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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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?...................???

Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı gibi 

evrensel ilkelerin çağdaş standartlara uygun şekilde uygulanması ve 

adil yargılama hakkının eksiksiz şekilde güvence altına alınması ko-

nusunda Yargıtaya çok önemli görevler düşmektedir. Yüksek mah-

kemelerin günümüzde yeniden tanımlanan rolleri arasında, mahkeme kararlarının 

hukuki denetimini yapmak ve içtihat birliğini sağlamanın yanı sıra adalet politika-

larına aktif şekilde katılmak da yer almaktadır. İşte bu anlayışla, 2015-2019 Stratejik 

Planında öngörülen hedeflere uygun şekilde yargı etiği ve yargıda şeffaflık başlıkları 

altında reform çalışmaları yapılmış, bu reformların hem yurt içinde hem de yurt dışın-

da olumlu yansımaları olmuştur. Yargıtay öncülüğünde geliştirilen “Yargıda Şeffaflığa 

İlişkin İstanbul Bildirgesi”nin BM Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonunda 

kabul edilerek, 23 Temmuz 2019 tarihinde BM Ekonomik Sosyal Konsey’de onaylan-

ması, gerçekleştirilen reformların eşsiz başarılarından sadece biridir. 150 yıllık köklü 

bir tarihe ve oldukça güçlü bir hukuk kültürüne sahip olan Yargıtay mensuplarının 

en büyük dileği, dünya durdukça, büyük Türk Milletine nesiller boyunca adalet ve 

özgürlük sağlamaktır. 

Kurumların başarılı olabilmeleri için geleceklerini planlamaları bir zorunluluk-

tur. Geleceğini düşünmeyen kurumların, geleceği olamaz. Tüm Yargıtay ailesi olarak 

bu gerçeğin farkındayız. Geçmişten aldığımız güç ve kendine güven duygusu ile ge-

leceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Çağın en ileri adalet standartlarının üzerine 

BAŞKAN MESAJI

Başkan Mesajı
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çıkmak amacıyla önceki Stratejik Plan döneminde başlattığımız etik, şeffaflık ve adalet 

yönetimi başta olmak üzere modern çağın gerektirdiği tüm yenilikleri gerçekleştirme-

nin haklı gururunu yaşıyoruz. 

Yargı yetkisinin asıl sahibi Türk Milleti olup, bu yetki Türk Milleti adına doğrudan 

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

yimlerine ve gözlemlerine dayalı haklı beklentilerinin ve eleştirilerinin adalet aktörleri 

tarafından dikkate alınması gerekir. Türkiye’deki yargı faaliyetleri konusunda önyargı-

sız bir ortam ve kamuda artan güven ve sahiplenme oluşturulması “Yargıtayın İletişim 

Stratejisi”nin temelidir. Bu anlayışın bir göstergesi olarak, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İs-

tanbul Bildirgesi çerçevesinde, yargıda şeffaflığın güçlendirilmesine ilişkin açılımları-

mıza devam edeceğiz. Toplumun beklentileri ile örtüşen ve şeffaflık ilkesinin bir gereği 

olan bu tür reformların, bireylerin hukuki güvenlik ve barış içinde yaşamalarına önemli 

katkılar sağlayacağına ve toplumun vicdanında gerekli karşılığı bulacağına inanıyorum.

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

görüye dayalı tarihsel mirasımız üzerinde demokratik değerleri yükseltmemiz gere-

kir. Yaşamın her alanında hukuki güvenliği sağlayarak, demokrasiyi yüceltmek yargı 

organına ait bir sorumluluktur. Bu felsefeyi esas alan bir yaklaşımla hazırlanan ve 

emin adımlarla yolumuza devam etmemizi sağlayan bir pusula niteliğindeki Stratejik 

Planın, başarıyla uygulanmasını diler, hazırlık aşamalarında yoğun emeklerini esirge-

meyen iç ve dış paydaşlarımız ile kurum çalışanlarına teşekkür ederim.

İsmail Rüştü CİRİT
Yargıtay Başkanı
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Kamu görevi toplumun bir emaneti olup, kamusal hizmetlerin şeffaf ve 

topluma karşı hesap verebilir olması, uzun yıllardan beri kabul edi-

len bir ilkedir. Bu husus, Mayıs 2019’da kamuoyuna açıklanan Yargı 

Reformu Stratejisinde “Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Şeffaflığın 

Geliştirilmesi” başlığı altında vurgulandığı gibi Stratejik Planın yasal dayanağını oluş-

turan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 1’inci maddesinde de 

açıklanmıştır.

Anayasal bir kurum olarak Yargıtayın hukukun ülkede eşit şekilde uygulanması 

amacıyla içtihat birliğini sağlama görevi dışında, adalet politikalarına aktif katkı sağ-

lama sorumluluğu da bulunmaktadır. Bu sorumluluğun bilinciyle ilgili kamu kurum 

ve kuruluşları ile sivil toplum temsilcilerinden oluşan dış paydaşların çok değerli gö-

Genel Sekreter Mesajı

GENEL SEKRETER MESAJI
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rüş ve önerileri de dikkate alınarak Stratejik Plan oluşturulmuştur. Örneğin, 2015-2019 

Stratejik Planında öngörüldüğü şekilde, yargıda şeffaflık ile etik ilkeler konusunda 

yurt içinde ve yurt dışında önemli yansımaları da olan reformlar yapılmıştır. Bu temel 

amaçların başarıyla gerçekleştirilmesi, hiç şüphe yok ki toplumsal barışın ve bireylerin 

hukuki güvenliklerinin temini bakımından ciddi bir ilerleme niteliğindedir.

Stratejik plan; sadece bize yol gösteren bir harita olmayıp bunun ötesinde tüm 

adalet aktörleri ve toplum için adalet sisteminin ilerleyeceği hedefi gösteren bir kı-

lavuzdur. Stratejik Planın hazırlanması sırasında gösterilen özen ve titizliğin, uygu-

lanma aşamasında da aynı ölçüde gösterileceğine olan inancımla çalışmalara katılan 

herkese teşekkür ederim.

Yusuf Ziyaattin CENİK
Yargıtay Genel Sekreteri
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KISALTMALAR

Başkan : Yargıtay Birinci Başkanı 

Başkanlık Kurulu : Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu

AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

BM : Birleşmiş Milletler

CGK : Yargıtay Ceza Genel Kurulu

AY : Anayasa 

CMK : Ceza Muhakemesi Kanunu

DYS : Doküman Yönetim Sistemi

GZFT : Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler

HGK  : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu

HSK : Hâkimler ve Savcılar 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 doğrul-

tusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılma-

sını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve 

işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebe-

leştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.” Yargıtay da bütçeden kay-

nak kullanan bir kurum olarak, kanunla tanımlanan adalet hizmetlerinin nitelikli ve 

verimli yürütülmesinden sorumludur. Bu nedenle diğer kamu idareleri gibi kalkınma 

planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde gelece-

ğe ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 

saptamak, performansını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek 

ve bu sürecin 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 pro-

je bazında kaynak tahsislerini; stratejik planına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans 

göstergelerine dayandırmaktadır. 
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STRATEJİK PLANLAMA  
ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN 

YÖNTEM VE İZLENEN SÜREÇ

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

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu ida-

relerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların 

kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar belirlen-

miştir. 

Yukarıda açıklanan 5018 sayılı kanun ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik 

hükümlerine göre, 2019-2023 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, Cumhuriyet savcısı ve personel ile anket ve 

mülakatlar gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi uygun görülmüştür.

II. DIŞ PAYDAŞLAR

Dış Paydaş olarak karşılıklı etkileşimde bulunulan kurum ve kuruluşlar ile an-

ketler gerçekleştirilmesi ve sonuçların analiz edilmesi kararlaştırılmıştır. Çalışmalara 

katılan dış paydaşlar şunlardır: 
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ADALET KURUMLARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Danıştay Başkanlığı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı, 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı, 

Sayıştay Başkanlığı, 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, 

Ankara Adliyesi, 

Sincan Adliyesi.

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı,

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, 

Ankara Barosu Başkanlığı, 

İstanbul Barosu Başkanlığı.

KAMU KURULUŞLARI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı,

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü), 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı), 

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığı, 

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı.

Adalet Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 
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STRATEJİK PLANLAMA  
ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN 

YÖNTEM VE İZLENEN SÜREÇ

Hukuk ve Mevzuat İşleri Genel Müdürlüğü, 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, 

Personel Genel Müdürlüğü, 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

Eğitim Dairesi Başkanlığı,

Teftiş Kurulu Başkanlığı.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARI-ÜNİVERSİTELER

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü, 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü,

Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, 

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü, 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü, 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü, 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü.

HABER AJANSLARI

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü,

Demirören Haber Ajansı.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GRUBU BULUNAN PARTİLER

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı,

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı, 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı, 

Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanlığı,

İyi Parti Genel Başkanlığı.

İŞÇİ SENDİKALARI

HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı), 

TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı), 

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı), 

DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı), 

BİRLİK-İŞ (Birleşmiş İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı),

TÜM-İŞ (Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı).

MEMUR SENDİKALARI

KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı),

TÜRKİYE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı),

MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı),

BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı),

BİRLEŞİK KAMU-İŞ (Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı),

HAK-SEN (Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı),

ÇALIŞAN-SEN (Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu Başkanlığı),

TÜM MEMUR-SEN (Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı),

ANADOLU-SEN (Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı).
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STRATEJİK PLANLAMA  
ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN 

YÖNTEM VE İZLENEN SÜREÇ

İLETİŞİM KURUMLARI

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, 

Vodafone İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğü,

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü, 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü, 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı.
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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, Yargıta-

yın 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 Abdülaziz’in 

iradesiyle “Divan-ı Ahkâm-ı Adliye” adıyla günümüz Yargıtayının temeli atılmıştır. Di-

van-ı 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 ar-

zusudur.” Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Nizamnamesi Esasinde (01.04.1868-8 Zilhicce 1284) 

Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’nin kuruluş amacı, kuruluşundaki iradeden daha geniş şekil-

de 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 gö-

rülmüş 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, Yargıtayın ilk başkanı olarak kabul edilmektedir.  
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TARİHİ GELİŞİM

Yargıtayın 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 Yargıtayın birleştiği hususu İstanbul’daki Yargıtayda bulunan 

dosyaların Sivas’taki Yargıtaya gönderilmiş olmasından anlaşılmaktadır.

Cumhuriyet döneminin ilk Yargıtayı olan ve Sivas Temyiz Heyeti adıyla kurulan 

bu Yüksek Mahkeme İstanbul’da bulunan Temyiz Mahkemesi ile birleştikten sonra, 
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14.11.1923 tarihli ve 371 sayılı yasa ile Anadolu ve Rumeli’de bulunan illerin (özellikle 

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.

Yargıtayın Eskişehir’de faaliyete başlamasından sonra, 08.04.1924 tarih ve 469 sa-

yılı 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 Yargıtayın 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.

Yargıtayın normları ile değerlerinin yansıması ve yorumlanması olarak ifade edi-

lebilecek olan “Yargıtay Kültürü” ise her bağımsız kurum gibi kendine özgüdür. Yargıta-

yın kurum kültürü; kurumun amaçları, stratejileri ve başarılarının oluşumunda 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.

Yargıtayın kurum kültürünü oluşturan unsurların belki de en önemlisi, ulusal ve 

evrensel hukukun gelişimine üst düzeyde katkıda bulunarak adli yargı teşkilatına ön-

derlik etmesi ve Yargıtayın bu özelliğine paralel olarak; kurum mensuplarının, hukuk 

alanındaki çalışmaları, bilgi birikimleri ve güçlü kişisel özellikleriyle öne çıkan kişiler-

den oluşmasıdır. Bu nitelik sayesinde, kuruma ye ni katılan mensuplar modelleme yo-

luyla aynı özellikleri benimseyerek kültürün sürekliliğine önemli katkı sağlayacak, sa-

hasında uzman kişilerin davranış kalıp larının ve bilgi birikimlerinin kolektif öğrenme 

yoluyla paylaşılması da zamanla süreklilik arz eden kültürel kalıplara dönüşecektir.

Kurum kültürünü etkileyen bazı unsurlar; Yargıtayın 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 çıka-

rak tüm üyeler tarafından paylaşılır. Normlar, aynı zamanda kurum sal kültür içerisinde 

davranışları etkileyerek kurumsallaşmanın oluşmasına da büyük katkı sağlar. Yargıta-

yın normatif dayanakları; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154’üncü maddesi, 2797 

sayılı Yargıtay Kanunu ve Yargıtay İç Yönetmeliğidir.

Yargıtayda 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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Yargıtayda bilgiye ve kıdeme büyük önem verilmesi kurum çalışanları için ayrı bir 
motivasyon kaynağıdır. Yargıtay üyelerinin ve başkanlarının yargısal faaliyetleri sıra-
sında giydik leri cübbeler de kurum kültürünün ayrı bir rengini oluşturur.

Yargıtay Başkanları her yıl Yargıtayda düzenlenen bir törenle adli yılı açarlar. Ka-
muoyunda önemli bir etki doğuran bu törene en üst düzeyde katılım olur. Törenin ar-
dından verilen re sepsiyonlar da köklü bir gelenek olarak kurumsal kültür içinde önemli 
yer tutar.

Yargıtayda kurumun niteliği ve faaliyet alanının bir gereği olarak, karar alma süre-
cine Yargıtay üyelerinin etkin katılımı söz konusudur. Bu anlamda Dairelerde ve Genel 
Kurullardaki karar lar, demokratik bir anlayışla her türlü görüş ve düşünce, özgürce 
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 verilmesi 
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 ol-
maktadır. Kurumsal iletişim, yeni katılan mensupların ku rum kültürünü benimseme-
lerinde önemli bir yere sahiptir. Kurumsal kimlik de kurumsal kültürün benimsenme-
si ve yaşanmasıyla kazanılır. Yargıtay içerisinde kavram birliğinin sağlanması, kurum 
mensuplarının birbirleri ile iyi iletişim kurmaları ve bütünleşmelerinin önde gelen ko-
şuludur. Bu anlamda Yargıtayın ortak bir yargı dili oluşumundaki belirleyici rolü çok 
önemlidir.

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

Yargıtayda, hukukun ve yargının gelişimi, sorunlarının çözümü, yeni çı kan yasa-

ların uygulamaya geçirilmesinin sağlanması gibi amaçlarla ulusal ve uluslararası top-
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lantılar düzenlenerek diğer ülkelerdeki yüksek mahkemelerle işbirliği olanaklarından 
yararlanma yönünde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca Kurum içinden kararlara erişim olanağı oldukça geliştirilmiştir. Kurum 
kültürünün oluşumunda ve yaygınlaşmasında, Yargıtay tarafın dan ayda bir yayınlanan 
Yargıtay Kararları Dergisinin ve üç ayda bir yayınlanan Yargıtay Dergisi ile diğer yayın-
ların da önemli rolleri vardır.

Yargıtay mensuplarının yararlandığı Yargıtay evleri, eğitim ve dinlenme tesisleri 
ile kreş gibi sosyal tesisler ortak faaliyet alanları olarak kurum kültürünün oluşmasında 
ve gelişmesinde rol oynamaktadır.

Yargıtay binasının kendine özgü bir tasarımı vardır. Yargıtay girişlerinde bulunan 
rölyef ve heykeller gibi kurumla özdeşleşen semboller, Yargıtay kültü rünün önemli öğe-
leri olarak öne çıkarlar. Mevcut durumu itibarıyla ihtiyaçları karşılamaktan uzak olsa 
bile, hiç şüphesiz kurum kültürünün oluşmasında bu binanın da katkısı bulunmaktadır.

Kuruluşu 1868 yılına kadar uzanan Yargıtayda 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 mülakatlar-
dan 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” kaynağı-
dır. Bu yönüyle çalışanların değerlerini yaşayacakları bir ortam sağlar ve bu sayede ku-
rumsal amaçların gerçekleştirilmesi konusunda çalışanları isteklendirerek, onlara bir 
anlam katarak 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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İçselleştirilmiş bir Yargıtaylı olma kültürü çalışanlarının “öz yönetim” ye teneklerini 

güçlendirir. Çalışanlar kurumsal norm ve kuralların ötesine geçerek daha yüksek stan-

dartta rol davranışları gösterirler.

Tüm bunların yanında, Yargıtaylı olma kültürü, kurumda davranışların sı nırlarını 

belirleyerek kurumsal tatmin sağlaması dışında, çalışanların her türlü tutum ve davra-

nışlarına 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 arasından 

Hâkimler ve Savcılar Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçi-

lir. 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 Cumhuriyet Başsavcısı 

ve Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli 

oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilir-

ler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başkan-

vekilleri, Daire Başkanları ve Üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsav-

cıvekilinin 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 dü-

zeyde tesis edebilmek amacıyla çalışan Yargıtayın görevleri 08.02.1983 tarihli ve 17953 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ile belirlenmiştir. Anı-

lan yasanın 1’inci maddesi Yargıtayı, “Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir 

adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cum-
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MEVZUAT ANALİZİ

huriyeti 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 Yargıtayın görevleri şu 

şekilde sayılmıştır: 

• Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırak-

madığı karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlamak,

• Yargıtay Başkan ve Üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cum-

huriyet Başsavcıvekili ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhindeki gö-

revden doğan tazminat davalarına, bunların kişisel suçlarına ait ceza davalarına 

ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak 

bakmak,

• Kanunlarla verilen diğer işleri görmek.

Yargıtay, hukukun ülkede eşit şekilde uygulanmasını sağlar ve adli yargı mah-

kemelerince verilen kararların hukuka uygunluğunu denetler. Yargıtayın hukukun 

ülkede eşit şekilde uygulanmasını sağlama ödevi, hukuki denetim yapmasının ya-

nında eğitici bir rolü olduğunu da gösterir. Kararların bir yüksek mahkeme tarafın-

dan hukuka uygunluğunun denetlenmesi; mahkemeler tarafından verilen kararların 

doğru ve eşit şekilde tüm yurt düzeyinde uygulanması suretiyle hukuki güvenlik 

ve sosyal barışın sağlanmasına ve korunmasına hizmet ettiği ölçüde bir anlam ve 

değer ifade eder. Daha açık bir anlatımla Yargıtayın verdiği kararlar sadece taraflara 

yönelik değil, hukukun ülke düzeyinde ne şekilde uygulanacağını göstermesi bakı-

mından vatandaşlık ayırımı gözetilmeksizin herkese yöneliktir. Tarihsel ve kurumsal 

olarak Yargıtayın varlık nedenini oluşturan bu anlayışın en somut göstergelerinden 

biri, miktar itibarıyla temyiz sınırının altında kalan kararlardaki hukuka aykırılıkla-

rın dahi belli şartlar altında temyizen incelenebilmesi ve verilen kararların da Res-

mi Gazete’de yayımlanmasını 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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II. İLGİLİ NORMLAR

Temel görevi yargılama faaliyeti olan Yargıtay, önüne gelen uyuşmazlıkların çözü-
münde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere, mevcut tüm yasaları uygu-
lamak zorundadır. Bunun yanında Yargıtayın yargısal ve idari görevleri ile sorumluluk-
larına ilişkin verilen yükümlülük ve yetki kapsamında ilişkili olduğu bazı özel yasalar 
da bulunmaktadır.

Yargıtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından aldığı yetki ve sorumluluk ile Cum-
huriyetin temel ilkeleri ışığında Türk Milleti adına karar vermekte (AY m.9), tüm faa-
liyetlerinde 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, ay-
rıca Anayasanın 90’ıncı maddesinde belirtildiği üzere usulüne uygun yürürlüğe girmiş 
tüm uluslararası antlaşmaları da uygulamak durumundadır. Başta Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere ilişkin tüm uluslararası antlaş-
malar Yargıtayın yaptığı faaliyet kapsamında temel normlardır. Hukukun tüm ülkede 
eşit şekilde uygulanması gibi bir işlevi olan Yargıtayın temel hak ve özgürlüklerinin 
korunması ve geliştirilmesi konusundaki çabalarının, yargının Avrupa Birliği mükte-
sebatını üstlenebilme kapasitesine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Ancak, Yargıtayı 
bu konuda özenli olmaya yönelten asıl unsur; ülkemizin imzalamış olduğu ve Anaya-
sa’nın 90’ıncı maddesi uyarınca bağlayıcı olan uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan 
yükümlülüklere ilişkin sorumluluğunun yerine getirilmesinin ötesinde, insan hakları-
na ilişkin evrensel ve öncü değerlerin korunması ve geliştirilmesine duyduğu samimi 
inançtır. Bu alandaki antlaşmaların hepsi ayrı ayrı sayılmamış, ancak planın hazırlan-
masında göz önünde tutulmuştur.
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YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE 
MEVZUAT ANALİZİ

1. Mevzuat Analizi 

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar

Adliye mahkemelerince verilen ve 
kanunun başka bir adli yargı merciine 
bırakmadığı karar ve hükümleri 
son merci olarak inceleyip karara 
bağlamak,

2797 Sayılı 
Yargıtay Kanunu

Hukukun tüm ülkede eşit 
şekilde uygulanmasını 
sağlamak amacıyla içtihat 
birliğini gerçekleştirmek.

Adli yargıda mahkeme 
kararlarının hukuka 
uygunluğunu denetlemek.

Adalet politikalarına aktif 
katkı sağlamak

Bölge adliye mahkemelerinin 
kurulması nedeniyle 
birikmiş iş yükünün 
azaltılmasından sonra 
Yargıtayın tam anlamıyla 
içtihat mahkemesine 
dönüşmesi için bazı yasal 
düzenlemelere ihtiyaç 
olabilir.

Yargıtay Başkan ve Üyeleri ile Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcıvekili ve özel 
kanunlarında belirtilen kimseler 
aleyhindeki görevden doğan tazminat 
davalarına, bunların kişisel suçlarına 
ait ceza davalarına ve kanunlarda 
gösterilen diğer davalara ilk ve son 
derece mahkemesi olarak bakmak,

2797 Sayılı 
Yargıtay Kanunu

Bu şekilde yüksek düzeydeki 
kişilere yönelik hukuki bir 
teminat sağlanmaktadır.

Herhangi bir yasal 
düzenleme ihtiyacı yoktur.

Kanunlarla verilen diğer işleri görmek 2797 Sayılı 
Yargıtay Kanunu

Özel hükümler gereği bazı 
istisnai nitelikteki iş ve 
işlemlerin yapılması

Herhangi bir yasal 
düzenleme ihtiyacı yoktur.
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2. Kanunlar

Kanun Adı Kanun Kabul Tarihi
Yayımlandığı 

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 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

Ceza İnfaz Kurumları 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-

tayın kuruluşu, görevleri, örgüt yapısı, kurul ve çalışma usullerini belirleyen yasası 

ile diğer kamu kurumları ile olan ilişkilerini düzenleyen yükümlülükleri ve Yargıtayı 

ayrıcalıklı kılan yetkilerini belirleyen mevzuatın tespiti çalışması yapılarak aşağıdaki 

liste oluşturulmuştur.
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YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE 
MEVZUAT ANALİZİ

3. Uluslararası İnsan Hakları Metinleri

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi 

İstanbul Bildirgesinin Etkili Şekilde Uygulanması İçin Tedbirler

Bangalor Yargı Etiği İlkeleri

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (m.11) 

4. Yönetmelikler

Yargıtay İç Yönetmeliği

Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Yargıtay Personeli Özlük İşleri Yönetmeliği

Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayımlanmasına Dair Yönet-

melik

Yargıtay Kıyafet Yönetmeliği

Yargıtay Mübaşir Üniforma Yönetmeliği

Koruma ve Güvenlik Görevlileri Görev Talimatı

Yargıtay Başkanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

Yargıtay Özel Güvenlik Teşkilat Yönergesi

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği
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5. Diğer İlke ve Kurallar

Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri (Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit Başkanlı-

ğında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8 Aralık 2017 tarihinde oy-

birliği ile kabul edilmiştir.) 

Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri (Yargıtay Cumhuriyet Baş-

savcısı Sayın Mehmet Akarca Başkanlığında toplanan Yargıtay Cumhuriyet Savcıları 

tarafından 19 Ekim 2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilmiştir.) 

Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri (Yargıtay personeli tarafından hazırlan-

mış olup, Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit tarafından 19 Ekim 2017 tarihinde 

onaylanarak yürürlüğe girmiştir) 

D. PESTLE ANALİZİ

I. Politik Etkenler

Yargının, siyasal gücü elinde bulunduran yasama ve yürütme organı başta olmak 

üzere, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması hukuk devletinin değişmez ilke-

sidir. Kişi hak ve özgürlüklerinin temel güvencesi olan bağımsız yargı yoksa, hukuk 

devletinin varlığından söz edilemez. Adalet arayan herkesin sığınacağı en son merciin 

bağımsız, tarafsız ve adil işleyen yargı sistemi olduğu daima hatırlanmalıdır. Ne kadar 

soyut algılansa da, düşüncesi ne kadar az dile getirilse de, tüm insanların ideali hukuk 

devleti ilkesinin mükemmel olarak uygulandığı bir devlet düzeninde yaşamaktır. Bu 

ideal, hukukun bağımsız yargı organı tarafından adil ve tarafsız şekilde uygulanma-

sına dayanır. 

Bilindiği üzere, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile gerçekleştirilen 

Anayasa değişikliğinin ardından 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlı-

ğı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Türkiye’de hem yasal hem de fiili olarak 

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak adlandırılan yeni hükümet sistemine 

geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte, parlamen-
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ter sistemden farklı bir kuvvetler ayrılığı da gündeme gelmiştir. Yargının bağımsızlık 

özelliğinin güçlendirilmesi ve Anayasa değişikliğinden önceki modele göre yargının 

denge ve denetleme görevini etkili şekilde yerine getirmesi daha önemli hale gelmiş-

tir. Yargıtay Yargı Etiği İlkelerinde de benimsendiği üzere, yargı bağımsızlığının hem 

gerçek hem de görünür olması temel ve evrensel düzeyde kabul gören bir hukuk il-

kesidir. Bu noktada, yargı organının yürütmenin etkisinden uzak olması ve aynı za-

manda herkes tarafından bu şekilde algılanabilmesi, halkın yargının bağımsızlığına 

güveninin sağlanması bakımından zorunludur. Özgür bir toplum, hukukun üstünlü-

ğü ile yönetilmesi halinde var olabilir. Bu nedenle, hukuk devleti olmanın bir gereği 

olan “kuvvetler ayrılığı” ilkesi üzerine inşa edilen yargı bağımsızlığı, özgür bir toplum 

olmanın ön koşuludur. 

Yargıtayın geçmişte olduğu gibi gelecekte de yukarıda açıklandığı şekilde ana-

yasal görevini yerine getirmesine engel olacak nitelikte önemli bir politik risk doğma-

yacağı değerlendirilmektedir. Türkiye’deki demokrasi kültürünün ve yerleşmiş hukuk 

devleti anlayışının daha da güçlendirilmesine ilişkin olarak Yargıtay tarafından hem 

ulusal hem de uluslararası alanda yoğun bir çaba gösterilmektedir.

 

II. Ekonomik Etkenler 

Anayasal bir kurum olarak Yargıtayın görevini etkili şekilde yerine getirebilme-

sinin ön koşullarından biri hiç şüphe yok ki ihtiyaç duyulan bütçenin tahsis edilmesi-

dir. Özellikle fiziki koşulların yetersizliği ve 7 farklı binada yargı görevinin yerine ge-

tirilmesi Yargıtayın etkinliğini ve verimliliğini olumsuz şekilde etkilemektedir. Buna 

rağmen Yargıtay mensuplarının büyük özveri ve fedakarlıkları ile kutsal yargı hizmeti 

en yüksek standartlarda verilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede İncek/Ankara’da in-

şaatı devam eden yeni Yargıtay Binasının bir an önce bitirilmesi için bütçeden gerekli 

kaynak sağlanmalıdır. Aksi takdirde oluşacak riskler, adli yargının en üst mahkemesi 

olarak sadece Yargıtayı değil, tüm adli yargıyı olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla bu 

konunun takip edilerek olası risklerin önlenmesi gerekmektedir.
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Diğer yandan, uluslararası alanda Türk yargısına yönelik olarak sistematik bir 

şekilde karalama kampanyası yürütülen bir dönemde, Yargıtayın öncülüğünde Yargı-

da Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi’nin bir Karar ile Birleşmiş Milletler Ekonomik 

ve Sosyal Konsey’de 23 Temmuz 2019 tarihinde kabul edilmesi birçok yönden önemli 

bir başarı olmuştur. İstanbul Bildirgesi, bir yüksek mahkeme öncülüğünde geliştirilen 

ilk insan hakları metni olmanın yanı sıra hükümetler arası toplantılarda görüşülme-

den kabul edilen ilk insan hakları metnidir. Ayrıca, hakimler arası diyaloğun üret-

kenliği ve verimliliği bakımından eşsiz bir örnektir. Yargıtayın küresel vizyonunun 

ve dünyadaki lider konumunun sürdürülebilmesi ve daha fazla güçlendirilmesi için 

makul ölçülerde gerekli bütçe desteğinin sağlanması hem Türk yargısının hem de 

Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarını daha fazla kuvvetlendirecektir. Özellikle, 

Yargıtayın öncülük ettiği ve dünyadaki en iyi uygulama örneklerini gösterdiği “yargı 

etiği” ve “yargıda şeffaflık” temaları bakımından sürdürülebilirliğin temini amacıyla 

bütçe bakımından da desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. 

III. Sosyokültürel Etkenler

Türkiye’deki genç ve aynı zamanda eğitimli, yeniliğe açık, modern iletişim araç-

larını etkili şekilde kullanabilen insan sayısı artma eğilimindedir. Bu değişime uygun 

olarak bilişim sistemleri yoluyla mahkeme kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verebi-

lecek nitelikle hizmet araçlarının devreye sokulması ve adalete erişimin kolaylaştırıl-

ması bir zorunluluk olarak görülmektedir. Özellikle Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstan-

bul Bildirgesi ile İstanbul Bildirgesinin Etkili Biçimde Uygulanması İçin Tedbirlerde 

öngörülen hizmet standartlarının üzerine çıkılmasına özen gösterilmesi gerekir. Bu 

çerçevede, adli bilgiye erişim, yargı sistemine erişim, davaların şeffaf bir şekilde tev-

zii, adaletin şeffaf bir şekilde yerine getirilmesi, tüm Yargıtay kararlarına vatandaşla-

rın kolaylıkla erişmesi, öğrencilerin ve halkın bilinç düzeyinin yükseltilmesine ilişkin 

programlar düzenlenmesi, basının bilgiye erişimi ve halkın memnuniyetinin sürekli 

ölçülmesi gibi konularda gerekli reformların kararlılıkla yapılması gelecek döneme 

ilişkin öncelikler arasında değerlendirilmelidir. 
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Demografik yapıda yukarıda belirtilen şekilde yaşanması öngörülen değişim, 

daha etkili ve ekonomik şekilde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik fırsatları da 

içerebilir. Yargıtay bu fırsatlardan yararlanarak, birey odaklı bir hizmet anlayışıyla 

mahkeme kullanıcıların memnuniyet düzeylerini yükseltebileceği gibi halkın yargıya 

olan güveninin daha yükselmesini temin edebilir. 

IV. Teknolojik Etkenler

Bilgi, insanlık tarihinin gelişim ve değişim sürecinde öteden beri önemli bir et-

ken olmuştur. Üstün ve öncü bilgilere sahip olan, bu bilgileri uygulayabilen toplum-

lar daha hızlı ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak, yirminci yüzyılın sonuna gelindiğinde 

insanlık tarihi yeni ve çok hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Temel kaynağını ve itici 

gücünü bilgiden alan, bilgi odaklı kurumların temel dinamik olduğu “bilgi toplumu”-

na geçiş sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Bilgi teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü 

gelişmeler, bilginin kullanılmasına ilişkin faaliyetlerdeki olağanüstü artış, toplumun 

her katmanını ya da öğesini bilgi odaklı hale getirmiştir. Yeni teknolojilerin gelişme 

hızı ve insanların bu teknolojilere uyum becerisi sayesinde sanayi toplumundan bilgi 

toplumuna dönüşüm süreci, tarım toplumundan sanayi toplumuna dönüşüm süreci-

ne göre çok daha kısa sürede gerçekleşmiştir. Öyle ki günümüzde bilgi pek çok şeyi 

ikame edebilmektedir.

Yargıtay halen güçlü bir bilişim alt yapısına sahip olup, geçmişte bu alanda yapı-

lan yatırımlar, hizmet kalitesinin artırılması bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Teknolojik yeniliklerin takip edilmesi ve mevcut potansiyelin geliştirilmesi hiç şüphe 

yok ki Yargıtayın etkinliğini ve verimliliğini daha çok artıracaktır. Stratejik Planda bu 

konuda gerekli tedbirler alınmıştır.

V. Yasal Etkenler

Anayasal bir kurum olan Yargıtayın görev ve sorumlulukları Anayasa’nın 

154’üncü maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Ayrıca, Anayasa’nın kuvvetler ayrılığı 
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ve yargıya ilişkin hükümleri de hiç şüphe yok ki Yargıtay bakımından bir güvence-
dir. Bununla birlikte bazı hallerde Yargıtay Kanununun yanı sıra hakimlere, adalet 
sistemine ve genel itibarıyla adalet yönetimine ilişkin konular da Yargıtayın çalışma 
düzenini ve verimliliğini etkileyebilmektedir. 

Yukarıda açıklanan haller dışında, ilk bakışta sadece vatandaşlara yönelik olarak 
nitelendirilebilecek temel kanun metinleri başta olmak üzere diğer kanunlardaki de-
ğişiklikler, dolaylı olarak da olsa bu kanunları uygulamakla görevli olan Yargıtayı da 
yakından ilgilendirmektedir. Özellikle temel kanun metinlerinde çok sık yapılan deği-
şiklikler, başta kanun önünde eşitlik olmak üzere temel hukuk ilkelerini ihlal edebil-
mekte, hukuki istikrarı bozabilmekte ve sonuç olarak halkın hukuk sistemine güveni 
üzerinde olumsuz etkiler doğurabilmektedir. Ayrıca, yargı üzerindeki halen ağır olan 
iş yükünü daha da artırmaktadır. Bu tür risklerin kontrol edilebilmesi bakımından, 
kanun değişikliklerinin şeffaf bir şekilde ve detayları ile kamuoyu önünde tartışılma-
sının faydalı olacağı ve hesap verebilirlik ilkesine daha uygun düşeceği şüphesizdir.
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VI. Pestle Matrisi

ETKENLER Tespitler 
(Etkenler/Sorunlar)

İdareye Etkisi
Ne Yapılmalı?

İdareye Etkisi Tehditler

Politik Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine Geçiş

Kuvvetler ayrılığının 
güçlendirilmesi

Yargıtayın görüşleri 
dikkate alınmadan 
yapılacak Anayasa 
veya kanun 
değişiklikleri

Yargı bağımsızlığının 
ve hukuk devletinin 
güçlendirilmesine ilişkin 
uluslararası standartlar 
izlenmeli

Ekonomik Yargıtayın bütçesinin 
inşaatı devam eden yeni 
bina ve uluslararası alanda 
liderlik rolü dikkate alınarak 
belirlenmesi

Yargıtayın etkinlik 
ve verimliliğinin fiziki 
koşulların düzelmesi 
ile birlikte artması. 
Ayrıca etik ve şeffaflık 
başta olmak üzere 
uluslararası alanda 
liderlik rolünün 
güçlendirilmesi

Yargıtayın yeni 
binasının gecikmesi 
halinde adli 
yargının bütününü 
etkileyecek şekilde 
verimlilik ve etkinlik 
kaybı. Uluslararası 
çalışmalara ayrılan 
bütçenin azalması 
halinde Yargıtayın 
liderlik rolünün riske 
girmesi

Yargıtayın etik ve şeffaflık 
alanındaki öncü rolünün 
güçlendirilmesi ve 
Yargıtayın liderliğinde 
geliştirilen insan hakları 
metinlerinin tüm dünyada 
yaygınlaştırılmasına ilişkin 
çalışmalara önem verilmesi

Sosyokültürel Genç, eğitimli ve bilgi 
teknolojilerini kullanabilen 
mahkeme kullanıcıları ile 
vatandaşlara özgü birey 
odaklı hizmet üretme 
ihtiyacının artması 

Bilişim sistemlerinin 
kullanılması suretiyle 
daha kaliteli ve 
ekonomik hizmet 
sunulması

Teknolojik 
gelişmelerin takip 
edilmemesi veya 
hizmet standartlarına 
uyarlanmaması 
halinde çağın 
gerisinde kalınması

Günün koşullarına göre 
teknolojik gelişmeler takip 
edilerek, hizmet kalitesinin 
yükseltilmesi için gerekli 
tedbirler alınmalıdır.

Teknolojik Halkın güvenini 
yükseltecek şekilde iletişim 
stratejisinin belirlenmesi 
ve hizmetlerde modern 
teknolojilerin uygulanması

Yargı hizmetinin 
modern teknolojilerden 
yararlanılarak daha 
kaliteli ve etkili 
verilmesinin mümkün 
olması

Teknolojik 
gelişmelerin takip 
edilmemesi veya 
kişisel verilerin 
korunması başta 
olmak üzere güvenlik 
açıkları.

Dünyadaki iyi örnekler takip 
edilerek, yüksek teknoloji 
kullanımı suretiyle güvenli 
hizmet sunulmalıdır.

Yasal Kanunlarda ve yargı 
sisteminde sık sık yapılan 
değişiklikler

Köklü değişiklikler 
yerine, öncelikle 
mevcut sisteminin 
etkili ve verimli 
işletilmesi

Sık değişikliklerin 
yargının iş yükünü 
artırması ve hukuki 
güvenliği zedelemesi

Öncelikle mevcut sistemin 
etkili ve verimli işletilmesine 
önem verilmesi. Adalet 
yönetimine ilişkin 
uluslararası standartların 
takip edilmesi

Çevresel Çevre kirliliği ile Yargıtayın 
verdiği hizmet arasında 
doğrudan bir bağlantı 
bulunmamaktadır.
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E. KURUM İÇİ ANALİZ

I. GENEL BİLGİ

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

Yargıtayın 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,

9. Yargı Etiği Danışma Kurulu,

10. Yargıtay Personel Etik Komisyonu

Yargıtay Başkanlığı; Başkan, iki Başkanvekili ve Başkan’ın Yargıtay Üyeleri ara-
sından seçeceği Genel Sekreter’den oluşur.

Başkanın görevleri şunlardır (YK m.21): 

1. Yargıtayı 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,
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4. Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu amaçla uygun göre-
ceği tedbirleri almak, daire ve kurullara katılmamak veya geç katılmak sure-
tiyle, 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 Yargıtaya ait geçici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda 
dosya takrir etmek üzere Yargıtay daire başkan ve üyelerini ve tetkik hâkim-
lerini 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 Sekreteri 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 Başsavcıvekilinden oluşur. 

Yargıtayda;

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

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

3. Başkan ile ceza dairelerinden seçilen Başkanvekili ve ceza daireleri başkanla-
rından oluşan Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu bulunur.
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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 yürüt-
mekte ve kanunla kendisine verilen diğer görevleri bizzat kendisi, Cumhuriyet Baş-
savcıvekili veya Cumhuriyet savcıları eliyle yürütülmesini sağlamaktadır.
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III. İNSAN KAYNAKLARI

Yargıtay mensuplarını, atama, nakil, disiplin ve özlük hakları açısından farklı 
usul ve esaslara tabi olmaları sebebiyle; Yargıtay başkan ve üyeleri, tetkik hâkimleri 
ve Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile Yargıtay personeli şeklinde gruplandırmak müm-
kündür.

25

36 - 45 46 - 55 56 - 65 Toplam

208
150

383

Grafik 1: Yargıtay Üyelerinin “Yaş Gruplarına Göre Dağılımı”

55

Kadın Erkek Toplam

328
383

Grafik 2: Yargıtay Üyelerinin “Cinsiyet Gruplarına Göre Dağılımı”
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 Yargıtay tetkik hâkimleri ve Yargıtay Cumhuriyet savcıları hâkimlik ve savcılık 

mesleğinde beş yılını tamamlayan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler 

ve Savcılar Kurulunca atanırlar. Ancak, 8.8.2011 tarih ve 650 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile YK’ne eklenen geçici 14’üncü madde uyarınca 26.08.2021 tarihine kadar 

Yargıtay tetkik hâkimliğine yapılacak atamalarda, Yargıtay Kanunu’nun 36’ncı mad-

denin birinci fıkrasında yer alan beş yıllık hizmet süresi şartı aranmaz. Tetkik hâkim-

leri ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarının özlük işleri, kadrolarının bulunduğu Adalet 

Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

1052

181371121

318

520

26-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-64 Toplam

Grafik 3: Tetkik hâkimlerinin “Yaş Gruplarına Göre Dağılımı”

1052

348

704

ToplamErkekKadın

Grafik 4: Tetkik hâkimlerinin “Cinsiyet Gruplarına Göre Dağılımı”
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195
165

30

ToplamErkekKadın

Grafik 5: Cumhuriyet savcılarının “Cinsiyet Gruplarına Göre Dağılımı”

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

hizmetli bulunmaktadır.

1964

1170

794

ToplamErkekKadın

Grafik 6: Yargıtay personelinin “Cinsiyet Gruplarına Göre Dağılımı”
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1964

113
426546
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20-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Toplam

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 223 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 Yargıtayın kullanımına verilmiş, bu binada 

da Yargıtay tetkik hâkimi odaları, Bilgi İşlem Merkezi, Kafeterya ve Gündüz Bakımevi 

(Kreş) yer almaktadır.

Yargıtayın ikinci ek binası da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bulunduğu 

Balgat Ehlibeyt Mahallesindeki binadır.
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Kavaklıdere Bulvarındaki eski TRT binasında ceza daireleri tetkik hâkimlerinin 

odaları yer almaktadır.

Milli Müdafaa Caddesi üzerinde bulunan (Emekli Sandığı eski 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 Başkanlığına genel bütçe içerisinde tahsis edilen ödenek miktarları aşa-

ğıda belirtilmiştir. Kurum bütçesinde ve harcamalarında yıllara göre artışlar orantılı 

olmuş, bütçeden en fazla pay personel ve sosyal güvenlik kurumu giderlerine ayrıl-

mıştır.

01

Personel 
Giderleri

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri

05

Cari 
Transferler

06

Sermaye 
Giderleri

Toplam (TL)

2014 93.305.000 13.428.000 25.983.000 1.368.000 18.500.000 152.584.000

2015 98.582.000 14.298.000 30.078.000 1.459.000 18.550.000 162.967.000

2016 137.058.000 18.905.000 37.124.000 1.549.000 20.516.000 215.152.000

2017 148.826.000 20.362.000 40.000.000 1.569.000 171.993.000 382.750.000

2018 128.998.000 18.358.000 39.421.000 1.667.000 271.993.000 460.437.000
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YARGITAYIN ARAÇ, BİNA ENVANTERİ VE DİĞER VARLIKLARI

Kadrolu Personel Sayısı 1.433

Sözleşmeli Personel Sayısı 250

Telefon hattı sayısı 3.690

Faks sayısı 7

Cep telefonu hattı sayısı 4

Benzinli taşıt sayısı 36

Dizel taşıt sayısı 89

Yazıcı sayısı 1.123

Fotokopi makinesi sayısı 19

Yangın söndürme cihazı sayısı 294

Klima sayısı 301

Hizmet binalarının toplam mekân alanı (m2) 158.063

Kiralanan bina sayısı 1

Kiralanan bina kullanım alanı (m2) 32.142

VI. TEKNOLOJİK ALTYAPI

Yargıtaydaki 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 Başkanlığının 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, şeffaf, 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, Yargıtayda 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: Yargıtayın 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 Yargıtaya gelen dosyaların kişisel veri oluşturmayan kapak bilgi-

lerine ulaşımının sağlandığı “Dosya Sorgulama” hizmeti,

b) Sorgulanan dosya kapanmış ise dosyanın tarafına özel kişisel bilgiler girildiği 

takdirde ilgili dairenin verdiği ilamın (ceza dosyalarında dosya kapanmadan 

önce tebliğnamenin) görüntülenmesi,

c) Yargıtayın içtihat niteliğindeki kararlarına ulaşımın sağlandığı “Emsal Karar 

Arama” hizmeti,

d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihat niteliğindeki kararlarına ulaşımın 

sağlandığı “AİHM Karar Arama” hizmeti,

e) Mahkeme dosyalarını Yargıtayın ön büro biriminde elektronik ya da fiziksel ola-

rak incelemek, fotokopi veya suret almak için randevu alma hizmetidir.
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2. Donanım

UYAP Yargıtay Bilgi Sisteminin kullanılması için gerekli olan teknolojik altyapı 

tamamlanarak bütün kullanıcılara mesleki faaliyetlerinde kullanılmak üzere masaüs-

tü ve dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar tahsis edilmiş, internete erişimleri sağlanmıştır.

DONANIM LİSTESİ

S.N. CİNSİ ADEDİ

1 Tümleşik Bilgisayar 936

2 Masaüstü Bilgisayar 1284

3 Dizüstü Bilgisayar 2212

4 Yazıcı 1123

Tablo 1- Donanımların Sayısal Dağılımı

 

F. 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 ku-

rumlar olduğundan, adli uyuşmazlıkların son inceleme yeri olan Yargıtay açısından 

geniş ve kapsamlı bir paydaş listesi oluşturulmuş; 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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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.

İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR

Yargıtay Başkanı ve Başkanvekilleri TBMM

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekili Yüksek Mahkemeler

Yargıtay Daire Başkanları HSK

Yargıtay Üyeleri Adalet Bakanlığı ve bağlı kurumları

Yargıtay Tetkik Hâkimleri ve Cumhuriyet Savcıları İlk Derece Mahkemelerinin Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları

Yargıtay Personeli (Kadrolu/Sözleşmeli) Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanlıkları

Diğer çalışanlar YÖK

YSK

Üniversiteler

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler

Sendikalar

Basın ve yayın kuruluşları

Posta işletmeleri

Dava tarafı gerçek ve tüzel kişiler

Tablo 2- Paydaş Listesi
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II. PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. İÇ PAYDAŞ ANALİZ SONUÇLARI

ÖRNEKLEM BİLGİLERİ

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

rudan oluşmaktadır. Yanıtlanarak geri dönen soru formlarından 325’i geçerli olup de-

ğerlendirmeye alınmıştır.

Ankete katılan 325 kişinin unvanlara göre dağılımı 1. grafikteki gibidir.

BELİRTMEYEN

PERSONEL

CUMHURİYET SAVCISI

TETKİK HAKİMİ

ÜYE
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170
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51
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Katılımcıların unvanlarına göre yüzdelik dağılımına bakıldığında %52’lik bölü-

münü personel, %19’luk bölümünü tetkik hakimi, %16’lık bölümünü Yargıtay üyele-

ri, %3’lük bölümünü de Cumhuriyet savcıları oluşturmaktadır.

Personel
%52

Belirtmeyen
%10

Üye
%16

Tetkik Hakim
%19

Cumhuriyet
Savcısı
%3

PERSONELÜYE TETKİK HAKİMİ CUMHURİYET 
SAVCISI

BELİRTMEYEN

Katılımcıların yaşlarına bakıldığında, en büyük bölümünü (%34) ile 45-54 yaş 
aralığı oluşturmaktadır. 25 yaş altı (%5) ve 55 yaş üzeri çalışanların oranı (%7) ile en 
düşüktür. (%5)’lik bir kısım da yaşını belirtmemiştir.

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Yaşını Belirtmeyen

45-54
%34

55-64
%7

Yaşını
Belirtmeyen

%5
18-24
%3 25-34

%24

35-44
%27
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Görev birimleri incelendiğinde, katılımcıların en büyük bölümünü (%41)’lik 
oranla hukuk dairelerinde çalışanlar oluştururken, onları (%39)’luk oranla ceza 
dairelerinde çalışanlar, (%13)’lük bir oranla birinci başkanlık çalışanları izlemektedir. 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nda çalışanların oranı ise (%7)’dir.

  GÖREV YAPILAN BİRİM

Birinci Başkanlık

Hukuk Dairesi

Ceza Dairesi

Cumhuriyet Başsavclığı

%39

%41

%13%7

Hizmet süreleri incelendiğinde, katılımcıların büyük bölümünün (%62) 10 
yıldan daha az süredir kurumda çalıştığı anlaşılmaktadır.

Kurumda 16 yıl ve üzeri çalışanların oranı ise (%26) dir.

                             HİZMET SÜRELERİ

0-3
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10-15

16-20

21 ve üzeri

%25

%37

%12

%11

%15
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BETİMLEYİCİ BİLGİLER

Ankete katılanlara göre Yargıtayı tanıma düzeylerinin kişilere göre dağılımı 
aşağıdaki gibidir.
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99

66

HİÇ BİLGİM YOK

YETERSİZ

YETERLİ

İYİ

ÇOK İYİ

Yargıtayı ne kadar tanıdığınızı düşünüyorsunuz.

140120100806040200

Katılımcıların Yargıtayı tanıma düzeylerine oransal olarak baktığımızda %90’nın 
çok iyi, iyi ya da yeterli düzeyde tanıdığı gözlenmektedir.

Çok iyi

İyi

Yeterli

Yetersiz

Hiç bilgim yokYeterli
%39

Yetersiz
%6 Çok iyi 

%20

Hiç bilgim yok
%4

İyi 
%31
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Çalışanların Yargıtaydaki gelişmeleri en çok hangi yollardan takip ettiğini sor-
duğumuzda elde edilen veriler aşağıdaki grafiklerde görüldüğü gibidir. Buna göre 
çalışanlar %28 oranla en fazla internet, intranet aracılığıyla Yargıtaydaki gelişmeleri 
takip etmektedir.

Cep telefonu mesajları

Birim içi çalışmalar

Yargıtay etkinlikleri

Yargıtay yayınları

İnternet, intranet

Görsel medya araçları

Yazılı medya araçları

KİŞİLERE GÖRE GELİŞMELERİ TAKİP ETME DURUMU
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Yargıtay yönetimi tarafından sunulan ve ankete katılanların en önemli bulduğu 

üç hizmet sırasıyla; servis/ulaşım hizmetleri, yemekhane hizmetleri ve sağlık hizmet-

leridir.
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Yargıtayı “çalışkanlık”, “erişilebilirlik”, “hesap verebilirlik” gibi kavramlar açıla-
rından incelediğimizde bu yönler ortalamanın üstünde güçlü çıkmıştır. Yargıtayın en 
güçlü özelliği ise “çalışkanlık” olmuştur.
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YARGITAY’DA DAHA FAZLA ÖNEM VERİLMESİ BEKLENEN HİZMETLER

Otopark
Hizmet içi eğitim ve seminerler

Yemekhane (Yenilmeyen günlerin düşülmesi hijyen kalitesi miktarı)
Personelin çalışma şartlarının düzeltilmesi - ekip çalışması

Özlük hakları
Görevde yükselme imkanı (Liyakata göre ve kurum personeline öncelik)

Personele verilen değerin arttırılması
Personeli motive edecek programların arttırılması

Etik ilkelerine bağlı kalınması

Servis
Fiziki şartlar (Boya, badana, yeni bina, arşivler)

Liyakat
Lojman

İş bölümünün dengeli yapılması - Görev dağılımı

Sosyal tesislerin yetersizliği, kampın faaliyete geçirilmesi

Tabiplik (Anlaşmalı eczanelerin arttırılması vb.)
Sosyal imkanlar ve faaliyetler

Şeffaf, güvenilir, tarafsız ve  bağımsız bir kurum
İçtihat birliğinin sağlanması

Yeterli ve işlevsel bir kafeterya
İş yoğunluğunun azaltılması (Yeterli hakim ve personel)

Çalışma disiplini ortamı
Kurum içi adalet ve eşitlik

İlk derece uyap eğitimi

Yabancı dil eğitimi teşvik
Yargıtay Cumhuriyet Savcıları ve Tetkik Hakimlerinin Yargıtay Bünyesine alınması

Kurumsallık
Kreş

Gebelik, doğum yapan annelere tolerans
Güvenlik tadbirleri ve iş güvenliği

Dosya dağıtımında adalet

Meslektaşlar arasında iletişimin güçlendirilmesi
Arşiv hizmetleri

Bağımsızlık
Çözüm odaklı yaklaşım

Turnike kullanımının özeni
Ülkede yargının çöktüğüne dair sanal kanatin aksinin vurgulanması

Bilgi işlem hizmetinin arttırılması
Bilimsel çalışmaları teşvik

Yargıtay Tetkik Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının statüsünün belirlenmesi
Asansör

Kütüphane
Güçler ayrılığı prensibinde yargının yerinin gereği gibi vurgulanması

Garaj amirliği

İnternet erişim
Rotasyon sistemi

Mesleki tecrübe

İş süreçlerinin hızlandırılması (Dosyaların bekletilme süresi)
Yargıtay üyeleri ve üye seçimlerine kıstaslar getirilmesi

Banka promosyonlarının iyileştirilmesi
Yazışma kuralları

Çay ocağı (Pahalı)
Seçimlere müdahale edilmemesi ve en aza indirilmesi

Hiyerarşinin üst düzeyde olması

Tuvaletlerin düzeltilmesi
Tetkik Hakimi atamasının HSK insiyatifinden çıkarılması (Yargıtay kendisi belirlemeli)

Personel sicil fişinin yeniden gelmesi

İş birliği
Araç gereç temini (Bilgisayar yazılım ve donanımları)

Çalışkanlık

Yeni yayınlar

Teknolojiden faydalanma

248
140

57
52
51

47
41

41

40
38

37
35
28

27
26
23
22

20
20
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15
14
14

12

10
9

7
6
6
6
5

5
5

4
3
3

3
3
3

2
2
2
2

2
2
2

2

2
1
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1
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Katılımcıların Yargıtayda daha fazla önem verilmesine inandıkları hizmetler; 

belirtme sıklığına göre en çok olandan en az olana doğru;

•	 Otopark,

•	 Hizmet içi eğitim ve seminerler,

•	 Yemekhane hizmetleri,

•	 Personelin çalışma şartlarının düzeltilmesi,

•	 Özlük hakları,

•	 Görevde yükselme imkanı,

•	 Personele verilen değerin artırılması,

•	 Etik ilkelere bağlı kalınması,

•	 Kurumun fiziki şartlarının düzeltilmesi,

•	 Liyakat,

•	 Yargıtay Cumhuriyet Savcıları ve Tetkik Hâkimlerinin Yargıtay bünyesine alınması,

•	 Ülkede yargının çöktüğüne dair sanal kanaatin aksinin vurgulanması,

•	 Tetkik hâkimi atamasının HSK inisiyatifinden çıkarılarak Yargıtayın kendisinin be-

lirlemesi gerektiği,

•	 Lojman gibi hizmetlerdir.

4’ten az kullanıcı da;

•	 Yazışma kuralları,

•	 Çalışkanlık,

•	 Yeni yayınlar,

•	 Personel sicil fişinin yeniden gelmesi gibi kavramları belirtmiştir.
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Katılımcıların %87’si Yargıtayın misyonunu yeterli bulurken %13’ü yetersiz ol-
duğunu belirtmiştir.

Yeterlidir

Yetersizdir

%13

%87

Katılımcıların %90’ı Yargıtayın vizyonunu yeterli bulurken %10’u yetersiz oldu-
ğunu belirtmiştir.

Yeterlidir

Yetersizdir

Yetersizdir
%10

Yeterlidir
%90
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Katılımcıları Yargıtayda en çok mutlu eden hususlar sorulduğunda verilen ce-

vaplar en çoktan en aza doğru aşağıdaki gibidir: 

SERVİS ULAŞIMI 93
ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ 50
TABİPLİK 48
ÇALIŞMA ORTAMI -KOŞULLARI-SİSTEMİ 26
ÇALIŞAN PERSONELLERLE DAVAYA TARAF OLAN VATANDAŞIN MUHATAP EDİLMEMESİ 21
BAĞIMSIZ KURUM 20
HİZMET İÇİ EĞİTİM VE SEMİNERLER 17
MESAİ KAVRAMININ OLMAMASI 16
SOSYAL FAALİYETLER 14
KURUMSAL KÜLTÜRÜN GELİŞMİŞ OLMASI(SAYGIN OLMASI) 14
YETERLİ TEKNİK DONANIM VE DESTEK (ARAÇ GEREÇ TEMİNİ) 10
DOSYA ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İMKANI 8
KREŞ 8
DİSİPLİN, GÜVEN, İYİ NİYET 6
KURUMSAL KİMLİK 6
UYAP 5
ŞEFFAFLIK, GÜVENİLİR 5
LOJMAN 4
FİZİKİ KOŞULLAR 4
MESCİT 4
ESNEK ÇALIŞMA ŞEKLİ 3
OTOPARK 3
TEMİZLİK 3
ÜST YÖNETİCİLERİN ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLARI 3
BANKA 3
İŞ VERİMİNİ ARTTIRMA 3
YAYINLAR 3
TEMİZLİK 3
BİRİMLER ARASI İLETİŞİM 2
İÇTİHATLARIN OLUŞMASINA KATKIDA BULUNMASI 2
MESLEKİ TECRÜBENİN ARTMASI 2
ÖN BÜRO 2
ETİK 2
KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ 2
MESAİ 2
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Katılımcıların Yargıtayda en rahatsız olduğu hususlar ise sırasıyla;

•	 Otopark hizmeti

•	 Özlük hakları konusunda personel için çaba gösterilmemesi,

•	 Yemekhane hizmetinin yetersizliği,

•	 Fiziki şartlar,

•	 Personele yönelik tutum ve davranışlar,

•	 İş yoğunluğu,

•	 Sağlık hizmetleri,

•	 Liyakat,

•	 Dışarıdan üst kadrolar için personel alınması,

•	 Lojman (sayılarının yetersiz ve bakımsız olması),

•	 Servis hizmeti (adli tatilde olmaması, araç azlığı, şoförlerin davranış şekli),

•	 Tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerinin uygulanmaması,

•	 Etik ilkelere uygun davranmama,

•	 Hizmet içi eğitimin yetersizliği,

•	 Yurtiçi ve yurtdışı seyahatler,

•	 Kafeterya yetersizliği,

•	 Kreş hizmeti,

•	 Tetkik hâkimlerinin yetersizliği

Yalnızca 1 kez belirtilen hususlar ise; 

•	 Müdür yardımcısı kadrosunun olmaması,

•	 Gereksiz harcamalar.

•	 Saygınlığın bulunmaması.

şeklinde olmuştur.
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2. DIŞ PAYDAŞ ANALİZ SONUÇLARI

Analizi yaptığımız 116 anketin kurumlara göre dağılımı

ANADOLU-SEN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BELİRTİLMEMİŞ

MHP

TEFTİŞ KURULU

HSK

ADALET BAKANLIĞI

İŞÇİ SENDİKASI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

PTT

ANADOLU AJANSI

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

ANKARA ADLİYESİ

0          5         10        15       20        25        30        35        40       45
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Katılımcıların unvanlarına göre oransal dağılımına baktığımızda %35 ile hakim-
ler ilk sıradayken, onu %17 ile memurlar takip etmektedir. Unvanını belirtmeyenlerin 
oranı da yine %17 olmuştur.

Hakim

Mühendis

Belirtilmemiş

Avukat

Genel Başkan Yardımcısı

İstatikçi

Memur Sendikaları

Denetçi

Daire Başkanı

Hukuk Müşaviri

Şef

Yönetici

Müdür Yardımcısı

Uzman

Memur

Genel Başkan 
Yard.

Müdür

Gişe ve Büro Personeli

İşçi

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

%17

%17
%1

%1

%1
%1

%1
%1

%1
%2

%1 %3
%1

%1
%1

%35

%3

%4
%4

%1
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Katılımcıların Cinsiyetine Göre Oranları

Katılımcıların Cinsiyetine Göre Oranları

%46

%52

Kadın

Erkek

Belirtmeyen

%2

Katılımcıların Yaş Aralığı Grafiği
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35-44

33

45-54

19

55-64

15

65 ve üzeri

2

Belirtmeyen

16

Katılımcıların Yaş Aralığı Grafiği

Yargıtayın hizmetleri, görev/yetki/sorumlulukları hakkındaki bilgi düzeyinizi 
nasıl değerlendirirsiniz şeklinde sorduğumuz soruya %12 oranla çok iyi, %24 oranla 
iyi, %32 oranla yeterli yanıtı verilirken; %23 oranla da yetersiz yanıtı verilmiştir.

Çok iyi

Yeterli

Yetersiz

Hiç Bilgim yok

%24

%32

%23

%9 %12
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Katılımcılar Yargıtayı en çok “Web Sayfası” aracılığıyla takip ettiklerini belirtir-
ken, diğer seçeneği işaretleyen katılımcılar; yargı kararları, UYAP’tan kararların ince-
lenmesi ve ilk derece duruşmalarındaki gelişmeleri takip etme yöntemi olarak belirt-
mişlerdir.

Ortak Çalışmalar

Yargıtay Etkinlikleri

Yargıtay Yayınları

Web Sayfası

Görsel Medya

Yazılı Medya

0 10 20

21

19

34

51

50

43

30 40 50 60

Yargıtayın hizmetleri, görev/yetki/sorumluluklarını düşündüğünüzde Yargıtayı 
nasıl değerlendirirsiniz? sorusuna verilen cevap sonuçları grafikteki gibidir. Başarı-
sız olduğunu belirten katılımcılar temyiz incelemesinin uzun sürmesini neden olarak 
göstermişlerdir.

Kararsızım

Çok başarılı

Başarılı

Başarısız

%7%10

%29

%54
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Katılımcılar Yargıtayın sunduğu en önemli 3 hizmet değerlendirildiğinde verilen 
cevaplar en çoktan en aza doğru; “İçtihat oluşturma, içtihat birliği sağlama”, “Hukuki de-
netim yapmak”, “Emsal karar bulmak” iken bunları “hukuki uyuşmazlıklara çözüm bulmak” 
takip etmektedir.

1
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1

1

1
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1
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Özel kanunlarla Yargıtay’a verilen diğer işleri yapmak

Yargıtay başkan ve  üyelerinin kişisel suçlarına ve görevden doğan tazminat...

Hukuk devleti ilkesini sağlama

Adli yargı mahkemelerince verilen kararların hukuka uygunluğunu denetlemesi

Özel kanunlarla verilen görevleri yapmak

İhalelerde çıkan uyuşmazlıkların çözümü

Siyasi parti üyeliği sorgulama (e-devlet)

Yargıtay ön kayıt bürosunun faaliyet geçirilmesi

Yargıtay etik ilkeleri

İstanbul bildirgesi

Adli yıl açılışını yapması

Temyiz mahkemesi

Güncel kararların arşivi

Yargıtay Kararları Dergisi

Adalet tesisinde haksızlığın önüne geçme

Bilgili hakim

Seminer

Hukuk eşitliği

Paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi

Emsal karar bulma

Dosya sorgulama

Yargıtay kütüphanesi

Hukuki denetim yapmak

İçtihat oluşturma, içtihat birliği sağlama

Hukuki uyuşmazlıklara çözüm bulma

Kanun yolu incelemesi
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Katılımcılara “Kurumunuzun Yargıtayla işbirliği yaptığı en önemli 3 konu” şeklinde-
ki sorumuzu sorduğumuzda aldığımız en önemli 3 cevap; “KEP”, “Kurumunuz tarafın-
dan gerçekleştirilen sempozyum ve çalıştaylara katılmak” ve “Eğitim” olmuştur.
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Dosya üzerinde usul ve esas denetimi

Mevzuat çalışmalarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması
Kurumunuz tarafından gerçekleştirilen sempozyum ve çalıştaylara katılım sağlanması  
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Grafikteki kavramların Yargıtay için ne kadar uygun olduğu sorgulandığında; 
etik, güvenilirlik, tarafsızlık ve etik değerlere bağlılığın en uygun bulunan kavramlar 
olduğu görülmektedir.
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Yargıtayın birimlerine ilişkin memnuniyet düzeyini sorguladığımızda dış pay-
daş katılımcılarımızın ilgili birimler açısından memnuniyet oranlarına göre en çok 
memnun olunan birim; Cumhuriyet Başsavcılığı ile hukuk daireleri olurken, onları 
Birinci Başkanlık birimleri takip etmektedir.
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Katılımcılar tarafından Yargıtayın en başarılı/güçlü bulunan 3 yönü;

·	 Yüksek kurumsal saygınlığa sahip olması,

·	 Adli yıl açılışının Yargıtay Birinci Başkanı tarafından gerçekleştirilmesi,

·	 Kurumsal yönetim anlayışı ve olumlu kurum imajının varlığı.

olarak belirlenmiştir.

Teknolojik imkanlar

Genel çalışma kurallarına uyum

İş akış süreçlerinin verimliliği

Yeniliğe ve değişime açık olması

Paydaşlarıyla ilişkilerinin yeterli olması

Çalışanlar tarafından benimsenen güçlü ve açık kurum kültürünün varlığı

Kurumsal yönetim anlayışı ve olumlu kurum imajının varlığı

Şeffaf bir kurum olması

Bağımsız ve tarafsız bir kurum olması

Etik bir kurum olması

Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yeterli olması

Yargıtay faaliyetlerine ilişkin mevzuatın yeterli olması

Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin fazla olmaması

Adli yargıda içtihat birliğini sağlama fonksiyonu

Güçlü tarihsel alt yapı ve kurum kültürüne sahip olması

Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partiler üzerinde denetimi

Çeşitli kurum, kurul ve yüksek mahkeme üyelerinin seçiminde rol alması

Cmuhuriyet Başsavcısının Yüce Divanda iddia makamını temsil etmesi

İçtihatlarımızın bilimsel çalışma ve hukuk normlarında referans alınması

Yüksek kurumsal saygınlığa sahip olması

Adli Yıl açılışının Yargıtay Birinci Başkanı tarafından gerçekleştirilmesi
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Katılımcılar Yargıtayın en zayıf/geliştirilmesi gereken yönünü “Teknolojik im-
kânlar ve fiziki yapının yetersiz” olması ve “Kurumun halkla ilişkiler ve bilgilendirme 
hizmetinin yetersiz olması” olarak belirttiler.

8

Etik bir kurum olmaması

Bağımsız ve tarafsız bir kurum olmaması

Kaynakların kullanımındaki önceliklerin objektif kriterlere göre belirlenmemesi

Arşiv ve kütüphane hizmetlerinin kurumun ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde olmaması

Kurumun halkla ilişkiler ve bilgilendirme hizmetinin yetersiz olması

Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin fazla olması

Yargıtay faaliyetlerine ilişkin mevzuatın yetersiz olması

Tarafsız ve şeffaf bir kurum olmaması

Kurumsal yönetim anlayışı ve olumlu kurum imajının olmaması

Çalışanlar tarafından benimsenen güçlü ve açık kurum kültürünün olmaması

Paydaşlarıyla ilişkilerinin yetersiz olması

Yeniliğe ve değişime açık olmaması

İş akış süreçlerinin verimsiz olması

Genel çalışma kurallarına uyumun yetersiz olması

Teknolojik imkânlar ve fiziki yapının yetersiz olması
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Yargıların doğruluğuna en çok katıldıkları kavram; “Yargıtay ile kurumumun ile-
ride daha iyi işbirliği yapacağına inanıyorum” olurken onu “Yargıtay mevzuatla belirlenen 
görev, yetki ve sorumluluklarının dışına çıkmaz” takip etmiş, kesinlikle katılmadıkları 
kavram ise “Yargıtayın kurumsal kapasitesi işbirliğine uygundur.” olmuştur.

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Kesinlikle katılmıyorum
Fikrim yok

Yargıtayın sunduğu 
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yapacağına inanıyorum

Yargıtayın misyonu ve 
vizyonu kurumumuzun 
misyonu ve vizyonuyla 

uyumludur

Yargıtayın teknolojik 
altyapısı kurumumuzunkiyle 
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Katılımcıların Yargıtayın gelecekte daha fazla önem vermesi gerektiğine inandık-
ları 5 hizmet çoktan aza doğru; “İçtihat birliğinin sağlanması”, “Meslek içi eğitim ve semi-
nerlere önem vermek”, “Hakimlerin eğitimlerine önem verilmesi”, “Yargıtayda görev yapan 
üye ve tetkik hâkimi başına düşen işin makul düzeye indirilmesi” ve “Etik değerlere bağlılığa 
özen gösterilmesi” olmuştur.

Hızlı bir adalet dağıtımı, tarafsızlığı gölgeleyebilecek söylemlerden kaçınmak

Kamuoyu ile ilgili bilgi paylaşılmalı, mali kaynaklar güçlendirilmeli, teknolojik alt yapı güçlendirilmeli

Adalet hizmeti

Teknolojik gelişmeler

Görev, yetki ve sorumluluklarının dışına çıkmaması

Fiziki koşulların iyileştirilmesi

Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetinin geliştirilmesi

Yenilik, teknoloji ve kararlara erişilebilirlik

Üye, tetkik hakimi seçim kriterlerinin belirlenmesi

Etik değerlere bağlılıkta özen gösterilmesi

Güvenilirliği ve saygınlığı arttırmak

Temsil kabiliyetinin yükseltilmesi

Uyuşmazlığı çözmek üzere yerel mahkemelere geçici süreyle Yargıtay tetkik hakimlerinin görevlendirilmesi

Meslek içi eğitim seminerlerine önem vermek

Dosya, duruşma, tebliğname sorgu 

Siyaset ile adaletin ayrışması

Hakimlerin eğitimlerine önem verilmesi

Teknolojik altyapı

Şeffaflık

Tutarlılık

Tarafsızlık

Erişilebilirlik

Yargıtayın kurumlarla işbirliğine daha fazla yönelmesi

Hızlı ve adil olmak

Yargıtay’da görev yapan üye ve tetkik hakimi başına düşen işin makul düzeye indirilmesi

Liyakatın ön plana alınıp Yargıtay üyelerinin buna göre belirlenmesi

İçtihat birliğinin sağlanması

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

7

3

11

16

17

13

12

9

6

8

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

6

5

5



69

Yargıtayın vizyon ve misyonunun yenilenmesini belirtenlerin oranı %66’dır.

%66

%34

Evet

Hayır

Yargıtayın hizmetlerine ilişkin kanaat değerlendirildiğinde “Yargıtay eğitici ve li-
der rol oynamalıdır” kavramına kesinlikle katılıyorum diyenler çoğunluktayken; “Yar-
gıtay adalet hizmetlerinin sunumunda paydaş kuruluşlarla daha iyi iş birliğine gitmelidir.” 
kavramına kesinlikle katılmayanlar çoğunluktadır.

Yargıtay eğitici ve lider rol oynamalıdır.

Yargıtay adalet hizmetlerinde yeni mali kaynaklar bulmalıdır.

Yargıtay adalet hizmetlerinde çalışanlarının tutum
ve davranışlarını iyileştirmelidir.

Yargıtay adalet hizmetlerinin sunumunda paydaş kuruluşlarla
daha iyi işbirliğine gitmelidir. 

Yargıtay adalet hizmetlerinde teknolojik altyapıyı geliştirmelidir.

Yargıtay adalet hizmetinde insan kaynaklarını geliştirmelidir. 

Yargıtay adalet hizmetinin etkinliğini arttırmalıdır.
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Cevaplayıcılar, “Yargıtay etik bir kurumdur” kavramına kesinlikle katıldıklarını 
belirtirken; “Yargıtayın, çalışanlarınca benimsenmiş, geliştirilmeye elverişli teknolojik altyapı 
olanakları bulunmaktadır.” kavramına kesinlikle katılmadıklarını belirtmişlerdir.
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G. 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 şartların sistematik olarak incelendiği bir yöntem olup, planlama yapılırken 
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 be-
lirsizlik oluşturan etkenlerin analizi ile birlikte plandan etkilenen tarafların analizi ve 
kritik sorunların belirlenmesi gibi konuları içerir.

Yargıtay açısından değerlendirildiğinde GZFT analizi; Yargıtayın içinden kay-
naklanan güçlü ve zayıf yönler ile Yargıtayın 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.

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 yapılan anket, mülakat ve 
çalıştaylardan elde edilen veriler değerlendirilmiştir.
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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 Başsavcılığının siyasi partilere ilişkin olarak anayasa ve kanunlardan kaynaklanan görevlerinin 
ve yetkilerinin olması.

5 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 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 imkanlarının bulunması.

9 Yüksek kurumsal saygınlığa sahip olması.

10 Yapılan işin önemine ilişkin kurumsal farkındalığın üst düzeyde olması.

11 Kurumun Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim kadrosunda yer alması.

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

13 HSK'nın oluşumuna üye vererek katılım sağlanması.

14 Kurumun sosyal tesislerinin bulunması.

15 Kurumun işleyiş yöntemleri arasında demokratik katılımın da bulunması.

16 Tetkik hâkimleri ve personel bakımından kadın çalışan oranının yüksek olması.

17 Bilimsel çalışmalarda Yargıtay içtihatlarının referans alınması.

18 Tüm Yargıtay kararlarına kurum içinden erişilebilmesi.

19 Yargıtay kararlarının kamuoyunun erişimine açık olması. 

20 Üst düzey memur soruşturmalarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında, yargılamalarının da Yargıtay ilgili ceza 
dairesinde yapılması.

21 Kurum içi seminer, konferans ve eğitimlere önem verilmesi.

22 Uluslararası çalışmaların etkin ve verimli yürütülmesi.

23 İdari ve mali özerkliğinin olması.

24 Adalet alanında liderlik misyonunun olması.
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II. Zayıf Yönler

1 Fiziki yapının yetersiz olması.

2 Tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ile personelin yurt içinde ve yurt dışında yüksek lisans, doktora ve bilimsel 
çalışma yapmalarına imkân sağlanmaması.

3 Tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve personel yönünden yönetime katılımın yeterince olmaması.

4 Tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının yapılan işin önemine uygun hukuksal statüye kavuşturulamaması.

5 Temsilci (Kıdemli) tetkik hâkimliği yapılanmasının bulunmaması.

6 Motivasyon artırıcı çalışma şartlarının olmaması.

7 Personel hizmet içi eğitimlerinin nitelik ve nicelik olarak yetersiz olması.

8 Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik meslek içi eğitimlerinin nitelik ve nicelik olarak yetersiz olması.

9 Yargıtay yönetim yapısının güncel olmaması, uzmanlık ve yönetim kadrolarının yeterli olmaması.

10 Yargıtay çalışanlarının seçiminde, alımında ve görev yerlerinin belirlenmesinde iş gereklerinin yeterince 
gözetilmemesi.

11 Yabancı dil bilen Yargıtay tetkik hâkimi, Cumhuriyet savcısı ve personel sayısının az olması, bu konuda yeterli 
şartların sağlanmaması.

12 Genel Kurul ve dairelerin karşılaştırmalı hukuktaki pratik ve teorik gelişmeleri takip etmelerine destek sağlayacak bir 
birimin olmaması.

13 Personelin görevde yükselmesinde objektif kriterlerin ve liyakat ilkesinin esas alınmaması.

14 Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri ve personel arasında iş yükünün adil şekilde dağıtılmaması.

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

16 Yargıtaydaki dosyaların güvenli olmayan şekilde saklanması, taşınması ve kurum dışına çıkartılması.

17 Arşiv hizmetlerinin kurumun ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde olmaması.

18 Yurt içinde ve yurt dışındaki kütüphanelerle çağın gerektirdiği bilgi ve araştırma ihtiyacını karşılayacak düzeyde 
işbirliğinin olmaması.

19 Yargıtay personelinin asgari yaşam ve geçim standartlarına sahip olmaması.

20 Halkla ilişkiler ile kurum içi ve kurum dışı iletişimin yetersiz olması.

21 Personelin nitelik açısından yetersiz olması.

22 Tüm Yargıtay çalışanlarına hizmet verecek yeterlilikte sosyal tesislerin bulunmaması.
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23 Yargıtay Kanunu'nun günün ihtiyaçlarına cevap vermemesi.

24 Yargıtay bütçesinin yetersizliği ve kullanım aşamasında getirilen genel kısıtlamalara tâbi olması.

25 Yargıtaydaki ortalama yargılama süresinin uzun olması.

26 Yargıtay tarafından yürütülen elektronik hizmetlerde kullanılan kavram ve terimlerin kullanıcılar tarafından yeterince 
anlaşılmaması.

27 Tetkik hâkimlerinin görev yerlerinin kurum içi ve kurum dışında sık değişmesi.

28 Tetkik hâkimleri ve personelinin önemli bir bölümünün genç ve deneyimsiz olması.

29 Kamuoyunda Yargıtayın kurumsal yönden yeniliklere açık olmadığı algısı.

30 Şikâyetler için “açık kapı” politikasının benimsenmemesi.

31 Yargıtayın iş yükünün fazla olmasının toplumsal algıyı olumsuz etkilemesi.

III. Fırsatlar

1 Yargıtay Kanunu değişikliği çalışmaları.

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

3 Stratejik planlama ve yönetim gereklerinin, Yargıtayın iş yükü ve çalışma şartları gözetilerek yeniden yapılanması 
yönünde ortaya çıkan zorunluluk.

4 Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmiş olması.

5 Yeni Yargıtay binasının yapılıyor olması.

6 Yargı reformu çalışmaları.

7 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. 

8 Adalet aktörlerinin çağdaş ve örgütlü toplum gerekleri doğrultusundaki değişim çabaları.

9 Yargıtayın köklü geçmişe sahip kurumsal bir yapısının olması.

10 Yargıtayın iletişim stratejisinin oluşturulmasına çalışılması.

11 Yargıtayın şeffaflık stratejisinin oluşturulmasına çalışılması

12 Olumlu imajından dolayı profesyonellerin Yargıtayda çalışmak istemesi.

13 Yargıtayın adalet politikalarının oluşturulmasında aktif rol alması ve öncülük yapması.

14 Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik hedefinin sürüyor olması.
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IV. Tehditler

1 İş yükünün fazlalığı.

2 Yargıtayın kendi çalışma tarzına uygun fiziki yapı ve donanıma sahip olmaması.

3 Yargıtay üyeliği seçiminde Yargıtayın kurum olarak aktif rolünün bulunmamasının sebep olduğu olumsuzluklar ile 
seçim sürecinde uyulması gereken objektif kriterlerin yetersizliği.

4 Yargıtay tetkik hâkimi ve Cumhuriyet savcılarının mesleki gelişimlerine katkı kapsamında, yurt içi ve dışında, 
bilimsel çalışmalarda bulunma ve yabancı dil eğitimi almaları için gerekli maddi ve kanuni alt yapının yetersizliği.

5 Genel bütçeden Yargıtaya ayrılan payın azlığı.

6 Personel maaşlarının yetersizliği ve adil bir ücret sisteminin oluşturulması yönünde gerekli kanuni düzenlemelerin 
yapılmaması.

7 Dosya dağıtımı, kalem denetimi, tetkik hâkimleri arası eşgüdümü sağlama, yeni gelen tetkik hâkimleri ve 
personelin eğitimine katkıda bulunmak üzere, objektif kriterlere dayalı kıdemli tetkik hâkimliği kurumunun kanuni 
altyapısının oluşturulmaması.

8 Yargıtay üyesi, tetkik hâkimi ve Cumhuriyet savcılarının uygun olmayan çalışma şartlarında ve aşırı iş yükü altında 
çalışmaları sebebiyle, kişisel gelişime yeterli zaman ve imkan bulamamaları.

9 Yargıtay tetkik hâkimi ve Cumhuriyet savcılarının statülerindeki belirsizlik.

10 Kanunlarda yapılan sık ve köklü değişikliklerin, Yargıtaydaki dosyaların inceleme sürelerini uzatması.

11 Dosyaların mahkemelere intikalinden önce alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yeteri kadar yaygın ve etkili 
olmaması.
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H. YARGITAY 2015-2019 STRATEJİK PLANININ  
       DEĞERLENDİRİLMESİ

Başkanlığımız tarafından hazırlanan 2015-2019 Stratejik Planında, çok isabetli şe-
kilde amaç ve hedefler belirlenmiş olup, 2019 yılına kadar olan bölümü de büyük bir 
başarıyla uygulanmıştır. Yargıtay dışındaki etkenler, bölge adliye mahkemelerinin 20 
Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçmesi, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
darbe girişiminin ardından Yargıtay üyesi sayısındaki önemli değişiklikler, Yargıtayın 
stratejik karar alma ve sorun çözme mekanizmalarında zaman zaman belirsizliklere 
neden olmuş ve Stratejik Planının uygulanma sürecini az da olsa olumsuz etkilemiştir. 
Bu açıklamalar kapsamında 2015-2019 Stratejik Planının uygulanmasına ilişkin bilgi-
ler her bir “amaç” için aşağıda madde madde açıklanmıştır.

AMAÇ-1: YARGITAYIN SAYDAMLIĞINI ARTIRMAK

Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi kapsamında ulusal ve uluslararası 
alanda çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Uluslararası alanda yargıda şeffaflığın 
temel ilkelerini ve asgari standartlarını belirleyen bir rehber niteliğini taşıyan “Yar-
gıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi” 1-4 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen 
Üçüncü Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesinde, “İstanbul Bildirgesinin Etkili 
Biçimde Uygulanması İçin Tedbirler” ise 11-12 Ekim 2018 tarihinde beş kıtadan otuz 
ülkenin katılımıyla düzenlenen 4’üncü Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesinde 
kabul edilmiştir. Ayrıca, bu metinler 23 Temmuz 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler 
Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından da onaylanmıştır. Bu şekilde Yargıtay, yargı-
da şeffaflık konusunda uluslararası düzeyde liderlik yaparken, en iyi uygulama ör-
neklerini de aşağıda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere 2015-2019 Stratejik Planına 
uygun olarak göstermiştir. 

a) “Hedef 1. Kişisel verilerin korunması kaydıyla tüm Yargıtay kararlarına erişi-
min sağlanması” başlığı altında, 2015 yılından bu yana tüm Yargıtay kararları istisnasız 
şekilde kamunun erişimine açılmıştır. Ayrıca, tüm Hukuk ve Ceza Genel Kurulu, 12. 
Hukuk Dairesi ve kapatılan dairelerin tüm kararları da kamunun erişimine açık hale 
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getirilmiştir. Bir yandan UYAP sisteminin uygulanmaya başladığı 2005 yılına kadar 
olan geçmişe dönük tüm kararlar kişisel verilerden ayıklanarak yayımlanırken, diğer 
yandan verilmekte olan tüm kararlar, gecikmeksizin kamunun erişimine açılmaktadır. 
Bu şekilde, Nisan 2015 tarihli Yargı Reformu Stratejisinde öngörülen “Yüksek mah-
keme kararlarının herkesin erişimine açılması” Hedef 2.8 gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 
bu reform ile “Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi” ile “İstanbul Bildirgesinin 
Etkin Biçimde Uygulanması İçin Tedbirler”in 8 inci maddesinde düzenlenen ilkenin 
de gereği yerine getirilmiştir.

b) “Hedef 2. Dosyaların öngörülen kanun yolu inceleme süreleri konusunda ta-
rafların bilgilendirilmesi” kapsamında, iş süreçlerine ilişkin olarak dosya inceleme 
süreleri ve karar yazma sürelerine ilişkin standartlar oluşturulmuş ve kurum içinde 
uygulanmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete 
geçmesi, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından Yargı-
tay üyesi sayısında meydana gelen önemli değişiklikler nedeniyle, her dosyaya ilişkin 
tahmini sürelerin taraflarla paylaşılması mümkün olamamıştır. Aksi halde, bu süre-
lerin oluşan her yeni durum nedeniyle sık sık güncellenmesi gerekecek ve bu durum 
halkın güveninin sağlanması yerine, mevcut güvenin daha da azalmasına sebep ola-
bilecekti. Bununla birlikte, bu hedefe uygun olarak 2018 yılına ilişkin ortalama yargı-
lama süreleri, 2019 yılı başında toplumla paylaşılarak söz konusu hedef, kısmen ger-
çekleştirilmiştir.

c) “Hedef 3. Yargıtaydaki iş süreçleri gözden geçirilerek sürecin çağdaş adalet 
yönetimi gereklerine uygun olarak hızlandırılması için gerekli eğitim ve profesyonel 
destek alınması” çerçevesinde, “Yargıtay İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması ve 
Verimlilik Kontrolü Projesi” 2018 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda ya-
pılan çalışmalarla, dosya inceleme süreleri için 30 gün, gönderme kararı verilen dosya-
ların kapatılması bakımından 30 gün ve diğer kararların kapatılması için de 60 günlük 
standart, düzenleyici süre uygulaması başlatılmıştır. Bu şekilde, kanun yolu inceleme 
süreçleri kapsamında, iş akışındaki kopukluklar onarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu 
hedefe ilişkin olarak, dairelerin takip ve denetim kapasitelerinin geliştirilmesi amacıy-
la DİS (Dosya izleme Sistemi) oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır.
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YARGITAY 
2015-2019 STRATEJİK PLANININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

AMAÇ-2: ETİK İLKELERİ BELİRLEMEK

2015 Yargı Reformu Stratejisinin 2.2 Hedefi “Tüm yargı mensuplarının uyması 

gereken etik ilkelerin belirlenmesi” olarak kabul edilmişti. Bu hedefin de 2016 yılında 

tamamlanması öngörülüyordu. Yargıtay, 2017 yılının son çeyreğinde hem içerik hem 

de oluşturulma yöntemi açısından Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin en ileri 

standartlarını temsil eden Yargıtay Etik İlkeleri’ni demokratik ve şeffaf bir şekilde oluş-

turarak uygulamaya başlamıştır. Uluslararası alanda da takdir gören bir etik tasarımı 

ve sistemi oluşturularak, 2015-2019 Yargıtay Stratejik Planında yer alan yargı etiği ile 

ilgili tüm amaç ve hedefler süresi içinde başarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda, hu-

kuk fakültelerinde yargı etiği derslerinin okutulması amacıyla yapılan girişimlerden 

olumlu sonuçlar alınmış, Yargıtay Etik İlkelerine ilişkin eğitimler de hukuk klinikleri 

yoluyla tüm ülke çapında hukuk öğrencilerine verilmeye başlanmıştır.

Yargı etiği üzerinde bu kadar önemle durulmasının bir sebebi de 2015 Yargı Re-

formu Stratejisinin 1.2 Hedefinin “Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemi konu-

sunda kamuoyunda farkındalığın artırılması” olarak belirlenmesidir. İşte bu nedenle 

yargı etiğinin ilk iki değeri olan “bağımsızlık” ve “tarafsızlık” konularında öğrenciler-

den başlayarak, tüm toplumun eğitilmesine yönelik çalışmalara da önem verilmiştir. 

Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi’nin 9’uncu maddesinde veciz şekilde ifade 

edildiği üzere, “Hukukun üstünlüğü ve yargının görevine saygıyı artırmak ve pekiş-

tirmek, hukuk ilkeleri ve birey haklarının nesiller boyunca anlaşılmasına bağlıdır.” 

a) “Hedef 1. Personel Etik Komisyonunun oluşturulması” kapsamında, 22.12.2016 

tarih ve 2016/195 Sayılı Birinci Başkanlık Olur’u ile Personel Etik Komisyonu oluştu-

rulmuş, 16 Temmuz 2018 tarihinde ilk toplantısını yaparak faaliyete geçmiştir.

b) “Hedef 2. Etik Danışma Kurulunun oluşturulması” çerçevesinde, 8.12.2017 

tarih ve 2017/5 sayılı Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı ile kabul edilen Yargıtay 

Yargı Etiği İlkeleri’nin üçüncü kısmında öngörülen hükümler uyarınca, “Yargı Etiği 

Danışma Kurulu” oluşturulmuş ve 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla faaliyete geçmiştir. 

Kurul, bugüne kadar 9 karar vermiştir.
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c) “Hedef 3. Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri ve Yargıtay Cumhuriyet savcıları 

için etik ilkelerin belirlenmesi” hedefine uygun olarak, 8.12.2017 tarih ve 2017/5 sayılı 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı ile Yargıtay üyeleri ve tetkik hâkimleri için “Yar-

gıtay Yargı Etiği İlkeleri” belirlenmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığın-

da toplanan Yargıtay Cumhuriyet savcıları tarafından “Yargıtay Cumhuriyet Savcıları 

Etik Davranış İlkeleri” 19 Ekim 2017’de kabul edilmiştir.

d) “Hedef 4. Personel etik kurallarının belirlenmesi” hedefine uygun olarak, Yar-

gıtay personeli tarafından hazırlanan “Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri” 19 

Ekim 2017 tarihli Yargıtay Birinci Başkanlığının onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

AMAÇ-3: FİZİKSEL VE TEKNİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK

Yargıtayın fiziksel ve teknik alt yapısını geliştirmek amacıyla belirlenen hedefler 

de gerçekleştirilmiştir. 

a) “Hedef 1. Yargıtayın ihtiyaçlarına uygun yeni bir binanın yapılması” kapsa-

mında, 6 Mart 2018 tarihinde yeni Yargıtay binasının temeli atılmış ve inşaat çalışma-

ları başlamıştır. Ödenek imkanları çerçevesinde 2021 yılında tamamlanması hedeflen-

mektedir.

b) “Hedef 2. Hizmet aracı kapasitesinin arttırılması” çerçevesinde, yeterli sayıda 

hizmet aracı alınmış, bu konuda geçmiş yıllardan beri yaşanan sıkıntılar giderilmiştir.

c) “Hedef 3. Bilişim alt yapısının geliştirilmesi” kapsamında, yazılım ve donanım 

açısından gerekli kapasite artışları gerçekleştirilmiştir.

d) “Hedef 4. Mevcut hizmet binalarının fiziksel alt yapı olanaklarının iyileştiril-

mesi” çerçevesinde, hizmet binalarının bakım ve onarım çalışmaları yapılmış, tesisat-

ların güçlendirilmesi ve yenilenmesi tamamlanmıştır.
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YARGITAY 
2015-2019 STRATEJİK PLANININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

AMAÇ-4: KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK 

Yargıtayın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla, mevzuattan eğiti-

me kadar, oldukça farklı alanlarda belirlenen hedeflere uygun şekilde çalışmalar yü-

rütülmüştür.

a) “Hedef 1. Mevzuat alt yapısının yenilenmesi” başlığı altında, hazırlanan yeni 

Yargıtay Kanunu teklifi, 2015 yılında Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca, “Yar-

gıtay İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Verimlilik Kontrolü Projesi” kapsa-

mında çalışmalara başlanmış, yönetmeliğin ana hatları Haziran 2018 ve Kasım 2018 

tarihlerinde Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve personelin 

katılımıyla yapılan derin kesitli çalıştaylarla belirlenmiştir. Bu kapsamda çalışmalar 

sürdürülmektedir. Aynı proje faaliyetleri içinde Yargıtay İç Yönetmeliği de yeniden 

değerlendirilmekte ve düzenlenmektedir.

b) “Hedef 2. Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler” biri-

minin kurulması” amacıyla, 26/7/2016 tarih ve 265 sayılı Yargıtay Birinci Başkanlık 

Kurulu kararıyla, birim oluşturulmuş ve faaliyete geçmiştir. 

c) “Hedef 3. Yargıtay tetkik hâkimlerinin ve Cumhuriyet savcılarının statülerinin; 

yaptıkları işin önemi, niteliği ve uygulamadaki sorunlar da gözetilerek belirlenmesi 

için mevzuat çalışması yapılması” çerçevesinde, hazırlanan kanun teklifleri Adalet Ba-

kanlığına iletilmiş olup, bu konuda ilerleme sağlanması beklenmektedir.

d) “Hedef 4.Yargıtay tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve adaylık eğitimi 

için Yargıtaya gelen stajyer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının eğitimlerinin güçlendi-

rilmesi” kapsamında, çeşitli eğitim faaliyetleri ve uyum (oryantasyon) eğitimleri dü-

zenlenmiştir.

e) “Hedef 5. Sempozyum düzenlenmesi, hakemli dergi çıkartılması ve diğer ya-

yın faaliyetlerinde bulunulması” amacıyla, Yargıtay Dergisi 2016 yılında hakemli hale 

getirilmiş ve ULAKBİM’ de taranmaya başlanmıştır.

f) “Hedef 6. Yargıtayda görevli üye, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının 

yurt içinde ve yurt dışında eğitim olanaklarının iyileştirilmesi” kapsamında, mevzuat 
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çalışmaları devam etmektedir. Tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının yurt dışı 

görevlendirmelerinde yetkinin halen Adalet Bakanlığına ait olması nedeniyle, mevzu-

at değişikliği olmaksızın bu tür görevlendirmeler yapılması mümkün olamamaktadır.

g) “Hedef 7. Mesleki inceleme ve çalışma ziyaretinde bulunmak amacıyla üye, 

tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının yurt dışında görevlendirme olanakları-

nın iyileştirilmesi” kapsamında, Yargıtay üyeleri için düzenli şekilde mesleki inceleme 

ziyaretleri yapılmaktadır. Tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları bakımından ise 

yurt dışında mesleki inceleme ziyaretleri Adalet Bakanlığı ve HSK tarafından düzen-

lenmektedir.

h) “Hedef 8. Yargıtay daire başkanları, üyeler, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet 

savcıları ve personelin mali, kültürel ve sosyal haklarının arttırılması” başlığı altın-

da, Yargıtay üyelerinin tedavi giderlerinin karşılanması konusunda TBMM üyeleri ile 

aynı haklara sahip olmaları sağlanmıştır. Yargıtayda 30 yılını dolduran personel için 

“Onur Günü” düzenlenmiştir. Görevi başında vefat eden veya maluliyet nedeniyle gö-

revinden ayrılmak zorunda kalan personele yardım edilmesi amacıyla kampanyalar 

yapılmaktadır. Çeşitli kurumlarla yapılan anlaşmalarla, Yargıtay çalışanlarının sağlık, 

eğitim, ulaşım gibi hizmet alanlarında avantajlı hizmet almaları sağlanmaktadır.

ı) “Yargıtayın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için uluslararası projeler ya-

pılması” başlığı altında, Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi hazırlanmış ve uygu-

lanmasına devam edilmektedir. 2015 IPA kapsamında hazırlanan “Yargıtayın Kurum-

sal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” ise kabul edilmiş, 2019 yılı Şubat ayında 

resmen başlamıştır. Ayrıca “Yargıtay İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Ve-

rimlilik Kontrolü Projesi” 2018 yılında başlamış olup, halen devam etmektedir. 

Yargıtay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin her yıl Ocak ayında düzenlenen 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adli yıl açılışına katılmakta ve belirlenen temaya 

uygun olarak hazırlanan Yargıtay sunumuna ilişkin kitap çalışmalarıyla katkı sağla-

maktadır. Ayrıca, Yargıtay üç yıldan beri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bünyesin-

de oluşturulmuş olan Yüksek Mahkemeler Ağı’na üye olup, tüm odak kişi toplantıla-

rına katılmaktadır. 
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DEĞERLENDİRİLMESİ

AMAÇ-V: YARGITAYA OLAN GÜVENİ ARTIRMAK

“Hedef 1. Yargıtayın iletişim stratejisinin belirlenmesi” başlığı altında, 19 Ey-
lül 2018 tarihinde Yargıtay Etik Şeffaflık ve Güven Projesi kapsamında, Türkiye’deki 
adalet aktörleri, akademisyenler ve ilgili kuruluşlarla birlikte çalıştay düzenlenerek, 
Yargıtayın iletişim stratejisi oluşturulmuştur. Bu kapsamda Yargıtay Birinci Başkanlık 
Kurulu’nun 14 Kasım 2018 tarihli kararıyla Yargıtayda “İletişim ve Halkla İlişkiler Bi-
rimi” kurulmasına karar verilmiştir. Yargıtayın web sitesi yenilenmiş, Yargıtayı tanıtıcı 
kısa videolar ve filmler çekilmiş olup, Yargıtayın internet sitesinden ve sosyal medya-
da bu filmlere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURUM STRATEJİSİNİN
TEMEL TAŞLARI

A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

Yargıtaya 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, mülakat ve çalıştaylarla paydaşlardan alınan görüşler ışığında değerlendi-
rildikten sonra aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve kabul edilmiştir.

I. Misyonumuz

Adli uyuşmazlıkları; insan hakları, etik ilkeler ile evrensel hukuk değerleri ve 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel ilkeleri ışığında, toplumun güvenini ve hu-
kuki güvenliği sağlayacak şekilde şeffaf, topluma karşı hesap verebilir, bağımsız ve 
insan onuruna uygun bir yaklaşımla; makul sürede sonuçlandırarak, ülke genelinde 
içtihat birliğini gerçekleştirmektir.

II. Vizyonumuz

Adli yargı teşkilatının lideri olarak; yargılama faaliyetinin, hukuk devleti gerek-
lerine uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan, ulusal ve uluslararası alanda ör-
nek, güvenilir ve saygın bir yüksek mahkeme olmaktır.
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MİSYON, VİZYON VE 
TEMEL DEĞERLER

III. Temel Değerlerimiz

İnsan onuruna ve insan haklarına saygı

Evrensel hukuk ilkelerine ve demokratik değerlere bağlılık

Atatürk ilkelerine bağlılık

Adalet ve özgürlük

Bağımsızlık ve tarafsızlık

Güvenilirlik ve tutarlılık

Şeffaflık ve topluma karşı hesap verebilirlik

Etik ilkelere bağlılık

Gelişimcilik

Ehliyet ve liyakat

Kurum çalışanına saygı ve güven

B. AMAÇLAR VE HEDEFLER İLE STRATEJİLER

AMAÇ-I. YARGITAYIN ŞEFFAFLIĞINI ARTIRMAK

Hedef-1.1 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) Yargıtay kararlarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla kullanıcı dostu elektro-

nik hizmet sağlanması.
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Hedef-1.2 Dosyaların öngörülen kanun yolu inceleme süreleri konusunda, 

tarafların bilgilendirilmesi. 

Strateji: 

1) Yargıtayda ortalama yargılama sürelerinin kamuoyuna her yıl duyurulması.

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

lığıyla bilgi edinmelerine imkan sağlanması ve gelişen teknolojilere uygun 

olarak internet ve telefon uygulamaları ile iş sahiplerinin bilgisayar ve teknik 

cihazlar aracılığı ile dosyası hakkında anında detaylı ve güvenli bilgi almaları-

nın sağlanması.

3) Daireler arasındaki ortalama yargılama süreleri konusundaki farklılıkların 

işin mahiyetinin gerektirdiği ölçüde en aza indirilmesi ve işbölümü belirle-

nirken daireler arasındaki ortalama yargılama süreleri konusundaki uyumun 

gözetilmesi.

Risk: 

1) Yargıtay daire ve üye sayılarında, kanunla yapılan değişiklikler sebebiyle 

meydana gelen ve öngörülmeyen değişiklikler.

Hedef-1.3   Yargıtayın şeffaflık stratejisinin oluşturulması ve uygulanması

Strateji: 

1) Yargıtaya ayda bir kez, düzenli şekilde bir günlük öğrenci ziyaret programla-

rı düzenlenmesi, “Yargıtay Şeffaflık Hukuk Kliniği” yoluyla öğrencilerin ve 

halkın Yargıtayın sunduğu hizmetler konusunda bilinç düzeyinin artırılma-

sı ve Yargıtayın adalete erişim bakımından sunduğu hizmetlerin tanıtılması 

amacıyla adliyelerde ve uygun yerlerde görsel ve işitsel iletişim araçlarıyla 

toplumu bilgilendirmesi.
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AMAÇLAR VE HEDEFLER İLE 
STRATEJİLER

2) Avukatların ve tarafların elektronik hizmetler yoluyla dosyaları hakkın-

da daha yararlı ve kullanışlı hizmetler alması, Yargıtaydan hizmet alanların 

memnuniyetinin sürekli olarak ölçülmesi, avukatlara memnuniyet anketleri 

uygulanarak sonuçlarının analiz edilmesi ve Yargıtayın internet sitesinde, Yar-

gıtaya ilişkin şikayetlerin iletilmesine imkan tanınması.

3) Dava iş yükü istatistikleri ve davaların sonuçlandırılma oranlarına ilişkin bil-

giler dahil olmak üzere, Yargıtayın yıl içinde yapmış olduğu çalışmalar, kar-

şılaşılan zorluklar ve bunlara aşmaya yönelik önlemleri içeren yıllık faaliyet 

raporu hazırlanması.

Hedef-1.4   Yargıtayın iletişim stratejisinin belirlenmesi.

Strateji: 

1) İletişim ve halkla ilişkiler biriminin faaliyete geçirilerek, Yargıtayın toplumda-

ki görünürlüğünün artırılması ve Yargıtayın çalışmalarına ilişkin kısa video-

larla halka tanıtılması.

2) Yargıtay daire başkanları, üyeler, tetkik (raportör) hâkimler ve Cumhuriyet 

savcılarının kurum dışı sempozyum, seminer, panel gibi etkinliklere katılım-

larının desteklenmesi. 

3) Yargıtayın iletişim stratejisinin uygulanması amacıyla iletişim uzmanından 

hizmet satın alınması, internet sitesinin günün şartlarına göre güncel tutulma-

sı ve basın toplantısı ya da yazılı bilgilendirme gibi iletişim araçlarının etkin 

kullanılmasının sağlanması.
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AMAÇ-II. YARGI ETİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Hedef-2.1 Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Klinikleri yoluyla öğrencilerin, 
hukukçuların ve halkın bilgilendirilmesi.

Strateji: 

1) Hukuk klinikleri yoluyla hukuk fakültesi öğrencilerinin Yargıtay Etik İlkeleri 
konusunda bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kli-
niği siciline kayıtlı öğrencilerin eğitimlerinin yenilenmesi ve eğitimlerde aktif 
şekilde çalışmaları için onlara fırsat tanınması.

2) Hukuk klinikleri yoluyla stajyer avukatlar, avukatlar ve toplumun bilgilendi-
rilmesi.

3) Yargı etiğini yaygınlaştırmak amacıyla adalet aktörleri, Türkiye Barolar Birliği 
ve barolar ile işbirliğinin geliştirilmesi.

Riskler: 

1) Türkiye Barolar Birliği, barolar ve diğer adalet aktörlerinin etik ilkelerin yay-
gınlaştırılması konusunda işbirliği yapmaya istekli olmaması.

2) Ödenek kısıtı.

Hedef-2.2 Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu ve Yargıtay Personeli Etik 
Komisyonunun faaliyetlerinin desteklenmesi.

Strateji: 

1) Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulunun faaliyetlerinin desteklenmesi ve ta-
nıtılması amacıyla, eğitim, araştırma ve inceleme imkanları sağlanması ve bu 
konuda bütçe ayrılması. 

2) Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu ve Yargıtay Personeli Etik Komisyo-
nu’nun çalışmalarının kurum içinde ve kurum dışında tanıtılması. 

Risk: 

1) Ödenek kısıtı
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Hedef-2.3 Yargıtay üyeleri, tetkik (raportör) hâkimleri, Yargıtay Cumhuriyet 

savcıları ve Yargıtay personeli için etik eğitimleri ve yenileme 

eğitimleri düzenlenmesi.

Strateji: 

1) Yargıtay yıllık eğitim programlarında Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimler, Yargı-

tay Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personelinin tamamı için etik eğitimleri-

ne yer verilmesi.

2) Yargıtay Etik İlkeleri kolaylaştırıcılarının eğitimlerinin yenilenmesi ve eğitim-

lerde aktif şekilde görevlendirilmesi.

3) Yargıtayda yeni göreve başlayan Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhu-

riyet savcıları ve Yargıtay personelinin oryantasyon eğitimine “Yargıtay Etik 

İlkeleri” eğitimlerinin dahil edilmesi.

AMAÇ-III. FİZİKSEL VE TEKNİK ALT YAPIYI GELİŞTİRMEK

Hedef-3.1 Yargıtayın ihtiyaçlarına uygun olarak yapılmaya başlanan yeni 

binanın tamamlanarak hizmete açılması.

Strateji: 

1) Kütüphanesinin, modern, araştırmaya uygun, teknolojik olarak yeterli, yurt 

içi ve yurt dışı kaynaklara kolay ulaşma imkanına sahip olacak şekilde düzen-

lenmesi, teknolojik şartların en üst düzeyde kullanılması,

2) Gelen dosya ve evrakın hijyen ve güvenlik şartlarına uygun olarak girişinin 

sağlanacağı bir düzenlemenin yapılması ve otopark, yemekhane, poliklinik ve 

diğer sosyal alanların tüm çalışanlar ve yararlanıcıların gereksinimleri gözeti-

lerek oluşturulması,

3) Yeteri kadar toplantı odalarının bulunması.
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Risk:

1) İnşaatı yapacak yükleniciden kaynaklanan gecikmeler yaşanması.

2) Ödenek kısıtı.

Hedef-3.2   Hizmet aracı kapasitesinin arttırılması.

Strateji: 

1) Yargıtay hizmetlerinde kullanılan, ekonomik ömürlerini tamamlamış hizmet 

araçlarının yenilenmesinin sağlanması.

2) Hizmet aracı sayısının artırılması.

Risk: 

1) Ödenek kısıtı,

2) Siyasi karar alma mekanizmasından kaynaklanan hedef sapmaları.

Hedef-3.3   Bilişim altyapısının geliştirilmesi. 

Strateji: 

1) Yargıtayın donanım kapasitesinin güçlendirilmesi,

2) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve diğer kurum arşivlerinde bulunan Yar-

gıtay Kararlarının elektronik ortamda arşivlenmesi için teknoloji ve personel 

alt yapısının sağlanması.

3) Yeni hizmet binasının şartlarına uygun bilişim alt yapısının geliştirilmesi.

Risk: 

1) İhale ve diğer temin süreçlerinden kaynaklanan gecikmeler olması.
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Hedef-3.4 Mevcut hizmet binalarının fiziksel altyapı imkanlarının 

iyileştirilmesi. 

Strateji: 

1) Hizmet binalarının bakım onarımlarının yapılması.

2) Binalardaki mevcut tesisatların (su, elektrik, bilgisayar ve benzeri) güçlendir-

me ve yenileme işlemlerinin yürütülmesi.

Risk: 

1) İhale ve temin süreçlerinde yaşanabilecek gecikmeler.

2) Ödenek kısıtı.

AMAÇ-IV. KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK

Hedef-4.1   Mevzuat altyapısının yenilenmesi.

Strateji: 

1) Yargıtay Kanunu teklifi taslağının kanunlaşma sürecinin takip edilmesi.

2) Kalem yönetmeliği hazırlanması ve Yargıtay iç yönetmeliğinin yeniden düzen-

lenmesi.

3) Yargıtay Birinci Başkanlık idari birimlerinin, çağın gerektirdiği modern yönetim 

gereklerine göre yeniden yapılandırılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi.

Risk: 

1) Yargıtay Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunlaşma sürecinde 

gecikmeler olması.
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Hedef-4.2 Yargıtay tetkik (raportör) hâkimlerinin ve Cumhuriyet savcılarının 

statülerinin; yaptıkları işin önemi, niteliği ve uygulamadaki sorunlar 

da gözetilerek belirlenmesi için mevzuat çalışması yapılması.

Strateji: 

1) Yargıtay tetkik (raportör) hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının kadrolarının Yar-

gıtaya alınması ve Yargıtay tetkik (raportör) hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları ile 

personelin, Yargıtaya aidiyet duygularının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması.

2) Yargıtayda her dairede ve genel kurullarda Kıdemli Hâkim (Başraportör 

Hâkim) unvanı oluşturulması.

3) Yargıtay tetkik hâkimlerinin ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarının Yargıtayda 

görevlendirilmesi veya başka bir göreve geçici ya da naklen atanmasında Yar-

gıtay yönetiminin belirleyici olması.

Risk: 

1) Kanun değişikliği ihtiyacından kaynaklanabilecek zorluklar.

Hedef-4.3 Yargıtay tetkik (raportör) hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve adaylık 

eğitimi için Yargıtaya gelen stajyer hâkim ve Cumhuriyet savcıları 

ile personelin eğitimlerinin güçlendirilmesi, sempozyum düzenlen-

mesi ve diğer yayın faaliyetlerinde bulunulması, Yargıtay daire baş-

kanları, üyeler, tetkik (raportör) hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve 

Yargıtay personelinin mali, kültürel ve sosyal haklarının artırılması.

Strateji: 

1) Yargıtay tetkik (raportör) hâkimlerinin ve Cumhuriyet savcılarının yılda en az 

bir kez iyi yapılandırılmış meslek içi eğitime tabi tutulması, ilk kez atananların 

oryantasyon (uyum) eğitimlerinin yapılması.

2) Adaylık eğitimi için Yargıtaya gelen stajyer hâkim ve savcıların uyum ve mes-

lek öncesi eğitimlerinin yapılması.
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AMAÇLAR VE HEDEFLER İLE 
STRATEJİLER

3) Yargıtayda görevli personel ile aday memurların eğitim planlamasının yapıl-
ması ve doğru yapılandırılmış bir eğitim programı uygulanması.

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

5) Yapılan bilimsel faaliyetlerin mümkün olduğu kadar yayın yoluyla kurum içi 
ve kurum dışı erişime açılması.

6) Yargıtay sosyal tesislerinden daha fazla yararlanılabilmesi için gerekli çalış-
maların yapılması ve mevcut tesislerin verdiği hizmetlerin kapsamının ve 
kalitesinin genişletilmesi ve sosyal tesislerin sayısının arttırılması için gerekli 
çalışmaların yapılması.

7) Yargıtay personelinin anket çalışmaları ile görüşlerine başvurulmak suretiyle 
uygun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının tespit edilerek, mesai saatleri dışında 
olmak şartıyla desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılması.

8) Yargıtayda görevli personelin vefat etmesi ya da maluliyet nedeniyle görevin-

den ayrılması halinde yardım yapılması.

Risk: 

1) Diğer kurumların işbirliğine ihtiyaç duyulmasından dolayı kaynaklanabilecek 

gecikmeler.

2) Ödenek kısıtı.

Hedef-4.4 Yargıtayda görevli üye, tetkik(raportör) hâkimler ve Cumhuriyet 

savcılarının yurtiçi ve yurt dışında eğitim şartlarının iyileştirilme-

si ve mesleki inceleme ve çalışma ziyaretinde bulunmak amacıyla 

Yargıtay üyesi, tetkik(raportör) hâkimler ve Cumhuriyet savcıları-

nın yurtdışında görevlendirilme şartlarının iyileştirilmesi.

Strateji: 

1) Mevcut mevzuat altyapısının değiştirilmesi.

2) Üniversitelerle iletişime geçilmesi.
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3) Mesleki inceleme ve çalışma ziyaretleri sonucunda rapor düzenlenmesi ve int-
ranette yayınlanması.

Risk: 

1) Ödenek kısıtı.

2) Mevzuat altyapısının değiştirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisin-
den kaynaklanabilecek gecikmeler.

Hedef-4.5 Yargıtayın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için uluslararası 
projeler yapılması.

Strateji: 

1) Avrupa Birliği IPA Projeleri yapılması ve belli konularda dairelerin desteklen-
mesi için TAIEX Projelerinin yapılması.

2) Yurtdışındaki Yüksek Mahkemeler ile işbirliğinin geliştirilmesi,

3) Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve AİHM ile işbirliğinin geliştirilmesi.

Risk: 

1) Projelerin ilgili kuruluşların fon yönetimine ilişkin kısıtlamaları nedeniyle ka-
bul edilmemesi.

2) Projelerle amaçlanan hedeflere ulaşılmaması.

3) Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerden 
dolayı ortaya çıkan durumlar.

4) Ödenek kısıtı.



94

AMAÇLAR VE HEDEFLER İLE 
STRATEJİLER

AMAÇ-V. ADLİ KALİTENİN DAHA ÇOK YÜKSELTİLMESİ

Hedef-5.1. Yargıtay kararlarının ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğ-

namelerinin kalitesinin daha çok yükseltilmesi.

Strateji: 

1) Esastan incelenen dosyalar hakkında verilen tüm kararlarda iddia (dava), sa-

vunma, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi karar özetleri, Yargıtay Cumhu-

riyet Başsavcılığı tebliğnamesindeki görüşün özeti ile hukuki nitelendirmeye 

de yer verilmesi.

2) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının daha çok dikkate alınması.

3) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamelerinde iddia(dava), savunma, 

ilk derece ve bölge adliye mahkemesi karar özetleri ile hukuki nitelendirmeye 

de yer verilmesi ve Yargıtay kararları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı teb-

liğnameleri için asgari kalite standartları geliştirilmesi.

Hedef-5.2.   İçtihat tutarlılığının arttırılması

Strateji: 

1) Genel Kurulların ve dairelerin emsal nitelikteki kararlarının UYAP ortamında 

Emsal Karar Arama ekranından sorgulanabilmesi için etkin altyapının oluştu-

rulması.

2) Daireler arasındaki işbölümünün maddi hukuk kuralları dikkate alınarak be-

lirlenmesi.

3) Bağlantılı dosyaların Yargıtay dairelerinde ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı-

lığında UYAP’tan izlenmesi ve dosyaların tevziinde bu hususun dikkate alın-

ması.
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Hedef-5.3. Yargıtaydaki iş süreçleri gözden geçirilerek tüm iş akışının etik, 
şeffaf ve çağdaş adalet yönetimi gereklerine uygun şekilde yürü-
tülmesi.

Strateji: 

1) Yargıtaydaki iş süreçlerine ilişkin dairelerin ve genel kurulların takip ve dene-
tim kapasitesinin güçlendirilmesi ve iş süreçlerine ilişkin süre ve kalite stan-
dartlar belirlenmesi ve bu standartların takip edilmesi.

2) İş akışındaki kopuklukların onarılması suretiyle yargılama süreçlerinin hız-
landırılması.

3) Yargıtay personeline eğitim verilmesi ve çalıştaylar düzenlenmesi.

Risk: 

Ödenek kısıtı.
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HEDEF KARTLARI İLE RİSK VE 
KONTROL FAALİYETLERİ

C.  HEDEF KARTLARI İLE RİSK VE KONTROL FAALİYETLERİ

I. Hedef Kartları

Amaç A.1: Yargıtayın Şeffaflığını Artırmak

Hedef H1.1: Kişisel verilerin korunması kaydıyla tüm Yargıtay kararlarına erişimin sağlanması.

Sorumlu Birim Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlıkları

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Kamunun 
erişimine açılan 
yeni kararların 
oranı

60 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 6 ayda bir

Yapılan 
elektronik 
hizmet 
çalışması

40 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 6 ayda bir

Stratejiler

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

■ Yargıtay kararlarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla kullanıcı dostu elektronik hizmet sağlanması.

Maliyet Tahmini 500.000 TL

Tespitler Yargıtay kararlarının hukuk aktörleri tarafından bilinme ihtiyacı olması.

İhtiyaçlar Yargıtay kararlarının kamuoyuna açıklanabilmesi için kişisel verilerinin temizlenmesi.
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Amaç A1: Yargıtayın Şeffaflığını Artırmak.

Hedef H1.2: Dosyaların öngörülen kanun yolu inceleme süreleri konusunda, tarafların bilgilendirilmesi.

Sorumlu Birim
Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü

Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Genel Yazı İşleri Müdürlüğü

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlıkları

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Ortalama 
görülme 
süresini 
açıklayan daire 
sayısının tüm 
daire sayısına 
oranı

100 - 20 20 20 20 20 3 ayda bir 6 ayda bir

Stratejiler

■  Yargıtayda ortalama yargılama sürelerinin kamuoyuna her yıl duyurulması.

■ İş sahiplerinin, öngörülen yargılama süreleri hakkında bilişim sistemi aracılığıyla bilgi edinmelerine 
imkan sağlanması ve gelişen teknolojilere uygun olarak internet ve telefon uygulamaları ile iş 
sahiplerinin bilgisayar ve teknik cihazlar aracılığı ile dosyası hakkında anında detaylı ve güvenli bilgi 
almalarının sağlanması.

■ Daireler arasındaki ortalama yargılama süreleri konusundaki farklılıkların işin mahiyetinin gerektirdiği 
ölçüde en aza indirilmesi ve işbölümü belirlenirken daireler arasındaki ortalama yargılama süreleri 
konusundaki uyumun gözetilmesi.

Maliyet Tahmini 500.000 TL

Tespitler İş sahiplerinin, dosyalarının Yargıtayda tamamlanma süreleri konusunda bilgi talepleri.

İhtiyaçlar Yargılama sürelerinin uzunluğu konusunda toplumda oluşmuş olan olumsuz algının değiştirilmesi 
gerekliliği 
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Amaç A1: Yargıtayın Şeffaflığını Artırmak.

Hedef H1.3:Yargıtayın şeffaflık stratejisinin oluşturulması ve uygulanması

Sorumlu Birim
İletişim ve Halkla İlişkiler Bürosu

Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlıkları

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü

Eğitim Müdürlüğü 

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Alınan görsel 
ve işitsel 
iletişim hizmeti

100 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 6 ayda bir

Stratejiler

■ Yargıtaya ayda bir kez, düzenli şekilde bir günlük öğrenci ziyaret programları düzenlenmesi, 
“Yargıtay Şeffaflık Hukuk Kliniği” yoluyla öğrencilerin ve halkın Yargıtayın sunduğu hizmetler 
konusunda bilinç düzeyinin artırılması ve Yargıtayın adalete erişim bakımından sunduğu hizmetlerin 
tanıtılması amacıyla adliyelerde ve uygun yerlerde görsel ve işitsel iletişim araçlarıyla toplumu 
bilgilendirmesi.

■ Avukatların ve tarafların elektronik hizmetler yoluyla dosyaları hakkında daha yararlı ve kullanışlı 
hizmetler alması, Yargıtaydan hizmet alanların memnuniyetinin sürekli olarak ölçülmesi ve 
avukatlara memnuniyet anketleri uygulanarak sonuçlarının analiz edilmesi ve Yargıtayın internet 
sitesinde, Yargıtaya ilişkin şikayetlerin iletilmesine imkan tanınması.

■ Dava iş yükü istatistikleri ve davaların sonuçlandırılma oranlarına ilişkin bilgiler dahil olmak üzere, 
Yargıtayın yıl içinde yapmış olduğu çalışmalar, karşılaşılan zorluklar ve bunları aşmaya yönelik 
önlemleri içeren yıllık faaliyet raporu hazırlanması.

Maliyet Tahmini 300.000 TL

Tespitler Yargıtayın şeffaflığını artırmaya dönük çalışma zorunluluğu.

İhtiyaçlar Kamuoyunun Yargıtaya ilişkin bazı hatalı algılarının düzeltilmesi.
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Amaç A1: Yargıtayın Şeffaflığını Artırmak.

Hedef H1.4: Yargıtayın iletişim stratejisinin belirlenmesi.

Sorumlu Birim

İletişim ve Halkla İlişkiler Bürosu
Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu
Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
Eğitim Müdürlüğü

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu
İletişim ve Halkla İlişkiler Bürosu
Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
Eğitim Müdürlüğü 

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

İletişim ve 
Halkla İlişkiler 
Biriminin 
faaliyete 
geçmesi

50 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 6 ayda bir

İletişim 
Uzmanından 
hizmet satın 
alınması

50 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 6 ayda bir

Stratejiler

■ İletişim ve halkla ilişkiler biriminin faaliyete geçirilerek, Yargıtayın toplumdaki görünürlüğünün 
artırılması ve Yargıtayın çalışmalarına ilişkin kısa videolarla halka tanıtılması.

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

■  Yargıtayın iletişim stratejisinin uygulanması amacıyla iletişim uzmanından hizmet satın alınması, 
internet sitesinin günün şartlarına göre güncel tutulması ve basın toplantısı ya da yazılı bilgilendirme 
gibi iletişim araçlarının etkin kullanılmasının sağlanması.

Maliyet Tahmini 330.000 TL

Tespitler Toplumda Yargıtayın hizmetlerinin yeteri kadar bilinmemesi.

İhtiyaçlar Yargıtayın kamuoyuna verdiği hizmetleri açıklama ihtiyacı.
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Amaç A.2: Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi

Hedef H2.1: Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Klinikleri yoluyla öğrencilerin, hukukçuların ve halkın 
bilgilendirilmesi.

Sorumlu Birim Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Etik ilkeleri 
hukuk kliniği 
siciline kayıtlı 
öğrencilere 
verilen eğitim 
sayısı

100 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 6 ayda bir

Riskler

■ Türkiye Barolar Birliği, barolar ve diğer adalet aktörlerinin etik ilkelerin yaygınlaştırılması konusunda 
işbirliği yapmaya istekli olmaması.

■ Ödenek kısıtı.

Stratejiler

■  Hukuk klinikleri yoluyla hukuk fakültesi öğrencilerinin Yargıtay Etik İlkeleri konusunda bilinç 
düzeyinin yükseltilmesi ve Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği siciline kayıtlı öğrencilerin eğitimlerinin 
yenilenmesi ve eğitimlerde aktif şekilde çalışmaları için onlara fırsat tanınması.

■ Hukuk klinikleri yoluyla stajyer avukatlar, avukatlar ve toplumun bilgilendirilmesi.

■ Yargı etiğini yaygınlaştırmak amacıyla adalet aktörleri, Türkiye Barolar Birliği ve barolar ile işbirliğinin 
geliştirilmesi.

Maliyet Tahmini 100.000 TL

Tespitler Ülkemizde yargı etiği bilincinin güçlendirilmesine ilişkin ihtiyaç.

İhtiyaçlar Yargıtay etik ilkelerinin, tabana yayılarak toplumda yargı etiği bilincinin yaygınlaştırılması.
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Amaç A2: Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi

Hedef H2.2: Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu ve Yargıtay Personeli Etik Komisyonunun 
faaliyetlerinin desteklenmesi.

Sorumlu Birim Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Yargı Etiği 
Danışma Kurulu 
faaliyetlerinin 
desteklenmesi 
amacıyla 
yapılan eğitim 
sayısı

50 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 6 ayda bir

Yargı Etiği 
Danışma Kurulu 
faaliyetlerinin 
tanıtılması 
amacıyla 
yapılan toplantı 
sayısı

50 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 6 ayda bir

Riskler ■ Ödenek kısıtı.

Stratejiler

■ Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulunun faaliyetlerinin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla, 
eğitim, araştırma ve inceleme imkânları sağlanması ve bu konuda bütçe ayrılması. 

■ Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu ve Yargıtay Personeli Etik Komisyonu’nun çalışmalarının kurum 
içinde ve kurum dışında tanıtılması. 

Maliyet Tahmini 125.000 TL

Tespitler Yargı Etiği Danışma Kurulu ve Yargıtay Personeli Etik Komisyonu’nun faaliyetlerinin tanıtılarak, eğitim, 
araştırma ve inceleme imkânları sağlanması.

İhtiyaçlar Yargı Etiği Danışma Kurulu ve Personel Etik Komisyonunun çalışmalarının ve öneminin bilinmemesi.
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Amaç A2: Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi

Hedef H2.3:Yargıtay üyeleri, tetkik (raportör) hâkimleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay 
personeli için etik eğitimleri ve yenileme eğitimleri düzenlenmesi.

Sorumlu Birim
Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Eğitim Müdürlüğü

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Eğitim Müdürlüğü

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Eğitim alan 
sayısının eğitim 
alacakların 
tümüne oranı

100 - 20 20 20 20 20 3 ayda bir 6 ayda bir

Stratejiler

■  Yargıtay yıllık eğitim programlarında Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları 
ve Yargıtay personelinin tamamı için etik eğitimlerine yer verilmesi.

■ Yargıtay Etik İlkeleri kolaylaştırıcılarının eğitimlerinin yenilenmesi ve eğitimlerde aktif şekilde 
görevlendirilmesi.

■ Yargıtayda yeni göreve başlayan Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay 
personelinin oryantasyon eğitimine “Yargıtay Etik İlkeleri” eğitimlerinin dahil edilmesi.

Maliyet Tahmini 300.000 TL

Tespitler Genel etik ilkelerine ilave olarak ortaya çıkan yargı etiğinin kurum içerisinde sahiplenilmesi gerekliliği.

İhtiyaçlar Yargıtay etik ilkelerine ilişkin farkındalığın geliştirilmesi.
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Amaç A3: Fiziksel ve Teknik Alt Yapıyı Geliştirmek

Hedef H3.1: Yargıtayın ihtiyaçlarına uygun olarak yapılmaya başlanan yeni binanın tamamlanarak 
hizmete açılması.

Sorumlu Birim Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Binanın 
tamamlanma 
yüzdesi

100 - 35 60 5 3 ayda bir 6 ayda bir

Riskler
■ İnşaatı yapacak yükleniciden kaynaklanan gecikmeler yaşanması.

■ Ödenek kısıtı.

Stratejiler

■ Kütüphanesinin, modern, araştırmaya uygun, teknolojik olarak yeterli, yurt içi ve yurt dışı kaynaklara 
kolay ulaşma imkânına sahip olacak şekilde düzenlenmesi, teknolojik şartların en üst düzeyde 
kullanılması,

■ Gelen dosya ve evrakın hijyen ve güvenlik şartlarına uygun olarak girişinin sağlanacağı bir 
düzenlemenin yapılması ve otopark, yemekhane, poliklinik ve diğer sosyal alanların tüm çalışanlar 
ve yararlanıcıların gereksinimleri gözetilerek oluşturulması,

■ Yeteri kadar toplantı odalarının bulunması.

Maliyet Tahmini 742.732.000 TL

Tespitler Yargıtayın 7 farklı binada ve uygun olmayan fiziki koşullarda çalışması.

İhtiyaçlar Yeni bir hizmet binası.
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Amaç A3: Fiziksel ve Teknik Alt Yapıyı Geliştirmek

Hedef H3.2: Hizmet aracı kapasitesinin arttırılması.

Sorumlu Birim İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Yenilenen 
hizmet aracı 
sayısı

50 12 10 10 10 10 3 ayda bir 6 ayda bir

Yenilenen 
hizmet aracı 
sayısının 
mevcut araç 
sayısına oranı

50 12 10 10 10 10 3 ayda bir 6 ayda bir

Riskler
■  Ödenek kısıtı,

■ Siyasi karar alma mekanizmasından kaynaklanan hedef sapmaları

Stratejiler

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

■ Hizmet aracı sayısının artırılması.

Maliyet Tahmini 4.000.000 TL

Tespitler Yargıtay taşıtlarının hizmete her an hazır halde tutulma gerekliliği.

İhtiyaçlar Hurdaya ayrılan taşıtların yerine yeni taşıt.
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Amaç A3: Fiziksel ve Teknik Alt Yapıyı Geliştirmek

Hedef H3.3: Bilişim altyapısının geliştirilmesi. 

Sorumlu Birim Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Alınan donanım 
sayısının 
mevcut 
donanım 
sayısına oranı

100 10 10 10 10 10 10 3 ayda bir 6 ayda bir

Riskler ■ İhale ve diğer temin süreçlerinden kaynaklanan gecikmeler olması.

Stratejiler

■ Yargıtayın donanım kapasitesinin güçlendirilmesi,

■ Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve diğer kurum arşivlerinde bulunan Yargıtay Kararlarının 
elektronik ortamda arşivlenmesi için teknoloji ve personel alt yapısının sağlanması.

■ Yeni hizmet binasının şartlarına uygun bilişim alt yapısının geliştirilmesi.

Maliyet Tahmini 11.700.000 TL

Tespitler Yargıtayda kullanılan bilgi işlem teknolojilerinin her an kullanıma hazır olması gerekliliği.

İhtiyaçlar Donanım ve yazılımın ihtiyaçlara cevap verebilmesi
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Amaç A3: Fiziksel ve Teknik Alt Yapıyı Geliştirmek

Hedef H3.4:Mevcut hizmet binalarının fiziksel altyapı olanaklarının iyileştirilmesi. 

Sorumlu Birim Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

 İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Fiziksel 
altyapılarının 
iyileştirilmesine 
ihtiyaç duyulan 
sistem, tesisat 
ve yapılardan 
tamamlananların 
yüzdesi

100 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 6 ayda bir

Riskler
■ İhale ve temin süreçlerinde yaşanabilecek gecikmeler.

■ Ödenek kısıtı.

Stratejiler

■ Hizmet binalarının bakım onarımlarının yapılması.

■ Binalardaki mevcut tesisatların (su, elektrik, bilgisayar ve benzeri) güçlendirme ve yenileme 
işlemlerinin yürütülmesi.

Maliyet Tahmini 950.000 TL

Tespitler Hizmet binalarının kullanıma hazır halde tutulması için gereken bakım-onarım çalışmaları

İhtiyaçlar Dönemsel olarak ortaya çıkan; binalardaki tüm sistem, tesisat ve yapılardaki teknik sıkıntıların gideril-
mesi 
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Amaç A4: Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

Hedef H4.1: Mevzuat altyapısının yenilenmesi.

Sorumlu Birim Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Yargıtay 
Kanunu ve 
alt mevzuat 
çalışması

100 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 6 ayda bir

Riskler ■ Yargıtay Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunlaşma sürecinde gecikmeler olması.

Stratejiler

■ Yargıtay Kanunu teklifi taslağının kanunlaşma sürecinin takip edilmesi.

■ Kalem yönetmeliği hazırlanması ve Yargıtay iç yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi.

■ Yargıtay Birinci Başkanlık idari birimlerinin, çağın gerektirdiği modern yönetim gereklerine göre 
yeniden yapılandırılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi.

Maliyet Tahmini 100.000 TL

Tespitler Yürürlükteki Yargıtay mevzuatının günün koşullarına göre yenilenmesi ihtiyacı.

İhtiyaçlar Yargıtay Kanunu ve ilgili mevzuatın günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi
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Amaç A4: Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

Hedef
H4.2: Yargıtay tetkik (raportör) hâkimlerinin ve Cumhuriyet savcılarının statülerinin; yaptıkları 

işin önemi, niteliği ve uygulamadaki sorunlar da gözetilerek belirlenmesi için mevzuat 
çalışması yapılması.

Sorumlu Birim
Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Genel Sekreterlik

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Personel ve Eğitim Müdürlüğü

Genel Sekreterlik

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Tetkik (raportör) 
hâkimi ve 
Cumhuriyet 
savcıları ile 
ilgili mevzuat 
çalışması

100 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 6 ayda bir

Riskler ■  Kanun değişikliği ihtiyacından kaynaklanabilecek zorluklar.

Stratejiler

■ Yargıtay tetkik(raportör) hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının kadrolarının Yargıtaya alınması 
ve Yargıtay tetkik(raportör) hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları ile personelin, Yargıtaya aidiyet 
duygularının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması.

■ Yargıtayda her dairede ve genel kurullarda Kıdemli Hâkim (Başraportör Hâkim) unvanı 
oluşturulması.

■ Yargıtay tetkik hâkimlerinin ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarının Yargıtayda görevlendirilmesi veya 
başka bir göreve geçici ya da naklen atanmasında Yargıtay yönetiminin belirleyici olması.

Maliyet Tahmini 100.000 TL

Tespitler Tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının kadrolarının Yargıtayda olmamasının doğurduğu sorunlar.

İhtiyaçlar Tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının Yargıtayda önemli rollerinin bulunması nedeniyle kadro 
sorunlarının ortadan kaldırılması.
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Hedef

H4.3: Yargıtay tetkik (raportör) hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve adaylık eğitimi için Yargıtaya 
gelen stajyer hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile personelin eğitimlerinin güçlendirilmesi, 
sempozyum düzenlenmesi ve diğer yayın faaliyetlerinde bulunulması ve Yargıtay daire 
başkanları, üyeler, tetkik (raportör) hakimler, Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personelinin 
mali, kültürel ve sosyal haklarının artırılması.

Sorumlu Birim
Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Eğitim Müdürlüğü

Sosyal İşler Müdürlüğü

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Eğitim Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Yargıtay tetkik 
(raportör) 
hâkimleri için 
düzenlenen 
eğitim sayısı

25 3 3 3 3 3 3 ayda bir 6 ayda bir

Yargıtay 
Cumhuriyet 
savcıları için 
düzenlenen 
eğitim sayısı

25 3 3 3 3 3 3 ayda bir 6 ayda bir

Yargıtaya gelen 
stajyer hâkim 
ve savcılar için 
düzenlenen 
eğitim sayısı

25 1 1 1 1 1 3 ayda bir 6 ayda bir

Personel için 
düzenlenen 
eğitim sayısı

25 3 3 3 3 3 3 ayda bir 6 ayda bir

Düzenlenen 
sempozyum 
sayısı

100 4 4 4 4 4 3 ayda bir 6 ayda bir
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Anlaşma 
yapılan kurum 
sayısı

100 3 3 3 3 3 3 ayda bir 6 ayda bir

Riskler
■ Diğer kurumların işbirliğine ihtiyaç duyulmasından dolayı kaynaklanabilecek gecikmeler.

■ Ödenek kısıtı.

Stratejiler

■  Yargıtay tetkik (raportör) hâkimlerinin ve Cumhuriyet savcılarının yılda en az bir kez iyi 
yapılandırılmış meslek içi eğitime tabi tutulması, ilk kez atananların oryantasyon (uyum) eğitimlerinin 
yapılması.

■ Adaylık eğitimi için Yargıtaya gelen stajyer hâkim ve savcıların uyum ve meslek öncesi eğitimlerinin 
yapılması.

■ Yargıtayda görevli personel ile aday memurların eğitim planlamasının yapılması ve doğru 
yapılandırılmış bir eğitim programı uygulanması.

■  İkisi hukuk, ikisi ceza alanında olmak üzere mümkün oldukça yabancı hukukçuların da katılımıyla 
yılda dört kez sempozyum düzenlenmesi.

■ Yapılan bilimsel faaliyetlerin mümkün olduğu kadar yayın yoluyla kurum içi ve kurum dışı erişime 
açılması.

■  Yargıtay sosyal tesislerinden daha fazla yararlanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve 
mevcut tesislerin verdiği hizmetlerin kapsamının ve kalitesinin genişletilmesi ve sosyal tesislerin 
sayısının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılması.

■ Yargıtay personelinin anket çalışmaları ile görüşlerine başvurulmak suretiyle uygun sosyal ve 
kültürel ihtiyaçlarının tespit edilerek, mesai saatleri dışında olmak şartıyla desteklenmesine yönelik 
çalışmalar yapılması.

■ Yargıtayda görevli personelin vefat etmesi ya da maluliyet nedeniyle görevinden ayrılması halinde 
yardım yapılması.

Maliyet Tahmini 2.150.000 TL

Tespitler

Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için tetkik (raportör) hâkimler, Cumhuriyet savcıları, stajyer hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları ile personele eğitim verilmesinin önemli bir husus olması

Yapılan sempozyumların adalet aktörleri arasındaki anlayış birliğini güçlendirecek olması.

Çalışma verimliliği ve motivasyonun (isteklendirme) artırılabilmesini teminen çalışanların mali, kültürel 
ve sosyal haklarında iyileştirilmelere gidilmesinin yerinde olacağı

İhtiyaçlar

Eğitimin kurumsal kapasiteye vereceği olumlu fayda.

Yargıtayın faaliyetlerinin hukuk alanında meydana getireceği farkındalık.

Mali, kültürel ve sosyal hakların ele alınarak, yapılabileceklerin planlanması.
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Amaç A4: Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

Hedef

H4.4: Yargıtayda görevli üye, tetkik (raportör) hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının yurtiçi ve 
yurt dışında eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve mesleki inceleme ve çalışma ziyaretinde 
bulunmak amacıyla Yargıtay üyesi, tetkik (raportör) hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının 
yurtdışında görevlendirilme şartlarının iyileştirilmesi.

Sorumlu Birim
Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Eğitim Müdürlüğü

Sosyal İşler Müdürlüğü

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

İletişime 
geçilen 
üniversite 
sayısı

100 - 5 5 5 5 5 3 ayda bir 6 ayda bir

Mesleki 
inceleme ve 
çalışma ziyareti 
sayısı

100 - 4 4 4 4 4 3 ayda bir 6 ayda bir

Riskler

■ Ödenek kısıtı.

■ Mevzuat altyapısının değiştirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisinden kaynaklanabilecek 
gecikmeler.

Stratejiler

■ Mesleki inceleme ve çalışma ziyaretleri sonucunda rapor düzenlenmesi ve intranette yayınlanması.

■ Mevcut mevzuat altyapısının değiştirilmesi.

■ Üniversitelerle iletişime geçilmesi.

Maliyet Tahmini 2.408.000 TL

Tespitler
Eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve nitelikli hale getirilmesi. 

Yargı hizmetlerinin hızlı, verimli ve etkin yürütülebilmesi amacıyla hâkim ve savcıların meslekî kapasite-
lerinin güçlendirilmesi.

İhtiyaçlar
Eğitim kurumları ile görüşmelerin artırılarak ilişkilerin güçlendirilmesi.

Mevzuat çalışması ile tetkik (raportör) hâkimi ve Cumhuriyet savcılarının da yurtdışı mesleki inceleme 
ve çalışma ziyaretine katılabilmeleri 
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Amaç A4: Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

Hedef H4.5: Yargıtayın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için uluslararası projeler yapılması.

Sorumlu Birim Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Yapılan proje 
sayısı 100 1 1 1 1 1 3 ayda bir 6 ayda bir

Riskler

■ Projelerin ilgili kuruluşların fon yönetimine ilişkin kısıtlamaları nedeniyle kabul edilmemesi.

■ Projelerle amaçlanan hedeflere ulaşılmaması.

■ Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerden dolayı ortaya çıkan 
durumlar.

■ Ödenek kısıtı.

Stratejiler

■  Avrupa Birliği IPA Projeleri yapılması ve belli konularda dairelerin desteklenmesi için TAIEX 
Projelerinin yapılması.

■ Yurtdışındaki Yüksek Mahkemeler ile işbirliğinin geliştirilmesi,

■ Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve AİHM ile işbirliğinin geliştirilmesi.

Maliyet Tahmini 4.000.000 TL

Tespitler Yapılan ulusal ve uluslararası projelerin Yargıtayın ve ülkemizin itibarına katkı sağlaması.

İhtiyaçlar AB ve BM projelerine yoğunlaşılarak uluslararası alanda etkinliği artırmak.
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Amaç A5: Adli Kalitenin Daha Çok Yükseltilmesi

Hedef H5.1: Yargıtay kararlarının ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamelerinin kalitesinin 
daha çok yükseltilmesi.

Sorumlu Birim
Cumhuriyet Başsavcılığı

Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlıkları

Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu 

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Cumhuriyet Başsavcılığı

Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlıkları

Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu 

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Yargıtay 
kararları 
ve Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
tebliğnameleri 
için geliştirilen 
kalite standardı 
sayısı

100 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 6 ayda bir

Stratejiler

■ Esastan incelenen dosyalar hakkında verilen tüm kararlarda iddia (dava), savunma, ilk derece ve 
bölge adliye mahkemesi karar özetleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesindeki görüşün 
özeti ile hukuki nitelendirmeye de yer verilmesi.

■ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının daha çok dikkate alınması.

■ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamelerinde iddia (dava), savunma, ilk derece ve bölge 
adliye mahkemesi karar özetleri ile hukuki nitelendirmeye de yer verilmesi ve Yargıtay kararları ve 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnameleri için asgari kalite standartları geliştirilmesi.

Maliyet Tahmini 400.000 TL.

Tespitler Kararların ve tebliğnamelerin kalitesini yükseltme ihtiyacı.

İhtiyaçlar Yargıtay kararları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamelerinin oluşturulacak standartlar 
çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi.
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Amaç A5: Adli Kalitenin Daha Çok Yükseltilmesi.

Hedef H5.2: İçtihat tutarlılığının arttırılması.

Sorumlu Birim

Cumhuriyet Başsavcılığı 

Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlıkları

Mevzuat Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü

Mevzuat Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlıkları 

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

Kurumsal 
internet 
sitesinin 
güçlendirilmesi

100 1 1 1 1 1 1 3 ayda bir 6 ayda bir

Riskler İşbölümünde yaşanabilecek sorunlar.

Stratejiler

■ Genel Kurulların ve dairelerin emsal nitelikteki kararlarının UYAP ortamında Emsal Karar Arama 
ekranından sorgulanabilmesi için etkin altyapının oluşturulması.

■ Daireler arasındaki işbölümünün maddi hukuk kuralları dikkate alınarak belirlenmesi.

■ Bağlantılı dosyaların Yargıtay dairelerinde ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında UYAP’ tan 
izlenmesi ve dosyaların tevziinde bu hususun dikkate alınması.

Maliyet Tahmini 400.000 TL

Tespitler İş yoğunluğundaki azalmanın içtihat tutarlılığının güçlendirilmesine ilişkin fırsat doğurması.

İhtiyaçlar UYAP'taki eksikliklerin giderilmesi ve altyapının geliştirilmesi.
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Amaç A5: Adli Kalitenin Daha Çok Yükseltilmesi.

Hedef H5.3: Yargıtaydaki iş süreçleri gözden geçirilerek tüm iş akışının etik, şeffaf ve çağdaş adalet 
yönetimi gereklerine uygun şekilde yürütülmesi.

Sorumlu Birim Mevzuat, Yargı Reformu ve Uluslararası İlişkiler ile Projeler Bürosu

İşbirliği 
Yapılacak 
Birim(ler)

Cumhuriyet Başsavcılığı

Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlıkları

Eğitim Müdürlüğü 

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

%

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

İş süreçlerinin 
gözden 
geçirilmesi ve 
hızlandırılması 
konusunda 
alınan eğitim 
sayısı

100 - 2 2 2 2 2 3 ayda bir 6 ayda bir

Riskler ■ Ödenek Kısıtı.

Stratejiler

■ Yargıtaydaki iş süreçlerine ilişkin dairelerin ve genel kurulların takip ve denetim kapasitesinin 
güçlendirilmesi ve iş süreçlerine ilişkin süre ve kalite standartları belirlenmesi ve bu standartların 
takip edilmesi.

■ İş akışındaki kopuklukların onarılması suretiyle yargılama süreçlerinin hızlandırılması.

■ Yargıtay personeline eğitim verilmesi ve çalıştaylar düzenlenmesi.

Maliyet Tahmini 500.000 TL

Tespitler İş süreçlerinin belirlenmesinin yargılama hızı ve kalitesine yapacağı olumlu etki.

İhtiyaçlar İş süreçlerine, süre ve kalite standartları ile genel bir norm kazandırılması gerekliliği
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II. Risk ve Kontrol Faaliyetleri

Hedef-1.2: Dosyaların öngörülen kanun yolu inceleme süreleri konusunda, tarafların bilgilendirilmesi.

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

Yargıtay daire ve üye sayılarında, 
kanunla yapılan değişiklikler 
sebebiyle meydana gelen ve 
öngörülmeyen değişiklikler.

Daire ve üye sayılarında meydana 
gelen değişiklikler öngörülen inceleme 
sürelerinin bazı dönemlerde belirsiz bir 
hal almasına neden olacaktır.

Değişiklik meydana gelen dairelerde 
en uygun süre içerisinde söz konusu 
hedefe odaklanma konusunda 
çalışmalar yürütülmelidir.

Hedef -2.1: Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Klinikleri yoluyla öğrencilerin, hukukçuların ve halkın bilgilendirilmesi.

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

Türkiye Barolar Birliği, barolar ve 
diğer adalet aktörlerinin etik ilkelerin 
yaygınlaştırılması konusunda işbirliği 
yapmaya istekli olmaması.

Etik ilkelerin yaygınlaştırılması için 
gereken desteğin tüm adalet aktörlerince 
verilmesine ilişkin katılımcılığın 
sağlanamaması söz konusu olabilir.

Yargıtay etik ilkelerinin uluslar 
arası zeminde dahi büyük bir ilgiyle 
karşılanmasının ne denli önemli olduğu 
hususunda adalet aktörlerine farkındalık 
oluşturan çalışmalar yapılmalıdır.

Ödenek kısıtı.
Bütçe çalışmaları sırasında gereken 
ödeneğin elde edilememesi ile 
karşılaşılabilir.

Konunun önemi yetkililere ayrıntılı bir 
şekilde anlatılmalıdır.

Hedef-2.2: Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu ve Yargıtay Personeli Etik Komisyonunun faaliyetlerinin desteklen-
mesi.

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

Ödenek kısıtı.
Bütçe çalışmaları sırasında gereken 
ödeneğin elde edilememesi ile 
karşılaşılabilir.

Konunun önemi yetkililere ayrıntılı bir 
şekilde anlatılmalıdır.

Hedef-3.1: Yargıtayın ihtiyaçlarına uygun olarak yapılmaya başlanan yeni binanın tamamlanarak hizmete açılması.

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

İnşaatı yapacak yükleniciden 
kaynaklanan gecikmeler yaşanması.

İnşaat çalışmaları çeşitli nedenlerle 
aksamalara uğrayabilir.

Yüklenici ile görüşmeler 
gerçekleştirilerek meydana gelebilecek 
gecikmelerin önüne geçilmeye 
çalışılabilir.

Ödenek kısıtı.
Bütçe çalışmaları sırasında gereken 
ödeneğin elde edilememesi ile 
karşılaşılabilir.

Konunun önemi yetkililere ayrıntılı bir 
şekilde anlatılmalıdır.
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Hedef-3.2: Hizmet aracı kapasitesinin arttırılması.

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

Ödenek kısıtı
Bütçe çalışmaları sırasında gereken 
ödeneğin elde edilememesi ile 
karşılaşılabilir.

Konunun önemi yetkililere ayrıntılı bir 
şekilde anlatılmalıdır.

Siyasi karar alma mekanizmasından 
kaynaklanan hedef sapmaları.

Mevcut taşıtların yeterli olduğu 
düşünülerek yeni taşıt alınmaması 
hususunda karar alınabilir.

Mevcut taşıtlardan ekonomik ömürlerini 
dolduranların yerine yeni taşıtlar 
alınacağı değerlendirilmelidir.

Hedef-3.3: Bilişim altyapısının geliştirilmesi.

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

İhale ve diğer temin süreçlerinden 
kaynaklanan gecikmeler olması.

Donanım ve yazılım ihtiyaçlarının 
giderilmesine yönelik temin süreçlerinde 
aksamalar meydana gelebilir.

Bilişim altyapısının geliştirilmesi ile 
ilgili yapılan planlamaların ihtiyacı 
temin edecek birimlerle görüşülerek 
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Hedef-3.4: Mevcut hizmet binalarının fiziksel altyapı imkanlarının iyileştirilmesi.

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

İhale ve temin süreçlerinde 
yaşanabilecek gecikmeler.

Binaların ihtiyaçlarının giderilmesine 
yönelik temin süreçlerinde aksamalar 
meydana gelebilir.

Teknik birimlerin binalara ilişkin fiziki 
altyapı bakım-onarım planlamalarını 
önceden ihtiyaçları temin edecek 
birimlerle görüşmeleri sağlanmalıdır.

Ödenek kısıtı.
Bütçe çalışmaları sırasında gereken 
ödeneğin elde edilememesi ile 
karşılaşılabilir.

Konunun önemi yetkililere ayrıntılı bir 
şekilde anlatılmalıdır.

Hedef-4.1: Mevzuat altyapısının yenilenmesi.

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

Yargıtay Kanununun Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kanunlaşma 
sürecinde gecikmeler olması.

Yargıtay mevzuatına ilişkin TBMM 
nezdinde yapılacak çalışmalarda 
beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir.

Yargıtay mevzuatını gündemine alan alt 
komisyonlara temsilciler gönderilerek 
ayrıntılı bilgiler verilebilir.



118

STRATEJİK PLAN İZLEME  
TABLOLARI VE HEDEF KARTLARI

Hedef-4.2: Yargıtay tetkik (raportör) hakimlerinin ve Cumhuriyet savcılarının statülerinin; yaptıkları işin önemi, 
niteliği ve uygulamadaki sorunlar da gözetilerek belirlenmesi için mevzuat çalışması yapılması.

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

Kanun değişikliği ihtiyacından 
kaynaklanabilecek zorluklar.

Yargıtay tetkik(raportör) hâkimleri, 
Cumhuriyet savcılarının öncelikle 
kadrolarının Yargıtaya alınması ve 
statülerinin olması gereken noktada 
belirlenebilmesi için yapılacak 
çalışmalarda aksamalar yaşanabilir.

Kanun değişikliği gerektiren bu durumla 
ilgili olarak karar vericilerle ortak 
çalışmalara gidilebilir.

Hedef-4.3: Yargıtay tetkik(raportör) hakimleri, Cumhuriyet savcıları ve adaylık eğitimi için Yargıtaya gelen stajyer 
hakim ve Cumhuriyet savcıları ile personelin eğitimlerinin güçlendirilmesi, sempozyum düzenlenmesi ve diğer 
yayın faaliyetlerinde bulunulması ve Yargıtay daire başkanları, üyeler, tetkik (raportör) hakimler, Cumhuriyet 
savcıları ve Yargıtay personelinin mali, kültürel ve sosyal haklarının arttırılması.

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

Diğer kurumların işbirliğine 
ihtiyaç duyulmasından dolayı 
kaynaklanabilecek gecikmeler.

Eğitim konusunda işbirliği yapılacak 
kurum ve kuruluşlar, eğitimlere karşı 
gerekli ilgiyi göstermeyebilirler.

Kurum ve kuruluşlardan talep edilecek 
işbirliğinin önemi hususunda gerekli 
iletişim kurulmalıdır.

Ödenek kısıtı.
Bütçe çalışmaları sırasında gereken 
ödeneğin elde edilememesi ile 
karşılaşılabilir.

Konunun önemi yetkililere ayrıntılı bir 
şekilde anlatılmalıdır.

Hedef-4.4: Yargıtayda görevli üye, tetkik (raportör) hakimler ve Cumhuriyet savcılarının yurtiçi ve yurt dışında eğit-
im şartlarının iyileştirilmesi ve mesleki inceleme ve çalışma ziyaretinde bulunmak amacıyla Yargıtay üyesi, tetkik 
(raportör) hakimler ve Cumhuriyet savcılarının yurt dışında görevlendirilme şartlarının iyileştirilmesi.

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

Ödenek kısıtı
Bütçe çalışmaları sırasında gereken 
ödeneğin elde edilememesi ile 
karşılaşılabilir.

Konunun önemi yetkililere ayrıntılı bir 
şekilde anlatılmalıdır.

Mevzuat altyapısının değiştirilmesine 
ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden kaynaklanabilecek 
gecikmeler.

Mevzuata ilişkin TBMM nezdinde 
yapılacak çalışmalarda beklenmedik 
durumlar ortaya çıkabilir.

İlgili mevzuatı gündemine alan alt 
komisyonlara temsilciler gönderilerek 
ayrıntılı bilgiler verilebilir.
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Hedef-4.5: Yargıtayın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için uluslararası projeler yapılması.

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

Projelerin ilgili kuruluşların fon 
yönetimine ilişkin kısıtlamaları 
nedeniyle kabul edilmemesi.

Projeleri destekleyecek kuruluşlar, çeşitli 
kısıtlamalarla karşılaşılması sonucu söz 
konusu projeleri kabul etmeyebilirler.

Projelerin Türk hukuk sistemi için önemi 
anlatılarak, ayrıca kısıtlamalara ilişkin 
ara formüller bulunarak yetkililerle 
paylaşılabilir.

Projelerle amaçlanan hedeflere 
ulaşılamaması

Proje çıktılarının arzu edilen seviyede 
etkisinin oluşmaması sonucu doğabilir.

Proje ile ulaşılmak istenen hedefler 
ilgili aktörlere ayrıca görüşmelerle 
aktarılabilir.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile 
Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerden 
dolayı ortaya çıkan durumlar.

Çeşitli nedenlerden doğan siyasi 
gerilimler, projeleri olumsuz etkileyebilir.

Karşılıklı diyalog ile güvene dayalı bir 
ilişki tesis edilebilir.

Ödenek kısıtı.
Bütçe çalışmaları sırasında gereken 
ödeneğin elde edilememesi ile 
karşılaşılabilir.

Konunun önemi yetkililere ayrıntılı bir 
şekilde anlatılmalıdır.

Hedef-5.3: Yargıtaydaki iş süreçleri gözden geçirilerek tüm iş akışının etik, şeffaf ve çağdaş adalet yönetimi 
gereklerine uygun şekilde yürütülmesi.

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

Ödenek kısıtı.
Bütçe çalışmaları sırasında gereken 
ödeneğin elde edilememesi ile 
karşılaşılabilir.

Konunun önemi yetkililere ayrıntılı bir 
şekilde anlatılmalıdır.
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GENEL BİLGİ

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 

düzeyde sahiplenilerek bütün yönleriyle uygulanmasını sağlamak amacıyla, plan uy-

gulamasının sistematik takibi ve belirli periyotlarla raporlanması için Stratejik Plan 

Oluşturma ve Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur.

 Yargıtayın stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faali-

yetlerinin, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu 

ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ortaya koymak üzere Stratejik Plan Oluştur-

ma ve Geliştirme Kurulu tarafından her yıl düzenlenecek rapor Yargıtay Başkanlığına 

sunulacaktır.

Yıllık rapora veri sağlamak üzere; Yargıtayın 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.
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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.

B. PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE İZLEME TABLOSU

Stratejik
Hedefler Performans Göstergeleri Ölçüt 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-1 YARGITAYIN ŞEFFAFLIĞINI ARTIRMAK

Hedef-1 Kamunun erişimine açılan yeni kararların oranı Yüzde X X X X X

Hedef-1 Yapılan elektronik hizmet çalışması Adet X X X X X

Hedef-2 Ortalama görülme süresini açıklayan daire sayısının tüm 
daire sayısına oranı Yüzde X X X X X

Hedef-3 Alınan görsel ve işitsel iletişim hizmeti Adet X X X X X

Hedef-4 İletişim ve Halkla İlişkiler Biriminin faaliyete geçmesi Adet X X X X X

Hedef-4 İletişim Uzmanından hizmet satın alınması Adet X X X X X

Stratejik
Hedefler Performans Göstergeleri Ölçüt 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-2 YARGI ETİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Hedef-1 Etik ilkeleri hukuk kliniği siciline kayıtlı öğrencilere verilen 
eğitim sayısı Adet X X X X X

Hedef-2 Yargı Etiği Danışma Kurulu faaliyetlerinin desteklenmesi 
amacıyla yapılan eğitim sayısı Adet X X X X X

Hedef-2 Yargı Etiği Danışma Kurulu faaliyetlerinin tanıtılması 
amacıyla yapılan toplantı sayısı Adet X X X X X

Hedef-3 Alınan eğitim sayısı Yüzde X X X X X
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
VE İZLEME TABLOSU

Stratejik
Hedefler Performans Göstergeleri Ölçüt 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-3 FİZİKSEL VE TEKNİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK

Hedef-1 Binanın tamamlanma yüzdesi Yüzde X X X

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

Hedef-2 Yenilenen hizmet aracı sayısının mevcut araç sayısına oranı Yüzde X X X X

Hedef-3 Alınan donanım sayısının mevcut donanım sayısına oranı Yüzde X X X X X

Hedef-4 Fiziksel altyapılarının iyileştirilmesine ihtiyaç duyulan sistem, 
tesisat ve yapılardan tamamlananların yüzdesi Yüzde X X X X X

Stratejik
Hedefler Performans Göstergeleri Ölçüt 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-4 KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK

Hedef-1 Yargıtay Kanunu ve alt mevzuat çalışması Adet X X X X X

Hedef-2 Tetkik (raportör) hâkimi ve Cumhuriyet savcıları ile ilgili 
mevzuat çalışması Adet X X X X X

Hedef-3 Yargıtay tetkik (raportör) hâkimleri için düzenlenen eğitim 
sayısı Adet X X X X X

Hedef-3 Yargıtay Cumhuriyet savcıları için düzenlenen eğitim sayısı Adet X X X X X

Hedef-3 Yargıtaya gelen stajyer hâkim ve savcılar için düzenlenen 
eğitim sayısı Adet X X X X X

Hedef-3 Personel için düzenlenen eğitim sayısı Adet X X X X X

Hedef-3 Düzenlenen sempozyum sayısı Adet X X X X X

Hedef-3 Anlaşma yapılan kurum sayısı Adet X X X X X

Hedef-4 İletişime geçilen üniversite sayısı Adet X X X X X

Hedef-4 Mesleki inceleme ve çalışma ziyareti sayısı Adet X X X X X

Hedef-5 Yapılan proje sayısı Adet X X X X X
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Stratejik
Hedefler Performans Göstergeleri Ölçüt 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-5 ADLİ KALİTENİN DAHA ÇOK YÜKSELTİLMESİ

Hedef-1 Yargıtay kararları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tebliğnameleri için geliştirilen kalite standardı sayısı Adet X X X X X

Hedef-2 Kurumsal internet sitesinin güçlendirilmesi Adet X X X X X

Hedef-3 İş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve hızlandırılması konu-
sunda alınan eğitim sayısı Adet X X X X X

Tablo X– Performans Değerlendirme ve İzleme Tablosu



124

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
VE İZLEME TABLOSU

C.  PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE İZLEME TABLOSU    
      (GÖSTERGE MİKTARLARI) 
Stratejik
Hedefler Performans Göstergeleri Ölçüt 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-1 YARGITAYIN ŞEFFAFLIĞINI ARTIRMAK

Hedef-1 Kamunun erişimine açılan yeni kararların oranı Yüzde 100 100 100 100 100

Hedef-1 Yapılan elektronik hizmet çalışması Adet 1 1 1 1 1

Hedef-2 Ortalama görülme süresini açıklayan daire sayısının tüm 
daire sayısına oranı Yüzde 20 20 20 20 20

Hedef-3 Alınan görsel ve işitsel iletişim hizmeti Adet 1 1 1 1 1

Hedef-4 İletişim ve Halkla İlişkiler Biriminin faaliyete geçmesi Adet 1 1 1 1 1

Hedef-4 İletişim Uzmanından hizmet satın alınması Adet 1 1 1 1 1

Stratejik
Hedefler Performans Göstergeleri Ölçüt 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-2 YARGI ETİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Hedef-1 Etik ilkeleri hukuk kliniği siciline kayıtlı öğrencilere verilen 
eğitim sayısı Adet 1 1 1 1 1

Hedef-2 Yargı Etiği Danışma Kurulu faaliyetlerinin desteklenmesi 
amacıyla yapılan eğitim sayısı Adet 1 1 1 1 1

Hedef-2 Yargı Etiği Danışma Kurulu faaliyetlerinin tanıtılması 
amacıyla yapılan toplantı sayısı Adet 1 1 1 1 1

Hedef-3 Eğitim alan sayısının eğitim alacakların tümüne oranı Yüzde 20 20 20 20 20

Stratejik
Hedefler Performans Göstergeleri Ölçüt 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-3 FİZİKSEL VE TEKNİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK

Hedef-1 Binanın tamamlanma yüzdesi Yüzde 35 60 5

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

Hedef-2 Yenilenen hizmet aracı sayısının mevcut araç sayısına oranı Yüzde 10 10 10 10

Hedef-3 Alınan donanım sayısının mevcut donanım sayısına oranı Yüzde 10 10 10 10 10

Hedef-4 Fiziksel altyapılarının iyileştirilmesine ihtiyaç duyulan sistem, 
tesisat ve yapılardan tamamlananların yüzdesi Yüzde 100 100 100 100 100
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Stratejik
Hedefler Performans Göstergeleri Ölçüt 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-4 KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK

Hedef-1 Yargıtay Kanunu ve alt mevzuat çalışması Adet 1 1 1 1 1

Hedef-2 Tetkik (raportör) hâkimi ve Cumhuriyet savcıları ile ilgili 
mevzuat çalışması Adet 1 1 1 1 1

Hedef-3 Yargıtay tetkik (raportör) hâkimleri için düzenlenen eğitim 
sayısı Adet 3 3 3 3 3

Hedef-3 Yargıtay Cumhuriyet savcıları için düzenlenen eğitim sayısı Adet 3 3 3 3 3

Hedef-3 Yargıtaya gelen stajyer hâkim ve savcılar için düzenlenen 
eğitim sayısı Adet 1 1 1 1 1

Hedef-3 Personel için düzenlenen eğitim sayısı Adet 3 3 3 3 3

Hedef-3 Düzenlenen sempozyum sayısı Adet 4 4 4 4 4

Hedef-3 Anlaşma yapılan kurum sayısı Adet 3 3 3 3 3

Hedef-4 İletişime geçilen üniversite sayısı Adet 5 5 5 5 5

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

Hedef-5 Yapılan proje sayısı Adet 1 1 1 1 1

Stratejik
Hedefler Performans Göstergeleri Ölçüt 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-5 ADLİ KALİTENİN DAHA ÇOK YÜKSELTİLMESİ

Hedef-1 Yargıtay kararları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tebliğnameleri için geliştirilen kalite standardı sayısı Adet 1 1 1 1 1

Hedef-2 Kurumsal internet sitesinin güçlendirilmesi Adet 1 1 1 1 1

Hedef-3 İş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve hızlandırılması konu-
sunda alınan eğitim sayısı Adet 2 2 2 2 2

Tablo X– 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 çalışmala-
rının daha aktif hale getirilmesi amacıyla 
personel ve donanım yönünden destek-
lenmesi.

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Hukuk ve 
Ceza Daireleri 
Başkanlıkları

2) Yargıtay kararlarına erişimi kolaylaştır-
mak amacıyla kullanıcı dostu elektronik 
hizmet sağlanması.
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Yargıtayda ortalama yargılama süreleri-
nin kamuoyuna her yıl duyurulması

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

2) İş sahiplerinin, öngörülen yargılama sü-
releri hakkında bilişim sistemi aracılığıyla 
bilgi edinmelerinin imkan sağlanması ve 
gelişen teknolojilere uygun olarak web ve 
mobil uygulamalar ile iş sahiplerinin bilgi-
sayar ve mobil cihazlar aracılığı ile dos-
yası hakkında anında detaylı ve güvenli 
bilgi almalarının sağlanması.

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Hukuk ve 
Ceza Daireleri 
Başkanlıkları

3) Daireler arasındaki ortalama yargılama 
süreleri konusundaki farklılıkların işin 
mahiyeti gerektirdiği ölçüde en aza indi-
rilmesi ve işbölümü belirlenirken daireler 
arasındaki yargılama süreleri konusun-
daki uyumun gözetilmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Genel Yazı İşleri 
Müdürlüğü
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Yargıtaya ayda bir kez, düzenli şekilde 
bir günlük öğrenci ziyaret programları 
düzenlenmesi, "Yargıtay Şeffaflık Hukuk 
Kliniği" yoluyla öğrencilerin ve halkın 
Yargıtayın sunduğu hizmetler konusunda 
bilinç düzeyinin artırılması ve Yargıtayın 
adalete erişim bakımından sunduğu hiz-
metlerin tanıtılması amacıyla adliyelerde 
ve uygun yerlerde görsel ve işitsel ileti-
şim araçlarıyla toplumu bilgilendirmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

İletişim ve Halkla 
İlişkiler Bürosu

Eğitim Müdürlüğü

Hukuk ve 
Ceza Daireleri 
Başkanlıkları

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

2) Avukatların ve tarafların elektronik hiz-
metler yoluyla dosyaları hakkında daha 
yararlı ve kullanışlı hizmetler alması, 
Yargıtaydan hizmet alanların memnuni-
yetinin sürekli olarak ölçülmesi, avukat-
lara memnuniyet anketleri uygulanarak 
sonuçlarının analiz edilmesi ve Yargıta-
yın internet sitesinde, Yargıtaya ilişkin 
şikayetlerin iletilmesine imkan tanınması. 

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

3) Dava iş yükü istatistikleri ve davaların 
sonuçlandırılma oranlarına ilişkin bilgiler 
dahil olmak üzere Yargıtayın yıl içinde 
yapmış olduğu çalışmalar, karşılaşılan 
zorluklar ve bunları aşmaya yönelik ön-
lemleri içeren yıllık faaliyet raporu hazır-
lanması.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu
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STRATEJİK PLANIN  
UYGULANMASINDAN  
SORUMLU BİRİMLER
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Yargıtayın toplumdaki görünürlüğünün 
artırılması

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

2) Yargıtay Daire Başkanları, Üyeler, tet-
kik(raportör) hâkimler ve Cumhuriyet 
savcılarının kurum dışı sempozyum, se-
miner panel gibi etkinliklere katılımlarının 
desteklenmesi.

Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü

3) İletişim ve halkla ilişkiler biriminin faaliye-
te geçmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

4) Basın toplantısı ya da yazılı bilgilendirme 
gibi iletişim araçlarının etkin kullanılması-
nın sağlanması.

İletişim ve Halkla 
İlişkiler Bürosu

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

İletişim ve Halkla 
İlişkiler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

5) Yargıtayın çalışmalarına ilişkin kısa vide-
olarla halka tanıtılması.

İletişim ve Halkla 
İlişkiler Bürosu

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

6) Web sitesinin günün koşullarına göre 
güncel tutulması.

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

7) Yargıtayın iletişim stratejisinin uygulan-
ması amacıyla iletişim uzmanından hiz-
met satın alınması.

İletişim ve Halkla 
İlişkiler Bürosu

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Hukuk klinikleri yoluyla hukuk fakültesi 
öğrencilerinin Yargıtay Etik İlkeleri doğ-
rultusunda bilinç düzeyinin yükseltilmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

2) Hukuk klinikleri yoluyla stajyer avukatlar, 
avukatlar ve toplumun bilgilendirilmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

3) Yargı etiğini yaygınlaştırmak amacıyla 
adalet aktörleri, Türkiye Barolar Birliği ve 
barolar ile işbirliğinin geliştirilmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

4) Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği siciline 
kayıtlı öğrencilerin eğitimlerinin yenilen-
mesi ve eğitimlerde aktif şekilde çalışma-
ları için onlara fırsat tanınması. 

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu
Eğitim Müdürlüğü
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu’nun 
faaliyetlerinin desteklenmesi ve tanı-
tılması amacıyla, eğitim, araştırma ve 
inceleme olanakları sağlanması ve bu 
konuda bütçe ayrılması.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

 Strateji İşleri 
Müdürlüğü

2)  Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu ve 
Yargıtay Personeli Etik Komisyonu’nun 
çalışmalarının kurum içinde ve kurum 
dışında tanıtılması.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu
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STRATEJİK PLANIN  
UYGULANMASINDAN  
SORUMLU BİRİMLER
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1)  Yargıtay yıllık eğitim programlarında Yar-
gıtay üyeleri, tetkik hâkimleri, Yargıtay 
Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay perso-
nelinin tamamı için etik eğitimlerine yer 
verilmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu
Eğitim Müdürlüğü

2) Yargıtay Etik İlkeleri kolaylaştırıcılarının 
eğitimlerinin yenilenmesi ve eğitimlerde 
aktif şekilde görevlendirilmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu
Eğitim Müdürlüğü

3) Yargıtayda yeni göreve başlayan Yargı-
tay üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet 
savcıları ve Yargıtay personelinin oryan-
tasyon eğitimine “Yargıtay Etik İlkeleri” 
eğitiminin dahil edilmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Eğitim Müdürlüğü

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

Eğitim Müdürlüğü
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Kütüphanesinin, modern, araştırmaya 
uygun, teknolojik olarak yeterli, yurt içi ve 
yurt dışı kaynaklara kolay ulaşma olana-
ğına sahip olacak şekilde düzenlenmesi, 
teknolojik olanakların en üst düzeyde 
kullanılması,

Yapı ve Teknik İşler 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

2) Gelen dosya ve evrakın hijyen ve gü-
venlik koşullarına uygun olarak girişinin 
sağlanacağı bir düzenlemenin yapılması, 

Yapı ve Teknik İşler 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

3) İç dekorasyonun modern, çalışma koşul-
ları ve sağlık gereklerine uygun olması,

Yapı ve Teknik İşler 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

4) Otopark, yemekhane, poliklinik ve diğer 
sosyal alanların tüm çalışanlar ve ya-
rarlanıcıların gereksinimleri gözetilerek 
oluşturulması,

Yapı ve Teknik İşler 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

5) Yeteri kadar toplantı odalarının bulunma-
sı.

Yapı ve Teknik İşler 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Yargıtay hizmetlerinde kullanılan, ekono-
mik ömürlerini tamamlamış hizmet araç-
larının yenilenmesinin sağlanması.

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

 İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

2) Hizmet aracı sayısı artırılması. İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Yargıtayın donanım kapasitesinin güç-
lendirilmesi.

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

2)  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve di-
ğer kurum arşivlerinde bulunan Yargıtay 
Kararlarının elektronik ortamda arşivlen-
mesi için teknoloji ve personel alt yapısı-
nın sağlanması.

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

3) Yeni hizmet binasının koşullarına uygun 
bilişim alt yapısının geliştirilmesi.

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Hizmet binası bakım onarımlarının yapıl-
ması.

 Yapı ve Teknik İşler 
Müdürlüğü 

 İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

2) Binalardaki mevcut tesisatların(su, elekt-
rik, bilgisayar vb.) güçlendirme ve yenile-
me işlemlerinin yürütülmesi.

 Yapı ve Teknik İşler 
Müdürlüğü 

 İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Yargıtay Kanunu teklifi taslağının kanun-
laşma sürecinin takip edilmesi.

Mevzuat Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

 Mevzuat Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

2) Kalem yönetmeliği hazırlanması ve Yar-
gıtay iç yönetmeliğinin yeniden düzen-
lenmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

3)  Yargıtay Birinci Başkanlık idari birimle-
rinin, çağın gerektirdiği modern yönetim 
gereklerine göre yeniden yapılandırılma-
sı için gerekli çalışmaların yürütülmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu
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BİRİMLER

1) Yargıtay tetkik(raportör) hâkimleri ve 
Cumhuriyet savcılarının kadrolarının 
Yargıtaya alınması ve Yargıtay tetkik (ra-
portör) hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları 
ile personelin, Yargıtaya aidiyet duygula-
rının geliştirilmesi için çalışmalar yapıl-
ması.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Personel ve Eğitim 
Müdürlüğü

3) Yargıtayda her dairede ve genel kurul-
larda Kıdemli Hâkim(Başraportör Hâkim) 
unvanı oluşturulması.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Personel ve Eğitim 
Müdürlüğü

4) Yargıtay tetkik hâkimlerinin ve Yargıtay 
Cumhuriyet savcılarının Yargıtayda gö-
revlendirilmesi veya başka bir göreve ge-
çici ya da naklen atanmasında Yargıtay 
yönetiminin belirleyici olması.

Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Yargıtay tetkik(raportör) hâkimlerinin ve 
Cumhuriyet savcılarının yılda en az bir 
kez meslek içi eğitime tabi tutulması, ilk 
kez atananların oryantasyon (uyum) eği-
timlerinin yapılması.

Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü

2) Adaylık eğitimi için Yargıtaya gelen staj-
yer Hâkim ve savcıların uyum ve meslek 
öncesi eğitimlerinin yapılması.

Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü

3) Yargıtayda görevli personel ile aday me-
murların eğitim planlamasının yapılması 
ve doğru yapılandırılmış bir program uy-
gulanması.

Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü

4) İkisi hukuk, ikisi ceza alanında olmak 
üzere mümkün oldukça yabancı hukuk-
çuların da katılımıyla yılda dört kez sem-
pozyum düzenlenmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Eğitim Müdürlüğü

 Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

Eğitim Müdürlüğü

5) Yapılan bilimsel faaliyetlerin mümkün 
olduğu kadar yayın yoluyla kurum içi ve 
kurum dışı erişime açılması.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

İdari ve Mali İşler 
Müdürlüğü

6) Yargıtay sosyal tesislerinden daha fazla 
yararlanılabilmesi için gerekli çalışmala-
rın yapılması.

Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler 
Müdürlüğü

7) Mevcut tesislerin verdiği hizmetlerin kap-
samının ve kalitesinin genişletilmesi ve 
sosyal tesislerin sayısının artırılması için 
gerekli çalışmaların yapılması.

Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler 
Müdürlüğü

8) Yargıtay personelinin anket çalışmaları 
ile görüşlerine başvurulmak suretiyle uy-
gun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının tespit 
edilerek, mesai saatleri dışında olmak 
şartıyla desteklenmesine yönelik çalış-
malar yapılması.

Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler 
Müdürlüğü

9) Yargıtayda görevli personelin vefat etme-
si ya da maluliyet nedeniyle görevinden 
ayrılması halinde yardım yapılması.

Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler 
Müdürlüğü
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Mevcut mevzuat altyapısının değiştiril-
mesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

2) Üniversitelerle iletişime geçilmesi. Eğitim Müdürlüğü

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

3) Mesleki inceleme ve çalışma ziyaretleri 
sonucunda rapor düzenlenmesi ve intra-
nette yayınlanması.

Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal İşler 
Müdürlüğü
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Avrupa Birliği IPA Projeleri yapılması.
Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

2) Belli konularda dairelerin desteklenmesi 
için TAIEX Projelerinin yapılması.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

3) Yurtdışındaki Yüksek Mahkemeler ile iş-
birliğinin geliştirilmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

4) Birleşmiş Milletler ile işbirliğinin geliştiril-
mesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

5) Avrupa Konseyi ile işbirliğinin geliştiril-
mesi

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

6) AİHM ile işbirliğinin geliştirilmesi.
Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Esastan incelenen dosyalar hakkında 
verilen tüm kararlarda iddia(dava), sa-
vunma, ilk derece ve bölge adliye mah-
kemesi karar özetleri, Yargıtay Cumhuri-
yet Başsavcılığı tebliğnamesindeki görü-
şün özeti ile hukuki nitelendirmeye de yer 
verilmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu 

Hukuk ve Ceza 
Daireleri Başkanlıkları

Mevzuat, Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu 

Hukuk ve 
Ceza Daireleri 
Başkanlıkları

2) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar-
larının daha çok dikkate alınması.

Cumhuriyet 
Başsavcılığı

Hukuk ve Ceza 
Daireleri Başkanlıkları

Cumhuriyet 
Başsavcılığı

Hukuk ve 
Ceza Daireleri 
Başkanlıkları

3) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı teb-
liğnamelerinde iddia (dava), savunma, 
ilk derece ve bölge adliye mahkemesi 
karar özetleri ile hukuki nitelendirmeye 
de yer verilmesi ve Yargıtay kararları ve 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı teb-
liğnameleri için asgari kalite standartları 
geliştirilmesi.

Cumhuriyet 
Başsavcılığı

Hukuk ve Ceza 
Daireleri Başkanlıkları

Cumhuriyet 
Başsavcılığı

Hukuk ve 
Ceza Daireleri 
Başkanlıkları



138

STRATEJİK PLANIN  
UYGULANMASINDAN  
SORUMLU BİRİMLER

AM
AÇ

-V
. A

DL
İ K

AL
İT

EN
İN

 D
AH

A 
ÇO

K 
YÜ

KS
EL

Tİ
LM

ES
İ

He
de

f-2
. İç

tih
at 

tut
ar

lılı
ğın

ın 
ar

tır
ılm

as
ı.

 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Genel Kurulların ve dairelerin emsal ni-
telikteki kararlarının UYAP ortamında 
Emsal Karar Arama ekranından sorgula-
nabilmesi için etkin altyapının oluşturul-
ması.

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

Mevzuat Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü

Mevzuat Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

2) Daireler arasındaki işbölümünün maddi 
hukuk kuralları dikkate alınarak belirlen-
mesi.

Hukuk ve Ceza 
Daireleri Başkanlıkları

Hukuk ve 
Ceza Daireleri 
Başkanlıkları

Mevzuat Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu

3) Bağlantılı dosyaların Yargıtay dairelerin-
de ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılı-
ğında UYAP'tan izlenmesi ve dosyaların 
tevziinde bu hususun dikkate alınması.

Bilgi işlem Müdürlüğü

Cumhuriyet 
Başsavcılığı

Hukuk ve Ceza 
Daireleri Başkanlıkları

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

Cumhuriyet 
Başsavcılığı

Hukuk ve 
Ceza Daireleri 
Başkanlıkları

Mevzuat Yargı 
Reformu ve 

Uluslararası İlişkiler 
ile Projeler Bürosu
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 STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER

1) Yargıtaydaki iş süreçlerine ilişkin dairele-
rin ve genel kurulların takip ve denetim 
kapasitesinin güçlendirilmesi ve iş sü-
reçlerine ilişkin süre ve kalite standartlar 
belirlenmesi ve bu standartların takip 
edilmesi.

Mevzuat, Yargı Reformu 
ve Uluslararası İlişkiler 

ile Projeler Bürosu

Cumhuriyet 
Başsavcılığı

Hukuk ve 
Ceza Daireleri 
Başkanlıkları

Genel Sekreterlik2) İş akışındaki kopuklukların onarılması 
suretiyle yargılama süreçlerinin hızlandı-
rılması.

3) Yargıtay personeline eğitim verilmesi ve 
çalıştaylar düzenlenmesi. Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü
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BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ KAYNAK İHTİYACI
VE

KURULLAR

A.  MALİ KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

Stratejik
Hedefler 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-1 YARGITAY'IN ŞEFFAFLIĞINI ARTIRMAK

Hedef-1 Kişisel verilerin korunması kaydıyla tüm Yargıtay 
kararlarına erişimin sağlanması. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Hedef-2 Dosyaların öngörülen kanun yolu inceleme süreleri 
konusunda, tarafların bilgilendirilmesi. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Hedef-3 Yargıtay'ın şeffaflık stratejisinin oluşturulması ve 
uygulanması. 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Hedef-4 Yargıtay'ın iletişim stratejisinin belirlenmesi. 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

Stratejik
Hedefler 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-2 YARGI ETİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Hedef-1 Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Klinikleri yoluyla öğren-
cilerin, hukukçuların ve halkın bilgilendirilmesi 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Hedef-2
Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu ve Yargıtay 
Personeli Etik Komisyonunun faaliyetlerinin destek-
lenmesi

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Hedef-3
Yargıtay Üyeleri, tetkik (raportör) hâkimleri, Yargı-
tay Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli için 
etik eğitimleri ve yenileme eğitimleri düzenlenmesi.

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
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MALİ KAYNAK  
İHTİYACI TABLOLARI

Stratejik
Hedefler 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-3 FİZİKSEL VE TEKNİK ALT YAPIYI GELİŞTİRMEK

Hedef-1
Yargıtayın ihtiyaçlarına uygun olarak yapılmaya 
başlanan yeni binanın tamamlanarak hizmete 
açılması.

300.000.000 206.491.000 236.241.000

Hedef-2 Hizmet aracı kapasitesinin artırılması. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Hedef-3 Bilişim altyapısının geliştirilmesi. 2.900.000 2.400.000 2.400.000 2.000.000 2.000.000

Hedef-4 Mevcut hizmet binalarının fiziksel altyapı ola-
naklarının iyileştirilmesi. 400.000 100.000 150.000 150.000 150.000

Stratejik
Hedefler 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-4 KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK

Hedef-1 Mevzuat altyapısının yenilenmesi. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Hedef-2

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

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Hedef-3

Yargıtay tetkik (raportör) hâkimleri, Cumhuri-
yet savcıları ve adaylık eğitimi için Yargıtaya 
gelen stajyer Hâkim ve savcıların eğitimlerinin 
güçlendirilmesi ve Sempozyum düzenlenmesi 
ve diğer yayın faaliyetlerinde bulunulması,Yar-
gıtay Daire Başkanları, Üyeler, tetkik (raportör) 
hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay 
personelinin mali, kültürel ve sosyal haklarının 
artırılması.

350.000 450.000 450.000 450.000 450.000

Hedef-4

Yargıtayda görevli üye, tetkik (raportör) hâkim-
ler ve Cumhuriyet savcılarının yurtiçi ve yurt 
dışında eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve 
mesleki inceleme ve çalışma ziyaretinde bu-
lunmak amacıyla Yargıtay üye, tetkik (raportör) 
hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının yurtdışın-
da görevlendirilme olanaklarının iyileştirilmesi.

440.000 474.000 494.000 500.000 500.000

Hedef-5 Yargıtayın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi 
için uluslararası projeler yapılması. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
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Stratejik
Hedefler 2019 2020 2021 2022 2023

AMAÇ-5 ADLİ KALİTENİN DAHA ÇOK YÜKSELTİLMESİ

Hedef-1

Yargıtay kararlarının ve Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğna-
melerinin kalitesinin daha da yük-
seltilmesi.

100.000 100.000 100.000 100.000

Hedef-2 İçtihat tutarlılığının artırılması. 100.000 100.000 100.000 100.000

Hedef-3

Yargıtaydaki iş süreçleri gözden ge-
çirilerek tüm iş akışının etik, şeffaf 
ve çağdaş adalet yönetimi gerekle-
rine uygun şekilde yürütülmesi.

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Kaynaklar 2019 2020 2021 2022 2023

Genel Bütçe 304.660.000 212.685.000 242.505.000 5.870.000 5.870.000

Özel Bütçe

Yerel Yönetimler

Sosyal Güvenlik Kurumları

Bütçe Dışı Fonlar

Döner Sermaye

Vakıf ve Dernekler

Dış Kaynak

Diğer

TOPLAM 304.660.000 212.685.000 242.505.000 5.870.000 5.870.000
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STRATEJİK PLAN OLUŞTURMA VE 
GELİŞTİRME KURULU

B.  STRATEJİK PLAN OLUŞTURMA VE GELİŞTİRME KURULU

Adı Soyadı Birimi

1 Mehmet ÇAMUR 9. HUKUK DAİRESİ BAŞKANI
2 Fahri AKÇİN 8. HUKUK DARİESİ BAŞKANI
3 Vuslat DİRİM 13. CEZA DAİRESİ BAŞKANI
4 Ahmet ER 12. CEZA DAİRESİ BAŞKANI
5 Mustafa Kemal SEMERCİOĞLU 17. CEZA DAİRESİ BAŞKANI
6 Seracettin GÖKTAŞ 22. HUKUK DAİRESİ BAŞKANI
7 Abdullah ERGİN HUKUK GENEL KURULU ÜYESİ
8 Adem ALBAYRAK 15. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ
9 Bekir ŞAHİN 14. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

10 Reşit ÖZCAN 15. CEZA DAİRESİ ÜYESİ
11 Ümran GÖRMEZ 20. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ
12 Suat ARSLAN 14. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ
13 Fidan BALCI CEZA GENEL KURULU ÜYESİ
14 Ümüt CEYHAN CEZA GENEL KURULU ÜYESİ
15 Mehmet DURGUN 11. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ
16 Muharrem ÜRGÜP 5. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ
17 Necip TOPUZ 18. CEZA DAİRESİ ÜYESİ
18 Fahrettin KOÇ 2. CEZA DAİRESİ ÜYESİ
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C.  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 Mustafa ARTUÇ GENEL SEKRETER YARDIMCISI

5 Hakan ÖNCEL GENEL SEKRETER YARDIMCISI

6 Ahmet Haşim BARDAKÇI GENEL SEKRETER YARDIMCISI

7 İbrahim ACARLI GENEL SEKRETER YARDIMCISI

8 Özgen BİÇGİN BİRİNCİ BAŞKANLIK TETKİK HÂKİMİ

9 Elif Ergişi ÖZTEKİN HUKUK GENEL KURULU TETKİK HÂKİMİ

10 Fırat PALA CEZA GENEL KURULU TETKİK HÂKİMİ

11 Elif TUTAL 2. HUKUK DAİRESİ TETKİK HÂKİMİ

12 Kubilay KOÇ 3. HUKUK DAİRESİ TETKİK HÂKİMİ

13 Serdar ÇELİKEL 3. CEZA DAİRESİ TETKİK HÂKİMİ

14 Mehmet BALIK 5. CEZA DAİRESİ TETKİK HÂKİMİ

15 Efe ÖZKAN 7. CEZA DAİRESİ TETKİK HÂKİMİ

16 Zeynep Derya NARİN 8. CEZA DAİRESİ TETKİK HÂKİMİ

17 Abdurrahim DEMİRCİ 15. CEZA DAİRESİ TETKİK HÂKİMİ

18 Remzi DOĞAN YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI

19 Fatih ÖZKUL YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI

20 Bülent YENİGÜN YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI

21 Vehbi Kadri KAMER YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI




