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“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir.  
Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır.”  (1930)

M. Kemal ATATÜRK
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Sosyal yaşam sürekli bir değişim ve yenilenme içindedir. Toplumsal de-

ğişim ve yenilenmenin doğru bir şekilde takip edilmemesi, insanların 

hukuki güvenliklerini sağlamakla görevli olan hukuk sisteminin işlevini 

zayıflatır ve toplumun gerilemesine, refah ve mutluluğunun azalmasına neden olur. 

Sorunlarımızı ancak ve ancak doğru bir vizyon, iyi bir planlama ve başarılı uygula-

malarla çözebiliriz. Bu bakımdan “Yargıtay Stratejik Planı”, sadece Yargıtay için değil, 

devlet ve toplum hayatı bakımından da büyük önem taşımaktadır. 

Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı gibi evrensel 

ilkelerin çağdaş standartlara uygun şekilde uygulanması ve ağır iş yükü başta olmak 

üzere yargının sorunlarının çözülmesi için hepimize önemli görevler düşmektedir. 

Adalet sisteminin daha iyi işlemesi ve adli kalitenin artırılması için alınması gereken 

mesafenin farkında olmalıyız. Adalet hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılma-

sı yönünde etkili ve çözüm odaklı politikalar üretilmesi için adalet aktörlerinin ileti-

şim ve işbirliği içinde olmasının bir zorunluluk olduğu göz önüne alınarak hazırlanan 

Stratejik Plan, yıllardan beri süregelen ve her platformda dile getirdiğimiz sorunların 

çözümünde pusulamız olacaktır.

İsmail Rüştü CİRİT

Yargıtay Başkanı

BAŞKAN MESAJI
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Yargı yetkisinin asıl sahibi Türk Milleti olup, bu yetki Türk Milleti adına doğ-

rudan doğruya bağımsız mahkemelerce kullanıldığına (AY m.9) göre, sivil toplumun 

deneyimlerine ve gözlemelerine dayalı haklı beklentilerinin ve eleştirilerinin adalet ak-

törleri tarafından dikkate alınması gerekir. Türkiye’deki yargı faaliyetleri konusunda 

önyargısız bir ortam ve kamuda artan güven ve sahiplenme oluşturulması“Yargıtay’ın 

İletişim Stratejisi”nin temelidir. Bu anlayışın bir göstergesi olarak,  Stratejik Planda di-

ğer köklü yeniliklerinin yanı sıra Yargıtay kararlarının tamamının kamunun erişimine 

açılmasına ve ortalama yargılama süreleri hakkında davanın taraflarının bilgilendiril-

mesine büyük önem verilmiştir. Toplumun beklentileri ile örtüşen ve saydamlık ilkesi-

nin bir gereği olan bu tür açılımların, bireylerin hukuki güvenlik ve barış içinde yaşa-

malarına önemli katkılar sağlayacağı ve yargıya olan güveni daha da artıracağı açıktır.

Devlet ve toplum olarak sorunlarımızı çözebilmemiz için insan sevgisi ve hoşgö-

rüye dayalı tarihsel mirasımız üzerinde demokratik değerleri yükseltmemiz ve uzlaşı 

kültürümüzü sivil toplumu da göz ardı etmeden geliştirmemiz gerekir. Bu felsefeyi esas 

alan bir yaklaşımla Stratejik Planın başarıyla uygulanmasını diler, hazırlık aşamalarında 

yoğun emeklerini esirgemeyen iç ve dış paydaşlarımız ile kurum çalışanlarına teşekkür 

ederim.
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Kamu kaynaklarını kullanan her kurum gibi Yargıtay’ın da topluma ver-

diği hizmetlerin nitelikli ve verimli yürütülmesine ilişkin bir sorumlu-

luğu ve aynı zamanda bu sorumluluğu hangi ölçüde yerine getirdiğini 

uygun araçlarla ve doğru şekilde topluma açıklama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu 

husus, 17 Nisan 2015’te kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Stratejisinde “yargının he-

sap verebilirliği” ve “yargının saydamlığı” kavramları altında vurgulandığı gibi Stratejik 

Planın yasal dayanağını oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-

nu’nun 1’inci maddesinde de açıklanmıştır.

Yargıya olan güven ve memnuniyet konusunda yaşadığımız sorunların temelinde; 

yargının geleceğinin çeşitli etkenlerden dolayı toplumsal uzlaşma ile planlanamamasının 

önemli bir etkisi bulunduğunu düşünüyorum. Yargının en önemli aktörlerinden biri olan 

Yargıtay’ın hem bugünün sorunlarını çözme hem de diğer adalet organları ile işbirliği ve 

koordinasyon içerisinde yargının geleceğini planlama sorumluluğu bulunmaktadır. Bu 

sorumluluğun bilinciyle ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum temsilcilerin-

den oluşan dış paydaşların çok değerli görüş ve önerileri de dikkate alınarak Stratejik 

Plan oluşturulmuştur. Saydamlık, etik ilkeler, Yargıtay’a olan güvenin artırılması gibi 

temel amaçların başarıyla gerçekleştirilmesi halinde, toplumsal barışın ve bireylerin hu-

kuki güvenliklerinin temini bakımından ciddi bir ilerleme sağlanmış olacaktır.    

Methiye Şebnem GÜNAYDIN
Yargıtay Genel Sekreteri

GENEL SEKRETER SUNUŞU
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Tarihsel ve kurumsal olarak yüksek mahkemelerin, hukukun tüm ülkede eşit şe-

kilde uygulanmasını sağlamak ve hukuki denetim yapmak üzere iki temel işlevi vardır. 

İstinaf mahkemelerinin de hukuki denetim yaptığı dikkate alındığında, en üst derecede-

ki yüksek mahkemeleri karakterize eden asıl unsur, hukuki denetim yapmanın ötesinde, 

“hukukun ülkede eşit şekilde uygulanmasını sağlamaktır”. Yargıtay kararlarının gerekçeli ol-

ması, kuralların ne şekilde yorumlanıp, uygulandığının toplum tarafından bilinebilir ol-

masını sağlar, gereksiz dava açılmasını ve temyiz taleplerini engeller. Yargıtay’ın eğitici 

görevini yerine getirebilmesi, tüm kararlara erişimi zorunlu kılmaktadır. Bunun yanında 

kararlara erişim, sadece Avrupa İnsan Hakları sistemi içerisinde değil, Birleşmiş Milletle-

rin temel metinlerinde de saydamlık ilkesinin asgari bir standardı olarak kabul edilmek-

tedir. Stratejik Plan çalışmaları, bu evrensel hukuk ilkeleri esas alınarak yürütülmüştür.

Stratejik plan;  bize yol gösteren harita, toplum ve dış paydaşlarımız için zorlu bir 

tünelin çıkışını gösteren ışık, personel açısından ise çalışma yönünü tayin eden bir pu-

suladır. Stratejik Planın hazırlanması sırasında gösterilen özen ve titizliğin, uygulanma 

aşamasında da aynı ölçüde gösterileceğine olan inancımla çalışmalara katılan herkese 

teşekkür ederim. 
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KISALTMALAR

Başkan :  Yargıtay Birinci Başkanı 

Başkanlık Kurulu :  Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu

AİHM :  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

CGK :  Yargıtay Ceza Genel Kurulu

CMK :  Ceza Muhakemesi Kanunu

DYS :  Doküman Yönetim Sistemi

GZFT :  Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler

HGK  :  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

HMK :  Hukuk Muhakemeleri Kanunu

HSYK           :  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

m :  Madde

TSE :  Türk Standartları Enstitüsü

UYAP :  Ulusal Yargı Ağı Projesi

YSK :  Yüksek Seçim Kurulu

YK                          :  Yargıtay Kanunu
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BİRİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK PLANLAMA 

ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN  
YÖNTEM VE İZLENEN SÜREÇ

A) YASAL ÇERÇEVE 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 1’inci maddesine göre, 

“Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultu-

sunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, 

hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyi-

şini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştiril-

mesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.” Yargıtay da bütçeden kaynak kul-

lanan bir kurum olarak, kanunla tanımlanan adalet hizmetlerinin nitelikle ve verimli 

yürütülmesinden sorumludur. Bu nedenle diğer kamu idareleri gibi kalkınma planları, 

programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin 

misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

performansını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu süre-

cin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan 

hazırlamaktadır. Kanunen kendisine yüklenen sınırlar içerisinde adalet hizmetlerini 

istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmesi için bütçesi ile program ve proje bazında 

kaynak tahsislerini; stratejik planına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans gösterge-

lerine dayandırmaktadır. 

5018 Sayılı Kanun’a göre çıkarılan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin 

Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu 

idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların 

kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar belirlen-

miştir.
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STRATEJİK PLANLAMA 
ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN  

YÖNTEM VE İZLENEN SÜREÇ

Yukarıda açıklanan 5018 Sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan Yönetme-

lik hükümlerine göre, 2015-2019 Stratejik Planı çalışmaları Yargıtay Birinci Başkanı’nın 

talimatı ile başlatılmış ve tamamlanmıştır. 

B) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Birinci Başkanlık Kurulu kararı ile “Stratejik Plan Kurulu”, “Stratejik Plan Hazırla-

ma Kurulu” ve “Stratejik Plan Oluşturma ve Geliştirme Kurulu” üyeleri belirlenmiş olup, 

söz konusu kararda görevlendirilen “Stratejik Plan Hazırlama Kurulu” üyelerince “Ha-

zırlık Programı ve Durum Analizi” ile ilgili hususların  değerlendirilmesi için toplantılar 

düzenlenmiş ve bu toplantılarda “Durum Analizi” kapsamında aşağıda belirtilen hu-

suslar görüşülmüştür:

I. İÇ PAYDAŞLAR

İç Paydaşların kurumda görev yapan her düzeydeki çalışanlar olduğundan ha-

reketle daire başkanı, üye, tetkik hâkimi (raportör hâkim), Cumhuriyet savcısı ve per-

sonel ile hizmet alımı ya da hizmet kiralama yöntemiyle kurumda bulunanlarla anket 

ve mülakatlar gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi uygun görülmüştür.

II. DIŞ PAYDAŞLAR

Dış Paydaş olarak karşılıklı etkileşimde bulunulan kurum ve kuruluşların tem-

silcileri ile çalıştay düzenlenmesi, aynı kurumların üst düzey yöneticileri ile mülakat-

lar gerçekleştirilmesi ve yine bunların sonuçlarının analiz edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Çalışmalara katılan dış paydaşlar şunlardır:

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Atılım Üni-

versitesi Rektörlüğü, Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, Çankaya Üniversitesi Rektör-

lüğü,  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Turgut Özal 

Üniversitesi Rektörlüğü, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Rektörlüğü, Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı Başkanlığı,  İçişleri Bakanlığı (Emni-
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yet Genel Müdürlüğü), Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı, Uyuşmazlık 

Mahkemesi Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Askeri Yargıtay Başkanlığı, Maliye Bakan-

lığı (Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü), Maliye Bakanlığı (Mali 

Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı), Kalkınma Bakanlığı, Yargıçlar ve Savcılar Birliği 

Başkanlığı, Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık Şirketi, Anadolu Ajansı Genel Müdür-

lüğü, İhlas Haber Ajansı Anonim  Şirketi, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı , 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı,  

Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komu-

tanlığı), Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı , Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adli Sicil ve 

İstatistik Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hukuk ve Dış 

İlişkiler Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı , 

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı,  Doğan Haber Ajansı, Bağımsız Kamu Görevlileri Sen-

dikaları Konfederasyonu Başkanlığı,  Demokratik Sendikalar Konfederasyonu Başkan-

lığı, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Kamu Çalışanları Hak Sendikala-

rı Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu 

Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye İşveren Sendika-

ları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu 

Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı, Avea İletişim 

Hizmetleri A.Ş., Ankara Adliyesi, Haymana Adliyesi, Çubuk Adliyesi, Turkcell İletişim 

Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Posta ve Telgraf 

Teşkilatı A.Ş Genel Müdürlüğü, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü, Yar-

gıçlar Sendikası Başkanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Kamu Denetçiliği 

Kurumu Başkanlığı,  Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı, As-

keri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Türki-

ye Barolar Birliği Başkanlığı, Ankara Noter Odası Başkanlığı,  Birleşik Kamu İş Gören-

leri Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı. 

Eğitim ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bu konuda çalışmalar yürüten öğre-

tim üyelerinden destek alınması kararlaştırılmıştır. 
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TARİHİ GELİŞİM

İKİNCİ BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

A) TARİHİ GELİŞİM

Yargıtay, Türk hukuk sisteminin en köklü ve en büyük kurumudur. Kuruluşun-
dan bugüne kadar Türk hukukuna yön vermiş, hukuk düzeninin yerleşmesinde ve 
adaletin gerçekleştirilmesinde etkin rol oynayarak öncülük etmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, adli yargı mercilerince verilen kararları 
temyiz yolu ile son ve en üst mercii olarak inceleyen Divan-ı Ahkâm-ı Adliye, Yar-
gıtay’ın tarihsel temelini oluşturur. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’nin kurulmasına değin, 
Türk hukuk sisteminde bir yüksek mahkeme bulunmamaktaydı.

6 Mart 1868 (12 Zilkade 1284)  tarihinde dönemin Padişahı Sultan Abdulaziz’in 
iradesiyle “Divan-ı Ahkâm-ı Adliye” adıyla günümüz Yargıtay’ının temeli atılmıştır. 
Divan-Ahkâm-ı Adliye’nin kuruluş amacı iradede şu şekilde açıklanmıştır: “Kişilerin 
hakları ve güvenlikleri açısından çok önemli olan hukuk işlerinin mülki işlerden ve yürütme 
ile görevli hükümetten ayrı bir düzene kavuşturulması, adalete değer veren padişahın büyük 
arzusudur.” Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Nizamnamesi Esasisi’nde (01.04.1868-8 Zilhicce 
1284) Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’nin kuruluş amacı, kuruluşundaki iradeden daha ge-
niş şekilde açıklanmıştır. Buna göre, “Halkın haklarının güven altına alınması konusunda 
padişahın her zaman ve aralıksız gösterdiği çabalar sonucunda adalet işlerinin, yürütmeden 
ayrılarak yargılamanın güvenliğe ve bağımsızlığa kavuşturulması, padişah katında doğru ve 
uygun görülmüş bulunduğundan onun izni ile kanuni davalar için en büyük mahkeme olarak 
Divan-ı Ahkâmı Adliye kurulmuştur.” Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’nin başına, kuruluşunda 
büyük emeği geçen Halep Valisi Ahmet Cevdet Paşa getirilmiştir. Dolayısıyla Ahmet 
Cevdet Paşa, Yargıtay’ın ilk başkanı olarak kabul edilmektedir.
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Yargıtay’ın ilk kuruluş şekliyle Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’nin çalışma şeklini dü-
zenleyen içtüzükte (Fransız İhtilalinden sonra kurulan Fransız Yüksek Mahkemesinin 
işleyişine benzer şekilde), temyiz edilmemiş veya temyiz süresi geçmiş bazı kararları 
dahi hukuka uygunluk bakımından incelemekle de görevlendirilmiş olması, yüksek 
mahkemelere duyulan en önemli ihtiyacın, “hukukun ülkede eşit şekilde uygulanması” ol-
duğunu göstermektedir. Bu tarihsel miras; hukuk adalet sistemimizde “kanun yararına 
temyiz (HMK m.363)”, ceza adalet sistemimizde ise “kanun yararına bozma (CMK m.309, 
310)” olarak varlığını halen sürdürmektedir. 

Divan-ı Ahkâm-ı Adliye,  18.06.1879 tarihli Nizamı Mahkemeler Kuruluş Kanu-
nu ile “Mahkeme-i Temyiz” adını almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince Si-
vas’ta kurulan yüksek mahkemeye “Muvakkat Temyiz Heyeti” denilmiş, Sivas’taki bu 
mahkemenin Eskişehir’e nakli ile “Temyiz Mahkemesi”, 20.04.1340 (1924) tarih ve 491 
sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun adı 10.01.1945 gün ve 4695 sayılı Kanun ile “Anaya-
sa” olurken, temyiz mahkemesinin adı da “Yargıtay” olmuştur. 

1879 tarihli Teşkilat ve Hukuk Usulleri Kanununun 40’ıncı maddesine göre, 
Mahkeme-i Temyiz hukuk ve ceza dairelerine ayrılmıştır. Bir Reisi Evvel (Birinci Baş-
kan), bir de Reisi Sani (İkinci Başkan) bulunmaktadır. Birinci başkan; bulunduğu daire 
ile her iki dairenin beraberce toplandığı zamanlarda kurula başkanlık ederdi. Ceza 
dairelerinde on, hukuk dairelerinde altı üye yer alırdı. Bu dairelerden her birinde bir 
başmümeyyiz ile gereği kadar mümeyyiz ve zabıt kâtibi bulunurdu.

7 Haziran 1920 tarihinde TBMM Hükümeti tarafından kabul edilmiş ilk yasa-
lardan olan 4 sayılı yasa ile merkezi Sivas ilinde olmak üzere biri Hukuk, biri Ceza, 
biri Şer’iye ve biri de Dilekçe Dairesi olmak üzere 4 daireden kurulu Temyiz Heyeti 
(Yargıtay) oluşturulmuştur. Ancak İstanbul’da bulunan Yargıtay da bu sırada varlı-
ğını sürdürmüştür. 04.11.1922 tarihinde İstanbul’un Milli Hükümet buyruğu altına 
girmesi sonucu her iki Yargıtay’ın birleştiği hususu İstanbul’daki Yargıtay’da bulunan 
dosyaların Sivas’taki Yargıtay’a gönderilmiş olmasından anlaşılmaktadır.

Cumhuriyet döneminin ilk Yargıtay’ı olan ve Sivas Temyiz Heyeti adıyla kurulan 
bu Yüksek Mahkeme İstanbul’da bulunan Temyiz Mahkemesi ile birleştikten sonra, 
14.11.1923 tarihli ve 371 sayılı yasa ile Anadolu ve Rumeli’de bulunan illerin(özellikle 
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KURUMSAL KÜLTÜR

İstanbul ve İzmir’in) kurtuluşlarını müteakip dava dosyalarının ve temyiz edilen dos-
ya sayılarının artması, bu dosyaların Sivas’a ulaşmasının güçlükleri gibi gerekçelerle 
Sivas’tan Eskişehir’e taşınarak Mahkeme-i Temyiz adını almıştır.

Yargıtay’ın Eskişehir’de faaliyete başlamasından sonra, 08.04.1924 tarih ve 469 
sayılı yasa ile mevcut olan Şer’iye Dairesi kaldırılarak Hukuk Dairesi sayısı ve Dilekçe 
Dairesi sayısı ikiye çıkarılmıştır.

11.04.1928 tarihinde çıkarılan 1221 sayılı yasa ile Yargıtay’ın yapısı ve işleyişi 
ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler dairelerin sayısına ve görev 
alanlarına da etkili olmuştur.

1961 Anayasasının geçici 7. maddesiyle Yargıtay Kuruluş Yasasının en geç 6 ay 
içinde çıkarılması öngörülmüştür. 1730 sayılı Yargıtay Yasası 12 yıl aradan sonra 16 
Mayıs 1973 tarihinde çıkarılabilmiş ve 01.06.1973 günü de yürürlüğe girmiştir.

Daha sonra 1983 yılında yürürlüğe giren ve bugün yürürlükte olan 2797 sayılı 
Yargıtay Yasasının kabul ettiği pek çok hüküm 1730 sayılı yasadan alınmıştır.

B) KURUMSAL KÜLTÜR

Kurum kültürü, değerlere dayalı özelliklerin her birinin bileşimi sonucun da or-
taya çıkar. Bu değerler; çalışanların kurum hakkındaki ortak duygularını, kurumsal 
faaliyetlerin yapılış biçimini ve çalışanların kurumlarında nasıl dav ranması gerektiği-
ni belirleyerek kurumsal davranış konusunda bir temel oluştu rur. Bu temel üzerinde 
yükselen kurumsal kültür, kurumda amaç birliği oluş turmak suretiyle kurumu başa-
rıya götüren en önemli unsurlardandır.

Yargıtay’ın normları ile değerlerinin yansıması ve yorumlanması olarak ifade 
edilebilecek olan “Yargıtay Kültürü” ise her bağımsız kurum gibi kendine özgüdür. 
Yargıtay’ın kurum kültürü; Kurumun amaçları, stratejileri ve başarılarının oluşumun-
da önemli bir etkiye sahiptir.
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Her düzeydeki çalışanların birbirleri ile uyumlu olmaları, önyargılı davranmak-
tan kaçınmaları, görgü ve nezaket kuralları, hoşgörülü davranmaları, emeğe ve liyaka-
te saygı duyulması, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun gelişmiş olması Yargıtay 
Kültürü’nü karakterize eden unsurlardır. Bu özellikleri taşıyan kurumsal kültür; aynı 
zamanda sevgi, saygı ve hoşgörü gibi demokratik değerleri yükseltmekte ve kurum 
içinde iyi işleyen demokratik yönetim anlayışının temelini oluşturmaktadır.

Yargıtay’ın kurum kültürünü oluşturan unsurların belki de en önemlisi, ulusal 
ve evrensel hukukun gelişimine üst düzeyde katkıda bulunarak adli yargı teşkilatı-
na önderlik etmesi ve Yargıtay’ın bu özelliğine paralel olarak; kurum mensuplarının, 
hukuk alanındaki çalışmaları, bilgi birikimleri ve güçlü kişisel özellikleriyle öne çıkan 
kişilerden oluşmasıdır. Bu nitelik sayesinde, Kuruma ye ni katılan mensuplar model-
leme yoluyla aynı özellikleri benimseyerek kültürün sürekliliğine önemli katkı sağla-
yacak, sahasında uzman kişilerin davranış kalıp larının ve bilgi birikimlerinin kolektif 
öğrenme yoluyla paylaşılması da zamanla süreklilik arz eden kültürel kalıplara dönü-
şecektir.

Kurum kültürünü etkileyen bazı unsurlar; Yargıtay’ın normatif dayanakla rı, ku-
rum içi demokrasi, karar alma süreçlerine katılım olanaklarının bulunması, faaliyet 
gösterilen binaların tasarımı, fiziksel görünümleri, kullanılan eşyalar, giysiler, törenler 
ve gelenekler, açış konuşmaları, kurum içi güçlü ileti şim, kültürel ve sosyal faaliyetler 
olarak sayılabilir.

Kurum içerisindeki bireylerin ilişkilerini düzenleyerek davranışlarının şe-
killenmesinde etkili olan normatif kaynaklar, değerlerin yansıması şeklinde ortaya 
çıkarak tüm üyeler tarafından paylaşılır. Normlar, aynı zamanda kurum sal kültür içe-
risinde davranışları etkileyerek kurumsallaşmanın oluşmasına da büyük katkı sağlar.

Yargıtay’ın normatif dayanakları; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 154’üncü 
maddesi, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ve Yargıtay İç Yönetmeliği’dir.

Yargıtay’da yapılan törenler, Kurum için çok özel faaliyetlerdir. Ku ruma yeni katı-
lan mensuplar için düzenlenen kabul ve kutlama törenleri,  Kurumdan ayrılanlara dü-
zenlenen veda törenleri ve cenaze törenleri ile âdetler bu kültürün birer yansımasıdır.
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KURUMSAL KÜLTÜR

Yargıtay’da bilgiye ve kıdeme büyük önem verilmesi kurum çalışanları için ayrı 
bir motivasyon kaynağıdır. Yargıtay üyelerinin ve başkanlarının yargısal faaliyetleri 
sırasında giydik leri cübbeler de kurum kültürünün ayrı bir rengini oluşturur.

Yargıtay Başkanları her yıl Yargıtay’da düzenlenen bir törenle adli yılı açarlar. 
Kamuoyunda önemli bir etki doğuran bu törene en üst düzeyde katılım olur. Törenin 
ardından verilen re sepsiyonlar da köklü bir gelenek olarak kurumsal kültür içinde 
önemli yer tutar.

Yargıtay’da kurumun niteliği ve faaliyet alanının bir gereği olarak, karar alma 
sürecine Yargıtay üyelerinin etkin katılımı söz konusudur. Bu anlamda dairelerde ve 
genel kurullardaki karar lar, demokratik bir anlayışla her türlü görüş ve düşünce, öz-
gürce görüşülüp tar tışılarak verilir. Bu yön Yargıtay kültürünün önemli bir parçasıdır.

Bunun gibi birçok yönetim ve temsil makamına seçilebilmek için Yargıtay Büyük  
Genel Kurulunun yarısından fazlasının onayını almak gerekir (AY m.154/4, 5).

Kurumsal iletişim, kurum mensuplarına kurumsal kültür hakkında bilgi veril-
mesi ve onların kurumsal kültür ile uyum sağlamasında etkili olduğu gibi kurum 
mensupları arasındaki iletişim açısından da önemlidir.

“Yargıtaylı olma” kültürü oluşurken; mensuplarının geçmişi, bugünü ve geleceği 
yorumlayıp kurumsal yaşamla ilgili hususları kavrayabilmeleri ileti şim ile mümkün 
olmaktadır. Kurumsal iletişim, yeni katılan mensupların Ku rum kültürünü benimse-
melerinde önemli bir yere sahiptir. Kurumsal kimlik de kurumsal kültürün benim-
senmesi ve yaşanmasıyla kazanılır. Yargıtay içerisinde kavram birliğinin sağlanması, 
Kurum mensuplarının birbirleri ile iyi iletişim kurmaları ve bütünleşmelerinin önde 
gelen koşuludur. Bu anlamda Yargıtay’ın ortak bir yargı dili oluşumundaki belirleyici 
rolü çok önemlidir.

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler ve UYAP Yargıtay Bilgi Siste minin 
getirdiği kolaylıklar sonucu kurum içi iletişim olanakları daha da artmıştır.

Yargıtay’da, hukukun ve yargının gelişimi, sorunlarının çözümü, yeni çı kan ya-
saların uygulamaya geçirilmesinin sağlanması gibi amaçlarla ulusal ve uluslararası 
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toplantılar düzenlenerek diğer ülkelerdeki yüksek mahkemelerle işbirliği olanakların-

dan yararlanma yönünde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca Kurum içinden kararlara erişim olanağı oldukça geliştirilmiştir. Kurum 

kültürünün oluşumunda ve yaygınlaşmasında, Yargıtay tarafın dan ayda bir yayınla-

nan Yargıtay Kararları Dergisinin ve üç ayda bir yayınlanan Yargıtay Dergisi ile diğer 

yayınların da önemli rolleri vardır.

Yargıtay mensuplarının yararlandığı Yargıtay evleri, eğitim ve dinlenme tesisleri 

ile kreş gibi sosyal tesisler ortak faaliyet alanları olarak Kurum kültürünün oluşmasın-

da ve gelişmesinde rol oynamaktadır.

Yargıtay binasının kendine özgü bir tasarımı vardır. Yargıtay girişlerinde bulu-

nan rölyef ve heykeller gibi Kurumla özdeşleşen semboller, Yargıtay kültü rünün önemli 

öğeleri olarak öne çıkarlar. Mevcut durumu itibarıyla ihtiyaçları karşılamaktan uzak 

olsa bile, hiç şüphesiz Kurum kültürünün oluşmasında bu binanın da katkısı bulunmak-

tadır.

Kuruluşu 1868 yılına kadar uzanan Yargıtay’da kurumsal yapılanma bü yük ölçüde 

oturmuştur. Çalışanların yetki ve sorumlulukları belli olup gerekli denetim mekaniz-

maları oluşturulmuştur. Bunlar olgunluk düzeyine ulaşmış bir kurumun göstergesidir.

Yargıtay kültüründe kurum mensupları çok çalışmakta, hata yapmamaya özen 

göstermektedir. Bu şekilde büyük bir özveri ile yapılan çalışmalar, anket ve mülakat-

lardan çıkan sonuçlarla da doğrulanmakta, bunun neticesi kurum mensupları büyük 

bir onurla bu kutsal görevde bulunmanın hazzını yaşamakta dırlar.

“Yargıtaylı olma kültürü”, kurumda tüm kurumsal unsurları harekete geçi ren, ku-

rum çalışanlarını birbirleriyle ve kurumlarıyla bütünleştiren bir “sosyal enerji” kayna-

ğıdır. Bu yönüyle çalışanların değerlerini yaşayacakları bir ortam sağlar. Kurumsal 

amaçların gerçekleştirilmesi konusunda çalışanları isteklendirerek farklı değerlerle 

kuruma ge len çalışanların söz konusu farklılıklarını da ortak değerler düzleminde 

birleşti rir. Bu birleştirici etki kurumsal sinerjinin en önemli kaynağıdır.
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YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE 
MEVZUAT ANALİZİ

İçselleştirilmiş bir Yargıtaylı olma kültürü çalışanlarının “öz yönetim” ye-
teneklerini güçlendirir. Çalışanlar kurumsal norm ve kuralların ötesine geçerek ekstra 
rol davranışları gösterirler.

Tüm bunların yanında, Yargıtaylı olma kültürü, kurumda davranışların sı-
nırlarını belirleyerek kurumsal tatmin sağlaması dışında, çalışanların her türlü tutum 
ve davranışlarına uygun standartlar getirmesi ile de davranışsal tutarlılığı artırıcı role 
sahiptir.

C) YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

I. KURUMUN GÖREVİ VE HUKUKİ DAYANAĞI

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merci-
ine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli 
davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa 
ayrılmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasın-
dan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve 
gizli oyla seçilir. Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları 
kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve 
gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üye-
leri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 
dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtay’ın kuruluşu, işle-
yişi, Başkan, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve 
Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı 
ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir (AY m.154).

Anayasal bir kurum olarak adalet mekanizmasını, toplumda arzu edilen en üst 
düzeyde tesis edebilmek amacıyla çalışan Yargıtay’ın görevleri 08.02.1983 tarihli ve 
17953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ile belirlenmiş-
tir. Anılan Yasanın 1’inci maddesi Yargıtay’ı, “Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun 
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başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan 
bağımsız bir yüksek mahkemedir.” şeklinde tanımlamıştır.

2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 13’üncü maddesinde Yargıtay’ın görevleri şu 
şekilde sayılmıştır:

1. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bı-
rakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağ-
lamak,

2. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcıvekili ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhin-
deki görevden doğan tazminat davalarına, bunların kişisel suçlarına ait ceza 
davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahke-
mesi olarak bakmak,

3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek.

Yargıtay, hukukun ülkede eşit şekilde uygulanmasını sağlar ve adli yargı mahke-
melerince verilen kararların hukuka uygunluğunu denetler. Yargıtay’ın hukukun ül-
kede eşit şekilde uygulanmasını sağlama ödevi, hukuki denetim yapmasının yanında 
eğitici bir rolü olduğunu da gösterir. Kararların bir yüksek mahkeme tarafından huku-
ka uygunluğunun denetlenmesi; mahkemeler tarafından verilen kararların doğru ve 
eşit şekilde tüm yurt düzeyinde uygulanması suretiyle hukuki güvenlik ve sosyal ba-
rışın sağlanmasına ve korunmasına hizmet ettiği ölçüde bir anlam ve değer ifade eder. 
Daha açık bir anlatımla Yargıtay’ın verdiği kararlar sadece taraflara yönelik değil, hu-
kukun ülke düzeyinde ne şekilde uygulanacağını göstermesi bakımından vatandaşlık 
ayırımı gözetilmeksizin herkese yöneliktir. Tarihsel ve kurumsal olarak Yargıtay’ın 
varlık nedenini oluşturan bu anlayışın en somut göstergelerinden biri, miktar itibarıy-
la temyiz sınırının altında kalan kararlardaki hukuka aykırılıkların dahi belli şartlar 
altında temyizen incelenebilmesi ve verilen kararların da Resmi Gazete’de yayımlan-
masını öngören “kanun yararına temyiz (HMK m.363)”ve aynı anlayışla kabul edilen 
ceza hukukundaki “kanun yararına bozma (CMK m.309, 310)”  müesseseleridir.  
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YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE 
MEVZUAT ANALİZİ

II. İLGİLİ NORMLAR

Temel görevi yargılama faaliyeti olan Yargıtay, önüne gelen uyuşmazlıkların çö-

zümünde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere, mevcut tüm yasaları 

uygulamak zorundadır. Bunun yanında Yargıtay’ın yargısal ve idari görevleri ile so-

rumluluklarına ilişkin verilen yükümlülük ve yetki kapsamında ilişkili olduğu bazı 

özel yasalar da bulunmaktadır.

Yargıtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından aldığı yetki ve sorumluluk ile 

Cumhuriyetin temel ilkeleri ışığında Türk Milleti adına karar vermekte (AY m.9), tüm 

faaliyetlerinde Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaları temel 

norm olarak kabul etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında bir Yüksek Mahkeme olarak sayılan, görev 

ve sorumlulukları Anayasanın çeşitli maddelerinde genel anlamda belirtilen Yargıtay, 

ayrıca Anayasanın 90’ıncı maddesinde belirtildiği üzere usulüne uygun yürürlüğe gir-

miş tüm uluslararası antlaşmaları da uygulamak durumundadır. Başta Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere ilişkin tüm uluslararası 

antlaşmalar Yargıtay’ın yaptığı faaliyet kapsamında temel normlardır. Hukukun tüm 

ülkede eşit şekilde uygulanması gibi bir işlevi olan Yargıtay’ın temel hak ve özgürlük-

lerinin korunması ve geliştirilmesi konusundaki çabalarının, yargının Avrupa Birliği 

müktesebatını üstlenebilme kapasitesine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Ancak, 

Yargıtay’ı bu konuda özenli olmaya yönelten asıl unsur; Ülkemizin imzalamış olduğu 

ve Anayasa’nın 90’ıncı maddesi uyarınca bağlayıcı olan uluslararası anlaşmalardan 

kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin sorumluluğunun yerine getirilmesinin ötesinde, 

insan haklarına ilişkin evrensel ve öncü değerlerin korunması ve geliştirilmesine duy-

duğu samimi inançtır. Bu alandaki antlaşmaların hepsi ayrı ayrı sayılmamış, ancak 

planın hazırlanmasında göz önünde tutulmuştur.
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1. Kanunlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanun Adı Kanun Kabul Yayımlandığı
 Numarası Tarihi Resmi Gazete

Yargıtay Kanunu 2797 04.02.1983 08.02.1983

Hâkimler ve Savcılar Kanunu 2802 24.02.1983 26.02.1983

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 6087 11.12.2010 18.12.2010

Siyasi Partiler Kanunu 2820 22.04.1983 24.04.1983

Devlet Memurları Kanunu 657 14.07.1965 23.07.1965

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 4483 02.12.1999 04.12.1999

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun 2247 12.06.1979 22.06.1979

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 298 26.04.1961 02.05.1961

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 6356 18.10.2012 07.11.2012

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 4054 07.12.1994 13.12.1994

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 09.10.2003 24.10.2003

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu 4954 23.07.2003 31.07.2003

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu 4769 29.07.2002 02.08.2002

Sermaye Piyasası Kanunu 6362 06.12.2012 30.12.2012

Kamu İhale Kanunu 4734 04.01.2002 22.01.2002

Bankacılık Kanunu 5411 19.10.2005 01.11.2005

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 4628 20.02.2001 03.03.2001

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5018 10.12.2003 24.12.2003

Yargıtay, hukuksal uyuşmazlıkların çözümünde dayanak alınan tüm yasalar ile 

bu uyuşmazlıkların yargısal çözümünde uyulacak yöntemi belirleyen HMK, CMK gibi 

yargılama usulüne ilişkin yasalarla yakın ilgi içinde ise de; mevzuat analizinde Yargı-

tay’ın kuruluşu, görevleri, örgüt yapısı, kurul ve çalışma usullerini belirleyen Yasası 

ile diğer kamu kurumları ile olan ilişkilerini düzenleyen yükümlülükleri ve Yargıtay’ı 

ayrıcalıklı kılan yetkilerini belirleyen mevzuatın tespiti çalışması yapılarak aşağıdaki 

liste oluşturulmuştur. 
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2. Yönetmelikler

1. Yargıtay İç Yönetmeliği

2. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

3. Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmelik

4. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği

D) KURUM İÇİ ANALİZ

I. GENEL BİLGİ

Yargıtay; Birinci Başkanlık, Daireler, Cumhuriyet Başsavcılığı ve büroları ile idari 
birimlerden oluşmaktadır.

Yargıtay’ın karar organları şunlardır:

1. Büyük Genel Kurul,

2. Hukuk Genel Kurulu,

3. Ceza Genel Kurulu,

4. Başkanlar Kurulları,

5. Birinci Başkanlık Kurulu,

6. Yüksek Disiplin Kurulu,

7. Yönetim Kurulu,

8. Daireler.

Yargıtay Başkanlığı; Başkan, iki Başkanvekili ve Başkan’ın Yargıtay Üyeleri ara-
sından seçeceği Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Başkanlık hâkimleri ile 
idari personelden oluşur.
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Başkanın görevleri şunlardır (YK m.21):

1. Yargıtay’ı temsil etmek,

2. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılması zorunlu olan daire başkanlarını 
belli etmek,

3. Kurullara başkanlık etmek; başkanlık yaptığı kurullarda kendi yazmayacağı 
kararların hangi üye tarafından yazılacağını belli etmek ve yazılan kararlar-
dan ilgili dairelere örnekler göndermek,

4. Yargıtay’ın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu amaçla uygun gö-
receği tedbirleri almak, daire ve kurullara katılmamak veya geç katılmak su-
retiyle, kurul çalışmalarını aksatan başkan ve üyelerin dikkatini çekmek, 

5. Dairelerin çalışma durumları ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri yazı ile 
istemek, 

6. Kurullarca verilen yönetime ilişkin kararları yerine getirmek, 

7. Zorunlu hallerde Yargıtay’a ait geçici işlerde veya Başkanlık ettiği kurullarda 
dosya takrir etmek üzere Yargıtay daire başkan ve üyelerini ve tetkik hâkim-
lerini (raportör hâkimleri) görevlendirmek, 

8. Bir dairede ani olarak meydana gelen bir boşluğu doldurmak üzere çok kısa 
bir süre için başka bir daire üyesini, o dairede görevlendirmek,

9. Yargıtay memurlarını denetlemek ve denetletmek,

10. Yargıtay Üyeleri arasından Genel Sekreter’i seçmek, 

11. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Hukuk Genel Kurulu, bir birinci başkanvekili başkanlığında hukuk dairelerinin 
başkan ve üyelerinden; Ceza Genel Kurulu, bir birinci başkanvekili başkanlığında ceza 
dairelerinin başkan ve üyelerinden; Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkan, bi-

rinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili’nden oluşur.  
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Yargıtay’da; 

1. Başkan ile başkanvekillerinden ve daire başkanlarından oluşan Başkanlar 
Kurulu,

2. Başkan ile hukuk dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili ve hukuk daire-
leri başkanlarından oluşan Hukuk Daireleri Başkanları Kurulu,

3.  Başkan ile ceza dairelerinden seçilen Başkanvekili ve ceza daireleri başkan-
larından oluşan Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, 

bulunur.

Başkanlık Kurulu; Yargıtay Başkanı’nın başkanlığında altısı daire başkanı, altısı 
Yargıtay üyesi olmak üzere on iki asıl ve dördü daire başkanı ve dördü Yargıtay üyesi 
olmak üzere sekiz yedek üyeden oluşur. 

Yüksek Disiplin Kurulu; Yargıtay Başkanı, başkanvekillerinden kıdemli olanı, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile altı hukuk ve üç ceza dairesi başkanları ve başkan-
larının katılmadığı dairelerin beş üyesinden oluşur. Yüksek Disiplin Kurulunda ayrı-
ca, Kurula asıl üye olarak katılmayan daire başkanları ile bunların dışındaki dairelerin 
birer üyesi yedek üye olarak bulunur.

Hâkimlik ve savcılık sınıfından olmayan Yargıtay personelinin atama ve nakil, 
yükselme, disiplin ve sair özlük işlerini yürütmek ve bunlarla ilgili karar ve tedbirleri 
almak ve yönetmelikleri yapmakla görevli Yönetim Kurulu; Yargıtay Başkanı, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı, Genel Sekreter ile Başkanlar Kurulu tarafından iki yıl için seçi-
len bir asıl ve bir yedek daire başkanı, üç asıl ve iki yedek Yargıtay üyesinden oluşur. 

Yukarıda sayılan tüm bu karar organlarının görevleri 2797 sayılı Yargıtay Kanu-
nu ile düzenlenmiştir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcıvekili ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarından oluşur. Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı, Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Savcılığı görevini yü-
rütmekte ve kanunla kendisine verilen diğer görevleri bizzat kendisi, Cumhuriyet Baş-

savcıvekili veya Cumhuriyet savcıları eliyle yürütülmesini sağlamaktadır.
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II. ORGANİZASYON ŞEMASI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. İNSAN KAYNAKLARI

Yargıtay mensuplarını, atama, nakil, disiplin ve özlük hakları açısından farklı 
usul ve esaslara tabi olmaları sebebiyle; Yargıtay daire başkan ve üyeleri, tetkik hâkim-
leri (raportör hâkimler) ve Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile personel şeklinde grup-
landırmak mümkündür.
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Grafik 1: Yargıtay Üyelerinin “Yaş Gruplarına Göre Dağılımı”

Grafik 2: Yargıtay Üyelerinin “Cinsiyet Gruplarına Göre Dağılımı”

Yargıtay tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve Yargıtay Cumhuriyet savcıları 

hâkimlik ve savcılık mesleğinde beş yılını tamamlayan hâkim ve Cumhuriyet savcıla-

rı arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanırlar. Ancak, 8.8.2011 tarih 

ve 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile YK’na eklenen Geçici 14’üncü madde 

uyarınca 26.08.2021 tarihine kadar Yargıtay tetkik hâkimliğine (raportör hâkimliğe) 
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yapılacak atamalarda, YK’nun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan beş yıllık 

hizmet süresi şartı aranmaz. Tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve Yargıtay Cum-

huriyet savcılarının özlük işleri, kadrolarının bulunduğu Adalet Bakanlığı tarafından 

yürütülmektedir.

Grafik 3: Tetkik hâkimlerinin (raportör hâkimlerin) “Yaş Gruplarına Göre Dağılımı”

Grafik 4: Tetkik hâkimlerinin (raportör hâkimlerin) “Cinsiyet Gruplarına Göre Dağılımı”
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Grafik 5: Cumhuriyet savcılarının “Cinsiyet Gruplarına Göre Dağılımı”

Yargıtay bürolarında bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar memur, mübaşir ve 

hizmetli bulunmaktadır.

Grafik 6: Yargıtay personelinin “Cinsiyet Gruplarına Göre Dağılımı” 
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Grafik 7: Yargıtay personelinin “Yaş Gruplarına Göre Dağılımı” 

IV. FİZİKSEL KOŞULLAR

Yargıtay Başkanlığı Atatürk Bulvarı’nda bulunan iki bloktan oluşan ana binası 

ve beş ayrı yerde bulunan ek binaları ile hizmet vermektedir. Ayrıca mensuplarının 

kullanımı için iki adet özel tahsisli olmak üzere 249 adet lojmanı bulunmaktadır. 

Yargıtay tarafından halen kullanılmakta olan tarihi ana binaya 1935 yılında ge-

çilmiş,  binanın yetersizliği sebebiyle ilave katlar zaman içerisinde yapılmıştır. Alman 

Neo Klasizm tarzına göre yapılan bu bina Yargıtay Başkanlığı makamı yanında Yargı-

tay Cumhuriyet Başsavcılığı makamı, Hukuk ve Ceza Daireleri, Genel Sekreterlik ve 

diğer idari birimleri içine almaktadır.

İş yükünün getirdiği bina yetersizliği sorununu karşılamak amacıyla 1990 yılın-

da Vekâletler Caddesi üzerindeki ek bina Yargıtay kullanımına verilmiş, bu binada 

da Yargıtay tetkik hâkimi (raportör hâkim) odaları, Bilgi İşlem Merkezi, Kafeterya ve 

Gündüz Bakımevi (Kreş) yer almaktadır.
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Yargıtay’ın ikinci ek binası da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bulunduğu 

Balgat Ehlibeyt Mahallesi’ndeki binadır.

Kavaklıdere Bulvarı’ndaki eski TRT binasında ceza daireleri tetkik hâkimlerinin 

(raportör hâkimlerin) odaları yer almaktadır.

Milli Müdafaa Caddesi üzerinde bulunan (Eski Emekli Sandığı binası) hizmet 

binasında ceza daireleri hizmet vermektedir.

Vekâletler caddesi üzerinde bulunan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski binası) 

hizmet binasında ise yeni kurulan ceza daireleri ile idari birimlerin bir bölümü hizmet 

vermektedir.

V. MALİ DURUM

Yargıtay Başkanlığı’na genel bütçe içerisinde tahsis edilen ödenek miktarları aşa-

ğıda belirtilmiştir. Kurum bütçesinde ve harcamalarında yıllara göre artışlar orantılı ol-

muş, bütçeden en fazla pay personel ve sosyal güvenlik kurumu giderlerine ayrılmıştır.

01
Personel 
Giderleri 

02  
Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Devlet 
Primi Giderleri 

03 
Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 

05 
Cari 

Transferler

06 
Sermaye 
Giderleri 

Toplam
(TL)

2010 41.588.062 6.405.109 7.652.503 302.500 1.796.000 57.744.138

2011 57.223.000 8.396.000 12.593.840 467.160 11.222.000 89.902.000

2012 80.193.765 10.974.235 19.272.820 1.445.180 16.708.504 128.594.504

2013 86.728.000 12.337.000 27.146.900 1.474.100 17.000.000 144.686.000

2014 93.514.658 13.685.842 29.912.800 1.838.200 17.891.020 156.842.520
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YARGITAY’IN ARAÇ, BİNA ENVANTERİ VE DİĞER VARLIKLARI

Kadrolu personeli sayısı 1.907

Sözleşmeli personel sayısı 19

Geçici personel sayısı  47

Telefon hattı sayısı 3.279

Faks sayısı 8

Cep telefonu hattı sayısı 4

Benzinli taşıt sayısı 53

Dizel taşıt sayısı 42

Yazısı sayısı 1038

Fotokopi makinesi sayısı 8

Yangın söndürme cihazı sayısı 224

Klima sayısı 350

Hizmet binalarının toplam mekân alanı (m2) 141.300

Kiralanan bina sayısı 1

Kiralanan bina kullanım alanı (m2) 23.100

VI. TEKNOLOJİK ALT YAPI

Yargıtay’daki bilgi sistemini ilk derece mahkemeleri bilgi sistemleriyle koordi-
neli olarak kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak; bilgi iş-
lem sistemleri ile ilgili teknolojileri ve gelişmeleri takip ederek ihtiyaçlara göre gerekli 
güncellemeleri yapmak; Yargıtay Başkanlığı’nın ihtiyaçlarına göre projeler üreterek 
yazılım geliştirmek ve güncellemek; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirmiş 
olduğu yazılımlarla entegrasyonu sağlamak; bilgi sistemlerinde güvenlik politikaları-
nın usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamak amacıyla kurulan Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü etkin, verimli, hızlı, saydam, güvenilir ve adil yargılama faaliyeti için bilgi 
teknolojilerini en üst düzeyde kullanmayı hedeflemiştir. Bu birim tarafından yürütü-
len faaliyetler yazılım ve donanım faaliyetleri olarak ikiye ayrılmaktadır.
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1. Yazılım

Başta yargılama faaliyetleri olmak üzere, Yargıtay’da yürütülen çalışmaların 

elektronik imza alt yapısıyla yürütülmesi ve elektronik arşivin oluşturulması amacıyla 

geliştirilen UYAP Yargıtay Bilgi Sistemi çok kapsamlı ve birbirinden farklı faaliyetleri 

içeren büyük bir bilgi otomasyon projesidir. 

Projenin amacı: Yargıtay’ın yargılama faaliyetleri, ilk derece mahkemelerinin 

elektronik ortamda yürütmekte oldukları faaliyetler ve bilgi otomasyon sistemlerini 

kurmuş olan diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında entegrasyonun sağlanması 

suretiyle yargı ve yargı destek faaliyetlerinin günümüz teknolojileri kullanılarak hızlı, 

etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi olup, bu amaca ulaşılmıştır.

Bu sistem, aynı zamanda siyasi partilerin üye kayıtlarının tutulduğu, mükerrer 

kayıtların denetlendiği, kongre işlemlerinin takip edildiği ve raporlanabildiği bilgi 

otomasyonu sistemidir.

İnternet sayfasından sunulan elektronik hizmetler aşağıdaki şekildedir.

a) Temyiz edilerek Yargıtay’a gelen dosyaların kişisel veri oluşturmayan kapak 

bilgilerine ulaşımının sağlandığı “Dosya Sorgulama” hizmeti,

b) Sorgulanan dosya kapanmış ise dosyanın tarafına özel kişisel bilgiler girildi-

ği takdirde ilgili dairenin verdiği ilamın (ceza dosyalarında dosya kapanma-

dan önce tebliğnamenin) görüntülenmesi,

c) Yargıtay’ın içtihat niteliğindeki kararlarına erişimin sağlandığı “Emsal Karar     

Arama” hizmeti,

d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihat niteliğindeki kararlarına erişi-

min sağlandığı “AİHM Karar Arama” hizmeti,

e) Yargıtay’ın Ön Büro biriminde dosyaların elektronik ya da fiziksel olarak in-

celenmesi, fotokopi veya suret almak için randevu alınması hizmeti.
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2. Donanım

UYAP Yargıtay Bilgi Sisteminin kullanılması için gerekli olan teknolojik alt yapı 
tamamlanarak bütün kullanıcılara mesleki faaliyetlerinde kullanılmak üzere masaüs-
tü ve dizüstü bilgisayarlar ile yazıcılar tahsis edilmiş, internete erişimleri sağlanmıştır.

DONANIM LİSTESİ

S.N. CİNSİ ADEDİ

1 Masa Üstü Bilgisayar 1245

2 Dizüstü Bilgisayar 1961

3 Yazıcı 1038

   Tablo 1- Donanımların Sayısal Dağılımı

   

E) PAYDAŞ ANALİZİ

Yargıtay Başkanlığı tarafından sunulan adalet hizmetlerinin, yararlanıcıların ih-
tiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi, öncelikle bu konudaki talep ve beklen-
tilerinin bilinmesine bağlıdır. Şüphesiz Stratejik Planın temel unsurlarından olan katı-
lımcılık, kurumun etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin alınmasını ve planın 
sahiplenilmesini sağlayarak uygulama imkânlarını artıracaktır.

Paydaşlar, kurumun sunduğu hizmetler ile ilgili olan, kurumun faaliyetlerinden 
doğrudan veya dolaylı yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumlar 
olduğundan, adli uyuşmazlıkların son inceleme yeri olan Yargıtay açısından geniş ve 
kapsamlı bir paydaş listesi oluşturulmuştur. Ayrıca, planın hazırlanması bakımından 
paydaşların görüş, öneri ve beklentileri ile etki düzeylerinin belirlenmesi büyük önem 
taşıdığından durum analizine temel oluşturacak paydaş analizi gerçekleştirilmiştir.
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PAYDAŞ ANALİZİ

İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR

Yargıtay Başkanı ve Başkanvekilleri Cumhurbaşkanı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekili TBMM

Yargıtay daire başkanları Yüksek mahkemeler

Yargıtay üyeleri HSYK

Yargıtay tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve Cumhuriyet savcıları Adalet Bakanlığı ve bağlı kurumları

Yargıtay personeli  (Kadrolu/Sözleşmeli) İlk derece mahkemelerinin hâkim ve Cumhuriyet savcıları

Diğer çalışanlar Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Barolar Birliği ve baro başkanlıkları

Emniyet Genel Müdürlüğü

YSK

YÖK

Üniversiteler

AİHM

İçişleri Bakanlığı  

Emniyet Genel Müdürlüğü

Jandarma Genel Komutanlığı

Maliye Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Türkiye Noterler Birliği

Siyasi partiler

YARSAV, ADYAV ve diğer sivil toplum örgütleri

Sendikalar

Basın ve yayın kuruluşları

Posta işletmeleri

Dava tarafı gerçek ve tüzel kişiler

Tablo 2- Paydaş Listesi
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I. PAYDAŞLARIN TESPİTİ VE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Paydaşlar, tüm birimlerin katılımıyla; sunulan hizmetler, bu hizmetlerden doğ-

rudan veya dolaylı olarak etkilenenler ve kurumdan beklentiler gözetilerek yapılan bir 

çalışma sonucunda belirlenmiştir.

Kurum faaliyetlerinin kapsadığı alanın genişliği ve buna bağlı olarak etkilenen 

sayısının fazlalığı nedeniyle paydaşların tümü ile etkili bir iletişim kurulmasının ola-

naksızlığı gözetilip, görüşlerin alınması ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak 

üzere önceliklendirme gerekmiş ve aşağıdaki liste oluşturulmuştur.

II. PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi aşamasında görüş ve önerile-

rin hangi yöntemle alınacağı, paydaşlar itibarıyla hangi kişi ya da birimlerin görüşüne 

başvurulacağı, çalışmanın sorumluları, görüş ve önerilerin alınmasının ne zaman ve 

hangi sürede gerçekleştirileceğinin ve ne zaman nasıl ve kimler tarafından raporlandı-

rılıp değerlendirileceğinin belirlenmesinden sonra mülakat, anket uygulamaları, çalış-

tay ve atölye çalışması ile toplantı yöntemlerinden yararlanılmıştır.

Kurumun önemli bulunan hizmet faaliyetleri, olumlu ve geliştirilmesi gereken 

yönleri ile beklentilerin neler olduğu sorularına cevap alınmak üzere anket ve mülakat 

yapılması benimsenmiştir.

Paydaşların sayısal çokluğu ve çeşitliliği ile bölgesel yaygınlığı, objektif ölçüt-

lerle seçme yapılmasını gerektirdiğinden, Yargıtay’ın faaliyet alanı ve paydaş ilişkisi 

gözetilip katılımda temsil de dikkate alınarak adli yargı örgütlenmesindeki bölgeler, 

unvanlar, mahkeme türleri, coğrafi bölgeler gözetilerek belirlenen paydaş görüşleri-

nin alınması yoluna gidilmiştir.
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Bu kapsamda iç paydaşlara gönderilen anket formlarından 250 adedi incelemeye 

esas olacak biçimde yanıtlanarak dönmüş; ayrıca üst düzey yönetici ve kurum temsilci-

si konumunda bulunan 52 kişi ile mülakat gerçekleştirilmiş; elde edilen sonuçlar alınan 

paydaş görüşlerinin değerlendirilebilmesi bakımından oldukça yeterli görülmüştür.

Anket ve mülakat sonuçları, alanında uzman bir üniversite öğretim üyesi ve eki-

bi tarafından bilimsel yöntemlerle raporlandırılmış, bu sonuçlar stratejik plan hazırla-

ma kurulu tarafından atölye çalışması ve toplantılarda değerlendirilmiştir.

III. 2015-2019 STRATEJİK PLAN ANALİZ RAPORU

1. İç Paydaş Mülakatlar Nitel Analiz Raporu

İç paydaş görüş ve önerilerini elde edebilmek için Yargıtay daire başkanları ile 

yapılan karşılıklı görüşmelerde 18 daire başkanına 15 açık uçlu soru yöneltilmiş ve 

aşağıdaki nitel verilere ulaşılmıştır. Görüşme yapılan daire başkanlarının, Yargıtay 

mensubu olma süreleri en az 5 yıl en fazla 31 yıl olarak bildirilmiştir. Bu veriye baka-

rak görüşmecilerin Yargıtay’ı iyi düzeyde tanıdıklarını söyleyebiliriz.

04.06.2015 tarihinde, Ankara Hâkimevinde Stratejik Plan Hazırlama Kurulu Toplantısı
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a) Yargıtay mensubu olmanın memnuniyet/memnuniyetsizlik değerlendirmesi

Memnuniyet oranının memnuniyetsizlik oranıyla kıyaslandığında açık arayla 
fazla olduğunu görüyoruz. 

b) Fiziki ortam değerlendirmesi

Görüşmecilerimizin çoğunlukla dile getirdiği görüş “fiziki ortamın çok yetersiz” 
olduğu. Ancak yeterli bulanların görüşleri gibi yetersiz bulan görüşler de kendi gerek-
çelerini dile getirdikleri için birbirinden farklılaşmaktadır. 

c) Yargıtay tarafından sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi

Bu kategoride Yargıtay tarafından sunulan tedavi, yemekhane, bilgi işlem, kü-
tüphane gibi sosyal hizmetlerin değerlendirilmesi görüşmecilerimizden istenmiştir. 
En çok üzerine görüş beyan edilen hususun tedavi hizmetleri olduğu görülmektedir. 
Sadece bir kez tedavi hizmeti hakkında olumlu görüş beyan edilmesine karşılık sıklık-
la dile getirilen tedavi hizmetlerine ilişkin görüşün olumsuz içerikte olduğunu görü-
yoruz. Bir diğer dikkat çeken yoğunluk kütüphane üzerindeki görüşlerde olmaktadır. 
Kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde sık vurgulanan görüşler bulunmak-
tadır. Ayrıca gözlemlenen bir diğer husus yemekhane hakkındaki görüşlerin genelde 
olumlu nitelik arz etmesidir.

d) Yargıtay tarafından hazırlanan stratejik planda öncelik verilmesi  
    istenen alanlar

Bu kategoride Yargıtay tarafından hazırlanan stratejik planda öncelik verilmesi 
istenen alanların değerlendirilmesi görüşmecilerimizden istenmiştir. 

Fiziki ortam ile fiziki şartlar konusunda bir ortak görüş olduğunu söylemek 
mümkündür. Sosyal aktiviteler ve sosyal imkânlara ağırlık verilmesi hususu da birçok 
görüşmecinin önerisidir.
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e) Dairedeki üye, tetkik hâkimi (raportör hâkim) ve personelin sayı ve nitelik 

açısından değerlendirilmesi

Görüşülen daire başkanlarının üye, tetkik hâkimi (raportör hâkim) ve personeli 

sayı ve nitelik açısından değerlendirmeleri şu şekildedir:

Personelin sayısal yeterliliği konusunda görüş birliği yoktur. Birbirine yakın sık-

lıkta sayısal yeterlilik ve yetersizlik görüşleri dile getirilmiştir. Ancak nitelik konusun-

daki görüşler ortaklaşmakta ve niteliksel iyileştirmeye ihtiyaç vurgulanmaktadır.

f) Hâkimlerin ve personelin eğitimi konusundaki düşünceler

Hâkim ve personelin eğitimi hususunda görüşmeciler aşağıdaki görüşleri ileri 

sürmüşlerdir:

Eğitim konusunu olumlu ve yeterli bulan görüşlerin dile getirilme oranı bu ko-

nuya önem verilmesini öneren görüşlere kıyasla azınlıkta kalmaktadır. 

g) Yargıtay bütçesinin hazırlanması ve kullanılması konusundaki düşünceler

Yargıtay bütçesi hazırlanması ve kullanılması konusundaki görüşler genel olarak 

aynı bağlamda ve başlıklar altında gruplandırılabilecek niteliktedir. 

Bütçe hazırlanması konusunda katılımcıların daha etkin rol alması genel olarak 

paylaşılan bir öneridir. Bütçe hazırlanma sürecine görüşmecilerin görüş bildirerek ka-

tılmaları yönündeki öneri, görüşmelerde sık karşılaşılan bir öneridir. Bunun dışında 

paylaşılan bir diğer görüş bütçenin imkânlar ve ihtiyaçlar ölçüsünde artırılması yö-

nündedir.
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h) Yargıtay’ın iş yükünün değerlendirilmesi ve öneriler

İş yüküne ilişkin görüşleri sorulan görüşmeciler aşağıdaki düşüncelerini paylaş-

tılar:

İş yükünün yoğunluğunun boyutlarının tasvir edildiği cümleler en çok vurgu-

lanan ifadeler olmuştur. Bu ifadelerin hepsinin paylaştığı ortak zemin iş yükünün 

önemli bir sorun olduğudur. İş yükü ile baş edebilmek için getirilen öneriler de görüş-

ler kadar çeşitli ve birbirinden farklıdır. İstinaf Mahkemelerinin (BAM) faaliyete geç-

mesinin işyükünü hafifleteceğini düşünen görüşmecilerimizin sayısı oldukça fazladır. 

Bunun yanı sıra, kesinlik sınırının yükseltilmesi, her dosyanın temyize gelmemesi, iti-

raz mercilerinin yetkilerinin artırılması gibi yöntemlerle filtrelemenin yükseltilmesi 

gerektiğini düşünenler ve kanun yararına bozma yolu gibi kurumların yeniden dü-

zenlenmesi ve bazı kurumlara işlerlik kazandırılması önerileri de görüşmelerde ön 

plana çıkmıştır.

ı) Yargıtay’ın teorik ve pratik hukukun gelişimine sağladığı katkının  

      değerlendirilmesi ve öneriler

Yargıtay’ın teorik ve pratik hukukun gelişimine sağladığı katkının değerlendiril-

mesi ve öneriler kategorisinde görüşmecilerin dile getirdikleri görüşler, genel olarak 

bu katkının olumlu ve yeterli olduğu yönündedir. 

Bu soruya da görüşmecilerin iş yükü ile bağlantılı yanıtlar verdikleri görülmek-

tedir. Genel olarak katkıyı yetersiz bulan görüşler bunun nedenini iş yüküne bağ-

lamaktadır. Görüşmecilerin bazıları teorik ve pratik hukuka katkıyı ayırarak pratik 

hukuka katkıyı yeterli görürken, teorik hukuka katkıyı yeterli görmediklerini ve bu 

katkının geliştirilebileceğini vurgulamışlardır. Katkının geliştirilebilmesi için iş yükü-

nün azaltılmasının yanı sıra ileri sürülen bir diğer görüş, öğretim üyelerinin bir süre 

Yargıtay’da çalışabileceği önerisidir.
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i) Yargıtay’ın kurumlararası ilişkilerinin değerlendirilmesi

Yargıtay’ın diğer kurumlarla ilişkileri konusunda görüşmecilerin ortak bir fikri 

olduğunu söylemek oldukça güçtür. 

Bu konuda ilk göze çarpan husus, ilişkileri vasat bulan görüşlerin yoğunluğudur. 

Ancak ilişkiler konusunda olumlu görüşler de farklı bağlamları dile getirdikleri için 

çeşitli görünse de en az vasat bulanlar kadar sıklığa ulaşmaktadır. Örneğin ilişkileri 

yeterli bulan görüşleri ile tarafsızlık ve bağımsızlığı korumak için sınırlı ilişkiyi öne-

renlerin aynı yönde görüş bildirdiği düşünebilir. Bu gruba “diğer kurumlarla polemiğe 

girilmemesi yerinde bir tutumdur” düşüncesini de olumlu bir görüş bildirme şeklinde 

eklersek ilişkiler konusunda hâkim bir görüş olmadığını, aksine bazı görüşmecilerin 

ilişkileri yeterli bulurken, bazılarının ise ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini düşündü-

ğünü söyleyebiliriz.

j) Kamuoyunda Yargıtay’a duyulan güvenin değerlendirilmesi ve öneriler

Genel olarak Yargıtay’a kamuoyunda duyulan güven konusu, görüşmecilerin 

önem verdiği ve üzerine farklı bağlamlarda düşünce ürettiği bir konudur.

En sık dile getirilen düşünceleri, birbiriyle aynı bağlamda olanları yan yana ge-

tirirsek; Yargıtay’a duyulan güvenin gittikçe azaldığı, güvenin yeterli düzeyde olma-

dığı, Yargıtay’a olan güvenin diplerde olduğu,  yüksek yargının saygınlığının iyi bir 

konumda olmadığı düşünceleri karşımıza çıkmaktadır. Bu düşüncelerin paylaştığı 

ortak bağlamın kamuoyundaki Yargıtay algısının sorunlu olduğu görüşü olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu bağlama yakın görüşler ise bu algının sebepleri ve sorunun çözü-

mü konularına odaklanmaktadır. Örneğin yargı hatalarının düzeltilmesinin bu algıyı 

etkileyeceğini düşünenler olduğu gibi bu algının gerçek olmadığı, böyle bir izlenim 

uyandırıldığını düşünen görüşmeciler de bulunmaktadır. Basın bürosunun yanlış ha-

berleri düzeltmesi veya kurumsal tepki ile bu algının yönetilmesi gerektiği yönünde 

düşünceler de dile getirilmiştir.
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k) Yargıtay’ın en önemli varlık nedeni ve işlevi üzerine görüşler

Yargıtay’ın varlık nedenini adalet beklentisini karşılamak, adil yargılamayı temin 

etmek, toplumda adalete olan güveni artırmak gibi adalet bağlamında ileri sürülen 

görüşlerle beraber içtihat mahkemesi olmak, uygulama birliğini ve istikrarı sağlamak 

gibi misyonlara bağlayan görüşlerin de çoğunlukta olduğu görülmüştür. Görüşme-

cilerin, bu konudaki görüşleri ana hatlarıyla aynı zemini paylaşmakta ve birbirini ta-

mamlar niteliktedir. Yargıtay’ın gerçek varlık nedenini ve işlevini yerine getirmesinin 

daha az iş yükü ile mümkün olacağı görüşü de bu tamamlayıcı görüşler ile uyumlu 

olarak dile getirilmiştir.       

l) 2019 Yılında nasıl bir Yargıtay

Görüşmecilerin 2019’da görmek istedikleri Yargıtay betimlemesinde öne çıkan 

hususlar arasında fiziki ortam, modern bina gibi hususlar yer almaktadır.

Görüldüğü üzere fiziki ortamın yanı sıra iş yüküne ilişkin endişeler de gelecekte-

ki Yargıtay betimlemesinde yer almaktadır. 

m) Stratejik planda yer alması önerilen konular

Görüşmecilerin görüşmede değinilmeyen ancak stratejik planda bulunmasını 

önerdikleri konular aşağıdaki modelde şöyle ifade edilebilir:

Stratejik planda yer alması önerilen konulara ilişkin görüşler genel olarak belli 

başlıklar altında toplanmaya elverişli olmasa da özlük haklarındaki iyileştirmeye yö-

nelik vurgunun sıkça tekrarlandığı görülmektedir.

Diğer sorulara alınan yanıtlarla benzer bağlamdaki cevaplarla karşılaşılmasının 

yanı sıra bu soruda ilk defa dile getirildiğini gördüğümüz bir husus; üyelerin AİHM ve 

BM’de görev yapması için zemin hazırlanmalı, şeklindeki önerilerinin stratejik planda 
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yer almasını istemeleridir. Genel olarak bu soruya verilen yanıtlara bakıldığında gö-

rüşmenin dışında kalan bağlamlara ilişkin çok sayıda önerme bulunmamaktadır. Bu 

veriyi yorumlarsak, görüşmeciler tarafından görüşme kapsamında değinilen bağlam-

ların stratejik plan içeriği açısından genel olarak tatmin edici bulunduğu söylenebilir.

2.  İç Paydaş Nicel Veri Analiz Raporu

a) Örneklem bilgileri

Katılımcıların yanıtladığı soru formu altısı açık uçlu olmak üzere toplam 17 soru-

dan oluşmaktadır. Yanıtlanarak geri dönen soru formlarından 400 adedi geçerli sayıla-

rak değerlendirmeye alınmıştır.

Katılımcıların unvanlarına bakıldığında, örneklemin büyük bölümünün tetkik 

hâkimlerinden (raportör hâkimlerden) (%33,8) ve Yargıtay üyelerinden (17,0)  oluş-

tuğu anlaşılmaktadır. Onları hizmetliler ( 8,8) ve zabıt kâtipleri (% 8, 5) izlemektedir. 

Diğer çalışanlar ise örneklemin % 31, 9’unu oluşturmaktadır.

Katılımcıların yaşlarına bakıldığında, büyük bölümünün (% 87, 1) 25-54 yaş ara-

lığında yer aldığı anlaşılmaktadır. 25 yaş altı ve 55 yaş üzeri çalışanların oranı ise ol-

dukça düşüktür (% 12).

Görev birimleri incelendiğinde, katılımcıların büyük bölümünün (% 51,8) hukuk 

dairelerinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Onları ceza dairelerinde çalışanlar (% 27) ve Bi-

rinci Başkanlık çalışanları (12,5) izlemektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı’nda çalışanla-

rın oranı ise % 7,8’dir.

Hizmet süreleri incelendiğinde, katılımcıların büyük bölümünün (% 62,8) 10 yıl-

dan az bir süredir kurumda çalıştığı anlaşılmaktadır. Kurumda 16 yıl ve üzerinde ça-

lışanların oranı ise %20,8’dir.
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b) Betimleyici bilgiler

Katılımcıların Yargıtay’ı tanıma düzeylerine bakıldığında, %86,8’inin Yargıtay’ı 

çok iyi ya da yeterli düzeyde tanıdığı gözlenmektedir ve bu oldukça yüksek bir oran-

dır.  Yargıtay’ı yeterince tanımadığını düşünenlerin oranı ise %10, 8’dir.

Frekanslar incelendiğinde, çalışanların Yargıtay’daki gelişmeleri en çok internet 

ve intranet aracılığıyla (% 84,5) takip ettikleri gözlenmektedir. Daha sonra, cep telefo-

nu mesajları (% 44,3) ve birim içi çalışmalardan (% 35,8) yararlanıldığı anlaşılmaktadır. 

Gelişmelerin takibinde en az yararlanılan kaynak ise Yargıtay yayınlarıdır (% 24,3).

Yargıtay yönetimince sunulan ve katılımcıların en önemli bulduğu üç hizmet sırasıy-

la; servis/ ulaşım hizmeti, yemekhane/yemek hizmeti ile mesleki eğitim ve seminer hizme-

tidir.

Katılımcıların Yargıtay’ı “erişilebilirlik”, “güvenirlik”, “çalışanlarının bilgi düzeyi 

ve mesleki yeterliliği” ve “yetkinlik”  açılarından ortalamanın üstünde güçlü buldukları 

gözlenmektedir. Yargıtay’ın en güçlü özelliğini ise “çalışkanlık” olarak gördükleri an-

laşılmaktadır.

Ortalamalar incelendiğinde, katılımcıların “fiziksel koşulların yeterliliği”, “yabancı 

dil bilen üye, tetkik hâkimi (raportör hâkim), Cumhuriyet savcısı ve personel sayısı ile ya-

bancı dil öğrenme konusunda sağlanan imkânların yeterliliği”, “motivasyon artırıcı çalışma 

yöntemlerinin yeterliliği”, “hizmet içi eğitimin yeterliliği”, “personel hakkında ödül ve ceza 

sisteminin işleyişi”, “personelin görevde yükseltilmesinde esas alınan kriterlerin objektifliği”, 

“insan kaynaklarındaki dağılım önceliklerinin objektif kriterlere göre belirlenmesi”, “mali kay-

nakların kullanımındaki önceliklerin objektif kriterlere göre belirlenmesi”, “arşiv ve kütüphane 

hizmetlerinin yeterliliği” ile  “tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yeterli olması” gibi 

konularda Yargıtay’ı yeterince etkin bulmadıkları anlaşılmaktadır. Nispeten de olsa 

kurumun en etkin bulunduğu hususlar “kurumsal saygınlığa sahip olması” ve “bağımsız 

bir kurum olması”dır.
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Yargıtay’ın, araştırmada belirtilen hususlardaki etkinliğinin gücünü 1-5 arasında 
değerlendirme görevinde, diğer seçeneğini dolduran 10 katılımcı ise; “amirlerin adil ol-
maması ve eleman yetersizliği”, “hukuksal konuların tartışılacağı bilimsel toplantı ve işbirliği 
gereksinimi”, “kurumsal kültürün olumsuzluğu”, “kurumun bazı konularda geçmişten daha 
iyi olduğu”, “ödül verilmediği ama ceza ile korkutmanın söz konusu olduğu”, “özlük hakla-
rının iyileştirilmesi gerektiği”, “personelin bilgi ve becerisinin önemsenmediği” ve “kâtiplere 
gerekli ilginin gösterilmediği” konularına değinmişlerdir.

Katılımcıların Yargıtay’da daha fazla önem verilmesi gerektiğine inandıkları ve 
ilk sırasında belirttikleri hizmet ya da nitelikler; belirtilme sıklığı en çok olandan en az 
olana doğru aşağıda sıralanmıştır.

1) Fiziksel koşullar: Katılımcıların daha fazla önem verilmesi gerektiğine inan-
dıkları hizmetler arasında en çok fiziksel koşullarla ilgili sorunlar dile getirilmiştir. Bu 
kategori, “binaların dağınıklığı”, “bina, salon ve odaların yetersizliği” gibi yanıtları kapsa-
maktadır.                         

2) Çalışma koşulları: Bu kategori, “ yetersiz çalışma ortamı”, “çalışma koşullarının 
kötü olması” gibi çalışma koşullarının ya da ortamının iyileştirilmesi gerektiği yönün-
deki bildirimleri kapsamaktadır.

3) Seminer ve hizmet içi eğitimler: Bu kategori, “seminer”, “hizmet içi eğitim” ve 
“personel eğitimi” verilmesi yönündeki görüşleri kapsamaktadır.

4) Yemek ve yemekhane ile ilgili sorunlar: Bu kategoride, “yemeklerin ve yemek-
hanenin yetersizliğine” ilişkin bildirimler yer almaktadır.

5) Özlük hakları ve maaşların iyileştirilmesi: Bu kategori, “özlük hakları iyileşti-
rilmeli”, “maaşlar yetersiz” gibi özlük haklarının ve maaşların yetersizliğine ilişkin bil-
dirimleri kapsamaktadır.

6) Görevde yükselme:“Görevde yükselme sınavlarının daha sık yapılması”, “yüksel-

melerin liyakate göre yapılması” ve “görevde yükselmenin objektif olması” yönünde talepler 

bu kategori altında toplanmıştır.
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7) Servis hizmetleri: Bu kategoride, “servis hizmetleri yetersiz”, “güvenlik servisten 
yararlanamıyor”, “her yere servis yok” gibi servis hizmetlerinin yetersizliği yönündeki 
bildirimler yer almaktadır.

8) Otopark: Bu kategori Yargıtay’da daha fazla önem verilmesi gereken ilk hiz-
met olarak “otopark”ı belirten katılımcıların yanıtlarını kapsamaktadır.

9) Sağlık hizmetleri: Bu kategoride,“sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılmalı” gibi, 
sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik talepler yer al-
maktadır.

10) Diğer: Bu kategoride; dört ya da daha az katılımcı tarafından belirtilen hizmet 
ya da nitelikler toplanmıştır. Söz konusu hizmet ya da niteliklerden bazıları şunlardır: 
“Mesailerin geri verilmesi”, “sosyal olanakların yetersizliği”, “kütüphane”, “motivasyon et-
kinlikleri”, “lojman”, “kurumsal adalet”, “bağımsızlık”, “etik kuralların belirlenmesi”, “arşiv 
yetersizliği”, “güvenlik”, “Yargıtay mevzuatı”, “Uyap kullanımının artırılması”, “dosyaların 
taşıma ve ulaşım biçimi”, “ülkenin hukuksal sorunlarına çözüm üretmek”, “personel ve tetkik 
hâkimlerinin (raportör hâkimlerin) niteliklerinin artırılması”, “ üyelerin yabancı dil eğitimine 
önem verilmesi”, “her kata bir odacı uygulaması”, “tetkik hâkimlerinin (raportör hâkimleri) 
hukuki pozisyonlarının netleştirilmesi”, “dosyaların daha adil değerlendirilmesi”, “arşivleme 
konusunda yaşanan sıkıntılar”, “asansör”, “temizlik”, “dosyaların dağıtılması ve şeffaflık”.

Katılımcıların büyük bölümü (% 72,5) Yargıtay’ın misyonunu yeterli bulmakta-
dır. Yine katılımcıların büyük bölümü (% 76,8) Yargıtay’ın vizyonunu yeterli bulmak-
tadır. 

3. Nicel ve Nitel Analizlerin Değerlendirilmesi

Katılımcıların kendilerine sorulan yargılara katılma düzeyleri incelendiğinde, 
en az katıldıkları yargının “Yargıtay mensuplarının mali ve sosyal hakları tatmin edicidir”  
olduğu anlaşılmaktadır. En fazla katıldıkları ise, “Yargıtay, bağımsız bir kurumdur” ve 

“yüksek kurumsal saygınlığa sahip bir kurumdur” yargılarıdır.
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Katılımcıların en çok iş arkadaşlarıyla ilişkilerden memnun oldukları anlaşıl-

maktadır. En az memnun oldukları konular ise, otopark ve fiziksel ortamdır.

Katılımcıları Yargıtay’da en çok memnun eden hususlar; belirtilme sıklığı en çok 

olandan en az olana doğru aşağıda ayrıntılarıyla ve katılımcıların ifadelerine yer ve-

rilerek sıralanmıştır:

1) Servis Hizmeti: Katılımcıları Yargıtay’da en çok memnun eden hususlar ara-

sında ilk sırayı servis hizmetleri almaktadır.  

2) Mesai Olmaması: Bu kategori; “esnek mesai saatleri”, “özgür çalışma koşulları” ve 

“tetkik hâkimi (raportör hâkim) olarak çalışma saatlerinin esnekliği” gibi yanıtları içermek-

tedir.

3) Kişilerarası İlişkiler: Bu kategori; “arkadaşlık”, “iş arkadaşları arasındaki ilişki-

ler”, “kişiler arası iletişim” ve “iş yoğunluğuna rağmen çalışanların güler yüzü” ve “iletişim” 

gibi yanıtları kapsamaktadır.

4) Yargıtay Gibi (Saygın) bir Kurumda Çalışıyor Olmak: Bu kategoride; “böyle 

saygın bir kurumda çalışmak”,  “halk arasında saygın bir kurum olarak bilinmesi”, “kurumun 

çalışanı olmak” ve “kurumun büyüklüğü” gibi hususlar yer almaktadır.

5) Yöneticilerin Davranışları:  Katılımcıların birlikte çalıştıkları yöneticilerden 

duydukları memnuniyete işaret eden, “üyelerimizin hoşgörülü olması”, “çalıştığım birim-

deki ast üst ilişkisinin çok iyi olması”, “sorunları çözme çabası içinde olan yöneticilerin olması” 

ve “başkan ve üyelerin tutumu” gibi yanıtlar bu kategoride yer almaktadır.

6) Yemek ve Yemekhane Hizmeti: Bu kategoriyi, Yargıtay’da kendilerini en çok 

memnun eden husus olarak, “yemek” ya da “yemekhane” diyen katılımcıların yanıtları 

oluşturmaktadır.

7) Seminer ve Eğitim Hizmeti: Yargıtay’da katılımcıları en çok memnun eden 

hususlar arasında kurum tarafından verilen “seminerler” de vardır.
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8) Uzmanlaşma: Bu kategoride, çalışanların kurumun sunduğu uzmanlaşma 
olanağından duydukları memnuniyeti ifade eden, “uzmanlaşma imkânı” ve “ uzmanlaş-
ma” gibi bildirimler bulunmaktadır.

9) İçtihatlara Erişim İmkanı: İçtihatlara erişebilmek de katılımcıları en çok mem-
nun eden hususlar arasındadır. Bu kategori, “içtihatlara erişmek”, “içtihatları takip edebil-
mek” ve “içtihatlara kolaylıkla erişebilme imkânı” yanıtlarını kapsamaktadır.

10) Tatiller: “Tatillerin çok olması”, “tatil ve ara vermeleri” ve “adli tatiller” yanıtla-
rını içeren bu kategoriden, bazı katılımcıların Yargıtay’ın tatil olanaklarından oldukça 
memnun oldukları anlaşılmaktadır.

11) Tarafsızlık ve Bağımsızlık: Katılımcılardan bazıları Yargıtay’da kendilerini 
en çok memnun eden husus olarak ilk sırada yargının “tarafsızlığını” ve “bağımsızlığı-
nı” belirtmişlerdir.

12) Anketin Yapılması: Bazı katılımcılar ise Yargıtay’da kendilerini en çok mem-
nun eden ilk hususun “bu çalışmanın/ anketin” yapılması olduğunu ifade etmiştir.

Diğer: Bu kategori yalnızca bir kez belirtilen hususları kapsamaktadır. Söz ko-
nusu hususlar arasında; “binanın kullanışlı ve temiz olması”, “ayrım yapılmaksızın duyu-
ruların intranette yapılması”, “çalışma ortamı”, “üniversite okuyan personele kolaylık sağ-
lanması”, “personele sunulan özel hizmetler”, “mesleki bilgi ve tecrübe artması”, “sistemli 
çalışma”,  “kuru temizleme”, “terfi”, “yeni şeyler öğrenme”, “çalışma sistemi”  ve “ anlaşmalı 
hastaneler” gibi hususlar yer almaktadır.    

Katılımcıların Yargıtay’da en çok rahatsız olduğu hususlar şu şekilde sıralan-
mıştır: 

1) Fiziksel Koşulların Yetersizliği: Katılımcıların oldukça büyük bir bölümü-
nün fiziksel koşullardan rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. Büyük çoğunluk kendilerini 
en rahatsız eden hususun “fiziksel koşullar” ya da “fiziksel koşulların yetersizliği” oldu-
ğunu belirtmiştir. Bunların dışındaki “kalemlerin havasız olması”, “daha verimli olması 
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için odalara klima ve toz toplayan makine lazım”, “asansör yetersizliği”, “tuvalet sularının 

akmaması”, “tuvaletlerin bakımsız ve yetersiz olması”, “arşivlerin yetersiz olması”, “dosya 

çok arşiv yetersiz”, “havasız, hijyenik olmayan arşivler”, “asansörlerin sürekli arızalanması”, 

“temizliğin yetersizliği”, “asansör/asansörün az olması”, “arşivlerin yetersizliği/durumu”, 

“dosyaların açık alanda bulunması”, “çalışma koşullarının yetersizliği”  ve “her şeyin farklı 

farklı binalarda olması” gibi bildirimler de bu kategoride değerlendirilmiştir.

2) İş Yoğunluğu/İş Yükü: Katılımcıların yine büyük bir bölümünün ise, iş yü-

künden hoşnutsuz olduğu gözlenmektedir. Bu kategoride, “dosya sayısı fazlalığı”, “ 

dosyaları yetiştirememe, bitirememe korkusu”, “iş yükünün sürekli artması” ve “iş yoğunlu-

ğu” gibi yanıtlar bulunmaktadır.

3) Personele Yönelik Tutum ve Davranışlar:  Katılımcıların azımsanmayacak 

bir bölümü en çok personele yönelik tutumlardan rahatsız olmaktadır. Bu kategoride; 

“personele yeteri kadar değer verilmemesi/ilgi gösterilmemesi”, “yüksek yargıç ve hâkimlerin 

personeli asker gibi görmesi ve onlara hizmetlerinin gereği gibi davranmamaları”, “hizmetli ve 

personelin görmezden gelinmesi”, “amirlerin personele olan davranışı”, “ikinci sınıf muame-

lesi görmek”, “personelle hiç ilgilenmemek”, “personelin görüş ve isteklerinin değerlendiril-

memesi”,  “memur ve hizmetliye farklı davranılması”, “ast üst ilişkileri”, “ adaletsiz yönetim 

şekli”, “alt düzey personelin küçümsenmesi”, “yöneticilerin mobing düzeyine ulaşan tutumla-

rı”,  “başkanların ve üyelerin hâkimlere ilişkin tutum ve davranışları”, “üyelerin davranışla-

rı”, “kast sistemi”,  “ Yargıtay üyelerinin tetkik hâkimlerine (raportör hâkimlere) bakış açısı”, 

“personele güven duyulmaması”, “büro amirlerinin tarafsız olmaması”, “statü farkının çok 

olması” ve “hiyerarşi gereği olan kişilerin birbirlerini ezmeye çalışması” gibi yanıtlar bulun-

maktadır.

4) Personelle İlgili Şikâyetler: Bu kategori ise, personelle ilgili rahatsızlıkları 

kapsamaktadır. Söz konusu rahatsızlıklar arasında; “personel yetersizliği”,  “personel 

kesintisi”, “personelin tutumu”, “kendini beğenmiş personel”, “personelin sıklıkla değişme-

si”, “yetersiz personel ya da yetersiz elemanlarla çalışma”, “personel arası ikilik”, “güvenliğin 

saygısız davranışları”, “personelin samimiyetsizliği” ve “liyakat sahibi personelin yetersiz ol-

ması” yer almaktadır.
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5) Mali Konularla İlgili Şikâyetler: Bu kategori, “mali-özlük haklarının yetersizli-

ği”, “ücretler”, “maaş dengesizliği”, “mesailerin kesilmesi”, “ maaşların düşük olması/perso-

nel maaşlarının iyileştirilmesi”, “maddi ve özlük haklarının iyileştirilmesi” ve “tazminat ala-

mama” gibi yanıtlardan oluşmaktadır. Bu kategoride değerlendirilen yanıtların 12’si, 

özellikle “mesailerin kesilmesi/kaldırılması” konusuna odaklanmaktadır.        

6) Otopark İmkanı: Katılımcıların Yargıtay’da en çok rahatsız oldukları hususlar 

arasında “otopark” da yer almaktadır.

7) Mekân Darlığı: Bu kategoride, binaların ve odaların yetersizliğine vurgu ya-

pan yanıtlar yer almaktadır. Bu yanıtların “fiziksel koşulların yetersizliği” başlıklı kate-

gori altında değerlendirilmesi de mümkündür. Ancak, defalarca tekrarlandıkları için, 

özel bir dikkati hak ettikleri düşünülerek söz konusu yanıtlar ayrı bir kategori (mekân 

darlığı) altında değerlendirilmiştir. Bu kategoriyi oluşturan yanıtlar içinde; “oda yeter-

sizliği”, “binanın eskiliği”, “bina koşullarının yetersizliği”, “binaların birbirine uzak ve ayrı 

olması” ve “müzakere salonlarının yetersizliği” yer almaktadır.

8) Eşitlik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık: Kurumun işleyişindeki adaletsizlik ve 

eşitsizliğe işaret eden hususların yer aldığı bu kategoride: “adaletsizlik, tarafsız olunma-

ması”, “tarafsızlığın sorgulanması”, “eşitlik olmaması”, “kutuplaşma”, “bağımsız bir kurum 

olma özelliğinin yitirilmesi”, “üç erkten biri olduğumuzu hissedememe”, “şeffaflığın olmama-

sı” ve “her şeyin başkana endeksli olması” gibi bildirimler bulunmaktadır.

9) Tetkik Hâkimi (Raportör Hâkim) Olmak: Bu kategoriyi oluşturan yanıtlar 

“personele yönelik tutum ve davranışlar” kategorisi altında da ele alınabilir. Ancak, tet-

kik hâkimlerinin (raportör hâkimlerin) rahatsızlıklarının dikkate değer bir düzeyde 

olduğu anlaşıldığı için, onların ayrı bir kategoride ele alınması tercih edilmiştir.  Söz 

konusu şikayetlere; “tetkik hâkimlerinin (raportör hâkimlerin) küçük görülmesi”, “üyelerin 

tetkik hâkimlerine (raportör hâkimlere) takındığı tavırlar”, “tetkik hâkimlerine (raportör hâ-

kimlere) mobing uygulanması”, “hâkim olarak görülmemek”, “tetkik hâkimlerinin (raportör 

hâkimlerin) çalışma eşitsizliği” ve “çalışan hâkimin ağır, çalışmayan hâkimin basit dosyaları 

alması” gibi ifadeler örnek verilebilir.
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10) Görevde Yükselme: Bu kategori, katılımcıların görevde yükselme ya da yük-

seltilme konusunda yaşadıkları rahatsızlıkları kapsamaktadır. Bu kategori altında top-

lanan yanıtlara; “yükselme/yükseltilmede layık olmayanlar getiriliyor”, “görevde yükseltil-

meyle ilgili sınavların açılmaması”, “görevde yükseltilmede açıklık olmaması”,“dışarıdan mü-

dür, şef getirilmesi”, “görevde yükseltilme sınavlarının geç yapılması” ve “kıdem ve liyakate 

değer verilmemesi” örnek verilebilir.

11) Yemek ve Yemekhane Hizmeti: Bu kategori yemek ve yemekhaneye ilişkin 

rahatsızlıkları içermektedir. Söz konusu rahatsızlıklar; “yemekhane”, “yemekhane sıra-

sı”, “yemekhanede yemek kalmaması” gibi ifadelerle dile getirilmiştir.

12) Yargıtay’ın Kamuoyundaki Temsilinden Duyulan Rahatsızlık: Bazı katı-

lımcılar, kendilerini en çok rahatsız eden hususun, yargıya yönelik eleştiriler ve Yargı-

tay’ın saygınlık kaybı yaşaması olduğunu belirtmişlerdir. Bu kategori altında toplanan 

söz konusu yanıtlara: “dışarıdan duyduğumuz eleştiri ve ithamlar”, “basında çıkan olumsuz 

yayınlar”, “kurumsal saygınlığın yeterli olmaması” ve “kurumun her geçen gün saygınlığını 

kaybetmesi” örnek verilebilir.

13) Servis : Bu kategori; “servis”, “servisten yararlanamama”, “üye servislerinin çok 

erken kalkması”, “bazı yerlere servis kalkmaması” ve “güvenlik personelinin servis kullanama-

ması” yanıtlarını kapsamaktadır.

14) Giriş Çıkışlar: Bu kategori “turnike sistemi” gibi, katılımcıların giriş çıkışlarda 

sorun yaşadıklarına işaret eden yanıtları içermektedir.

15) Yurt İçi ve Yurt Dışı Seyahatler: Bu kategoride ise; “yurt içi ve yurt dışı konfe-

ranslara katılımcı seçiminde kriter olmaması”, “belli yurt içi ve yurt dışı programlara sürekli 

aynı kişilerin gönderilmesi” gibi, yurt içi ve yurt dışı etkinliklere gideceklerin belirlen-

mesi konusunda yaşananlara gönderme yapılmaktadır.

16) İletişimsizlik: Bu kategori; “Yargıtay ana bina ve kurum ile Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığı arasındaki iletişim ve ilişkinin yeterince gelişmemiş olması”, “üye, hâkim ve savcı 

arasındaki ayrımcılığın kısmen de olsa hala devam ediyor olması”, “her daire kendi başına ha-
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reket ediyor” yanıtlarını içermektedir.

17) Çay Ocağı Hizmetinin Yetersizliği: Kendilerini en çok rahatsız eden şeyin 
“çay ocağı hizmetinin yetersizliği” olduğunu belirten katılımcıların yanıtları bu kategori 
altında ele alınmıştır.

18) Özlük Hakları: İki katılımcı, Yargıtay’da kendilerini en çok rahatsız eden şe-
yin “özlük haklarının çözümü noktasındaki engeller” ve “personel özlük hakları” olduğunu 
belirtmiştir.

19) Dedikodu: İki katılımcı, Yargıtay’da kendilerini en çok rahatsız eden şeyin 
“dairelerdeki bitmek bilmeyen dedikodular” ve “dedikodular” olduğunu belirtmiştir.

20) İçtihat Farklılığı: Başka iki katılımcı ise, Yargıtay’da kendilerini en çok ra-
hatsız eden şeyin “benzer olaylarda benzer içtihatların çıkarılmaması” ve “içtihat farklılığı” 
olduğunu belirtmiştir.

Diğer: Bu kategori yalnızca bir kez belirtilen hususları kapsamaktadır. Söz konusu 
hususlar arasında: “Yargıtay’ın görevini yapmaması”, “geleceğin belirsizliği”, “UYAP kulla-
nımındaki aksaklıklar ve bunlara çözüm bulunmaması”, “avukatların giriş ve çıkışlarında sorun 
çıkması”, “mesleki çalışmalara yeterince zaman ayıramama”, “yönetime katılamama”, “eşi avu-
kat olanların üye ya da başkan olması”, “yönetimin sorunlara olan ilgisizliği”, “bazı zamanlarda 
koridorlarda bağırılarak konuşulması”, “teknoloji kullanımına pasif direniş”, “hizmetin yeterli 
kalitede olmaması”, “sanıklarla aynı asansörü ve lavaboyu kullanmak”, “banka”, “lojman olma-
ması”, “aile üyelerine zaman ayıramamak” ve “mevzuat değişim ve gelişmelerinin izlenememesi” 
yer almaktadır.          
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4. Dış Paydaş Olan Kurum Başkanları ile Mülakatlar Raporu

Bu raporda, “Dış Paydaş” olarak belirlenen kurum ve kuruluşların başkan ve baş-
kan vekilleri ile yapılan mülakatlardan elde edilen nitel veri analiz edilmektedir. Bu 
kapsamda aşağıda gösterildiği üzere 7 mülakat yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmış, 
bu görüşme tutanakları analize tabi tutulmuştur.

A) Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili

B)  Askeri Yargıtay Başkanı

C)  AYİM Başkanı

D)  HSYK 2. Daire Başkanı 

E)  HSYK Başkanvekili

F)  Sayıştay Başkanı

G)  TBMM Başkanı

Dış Paydaş mülakat analizi kategorisinde hangi görüşün hangi görüşmeciye ait 
olduğu açık olduğu için diğer nitel veri analizi yöntemlerinden farklı olarak tek vaka 
modeli ile veriyi çözümleyip yorumlama yoluna gidilmiştir. Bu görüşmelerin metinle-
rine de modelleri ile birlikte yer verilerek analiz ve yorum bağlamlarının açıkça görün-
mesi sağlanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla raporun sistematiğinde yukarıda sıralanan 
mülakatların tam metinleri ile tek vaka modelleri bir arada yorumlanacaktır.
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a) Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili mülakat tutanağı

Görüşmeci iş yükü sorununu ele alırken sorunun sonuçlarını ve çözüm önerile-
rini de ortaya koymaktadır. İş yükü nedeniyle Yargıtay’ın işlevini arzulanan ölçüde 
yerine getiremediğini, yine iş yükü nedeniyle teorik ve pratik hukuka katkı sağlama-
nın güçleştiğini ve bunun sonucunda Yargıtay’a duyulan güvenin azaldığı görüş silsi-
lesini dile getirmektedir. İş yükü sorununun mutlaka çözülmesi gereğini vurgularken, 
çözüm olarak Yargıtay’ın içtihat makamı özelliğinin sağlanması, Yargıtay’ın gerekçeli 
kararlarında AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına vurgu yapılması, istinaf mah-
kemelerinin kurulması ve alternatif çözüm yollarının işlevsel olması gerektiğini belirt-
mektedir.
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b) Askeri Yargıtay Başkanı mülakat tutanağı

Bu görüşmecinin de dile getirdiği görüşlerinin odağında iş yükü sorunu yer al-
maktadır. Dairelerin vermiş olduğu kararların gerekçe adına yetersiz olduğunu, Yar-
gıtay’ın içtihat oluşturan bir kurum olması gerektiğini, istinaf mahkemelerinin kurul-
ması, arabuluculuk, uzlaşma ve ön ödeme gibi çözümlerin getirilmesinin uygun ola-
cağını belirtmiştir. Kurumsal özerkliğin sağlanması ile Askeri Yargıtay’ın müstakil bir 
mahkeme olarak çalışacağını ve bu sayede iki kurum arasında ortak projeler, eğitimler 
ve yurt dışı gezilerinin düzenlenmesi ile kurumlar arası ilişkilerin geliştirilebileceğini 
önermektedir.
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c) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı mülakat tutanağı

Bu görüşmede de öne çıkan ilk bağlam iş yükü olmuştur. Mevcut iş yüküyle ilk 
derece mahkemesi gibi çalışan Yargıtay’ın içtihat üretmesinin güç olduğunu, Yargı-
tay’ın mevcut yapısı itibariyle üye sayısının fazla olmasının algıyı zayıflattığını, Yar-
gıtay’ ın iş yükünün azaltılarak üye sayısının da azaltılması gerektiğini, vatandaşla-
rın Yargıtay’ dan beklentisinin çok büyük olduğunu ve istinaf mahkemelerine ihtiyaç 
duyulduğunu belirtmiştir. Görüşmede dikkat çeken bir diğer husus “mahkemeler arası 
uyum ve işbirliğinin geliştirilmesi” önerisidir. 
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d) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili mülakat tutanağı

Yerleşmiş kurumsal kimliği nedeniyle diğer adli kurumlara göre toplumun Yar-
gıtay’a olan güveninin daha fazla olduğunu, Yargıtay’ın iş yükünün azaltılması ve fi-
ziksel koşullarının düzeltilmesi halinde toplumun adalet beklentisini karşılayacağını, 
iş yükünün azaltılarak gerçek bir temyiz yani içtihat mahkemesi haline getirildiğinde 
teorik ve pratik hukukun gelişimine daha fazla katkı sağlayacağını vurgulamış, yine 
iş yükü ile ilişkili de olsa ayrı bir şekilde istinaf mahkemelerine ilişkin görüş ve öneri-
lerini de belirtmiştir.
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e)  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire Başkanı mülakat tutanağı

Görüşmecinin değindiği bağlamlar oldukça çeşitli ve derin nitelik arz etmektedir. 
Adli yargıda davaları sonuçlandıran son merci olarak gerek halkın gerek hukukçuların 
yüksek beklentilerinin olduğu bir kurum olan Yargıtay’ın uyuşmazlıklarda isabetli ve 
istikrarlı olması, genel kurulların kararlarının çelişkili olmaması gerektiğini belirtmiş-
tir. Ayrıca Yargıtay’ın kurumsal kimliğinin kamuoyuna yeterince yansıtılması gerek-
tiğini, bunun da Yargıtay’a olan güveni arttıracağını, Yargıtay kararlarında uluslara-
rası hukuk belgelerine ve AİHM içtihatlarına atıf yapılmasının uluslararası hukuk ile 
uyumun sağlanması bakımından yerel mahkemeleri teşvik edici olacağını, bölge adliye 
mahkemelerinin kurulması ile Yargıtay’ın içtihat mahkemesi özelliğine kavuşacağını 
vurgulamıştır.
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f) Sayıştay Başkanı mülakat tutanağı

Yargıtay’ın görevlerini Anayasa ve yasalara uygun şekilde yaptığına inandığını, 
ancak iş yükünden dolayı dosyalara yeteri kadar vakit ayrılmadığını, bu nedenle bazı 
riskler oluştuğunu, bu durumun da adalet duygusunu incittiğini, istinaf mahkemele-
rinin gerekli olduğunu belirtmiştir.
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g) TBMM Başkanı mülakat tutanağı

Son zamanlarda, şöhret sahibi kişilerin davaları ya da toplumun yakından takip 
ettiği davalar konusunda medyanın yaklaşımı ile adalet beklentisi konusunda Yargı-
tay hakkında farklı algı oluşturulduğunu, Yargıtay’da çok fazla seçimin olmasının ku-
rumun bağımsız ve tarafsız kimliğine gölge düşürdüğünü, çok yetkin hukukçuların 
Yargıtay’da görev yapması gerektiğini, yaşanan sorunların nedenlerinden birinin de 
vizyon eksikliği olduğunu,  üyelik seçimlerinde nesnel/objektif ölçütler bulunmadığı-
nı ve bu tür seçimlerde nesnel ölçütlerin konulması gerektiğini belirterek tüm bunların 
yargının ve Yargıtay’ın kalitesini etkilediğini vurgulamış,  yargı reformunun insan re-
formu olduğunu, bu nedenle de ayrılan kaynakları Yargıtay’ın hak ettiğini belirtmiştir. 
Ayrıca Yargıtay’ın evrensel hukuk ilkelerini ne kadar benimser ise ilk derece mah-
kemelerinin de o derecede benimseyip kararlarının niteliğinin artacağını, Yargıtay’ın 
demokratik ve özgürlükçü ilkeleri benimsemesinin ve bu şekilde karar vermesinin ilk 
derece mahkemelerinin kararlarını da etkileyeceğini, istinaf mahkemeleri kurulmadan 
Yargıtay’daki iş yükü sorununun çözülemeyeceğini de eklemiştir.
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5.  Dış Paydaş Odak Grup (Çalıştay) Analizi

Bu çalışma, 82 dış paydaşın katılımıyla gerçekleştirilen 1 günde ve 4 oturum de-
vam eden çalıştayda yapılan 10 ayrı odak grup görüşmelerinden elde edilen verilerin 
analizi ve yorumlanmasına hasredilmiştir. 

Odak grup görüşmesi (çalıştay) verileri, açık-uçlu sorular karşısında katılımcıla-
rın serbestçe ve birbirleriyle etkileşim içerisinde konuşabildiği türde zengin ve ayrıntılı 
nitel verilerdir. Konuşmalar doğal bir akış sergileyebildiğinden her bir soruya verilen 
yanıtlar doğrudan doğruya soruyla örtüşmeyebilmektedir. Bu durum, nitel görüşme-
lerle elde edilen verilerin doğasında vardır. Dolayısıyla, nitel veri analizi, “sorular ve 
yanıtları” biçiminde ilerleyemediğinden tematik olarak ilerlemek durumundadır. Ça-
lıştayların analizinde, tümevarımsal kodlama süreci sonunda öne çıkan temalara göre 
kod listesi şekillendirilmiştir. Bu nedenle her ne kadar aşağıdaki sorular sorulmuş olsa 
da ileri sürülen görüşler ilgili bağlamlar ve dolayısıyla analiz kodları, soruların sınırla-
rının kapsamını aşmaktadır. Sorular şunlardır:

1) Yargıtay’ın işlevi, konumu ve toplumun adalet beklentisini karşılaması ko-
nusundaki değerlendirmeleriniz nelerdir?

2) Dışarıdan bakıldığında Yargıtay’ın algılanışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

3) Yargıtay’ın teorik ve pratik hukukun gelişimine sağladığı katkıyı değerlen-
dirir misiniz, bu katkının artırılması konusundaki önerilerinizi paylaşır mısı-
nız?

4) Yerel mahkemeler ile Yargıtay arasında konumlanacak olan bölge adliye 
mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi konusundaki düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?

5) Kurumunuzla Yargıtay arasında uyum ve işbirliğini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Uyum ve işbirliğinin daha ileri seviyeye ulaştırılması için ne gibi çalış-
maların yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
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a) Yargıtay’ın işlevi, konumu ve adalet beklentisi

aa) Yargıtay’ın fiziksel konumu ve fiziksel koşulları

Zengin ve çeşitli bağlamlardan birisi Yargıtay’ın fiziksel konumu ve koşullarına 

ilişkin oldu. Katılımcılar, bu bağlamda Yargıtay’ın başka bir ilde konumlanmasını da 

tartıştı. Yargıtay’ın fiziksel koşullarını değerlendiren bazı katılımcılar, birden çok bi-

nada hizmet vermenin olumsuz tarafının bilgi paylaşımı sağlanamaması olarak belirt-

tiler. Yeni bir bina ihtiyacının da vurgulandığı bu tartışmalarda Yargıtay’ın Kızılay’da 

olması da yukarıda görüldüğü gibi olumsuz taraflarıyla değerlendirildi.

bb)  Yargıtay’ın yüksek mahkeme olarak konumu ve Anayasa Mahkemesi’ne  

bireysel başvuru süreci

Yargıtay’ın yüksek mahkeme olarak konumu, gündemdeki Anayasa Mahkeme-

si’ne bireysel başvuru süreci tartışması bağlamında gündeme sık sık geldi. Bireysel 

başvuru sürecinin işlerlik kazanmasının Yargıtay’ın konumu üzerindeki etkileri bir-

çok bağlamda karşımıza çıktığı için  “Anayasa Mahkemesi” başlı başına bir kod olarak 

odak gruplarda yer almaktadır. Bu süreci, Anayasa Mahkemesi’nin Yargıtay kararlarını 

denetlemesi olarak gören katılımcılar ile Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında hi-

yerarşik bir yapılanma olmadığını, bireysel başvuru sürecinin bu anlama gelmediğini 

düşünen katılımcılar arasında bir görüş ayrılığı olduğu gibi bu konuya Anayasa Mah-

kemesinin hak ihlallerinde daha cesaretli olduğu bakış açısı ile değerlendiren katılım-

cılar da oldu.

cc) Adalet beklentisi ve dosya inceleme

Yargıtay’ın konumu, işlevi ve adalet beklentisi sorusu altında değerlendirebile-

cek bir diğer bağlam dosya incelemesi konusudur. Katılımcılar, Yargıtay’ın toplumun 

adalet beklentisini karşılaması hakkındaki değerlendirmelerini ilk etapta, dosya ince-

lemesi ile birleştirerek yaptılar.
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Dosya incelemesi ve adalet beklentisi bağlamında en sık dile getirilen görüş dosya 

fotokopisine ve kararlara erişimde yaşanan sıkıntılarda yoğunlaşmaktadır. Kararların 

herkese açık olarak alenileştirilmesi, dosya fotokopisinin daha kolay temin edilebilme-

si, dosyaya erişimin avukatlar için kolaylaştırılması, hâkimlerin dosya incelemesinde 

daha aktif rol alması toplumun adalet beklentisini karşılama ile ilişkili olarak ön plana 

çıkan görüş ve önerilerdir.

dd) Toplumun adalet beklentisi ve kararlar

Yargıtay’ın konumu, işlevi ve adalet beklentisini karşılama konularına ilişkin ka-

tılımcıların birbirleriyle etkileşim için tartıştığı bir diğer bağlam “kararlar” başlığı oldu. 

Adalet beklentisi bağlamında tartışılan “kararlar” konusunda en sık dile getiri-

len görüşün, kararların niceliğine yönelik beklenti ve baskıların, kararların niteliğine 

olumsuz yansıdığı görüşü olduğu görülmektedir. Bu durumun toplumun adalet bek-

lentisindeki etkisi katılımcılar tarafından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. 

ee)  Toplumun adalet beklentisi ve mesleki süreçler

Hâkimlerin eğitimleri, tayinleri, hizmet içi eğitimleri, kıdem ve tecrübeleri, yasal 

statüleri, yurt dışı bilgilendirme gezileri gibi mesleki süreçlere ilişkin birçok husus, 

toplumun adalet beklentisi ile bağlantılı olarak tartışılmıştır.

ff) Yargıtay’ın işlevi ve Yargıtay ne yapmalı

Yargıtay’ın işlevi üzerine katılımcıların görüşleri ve önerileri,“Yargıtay’ın işlevi 

nedir, ne olmalı, bu işlevi yerine getirmek için ne yapılmalı?” şeklinde çok geniş bir yelpa-

zede incelenmiştir. 
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“Yargıtay’ın işlevi nedir, ne olmalı ve bu işlevi yerine getirebilmek için ne yapmalı?” ko-

nusunu tartışırken katılımcılar birbirleriyle bağlantılı birçok husustan bahsettiler. Bir-

birleriyle bağlantılı olsa da bu konuda çok çeşitli görüş ve öneriler ileri sürülmüştür.

b) Kamuoyunda Yargıtay algısı

“Dışarıdan bakıldığında Yargıtay’ın algılanışını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu-

na katılımcıların verdikleri yanıtları ve yürüttükleri tartışmayı aktarırken üç alt başlık 

belirlendi. İlk olarak ön plana çıkan görüşler kamuoyundaki hukuka güven konusu 

etrafında toplandı.

aa) Kamuoyu algısı ve hukuka güven

Bu konudaki görüşler,“tarafsızlık” ve “yargı ile siyaset” ilişkisi gibi konuları sorun-

lu olarak belirlerken, kamuoyundaki güven algısının olumsuz seyrettiği izleniminin 

paylaşıldığı görülmektedir. 

bb)  Kamuoyu algısı ve itibar sorunu

Genel olarak yargıya güven meselesinin ardından, görüşlerin daha ayrıntılı grup-

lanarak katılımcıların Yargıtay özelinde tartıştıkları görülmüştür.

cc)  Kamuoyu algısı ve üye seçimi

Her ne kadar yukarıdaki bağlamlarda da karşımıza çıksa da dışarıdan Yargı-

tay’ın nasıl göründüğünün değerlendirilmesi istediğinde katılımcıların en sık değin-

dikleri konu “Yargıtay üyesi” seçimi meselesi oldu. 
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c) Teorik ve pratik hukuka katkı

Katılımcılardan Yargıtay’ın teorik ve pratik hukuka katkısını değerlendirmeleri 

istendiğinde, ilk değindikleri bağlam iş yükü sorunu oldu.

aa)  İş yükü  sorunu

Aslında yukarıdaki başlıklar altında yer verdiğimiz görüşler arasında da kar-

şımıza çıkan iş yükü sorunu, çalıştayda bir açıdan kamuoyu algısını da ilgilendirir 

şekilde tartışılmıştır.

bb) Teorik ve pratik hukuka katkı ve uluslararası sözleşmeler

Yargıtay’ın teorik ve pratik hukuka katkısı noktasındaki değerlendirmeler ulus-

lararası sözleşmeler ve iç hukuka aktarılmasını da içermektedir.

cc) Teorik ve pratik hukuka katkı ve çözüm önerileri

Sadece iş yüküne ilişkin olmayıp, genel olarak Yargıtay’ın teorik ve pratik huku-

ka katkısı noktasında düğümlenen sorunlara ilişkin tüm görüş ve öneriler bu başlık 

altında incelenmiştir. 

d) Bölge adliye mahkemeleri (istinaf mahkemeleri)

Yerel mahkemeler ile Yargıtay arasında yer alan “bölge adliye mahkemelerinin faa-

liyete geçirilmesi konusundaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?” sorusuna verilen 

yanıtlar ve bu konuda yürütülen tartışma oldukça zengin ve çeşitli görüşlerin ileri 

sürülmesini sağlamıştır.   

Bu konudaki tartışmanın daha da derinleştiği ve görüşlerin ayrıntılı bağlamlara 

temas ettiği görülmüştür. 
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6. İç Paydaş Anketlerine İlişkin İstatistikî Veriler

Yaş Grubu Frekans Yüzde

18-24 10 2,5

25-34 102 25,5

35-44 127 31,7

45-54 119 29,8

55-64 38 9,5

Yaşını belirtmeyen 4 1,0

Toplam 400 100

Tablo 3- Katılımcıların Yaş Dağılımı (İç paydaş)

Cinsiyet Frekans Yüzde

Kadın 123 30,7

Erkek 272 68

Yanıt Yok 5 1,3

Toplam 400 100,0

   Tablo 4 - Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı
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2015-2019 STRATEJİK PLAN 
ANALİZ RAPORU

Görev Birimi Sayı Yüzde

Birinci Başkanlık 50 12,5

Hukuk Dairesi 207 51,8

Ceza Dairesi 109 27,3

Cumhuriyet Başsavcılığı 31 7,8

Görev yerini belirtmeyen 3 0,8

Toplam 400 100

Tablo 5 - Katılımcıların Görev Birimleri Dağılımı

Hizmet Süresi (Yıl olarak) Sayı Yüzde

0-3 153 38,3

4-9 98 24,5

10-15 62 15,5

16-20 27 6,8

21 ve üzeri 56 14,0

Hizmet  süresini belirtmeyen 4 1,0

Tablo 6 - Katılımcıların Yargıtay’daki Hizmet Sürelerine ilişkin Dağılım



71

Sayı %

Yeterlidir 290 72,5

Yeterli değildir 86 21,5

Yanıt vermeyen 24 6,0

Toplam 400 100,0

Tablo 7 -  Yargıtay’ın Misyonuna İlişkin Düşünceler

Sayı %

Yeterlidir 307 76,8

Yeterli değildir 68 17,0

Yanıt vermeyen 25 6,3

Toplam 400 100,0

Tablo 8 -  Yargıtay’ın Vizyonuna İlişkin Düşünceler
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F) GZFT ANALİZİ

Kurum içi ve çevre analizinde kullanılan temel yöntemlerden birisi olan GZFT 

(Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) Kurumun, kendisinin ve Kurumu 

etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntem olup, planlama yapılır-

ken kuruluşun içsel olarak güçlü ve zayıf yönleri ile dışsal etkenlerden kaynaklanan 

fırsat ve tehditleri analiz etmeye ve geleceğe dönük stratejiler geliştirmeye yardımcı 

olur. GZFT analizi, kuruluşun kontrol edebileceği etkenlerle kontrolü dışında olan ve 

belirsizlik oluşturan etkenlerin analizi ile birlikte plandan etkilenen tarafların analizi 

ve kritik sorunların belirlenmesi gibi konuları içerir.

Yargıtay açısından değerlendirildiğinde GZFT analizi; Yargıtay’ın içinden kay-

naklanan güçlü ve zayıf yönler ile Yargıtay’ın etkinlik alanının analizi anlamına gelen 

fırsat ve tehditlerin saptanması, iç ve dış etkenler de dikkate alınarak, var olan güçlü 

yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmak, zayıf yönleri iyileştirmek, tehdit-

lerin etkisini en aza indirecek şekilde gerekli önlemleri almak ve bu doğrultuda yeni 

ve evrensel stratejiler geliştirmek için kullanılmıştır.

19.11.2015 Tarihinde Ankara Hâkimevi’nde Stratejik Plan Oluşturma ve  
Geliştirme Kurulu Toplantısı
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GZFT analizi yapılırken kurum tarafından sunulan hizmet, iç paydaşlar, dış pay-

daşlar ve yararlanıcılar ile hizmet-iç paydaş, dış paydaş ve yararlanıcı ilişkileri de dik-

kate alınarak; gerek iç, gerekse dış paydaş-yararlanıcılarla yapılabilen mülakatlardan 

elde edilen veriler değerlendirilmiştir.

I. GÜÇLÜ YÖNLER

1 Adli yargıda son karar mercii olarak içtihat birliğini sağlayan kurum olması.

2 Güçlü tarihsel alt yapıya, kurum kültürüne ve kimliğine sahip olması.

3 Bağımsız bir kurum olması.

4 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi partiler üzerinde denetim yetkisinin bulunması.

5 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yüce Divanda iddia makamını temsil etmesi.

6 Bazı yüksek mahkeme ve kurullara üye seçme yetkisinin bulunması.

7 Kurum mensuplarının özveri göstererek çalışması ve bundan gurur duyması.

8 Kurumun, çalışanlarınca benimsenmiş, geliştirilmeye elverişli teknolojik altyapı olanaklarının bulunması.

9 Yüksek kurumsal saygınlığa sahip olması.

10 Yapılan işin önemine ilişkin kurumsal farkındalığın üst düzeyde olması.

11 Kurumun Türkiye Adalet Akademisi’nin yönetim ve eğitim kadrosunun oluşumunda yer alması.

12 Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerine etkin katkıda bulunması.

13 HSYK'nın oluşumuna üye vererek katılım sağlanması.

14 Kurumda başarılı olanların yükselme olanağına sahip olması.

15 Kurumun sosyal tesislerinin bulunması.

16 Kurumun işleyiş yöntemleri arasında demokratik katılımın da bulunması.

17 Kadın çalışan oranının yüksek olması.

18 Bilimsel çalışmalarda Yargıtay içtihatlarının referans alınması.

19 Tüm Yargıtay kararlarına kurum içinden erişilebilmesi.
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II. ZAYIF YÖNLER

1 Fiziki yapının yetersizliği ve mevcut olanakların rasyonel kullanılamaması.

2
Mensupların yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans, doktora ve bilimsel çalışma yapmalarına gereğince olanak 
sağlanamaması.

3 Tetkik hâkimleri (raportör hâkimler), Cumhuriyet savcıları ve personel yönünden yönetime katılımın olmaması.

4 Tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve Cumhuriyet savcılarının yapılan işin önemine uygun hukuksal statüye 
kavuşturulmaması.

5 Temsilci (Kıdemli) tetkik hâkimliği (başraportör hâkimlik) yapılanmasının bulunmaması.

6 İlk derece mahkemeleri ile yeterli düzeyde içtihat paylaşımının olmaması.

7 Motivasyon artırıcı çalışma yöntemlerinin olmaması.

8 Hizmet içi eğitime yeteri kadar önemin verilmemesi.

9 Yargıtay örgütlenmesinin iş durumuna uygun olmaması.

10 Yargıtay çalışanlarının seçiminde, alımında ve dağıtımında iş gereklerinin yeterince gözetilmemesi.

11
Yabancı dil bilen Yargıtay üyesi, tetkik hâkimi (raportör hâkim), Cumhuriyet savcısı ve personel sayısının az olması, 
bu konuda yeterli olanakların sağlanmaması.

12
Personel hakkında yeterli ve gerekli cezalandırıcı ve ödüllendirici uygulama yapılmaması, görevde yükselmede 
objektif kriterlerin esas alınmaması.

13
İnsan hakları alanında ve yargıya ilişkin temel konularda düşünce, strateji ve hizmetin işleyişine yönelik politika 
oluşturup, dokümantasyon işlemi yapacak bilimsel kurul ve birimlerin bulunmaması.

14 Çalışma barışını gözeten etkin yöntemlerin olmaması.

15 Kaynakların kullanımındaki önceliklerin objektif kriterlere göre belirlenmemesi.

16 Yargıtay'da uygulanan seçimlerin sonuçlandırılması sürecini hızlandırıcı düzenleme yapılmaması.

17
İş yüküne ilişkin sorunlara köklü çözümler getirmek yerine, bu sorunların kurum mensuplarının daha fazla çalışması 
ile çözülebileceği yolunda yaygın kurumsal inancın bulunması.

18
Yargıtay'da bulunan dosyaların güvenli olmayan şekilde saklanması, nakledilebilmesi ve kurum dışına 
çıkartılmalarına neden olan çalışma koşullarının düzeltilmesi yönünde gerekli yasal ve fiziki alt yapının 
oluşturulmaması.
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19 Arşiv ve kütüphane hizmetlerinin kurumun ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde olmaması.

20
Hâkim sınıfı dışındaki personelin asgari yaşam ve geçim standartlarına sahip olmaması ve benzeri nedenlerle yeterli 
motivasyonunun sağlanamaması.

21 Kurumun halkla ilişkiler ve bilgilendirme hizmetinin yetersiz olması.

22 Personelin nitelik ve nicelik açısından yetersiz olması, mevcut kadrolara yapılan atamalarda sınırlılıklara tabi olması.

23 Tüm Yargıtay çalışanlarına hizmet verecek yeterlilikte sosyal tesislerin bulunmaması.

24 Yargıtay Kanununun günün ihtiyaçlarına cevap verememesi.

25
Yargı bağımsızlığının gereği olan mali özerkliğin sağlanamamış olması ve bütçeden alınan payın yetersizliği ile 
kullanım aşamasında getirilen genel kısıtlamalara tâbi olması.

26 UYAP Yargıtay Bilgi Sisteminde yaşanılan sorunlar ve aksaklıkların zamanında giderilememesi.

III. FIRSATLAR

1 Anayasa değişikliği çalışmaları.

2 Yargıtay Kanunu değişikliği çalışmaları.

3
Avrupa Birliği uyum sürecinde ulusal mevzuatımızın, AB müktesebatı, çağdaş hukuk normları ve uluslararası alanda 
genel kabul gören standartlarla uyumunun sağlanacak olması.

4
Stratejik planlama ve yönetim gereklerinin, Yargıtay'ın iş yükü ve çalışma koşulları gözetilerek yeniden yapılanması 
yönünde yarattığı zorunluluk.

5 Bölge adliye mahkemelerinin yaşama geçirilme süreci.

6 Yeni Yargıtay binasının yapılacak olması.

7 Yargı reformu çalışmaları.

8
Türkiye'deki demokratik hayatın ve demokrasi kültürünün gelişimine bağlı olarak, bağımsız, demokratik, adil, tarafsız, 
hızlı, etkin ve verimli bir yargılama sürecine ilişkin, güçlü toplumsal beklenti. 

9 Yargı aktörlerinin çağdaş ve örgütlü toplum gerekleri doğrultusundaki değişim çabaları.
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IV. TEHDİTLER

1 İş yükünün fazlalığı.

2 Yargıtay'ın kendi çalışma tarzına uygun fiziki yapı ve donanıma sahip olmaması.

3 Yargıtay üyeliği seçiminde Yargıtay'ın kurum olarak aktif rolünün bulunmamasının sebep olduğu olumsuzluklar ile 
üye seçiminde uyulması gereken objektif kriterlerin yetersizliği.

4 Temyiz incelemesine gelen dosya sayısının azaltılması yönünde etkin tedbirlerin alınmaması ve bölge adliye 
mahkemelerinin kurulmaması. 

5
Yargıtay üyesi, tetkik hâkimi (raportör hâkim) ve Cumhuriyet savcılarının mesleki gelişimlerine katkı kapsamında, 
yurt içi ve yurt dışında, bilimsel çalışmalarda bulunma ve yabancı dil eğitimi almaları için gerekli maddi ve yasal alt 
yapının yetersizliği.

6 Genel bütçeden Yargıtay'a ayrılan payın azlığı.

7 Personel maaşlarının yetersizliği ve adil bir ücret sisteminin oluşturulması yönünde gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılmaması.

8
Dosya dağıtımı, kalem denetimi, tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) arası eşgüdümü sağlama, yeni gelen tetkik 
hâkimleri (raportör hâkimler) ve personelin eğitimine katkıda bulunmak üzere, objektif kriterlere dayalı temsilci tetkik 
hâkimliği (raportör hâkimlik) kurumunun yasal altyapısının oluşturulmaması.

9 Yargıtay üyesi, tetkik hâkimi (raportör hâkim) ve Cumhuriyet savcılarının uygun olmayan çalışma koşullarında ve 
aşırı iş yükü altında çalışmaları nedeniyle, kişisel gelişime yeterli zaman ve olanak bulamamaları.

10 Yargıtay tetkik hâkimi (raportör hâkim) ve Cumhuriyet savcılarının statülerindeki belirsizlik.

11 Yasalarda yapılan sık ve köklü değişikliklerin, Yargıtay'daki dosyaların inceleme sürelerini uzatması.

12 Ekonomik ve sosyal sorunların artması.

13 Dosyaların mahkemelere intikalinden önce alternatif uyuşmazlık çözüm yolları gibi etkin filtreleme mekanizmalarının 
bulunmaması.



77

G)  YARGITAY 2010-2014 STRATEJİK PLANININ  
              DEĞERLENDİRİLMESİ

Başkanlığımız tarafından 2010-2014 yılı Stratejik Planında, çok yerinde olarak 

amaçlar ve hedefler belirlenmiş, bir kısmı başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak kurum 

dışı nedenler, Anayasa değişikliği ve bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına ilişkin 

beklentilerin de etkisiyle Yargıtay’ın karar alma ve sorun çözme mekanizmalarında 

yaşanan belirsizlikler, Stratejik Plan’ın uygulanma sürecini kısmen olumsuz şekilde 

etkilemiştir. Bu çerçevede; 

1) 2010 yılında yeni Yargıtay binasının yapımına başlanması ve 2011 yılında 

binanın tamamlanarak hizmete açılması Amaç-1’de öngörülmüş olmasına 

rağmen, arsa sorununun çözülememesi ve bölge adliye mahkemelerinin ku-

rulması beklentisi ile Yargıtay’ın daha az fiziki mekâna ihtiyaç duyacağına 

ilişkin düşüncelerden dolayı, bu konuda bir ilerleme kaydedilememiştir.

2) Yargıtay’a karşı var olan saygı ve güven düzeyinin arttırılması amacıyla Yar-

gıtay dışında görev yapan hâkim ve savcıların da kararlara erişimi sağlan-

mıştır.

3) Adalet hizmetinin niteliğinin artırılması ve insan kaynaklarının sürekli geli-

şimi amacıyla gerekli kurumsal yapının oluşturulması için eğitim faaliyetleri 

düzenlenmiştir. Bu çerçevede, “Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standart-

ları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi” başlıklı Avrupa Birliği Projesi ile 

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) işbirliğinde “etik ve saydam-

lık” konulu proje yürütülmüştür.

4) Yukarıda belirtilen projeler çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde kon-

feranslar düzenlenmiş, Yargıtay üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin yabancı 

mevkidaşları ile paylaşımı amacıyla çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

Bunun yanında geçmiş dönemde personelin eğitim faaliyetleri de devam et-

miştir. 
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YARGITAY 2010-2014
STRATEJİK PLANIN  

DEĞERLENDİRİLMESİ

5) Amaç-5’te öngörülen hedeflere ulaşılması yasal değişiklikleri gerektirdiğin-
den ve bu konuda yaşanan belirsizliklerin de etkisiyle arzu edilen düzeyde 
ilerleme sağlanamamıştır.

6) Kurum içi katılımcılık, genel itibarıyla konuların öncelikle Yargıtay mensup-
larının dâhil olduğu kurullarda tartışılması suretiyle gerçekleştirilmeye çalı-
şılmıştır.

7) Yargıtay personeline, insan onuruna yaraşır yaşam düzeyi gereksinimleri-
ni karşılayacak mali, kültürel ve sosyal olanakların sağlanması konusunda 
Amaç-7’de öngörülen yasal düzenlemeler gerçekleştirilememiştir. 

8) Bilişim teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması ile günün gelişmeleri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi konusunda eğitimler sürdürülmüş, 
gerek donanım ve gerekse de yazılım konusunda ilerlemeler sağlanmıştır. 
Özellikle elektronik imzaya geçiş gerçekleştirilmiş olup, başarı ile uygulan-
maktadır.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURUM STRATEJİSİNİN 
TEMEL TAŞLARI

A) MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

Yargıtay’a verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde Kurumun var oluş nede-

nini ve görev alanını belirleyen misyonu, ideal geleceğini sembolize eden vizyonu ve 

kurumsal ilkeler ile davranış kurallarını ve yönetim biçimini ifade eden temel değer-

leri; anket ve mülakatlarla paydaşlardan alınan görüşler ışığında değerlendirildikten 

sonra aşağıdaki şekilde belirlenmiş haliyle aynen kabul edilmesine karar verilmiştir.

I. MİSYONUMUZ

Adli uyuşmazlıkları; insan hakları, evrensel hukuk değerleri ve Türkiye Cumhu-

riyeti Anayasası’nın temel ilkeleri ışığında, toplumun adalet duygusunu tatmin ede-

cek şekilde eşitlikçi, saydam, tarafsız, bağımsız, güvenilir ve insan onuruna uygun bir 

yaklaşımla, makul sürede, etkili ve verimli yöntemlerle, yasalara uygun biçimde nihai 

olarak çözümleyerek ülke genelinde içtihat birliğini gerçekleştirmektir.

II. VİZYONUMUZ

Adli yargı teşkilatının önderi olarak; yargılama faaliyetinin, hukuk devleti ge-

reklerine uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan, ulusal ve uluslararası alanda 

örnek, güvenilir ve saygın bir yüksek mahkeme olmaktır.



80

MİSYON, VİZYON ve 
TEMEL DEĞERLER

III. TEMEL DEĞERLERİMİZ

• Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık

• İnsan onuruna ve insan haklarına saygı

• Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık

• Demokratik değerlere bağlılık

• Adalet

• Bağımsızlık 

• Tarafsızlık

• Özgürlükçü yaklaşım

• Eşitlik ve hakkaniyet

• Katılımcılık

• Güvenilirlik 

• Saydamlık

• Etik ilkelere bağlılık

• Etkinlik

• Erişilebilirlik

• Tutarlılık

• Yetkinlik

• Gelişimcilik

• Bilgi ve birikime değer vermek

• Kurum çalışanına saygı ve güven

• Kalite

• Uzmanlık
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B) AMAÇLAR VE HEDEFLER İLE STRATEJİLER

AMAÇ - I: YARGITAY’IN SAYDAMLIĞINI ARTTIRMAK 

HEDEF 1. Kişisel verilerin korunması kaydıyla tüm Yargıtay kararlarına erişimin  

sağlanması.

Strateji: 

1) Veri ayıklama komisyonunun çalışmalarının  daha aktif hale getirilmesi ama-

cıyla personel ve donanım yönünden desteklenmesi.

2) Her bir daire için veri ayıklama işini yapacak bir personel görevlendirilmesi.

HEDEF 2. Dosyaların öngörülen kanun yolu inceleme süreleri konusunda, taraf-

ların bilgilendirilmesi. 

Strateji:

1) Yargıtay’da ortalama yargılama sürelerinin kamuoyuna her yıl duyurulması.

2) İş sahiplerinin, öngörülen yargılama süreleri hakkında bilişim sistemi ara-

cılığıyla bilgi edinmelerine imkan sağlanması. Gelişen teknolojilere uygun 

olarak web ve mobil uygulamalar ile iş sahiplerinin bilgisayar ve mobil cihaz-

lar aracılığı ile dosyası hakkında anında detaylı ve güvenli bilgi almalarının 

sağlanması.

3) Daireler arasındaki ortalama yargılama süreleri konusundaki farklılıkların 

işin mahiyeti gerektirdiği ölçüde en aza indirilmesi.

4) İşbölümü belirlenirken daireler arasındaki ortalama yargılama süreleri konu-

sundaki uyumun gözetilmesi.
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AMAÇLAR VE HEDEFLER İLE 
STRATEJİLER

HEDEF 3. Yargıtay’daki iş süreçleri gözden geçirilerek sürecin çağdaş adalet 

yönetimi gereklerine uygun olarak hızlandırılması için gerekli eğitim ve profesyonel 

destek alınması.

Strateji: 

1) Yargıtay’daki iş süreçlerine ilişkin takip ve denetim kapasitesinin arttırılması.

2) İş akışındaki kopuklukların onarılması suretiyle yargılama süreçlerinin hız-

landırılması.

3) Yargıtay personeline eğitim verilmesi ve çalıştaylar düzenlenmesi.

Risk: 

1) Ödenek kısıtı.

AMAÇ-II: ETİK İLKELERİ BELİRLEMEK

HEDEF 1. Personel Etik Komisyonunun oluşturulması.

Strateji:

1) Yargıtay Kanunu teklifine personel etik komisyonu oluşturulması için hü-

küm konulması.

2) Personel Etik Komisyonunun oluşturulması için Yargıtay Başkanı’ndan onay 

alınması.
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HEDEF 2. Etik Danışma Kurulunun oluşturulması.

Strateji:

1) Yargıtay Kanunu teklifine “Etik Danışma Kurulu”nun oluşturulması için hü-

küm konulması.

2) Projelerde;  “Etik Danışma Kurulu” oluşturulmasına ilişkin aktivitelere yer ve-

rilmesi. 

Risk:

Yargıtay Kanunu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaşmasının gecik-

mesi.

HEDEF 3. Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve Yargıtay 

Cumhuriyet savcıları için etik ilkelerin belirlenmesi.

Strateji: 

1) UNDP ile yapılan projede  Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri (raportör hâkim-

ler) ve Yargıtay Cumhuriyet savcıları için etik ilkelerin belirlenmesine ilişkin 

aktivitelere yer verilmesi.

HEDEF 4. Personel etik kurallarının belirlenmesi.

Strateji:

1) UNDP ile yapılan projede personel için etik kuralların belirlenmesine ilişkin 

aktivitelere yer verilmesi.
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STRATEJİLER

AMAÇ-III:  FİZİKSEL VE TEKNİK ALT YAPIYI  
    GELİŞTİRMEK

HEDEF 1. Yargıtay’ın ihtiyaçlarına uygun yeni bir binanın yapılması.

Strateji:

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, ceza dairelerine yakın olacak şekilde 
ayrı bir blok olarak tasarlanması, bina projesinin adli mimari gerekleri göze-
tilerek hazırlanması,

• Yerleşimin; daire başkanı, üye, tetkik hâkimi (raportör hâkim) ve kalem per-
sonelinin birlikte çalışmasına olanak sağlayacak biçimde planlanması, arşiv-
lerin güvenilir ve kolay ulaşılabilecek biçimde ve çağdaş arşivcilik anlayışla-
rına göre düzenlenmesi, 

• Kütüphanenin; modern, araştırmaya uygun, teknolojik olarak yeterli, yurt içi 
ve yurt dışı kaynaklara kolay ulaşma olanağına sahip olacak şekilde düzen-
lenmesi, teknolojik olanakların en üst düzeyde kullanılması,

• Gelen dosya ve evrakın hijyen ve güvenlik koşullarına uygun olarak girişinin 
sağlanacağı bir düzenlemenin yapılması,

• İç dekorasyonun modern, çalışma koşulları ve sağlık gereklerine uygun ol-
ması,

• Otopark, yemekhane, poliklinik ve diğer sosyal alanların tüm çalışanlar ve 
yararlanıcıların gereksinimleri gözetilerek oluşturulması,

• Yeteri kadar toplantı odalarının bulunması.

Risk

1) Arsa sorununun çözülememesi.

2) Projenin çizim aşamasında gecikme olması.
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3) İnşaatı yapacak yükleniciden  kaynaklanan gecikmeler yaşanması.

HEDEF 2. Hizmet aracı kapasitesinin arttırılması.

Strateji:

1) Yargıtay hizmetlerinde kullanılan, ekonomik ömürlerini tamamlamış hizmet 
araçlarının yenilenmesinin sağlanması.

2) Hizmet aracı sayısının arttırılması.

Risk: 

1) Ödenek kısıtı,

2) Siyasi karar alma mekanizmasından kaynaklanan hedef sapmaları.

HEDEF 3. Bilişim alt yapısının geliştirilmesi. 

Strateji: 

1) Server kapasitesinin arttırılması,

2) Yargıtay’ın donanım kapasitesinin güçlendirilmesi,

3) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve diğer kurum arşivlerinde bulunan Yar-
gıtay kararlarının elektronik ortamda arşivlenmesi için teknoloji ve personel 
alt yapısının sağlanması.

Risk: 

1) İhale ve diğer temin süreçlerinden kaynaklanan gecikmeler olması.

HEDEF 4. Mevcut hizmet binalarının fiziksel alt yapı olanaklarının iyileştirilme-
si. 

Strateji: 

1) Hizmet binası bakım ve onarımlarının yapılması.

2) Binalardaki mevcut tesisatların (su, elektrik, bilgisayar vb.) güçlendirme ve 
yenileme işlemlerinin yürütülmesi.
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Risk:

1)   İhale ve temin süreçlerinde yaşanabilecek gecikmeler.

AMAÇ-IV: KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK

HEDEF 1. Mevzuat alt yapısının yenilenmesi.

Strateji:

1) Yargıtay Kanunu Teklifi Taslağı hazırlanması.

2) Yargıtay Kalem Yönetmeliği hazırlanması.

3) Yargıtay iç yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi.

Risk: 

1) Yeni Yargıtay Kanunu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaşması sü-
recinde gecikmeler olması.

Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 06.04.2015 Tarihli Görevlendirmesiyle Oluşturulan 
Yargıtay Kanunu Hazırlama Kurulu
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HEDEF 2. “Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler” biriminin 
kurulması.

Strateji:

1) “Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler” biriminin öncelikle 
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından kurulması.

2) “Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler” biriminin Yargıtay 
Kanunu teklifi tasarısına eklenmesi.

3) Teşkilat şemasının aşağıdaki şekilde oluşturulması için Yargıtay Kanunu 
Teklifi Taslağına ilgili birimlerin eklenmesi:

YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANI

GENEL SEKRETER

GENEL SEKRETER YRD.

TETKİK HÂKİMİ

İNSAN KAYNAKLARI 
BİRİM BAŞKANLIĞI

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

SORUŞTURMA MÜDÜRLÜĞÜ

SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL ÖDEMELERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER 
BİRİM BAŞKANLIĞI

DAİRE MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

LOJMAN MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

YEMEKHANE MÜDÜRLÜĞÜ

ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ

KORUMA VE GÜVENLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ

YARGITAY KARARLARINA 
ERİŞİM MÜDÜRLÜĞÜULAŞIM HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME 
BİRİM BAŞKANLIĞI

BÜTÇE VE PERFORMANS 
MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE 
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ  
BİRİM BAŞKANLIĞI

TAŞINIR MAL VE MALZEME 
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK BİRİM BAŞKANLIĞI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
VE PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

YAZILIM ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ

DONANIM ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ
SİSTEM ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ

UYAP DESTEK ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ

MEVZUAT ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 
MÜDÜRLÜĞÜ

CEZA İŞ BÖLÜMÜ  
İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞ BÖLÜMÜ 
İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL YAZI İŞLERİ 
BİRİM BAŞKANLIĞI

GENEL EVRAK ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLEMLER ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL İŞLER VE HALKLA 
İLİŞKİLER BİRİM BAŞKANLIĞI

GÜNDÜZ BAKIMEVİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

ÖN KAYIT BÜROSU 
MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL VE TESİSLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM BİRİM BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM 
BİRİM BAŞKANLIĞI

YAPI VE TEKNİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

TETKİK HÂKİMİ TETKİK HÂKİMİTETKİK HÂKİMİ TETKİK HÂKİMİ TETKİK HÂKİMİ

GENEL SEKRETER YRD.GENEL SEKRETER YRD. GENEL SEKRETER YRD.GENEL SEKRETER YRD. GENEL SEKRETER YRD.

PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ

CUMHURİYET BAŞSAVCISI

CUMHURİYET BAŞSAVCISI VEKİLİ

CUMHURİYET SAVCILARI

BİRİNCİ BAŞKAN VEKİLİ

TETKİK HAKİMLERİ

BİRİNCİ BAŞKAN VEKİLİ

TETKİK HAKİMLERİ

KURULLAR

BÜYÜK GENEL KURUL

BAŞKANLAR KURULU

BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

YÖNETİM KURULU

CEZA DAİRELERİ

CEZA GENEL KURULU

CEZA DAİRELERİ 
(23 Ceza Dairesi)

TETKİK HAKİMLERİ

HUKUK DAİRELERİ

HUKUK GENEL KURULU

HUKUK DAİRELERİ 
(23 Ceza Dairesi)

TETKİK HAKİMLERİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TASNİF KURULU YAYIN KURULU
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AMAÇLAR VE HEDEFLER İLE 
STRATEJİLER

Risk: 

1) Yeni Yargıtay Kanunu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşması sü-
recinde gecikmeler olması.

HEDEF 3. Yargıtay tetkik hâkimlerinin (raportör hâkimler) ve Cumhuriyet savcı-
larının statülerinin; yaptıkları işin önemi, niteliği ve uygulamadaki sorunlar da göze-
tilerek belirlenmesi için mevzuat çalışması yapılması.

Strateji:

1) Yargıtay tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve Cumhuriyet savcılarının 
kadrolarının Yargıtay’a alınması.

2) Yargıtay tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve Cumhuriyet savcıları ile per-
sonelin, Yargıtay’a aidiyet duygularının geliştirilmesi için çalışmalar yapıl-
ması.

3) Yargıtay’da “Başraportör Hâkim” ünvanı oluşturulması.
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HEDEF 4. Yargıtay tetkik hâkimleri (raportör hâkimler), Cumhuriyet savcıları ve 
adaylık eğitimi için Yargıtay’a gelen stajyer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının eğitim-
lerinin güçlendirilmesi. 

Strateji:

1) Yargıtay tetkik hâkimlerinin (raportör hâkimlerin) yılda en az bir kez meslek 
içi eğitime tabi tutulması, ilk kez atananların oryantasyon (uyum) eğitimlerinin 
yapılması.

2) Yargıtay Cumhuriyet savcılarının yılda en az bir kez meslek içi eğitime tabi 
tutulması, ilk kez atananların oryantasyon (uyum) eğitimlerinin yapılması.

3) Adaylık eğitimi için Yargıtay’a gelen stajyer hâkim ve Cumhuriyet savcıları-
nın uyum ve meslek içi eğitimlerinin yapılması.

4) Yukarıdaki stratejilerin gerçekleştirilmesi için bütçede fon ayrılması ve ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması.

5) Yargıtay’da görevli personel ile aday memurların eğitim planlamasının yapıl-
ması.

Risk:

1) Diğer kurumların işbirliğine ihtiyaç duyulmasından dolayı kaynaklanabile-
cek gecikmeler.

HEDEF 5. Sempozyum düzenlenmesi, hakemli dergi çıkartılması ve diğer yayın 
faaliyetlerinde bulunulması.

14-17 Ekim 2015 Tarihinde Antalya’da düzenlenen  
“Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” Sempozyumu
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14-17 Ekim 2015 Tarihinde Antalya’da Düzenlenen  
“Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” Sempozyumu

Strateji:

1) İkisi hukuk, ikisi ceza alanında olmak üzere mümkün oldukça yabancı hu-
kukçuların da katılımıyla yılda dört kez sempozyum düzenlenmesi.

2) Yargıtay dergisinin “hakemli dergi” haline getirilmesi.
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09.10.2015 Tarihinde Yargıtay Başkanlar Kurulu Salonunda Düzenlenen  
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Organizasyon Komitesi Toplantısı

Risk: 

Ödenek kısıtı.

14-17 Ekim 2015 Tarihinde Antalya’da Düzenlenen  
“Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” Sempozyumu
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Balkan Ülkeleri Zirvesi İstişare Toplantısı

HEDEF 6. Yargıtay’da görevli üye, tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve Cum-
huriyet savcılarının yurt içi ve yurt dışında eğitim olanaklarının iyileştirilmesi. 

Strateji:

1) Mevcut mevzuat alt yapısının değiştirilmesi.

2) Üniversitelerle iletişime geçilmesi.

01.07.2015 Tarihinde Yargıtay Konferans Salonunda Düzenlenen  
“İnsan Hakları Komisyonu” Toplantısı.
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16.09.2015 Tarihinde Yargıtay Konferans Salonunda Düzenlenen  
“İnsan Hakları Komisyonu” Toplantısı.

Risk:

1) Ödenek kısıtı.

2) Mevzuat alt yapısının değiştirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nden kaynaklanabilecek gecikmeler.

10.06.2015 Tarihinde Yargıtay Konferans Salonunda Düzenlenen  
“İnsan Hakları Komisyonu” Toplantısı.
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01.07.2015 Tarihinde Yargıtay Konferans Salonunda Düzenlenen  
“İnsan Hakları Komisyonu” Toplantısı.

HEDEF 7. Mesleki inceleme ve çalışma ziyaretinde bulunmak amacıyla üye, tet-
kik hâkimleri (raportör hâkimler) ve Cumhuriyet savcılarının yurt dışında görevlen-
dirilme olanaklarının iyileştirilmesi.

Strateji:

1)   Mevcut mevzuat alt yapısının değiştirilmesi.

Risk:

1) Mevzuat alt yapısının değiştirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nden kaynaklanabilecek gecikmeler.

HEDEF 8. Yargıtay daire başkanları, üyeler, tetkik hâkimleri (raportör hâkimler), 
Cumhuriyet savcıları ve personelin mali, kültürel ve sosyal haklarının arttırılması. 
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Strateji:

1) Yargıtay sosyal tesislerinden daha fazla yararlanılabilmesi için gerekli çalış-
maların yapılması.

2) Mevcut tesislerin verdiği hizmetlerin kapsamının ve kalitesinin genişletilme-
si, sosyal tesislerin sayısının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılması.

3) Yurt içinde ve yurt dışında farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalar ile ya-
pılacak protokoller vasıtasıyla kurum çalışanlarına avantajlar sağlanması için 
gerekli çalışmalar yapılması.

4) Yargıtay personelinin anket çalışmaları ile görüşlerine başvurulmak suretiyle 
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının tespiti, bu yöndeki eksikliklerinin giderilme-
si yönünde çalışmalar yapılması.

5) Görevi başında vefat eden veya maluliyet nedeniyle görevinden ayrılmak zo-
runda kalan Yargıtay personeline yardım amacıyla kampanya çalışmalarının 
yapılması.

HEDEF 9. Yargıtay’ın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için uluslararası pro-
jeler yapılması.

Strateji:

1) Avrupa Birliği IPA Projeleri yapılması.

2) Belli konularda dairelerin desteklenmesi için TAIEX Projelerinin yapılması.

3) Yabancı Yüksek Mahkemelerle işbirliği anlaşmaları imzalanması.

4) Birleşmiş Milletlerle işbirliğinin geliştirilmesi.

Risk:

1) Projelerin kabul edilmemesi.

2) Projelerle amaçlanan hedeflere ulaşılamaması.
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2) Projelerle amaçlanan hedeflere ulaşılmaması.
26-27 Kasım 2015 Tarihinde Rixos Otel’de Düzenlenen TAIEX Çalıştayı

26-27 Kasım 2015 Tarihinde Rixos Otel’de Düzenlenen TAIEX Çalıştayı 
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AMAÇ-V: YARGITAY’A OLAN GÜVENİ ARTTIRMAK

HEDEF 1. Yargıtay’ın iletişim stratejisinin belirlenmesi.

Strateji: 

1) Yargıtay’ın toplumdaki görünürlüğünün iyileştirilmesi.

2) Yargıtay daire başkanları, üyeler, tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve 
Cumhuriyet savcılarının kurum dışı sempozyum, seminer, panel gibi etkin-
liklere katılımlarının desteklenmesi. 

3) Halkla ilişkiler biriminin oluşturulması.

4) Yargıtay’ın medya ile ilişkilerinin geliştirilmesi.

5) Basın bürosunun kapasitesinin geliştirilmesi.

6) Basın toplantısı ya da yazılı bilgilendirme gibi iletişim araçlarının etkin kulla-
nılmasının sağlanması.

7) Yargıtay’ın tanıtım filminin çekilmesi.

8) Web sitesinin yenilenmesi. 

Risk:  Ödenek kısıtı.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İZLEME VE DEĞERLENDİRME

A) GENEL BİLGİ 

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilerek raporlan-
masını; değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyaslanarak öl-
çülmesi ile söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizini ifade 
etmektedir. 

İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faa-
liyetlerdeki iyileşmenin sürekliliğini sağlarken, hesap verme sorumluluğunun oluşu-
muna da katkıda bulunmaktadır.

Sıralanan gereksinimleri karşılamak ve Yargıtay stratejik planının kurumsal dü-
zeyde sahiplenilerek bütün yönleriyle uygulanmasını sağlamak amacıyla, plan uygu-
lamasının sistematik takibi ve belirli periyotlarla raporlanması için Stratejik Plan Oluş-
turma ve Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur.

Yargıtay’ın stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetle-
rinin, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile mey-
dana gelen sapmaların nedenlerini ortaya koymak üzere Stratejik Plan Oluşturma ve Ge-
liştirme Kurulu tarafından her yıl düzenlenecek rapor Yargıtay Başkanlığına sunulacaktır.

Yıllık rapora veri sağlamak üzere; Yargıtay’ın tüm birimleri üç ayda bir, stratejik 
plan gereklerinin gerçekleşme oranlarını gösterir raporlarını Stratejik Plan Oluşturma 
ve Geliştirme Kuruluna sunacak; gerektiğinde anılan Kurul tarafından anket ve ben-
zeri yöntemlerle de bilgi toplama yoluna gidilebilecektir.

Stratejik Plan Oluşturma ve Geliştirme Kurulu tarafından sunulan raporlar pla-
nın ikişer yıllık uygulama dönemlerini izleyen yılın ilk üç ayı içerisinde; Yargıtay 
Başkanlığınca değerlendirilmek suretiyle, planın gerçekleştirilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ve gerekli durumlarda planda değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar ve-
rilecektir.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
VE İZLEME TABLOSU

B) PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE İZLEME TABLOSU
Stratejik 
Hedefler Performans  göstergeleri Ölçüt 2015 2016 2017 2018 2019

AMAÇ-1 YARGITAY’IN SAYDAMLIĞINI ARTTIRMAK

Hedef-1 Kamunun erişimine açılan karar sayısı. Adet X X X X X

Hedef-2 Ortalama görülme süresini açıklayan daire sayısı. Adet X X X X

Hedef-3 İş süreçlerinin hızlandırılması konusunda alınan 
eğitim ve profesyonel destek sayısı. Adet X X X X

Hedef-3 Takip ve denetimi gerçekleştirilen iş süreçlerinin 
tüm iş süreçlerine oranı. Yüzde X X X X

AMAÇ-2 ETİK İLKELERİ BELİRLEMEK

Hedef-1 Personel Etik Komisyonu’nun çalışmaya 
başlaması X

Hedef-2 Etik Danışma Kurulu’nun çalışmaya başlaması. X X

Hedef-3 Üye, tetkik hâkimi (raportör hâkim) ve Cumhuriyet 
savcıları etik ilkelerinin belirlenmesi X X X X

Hedef-4 Personel etik kurallarının belirlenmesi. X X X X

AMAÇ-3 FİZİKSEL VE TEKNİK ALT YAPIYI 
GELİŞTİRMEK

Hedef-1 Binanın tamamlanma yüzdesi Yüzde X X X

Hedef-2 Yenilenen hizmet aracı sayısı Adet X X X X X

Hedef-2 Alınan hizmet aracı sayısının mevcut hizmet aracı 
sayısına oranı. Yüzde X X X X X

Hedef-3 Alınan Server sayısı. Adet X X X X

Hedef-3 Temin edilen donanım sayısının mevcut donanım 
sayısına oranı. Yüzde X X X X X

Hedef-4
Fiziksel alt yapılarının iyileştirilmesine 
ihtiyaç duyulan sistem, tesisat ve yapılardan 
tamamlananların yüzdesi

Yüzde X X X X X



101

AMAÇ-4 KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK

Hedef-1 Yeni Yargıtay Kanunu ve Yargıtay Kalem  
Yönetmeliğinin yayınlanması. X

Hedef-2 Birimin faaliyete geçmesi. Adet X

Hedef-3
Yargıtay tetkik hâkimi (raportör hâkim) ve  
Yargıtay Cumhuriyet savcılarının kadrolarının  
Yargıtay’a alınması.

X

Hedef-4
Eğitimleri tamamlanan Yargıtay tetkik hâkimi 
(raportör hâkim) sayısının tüm Yargıtay tetkik  
hâkimi (raportör hâkim) sayısına oranı.

Yüzde X X X X X

Hedef-4
Eğitimleri tamamlanan Yargıtay Cumhuriyet 
savcısı sayısının tüm Yargıtay Cumhuriyet savcısı 
sayısına oranı.

Yüzde X X X X X

Hedef-4
Eğitimleri tamamlanan stajyer hâkim ve 
Cumhuriyet savcısı sayısının tüm stajyer hâkim ve 
Cumhuriyet savcısı sayısına oranı.

Yüzde X X X X X

Hedef-5 Yıl içinde düzenlenen sempozyum sayısı. Adet X X X X X

Hedef-5 Yargıtay dergisinin “hakemli” olarak çıkarılması. Adet X

Hedef-6 Eğitime gönderilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı 
sayısı. Adet X X X X X

Hedef-7 Mesleki inceleme ve çalışma ziyareti sayısı. Adet X X X X X

Hedef-8 Maaş artış oranı. Yüzde X X X X X

Hedef-9 Yapılan proje sayısı. Yüzde X X X X X

AMAÇ-5 YARGITAY’A OLAN GÜVENİ ARTTIRMAK

Hedef-1 Tanıtım filmi sayısı. Adet X

Hedef-1 Halkla ilişkiler biriminin oluşturulması. X

Hedef-1 Katılım sağlanan toplantı sayısı. X X X X X

Hedef-1 Yeni bir web sitesi oluşturulması. Adet X X

Hedef-1 Basın toplantısı sayısı. Adet X X X X

Hedef-1 Yazılı bilgilendirme sayısı. Adet X X X X

Tablo 9 – Performans  Değerlendirme  ve  İzleme Tablosu
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
VE İZLEME TABLOSU

C) PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE İZLEME TABLOSU
 (GÖSTERGE MİKTARLARI)

Stratejik 
Hedefler Performans  göstergeleri Ölçüt 2015 2016 2017 2018 2019

AMAÇ-1 YARGITAY’IN SAYDAMLIĞINI ARTTIRMAK

Hedef-1 Kamunun erişimine açılan karar sayısı. Adet 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Hedef-2 Ortalama görülme süresini açıklayan daire sayısı Adet 5 5 5 5

Hedef-3 İş süreçlerinin hızlandırılması konusunda alınan 
eğitim ve profesyonel destek sayısı Adet 1 1 1 1

Hedef-3 Takip ve denetimi gerçekleştirilen iş süreçlerinin 
tüm iş süreçlerine oranı Yüzde 100 100 100 100

AMAÇ-2 ETİK İLKELERİ BELİRLEMEK

Hedef-1 Personel Etik Komisyonu’nun çalışmaya 
başlaması

Hedef-2 Etik Danışma Kurulu’nun çalışmaya başlaması.

Hedef-3 Üye, tetkik hâkimi (raportör hâkim) ve  
Cumhuriyet savcıları etik ilkelerinin belirlenmesi

Hedef-4 Personel etik kurallarının belirlenmesi.

AMAÇ-3 FİZİKSEL VE TEKNİK ALT YAPIYI 
GELİŞTİRMEK

Hedef-1 Binanın tamamlanma yüzdesi Yüzde 10 80 10

Hedef-2 Yenilenen hizmet aracı sayısı Adet 9 40 10 10 10

Hedef-2 Alınan hizmet aracı sayısının mevcut hizmet 
aracı sayısına oranı. Yüzde 10 30 15 15 15

Hedef-3 Alınan Server sayısı Adet - 1 1 1 1

Hedef-3 Temin edilen donanım sayısının mevcut 
donanım sayısına oranı. Yüzde 10 10 10 10 10

Hedef-4
Fiziksel alt yapılarının iyileştirilmesine 
ihtiyaç duyulan sistem, tesisat ve yapılardan 
tamamlananların yüzdesi

Yüzde 100 100 100 100 100
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AMAÇ-4 KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK

Hedef-1 Yargıtay Kanunu ve Yargıtay Kalem yönet-
meliğinin çıkarılması. 1

Hedef-2 Birimin faaliyete geçmesi. Adet  1

Hedef-3 Yargıtay tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve Cum-
huriyet savcılarının kadrolarının Yargıtay’a alınması.

Hedef-4
Eğitimleri tamamlanan Yargıtay tetkik hâkimi 
(raportör hâkim) sayısının tüm Yargıtay tetkik  
hâkimi (raportör hâkim) sayısına oranı.

Yüzde 5 5 5 5 5

Hedef-4
Eğitimleri tamamlanan Yargıtay Cumhuriyet 
savcısı sayısının tüm Yargıtay Cumhuriyet 
savcısı sayısına oranı.

Yüzde 50 50 50 50 50

Hedef-4
Eğitimleri tamamlanan stajyer hâkim ve 
Cumhuriyet savcı sayısının tüm stajyer hâkim ve 
Cumhuriyet savcı sayısına oranı.

Yüzde 100 100 100 100 100

Hedef-5 Yıl içinde düzenlenen sempozyum sayısı. Adet 10 10 10 10 10

Hedef-6 Eğitime gönderilen tetkik hâkimi (raportör hâkim) 
ve Cumhuriyet savcısı sayısı. Adet 50 50 50 50 50

Hedef-7 Mesleki inceleme ve çalışma ziyareti sayısı. Adet 4 4 4 4 4

Hedef-8 Maaş artış oranı. Yüzde 6 11 7 7 7

Hedef-9 Yapılan proje sayısı. Adet 2 2 2 2 2

AMAÇ-5 YARGITAY’A OLAN GÜVENİ ARTTIRMAK

Hedef-1 Tanıtım filmi sayısı. Adet 1

Hedef-1 Halkla ilişkiler biriminin oluşturulması. Adet 1

Hedef-1 Katılım sağlanan toplantı sayısı. Adet 1 1 1 1 1

Hedef-1 Yeni bir web sitesi oluşturulması. Adet 1 1

Hedef-1 Basın toplantısı sayısı. Adet - 1 1 1 1

Hedef-1 Yazılı bilgilendirme sayısı. Adet - 1 1 1 1

Tablo 10 – Performans Değerlendirme ve İzleme Tablosu  (Göstergeler)
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STRATEJİK PLANIN 
UYGULANMASINDAN 
SORUMLU BİRİMLER

D) STRATEJİK PLANIN UYGULANMASINDAN  
 SORUMLU BİRİMLER
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STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1)  Veri ayıklama komisyonunun çalışmalarının 
daha aktif hale getirilmesi amacıyla personel ve 
donanım yönünden desteklenmesi.

Bilgi İşlem 
Merkezi 

Müdürlüğü

Hukuk ve 
Ceza Daireleri 
Başkanlıkları

2)  Her bir daire için veri ayıklama işini yapacak 
bir personel görevlendirilmesi.
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1)  Yargıtay'da ortalama yargılama sürelerinin 
kamuoyuna her yıl duyurulması.

Bilgi İşlem 
Merkezi 

Müdürlüğü

Hukuk ve 
Ceza Daireleri 
Başkanlıkları

2)  İş sahiplerinin, öngörülen yargılama 
süreleri hakkında bilişim sistemi aracılığıyla 
bilgi edinmelerine imkan sağlanması. Gelişen 
teknolojilere uygun olarak web ve mobil 
uygulamalar ile iş sahiplerinin bilgisayar ve mobil 
cihazlar aracılığı ile dosyası hakkında anında 
detaylı ve güvenli bilgi almalarının sağlanması.

3)  Daireler arasındaki ortalama yargılama 
süreleri konusundaki farklılıkların işin mahiyeti 
gerektirdiği ölçüde en aza indirilmesi.

4)  İşbölümü belirlenirken daireler arasındaki 
ortalama yargılama süreleri konusundaki 
uyumun gözetilmesi.
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STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1)  Yargıtay'daki iş süreçlerine ilişkin takip ve  
denetim kapasitesinin artırılması.

Strateji İşleri 
Müdürlüğü

Strateji İşleri 
Müdürlüğü

2) İş akışındaki kopuklukların onarılması 
suretiyle yargılama süreçlerinin hızlandırılması.

3) Yargıtay personeline eğitim verilmesi ve 
çalıştaylar düzenlenmesi. Eğitim 

Müdürlüğü
Eğitim 

Müdürlüğü
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STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1)  Yargıtay Kanunu Teklifi Taslağına personel 
etik komisyonu oluşturulması için hüküm 
konulması.

Strateji İşleri 
Müdürlüğü

Personel 
Müdürlüğü

2) Personel Etik Komisyonunun oluşturulması 
için Yargıtay Başkan'ından onay alınması.
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STRATEJİK PLANIN 
UYGULANMASINDAN 
SORUMLU BİRİMLER
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STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Yargıtay Kanunu Teklifi Taslağına etik 
danışma kurulunun oluşturulması için hüküm 
konulması.

Strateji İşleri 
Müdürlüğü

  Strateji İşleri 
Müdürlüğü

2)  Projelerde, etik danışma kurulu 
oluşturulmasına ilişkin aktivitelere yer verilmesi.
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1) UNDP ile yapılan projede Yargıtay üyeleri, 
tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve 
Yargıtay Cumhuriyet savcıları için etik ilkelerin 
belirlenmesi ilişkin aktivitelere yer verilmesi.

Strateji İşleri 
Müdürlüğü

  Strateji İşleri 
Müdürlüğü
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1) UNDP ile yapılan projede  personel için etik 
kuralların belirlenmesine ilişkin aktivitelere yer 
verilmesi.

Strateji İşleri 
Müdürlüğü Personel Müdürlüğü
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STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1)  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, ceza dairelerine 
yakın olacak şekilde ayrı bir blok olarak tasarlanması, 
bina projesinin adli mimari gerekleri gözetilerek 
hazırlanması,

2)  Yerleşimin; başkan, üye, tetkik hâkimi (raportör 
hâkim) ve kalem personelinin birlikte çalışmasına olanak 
sağlayacak biçimde planlanması, arşivlerin güvenilir 
ve kolay ulaşılabilecek biçimde ve çağdaş arşivcilik 
anlayışlarına göre düzenlenmesi, 

3)  Kütüphanenin; modern, araştırmaya uygun, teknolojik 
olarak yeterli, yurt içi ve yurt dışı kaynaklara kolay ulaşma 
olanağına sahip olacak şekilde düzenlenmesi, teknolojik 
olanakların en üst düzeyde kullanılması,

4)  Gelen dosya ve evrakın hijyen ve güvenlik koşullarına 
uygun olarak girişinin sağlanacağı bir düzenlemenin 
yapılması,

5)  İç dekorasyonun modern, çalışma koşulları ve sağlık 
gereklerine uygun olması,

6)  Otopark, yemekhane, poliklinik ve diğer sosyal 
alanların tüm çalışanlar ve yararlanıcıların gereksinimleri 
gözetilerek oluşturulması,

7)  Yeteri kadar toplantı odalarının bulunması.

 Yapı ve Teknik İşler 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

HE
DE

F 
-2

. H
izm

et 
ar

ac
ı k

ap
as

ite
sin

in 
ar

ttır
ılm

as
ı.  

  

1)   Yargıtay hizmetlerinde kullanılan, ekonomik 
ömürlerini tamamlamış hizmet araçlarının yenilenmesinin 
sağlanması.

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

2)  Hizmet aracı sayısı arttırılması.
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STRATEJİK PLANIN 
UYGULANMASINDAN 
SORUMLU BİRİMLER
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STRATEJİLER ANA 
SORUMLU

DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1)   Server kapasitesinin arttırılması.

 Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

  Bilgi İşlem 
Müdürlüğü2)   Yargıtay'ın donanım kapasitesinin güçlendirilmesi.

3)  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve diğer kurum 
arşivlerinde bulunan Yargıtay kararlarının elektronik ortamda 
arşivlenmesi için teknoloji ve personel alt yapısının sağlanması.
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1)   Hizmet binası bakım onarımlarının yapılması.

 Yapı ve 
Teknik İşler 
Müdürlüğü 

  İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

2)   Binalardaki mevcut tesisatların (su, elektrik, bilgisayar vb.) 
güçlendirme ve yenileme işlemlerinin yürütülmesi.
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STRATEJİLER ANA 
SORUMLU

DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1)  Yargıtay Kanunu Teklifi Taslağı hazırlanması.

 Strateji İşleri 
Müdürlüğü

  Strateji İşleri 
Müdürlüğü2)  Yargıtay Kalem Yönetmeliği hazırlanması.

3)  Yargıtay İç Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi.
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1)   “Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile 
Projeler” biriminin öncelikle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 
tarafından kurulması.

 Strateji İşleri 
Müdürlüğü

Personel 
Müdürlüğü

2)   “Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile 
Projeler” biriminin Yargıtay Kanunu Teklifi Tasarısı’na 
eklenmesi.

3) Teşkilat şemasının aşağıdaki şekilde oluşturulması için 
Yargıtay Kanunu Teklifi Taslağına ilgili birimlerin eklenmesi.
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STRATEJİLER ANA  
SORUMLU

DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Yargıtay tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve 
Cumhuriyet savcılarının kadrolarının Yargıtay'a alınması.

 Strateji İşleri 
Müdürlüğü

Strateji İşleri 
Müdürlüğü

2) Yargıtay tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve 
Cumhuriyet savcıları ile personelin, Yargıtay'a aidiyet 
duygularının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması.

3) Yargıtay'da “başraportör hâkim” ünvanı oluşturulması.
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1) Yargıtay tetkik hâkimlerinin (raportör hâkimlerin) yılda 
en az bir kez meslek içi eğitime tabi tutulması, ilk kez 
atananların oryantasyon (uyum) eğitimlerinin yapılması.

Eğitim  
Müdürlüğü

Personel 
Müdürlüğü

2) Yargıtay Cumhuriyet savcılarının yılda en az bir kez 
meslek içi eğitime tabi tutulması, ilk kez atananların 
oryantasyon (uyum) eğitimlerinin yapılması.

3) Adaylık eğitimi için Yargıtay'a gelen stajyer hâkim ve 
Cumhuriyet savcılarının uyum ve meslek içi eğitimlerinin 
yapılması.

4) Yukarıdaki stratejilerin gerçekleştirilmesi için bütçeye fon 
ayrılması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması.

5) Yargıtay'da görevli personel ile aday memurların eğitim 
planlamasının yapılması.
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1) İkisi hukuk, ikisi ceza alanında olmak üzere mümkün 
oldukça yabancı hukukçuların da katılımıyla yılda dört kez 
sempozyum düzenlenmesi.

 Eğitim  
Müdürlüğü

Yayın İşleri 
Müdürlüğü

2) Yargıtay dergisinin “hakemli dergi” haline getirilmesi.
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STRATEJİK PLANIN 
UYGULANMASINDAN 
SORUMLU BİRİMLER

AM
AÇ

-IV
. K

UR
UM

SA
L 

KA
PA

Sİ
TE

Yİ
 G

ÜÇ
LE

ND
İR

ME
K

HE
DE

F 
-6

. Y
ar

gıt
ay

'da
 gö

re
vli

 üy
e, 

tet
kik

 hâ
kim

ler
i (r

ap
or

tör
 hâ

kim
ler

) v
e 

Cu
mh

ur
iye

t s
av

cıl
ar

ını
n y

ur
t iç

i v
e y

ur
t 

dış
ınd

a e
ğit

im
 ol

an
ak

lar
ını

n  
iyi

leş
tiri

lm
es

i. 

STRATEJİLER ANA  
SORUMLU

DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1)  Mevcut mevzuat alt yapısının değiştirilmesi.

 Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü

2)  Üniversitelerle iletişime geçilmesi.
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1)  Mevcut mevzuat alt yapısının değiştirilmesi.  Eğitim Müdürlüğü Personel 
Müdürlüğü
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1)  Yargıtay sosyal tesislerinden daha fazla 
yararlanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.

 Sosyal İşler 
Müdürlüğü 

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

2)  Mevcut tesislerin verdiği hizmetlerin kapsamının ve 
kalitesinin genişletilmesi ve sosyal tesislerin sayısının 
arttırılması için gerekli çalışmaların yapılması.
3)  Yurt içinde ve yurt dışında farklı alanlarda faaliyet 
gösteren firmalar ile yapılacak protokoller vasıtasıyla 
kurum çalışanlarına avantajlar sağlanması için gerekli 
çalışmalar yapılması.
4)  Yargıtay personelinin anket çalışmaları ile görüşlerine 
başvurulmak suretiyle sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının 
tespiti ile bu yöndeki eksikliklerinin giderilmesi yönünde 
çalışmalar yapılması.
5)  Görevi başında vefat eden veya maluliyet nedeniyle 
görevinden ayrılmak zorunda kalan Yargıtay personeline 
yardım amacıyla kampanya çalışmalarının yapılması.
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STRATEJİLER ANA 
SORUMLU

DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1)   Avrupa Birliği IPA Projeleri yapılması.

 Strateji İşleri 
Müdürlüğü 

 Strateji İşleri 
Müdürlüğü

2)   Belli konularda dairelerin desteklenmesi için  
TAIEX Projelerinin yapılması.

3)   Yabancı Yüksek Mahkemelerle işbirliği anlaşmaları 
imzalanması.

4)   Birleşmiş Milletlerle işbirliğinin geliştirilmesi.
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STRATEJİLER ANA 
SORUMLU

DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1)   Yargıtay’ın toplumdaki görünürlüğünün iyileştirilmesi.

 Strateji İşleri 
Müdürlüğü

Basın 
Bürosu

  Eğitim  
Müdürlüğü

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

2)   Yargıtay daire başkanları, üyeler, tetkik hâkimleri (raportör 
hâkimler) ve Cumhuriyet savcılarının kurum dışı sempozyum, 
seminer, panel gibi etkinliklere katılımlarının desteklenmesi.

3)   Halkla ilişkiler biriminin kurulması.

4)   Yargıtay’ın medya ile ilişkilerinin geliştirilmesi.

5)   Basın bürosunun kapasitesinin geliştirilmesi.

6)   Basın toplantı ya da yazılı bilgilendirme gibi iletişim 
araçlarının etkin kullanılmasının sağlanması.

7)   Yargıtay’ın tanıtım filminin çekilmesi.

8)   Web sitesinin yenilenmesi.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ KAYNAK İHTİYACI

Stratejik
Hedefler 2015 2016 2017 2018 2019

AMAÇ-1 YARGITAY'IN SAYDAMLIĞINI ARTTIRMAK

Hedef-1 Kişisel verilerin korunması kaydıyla tüm Yargıtay 
kararlarına erişimin  sağlanması.

Hedef-2 Dosyaların öngörülen kanun yolu inceleme süreleri 
konusunda, tarafların bilgilendirilmesi. 20.000

Hedef-3

Yargıtay’daki iş süreçleri gözden geçirilerek sürecin 
çağdaş adalet yönetimi gereklerine uygun olarak 
hızlandırılması için gerekli eğitim ve profesyonel 
destek alınması.

700.000 800.000

AMAÇ-2 ETİK İLKELERİ BELİRLEMEK

Hedef-1 Personel Etik Komisyonunun oluşturulması. 50.000

Hedef-2 Etik Danışma Kurulunun oluşturulması. 50.000

Hedef-3
Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) 
ve Yargıtay Cumhuriyet savcıları için etik ilkelerin 
belirlenmesi.

Hedef-4 Personel etik kurallarının belirlenmesi. 20.000
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MALİ KAYNAK İHTİYACI

AMAÇ-3 FİZİKSEL VE TEKNİK ALT YAPIYI GELİŞTİRMEK

Hedef-1 Yargıtay'ın ihtiyaçlarına uygun yeni bir binanın 
yapılması. 10.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

Hedef-2 Hizmet aracı kapasitesinin arttırılması. 1.300.000 6.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Hedef-3 Bilişim alt yapısının geliştirilmesi. 36.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Hedef-4 Mevcut hizmet binalarının fiziksel alt yapı 
olanaklarının iyileştirilmesi.

AMAÇ-4 KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK

Hedef-1 Mevzuat alt yapısının yenilenmesi. 50.000

Hedef-2 “Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ve 
Projeler Birimi” kurulması. 50.000

Hedef-3

Yargıtay tetkik hâkimlerinin (raportör hâkimler) ve 
Cumhuriyet savcılarının statülerinin, yaptıkları işin 
önemi, niteliği ve uygulamadaki sorunlar da gözetilerek 
belirlenmesi için mevzuat çalışması yapılması.

50.000

Hedef-4

Yargıtay tetkik hâkimleri (raportör hâkimler), 
Cumhuriyet savcıları ve adaylık eğitimi için Yargıtay'a 
gelen stajyer hâkim ve Cumhuriyet savcıların 
eğitimlerinin güçlendirilmesi.

300.000 300.000 300.000 300.000

Hedef-5 Sempozyum düzenlenmesi, hakemli  dergi 
çıkartılması ve diğer yayın faaliyetlerinde bulunulması 200.000 200.000 200.000 200.000

Hedef-6
Yargıtay'da  görevli üye, tetkik hâkimleri (raportör 
hâkimler) ve Cumhuriyet savcılarının yurtiçi ve yurt 
dışında eğitim olanaklarının  iyileştirilmesi.

200.000 200.000 200.000 200.000
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Hedef-7

Mesleki inceleme ve çalışma ziyaretinde bulunmak 
amacıyla üye, tetkik hâkimleri (raportör hâkimler) ve 
Cumhuriyet savcılarının yurt dışında görevlendirilme 
olanaklarının iyileştirilmesi.

391.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Hedef-8

Yargıtay daire başkanları, üyeler, tetkik hâkimleri 
(raportör hâkimler), Cumhuriyet savcıları ve 
personelin mali, kültürel ve sosyal haklarının 
arttırılması.

AMAÇ-5 YARGITAY'A OLAN GÜVENİ ARTTIRMAK

Hedef-1 Yargıtay'ın tanıtım filminin çekilmesi. 100.000

Hedef-1 Yargıtay'ın web sitesinin yenilenmesi. 100.000

Hedef-1 Yargıtay'ın iletişim stratejisinin belirlenmesi 100.000

Kaynak Tablosu

Kaynaklar 2015 2016 2017 2018 2019

Genel Bütçe 47.891.000 213.390.000 208.100.000 207.300.000 7.300.000

Özel Bütçe

Yerel Yönetimler

Sosyal Güvenlik Kurumları

Bütçe Dışı Fonlar

Döner Sermaye

Vakıf ve Dernekler

Dış Kaynak

Diğer

TOPLAM 47.891.000 213.390.000 208.100.000 207.300.000 7.300.000
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KURULLAR

STRATEJİK PLAN OLUŞTURMA VE GELİŞTİRME KURULU

Adı Soyadı Birimi

1 HAMDİ YAVER AKTAN 18. CEZA DAİRESİ BAŞKANI

2 ABDULHALİK YILDIZ 17. CEZA DARİESİ BAŞKANI

3 VUSLAT DİRİM 13. CEZA DAİRESİ BAŞKANI

4 SERACETTİN GÖKTAŞ 22. HUKUK DAİRESİ BAŞKANI

5 BURHAN KARALOĞLU 9. CEZA DAİRESİ BAŞKANI

6 AHMET ER 12.CEZA DAİRESİ BAŞKANI

7 MUSTAFA ABDULLAH COŞ 18. CEZA DAİRESİ ÜYESİ 

8 YUSUF ZİYAATTİN CENİK 22. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ

9 GÖKHAN KARABURUN 21. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

10 ADEM ALBAYRAK 15. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ

11 YAŞAR ŞİMŞEK 5. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

12 HATİCE KAMIŞLIK 10. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ

13 ZEYNEP ŞAHİN 5. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

14 BATTAL YILMAZ 13. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ

15 FİDAN BALCI 2. CEZA DAİRESİ ÜYESİ
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STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KURULU

Adı Soyadı Birimi

1 VUSLAT DİRİM 13. CEZA DAİRESİ BAŞKANI

2 Dr. MUSTAFA SALDIRIM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

3 ÖMRÜ YILMAZ GENEL SEKRETER YARDIMCISI

4 ÖZGÜR KARADAĞ GENEL SEKRETER YARDIMCISI

5 HAKAN ÖNCEL GENEL SEKRETER YARDIMCISI

6 AHMET HAŞİM BARDAKÇI GENEL SEKRETER YARDIMCISI

7 İBRAHİM ACARLI GENEL SEKRETER YARDIMCISI

8 NURTEN FİDAN BİRİNCİ BAŞKANLIK TETKİK HAKİMİ

9 CEMAL FAZIL KARAKAŞ HUKUK GENEL KURULU TETKİK HAKİMİ

10 AYŞEGÜL ERSEN CEZA GENEL KURULU TETKİK HAKİMİ

11 NADİR MERAL 8. HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ

12 MUHLİS BOYUN 8. HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ

13 MEHMET BEYHAN SEÇKİN 1. CEZA DAİRESİ TETKİK HAKİMİ

14 MURAT BAŞPINAR 4. CEZA DAİRESİ TETKİK HAKİMİ

15 ÇETİN AKKAYA 5. CEZA DAİRESİ TETKİK HAKİMİ

16 HASAN YILDIRIM 6. CEZA DAİRESİ TETKİK HAKİMİ

17 BİRSEN ELMAS 9. CEZA DAİRESİ TETKİK HAKİMİ

18 İBRAHİM OBUT 13. CEZA DAİRESİ TETKİK HAKİMİ

19 ABDURRAHİM DEMİRCİ 15. CEZA DAİRESİ TETKİK HAKİMİ

20 FEVZİ YILDIRIM YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI

21 MEHMET TEVFİK ELMAS YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI

22 YUSUF DEMİREL YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI

23 SÜLEYMAN KELEŞ YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI
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