yönteminin incelenmesi bileşeni içeriğinde yer alan istatistik 

amaçlı uluslararası suç sınıflaması (ICCS) haritalama çalışması için plânlanan üç çalıştaydan 

birincisi 16-17-18 Aralık 2019 tarihlerinde Afyonkarahisar ilinde Bakanlığımız, Yargıtay 

Başkanlığı, Ankara, Ankara Batı, Afyon Adliyesi, TÜİK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 

Genel Komutanlığı temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.   

“TASS'de Veri Değişimi ve Sahiplik Protokollerinin Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında; 

veri paylaşımı ve kullanımına ilişkin esaslara dair düzenlenen protokol 28 Kasım 2019 tarihinde 

Yargıtay Başkanlığı ile karşılıklı olarak imzalanmış olup, Danıştay Başkanlığı ile Anayasa 

Mahkemesine ilişkin protokol hazırlık çalışmaları devam etmektedir.  

“Adlî İstatistikler ile İlgili Farkındalık Artırılması” başlıklı 3 numaralı bileşeni altında yer 

alan “Ulusal Konferans” faaliyeti kapsamında, konferansta sunulması düşünülen makalelerin 

hazırlanması, “Adlî İstatistik Üretimi ve Veri Yayımlama Stratejisi Belgesi”nin hazırlanması 

başlıklı 1.2 numaralı faaliyeti kapsamında, TÜİK tarafından verilen kalite logosunun Adli Sicil ve 

İstatistik Genel Müdürlüğü’ne kazandırılması ve “İstatistiksel Yayınların Tasarım ve İçeriklerinin 
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İyileştirilmesi” başlıklı 1.5 numaralı faaliyeti kapsamında, içerik inceleme çalışmalarına ise 

başlanmıştır. 

İdari Yargının Etkinliğinin Arttırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin 

Güçlendirilmesi Projesi   

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün yararlanıcı olduğu Projenin başlama tarihi 21/12/2018 

olup, 20/12/2021 tarihinde (36 ay süre ile) uygulaması tamamlanacaktır.  

Proje ile idari yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliğinin güçlendirilmesini sağlamak, 

idari yargı konusundaki kamu bilincini geliştirerek kamunun idari yargıya olan güvenini artırmak 

amaçlanmaktadır. 

Proje dört sonuç üzerine yapılandırılmıştır: 

 1- İdari yargının etkinliğinin iyileştirilmesi için yaklaşımlar ve politikalar konusunda uzlaşı 

sağlanması, kanıta dayılı olması ve uygulanmasının desteklenmesi. 

 2- İdari yargının kurumsal ve mesleki kapasitesinin güçlenmesi ve bu yolla, kamunun idari 

yargıya olan güveninin artması. 

 3- 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. 

 4- Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ın dava dosyası yönetiminin daha etkili ve etkin 

olması nedeniyle, istinaf ve temyiz davaları sürelerinin kısalması, sistem ve süreçlere gerekli 

değişikliklerin yansımış olması. 

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlere ilişkin 2019 yılı içinde HSK temsilcileri, Danıştay 

temsilcileri, Bakanlık birim temsilcileri, idari yargı hâkimleri, akademisyenler ve yabancı 

uzmanların katılımıyla çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

13- Uluslararası İlişkiler    

Diğer alanlarda olduğu gibi adalet alanında da uluslararası ilişkilerin artırılması ve 

geliştirilmesi Bakanlığın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde; 

 Çok taraflı ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi suretiyle adli yardımlaşmanın daha etkin 

yürütülebilmesinin sağlanması, 
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 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 çalışmalar devam etmiştir. 

Bakanlığımızca, uluslararası işbirliği 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 2019 yılı istatistikî verileri aşağıdaki gibidir: 

 

Çocuk İadesi ve Şahsi İlişki Taleplerine İlişkin Tablo 

ÇOCUK İADESİ VE ŞAHSİ İLİŞKİ 

TALEPLERİ 

YABANCI ÜLKE 

TALEPLERİ 

TÜRKİYENİN 

TALEPLERİ 
TOPLAM 

GÖNÜLLÜ ÇÖZÜM 59 21 80 

MAHKEME KARARI (RED)  12 6 18 

MAHKEME KARARI 

(KABUL)  

10 8 18 

SÖZLEŞMEYE UYGUN 

OLMAYAN BAŞVURULAR  

21 6 27 

VAZGEÇME  - - - 

DEVAM EDEN 

BAŞVURULAR 

201 61 262 

TOPLAM  303 102 405 
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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 2019 yılı istatistiki 

verileri aşağıdaki gibidir: 

Yabancı Ülkelerden Yapılan Nafaka Talepleri Dosya Sayıları 

SIRA NO ÜLKE ADI DOSYA SAYISI 

1 Amerika Birleşik Devletleri 5 

2 Almanya 78 

3 Avusturya                                22 

4 Belarus 2 

 
5 Belçika 1 

6 Çekya 1 

7 Finlandiya 4 

8 

 

Fransa 2 

9 Hollanda 8 

10 İngiltere 2 

11 İrlanda 2 

12 İsviçre  8 

13 Kazakistan 1 

14 Litvanya 2 

15 Macaristan 1 

16 Meksika 1 

17 Norveç 20 

18 Polonya 4 

19 Portekiz 1 

20 Slovakya 1 

21 Ukrayna 6 

                TOPLAM 172 
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Türkiye’den Yabancı Ülkelere Yapılan Nafaka Talepleri Dosya Sayıları 

SIRA NO ÜLKE ADI    DOSYA SAYISI                            

1 Almanya 11 

2 Amerika Birleşik Devletleri 1 

3 Avusturya 2 

4 Belçika 2 

5 Çekya 1 

 
6 Fransa 1 

7 Galler 1 

8 Güney Afrika 1 

9 Hollanda 3 

10 İngiltere 4 

11 İskoçya 1 

 TOPLAM 28 

Ülkemize Gelen ve Ülkemizden Gönderilen Müteferrik Bilgi Talepleri 

SIRA NO ÜLKE ADI DOSYA SAYISI                            

1 ALMANYA                                6 

2 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  2 

3 AZERBAYCAN 6 

4 FRANSA 2 

5 HIRVATİSTAN 1 

6 İSPANYA 1 

7 İSVİÇRE 1 

8 KANADA 1 

9 MISIR 1 

10 RUSYA 1 

11 ÖZBEKİSTAN 4 

12 TÜRKMENİSTAN 1 

                      TOPLAM 27 
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Suçluların İadesi Talep ve İşlemleri 

Tarafı olduğumuz milletlerarası andlaşmalar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, yabancı 

devletler tarafından Bakanlığımıza gönderilen iade talepleri ile adlî mercilerimizce Bakanlığımıza 

bildirilen iade taleplerine ilişkin 2019 yılı istatistikî verileri aşağıdaki gibidir:  

İade Yoluyla Getirilen Suçlu Sayısı 

ÜLKE GELEN 

ALMANYA-EU 9 

AMERİKA 1 

AZERBAYCAN 6 

BELÇİKA-EU 1 

BOSNA HERSEK 1 

BULGARİSTAN-EU 8 

FAS 2 

FRANSA-EU 1 

GÜRCİSTAN 13 

HOLLANDA-EU 1 

IRAK 7 

İNGİLTERE-EU 2 

İRAN 2 

İSPANYA-EU 1 

İSVEÇ-EU 1 

KAZAKİSTAN 1 

KIRGIZİSTAN 1 

KKTC 1 

MACARİSTAN-EU 1 

MAKEDONYA 1 

POLONYA-EU 2 

SIRBİSTAN 1 

SLOVENYA-EU 1 

TAYLAND 1 

UKRAYNA 3 

URUGUAY 1 

YUNANİSTAN-EU 5 

TOPLAM 75 

 

 



 

 

 

 

135 

Yabancı Ülkelere İade Yoluyla Giden Suçlu Sayısı 

ÜLKE GİDEN 

ALMANYA-EU 1 

AVUSTURYA-EU 1 

AZERBAYCAN 4 

BULGARİSTAN-EU 2 

DANİMARKA-EU 1 

FRANSA-EU 1 

RUSYA 1 

UKRAYNA 1 

TOPLAM 12 

 

14- Adli Sicil ve İstatistik Hizmetleri 

Adlî Sicil Hizmetleri 

Bakanlığımızca yürütülen faaliyetler şu şekildedir; 

 2019 yılında ilgililerin talebi üzerine komisyon kararıyla 302.214, re’sen toplu olarak 

komisyon kararıyla da 279.885 adlî sicil kaydı silinmiştir. 

 Adli sicil ve/veya arşiv kaydı bulunan ilgililere talepleri olması halinde İngilizce, Fransızca 

ve Almanca dillerine çevrilmiş adlî sicil belgesi verilmektedir. 

 Adli sicil ve/veya arşiv kaydı bulunmaması durumunda ilgililer; İngilizce, Fransızca, 

Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Arapça, Çince ve Rusça 

olmak üzere 11 yabancı dilde tercümesi yapılmış adlî sicil belgelerini alabilmektedir. 

 Adli sicil ve/veya arşiv kaydı bulunmayan vatandaşlarımız e-Devlet sistemi üzerinden 

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce 

olmak üzere 8 farklı yabancı dilde adlî sicil belgesi alabilmektedir. Bu kapsamda, e-Devlet 

sistemi üzerinden gerçek kişiler tarafından 2019 yılında 231.640 adli sicil ve arşiv kaydı 

sorgulaması yapılmıştır. 

 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13’üncü maddesine 6353 sayılı Kanun’la eklenen ikinci 

fıkra uyarınca, ‘Adlî Sicil Paylaşım Projesi’ kapsamında Adli Sicil ve İstatistik Genel 

Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan ortak çalışma sonucu 

geliştirilen yazılımlarla e-Devlet sistemi ve UYAP ağı üzerinden Adlî Sicil Bilişim 
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Sistemi’ne erişim sağlanarak, 2013 yılı Temmuz ayından itibaren başvuruda bulunan ve 

altyapısını tamamlayan kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan sorgulama yapabilme 

yetkisi verilmiştir. 

2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları ile toplam 74 protokol 

imzalanarak kullanıma açılmış, bu kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı içerisinde 

27.794.897 adlî sicil ve arşiv kaydı sorgulaması yapılmıştır. 

 Haziran 2013 tarihinden itibaren e-Devlet şifresiyle gerçek kişilere Adlî Sicil Bilişim 

Sistemi üzerinden doğrudan adlî sicil ve arşiv kaydı alma imkânı tanınmıştır. Bu kapsamda 

e-Devlet üzerinden gerçek kişiler tarafından 2019 yılında 18.494.897 adlî sicil ve arşiv 

kaydı sorgulaması yapılmıştır.  

 Yurt yurtdışı temsilciliklerimizden 2019 yılında 23.986 adlî sicil kaydı sorgulaması 

yapılmıştır. 

 İlgililerce 2019 yılı içerisinde, UYAP mahkeme ve savcılık birimleri, 592 taşra adlî sicil 

birimi, kamu kurum ve kuruluşları, kaymakamlıklar, e-Devlet üzerinden gerçek kişiler, 

yurtdışı temsilciliklerimiz ve Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü aracılığıyla toplam 

54.824.353 adlî sicil kaydı sorgulaması yapılmış, günde ortalama 150.000 sorgu 

yapılmıştır. 

 2019 yılında 913.159 ceza, 701.030 tâli karar, 433.716 yerine getirme fişi merkezî adlî sicil 

veri tabanına işlenmiştir. Yıl içerisinde silinenlerin mahsubu sonucunda; 31.12.2019 tarihi 

itibarıyla, 8.904.567 ceza, 7.776.351 tâli karar ve 4.566.229 yerine getirme fişi olmak üzere 

7.555.145 kişiye ait toplam adlî sicil kayıt sayısı 21.247.147’dir. 

 Adlî Sicil Bilişim Sisteminin Yenilenmesi Projesi Eylem Plânı kapsamında adli sicil silme 

taleplerine ilişkin süreçlerin hızlandırılması, vatandaşın e -Devlet üzerinden adli sicil silme 

başvurusunu online olarak alması ve başvuru evrakı için vatandaşın işleminin hangi 

aşamada olduğuna dair bilgilendirme ekranı olması, adli sicil veri temizliğinin 

gerçekleştirilmesi, UYAP-ASBS arasında tam bir entegrasyon sağlanması (otomatik fiş 

transferi), adli sicil veri tabanından adlî sicil temelli istatistik elde edilmesi hedeflenmesi 

amacıyla TÜRKSAT A.Ş. ile yazılım çalışmalarına başlanılmıştır. 
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Adlî İstatistik Hizmetleri 

 Resmî İstatistik Programı (RİP) çerçevesinde; Cumhuriyet başsavcılıkları, ceza ve hukuk 

mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri, icra 

müdürlükleri ve infaz hâkimliklerinde yer alan adlî birimlere ait bilgiler UYAP’ta, 

Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Hakem Kurulu, Hâkimler ve 

Savcılar Kurulu, Adli Tıp, Noterler Birliği, Yargıtay ve Danıştay’a ait istatistikî bilgiler ise 

yıllık olarak fiziki ortamda derlenmektedir.  

Ayrıca, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, Bakanlık birimleri ile ulusal ve uluslararası 

kullanıcıların talep ettikleri ve yıllık olarak alınan verilerle karşılanamayan konularda, özel 

olarak geliştirilen formlar aracılığıyla Cumhuriyet başsavcılıkları ve ceza 

mahkemelerinden üçer aylık dönemler hâlinde elle girilerek hazırlanan verilerden 

oluşturulan tablolar, talep eden ilgili birimlere sunulmaktadır. 

 Toplanan veriler arasında yer alan tutarsızlıklar tespit edilerek düzeltilmiş, var olan hatalar 

ayıklanmış ve gerekli kalite kontrolleri de yapıldıktan sonra bu veriler istatistik veri 

tabanına aktarılmıştır. 

 2018 yılına ait adlî istatistikler; verilerin toplaması, raporlanması, sorgulanması, kalite 

kontrollerinin yapılması, analizinin, çözümlemelerinin, tablolamalarının ve yayın 

hazırlama işlemlerinin tamamlanması suretiyle “Hizmete Özel” olarak hazırlanan “Adlî 

İstatistikler 2018” adı altında yayımlanarak Adalet Bakanlığı birimlerine, Cumhuriyet 

başsavcılıklarına, adlî yargı adalet komisyonu başkanlıklarına ve paydaş kurumlara 

gönderilmiştir. Ayrıca yıllık olarak derlenen veriler de ‘Adlî İstatistikler’ ve ‘Adlî İstatistik 

Bülteni’ ismiyle “www.adlisicil.adalet.gov.tr” adlı web sayfasında yayımlanmıştır. Ayrıca 

RİP kapsamında hazırlıkları tamamlanan “Adalet İstatistikleri 2018” kitabının Türkiye 

İstatistik Kurumu Yayın Kurulu’nca incelemesi yapıldıktan sonra CD ortamında 

çoğaltılması işlemi tamamlanarak bu istatistikler ilgili kurumlara gönderilmiştir. 

 Özel konulu kitap çalışması kapsamında gündem oluşturan konular arasından belirlenen 

“Uyuşturucu İstatistikleri 2011-2018” isimli kitap hizmete özel olarak hazırlanmıştır.  

 Yine bu kapsamda; “Cinsel Dokunulmazlığa ve Genel Ahlâka Karşı Suçlar 2011-2018” ve 

“Boşanma ve Boşanma ile İlişkili Davalara Ait İstatistikler 2011-2018” yayınlarına ilişkin 
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kitapların tasarım ve veri analiz çalışmaları ile bu kitaplarda yer alacak olan tablo ve 

grafiklerin güncellenmesi çalışmaları da tamamlanmıştır. 

 İstinaf mahkemelerinin verdiği/vereceği karar türlerine ilişkin istatistikî verilerin 

toplanması amacıyla hazırlanan istatistik bilgi toplama formları bölge idare/bölge adliye 

mahkemelerince doldurulmuş ve Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bu formlardan üretilen 

istatistikler ise mail yoluyla ve aylık olarak Bakanlığımız ilgili birimlerine gönderilmiştir. 

 2017-2021 Resmî İstatistik Programında yer alan, ceza infaz kurumu istatistiklerinin 

yayımının TÜİK koordinatörlüğünde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne devrine 

ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında, hükümlü ve 

tutukluların sayısı ile suç bilgileri, psikososyal, öğretmen, eğitim, tabip, mektup, nakil, 

vukuat, disiplin cezası, izin, ödül, ziyaret, ceza infaz kurumu yapısı, emanet para ve 

kıymetli eşya ekranlarına ilişkin hazırlanan kayıt desenleri Ceza ve Tevkifevleri Genel 

Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’ndan gelen görüşler doğrultusunda 

revize edilerek gerekli yazılım çalışmaları yapılmıştır.   

 14/06/2017 tarihli Bakan ‘Olur'u  ile Adli istatistiklere esas verilerin; gerçek durumu 

yansıtan bir şekilde, tam olarak ve gecikmeksizin UYAP’a girilmesinin sağlanması 

amacıyla gerekli tedbirleri almak, belirlenen veya sınıflandırılan hataların niteliğine göre 

yaşanan sorunlara ilişkin gerekli çözüm yollarına ilişkin öneriler geliştirmek amacıyla 

“Veri İzleme ve Değerlendirme Kurulu” kurulmuştur. Bu kurulun sekretarya işleri Adli 

Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Veri İzleme 

Değerlendirme Kurulu toplantıları neticesinde pilot adliye olarak belirlenen adliyelerden 

alınan veriler üzerinde yapılan analiz çalışmaları,  Kurul’a sunulmuştur.  

 Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nce yürütülen “Adli Veri Bankası” çalışmaları kapsamında 

hazırlanan Cumhuriyet başsavcılığı, denetimli serbestlik, ceza ve hukuk mahkemeleri, idarî 

yargı, icra daireleri, adlî tıp ve personel modüllerine yönelik açılan ekranlar üzerinde test 

çalışmalarına ve değişken değerlendirmelerine devam edilmektedir. 

 Hâkim ve Cumhuriyet savcı adayları ile yardımcı yargı personeline yönelik “Adli İstatistik 

ile Doğru Eksiksiz ve Zamanında Veri Girişinin Önemi” ile “Veri Girişinden 

Sorumluluğun Mevzuattaki Yeri" konularında farkındalık eğitimi verilmiştir. 
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 Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Romanya 

ülkesi arasında yürütülmekte olan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 

Merkezi (TUBİM)’nin Veri Toplama Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Eşleştirme Projesi 

(TWİNNİNG) içeriğinde yer alan faaliyetler kapsamında veri sağlayıcı kurumların 

katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalara iştirak edilmiştir. 

 "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" 

kapsamında oluşturulan, "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu" ile 2019 

yılına ait üçer aylık dönemler şeklinde toplanan veriler Adli Sicil ve İstatistik Genel 

Müdürlüğü ile paylaşılmış olup veriler üzerinde gerekli analiz çalışmaları yürütülmektedir. 

15- Noterliklerle İlgili Faaliyetler  

 1512 sayılı Noterlik Kanununun 17/3 üncü maddesi uyarınca, 2019 yılında toplam 4732 

adet noterlik belgesi verilmiş olup, 31.12.2019 tarihi itibariyle en son verilen belge 

numarası 53499’dur. 

 2019 yılında 173 adet birinci sınıf, 327 adet ikinci sınıf ve 210 adet üçüncü sınıf olmak 

üzere toplam 710 adet noterlik için ilan yapılmış, 205 adet birinci sınıf, 178 adet ikinci 

sınıf,  242 adet üçüncü sınıf olmak üzere toplam 625 noterin atama işlemi yapılmıştır. En 

yüksek atanan belge sahibi 8371 numara ile Nazımiye Noterliğine atanmıştır. 2019 yılı 

itibarıyla atanıp göreve başlayan belge sahibi sayısı 77'dir. 

 2019 yılında Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı tarafından hakkında disiplin işlemi 

yürütülen noterlerle ilgili Bakanlığımıza gönderilen 212 adet disiplin dosyası incelenmiştir. 

Bu dönemde hakkında kovuşturma işlemi yürütülen noterlerle ilgili olarak verilen 

mahkeme kararları, gerekli disiplin işlemlerinin takibi için UYAP ekranına otomatik olarak 

gelmeye başlamıştır. 

 2019 yılında 27 birinci sınıf, 78 ikinci sınıf ve 25 üçüncü sınıf olmak üzere toplamda 130 

adet noterlik ihdas edilmiştir. 
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Yıllara Göre İhdas Sayıları 

Sınıfı 2002 2003 2005 2006 2007 2010 2012 2015 2017 2018 2019 

1.Sınıf - 17 39 26 28 18 60 24 32 -  27 

2.Sınıf 1 22 53 20 - 26 45 35 47 - 78 

3.Sınıf 2 11 - - - 10 13 14 8 - 25 

Toplam 3 50 92 46 28 54 118 73 87 - 130 

 

2019 Yılı Noterlik İşlem Sayıları 

İŞLEM İŞLEM ADEDİ 

Göreve Başlama 483 

Ayrılma 406 

İstifa 6 

Vefat 1 

 

Türkiye’deki Mevcut Noterlikler 

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf Toplam 

761 678 622 2061 

 

16- Avukatlıkla İlgili Faaliyetler  

Ruhsat İşlemleri 

Avukatlık Kanunu’nun 8/4 maddesi uyarınca; adayların baro levhasına ilk defa 

yazılmalarına veya daha önce kaydı silinen avukatların baro levhasına yeniden yazılmalarına 

ilişkin baro yönetim kurulu kararlarına yönelik olarak, Türkiye Barolar Birliği Yönetim 

Kurulu’nun “uygun bulunması” ya da “uygun bulunmamasına” ilişkin kararları, Bakanlığımızın 

onayına sunulmaktadır. 
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2019 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nca onay için Bakanlığımıza gönderilen 

ruhsat dosyası sayısı 14.836’dır.2019 yılında 13.718 stajyer avukata, 229 yeniden yazılma talep 

eden avukata, avukatlık ruhsat verilmiş, 528 dosya ise tekrar görüşülmek üzere Türkiye Barolar 

Birliğine geri gönderilmiştir. 

2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 80 baroya kayıtlı toplam 130.497 avukat görev 

yapmaktadır.  

 

Ruhsat itiraz İşlemleri 

Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca; Türkiye Barolar Birliği Yönetim 

Kurulu’nun, avukatlar hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine verdiği kararlar, 

Bakanlığımızın onayına sunulmaktadır. 

2019 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’ndan gelen 211 adet ruhsat itiraz 

dosyasından 177’si karara bağlanmıştır. Bunlardan; 

 101 itiraza konu kararın onaylandığı, 

 76 itiraza konu kararın yeniden görüşülmek üzere geri gönderildiği, 

 34 itiraza konu karar ile ilgili incelemelerin ise devam ettiği belirlenmiştir. 

 

Disiplin İşlemleri 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 142 ve 157’nci maddeleri gereğince; Türkiye Barolar 

Birliği Yönetim veya Disiplin Kurullarının, avukatlar hakkında disiplin yönünden verilen kararlara 

karşı yapılan itirazlar üzerine verdiği kararlar, Bakanlığımızın onayına sunulmaktadır. 

2019 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’ndan gelen 1559 disiplin itiraz dosyasından 

1308’i karara bağlanmıştır. Bunlardan; 

 1109 itiraza konu kararın onaylandığı, 

 192 itiraza konu kararın yeniden görüşülmek üzere geri gönderildiği, 

 7 itiraza konu kararın, Bakanlığımız onayına tabi olmayan kararlardan olduğu için 

incelenmeksizin iade edildiği, 

 251 itiraza konu karar ile ilgili incelemelerin ise devam ettiği belirlenmiştir. 
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17. Kanun Yararına Temyiz İşlemleriyle İlgili Faaliyetler 

Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemleri, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 38/1-(j) maddesi kapsamında; 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun 363’üncü maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 

51’inci maddesi uyarınca Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.  

2019 yılı itibarıyla kanun yararına temyiz işlemleri sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

2019 Yılı Kanun Yararına Temyiz İşlemleri 

Konusu Sayısı 

Toplam dosya sayısı 1866 

Eksik tebligat sebebiyle iade 32 

Bakanlık gerekçeli ret 1268 

Kanun yararına temyiz edilen 85 

Yargıtay’ca kanun yararına bozulan 23 

Yargıtay’ca kanun yararına temyiz talebi reddedilen 6 

Yargıtay incelemesi devam eden 56 

Derdest dosya sayısı 481 

 

Toplamda; eksik tebligat sebebiyle iade, Bakanlık gerekçeli ret, kanun yararına temyiz 

edilen ve derdest dosya sayısı dikkate alınmalıdır. 

18- Kanun Yararına Bozma İşlemleriyle İlgili Faaliyetler 

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 38/1-(j) 

maddesi kapsamında; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309’uncu maddesi uyarınca, 

hâkim veya mahkeme tarafından verilen, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin 

kesinleşen karar ve hükümlere karşı kanun yararına bozma yoluna başvurulması işlemleri Ceza 

İşleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.  

2019 yılı itibariyle kanun yararına bozma işlemleri sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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2019 Yılı Kanun Yararına Bozma İşlemleri 

 Sayısı Oranı 

Devir 4.310 - 

Gelen 22.310 - 

Toplam 26.620 - 

Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilmeyen  14.997 %72 

Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilen  5.466 %26 

Birleşen Sayısı/Oranı 325 %2 

Derdest 5.832 - 

Yargıtay’ca Bozulan  3.709 %83 

Yargıtay’ca Reddedilen  747 %17 
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B.2. Performans Sonuçları 

 

  

Ölçü Birimi
2017 2018

1.200 323

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

300 3057

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 30.000 0 30.000

2 30.000 0 30.000

60.000 0 60.000

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

2019 yılında Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak düzenlenen "BAM Bölge Meslek içi 

Eğitim Seminerleri “ne 987;  7188 sayılı Kanunla Ceza Muhakemesi Kanununa eklenen seri muhakeme ve basit yargılama usulü konusunda 21 yerde 

düzenlenen "Seri Muhakeme Ve Basit Yargılama Usulü Meslek İçi Eğitim’lerine 1862;  "Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları" konulu seminere 95; "Kaçakçılık 

ve Vergi Suçları" konulu seminere 68;  "Askeri Suçlarda Yargılama Yöntemleri" konulu seminere 45; "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İçi Eğitim 

Programı’na 25; "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uygulamaları" konulu seminere 27; "İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Meslek 

İçi Eğitim Programı’na 12 Cumhuriyet savcısı olmak üzere toplam 3057 Cumhuriyet savcısına soruşturmaların etkinliğinin artırılması hedefi kapsamında 

uzmanlık eğitimi verilmiştir.

Böylece soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülerek, ceza yargılamasının amacı olan maddi gerçeğe bir an önce ulaşılabilmesi için, yargılamaların kısa 

sürede ve isabetli kararlarla bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bazı suç türlerinde uzmanlaşma sağlanması.

UYAP sistemi ile adli kolluk üzerindeki bilişim sistemlerinin bütünleştirilmesi sağlanması.

Genel Toplam

Performans Göstergeleri

1 Uzmanlık eğitimi alan Cumhuriyet savcısı sayısı

Amaç Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Soruşturmaların Etkinliğinin Artırılması

Soruşturmanın etkinliği ceza adalet sistemini doğrudan etkileyen önemli unsurlardan biridir. Soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesi, maddi gerçeğin ortaya

çıkmasına, yargılamaların kısa sürede ve isabetli kararlarla bitirilmesine hizmet etmektedir. 

Her suç türüne göre soruşturma aşamalarının belirlenmesi, uygulanacak süreçlerin ve takip edilecek işlemlerin önceden bilinirliğinin sağlanması gerek uygulayıcılar

gerekse adalet hizmetlerinden faydalananlar için hayati öneme sahiptir.

Soruşturmaların Etkinliğinin ArtırılmasıPerformans Hedefi

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Sayı
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Ölçü Birimi
2017 2018

37.500 15.000

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

15.000 60.000

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 30.000 0 30.000

2 30.000 0 30.000

60.000 0 60.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Tanıklık Kurumuna Yönelik Uygulamalar Geliştirilmesi

Tanıklık, yargılama faaliyetinde en önemli delillerden biri olup maddi gerçeğe ulaşılmasında olduğu kadar aynı zamanda kamuoyu nezdindeki yargı algısı açısından da

önemlidir. Tanıklık ücreti ve tanıklara yaklaşımla ilgili standart ilkelerin belirlenmesi, tanıklığın gereğine ve önemine dair kamuoyu bilincinin artırılması bu hedef

doğrultusunda planlanan uygulamalardan bazılarıdır.

Tanıklık Kurumuna Yönelik Uygulamalar GeliştirilmesiPerformans Hedefi

Performans Göstergeleri

1 Dağıtılan broşür sayısı

Amaç Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

   Tanıklık görevinin önemi ve kapsamı konusunda hazırlanan 60.000 adet tanıklık broşürü adli mercilere dağıtılmıştır. 

   Ayrıca tanıklık broşüründe yer alan hususları içeren tanıklık bilgi formunun tanıklık davetiyelerine bağlı zorunlu evrak olarak UYAP'tan alınmasının 

sağlanması yönünde 20/12/2019 tarihinde güncelleme yüklenmiştir. 

   Bu tarih sonrasında düzenlemenin pilot olarak uygulandığı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve aynı yer ceza mahkemeleri tarafından tanık sıfatlı 

taraflara gönderilen 1236 tebligatta tanıklı bilgi formu da eklenmiştir.

Tanıklığın gereğine ve önemine dair kamuoyu bilincini arttırıcı broşür basılması

Tanıklık ücreti ve tanıklara yaklaşımla ilgili standart ilkeler belirlenmesi

Genel Toplam

Adet

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı
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Ölçü Birimi
2017 2018

10 13

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

10 10

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 15.000 0 15.000

2 15.000 0 15.000

3 15.000 0 15.000

45.000 0 45.000

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Elektronik tebligat, kanunun izin verdiği hallerde muhataba elektronik ortamda tebliğ yapılmasıdır. Bu sistem, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ülkemizde 

uygulanmaya başlanmıştır. 

Yeni elektronik tebligat sistemiyle 17 milyondan fazla e-tebligat gönderimi yapılmıştır. Bu çerçevede 210 milyon 754 bin lira ve 512 bin ton kâğıt tasarrufu 

yapılmıştır. Ayrıca tasarrufu sağlayan çevreci uygulama sayesinde de 8 bin 714 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

Elektronik tebligatın etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında 31 Ekim 2019 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde PTT ile 

Bakanlığımız arasında “ E-Tebligat Protokolü” imzalanmasına ilişkin toplantılar yapılmıştır. Ayrıca 15 Ocak 2020 tarihinde Sayın Bakanımızın da katılımı ile 

“E-Tebligat Lansmanı” gerçekleştirilmiştir.

Diğer yandan “Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında teknolojik gelişmelerin mevcut sisteme dahil edilmesi ve adli tebligat 

prosedürlerinde yer alan aktörlerin son derece önemli hukuki sonuçlar doğuran tebligat hukuku alanında eğitim almalarının sağlanması hedefi 

doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

 • 21 Mayıs 2019 tarihinde, Projenin eğitim bileşeni kapsamında adli tebligat sisteminde yer alan aktörlerin yeterlilikleri ile becerilerinin geliştirilmesine 

ilişkin değerlendirmeler yapmak, eğitim modülleri ile eğitim materyallerinin hazırlanması amacıyla Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde çalışma toplantısı 

gerçekleştirilmiştir.

• 20 Haziran 2019 tarihinde Projenin eğitim bileşeni kapsamında Bakanlığımızda Bakanlık temsilcileri, PTT temsilcileri, yazı işleri müdürü, zabıt kâtipleri, 

muhtarlar, posta dağıtıcıları ve yabancı uzmanların katılımı ile çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

• Ağustos ve Eylül aylarında (2019) Projenin eğitim bileşeni kapsamında Adli Tebligat Sisteminde yer alan adliye ve PTT çalışanları ile muhtarlara yönelik 

rehber ve kontrol listelerinin geliştirilmesi konulu Ankara Hâkimevinde çalışma toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

Tebligat sisteminin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

Elektronik tebligatın etkin biçimde kullanılmasının sağlanması

Bazı alanlarda elektronik tebligat zorunlu hale getirilmesi

Genel Toplam

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Tebligat Sisteminin Güçlendirilmesi

Tebligat Sisteminin Güçlendirilmesi

Adet

Performans Göstergeleri

1

Yargı sistemimizin karşı karşıya bulunduğu sorunlardan biri de tebligata ilişkindir. Tebligatların gecikmesi ya da hatalı tebligat yapılması yargısal süreçlerin aksamasına

neden olmaktadır. Tebligat sisteminin daha etkin hale getirilmesi yargılamaların daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacaktır

Performans Hedefi

Amaç Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

Eylül, Ekim ve Kasım aylarında (2019) Projenin eğitim bileşeni kapsamında adliye (17 eğitici) ve PTT (21 eğitici) çalışanları ile muhtarların (17 eğitici) 

eğitici adaylarına yönelik eğitim programları uygulanmıştır.

• Projenin eğitim bileşeni kapsamında pilot il olan Ankara, İzmir ve Gaziantep illerinde adliye ve PTT Çalışanları ile muhtarlara hazırlanan iş kartları, süreç 

haritası ve kalite kontrol sisteminin tanıtılması amacıyla eğitim verilmiştir.

• Ekim ve Aralık aylarında (2019) Projenin üçüncü bileşeni elektronik tebligat kapsamında E-Tebligat Protokolü hazırlanması amacıyla toplantılar 

gerçekleştirilmiştir.

• Ekim, Kasım ve Aralık aylarında (2019) adliye ve PTT çalışanları ve muhtarlar (eğiticiler) hazırlanan Adli Tebligat eğitim modülü doğrultusunda 

eğitimlerini vermeye başlamış ve eğitimler devam etmektedir. Proje faaliyetleri 17 Nisan 2020 tarihinde tamamlanacak olup, proje kapsamında 2000 kişiye 

(Adliye personeli, PTT çalışanları ve Muhtarlar) eğitim verilmiş olacaktır.

Ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanununda uygulamada ortaya çıkan sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda mevzuat çalışması yapmak üzere 

03/10/2018 tarihli Bakan Oluru ile oluşturulan Bilim Komisyonu 24/10/2019, 15-16/11/2019, 13-14/12/2019 tarihlerinde toplantılarını gerçekleştirmiş olup, 

söz konusu Bilim Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir.

Düzenlenen etkinlik sayısı

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı
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Ölçü Birimi
2017 2018

2 0

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

2 17

2017 2018

10 0

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

10 -

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 300.000 0 300.000

2 10.000 0 10.000

310.000 0 310.000

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

teşvik edilmesi gerekmektedir.

Hukuk Davalarında Sulh Müessesesinin EtkinleştirilmesiPerformans Hedefi

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

1

Amaç Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Hukuk Davalarında Sulh Müessesesinin Etkinleştirilmesi

Düzenlenen eğitim sayısı

OranSulh olunan uyuşmazlık sayısındaki artış (Bir önceki yıla göre)2

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

   659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen sulh müessesinin geliştirilmesi veya kurulacak benzeri mekanizmalarla uyuşmazlıkların idari yargıya 

intikal etmeden çözümlenmesi amacıyla hazırlanan mevzuat tasarı taslağı Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşüne 

sunulmuş, gelen görüşler üzerinde değerlendirme ve çalışmalara Mevzuat Genel Müdürlüğünce devam edilmektedir.

   Adli İstatistikler, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yıllık olarak ve bir önceki yılın verilerini kapsayacak şekilde yapılmaktadır. Ancak, 2019 

yılına ilişkin veriler yayımlanmadığından (Mayıs ayında yayınlanmaktadır) sulh olunan uyuşmazlık sayılarındaki artış oranı tespit edilememiştir. 

   Yargı mensuplarının hukuk yargılamalarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri hususunda farkındalıklarının artırılması amacıyla 2019 yılı içerisinde 

farklı tarihlerde 7 ayrı programla toplam 2.200 hâkime eğitim verilmiştir. 

   Ayrıca Arabuluculuk ve Bilirkişilik Daire Başkanlıklarınca işbirliği halinde Bölge Adliye Mahkemelerinde görevli üyelere yönelik olarak başlatılan 

“Arabuluculuk ve Bilirkişilik Hâkim Eğitim programları” 10 farklı tarihte gerçekleştirilmiş olup, 2020 yılı içerisinde bütün Bölge Adliye Mahkemelerinde eğitim 

programlarının tamamlanması öngörülmektedir. 

Yargı mensuplarına farkındalık eğitimleri düzenlenmesi

Barolara yönelik farkındalık çalışmaları düzenlenmesi

Genel Toplam

Adet



 

 

 

 

149 

 

  

Ölçü Birimi 2017 2018

0 1

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

1 1

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 10.000 0 10.000

2 10.000 0 10.000

20.000 0 20.000

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

   YRS 1. Paket (7188 Sayılı Kanun) 3,4,5 ve 9. maddeleriyle getirilen düzenleme ile hukuk mesleklerinin niteliğin artırılması amacıyla yalnızca 

ÖSYM tarafından yapılacak hukuk mesleklerine giriş sınavından yeterli puan alanların; avukatlık stajına başvurabilmeleri, hâkimlik, savcılık ve 

noterlik için ise ayrıca mahsus sınava girebilmeleri sağlanmıştır.

   Noterliklerin yeniden yapılandırılması ve görev tanımlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgili kanunda değişiklik yapmak üzere daha önceden 

kurulan Çalışma Grubu’nun 08/02/2019 tarihli Bakan Oluru ile Mevzuat Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam etmesine karar 

verilmiştir. 

   Resmi çalışma saatleri dışında işlem yapılamaması nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların giderilmesi ve işlerinin kolaylaştırılması 

amacıyla 06.04.2019 tarihi itibariyle nöbetçi noterlik uygulamasına geçilmiştir. 6 Nisan 2019- 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle nöbetçi noterliklerde 

616.937 adet işlem yapılmıştır. 

   Yurtdışı konsolosluklarımızda düzenlenen noterlik işlemlerinin örneklerinin herhangi bir noterlikten alınması işlemine ilişkin uygulamaya 

nöbetçi noterlik uygulaması ile eş zamanlı olarak 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçilmiştir. 6 Nisan 2019- 6 Ocak 2020 tarihi arasında yurtdışı 

konsolosluklarımızda yapılan işlemlerden ülke içindeki noterliklerde 3.902 adet örnek çıkarılmıştır.

Türkiye Noterler Birliği ile işbirliği halinde noterliklerin görev tanımları ve 

yapısal durumlarının yeniden belirlenmesi

Noterliklerin çekişmesiz yargı işlerine ilişkin görevlerinin artırılması

Genel Toplam

Adet

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

1 Mevzuat taslağının hazırlanması

Amaç Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Noterlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması

Noterler toplumsal yaşamın hukuki güvenlik içerisinde sürdürülmesinde önemli işlevler görmektedir. Noterliklerde yapılan işlemler taraflarına güvence

sunmakla birlikte aynı zamanda yargı kurumlarının da işlerini kolaylaştırmaktadır

Noterlik Sisteminin Yeniden YapılandırılmasıPerformans Hedefi
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Ölçü Birimi 2017 2018

1 1

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

1 1

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

Gerek idari yargı gerekse adli yargıda kamudan kaynaklanan iş yükü önemli bir yer tutmaktadır. Bu iş yükünün azaltılması için mevzuatta yer alan hükümlerin etkin

biçimde uygulanması ve yeni uygulamalar geliştirilmesi gerekmektedir.

Kamudan Kaynaklanan İş Yükünün AzaltılmasıPerformans Hedefi

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Amaç Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Kamudan Kaynaklanan İş Yükünün Azaltılması

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

29 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen ve diğer bakanlıkları, yüksek yargı, HSK, YÖK ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, Baro başkanları ve 

hukuk fakültesi dekanları,  ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bir araya geldiği Çalıştay’da başta hukuk eğitimi ve savunma hakkı başta olmak üzere kamu 

avukatlarının sorunları, kamudan kaynaklanan iş yükünün azaltılması, kamu yöneticileri ve avukatlarına dosyaların kesinleştirilmesi hususlarında inisiyatif 

verilmesi gibi çeşitli konuların ele alınmıştır. Söz konusu husustaki çalışmalar Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından işbirliği içerisinde 

sürdürülecektir. 

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

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

fazla inisiyatif verilmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesi

Genel Toplam

Adet

Performans Göstergeleri

1
Sorunların tespiti ve gelinen aşamanın analizi için ilgili kurumların katılımı ile 

düzenlenen çalışma toplantısı sayısı
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Ölçü Birimi
2017 2018

10 23

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

20 57

2017 2018

84 98

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

100 182

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 500.000 0 500.000

2 200.000 0 200.000

3 950.000 0 950.000

4 350.000 0 350.000

5 90.000 0 90.000

6 300.000 0 300.000

2.390.000 0 2.390.000

Adet

Performans Göstergeleri

1 İnsan haklarına yönelik farkındalığın artırılması için düzenlenen eğitim sayısı

Kaynak İhtiyacı

AİHM kararlarında ihlale yol açan sebeplerin tespitiyle bunların ortadan kaldırılması amacıyla 

düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla çalışmalar yapılması

Adet

Genel Toplam

Faaliyetler

Ülkemiz, temel hak ve özgürlüklere saygı temelinde, Avrupa’da ortak ve sürdürülebilir bir demokratik düzen oluşturma hedefiyle kurulan Avrupa Konseyi’ne 1949

yılında kurucu üye olarak katılmış ve 1990 yılında, AİHM’in yargı yetkisini kabul etmiştir. AİHM içtihatları ile uyum sağlamak ve bu suretle ülkemizde insan hakları

standartlarının geliştirilmesi ve korunması amacıyla son dönemde önemli reformlar hayata geçirilmiştir. Bu reformlara ilişkin çalışmalar Plan döneminde de devam

edecektir

Amaç

Adli Süreçlerde İnsan Hakları Farkındalığının Geliştirilmesi

Soruşturma ve yargılama süreçleri ile infaz alanında insan haklarına yönelik farkındalığın 

artırılması.

AİHM süreçlerinde görev alan yargı mensuplarının AİHM nezdinde staj yapmalarının 

sağlanması

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

yargı mensuplarının görevlendirilmesine devam edilmesi

Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin 

Önlenmesine İlişkin Eylem Planı"nın etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması

Performans Hedefi

İlgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılan toplantı sayısı2

AİHM kararlarının Türkçe’ye çevrilerek adalet teşkilatına duyurulmasının sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Adli Süreçlerde İnsan Hakları Farkındalığının Geliştirilmesi
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Açıklama: 

 2019 yılında İnsan Haklarına Yönelik Farkındalığın Artırılması kapsamındaki eğitim sayısı, katılım sağlanan faaliyetlerle birlikte birlikte 57’dir. Aralarında 

çalışma ziyareti, çalıştay, eğitim faaliyeti, seminer, proje toplantıları, sempozyum faaliyetleri ve video konfereans sistemi kullanılarak yapılan toplantılar da 

bulunmak üzere yurt içinde 141 ve yurtdışında 41 olmak üzere toplam 182 toplantıya katılım sağlanmıştır. Bununla birlikte birim içerisinde de 17 toplantı 

yapılmıştır.

1. Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı’nın etkin bir 

şekilde uygulanmasının sağlanması

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı” (Eylem Planı)  24 Şubat 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kabul 

edilmiş ve 1 Mart 2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Beşinci Uygulama Raporunun hazırlanmasıyla birlikte elde edilen tüm gelişme ve ilerlemeler Beşinci Yıllık Uygulama Raporuna işlenerek eylem planı 1 Mart 

2019 tarihinde tamamlanmış olup Cumhurbaşkanlığına sunulmuştur.

 Diğer taraftan, İkinci 100 Günlük Eylem Planında, Yargı Reformu Strateji Belgesinde ve 11. Kalkınma Planı’nda “Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı" 

hazırlanacağı belirtilmiş ve Eylem Planının hazırlanması faaliyeti de Bakanlığımızın uhdesine verilmiştir. 

Bakanlığımız tarafından gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda başlatılan Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanması süreci,  başından itibaren 

Başkanlığımız koordinatörlüğünde katılımcı bir anlayışla hız kesmeden yürütülmektedir. Eylem Planı’nın 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde açıklanması 

planlanmaktadır. 

2. AİHM kararlarında ihlale yol açan sebeplerin tespitiyle bunların ortadan kaldırılması amacıyla düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşların 

katılımıyla çalışmalar yapılması

İlgili faaliyet kapsamında 2019 yılı içerisinde Başkanlığımızca yapılan çalışmaların belli başlıları şunlardır;

-BM İnsan Hakları Konseyi 40. 41. Ve 42. Oturumları

-Anayasa Mahkemesi' ne Bireysel Başvurunun Desteklenmesi Ortak Projesi

-Etkili Soruşturma Projesi

-İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İslam’da İnsan Haklarına Dair  Kahire Deklarasyonunun Güncellenmesi Amacıyla Teşkil Eden Hükümetlerarası Uzmanlar 

Grubunun İkinci toplantısı

-İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonunun Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Mahkemesi Yetkilileri ile Toplantı  

-İTT İnsan Hakları Deklerasyonu Hükümetlerarası Uzmanlar Grubu Üçüncü Toplantısı  

-AİHM İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planının Uygulanmasına Yönelik Proje Hazırlık Toplantısı

-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  (AİHM)  Nezdinde Üye Ülkeleri Temsil Eden Görevliler ile AİHM Sekretaryası Arasında Düzenli Olarak Yapılan Hükümet 

Ajanları  (Temsilcileri) Toplantısı

-DH-SYSC-II Yazılım Grubu 5. Toplantıları

-Avrupa Konseyi (AK) İnsan hakları Yürütme Komitesi (CDDH) bünyesinde düzenlenecek olan ifade özgürlüğüne ilişkin alt komitesinin dördüncü toplantısı

-AKPM Komisyon Toplantıları

3. AİHM kararlarının Türkçe’ye çevrilerek adalet teşkilatına duyurulmasının sağlanması

AİHM’in ülkemiz hakkında vermiş olduğu kararlar ve diğer ülkeler hakkında verilen önemli kararlar düzenli olarak Türkçe’ye çevrilmektedir. Türkçe'ye 

tercüme edilen bu kararlar, işlemi yapan ya da bunlara ilişkin yargı sürecinde yer alan veya ileride alması muhtemel olan kurumlara, Anayasa Mahkemesi, 

Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek yargı organlarına ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na iletilmektedir. Aynı zamanda AİHM tarafından yayınlanan 

tematik bilgi notları ve mahkeme içtihatlarına yönelik bilgi notları tercüme edilmektedir. 

Bu kapsamda 2019 yılında; Fransızca Tercüme Bürosunca 4326 sayfa tercüme yapılmıştır. Yapılan tercümelerin 94’ünü AİHM başvuruları, 228’ini AİHM 

kararları, 403 tanesini ise diğer işler oluşturmaktadır (Savunma, Üst yazı, Bilgi Notu, Kabul Edilebilirlik Kriterleri Uygulama Rehberi, AİHM İçtüzük, 

Sözleşme’nin 2. Maddesi Hakkında Rehber vb.). Yine İngilizce Tercüme Bürosu tarafından ise 21.593 sayfa tercüme yapılmıştır. Yapılan tercümelerin 

104’ünü AİHM başvuruları, 447’sini AİHM kararları, 255’ini Hükümet görüşleri, 224 tanesini ise diğer işler oluşturmaktadır (Üst Yazı, Karar Özeti, Eylem 

Planı, Eylem Raporu, BD Talebi, Tek Taraflı Deklarasyonların yanı sıra mektup, e-posta, bilgi notu, anket, konuşma metni  vb.).

4. AİHM süreçlerinde görev alan yargı mensuplarının AİHM nezdinde staj yapmalarının sağlanması

15 Nisan-31Mayıs 2019 tarihleri arasında 2 tetkik hâkimi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bünyesinde staj programına katılım sağlamışlardır.

5. AİHM ve Avrupa Konseyinin ilgili komitelerinde tahsisli memur (secondmend) yöntemiyle yargı mensuplarının görevlendirilmesine 

devam edilmesi

AİHM nezdinde ülkemiz aleyhine yapılan başvurular sonucu ortaya çıkan mevcut iş yükünün azaltılması ve insan hakları konusunda uzman yetiştirilmesi 

amacıyla, masrafı ülkemiz tarafından karşılanmak üzere secondment (geçici görevli memur) yöntemiyle uluslararası kuruluşlarda (AİHM ve AK’nin çeşitli 

komitelerinde) hâkim ve savcı görevlendirmesi yapılmaktadır.  

2019 yılında, 8 hakim/savcı Avrupa Konseyi nezdinde ve  AİHM Sekretaryasında 'secondment' yöntemiyle görevlendirilmiştir. 

31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi İcra Birimi ile HELP programı nezdinde toplam 14 hakim/savcı görevli 

bulunmaktadır. 

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

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı" kapsamında uzman düzeyinde Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi ve Adalet Bakanlığı yetkililerinden teşekkül eden Gayrı Resmi Çalışma Grubu toplantılarının somut çıktılarından biri olan "Türkiye'de Kötü 

Muamele İddialarına İlişkin Soruşturmaların Etkinliğinin Geliştirilmesi ve Cezasızlıkla Mücadele" konulu proje Avrupa Konseyi nezdindeki İnsan Hakları 

Güven Fonu (Human Rights Trust Fund) tarafından fonlanacağının onaylandığı bildirilerek,  27 Şubat 2018 tarihinde yapılan açılışla proje faaliyetlerine 

başlanılmıştır.

Proje kapsamında 2 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da 2. Uluslararası Çalıştay gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca 2019 yılı içerisinde 2 yuvarlak masa ve 3 çalışma 

grubu toplantısı yapılmış, toplam 71 hakim ve savcı için 3 ayrı pilot eğitim verilmiştir. 

Proje, 3 Mayıs 2019 tarihinde Ankara Hakimevinde yapılan yüksek düzeyli kapanış programı ile sona ermiştir. Kapanış programında ayrıca proje 

kapsamında proje uzmanları Eric Svanidze ve Prof. Dr. İlhan Üzülmez tarafından hazırlanan ihtiyaç analizi ve öneriler raporu sunulmuştur.

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler
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Ölçü Birimi
2017 2018

538 0

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

200 0

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 40.000 0 40.000

2 10.000 0 10.000

50.000 0 50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Adalet Dairelerindeki Delil Saklama Standartlarının Yükseltilmesi

Soruşturma ve yargılama faaliyetlerinin nitelikli biçimde yürütülmesi için adliyelerde bazı destek hizmetleri önem taşımaktadır. Bunların başında adli emanet daireleri

gelmektedir. Adli emanet dairelerinde fiziki değişimin sağlanması ve iş akış süreçlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

Adalet Dairelerindeki Delil Saklama Standartlarının

Yükseltilmesi
Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

1 Eğitim çalışmasına katılan kişi sayısı

Amaç Hukuk ve Ceza Adaleti Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek

Hedef

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

2017 yılında 2018 ve 2019 yıllarında belirlenen hedef sayılarını da içine alacak şekilde toplam 538 emanet memuruna eğitim verilmiş olduğundan, eğitim 

konusunda 2019 yılında planlanmış herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. Yeniden ihtiyaç duyulması halinde eğitim faaliyeti planlanacaktır. Yeni yapılan 

adliye binalarında adli emanet daireleri standartlara uygun şekilde bina içerisinde konulandırılmaktadır. Eski emanet dairelerinin revize edilmesi ve 

standartlarının yükseltilmesine ilişkin ödenek talepleri hassasiyetle değerlendirilerek karşılanmaktadır.

Emanet dairelerinde görev yapan personele yönelik eğitim çalışmaları yapılması

Adli Emanet dairelerinin belirlenecek standartlara uygun olarak adliye içerisinde 

konumlandırılması

Genel Toplam

Sayı

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı
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Ölçü Birimi
2017 2018

60.000 15.000

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

15.000 103.000

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 330.000 0 330.000

2 270.000 0 270.000

545.000 0 545.000

   "Yargıda Hedef Süre" uygulaması kapsamında farkındalığın arttırılması amacıyla, mahkemelere 7000 adet tanıtıcı materyal dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Bakanlık birimlerince hazırlanan ve Başkanlığımız tarafından incelenerek dağıtımı koordine edilen toplam 96.000 adet afiş, Cumhuriyet 

Başsavcılıkları, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları ile Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarına gönderilmiştir.

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Adliyelerde yararlanıcılara sunulmak üzere yol gösterici ve kullanıcı dostu görsel 

materyaller hazırlanması

Bilgilendirme materyallerinin hazırlanması ve adliyelere dağıtılması

Genel Toplam

Yargısal Süreçler Konusunda Yararlanıcıları Bilgilendirme Mekanizmalarının Kurulması

Performans Hedefi
Yargısal Süreçler Konusunda Yararlanıcıları Bilgilendirme

Mekanizmalarının Kurulması

İnternet üzerinden adli süreçler konusunda bilgilendirmeye yönelik uygulamalar da geliştirilmiştir. UYAP üzerinden elektronik imza ile dava açma ve dava bilgilerine

ulaşma, SMS aboneliği ile bilgilendirme imkânları bu alanda önem taşıyan diğer çalışmalardır. Hedef kapsamında bilgilendirme çalışmaları devam edecektir.

Performans Göstergeleri

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Adet1 Dağıtılan broşür sayısı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç
Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları 

Geliştirmek

Hedef
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Ölçü Birimi
2017 2018

4 0

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

1 1

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 262.000 0 262.000

262.000 0 262.000

Hedef Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç
Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları 

Geliştirmek

Performans Hedefi Hukuk Kliniği Yöntemlerinin Geliştirilmesi

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

güçlendirilerek dezavantajlı grupların adalete erişimi kolaylaştırılacaktır.

Adet

Performans Göstergeleri

1 Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı (2015-2019)

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Hukuk Kliniği uygulamaları konusunda, başta hukuk fakülteleri ve barolar olmak üzere 

yargı aktörlerinin katıldığı bilimsel etkinlikler (konferans, çalıştay, toplantı vb.) 

düzenlenmesi

Hukuk eğitiminde teoriyle birlikte pratik metotlara da yer verilmesini sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara

Barosu Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanmış olan “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6284 Sayılı Kanuna

Yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına Dair Protokol” kapsamında hukuk kliniği uygulamasında bulunan öğrencilere yönelik program, 28

Mayıs 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmiştir.Protokolün 2019 yılında

yenilenmesinden bu yana, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 101 öğrenci Ankara Adliyesinde kurulan stantta 87 kişiye, 37 öğrenci Kadın Sığınma

Evlerine Bağlı İlk Kabul Merkezlerinde 12 kişiye, 38 öğrenci Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 40-45 civarında kişiye bilgi aktarımında bulunarak

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna yönelik hukuk kliniği uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında Hukuk

Klinikleri uygulamasına devam edilmekte olup, uygulamaya Ankara Adliyesinde aile mahkemelerine gelen kişilerle görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu

kapsamda aile mahkemelerinin bulunduğu katlarda standlar kurulmuş ve başvuran kişilere görevlendirilen öğrenciler tarafından 6284 sayılı yasa

kapsamında bilgi aktarımına devam etmektedir. 

Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler
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Ölçü Birimi
2017 2018

1 38

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

10 15

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 45.000 0 45.000

2 10.000 0 10.000

55.000 0 55.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç
Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları 

Geliştirmek

Hedef Çocuk Adaleti Sisteminin Güçlendirilmesi

Performans Hedefi Çocuk Adaleti Sisteminin Güçlendirilmesi

Adalet sisteminde dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaların etkin hale getirilmesi hayati öneme sahiptir. Bu alanda çocukların korunması, engellilerin gözetilmesi ve

kadınlara yönelik uygulamalar öne çıkan konular olmaktadır. Günümüzde birçok ülkede dezavantajlı kesimlere yönelik özel bazı tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler hak

arama mekanizmalarının güçlendirilmesi ya da hak arama yolları hakkında belirtilen kesimlerin bilgilerinin artırılması gibi önlemleri içermektedir.

Performans Göstergeleri

1 Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı Adet

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan koordinasyon mekanizmasının etkinliğinin 

analizi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için ilgili kesimlerin katıldığı etkinlikler 

düzenlenmesi

Başta uzlaşma olmak üzere onarıcı adalet sistemine ilişkin uygulamaların çocuklara özgü 

şekilde oluşturulması için ilgili kesimlerin katıldığı etkinliklerin düzenlenmesi

Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

    Bakanlığımız tarafından, fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen kırılgan grup suç mağdurlarının ifade ve beyanlarının uzman 

eşliğinde özel ortamlarda alınması için Adli Görüşme Odaları (AGO) 2017 yılından itibaren kurulmaya başlanılmış ve 61 adliyede bulunan AGO larda bugüne 

kadar 12.000'in üzerinde görüşme gerçekleştirilmiştir. 

    Bu uygulama ile amaçlanan öncelikle mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların,  cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba 

mensup mağdurların korunmaları, adalete erişimlerinin güçlendirilmesi ve maddi hakikatin ortaya çıkarılmasına katkı sunulmasıdır. Bu amaçla uygulamanın 

ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla 66 adliye daha adli görüşme odası kurulumu için çalışmalar devam etmektedir. 

   Suç mağdurlarının tamamına yönelik etkin bir bilgilendirme ve yönlendirme sistemi kurulması, hali hazırda çocuk ve aile mahkemelerinde görev yapan 

uzmanlar aracılığıyla sağlanan psiko-sosyal destek faaliyetlerinin adli süreçteki tüm birimleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve adli görüşme odalarının 

kullanıldığı etkin bir sistemin kurulması amacıyla 7 pilot ilde “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” kurulmuş olup, hali hazırda 27 adliye de daha 

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulacak olup, ilerleyen zamanda uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacaktır.

   Suç mağdurlarına yönelik bilgilendirici afiş ve broşürler basılmış olup, ortalama 700.000’e yakın broşürün dağıtımı sağlanmıştır. 

   ”Adli Süreçte Suç Mağduru Kadınlar-Analiz Raporu”, “Mağdura Yaklaşım Kılavuzu”- “Adli Süreçte Çocuklar” adı altında kitapların basımı gerçekleştirilek 

ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı sağlanmıştır.
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Ölçü Birimi
2017 2018

5 5

2019 Hedef Gerçekleşme

5 0

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 40.000 0 40.000

2 5.000 0 5.000

3 5.000 0 5.000

4 10.000 0 10.000

5 10.000 0 10.000

6 10.000 0 10.000

80.000 0 80.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç
Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları 

Geliştirmek

Hedef Çocuklara Yönelik Adli Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması

Performans Hedefi Çocuklara Yönelik Adli Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması

Adalet sisteminde dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaların etkin hale getirilmesi hayati öneme sahiptir. Bu alanda çocukların korunması, engellilerin gözetilmesi ve

kadınlara yönelik uygulamalar öne çıkan konular olmaktadır. Günümüzde birçok ülkede dezavantajlı kesimlere yönelik özel bazı tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler hak

arama mekanizmalarının güçlendirilmesi ya da hak arama yolları hakkında belirtilen kesimlerin bilgilerinin artırılması gibi önlemleri içermektedir.

Performans Göstergeleri

Çocuk mahkemelerinden verilen tedbir kararlarında oluşabilecek çelişki ve tekerrürleri 

önleyecek şekilde elektronik kayıt sistemi kurulması

1
Çocuk mahkemelerinden verilen tedbir kararlarında oluşabilecek çelişki ve 

tekerrürleri önleyecek şekilde elektronik kayıt sistemi kurulması
Adet

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

    Bakanlığımız tarafından, fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen kırılgan grup suç mağdurlarının ifade ve beyanlarının uzman 

eşliğinde özel ortamlarda alınması için Adli Görüşme Odaları (AGO) 2017 yılından itibaren kurulmaya başlanılmış ve 61 adliyede bulunan AGO larda bugüne 

kadar 12.000'in üzerinde görüşme gerçekleştirilmiştir. 

   Bu uygulama ile amaçlanan öncelikle mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların,  cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba 

mensup mağdurların korunmaları, adalete erişimlerinin güçlendirilmesi ve maddi hakikatin ortaya çıkarılmasına katkı sunulmasıdır. Bu amaçla uygulamanın 

ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla 66 adliye daha adli görüşme odası kurulumu için çalışmalar devam etmektedir. 

   Suç mağdurlarının tamamına yönelik etkin bir bilgilendirme ve yönlendirme sistemi kurulması, hali hazırda çocuk ve aile mahkemelerinde görev yapan 

uzmanlar aracılığıyla sağlanan psiko-sosyal destek faaliyetlerinin adli süreçteki tüm birimleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve adli görüşme odalarının 

kullanıldığı etkin bir sistemin kurulması amacıyla 7 pilot ilde “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” kurulmuş olup, hali hazırda 27 adliye de daha 

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulacak olup, ilerleyen zamanda uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacaktır.

Savcılık çocuk bürolarında uzman personel istihdam edilecek, bu uygulama 

yaygınlaştırılarak etkinleştirilmesi

Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

   YRS 1. Paket (7188 Sayılı Kanun) 18. maddesiyle getirilen düzenleme ile suça sürüklenen çocuklar için azami tutukluluk süreleri kısaltılmıştır. Buna göre; 

tutukluluk süreleri fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında yarı oranında, on sekiz yaşını  doldurmamış çocuklar hakkında dörtte üç 

oranında uygulanacaktır.

   Yine aynı Kanun’un 33. maddesi ile suça sürüklenen çocuklara özgü “kamu davasının açılmasının ertelenmesi” modeli revize edilerek geliştirilmiştir.  

   Adalet sisteminde her düzeyde ve birimde standart uygulamaların sağlanması,  çocukların suçtan korunması ve suçla karşılaşmış çocukların yargılama 

süreçlerinde destek olunması amacıyla adalet hizmet binalarında çocuk nezarethaneleri, ifade alma odaları yapılmaktadır. Halen kurulu bulunan çocuk ceza 

mahkemesi sayısı 111, çocuk ağır ceza mahkemesi sayısı ise 22'dir. Çocuk ağır ceza mahkemelerinde psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı 

bulundurulmaktadır.

   Mağdur çocuklar kapsamında yer alan suça sürüklenen çocukların, adli süreçte yaşadıkları sorunların tespiti ve adalet hizmetlerinden etkin şekilde 

yararlanabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik faaliyetler yapılarak adalet hizmetlerini etkili ve aktif kullanımlarına yönelik olarak 2019 yılı 

Eylül ayı itibariyle 5 pilot ilde saha analiz çalışmaları yapılmıştır. 2020 yılı Mart ayında sorunlar ve çözüm önerileri konulu rapor yayınlanması 

planlanmaktadır.

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

gözden geçirilmesi

Cumhuriyet savcılıklarına bağlı çocuk büroları daha da etkinleştirilmesi

Standartları belirlenen çocuk adli görüşme odaları yaygınlaştırılması

Çocuk mahkemeleri yaygınlaştırılacak ve fiziki koşulları çocuk adalet sisteminin amacına 

uygun hale getirilmesi
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Ölçü Birimi
2017 2018

4 38

2019 Hedef Gerçekleşme

20 37

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 30.000 0 30.000

30.000 0 30.000Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

1 Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı Adet

Faaliyetler

Performans Hedefi
Adalet Sisteminde Mağdur Odaklı Uygulamalar

Geliştirilmesi

Önümüzdeki süreçte ceza adalet sistemine mağdur odaklı yaklaşımlar güçlendirilecektir. Bunun için Adalet Bakanlığı bünyesinde Mağdur Hakları Daire Başkanlığı

kurulmuştur. Önümüzdeki dönemde mağdur haklarının güçlendirilmesi için başta mevzuat düzenlemesi olmak üzere çeşitli müdahale programları geliştirilecek ve

mağdur hakları kılavuzu ile mağdurlara yaklaşım kılavuzu gibi materyaller oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri

Mağdur hakları konusunda merkez dışı birimlerde kurumsal yapılanma oluşturulması

   Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında suç mağdurlarına yönelik daha etkin bir bilgilendirme, yönlendirme ve 

psiko-sosyal destek hizmeti sunmak, adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruba yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde 

etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sitemi kurulması hedeflenmiş ve bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul Anadolu, İzmir, 

Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize adliyelerinde 01/04/2019 tarihi itibariyle pilot Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri (ADM) 

kurulmuştur.

   Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin yaygınlaştırılması amacıyla ilaveten ilk etapta 27 adliyede daha müdürlüklerinin kurulması amacıyla 

çalışmalar tamamlanmış olup 2020 yılı Şubat ayı itibarıyla faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. 2020 yılı itibarıyla uygulamanın ülke geneline 

yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 

   2019 yılının ikinci yarısında 7188 sayılı Kanun ile kabul edilen 1. Yargı Paketi kapsamında mağdur hakları alanında bir kısım düzenlemelere gidilmiş, adli 

görüşme odaları ve çocuk izlem merkezlerine yasal hüviyet kazandırılmış, çocuk ve aile mahkemelerinde görev yapan uzmanların adliyelerde 

görevlendirmelerinin yolu açılarak adli süreçte sadece belirli mahkemelerde sunulan uzman desteği tüm adli süreci kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

   Yargı Paketiyle getirilen düzenlemeleri tamamlayıcı hükümler ihtiva etmesi beklenen "Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi"nin de 2020 yılı ilk çeyreğinde yayınlanması beklenmektedir. 

   Suç mağdurlarına yönelik bilgilendirici afiş ve broşürler basılmış olup, ortalama 700.000’e yakın broşürün dağıtımı sağlanmıştır. 

   ”Adli Süreçte Suç Mağduru Kadınlar-Analiz Raporu”, “Mağdura Yaklaşım Kılavuzu”- “Adli Süreçte Çocuklar” adı altında kitapların basımı gerçekleştirilek 

ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı sağlanmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç
Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları 

Geliştirmek

Kaynak İhtiyacı

Hedef Adalet Sisteminde Mağdur Odaklı Uygulamalar Geliştirilmesi
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Ölçü Birimi
2017 2018

10 0

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

5 56

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 375.000 0 375.000

2 352.000 0 352.000

727.000 0 727.000

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde “Hukuk ve Adalet” dersinin uygulanma alanının 

genişletilmesi ve dersin zorunlu ders haline getirilmesi için çalışmalar yapılması

    “Türkiye’de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 

imzalanan protokol uyarınca, hukuk ve adalet bilincinin geliştirilmesi ile hak, özgürlük ve sorumluluklarını bilen adil bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 2013-

2014 öğrenim yılından bu yana 6 veya 7 nci sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan Hukuk ve Adalet Dersi, 2018-2019 öğretim yılından itibaren 8 inci sınıflarda 

da okutulmaya başlanmıştır.

   • Milli Eğitim Bakanlığı’ndan elde edilen istatistiklere göre "Hukuk ve Adalet Dersi"ni 2013-2014 eğitim öğretim yılında 26.868 öğrenci, 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında ise 126.847 öğrenci seçmiş olup 2019-2020 eğitim öğretim yılı it ibariyle bu rakam 198.929’dur. Bir önceki yıla göre dersi seçen öğrenci sayısı 

%56 oranında artmıştır.  

   •Ders ile ilgili tanıtım ve farkındalık oluşturma çalışmaları çerçevesinde hazırlanmış olan kamu spotlarının, RTÜK’ten gerekli karar alınarak çeşitli radyo ve 

televizyon kanallarında yayınlanması sağlanmıştır. 

   • Adalet Bakanımız  Milli Eğitim Bakanı ile birlikte 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk günü "Hukuk ve Adalet Dersi" ni seçen 8. sınıf öğrecilerinin dersine 

katılmıştır.                                                                                                                                                                                 

   •Ülke genelinde hukuk ve adalet dersini seçen öğrenciler ve öğretmenlerin katılımlarıyla adliyelere ziyaretler düzenlenmiştir.

   •Hukuk ve Adalet dersinin 2018 yılında müfredat güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Güncellenen program Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığınca onaylanmış olup, öğretim materyali ders kitabı olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında tüm okullara gönderilmiştir.  Dersi seçen öğrenci sayısının 

artması sadece kurumların çalışmalarıyla mümkün olmayıp başka faktörlere de ihtiyaç duymaktadır. Bu dönemde buna ilişkin çalışmalar sürdürülecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde “Hukuk ve Adalet” dersini okutan öğretmenlere 

yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmesi

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi

Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında Öğrencilerde Hukuk Bilincinin Geliştirilmesi Uygulamaları ve “Hukuk ve Adalet” dersi öğretim programı

geliştirmek için 03/12/2012 tarihinde İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanan Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim

Programı’nın Talim ve Terbiye Kurulu’nca 07/06/2013 tarih ve 53 sayı ile 2013- 2014 Öğretim Yılından it ibaren uygulanmasına karar verilmiştir. Hukuk ve Adalet

Dersi 2013 - 2014 öğretim yılından itibaren Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokul 6. veya 7. sınıflarında seçmeli ders olarak uygulanmaktadır.

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Performans Hedefi

Yüzde

Performans Göstergeleri

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

Hedef

Amaç
Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları 

Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi
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Ölçü Birimi
2017 2018

1 0

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

1 1

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 190.000 0 190.000

2 1.000 0 1.000

191.000 0 191.000

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

  29/03/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

09/07/2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmış olup 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımızın teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir. 

  02/05/2019 tarihli ve 30762 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 34 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu tüzel kişiliğini haiz, bilimsel, idari ve mali 

özerkliği olan, özel bütçeli, Adalet Bakanlığı ile ilgili ve merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Adalet Akademisi yeniden kurulmuştur.

  Adalet Komisyonlarının yapısı ve çalışma alanlarına ilişkin olarak mevzuat taslağı çalışmaları yürütülmektedir.

Bakanlık Teşkilat Kanunu teşkilatta gerçekleşen deşiklikler, yeni ihtiyaçlar ile yargı 

alanındaki temel sorunlar ve öncelikler gözetilerek stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde 

yenilenmesi

Yerel düzeyde adalet hizmetlerinin işleyişinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve 

hizmetlerin etkinliğinin artırılması için adalet komisyonlarının yapısı ve çalışma alanlarını 

değiştiren mevzuat değişikliği taslağı hazırlanması

Genel Toplam

Adet

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

1 Mevzuat taslağının hazırlanması

Amaç Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Adalet Bakanlığının Teşkilat Yapısının Etkinliğinin Artırılması ve Adalet 

Komisyonlarının Yeniden Yapılandırılması

Stratejik Planda öngörülen vizyona ulaşması ve Planın başarısı için etkin bir organizasyon yapısının oluşturulması ile fiziki ve teknik altyapının güçlendirilmesi

gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikle yeni bir Teşkilat Kanununun hazırlanması, yine var olan fiziki ve teknik altyapının güçlendirilmesi çalışmasına da hız verilmesi

planlanmaktadır.

Adalet Bakanlığının Teşkilat Yapısının Etkinliğinin

Artırılması ve Adalet Komisyonlarının Yeniden

Yapılandırılması

Performans Hedefi



 

 

 

 

162 

 

Ölçü Birimi
2017 2018

14 1

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

2 5

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 144.100.000 0 144.100.000

2 6.365.000 0 6.365.000

3 365.000 0 365.000

4 480.000 0 480.000

5 260.000 0 260.000

6 821.000 0 821.000

152.391.000 0 152.391.000

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

  2019 yılı içerisinde Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce CTE-Arvento Mobil Sistemleri Entegrasyonu ile BEST Yazılım-CTE/İş Yurtlar Satış Sistemi 

Entegrasyonu olmak üzere 2; Asli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce ise “Adli Sicil Bilgilerinin Kullanılmasına Dair Hizmet Entegrasyon Protokolü” 

kapsamında 3 kurumla entegrasyon tamamlanmıştır. 

  Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek kişiler için e-Devlet üzerinden adlî sicil kaydı sorgulama sonucunun istihdam sağlayacak kurum başvuru 

dosyasına elektronik ortamdan eklenmesine başlatılmış olup uygulamaya devam edilmektedir.

Yurt dışında elçilik ve konsolosluklarca, Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce olmak üzere toplam sekiz 

yabancı dilde adli sicil sonuç belgesinin verilebilmesini sağlayan “Konsolosluk.Net” ‘in güncellemesi yapılarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza hizmet 

verilmeye başlanmıştır.

  Bilişim sisteminin teknolojik altyapısı ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında , faaliyet alanlarındaki iş ve işlemlerin yerine 

getirilmesinde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve bu kapsamda tek bir proje yazılım paketi olarak geliştirilmesi planlanan ve Adli Sicil Bilgi Sistemi 

(ASBS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ve Arşiv Takip Sistemi (ATS) bileşenlerini içerecek ve entegre olarak 

çalışacak sistemin olurluluk raporu ve teknik şartnamenin alt yapısının hazırlanması çalışmaları tamamlanmış olup, doğrudan hizmet alımı yöntemiyle 

TÜRKSAT A.Ş. den hizmet alımı yapılarak projenin analiz kabul çalışmaları başlatılmıştır.

  İstatistik Birimi olarak “Adalet istatistiği üretilen alan sayısının artırılması” faaliyeti kapsamında;

  UYAP’a doğru, eksiksiz ve zamanında veri girişinin önemine yönelik farkındalık artırılması amacıyla eğitimler verilerek, veri girişi yapılan alan sayısının 

çoğaltılması ve istatistik üretilecek alanların artırılması hedeflenmiştir.

  Hukuk mahkemelerinde uygulanan "Arabuluculuk"  alternatif çözüm yolu ile Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesine eklenen 6. fıkra 

(Lekelenmeme Hakkı) kapsamında istatistiklerin elde edilebilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmüştür.                                                                                                                                                                                        

“Veri İzleme ve Değerlendirme Kurulu” çalışmalarına devam edilmiştir.

  Hizmete özel hazırlanan “Adli İstatistikler 2018” kitabı ve Resmî İstatistik Programı gereğince hazırlanan "Adalet İstatistikleri 2018” yayınının basımı, özel 

konulu kitap çalışması kapsamında “Uyuşturucu İstatistikleri 2011-2018” hizmete özel kitabı ile “Adlî İstatistik Bülteni’ tamamlanarak Adli Sicil ve İstatistik 

Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanmıştır. Ayrıca “Cinsel Dokunulmazlığa ve Genel Ahlâka Karşı Suçlar 2011-2018” ve “Boşanma ve 

Boşanma ile İlişkili Davalara Ait İstatistikler 2011-2018” yayınlarına ilişkin kitap tasarımları ve veri analiz çalışmaları ile kitaplarda yer alacak olan tablo ve 

grafiklerin güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır.

Genel Toplam

Performans Göstergeleri

Entegrasyonun tamamlandığı kurum sayısı1

Bilişim sisteminin teknolojik altyapısı ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi

Yargı hizmetlerinde SEGBİS uygulamasının yaygınlaştırılması

Duruşmaların sesli ve görüntülü olarakda kayıt altına alınmasının sağlanması

UYAP'ın yargılamalar açısından önem taşıyan konularda diğer kurumlarla entegrasyonun 

sağlanması

Amaç Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Yargıda Bilişim Hizmetlerinin Geliştirilmesi / Adalet İstatistiklerine İlişkin Kapasitenin 

Güçlendirilmesi

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

sağlanması önem taşımaktadır.

Yargıda Bilişim Hizmetlerinin Geliştirilmesi / Adalet

İstatistiklerine İlişkin Kapasitenin Güçlendirilmesi
Performans Hedefi

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Adet

Yargı bilişim sisteminin mobil uygulamalarının geliştirilmesi

Adalet istatistiği üretilen alan sayısının artırılması
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   "Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Arttırılması için Teknik Yardım” projesinin başlangıç ve tanışma toplantısı 07 Mart 2019 tarihinde, resmî 

açılış toplantısı ise 02 Mayıs 2019 tarihinde yapılmıştır. Proje içeriğinde; adli istatistiklerin içeriği ve yönteminin incelenmesi, bilgi teknolojileri altyapısının 

geliştirilmesi, adli istatistikler ile ilgili farkındalık artırılması ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşların kapasitesinin artırılması olmak 

üzere dört bileşen yer almaktadır. Gelinen aşamada projede yer alan faaliyetlere yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bu doğrultuda;

  30 Eylül-04 Ekim 2019 tarihlerinde Fransa’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş olup, söz konusu çalışma ziyaretinde Fransa Adalet Bakanlığı İstatistik ve 

Araştırma Birimi (SDSE) ile Ceza İstatistikleri Müdürlüğü (DAP), Ceza Hukuku ve Ceza Kurumları Üzerine Sosyolojik Araştırma Merkezi (CESDIP), Hukuki ve 

Adli Araştırma Enstitüsü ile Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) ziyaret edilerek çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır.

  Ayrıca, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nde görev yapan aralarında istatistikçi ve mühendislerin bulunduğu 25 personele 7 Ekim- 8 Kasım 2019 

tarihleri arasında meslekî İngilizce eğitimi verilmiştir. 

  Adli istatistiklerin içeriği ve yönteminin incelenmesi bileşeni içeriğinde yer alan istatistik amaçlı uluslararası suç sınıflaması (ICCS) haritalama çalışması 

için plânlanan üç çalıştaydan birincisi 16-17-18 Aralık 2019 tarihlerinde Afyonkarahisar ilinde, ikincisi ise 15-16-17 Ocak 2020 tarih aralığında Bolu ilinde 

gerçekleştirilecek olup üçüncü çalıştay ile hukuk dava türlerinin sınıflandırılması çalıştayının ise birer aylık periyotlar hâlinde ilerleyen aylarda 2020 yılı Mart 

ayı sonuna kadar yapılması plânlanmaktadır.

  İnsan ticareti, işkence ve kötü muamele, göçmen kaçakçılığı, töre cinayeti suçlarına ilişkin dokuz adet anket formu ile üçer aylık periyodlarla veri 

toplanmasına devam edilmiştir.
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Ölçü Birimi 2018

6

Gerçekleşme

7

2018

3

Gerçekleşme

2

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 500.000 0 500.000

2 50.000 0 50.000

3 100.000 0 100.000

4 50.000 800.000 850.000

700.000 800.000 1.500.000

Kuruma yeni başlayan uzman sayısındaki artış

Hedef Adli Tıp Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Performans Hedefi Adli Tıp Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Adalet hizmetleri alanında önem taşıyan bir diğer alan ise Adli Tıp Kurumunca yürütülen hizmetlerdir. Hizmetlerin ülke geneline yaygınlaşması, teknolojik altyapı ile

donanımın sürekli yenilenmesi ve ülke genelinde hizmet standartlarının oluşturulması, adli bilimler alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, insan kaynaklarının nitelik ve

nicelik olarak güçlendirilmesi bu alandaki çalışmaları oluşturmaktadır.

Performans Göstergeleri 2017

Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

0

3

Akredite olmuş laboratuar sayısı Adet

2019 Hedef

19

Yüzde 2019 Hedef

3

2

2017

1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç

Fiziki ve teknolojik altyapının yenilenmesi

Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

  Adli Tıp Hizmet Birimlerinin, genel olarak hizmet vermeye çalıştıkları adliye ve hastane içindeki alanların yetersiz olması nedeniyle bu alanların müstakil 

yapılara dönüştürülmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 

  Bu kapsamda daha önce yapılan çalışmalara ilave olarak bu yıl Erzurum Adli Tıp Hizmet Binasının geçici kabul aşaması tamamlanmış olup hizmete girmiştir.

  Yakın zamanda Samsun Adli Tıp Hizmet Binasının ise proje çalışmalarına başlanılacaktır. 

  Bingöl, Bursa, Denizli, Hatay, İzmir İllerinin “Adli Tıp Hizmet Binaları”na ait proje çalışmaları tamamlanmış ve inşaat aşamasına gelinmiş, İstanbul, Konya ve 

Malatya İllerinin proje çalışmaları ise devam etmektedir.

  2019 yılında Adli Tıp Kurumu 'nda görev yapan mevcut personel sayısı 808'i kadın, 1286’sı erkek olmak üzere 2094 kişidir. Personel alım ilanına çıkılmış ve 

toplamda 55 personel görevlendirilmeye hak kazanmıştır. Görevlendirilmeye hak kazanan personelin atama işlemleri devam etmektedir.

  2019 yılı sonu itibariyle akredite metot sayısı 22'den 24'e yükseltilmiştir. 2020 yılında 14 metodun daha akreditasyon kapmsaına alınması hedeflenmekte olup, 

metot sayısının artırılması için çalışmalar devam etmektedir. Antalya ve Van ilimizde Acil DNA laboratuvarı faal hale getirilmiş böylece DNA incelemesi yapılan 

laboratuvar sayısı 7'den 9'a çıkarılmıştır.

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

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

geçirilmesi

İnsan kaynakları kapasitesinin  geliştirilmesi

Akredite olmuş laboratuar sayısının artırılması
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Ölçü Birimi
2017 2018

0 100

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

200 601

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 45.000 0 0

0 0 0

(51) Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı (İdari İşler Müdürlüğü ile Daire Mutemetliği, Suç Eşyası Emanet Memurluğu, Arşiv, Adli Tabiplik, Adli Sicil Bürosu,

İzale-i Şüyu Satış Memurluğu, Vezneler ve Kütüphâne dâhil), (51) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, (5) İdari Yargı Adalet

Komisyonu Başkanlığı, (225) İcra ve İflas Müdürlüğü (İlçeler hariç), (109) Ceza ve İnfaz Kurumu (İlçeler hariç), (51) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, (173)

İlçe Adliyesi (İdari İşler Müdürlüğü ile Daire Mutemetliği, Suç Eşyası Emanet Memurluğu, Arşiv, Adli Sicil Bürosu, Ceza ve İnfaz Kurumu, İcra Dairesi, İzale-

i Şüyu Satış Memurluğu, Vezne ve Kütüphane dâhil), (1) Adli Tıp Kurumu, (6) Adli Tıp Grup Başkanlığı, (26) Adli Tıp Şube Müdürlüğü, (9) Noter Odası,

(904) Noterlik Dairesi, (1) TBB, TBB Staj Kredi Fonu, Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu, (25) Baro, (384) İl ve İlçe Seçim Müdürlüğü, (4) Personel Eğitim

Merkezi olmak üzere toplam (2025) birimin denetimi planlanmış olmasına karşın müfettiş sayısının yetersizliği nedeniyle (601) birimin denetimi

tamamlanmış, (164)’ünün teftişi ise devam etmektedir.

   UYAP üzerinden 601 yerde denetim gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda artış gösteren görevlilerin kasa hesaplarına yönelik yolsuzluk teşkil eden eylemlerinin 

önüne geçilebilmesi için Cumhuriyet savcılarının mahkemeler veznesi, icra ve iflas müdürlükleri, suç eşyası emanet büroları ve ceza infaz kurumlarında

bulunan kasa hesapları ile noterlik dairesi hesaplarının denetimine yönelik bilgi ve deneyimlerinin artırılması amacıyla alınan 05/07/2019 tarihli "Bakan

Oluru"na istinaden, 30/10/2019 tarihinde (7) Adalet Başmüfettişi ve Adalet Müfettişinin rehberliğinde (143) ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı

ve mülhakat Cumhuriyet başsavcılığında "Eğitim Amaçlı Kasa Sayım, Tespit ve Denetimi" çalışması başlatılmış olup öngörülen faaliyetler yıl sonu itibarıyla

büyük ölçüde tamamlanmıştır.

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Denetim uygulamalarının UYAP üzerinden de yapılmasının sağlanması

Genel Toplam

Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler

Denetim Mekanizmasının Daha Etkin Hale GetirilmesiPerformans Hedefi

Adet

Performans Göstergeleri

1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Uyap üzerinden de denetimi yapılan yer sayısı

Amaç Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef Denetim Mekanizmasının Daha Etkin Hale Getirilmesi

Adalet hizmetlerinin denetiminin performans odaklı biçimde rehberlik edici bir anlayışla bilişim sistemi üzerinden çalışır hale getirilmesi gerekmektedir. Hedef

kapsamında bu doğrultuda çalışmalar yürütülecektir.
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Ölçü Birimi
2017 2018

250 1.005

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

150 448

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 150.000 0 150.000

150.000 0 150.000

Bu hedef kapsamında; 2018 yılında tüm adli ve idari yargıda harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapan 1.005 kişiye eğitim programı 

düzenlenmiş olup, bu nedenle 2019 yılında hizmet içi eğitim programı plânlanmamıştır. Başkanlığımıza bağlı Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi'nde 2019 yılı 

Nisan ayında 23. dönem adli ve idari yargı hakim ve savcı adaylığı döneminde 448 savcı adayına yönelik Kamu İdaresinin İşleyişine Karşı Suçlar (Zimmet, 

Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma) konularında meslek öncesi eğitim programı düzenlenmiştir. Düzenlenen bu eğitim kapsamında 5018 Sayılı Kanun ve 

bütçelendirme sistemi hakkında da bilgiler aktarılmıştır. 2020 yılı eğitim planı kapsamında ise, hedefe yönelik olarak Rize Personel Eğitim Merkezinde 

Eğitim Modülü Çalıştay ve Hizmet İçi Eğitim Programları düzenlenecektir. 

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Adalet teşkilatında gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi olarak görev yapanlara 

yönelik eğitim çalışmalarının sürekli ve düzenli hale getirilmesi

Genel Toplam

Adet

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

1 Eğitim alan kişi sayısı

Amaç Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Adalet Teşkilatının Mali Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi

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

Adalet Teşkilatının Mali Yönetim Kapasitesinin

Geliştirilmesi
Performans Hedefi
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Performans Hedefi

Ölçü Birimi
2017 2018

10 12

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

18 15

Kaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 80.984.400 0 80.984.400

2 130.568.200 0 130.568.200

3 11.569.200 0 11.569.200

223.121.800 0 223.121.800

Faaliyetler

  Adalet hizmet binalarının yapımı öncesinde; yapılacağı il/ilçenin mevcut nüfusu, nüfus artış hızı, mahkemelerin dosya sayısı, soruşturma sayısı, binada 

görev yapacak hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile personel sayısı vb. kriterler dikkate alınmakta, arsa imar durumunun uygun olması durumunda yapılacak 

binanın daha sonraki yıllarda ihtiyacı karşılayacak büyüklükte olmasına özen gösterilmektedir.

  2019 yılında Alanya, Bulancak, İnebolu, Taşova, Erdemli, Bolvadin, Siverek, Gemlik, Ortaköy, Ürgüp, Gaziantep-Ek adli hizmet binaları; Yüksek Seçim 

Kurulu hizmet binası, Erzurum Adli Tıp Kurumu ile Bursa ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi binaları ile 20 ceza infaz kurumunun inşaatları tamamlanmıştır. 

  5 adet Ceza İnfaz Kurumu proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

  41 adet adliye ve adli tıp binasının proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

  Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi işbirliği ile yürütülen “Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalar 

kapsamında mahkemeler ile Cumhuriyet başsavcılıklarının mekansal olarak ayrılmasına yönelik çalışmalara başlanılmıştır. Adliyelere yapılan ihtiyaç tespit 

ziyaretleri ile mevcut sistemde eksik ve sorunlu görülen noktalar belirlenmiş ve bu sorunların çözüm önerileri belirlenmiştir.  Belirlenen çözüm önerilerine 

ilişkin ilk deneme uygulamaları, pilot adliye olarak seçilen Aydın, Konya, Mardin, Manavgat ve Rize adliyelerinde yapılmasına karar verilmiş, daha sonra 

yeni yapılan adalet saraylarında bu uygulamalara devam edilmiştir.

İhtiyaç durumuna göre önceliklendirme yapılarak adliye binası yapımına devam edilmesi

Adalet teşkilatının teknik altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilmesi

Yeni hizmet binalarında mahkeme ve savcılıkların fiziki mekân olarak ayrılmasının 

sağlanması

Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Hedef Adalet Teşkilatının Fiziki ve Teknik Kapasitesinin Geliştirilmesi

Adalet teşkilatının faaliyet gösterdiği adalet saraylarının modern bir anlayışla yenilenmesi çalışmalarına 2019 yılında da devam edilecektir.

Performans Göstergeleri

Adalet Teşkilatının Fiziki ve Teknik Kapasitesinin Geliştirilmesi

1 Faaliyete geçirilen adliye ve adli tıp bina sayısı (2015 -2019) Adet

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek
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Ölçü Birimi
2017 2018

154 155

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

157 157

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 133.000 0 133.000

133.000 0 133.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef
HSK ile İşbirliği Halinde Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri ile İlk Derece 

Mahkemelerinin Faaliyet Raporları Hazırlamasının Sağlanması

Faaliyetler

Genel Toplam

Yine performans kriterlerini gösterecek şekilde yüksek mahkemeler, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile ilk derece mahkemelerince faaliyet raporları

hazırlanması ve yayınlanmasının sağlanması hedeflenmektedir.

1 Hazırlanan Faaliyet Raporu Sayısı (2015-2019)

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Performans Hedefi

HSK ile İşbirliği Halinde Bölge Adliye ve Bölge İdare

Mahkemeleri ile İlk Derece Mahkemelerinin Faaliyet Raporları

Hazırlamasının Sağlanması

    11 Bölge Adliye Mahkemesi, 7 Bölge İdare Mahkemesi ve 139 Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi  faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığımıza CD ve kitap olarak 

göndermiş, ayrıca internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Kaynak İhtiyacı

Faaliyet raporlarının her yıl hazırlanıp kamuoyuna duyurulmasının sağlanması

Adet

Performans Göstergeleri
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Ölçü Birimi
2017 2018

10 11

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

20 11

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.000 0 1.000

2 10.000 0 10.000

11.000 0 11.000

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

   Türkiye genelinde 2019 yılı sonu itibariyle danışma masası bulunan adliye sayısı 91’dir. Mahkeme Yönetimine Destek Projesi kapsamında bugüne kadar 

145 adliyede ön bürolar kurulmuştur. 

   2019 yılı içerisinde; Akçakale, Amasra, Ankara (Balgat) Ek Hizmet Binası, Ankara (Dışkapı) Ek Hizmet Binası, Didim, Karabük, Malatya, Polatlı, Sandıklı, 

Sarıkaya ve Soma adliyelerinde ön bürolar oluşturulmuştur.

   Danışma Masaları ve Ön Büro kurulan adliyelerde görev yapacak personele belirlenen çalışma standartlarına uygun şekilde gerekli eğitim verilmektedir.

Mahkeme yönetimi sistemi uygulaması ağır ceza merkezleri dışında da yaygınlaştırılması

Adliyelerde danışma masası, ön bürolar ve kısıtlı alan uygulamasının yaygınlaştırılması

Genel Toplam

Adet

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

1
Danışma masası, ön büro ve kısıtlı alan uygulamasının oluşturulduğu yeni adliye 

sayısı

Amaç Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi

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

geneline yaygınlaştırılacaktır.

Mahkeme Yönetimi Sisteminin GüçlendirilmesiPerformans Hedefi
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Ölçü Birimi
2017 2018

0 1

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

1 1

2017 2018

0 1

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

1 3

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 255.000 0 255.000

2 202.000 0 202.000

457.000 0 457.000

   Daha etkin işleyen bir adalet sisteminin tesisi için vatandaşların, paydaşların ve çalışanların sorunlarının öğrenilmesi ve beklentilerinin tespit edilebilmesi 

amacıyla toplantılar yapılmış, yazılı görüşler talep edilmiş, yüz yüze görüşmeler yapılmış ve bire bir vatandaşların görüşleri alınmıştır.

   Bu kapsamda gazeteci, yazar ve siyasetçi 66 kişi ziyaret edilerek yargıya ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ile Yargı Reformu Strateji Belgesi Taslağı 

hakkında tavsiyeleri alınmıştır. 

   Bilişim sistemi üzerinden anket çalışmaları yapılmıştır. Hâkim, savcı, avukat ve yardımcı personel için sistem üzerinden yapılan çoktan seçmeli ve açık 

uçlu anketleri toplam 11.276 kişi doldurmuştur. 

   2019 yılı Ocak ayı içerisinde Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Malatya illerinde yüzyüze görüşme yöntemi ile vatandaşlara yönelik 

“Toplumsal Talep Araştırması” yapılmıştır. 

   2019 yılında eğitim merkezleri ve eğitim yerlerinde çeşitli eğitim programında yardımcı yargı personeline, hizmet içi eğitim programları içerisinde ders 

olarak "etkili iletişim" konusunda eğitim verilmiştir.

HSK ile işbirliği halinde yargı mensuplarına, çalışanlarına yönelik eğitim çalışması 

düzenlenmesi

Halkın adalet sistemine yaklaşımını öğrenmek ve beklentilerini tespit etmek amacıyla 

kamuoyu araştırmaları yapılması

Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Adet

Performans Göstergeleri

1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Düzenlenen eğitim sayısı

Adet2 Kamuoyu araştırması yapılması (2015-2019)

Hedef Yargı Alanında Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

Performans Hedefi Yargı Alanında Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi

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

geliştirilerek rehber hazırlanacaktır.
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Ölçü Birimi
2017 2018

310 74

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

95 48

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 145.000 0 145.000

145.000 0 145.000

Amaç Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef Yargı Medya İlişkilerinin Kurumsal Hale Getirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Performans Hedefi Yargı Medya İlişkilerinin Kurumsal Hale Getirilmesi

Yargı-medya ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve yargıya olan güvenin artırılması ile temel özgürlüklerin güçlendirilmesi amacıyla adliyelerde basın sözcülüğü

kurumunun yapılandırılarak basın sözcülüğü bürolarının oluşturulması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri

Adet1 Basın sözcülüğü eğitimi alan kişi sayısı (2015-2019)

Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

    2019 yılında yeni kurulan 2 ağır ceza merkezi ve faaliyete geçen 4 adli istinaf mahkemesi ile birlikte toplamda 165 birimde faaliyetlerine devam 

etmektedir.

     Yeni kurulan ağır ceza merkezleri ile adli 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.

Kurumsal iletişim ve basın hususlarında merkezde bulunan Bakanlık görevlilerine eğitim verilmiştir.

   Medya-İletişim Bürolarının 2019 yılına ait sayısal ve istatistiki veriler ile söz konusu bürolar tarafından yapılmış olan basın açıklamalarına dayanan 

envanter çalışması yapılarak faaliyetler raporlanmıştır. Basın sözcüsü yargı mensupları ile medya iletişim bürosu personeline yönelik gelecek dönemde 

yapılması planlanan eğitim çalışmalarının hazırlıklarına başlanmıştır. 

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

HSYK ile işbirliği halinde eğitim çalışmalarının sürekli hale getirilmesi
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Ölçü Birimi
2017 2018

1 8

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

1 6

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 15.000 0 15.000

2 30.000 0 30.000

3 20.000 0 20.000

65.000 0 65.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek

Hedef Arşiv Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi Arşiv Hizmetlerinin Geliştirilmesi

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

Performans Göstergeleri

1 Düzenlenen eğitim sayısı Adet

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele yönelik hizmetçi eğitim müfredatına haftada 3 saat olmak üzere arşiv hizmetleri dersi eklenmiştir. Bu 

kapsamda 6 farklı eğitim programı kapsamında toplam 1162 mübaşire eğitim verilmiştir.

Adliye arşivlerinde teknolojik imkanların etkin kullanımının sağlanması

Elektronik arşiv uygulamasının başlatılması

Arşiv konusunda eğitim verilmesi

Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler
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Ölçü Birimi
2017 2018

50 100

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

50 174

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 5.000 0 5.000

2 500 0 500

5.500 0 5.500

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek

Adalet hizmetlerinde görev yapmak üzere atanan uzman (psikolog, pedagog ve sosyal 

çalışmacı gibi) sayısının artırılması

Mahkemeler ve savcılıklarda görev yapmak üzere adli hizmet uzmanlığı kadrosu 

oluşturulması

Hedef Hakim ve Savcılara Yargısal Faaliyetlerinde Destek İmkânlarının Artırılması

Performans Hedefi
Hakim ve Savcılara Yargısal Faaliyetlerinde Destek

İmkanlarının Artırılması

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

geliştirilmesi için program döneminde çalışmalar yürütülecektir.

2018 yılında 631 adet psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı görev yapmakta iken, 2019 yılında 174 personel daha göreve başlayarak bu sayı 805 olmuştur.

Genel Toplam

Adet

Performans Göstergeleri

1
Adalet hizmetlerinde görev yapmak üzere atanan uzman (psikolog, pedagog ve 

sosyal çalışmacı gibi) sayısı

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı
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Ölçü Birimi 2017 2018

5 6

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

7 6

2017 2018

5 5

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

8 9

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 75.000 0 75.000

2 10.000 0 10.000

85.000 0 85.000

Hakim ve savcı sayısındaki artış oranı

YüzdePersonel sayısındaki artış oranı2

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

  Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonunun (CEPEJ) tavsiye kararları da göz önünde bulundurularak ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda hâkim ve savcı sayısının ideal 

seviyeye ulaşması için çalışmalara devam edilmektedir.

  2018 yılında hâkim ve savcı sayısı 19.429 iken, bu sayı %6 artarak 20.630 olmuştur. 2019 yılı it ibariyle 100.000 kişiye düşen hâkim ortalaması 17,1; savcı 

ortalaması ise 8,1'dir. 

  Hali hazırda; 2.703 (2.425 mezun adlî yargı, 278 avukatlık adli yargı) adli yargı hâkim ve savcı adayı, 112 idari yargı hâkim adayı olmak üzere toplam 2.815 aday 

bulunmaktadır.

  Yargı teşkilatının yardımcı yargı personeli sayısının arttırılması hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz yıl içerisinde yardımcı personel sayısı 

127.364’den 139.651’e (%9) yükseltilmiştir. 

Hakim ve savcı adayı alımının yapılması

Personel alımının yapılması

Genel Toplam

Yüzde

Amaç İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek

Hedef

Faaliyetler

Performans Göstergeleri

1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Yardımcı Personel Sayısının Uluslararası Standartlar 

Gözetilerek Artırılması

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

hedefimiz CEPEJ ortalamasına ulaşmaktır.

Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Yardımcı Personel Sayısının

Uluslararası Standartlar Gözetilerek Artırılması
Performans Hedefi
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Ölçü Birimi
2017 2018

2 2

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

1 0

2017 2018

87 82

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

85 84

2017 2018

33 150

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

200 12

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 100.000 0 100.000

2 100.000 0 100.000

3 50.000 0 50.000

250.000 0 250.000

     2.  Başkanlığımız ve Personel Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlerde yapılan anket sonuçlarına göre eğitimlerden 

       memnuniyet oranı 2018 yılında %81 iken, 2019 yılında %84'e yükseltilmiştir. 

Yurtdışı inceleme gezisine katılan yargı çalışanı sayısı3

Eğitici havuzunun oluşturulması ve eğitici eğitimlerinin verilmesi

Diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak uygulamaların yerinde görülmesi ve 

tecrübelerin paylaşılmasının sağlanması

Personel eğitim merkezlerinde yabancı ülke yargı çalışanına eğitim verilmesinin sağlanması

Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

      1.  Yozgat Personel Eğitim Merkezinin inşaatı %95 oranında tamamlanmış olup 2020 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri

1 Faaliyete geçirilen eğitim merkezi sayısı Adet

Amaç İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Yargı Çalışanlarına Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi

Adaletin yeterli bilgiye dayanılmadan dağıtılması, adil yargılanma hakkı ve hak arama özgürlüğünün zedelenmesine neden olacaktır. Bu nedenle adalet hizmetlerinde

kaliteyi yükseltmenin önemli koşullarından biri de iyi eğitim ve öğrenim görmüş, hukuku özümsemiş, güncel gelişmeleri izleyen, sağlıklı yorum yapan, doğru sonuca

varan hukukçuların varlığıdır. Diğer yandan hukukçularda mesleki etik ve objektiflik ancak iyi bir eğitimle sağlanabilir.

Yargı Çalışanlarına Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin

Güçlendirilmesi
Performans Hedefi

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Yüzde2 Eğitimlerden memnuniyet oranı

Adet
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Ölçü Birimi
2017 2018

30 26

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

12 66

2017 2018

43 14

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

15 15

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 380.000 0 380.000

2 451.000 0 451.000

831.000 0 831.000

Yargıda mesleki yetkinliğin artırılmasında yabancı dil bilen yargı mensubu sayısının artırılması da önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. İyi derecede dil bilen,

mukayeseli hukuk uygulamalarını ve güncel hukuki gelişmeleri yakından takip eden yargı mensuplarının adalet hizmetlerine sağlayacakları katkı şüphesiz büyük

olacaktır.

Yargı Mensuplarına Yönelik Yurtdışı Eğitim Faaliyetlerinin

Geliştirilmesi
Performans Hedefi

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

1

Amaç İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Yargı Mensuplarına Yönelik Yurtdışı Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Yurtdışında yabancı dil eğitimi programına katılan sayısı

AdetYurtdışında ylisansüstü eğitime katılan sayısı2

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Hâkimlerin Yabancı Dil ve Yüksek Lisans Eğitimi Projesi çerçevesinde;

- 2019 yılı içerisinde 11 hâkim ve Cumhuriyet savcısı 3 ay süre ile İngiltere'ye dil eğitimine gönderilmiş olup eğitimleri tamamlanmıştır.

- 2019 yılı içerisinde 30 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ise 5 ay Bilkent Üniversitesi, 3 ay İngiltere olmak üzere dil eğitimi alarak eğitimlerini 

tamamlamışlardır.

- 2018-2019 yılları arasında 8 hâkim ve Cumhuriyet savcısı Çin Halk Cumhuriyetinde Çince Dil Eğitimi almışlardır. 

- 2018-2019 yılları arasında 8 hâkim ve Cumhuriyet savcısı Rusya Federasyonu'nda Rusça Dil Eğitimi almışlardır. 

- 2018-2019 yılları arasında 9 hâkim ve Cumhuriyet savcısı Katar'da Arapça Dil Eğitimi almışlardır. 

- 2018-2019 yılları arasında düzenlenen yüksek lisans eğitimi programı kapsamında 15 hâkim ve Cumhuriyet savcısı İngiltere’de yüksek lisans eğitimlerini 

tamamlamışlardır.

- 2015 yılından bu yana toplam yüksek lisans eğitimi alan hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 68'dir. Dil eğitimi alan hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısı da 

225’dir.

Hakim ve Savcıların yabancı dil bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim 

programlarının düzenlenmesi

Yurtdışında lisansüstü eğitim imkanı sağlanması

Genel Toplam

Adet
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Ölçü Birimi
2017 2018

2 1

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

2 6

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 205.000 0 205.000

2 150.000 0 150.000

355.000 0 355.000

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Hedef
Hukuk Eğitimi Ve Öğretiminin Geliştirilmesi ve Kalitesinin Artırılmasını İçin 

Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerle İşbirliği Yapılması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek

Performans Hedefi

Hukuk Eğitimi Ve Öğretiminin Geliştirilmesi ve Kalitesinin

Artırılmasını İçin Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerle

İşbirliği Yapılması

Eğitim yoluyla bu özelliklerin kazandırılması ve güçlendirilmesi için, hukuk fakültelerindeki eğitimin niteliği büyük önem taşımaktadır. Çağdaş bir hukuk eğitiminin

amacı, kuvvetli muhakeme yeteneğine sahip, kendine güvenen, adalet duygusu gelişmiş ve hukukun üstünlüğüne inanan hukukçular yetiştirmek olmalıdır.

Performans Göstergeleri

Adet1
Hukuk Fakülteleri ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik sayısı        

(2015-2019)

Hukuk eğitiminin gözden geçirilmesi ve müfredatın geliştirilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği 

yapılması

Hukuk fakültesi öğrencilerine mahkemelerde, barolarda, meslek kuruluşlarında staj yapma 

imkânının getirilmesi için çalışmalar yapılması

Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

   Ülkemizde hukuk eğitiminin niteliğinin artırılması, müfredatının güncellenmesi, denklik kriterlerinin ve başarı sıralamasının yeniden değerlendirilmesi, 

meslek yüksekokullarında verilen eğitimin geliştirilmesi, öğrencilerin staj imkânlarının artırılması ile güven veren ve erişilebilir bir adalet sisteminin tesisi 

için gerekli hususlarının değerlendirilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Hacı Bayram, Çankaya, İstanbul Ticaret, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk 

Fakültelerinde akademisyenler ile toplantılar düzenlenerek görüş ve öneriler alınmıştır.   

   Türkiye Barolar Birliği, tüm Barolar, TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, tüm hukuk fakülteleri, YÖK ve bazı hukuk 

derneklerine Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık sürecinde katkıda bulunmaları için yazılı olarak davette bulunulmuş, gönderilen görüşleri Belge 

hazırlık sürecinde değerlendirilmiştir.                                                                                                                                                                                
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Ölçü Birimi
2017 2018

2 1

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

2 7

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 275.000 0 275.000

2 160.000 0 160.000

435.000 0 435.000

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

   Yükseköğretim sisteminde 86 üniversite bünyesinde öğrenci alan “adalet programı” bulunmakta olup, söz konusu programların toplam kontenjan sayısı 

14.217’dir.                                                                                                                                                                                                

   Ülkemizde hukuk eğitiminin niteliğinin artırılması, müfredatının güncellenmesi, denklik kriterlerinin ve başarı sıralamasının yeniden değerlendirilmesi, 

meslek yüksekokullarında verilen eğitimin geliştirilmesi, öğrencilerin staj imkânlarının artırılması ile güven veren ve erişilebilir bir adalet sisteminin tesisi 

için gerekli hususlarının değerlendirilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Hacı Bayram, Çankaya, İstanbul Ticaret, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk 

Fakültelerinde akademisyenler ile toplantılar düzenlenerek görüş ve öneriler alınmıştır.                                                                                                                                                                                                            

   Yüksek Yargı, HSK, YÖK ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, Baro başkanları, hukuk fakültesi dekanları ve adalet meslek yüksekokulu temsilcileri ile 

hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bir araya geldiği hukuk eğitimi ve savunma hakkı başta olmak üzere çeşitli konuların ele alındığı geniş katılımlı bir 

Çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Adalet meslek yüksek okullarında uygulanan müfredatın yeknesak hale getirilmesi için ilgili 

kurumlarla işbirliği yapılması

Adalet teşkilatında ihtiyaç duyulan alanlarda (ceza infaz kurumlarının güvenlik hizmetleri 

gibi) program açılması ya da müfredatta gerekli değişikliğin yapılmasının sağlanması

Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek

Hedef
Adalet Meslek Yüksek Okullarında Verilen Eğitimin Geliştirilmesi İçin 

Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerle İşbirliği Yapılması

Performans Göstergeleri

Adet1
Adalet meslek yüksek okulları ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik 

sayısı (2015-2019)

Performans Hedefi

Adalet Meslek Yüksek Okullarında Verilen Eğitimin

Geliştirilmesi İçin Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerle

İşbirliği Yapılması

Yargı teşkilâtı için büyük bir kazanım olan Türkiye Adalet Akademisi, yargı mensuplarının eğitimi açısından hayati derecede öneme sahiptir. Akademinin kurulması,

hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime ivme kazandırmıştır. Yargı çalışanlarının mesleki yetkinliğinin artırılması için adalet meslek yüksek okullarıyla işbirliğine gidilmesi

hedeflenmektedir
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Ölçü Birimi
2017 2018

0 3

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

3 18

2017 2018

2 1

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

2 2

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 33.000 0 33.000

2 1.697.000 0 1.697.000

3 110.000 0 110.000

4 165.000 0 165.000

2.005.000 0 2.005.000Genel Toplam

Faaliyetler

Amaç
Adalet Alanında Uluslararası İşbirliğini Geliştirmek ve AB Katılım Sürecinin Etkinliğini 

Artırmak

Hedef

2

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

•Türkiye Adalet Akademisi’nin organizesinde gerek hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik meslek içi eğitim programları gerekse hâkim-savcı adaylarına 

yönelik eğitim çalışmalarına devam edilmiş, bu kapsamda 2019 yılında Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yöneticileri ve hâkimleri tarafından 

uluslararası adli yardımlaşma, suçluların iadesi, hükümlülerin nakli, Bakanlığımızın görev alanıyla ilgili uluslararası kuruluşların faaliyetleri ve Avrupa Birliği 

ile ilişkiler konularında 18 adet eğitim verilmiştir. Türkiye Adalet Akademisi ile koordinasyon halinde ve ihtiyaca göre söz konusu eğitim faaliyetlerine 

devam edilmesi planlanmaktadır.

• 2019 yılı itibariyle 12 yurt dışı teşkilatımızda 15 adalet müşaviri görev yapmaktadır. Bu kapsamda; ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve 

Rusya Büyükelçiliklerimizde 7 yurt dışı adalet müşavirimiz ve ayrıca, Birleşmiş Milletler (New York ve Cenevre), Avrupa Birliği (Brüksel), Avrupa Konseyi 

(Strazburg), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (Viyana) nezdindeki Daimi Temsilciliklerimizde 8 yurt dışı adalet müşavirimiz görev yapmaktadır.

• Adli işbirliği alanında (ikili ve çok taraflı) uluslararası anlaşmalara taraf olunmasına yönelik strateji devam etmekte olup, bu kapsamda; 

- “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”16 Nisan 2019 tarihinde 

Ankara’da imzalanmıştır. 

- “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” (Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi) 7 Ağustos 

2019 tarihinde Singapur’da imzalanmıştır.

Küresel ve bölgesel uluslararası kuruluşlarda görev alanımızla ilgili Türkiye’nin etkinliğinin 

artırılması

Bölgesel ve ikili düzeyde toplantılar düzenlenerek sorunların tespit edilmesi ve çözüm 

önerileri geliştirilmesinin sağlanması

İhtiyaç duyulan ülkelerle adli yardımlaşma anlaşmalarının imzalanması

Adli Yardımlaşma ve Adlî İşbirliğinin GeliştirilmesiPerformans Hedefi

Adet1 Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı

Adet

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Adli Yardımlaşma ve Adlî İşbirliğinin Geliştirilmesi

Adli yardımlaşma konusunda yararlanıcıların bilgilendirilmesinin  sağlanması

Soruşturmanın etkinliği ceza adalet sistemini doğrudan etkileyen önemli unsurlardan biridir. Soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesi, maddi gerçeğin ortaya

çıkmasına, yargılamaların kısa sürede ve isabetli kararlarla bitirilmesine hizmet etmektedir. Her suç türüne göre soruşturma aşamalarının belirlenmesi, uygulanacak

süreçlerin ve takip edilecek işlemlerin önceden bilinirliğinin sağlanması gerek uygulayıcılar gerekse adalet hizmetlerinden faydalananlar için hayati öneme sahiptir.

Akdedilen yeni uluslararası sözleşme sayısı

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri
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• Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yöneticilerine, hâkimlerine ve çalışanlarına yönelik meslek içi eğitim faaliyeti kapsamında; 27 Mart 2019 

tarihinde Avrupa Birliğinin Tarihi, Yapısı ve Türkiye ile İlişkileri, 18 Nisan 2019 tarihinde Avrupa Konseyinin Tarihi Yapısı ve Organları, 31 Ekim 2019 

tarihinde ise Birleşmiş Milletlerin Genel Yapısı İşleyişi ve Temel Mekanizmaları hakkında sunumlar yapılmıştır. 

• Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü hâkim ve uzman yardımcılarının bilimsel kapasitesinin arttırılması ile Genel Müdürlüğün çalışma alanlarıyla 

ilgili hususlarda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, dört ayda bir Türkçe-İngilizce çıkartılan “Uluslararası Hukuk Bülteni”nin 2019 yılı Ocak ayında On 

altıncı (16.), Mayıs ayında On yedinci (17.) ve Aralık ayında On sekizinci (18.) sayılarının basımı yapılarak Bakanlık Merkez Teşkilata ve ilgili kurumlara 

dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca söz konusu bültenler ilgili Genel Müdürlüğün web sitesinde yayınlanarak, kamuoyunun erişimine sunulmuştur.

• Bölgesel ve ikili düzeyde toplantılar düzenlenerek sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla yabancı ülkeler ile yurt içinde ve 

yurt dışında her yıl düzenli olarak toplantı ve görüşmeler yapılmaktadır. Bölgesel işbirliğini arttırmaya yönelik uluslararası kuruluşlar nezdinde düzenlenen 

toplantılara düzenli olarak katılım sağlanmaktadır. Bu kapsamda; 2019 yılında 303 yurt içi ve 118 yurt dışı toplantıya katılım sağlanmıştır. 
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Ölçü Birimi 2017 2018

0 3

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

3 3

2017 2018

1 11

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

12 12

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 110.000 0 110.000

2 165.000 0 165.000

3 55.000 0 55.000

330.000 0 330.000

Sınır Aşan Örgütlü Suçlar, Terör, Terörizmin Finansmanı,

Sanal Ortamda İşlenen Suçlar, İnsan Ticareti, Göçmen

Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları

Alanlarında Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

2

Adet

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Amaç
Adalet Alanında Uluslararası İşbirliğini Geliştirmek ve AB Katılım Sürecinin Etkinliğini 

Artırmak

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Sınır Aşan Örgütlü Suçlar, Terör, Terörizmin Finansmanı, Sanal Ortamda İşlenen 

Suçlar, İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları 

Alanlarında Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi

Küresel bir sorun haline gelen ve uluslararası ortak mücadeleyi zorunlu kılan terörizm ve finansmanı, sanal ortamda işlenen suçlar, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı

ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti gibi alanlarda etkin ve verimli bir adli yardımlaşmanın hayati önemi bulunmaktadır.

adına koordinasyon görevi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde 

OECD ile ilgili üç, GRECO ile ilgili üç, BMYMS ile ilgili iki, G-20 ile ilgili üç olmak üzere toplam on bir toplantıya katılım sağlanmıştır. 

Suçlarla Mücadele Merkezi) ve SEEPAG (Güneydoğu Avrupa Savcılar Danışma Grubu) kurumları ile Bakanlığımız yakın işbirliği halindedir.  8 Mayıs 2018 

tarihinde yapılan SEEPAG'in 29. toplantısında anılan kuruluşun dönem başkanlığını ülkemiz adına Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü devralmıştır. 

Bu çerçevede, ilgili Genel Müdürlüğün ev sahipliğinde ve dönem başkanı sıfatıyla 2 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da SEEPAG'in 30. toplantısı “SEEPAG 

Ülkeleri Arasında Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadelede Uluslararası Adlî İşbirliğinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri” teması ile 

gerçekleştirilmiştir. 

ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bu birimler aracılığıyla iletilen adli işbirliği taleplerinin daha hızlı ve etkili şekilde cevaplandırılabilmesi amacıyla Dış 

İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tetkik hâkimleri irtibat noktası olarak görev yapmakta olup, EUROJUST/EJN nezdinde adli işbirliği taleplerinin 

takibi ve koordinasyonun sağlanması için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. Bu çerçevede, 26-28 Haziran 2019 tarihinde Bükreş’te gerçekleştirilen EJN’nin 

52. Genel Kuruluna katılım sağlanmıştır. 

yurt dışında her yıl düzenli olarak toplantı ve görüşmeler yapılmaktadır. Bölgesel işbirliğini arttırmaya yönelik uluslararası kuruluşlar nezdinde düzenlenen 

toplantılara düzenli olarak katılım sağlanmaktadır. Bu kapsamda; 2019 yılında 303 yurt içi ve 118 yurt dışı toplantıya katılım sağlanmıştır.

İlgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi

Yabancı ülkeler ile adli işbirliğinin etkinliğinin artırılması

Soruşturma ve kovuşturmaların yürütülmesinde uluslararası standartlar konusunda temel 

eğitim materyali oluşturulup, eğitim programları düzenlenmesi

Genel Toplam

Performans Göstergeleri

Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı1

Adetİkili işbirliği çerçevesinde düzenlenen toplantı sayısı
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Ölçü Birimi
2017 2018

3 3

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

3 8

2017 2018

10 10

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

10 1

2017 2018

7 19

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

0 0

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.436.000 0 1.436.000

2 324.000 0 324.000

3 421.000 0 421.000

4 165.000 0 165.000

5 599.000 0 599.000

2.945.000 0 2.945.000

AB Hukuku Konusunda Farkındalığın ArtırılmasıPerformans Hedefi

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

Genel Toplam

Amaç
Adalet Alanında Uluslararası İşbirliğini Geliştirmek ve AB Katılım Sürecinin Etkinliğini 

Artırmak

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

AB Hukuku Konusunda Farkındalığın Artırılması

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

yapılması gerekmektedir.

Yurtdışı çalışma ziyaretine katılan sayısındaki artış2

YüzdeTercümesi yapılan AB Adalet Divanı karar sayısı3

AB Hukuku konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde hakim ve savcı 

adayları ile yargı mensuplarına yönelik eğitim faaliyetlerinin Düzenlenmesi

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

  04.10.2019 tarih ve 2019/20 Sayılı "AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi" Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

ile Adalet Bakanlığı Yargı Sektöründe "Katılım Öncesi Mali Yardım" fonları kapsamında Lider Kurum rolünün gereği olarak Akreditasyon süreci devam 

etmektedir. 

  Yurtdışı çalışma ziyaretleri kapsamında 4 adet TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişimi)  faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, 11 hâkim ve Cumhuriyet savcısının 

katılımı sağlanmıştır.

  Hâkim ve Savcılar için Avrupa Birliği Hukuku El Kitabı, Avrupa Birliği Yargı ve Temel Haklar Faslı (23. Fasıl) Bağlamında Yargının İşleyişi ve Avrupa 

Birliği’nde Şüphelilerin ve Sanıkların Usulî Hakları adlı kitapların dizgi çalışmaları tamamlanmıştır.

  Avrupa Komisyonu'nun Türkiye Raporuna ilişkin Ülke katkımızın sunulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

  Avrupa Yargı Ağı (EJN) ve Avrupa Birliği Adli İşbirliği Birimi (EUROJUST) kurumlarının, ülkemizin ilgili mercileri tarafından daha etkin ve verimli 

kullanılabilmesi ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bu birimler aracılığıyla iletilen adli işbirliği taleplerinin daha hızlı ve etkili şekilde cevaplandırılabilmesi 

amacıyla Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tetkik hâkimleri irtibat noktası olarak belirlenmiştir.

Adet

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

ziyaretleri düzenlenmesi

AB Adalet Divanı'nın önemli kararlarının tercümesinin yapılması

AB Hukuku ile ilgili temel kaynakların  Türkçe'ye çevrilerek yayınlanması

Akreditasyon sürecinin tamamlanması

Düzenlenen eğitim sayısı1

Yüzde
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Ölçü Birimi
2017 2018

5 5

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

8 10

2017 2018

10 10

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

10 11

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 417.000 0 417.000

2 411.000 0 411.000

3 301.000 0 301.000

4 301.000 0 301.000

1.430.000 0 1.430.000

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin adalet sistemimize etkisi tartışmasızdır. Avrupa Birliğinin ulusüstü yapılanması Birliğe entegrasyonu ve oluşturulan hukuki çerçevenin

ülke hukukuna uygulanmasını öngörmektedir. AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında son yıllarda önemli adımlar atılmış olup çalışmalar halen sürmektedir.

Yurtiçi ve yurtdışı eğitim çalışmalarına katılan sayısındaki artış oranı

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

AB Katılım Sürecinde Proje Geliştirme ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması

AB Proje Uygulamaları Dairesi Başkanlığının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi  ve 

akreditasyon sürecinin tamamlanması

Proje konusunda mesleki becerinin geliştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında eğitim 

çalışmaları düzenlenmesi

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

Projelerin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik izleme ve kontrol kapasitesi 

geliştirilmesi

AB Katılım Sürecinde Proje Geliştirme ve Uygulama

Kapasitesinin Artırılması
Performans Hedefi

AdetUygulanan aktivitelerin sayısı sayısı1

Adet

Genel Toplam

Faaliyetler

Amaç
Adalet Alanında Uluslararası İşbirliğini Geliştirmek ve AB Katılım Sürecinin Etkinliğini 

Artırmak

Hedef

2

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

IPA Fonlarının etkin ve verimli kullanılması için hazırlanan IPA Eylem Planı uygulamaya konulmuştur. Planın izlemesi Cumhurbaşkanlığı tarafından 

yapılmaktadır. 2019/20 sayılı "AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi" Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ihdas 

edilmiştir.

İlgili Genelge ve Adalet Bakanlığı Yargı Sektöründe "Katılım Öncesi Mali Yardım" fonları kapsamında Lider Kurum rolünün gereği olarak Akreditasyon süreci 

devam etmektedir.

28 Mart 2019 tarihinde ve 26 Aralık 2019 tarihinde birim amirlerinin katılımıyla Proje Eşgüdüm Kurulu (PEK) toplantısı gerçekleştirilmiştir. PEK 

toplantılarının düzenli aralıklarla 3 ayda bir gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

23 Mayıs 2019 ve 04 Kasım 2019 tarihlerin de Yargı Sektörü İzleme Komitesi toplantısı yargı sektöründeki tüm kurumların katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

IPA III Dönemi (2021-2027) için yargı birimlerinden toplanan toplam 21 adet proje önerisi AB Başkanlığı’na iletilmiştir.

Toplam 18.550,00 Avro Bütçeli 7 projenin ihale belgeleri üzerindeki hazırlıklar devam etmekte olup Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanması 

planlanmaktadır.

Uygulanan 12 Projenin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin ölçülmesi için proje izleme ve raporlama faaliyeti 2020 yılının ilk yarısında gerçekleştirilecektir.

Uygulanan projelerin 3 ayda bir gerçekleştirilen Proje Yürütme Kurulu toplantılarına katılım sağlanmaktadır. 

06 Ocak 2020 tarihinde yargı sektöründe yer alan tüm birimlere uygulanmış olan ve uygulaması devam eden projelerin Proje Faaliyet Raporlarını iletmeleri 

için resmi yazı yazılmıştır.
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2019 yılında gerçekleştirilen eğitim çalışmaları aşağıda sıralanmıştır:

• 02-04 Nisan 2019 tarihleri arasında Programlama ve İhale Belgesi Hazırlama Eğitimi alınmıştır.

• 02-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) bünyesinde 1 tetkik hakimi Mali 

İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi Programına katılmışlardır.

• 08 Mayıs 2019 tarihinde İş yükü analizi, usulsüzlük yönetimi ve hazine insan kaynakları ve denetim portalı hakkında 6 kişi eğitim almıştır.

• 4-6 Kasım 2019 tarihinde Bakanlık Tetkik Hâkimi, sosyal çalışmacı, adalet uzmanı, psikolog ve şube müdür vekilinden oluşan 10 kişinin STEP Projesi 

kapsamında kapasite geliştirme eğitimi alması sağlanmıştır.

• 10-12 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye'de Sonuç Odaklı İzleme (ROM) için Teknik Yardım Projesi Faz III kapsamında Programlama, İzleme ve 

Değerlendirme konulu eğitim programına katılım sağlanmıştır. 

• 16-18 Aralık 2019 tarihinde STEP Projesi kapsamında kapasite geliştirme eğitimi 3 kişiye verilmiştir. 

• Toplumsal Cinsiyet'e Genel Bakis ve Toplumsal Cinsiyet’in Projelerde Uygulanması Eğitimi düzenlenmiştir.

Düzenlenen bu eğitimlere toplam 34 kişi katılım sağlamıştır. 

Yargı birimlerinden projeler konusunda eğitim ihtiyacı duyulan alanlar belirlenmiş ve 60 kişiden oluşan katılımcı listesi oluşturulmuş olup STEP projesi 

kapsamında ilerleyen dönemlerde gerekli eğitimleri almaları için AB Başkanlığı ile iletişime geçilecektir.

Ayrıca 2019 yılı içerisinde 4 TAİEX faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, bu eğitim çalışmaları, çalıştay ve çalışma ziyaretlerine Bakanlığımızı temsilen toplam 11 

kişi katılım sağlamıştır. Katılım sağlanan faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:

• Uzlaştırma CİGM Çalışma ziyareti 25-27 Haziran 2019 tarihlerinde Fransa/Paris’te,

• Çok Ülkeli TAİEX Çalıştayı 4-5 Mart 2019 tarihlerinde Saraybosna’da,

• Avukatlara Yönelik Şikâyetler Hakkında Usul ve Esaslar çalışma ziyareti 10-11 Eylül 2019 tarihlerinde Almanya/Berlin’de,

• Sınır Ötesi Örgütlü Suçlarla Mücadele konusunda Savcılar için 20. Uluslararası TAIEX Forumu 25-27 Kasım 2019 tarihinde Almanya Dresden'de 

gerçekleştirilmiştir.
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Ölçü Birimi
2017 2018

1 1

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

1 1

2017 2018

10 19

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

10 15

2017 2018

50 58

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

25 50

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 10.000 0 10.000

2 15.000 0 15.000

3 350.000 0 350.000

4 250.000 0 250.000

5 15.000 0 15.000

6 5.000 0 5.000

7 5.000 0 5.000

8 5.000 0 5.000

655.000 0 655.000

Arabuluculuk merkezi kurulan adliye sayısı3

Sicile kayıtlı arabulucu sayısının artırılması

İlköğretimden itibaren arabuluculuk kültürünün oluşması için Milli Eğitim Bakanlığı ile 

işbirliği yapılarak, akran arabuluculuğu müessesesinin yaygınlaştırılmasının sağlanması

Genel Toplam

Adli yardım hizmetlerinden arabuluculuğa başvuracakların da faydalandırılmasının 

sağlanması

Arabuluculuğa başvurmayı teşvik edecek hukuki ve mali avantajların sağlanması

Arabuluculuk eğitim modülünün oluşturulması, geliştirilmesi ve arabuluculuk eğitiminin 

etkinliğinin artırılmasının sağlanması

Kaynak İhtiyacı

Adet

Performans Göstergeleri

1 İhtiyacın tespiti halinde mevzuat taslağının hazırlanması

YüzdeSicile kayıtlı arabulucu sayısındaki artış2

Adet

Hukuki Uyuşmazlıklarda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm

Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi

Arabuluculuk bilincinin artırılması için yargı mensupları, çalışanları ve kamuoyuna yönelik 

farkındalık artırma ve eğitim çalışmaları yapılması memnuniyet anketleri, toplantı, seminer, 

kamu spotu, kitap, afiş, broşür vb.)

Arabuluculuğun etkin şekilde uygulanmasına yönelik olarak adliyeler ve barolarda 

arabuluculuk merkezleri kurulması

Arabulucuların mesleki sorumluluk sigortası kapsamına dahil edilmesinin sağlanması

Amaç Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Etkinliğini Artırmak

Hedef

Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Hukuki Uyuşmazlıklarda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Günümüzde uyuşmazlıkların tarafların karşılıklı müzakeresi ve mutabakatı ile çözülmesi en ideal uyuşmazlık çözme yöntemi haline gelmiştir. Yargılamaların makul

sürede bitirilememesi; uyuşmazlıklarda barışçıl çözüm arayışları ve toplumsal uzlaşma gibi olgular uyuşmazlıkların alternatif yollarla çözümü yönündeki gelişmeleri

doğurmuştur. Dünya genelinde uyuşmazlık çözümünde dava yolunun her zaman en uygun yol olmadığı gibi, başvurulacak tek yol da olmadığı fikri güçlenmiş ve

birçok ülke uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yöntemler uygulamaya başlamıştır. Söz konusu yöntemler, uygulandıkları ülkelerde ilk olarak basit uyuşmazlıkların

çözümü için düşünülmüş, ancak zaman içerisinde daha kapsayıcı hale geldiği görülmüştür. Pek çok ülkede hukuki uyuşmazlıkların önemli bir kısmının bu usullerle

çözüldüğü görülmektedir.
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2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

  2018 yılı sonunda sicile kayıtlı arabulucu sayısı 9490 iken, 2019 yılı sonunda sicile kayıtlı arabulucu sayısı %15'lik artış ile 11016'a ulaşmıştır. Ayrıca 58 

olan adliyelerde bulunan arabuluculuk bürosu sayısı yılsonu itibariyle 108’dir. 

  6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca; iş uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk kapsamında 

yapılan başvurularda anlaşma sağlanmaması halinde 2 saatlik arabuluculuk ücreti Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır. Bu kapsamda; Arabuluculuk Asgari 

Ücret tarifesinde gerekli güncellemeler yapılarak,  Arabuluculuk Kurulu tarafından 23.12.2019 tarihli toplantıda kabul edilen 2020 yılı Arabuluculuk Asgari 

Ücret Tarifesi, 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda mevzuat hazırlık 

çalışması yapmak üzere 10/06/2019 tarihli Bakan Oluru ile oluşturulan Bilim Komisyonu ilk toplantısını 28/11/2019 tarihinde yapmış olup, çalışmalarına 

devam etmektedir.

  02 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararının 1. maddesi ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri 

kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %18'den %8’e indirilmiştir. 

  Yapılan mevzuat çalışmaları neticesinde 2017 yılında oluşturulan Arabuluculuk Eğitim Modülü ‘nün 2019 yılında güncellenmesi tamamlanarak eğitim 

kuruluşlarına dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

  2019 yılı içerisinde asliye ticaret, tüketici, asliye ve sulh hukuk ile fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görevli 1200’e yakın hâkimin katılımı ile 7 

farklı tarihte “Arabuluculuk Uygulamaları Hâkim Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bölge Adliye Mahkemesi başkan ve üyelerine yönelik olarak toplam 11 

ilde farklı tarihlerde "Arabuluculuk ve Bilirkişilik Hakim Eğitimi" gerçekleştirilmiştir.

  İşçi-işveren uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk ile ilgili Ankara’da 10, İstanbul’da 6,  Antalya, Kocaeli, İzmir, Uşak, 

Denizli, Kahramanmaraş, Kayseri, Mersin, Samsun, Adana ve Gaziantep’te 1’er olmak üzere toplamda 27 adet seminer, sempozyum, panel ve toplantı 

etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir.   

 Uluslararası alanda imzalanan arabuluculuk anlaşmalarının iç hukuk yönünden tanınması ve tenfizi amacıyla amacıyla "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan 

Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" (kısaca "Singapur Sözleşmesi), 7 Ağustos 2019 tarihinde Singapur'da, Adalet Bakan 

Yardımcımız Sayın Zekeriya Birkan’ın katılımı ile imzalanmıştır. 

  31.01.2019 tarihinde gerçekleştirilen “Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyum”u kitap haline getirilerek 5000 adet basımı ve dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. Yine Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı güncellenerek 10.000 adet basılmıştır.  “Aile Arabuluculuğu Rehberi” çalışmaları son 

haline gelmiş olup, 2020 yılı içerisinde yayımlanması planlanmaktadır.  

  Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı İlker Koçyiğit ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alper Bulur tarafından yazılan “Ticari 

Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk” kitabından 10.500 adet bastırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

  Ayrıca Yayın İşleri Daire Başkanlığı tarafından 1000 adet Arabuluculuk Mevzuat Kitapçığı bastırılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
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Ölçü Birimi
2017 2018

12 7

2019 Hedef Gerçekleşme

15 26

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 250.000 0 250.000

2 30.000 0 30.000

3 10.000 0 10.000

290.000 0 290.000

Hedef

Adet

Performans Göstergeleri

1 Düzenlenen etkinlik sayısı

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Ceza Alanında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerini

Geliştirilmesi

   Uzlaştırma kurumunda bilgi ve farkındalığın artırılması, mevzuat analizi yapılması, kurumun uygulama safhasındaki sonuçlarının değerlendirilmesi ve 

mukayeseli hukuk bakımından incelenmesi, uzlaştırmacıların eğitim ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi ve uygulama örneklerinin iyileştirilmesi 

amacıyla, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile 24-25 Ocak 2019 

tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde "Ceza Yargılamasında Bir Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Uzlaştırma ve Uygulamaları" adlı bir sempozyum 

gerçekleştirilmiştir. 

   Cumhuriyet başsavcılıkları ve uzlaştırmacıları teşvik etmesi, kurumun kamuoyu nezdinde bilinirliğinin artırılması amaçlarıyla; uzlaştırmada başarılı 

Cumhuriyet başsavcıları, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcıları ve uzlaştırmacılara ödül ve teşekkür belgesi verilmesi için 14-15 Mart 2019 

tarihlerinde Ankara Hâkimevi’nde “Uzlaştırma Ödül Töreni ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Basit Yargılama Çalıştayı” düzenlenmiştir. Ödül 

töreninin bitimini müteakip; kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumunun mevcut durumunun analizi ve etkin hale getirilmesi için yapılabilecek 

hususlar ile basit yargılama ve ceza kararnamesi kurumlarının mukayeseli hukuk açısından değerlendirilmesi ve mevzuatımız yönünden tartışılması 

amacıyla Cumhuriyet savcısı, hâkim ve akademisyenlerin katılımıyla Çalıştay gerçekleştirilmiştir.                                                                                     

    Hukuk fakültelerinde uzlaştırma kurumuna ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla 29.03.2019 tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde, 26.04.2019 

tarihinde ise Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde hukuk fakültesi öğrencilerine seminerler verilmiştir.

    Ceza Muhakemesi Kanununun "Uzlaştırma" kenar başlıklı 253 üncü maddesinin yirmi dördüncü fıkrası uyarınca uzlaştırma bürolarının kurulması zorunlu 

hale getirilmiş olup, 592 adliyenin tamamında uzlaştırma büroları ihdas edilmiş olup, 2017 yılından itibaren aktif bir şekilde çalışmaktadır.

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Uzlaşmanın etkin bir şekilde uygulanması amacıyla hakim savcı ve uzlaştırmacılara yönelik 

eğitim faaliyetlerinin yapılmasının sağlanması

Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde kurulan uzlaşma bürolarının etkinliğinin artırılması

Soruşturmaların fail ile kamu arasında anlaşarak sonlandırılabilmesine yönelik çalışmaların 

yapılması

Genel Toplam

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Ceza Alanında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerini Geliştirilmesi

Ülkemizde 2005 yılından it ibaren yeni bir ceza adaleti sistemine geçilmiştir. Bu sistemin getirdiği önemli yeniliklerden biri de uzlaşma kurumudur. Ceza Muhakemesi

Kanunu’nda 2006 ve 2009 yıllarında yapılan değişiklikler ile uzlaşma kurumunun ceza muhakemesi sisteminde daha etkin hale getirilmesine çalışılmıştır. Uzlaşmaya

ilişkin hükümlerin uygulanabilirliğinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Stratejik Plan kapsamında bu kurumun tüm yönleriyle tartışılması, sorunlu noktaların tespit

edilmesi ve çözümü için gerekenlerin yapılması tasarlanmaktadır. Diğer yandan ceza yargılaması alanında önümüzdeki dönemde ülkemizde tartışılması gereken

konulardan biri ise soruşturmaların fail ile kamu arasında uzlaşılarak sonlandırılabilmesi olacaktır.

Performans Hedefi

Amaç Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Etkinliğini Artırmak
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    Uzlaştırma kurumunun geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılması amacıyla Fransa'ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi hususunda Teknik Destek ve Bilgi 

Değişimi Ofisi'ne yaptığımız başvuru kabul edilmiş, 25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında, Fransa’nın Paris şehrine “Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma 

Mekanizması” konulu çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Fransa Adalet Bakanlığı ve Fransa Bölge Mahkemesi yetkilileri ile görüşmeler 

yapılarak uzlaştırma kurumu, sürecin yürütümü ve ceza hukuku sisteminde yer alan diğer alternatif çözüm yöntemleri; uzlaştırmacılarla bir araya gelinerek 

de uzlaştırma sürecinin işleyişi hakkında bilgi edinilmiştir.

   24 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlatılan 2019 yılı uzlaştırmacı eğitimleri, 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sona ermiştir.  Süreçte, eğitimlerin etkin ve 

mevzuata uygun bir şekilde yapılması için, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından eğitim programlarının takibi, koordinasyonu ve denetimi 

gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında 55.310 kişi uzlaştırmacı eğitimi almıştır.

   2019 yılında kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'nde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacı kapsamında, ceza 

uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması bir hedef olarak belirlenmiştir. 

7188 sayılı Kanun ile ceza muhakemesinde geleneksel kovuşturma usulüne alternatif oluşturacak seri muhakeme usulüne ilişkin 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinde düzenleme ile ihdas edilmiştir. Söz konusu kuruma ilişkin düzenlemeler 01/01/2020 tarihi itibarıyla 

uygulanmaya başlanmıştır. Aynı Kanunla uzlaştırma, önödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumlarının kapsamı genişletilmiş, uzlaştırma 

süresi artırılmış, önödemenin fail tarafından taksitler halinde yerine getirilebilmesine imkanı sağlanmıştır. 

   Seri muhakeme usulüne ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Yönetmelik çalışması gerçekleştirilmiş, hazırlanan “Ceza Muhakemesinde Seri 

Muhakeme Yönetmeliği” Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

   Türk ceza adalet sistemine kazandırılan ve yeni birer kurum olan seri muhakeme ve basit yargılama usulünün kapsamı, uygulanma şekli ve bahse konu 

kurumlardan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususları tartışmak amacıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Adalet 

Akademisi işbirliği halinde Kasım ve Aralık ayları içerisinde ülke genelinde 18 ayrı yerde toplam 2.850 hâkim ve Cumhuriyet savcısına "Ceza 

Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri" konulu seminer ve eğitimler gerçekleştirilmiştir. 
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Ölçü Birimi
2017 2018

11 6

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

19 20

2017 2018

5 30

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

32 20

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

0 0 0

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

İnsan Kaynakları Kapasitesinin Artırılarak Mesleki Performansın İyileştirilmesi

Geçtiğimiz süreçte icra satışlarına UYAP aracılığıyla elektronik teklif yoluyla katılma imkânı sağlanmıştır. Bunun yanında ayrıca, icra ve iflâs dairelerinde yapılan tüm

işlemlerin elektronik ortamda, güvenli elektronik imza ile yapılmasına olanak tanınmasının yanı sıra, icra ve iflâs dairelerine yapılacak her türlü tahsilat ve reddiyatın

banka aracılığıyla yapılarak nakit para alış verişinin önüne geçilmiş ve icra kâtipliği kadrosu ihdas edilmiştir.

Hizmet içi eğitim sayısı

YüzdePersonel sayısındaki artış oranı

Kaynak İhtiyacı

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

   2019 yılı içerisinde 10 grup halinde 600 icra müdürüne ve yine 10 grup halinde de 700 icra kâtibine eğitim programları kapsamında mesleki 

yetkinliklerinin artırılmasına ilişkin eğitim verilmiştir. 

   Yıl içerisinde 1.100 icra kâtibi alımı yapılmıştır. 2019 yılı Ocak ayında 5.400 olan personel sayısı %18 artışla 6.500’e ulaşmıştır. Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığından istenilen personel kadro ihdası gerçekleşmediğinden yılbaşında belirlenen hedef gerçekleştirilememiştir. 

İhtiyaca göre icra ve iflas personelinin alımına devam edilmesi

İcra ve iflas personelinin hizmet öncesi eğitime tabi tutulmasının sağlanması

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

eğitim verilmesi

Etik kurallarının belirlenmesi

Genel Toplam

Faaliyetler

Amaç İcra - İflas Sistemini Geliştirmek

Hedef

2

İnsan Kaynakları Kapasitesinin Artırılarak Mesleki

Performansın İyileştirilmesi
Performans Hedefi

Adet1
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Ölçü Birimi
2017 2018

33 47

2019 Hedef Gerçekleşme

60 60

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.500.000 0 1.500.000

2 0 0 0

3 0 0 0

4 3.000.000 0 3.000.000

4.500.000 0 4.500.000

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Yeni İcra Dairesi Modelinin Yaygınlaştırılması

İcra iflâs sisteminin yeniden yapılandırılması, icra hizmetlerinde verimlilik ve etkililiğinin arttırılması çalışmaları kapsamında, aynı mahalde birden fazla icra dairesi

uygulamasının terk edilerek tek bir icra dairesi kurulması ve icra hizmetlerinin uzmanlaşmış alt bürolar eliyle yürütülmesi amacıyla pilot adliyelerde yeni icra dairesi

modeli uygulaması başlatılmıştır.

Yeni İcra Dairesi Modelinin YaygınlaştırılmasıPerformans Hedefi

AdetYeni icra dairesi modeli uygulanan adliye sayısı1

Amaç İcra - İflas Sistemini Geliştirmek

Hedef

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

    İcra Dairelerinin yönetim ve teşkilat yapısının güçlendirilmesi açısından yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılmaya devam edilmiştir. 2018 yılında 47 

mahalde yeni icra dairesi modeli uygulanmış iken, 2019 yılında bu mahal sayısı 60'a yükseltilmiştir. 

    Yıl içerisinde Kırklareli, Tokat, Karaman, Bolu, Kırıkkale, Ereğli(Konya), Alanya, Karabük, Nazilli, Ödemiş ve Ankara’da birer; Kayseri ve Antalya’da da 

4’er yeni icra dairesi modeli uygulanmıştır.

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

Yeni icra dairesi modelinin uygulanmasına yönelik alt yapı çalışmalarının tamamlanması

Yeni yapılacak adliye binalarında uygulanmak üzere standart icra dairesi projesi 

oluşturulması

Yeni icra dairesi modelinin büyük merkezlerde yaygınlaştırılması

Genel Toplam
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Ölçü Birimi
2017 2018

14 3

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

10 10

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 160.000 0 160.000

160.000 0 160.000

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

2018 Aralık ayı itibarıyla personel sayısı 60.119 iken, 2019 Aralık ayı itibarıyla yapılan personel alımları sonrası bu sayı 66.144'e ulaşmıştır. 2019 içerisinde 

ilana çıkılan 6.743 sözleşmeli personelin atama işlemlerine devam edilmektedir. Yapılan bu alımın ardından 70.000 üzerinde personel ile ceza infaz ve 

güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi planlanmaktadır.    

Uzman personel ve diğer personel sayısının artırılması

Genel Toplam

Performans Göstergeleri

1 Personel sayısındaki artış oranı Yüzde

Amaç Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

İnsan Kaynakları ve Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi

Ceza infaz sisteminin aksayan yönlerinin düzeltilmesi ve ulaşılan başarının sürdürülebilirliğinin sağlanması; eğitimli, denetime açık ve motive olmuş infaz personeliyle

mümkün olacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ceza infaz sistemimiz açısından büyük bir önem taşıyan eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması ve fiziki

şartlarının geliştirilmesine devam edilecektir.

İnsan Kaynakları ve Yönetim Kapasitesinin GeliştirilmesiPerformans Hedefi

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı
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Ölçü Birimi
2017 2018

5 2

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

5 5,7

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 145.000 0 145.000

2 270.000 0 270.000

3 4.000 0 4.000

4 2.000 0 2.000

5 6.000 0 6.000

427.000 0 427.000

1

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

   2018 yılında toplam ceza infaz kurumu sayısı 454 olup; 2019 yılında 26 yeni ceza infaz kurumu açılmıştır. Yeni açılan tüm ceza infaz kurumlarında revir 

birimi bulunmakta olup; 2019 yılında ceza infaz kurumlarında revir kapasitesindeki artış oranı % 5,7 dir.

   Ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi, il dışı tedavi nedeniyle nakillerin azaltılması, hasta hükümlü ve 

tutukluların yatarak tedavilerine en hızlı ve etkin şekilde başlanabilmesi açısından yeni açılan Devlet hastanelerinde mahkûm koğuşlarının oluşturulması ve 

mahkûm koğuşu yatak kapasitelerinin artırılması açısından Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile 17/01/2019, 15/03/2019 ve 18/03/2019 

tarihlerinde toplantılar yapılmıştır.

   5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 57. maddesi gereğince Eskişehir, Bursa, Adana, Elazığ ve Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri 

Servisleri faaliyete geçmiş olup; 151 Nolu Genelge'nin 9'uncu maddesinin 13'üncü fıkrasında bahsi geçen "Mahkemelerce, fiili işlediği sırada akıl hastası 

olan kişi hakkında koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilerek yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına 

karar verilenlerin sevkleri Cumhuriyet başsavcılıklarınca resen yapılacaktır," hükmü gereğince, ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından gerekli işlemler 

yapılmakta ve buralara koruma ve tedavi tedbiri yükümlüleri sevk edilmektedir. 

   Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılması ile yeni bir mahkûm koğuşu oluşturulması ihtiyacına istinaden Haziran 2019 itibariyle 

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplam 5 oda 12 yatak kapasiteli mahkum koğuşu oluşturulmuştur.

Kurumlardaki sağlık birimlerinin kapasitesi ve teknolojik donanımının yenilenmesi

Hastanelerde hasta hükümlü koğuşlarının standartlarının yükseltilmesi ve kapasitelerin 

artırılmasının sağlanması

Kurum dışı sağlık hizmetlerinde ilgili sağlık kuruluşları ile koordinasyonun geliştirilmesinin 

sağlanması

Ağır ve sürekli hastalığı veya bakıma muhtaç olması nedeniyle ceza tehirinden 

faydalanacak hükümlü ve tutukluların işlemlerinin daha da hızlandırılması

İlk kabul muayenelerinin kapsamlı hale getirilmesi

Genel Toplam

Amaç Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi

İnsan odaklı bir infaz sisteminin gereği olarak ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve fiziki koşullarının

iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığı kuşkusuzdur. Bunun sağlanması amacıyla ilgili sağlık kurumlarıyla işbirliği halinde yürütülen faaliyetlerle oluşturulan donanımlı sağlık

birimlerinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sağlık Hizmetlerinin GeliştirilmesiPerformans Hedefi

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

YüzdeRevirlerin kapasitesindeki artış oranı

Performans Göstergeleri
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Ölçü Birimi
2017 2018

31 14

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

10 12

2017 2018

10 0

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

10 11,2

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 7.000 0 7.000

2 5.000 0 5.000

3 260.000 0 260.000

4 5.000 0 5.000

5 5.000 0 5.000

282.000 0 282.000

Denetimli serbestlik tedbiri uygulamalarının geliştirilmesi

Elektronik kelepçe uygulamasının  yaygınlaştırılması

Ceza infaz kurumlarındaki dezavantajlı gruplara yönelik uygulamalarda özel önlemler 

alınmasına devam edilmesi

Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

   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. 

   2018 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüklerince takip edilen açık dosya sayısı 645.711 iken, bu sayı %12’lik bir artışla 

31.12.2019 tarihi itibariyle 724.582’ye ulaşmıştır.  

   Denetimli serbestlik sürecinde yükümlülüklerinin infazı sürecinin en etkili şekilde yürütülmesi için elektronik izleme sisteminin kullanımda olan cihazların 

sağlıklı çalışması gerekmektedir. 

   2018 yılında gerçekleştirilen elektronik kelepçe uygulaması sayısı 7.889 iken, elektronik izleme cihazlarının tedarik sürecinin tamamlanması ile birlikte 

2019 yılında içerisinde 8.779 elektronik kelepçe uygulaması gerçekleştirilmiştir. Önceki sene ile mukayese edildiğinde artış oranı %11,2 dir.

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Uluslararası alanda alternatif ceza infaz yöntemlerinin en iyi uygulama örnekleri araştırılarak 

ülkemizde uygulama olanaklarının tespit edilmesi

Mevcut alternatif infaz yöntemlerinin aktif şekilde uygulanmasının sağlanması

1 Denetimli serbestlik tedbiri uygulama oranı Yüzde

2 Elektronik kelepçe uygulamasında artış oranı Yüzde

Hedef Alternatif Ceza İnfaz Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi Alternatif Ceza İnfaz Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Denetimli serbestlik hizmetlerinin daha da etkin ve verimli olması büyük önem taşımaktadır. Denetimli serbestlik sistemi, tutuklama tedbiri yerine adlî kontrol tedbiri,

hapis cezası yerine eğitim kurumuna devam veya kamu yararına çalışma gibi seçenek yaptırımların infazı, ceza infaz kurumundan salıverilen veya hakkında denetimli

serbestlik kararı verilen hükümlülerin çalıştırılmaları gibi yaptırımları öngörmektedir. Sistemin etkinliğini daha da artırmak için personelin nicelik ve nitelik olarak

geliştirilmesi, uygulamada yaşanan sorunlara ve ihtiyaçlara göre yasal değişiklik yapılması, gönüllü personel sayısının artırılması, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin

artırılması ve koruma kurullarının etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek
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Ölçü Birimi 2017 2018

10 5

2019 Hedef Gerçekleşme

10 7

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.000 0 1.000

2 8.000 0 8.000

3 1.330.000 0 1.330.000

4 5.000 0 5.000

5 1.000 0 1.000

1.345.000 0 1.345.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı 08 - ADALET BAKANLIĞI

Amaç Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek

Hedef Ceza İnfaz Sisteminin Mükerrer Suçluluğu Önleyecek Şekilde Etkili Hâle Getirilmesi

Performans Hedefi
Ceza İnfaz Sisteminin Mükerrer Suçluluğu Önleyecek

Şekilde Etkili Hâle Getirilmesi

Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri ve bu yolla rehabilite edilmeleri amacıyla oluşturulan iş yurtlarında, iş

kolları artırılacak ve iş kollarında çalışan hükümlü ve tutuklu sayısı yükseltilecektir. Bu şekilde hükümlülerin kazanç sağlaması, ülke ekonomisine katkı sağlamaları ve infaz

sonrasında topluma kazandırılmaları sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri

1
İyileştirme faaliyetlerinde (bireysel, grup ve diğer çalışmalardan) yararlanan hükümlü 

ve tutuklu sayısındaki artış oranı
Yüzde

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

Genel Toplam

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

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 düzenlemek, bu kapsamda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vererek 

rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlik müdürlüklerindeki yükümlülerin millî, 

manevi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak yeniden suç işlemelerini önlemek, yüksek kalitede oyun, spor ve fiziksel etkinliklere erişimlerini arttırmak, 

proje ve faaliyetlerin geliştirilmesi hususlarında 27/08/2019 tarihinde protokol imzalanmıştır. 

   Bakanlığımız ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 10/02/2011 tarihinde “Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Hükümlü ve Tutukluların Dini 

ve Ahlaki Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Protokol” imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Zaman içinde uygulamada meydana gelen aksaklıklar ve ortaya çıkan 

yeni ihtiyaçların karşılanmasında bu protokolün yetersiz kalması nedeniyle 03/12/2019 tarihinde imzalanarak güncellenmiştir. 

Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların il/ilçe halk kütüphanelerinde yararlanmaları 

amacıyla 24/10/2019 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır.    

   2019 yılı içerisinde Ceza infaz kurumlarında 6015 kadın, 6701 çocuk olmak üzere toplam 82018 hükümlü ve tutuklu mesleki eğitim kursuna katılmıştır. 

   40770 çocuk tutuklu hükümlü ile psiko-sosyal yardım servisi ile bireysel görüşme gerçekleştirmiştir. 

   ARDIÇ programı kapsamında 2395 çocuk tutuklu ve hükümlü ile grup çalışması gerçekleştirilmiştir.

   2018 yılında hükümlü/tutuklular ile yapılan bireysel görüşme sayısı 455.309, 2018 yılında hükümlü/tutuklular grup çalışmasına katılım sayısı 15.278'dir. 2019 

yılında yetişkin hükümlü tutuklular ile yapılan bireysel görüşme sayısı 497.561, 2019 yılında hükümlü/tutuklular grup çalışmasına katılım sayısı 16.080'dir.

Mükerrer suçluluğa ilişkin istatistiki verilerin toplanması 

Tutuklu ve hükümlülerin tahliye olduktan sonra yeniden suç  işlemelerinin önüne geçilmesi 

için eğitim ve iyileştirme çalışmaları yürütülmesi 

Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarında meslek edinmelerine yönelik programları 

geliştirerek çalışan hükümlü sayısının artırılması

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

programları geliştirilmesi 

Risk değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi 
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Ölçü Birimi 2017 2018

10 34

2019 Hedef 2019 Gerçekleşme

30 79

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 6.000 0 6.000

2 8.000 0 8.000

14.000 0 14.000Genel Toplam

Adet

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

1 Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği

Amaç Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek

Hedef

2019 Yılında Yürütülen Faaliyetler

Uzun süreli çalışmalar dışında sivil toplum kuruluşları ile tek seferlik etkinlikler de gerçekleştirilmektedir. Hayata Dönüş Derneği, TOBB Elazığ Kadın 

Girişimciler Kurulu, Türkiye Gençlik Vakfı ile Eskişehir Çocuk Hakları Komitesi İl Temsilciliği, Antalya Yardım Gönülleri Eğitim ve Proje Derneği, Antakya 

Soroptimist Kulübü, Kadın Meclisleri Sakarya İl Grubu, Sosyal Dayanışma Ağı Derneği Antalya Temsilciliği, Tüm-İş Konfederasyonu Kadın Hakları 

Komisyonu, Karşıyaka İş Kadınları Derneği, Kadın Haklarını Koruma Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Isparta Temsilciliği, Tuzla Gençlik 

Merkezi (TUZGEM), Türkiye Kızılay Derneği Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü , Kadın ve Demokrasi 

Derneği Hatay Temsilciliği, Türk Kızılayı , Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Gönüllülük Kulübü, Yaşam Haklarını Destekleme Derneği, Güzel Bahçe Kent Konseyi, Hatay Sevgi ve Şefkate Muhtaç Çocukları Koruma Derneği, 

Çocuk Hakları Gönüllüler Derneği işbirliği yapılan başlıca sivil toplum kuruluşlarıdır.

 Ayrıca; “Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve İyileştirilme İşlemlerine” dair 46/1 No.lu Genelge kapsamında Bakanlığımız veya Cumhuriyet 

başsavcılığından ayrıca izin alınmadan eğitim kurulu kararıyla sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde sosyal ve kültürel çalışmalar da 

gerçekleştirilmektedir. 

Performans Göstergeleri

Ceza infaz kurumlarında bulunan psiko-sosyal servis ve eğitim servisleri aracılığıyla sivil toplum örgütleri, kamu kurum-kuruluşları, üniversiteler, kişiler ve 

çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalar ile hükümlü ve tutukluların iyileştirilmelerine destek olunması amacıyla kısa ve uzun dönem etkinlikler ve projeler 

hususunda iş birliği faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

2019 yılı içesinde Hassas Gruplar Bürosu ve Çocuk Eğitim ve İyileştirme Bürosu tarafından toplam 79 sivil toplum kuruluşu, üniversite, kamu kurum ve 

kuruluşu ile işbirliğine gidilmiştir. Bu kapsamda STK´lar ile yapılan uzun dönem çalışmalar;

1. Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM tarafından Anneleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmek amacıyla 

17/10/2019-27/05/2021 tarihleri arasında seminerler düzenlenmektedir.  

2. Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) tarafından “Özgürleşen Umutlar” projesi kapsamında, 15 Nisan 2019 - 30 Nisan 2020 tarihleri 

arasında, Yenişehir Kadın Kapalı, Kayseri Kadın Kapalı, Tarsus Kadın Kapalı, Ayvalık Kadın Açık, Sivas Kadın Açık, Hendek Kadın Açık ve Karataş Kadın Açık 

Ceza İnfaz Kurumlarında,  yanlarında 0-6 yaş grubu çocukları ile birlikte kalan kadın hükümlü tutuklular ve çocukları ile bu alanda görev yapan personeli, 

ayda bir kere ziyaret ederek vakıf uzmanları eşliğinde eğitim programları gerçekleştirme çalışmaları devam etmektedir.

3. Bakanlığımız ile Yeditepe Üniversitesi arasında Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 12-18 yaş aralığındaki çocukların 

yeniden topluma uyumlarının sağlanmasına yönelik gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları için akademik eğitimlerinin sürekliliğinin sağlanması ve sosyal 

kültürel ve sportif faaliyetleriyle mesleki eğitim faaliyetleri aracılığıyla desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

4. Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Genel Müdürlüğümüz arasında protokol kapsamında ve Protokol sonrası izinler dahilinde çalışmalar devam etmektedir. 

5. İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı yükleniciliği, Türkiye'nin Çocukları Sosyal Platformu ile Mutlu Fil Yayınları ortaklığıyla, 2019-2020 yılları içinde İstanbul 

Çocuk Eğitimevinde kalan çocuk ve gençlere yönelik olarak "Umuduma Destek Ol" projesi kapsamında gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam- Sağlıklı Kampüs, 

Edebiyat Günleri, Masal Anlatıcılığını barındıran sosyal gelişim atölyeleri ile Yeme-İçme Hizmetleri, Cam El Dekorculuğu, Mutfak Sanatları, Sinema & 

Fotoğrafçılık meslek atölyeleri çalışmaları devam etmektedir. 

6. ÖZ-GEDER (Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği) tarafından Ankara Çocuk Eğitimevinde bulunan suça sürüklenen çocukların 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kazak, kaban, sırt çantası, iç çamaşırı ve hijyen malzemelerini Ankara Çocuk Eğitimevini ziyaret ederek malzemeleri 

yetkililere teslim edilmiştir.

7. Türk Kızılayı ile Bakanlığımız arasında Kasım 2014'te protokol imzalanmış olup, protokol güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Türk Kızılayı şube 

başkanlıkları aracılığıyla müstakil çocuk kurumlarında iftar programları düzenlenmektedir.

İzleme kurulları ile il ve ilçe insan hakları kurullarının etkinliğinin artırılması

Sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

08 - ADALET BAKANLIĞIİdare Adı

İnfaz Sisteminin Şeffaflığının Artırılması

İnfaz alanında çalışmalara kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerin aktif katılımı önem taşımaktadır. Bu durum infaz sisteminin şeffaflığını da

güçlendirmektedir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte belirtilen doğrultudaki çalışmalar artırılarak sürdürülecektir.

İnfaz Sisteminin Şeffaflığının ArtırılmasıPerformans Hedefi
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IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 2020 yılında kurumsal kapasite artırılmak suretiyle Stratejik Planda yer alan amaç ve 

hedeflere ulaşılmasına yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. 

 Hedef ve faaliyetlerin Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ile birlikte değerlendirilerek uyum 

içerisinde yürütülmesi sağlanacaktır. 

 Hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması amacıyla geleceğe dönük yeni politikalar 

belirlenerek, hedef ve faaliyetler bu anlayışla hayata geçirilecektir. 

 Yeni Stratejik Planda yer alan faaliyetlerin katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesi 

sağlanacaktır. 

 Yeni Stratejik Planın uygulama sürecinin takibi için etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi 

oluşturulacaktır. 

 Hedeflerin gerçekleşme durumunun takibi için toplantılar gerçekleştirilecektir. 

 Çıktı odaklı bir anlayışla performans denetimi gerçekleştirilecektir. 

 Bütçenin hedef bazında öngörülebilir olması anlayışına devam edilecek ve harcama sürecinde 

yaşanması muhtemel eksiklikler tespit edilecektir. 

 Belirlenen zamanda tamamlanmayan hedefler üzerinde durularak, gecikme nedenleri 

belirlenecektir. 
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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 2019 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 bilgiler ve benden önceki yöneticiden 

aldığım bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi 

bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.  

  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim.  

 

                             Zekeriya BİRKAN 

                                                   Bakan Yardımcısı 


