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ÖNSÖZ

1962 yılında hazırlıkları tamamlanan ve 1963 yılından itibaren başla
yan planlı dönem 1983 yılının sonu itibariyle dört plan dönemini içine alan 
20 yılını tamamlamış olacaktır. Başbakanlığın 3JL1982 tarih ve 19-08194 
sayılı Genelgesi ile bütün kamu kuruluşlarını kapsayacak şekilde başla
tılan, fakat Teşkilat içi hazırlıkları daha önceki yıllardan beri sürdürülen 
V. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına, bu suretle ciddi bir tecrübe 
birikimi ile girilmiş olmaktadır.

V. Beş Yıllık Kalkınma Planının diğer dört plandan farklı ve şanslı ol
duğu bir diğer husus da, bu Planın arefesinde, 2-7 Kasım 1981 tarihinde 
İzmir’de toplanan ve toplumun istisnasız bütün kesimlerinin katıldığı 2. 
Türkiye İktisat Kongresinde, ekonomimizin genel rotası içinde makro 
perspektifin belirlenmiş olmasıdır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planı böylece 
bu perspektifin ışığı altında ve 1980’den beri uygulanan ve başarılan her 
vesüe ile test edilmiş bulunan istikrar programının zemini üzerinde ha
zırlanma imkanını bulacaktır.

Ülkemizin benimsemiş olduğu plan felsefesinin “merkezi planlama”yı 
benimseyen diğer bazı ülkelerin planlanndan çok farklı olarak kalkınma
yı münhasıran kamu sektörünün gerçekleştireceği bir vakıa olarak gör
mediği herkesçe bilinmektedir.

Ülkemizin tarihi gelişimi ve kültürü, diğer alanlarda olduğu kadar 
ekonomide ve özellikle kaynaklar üzerindeki tasarruf rejiminde de dev
lete büyük bir yer vermektedir. Bu bakımdan planlama kavramının bir 
gereği olduğu kadar, tarihi geleneğimizin tabii bir sonucu olarak kalkın
ma planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında kamu sektörüne ağır
lıklı bir yer verilmektedir, öte yandan her nevi kaynağın harekete geçi
rilmesinde insan kaynağı, özellikle kişinin yaratıcı gücü rol oynadığın
dan her kesimde bu kaynağın ve yaratıcı gücün seferber edilmesi gerek
mektedir. Bu itibarla, kalkınma planlarının bıi yaratıcı gücü sonuna ka
dar seferber edip özel kesimi de desteklemesi ve bu gücün harekete geti
rilmesini kolaylaştırması ve özendirmesi kaçınılmaz olmaktadır. Kalkın
ma felsefemizde ve kalkınma planlarımızda karma ekonominin esas alın
masını bu temel espri ile açıklamalıyız.

Sözü geçen kalkınma felsefesinin ve bu temel esprinin tabii sonucu 
olarak kalkınma planlarının hazırlanması genelde kamu sektörünün ve 
sadece Devlet Planlama Teşkilatının sınırlı kadrolarının inhisarına bıra- 

. kılmayıp kamu sektöründe ve özel sektörde ilgili alanlardaki çalışmaları





ile temayüz etmiş uzman ve uygulayıcıların katkılarına açık tutulmuş, 
böylece milletimizin temayül ve ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçları karşılama 
yollarının kalkınma planlarında en geniş şekilde yer almasına çalışılmış
tır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında ise bu hususa özel 
bir itina ve dikkat sarfedildiğini ayrıca belirtmek isterim. V. Beş Yıllık 
Kalkınma Planının hazırlığını yürütmek üzere ekonominin bütün sektör
lerini ve toplumun bütün kesimlerini inceleyip plana aktarılacak ilke, 
politika ve tedbirlerin tespitini amaç edinen, kamu temsilcilerinin yanın
da ve onlarla beraber çiftçi, esnaf, sanayici ve tüccarlardan oluşan yakla
şık 5000 kişinin katıldığı 103 özel İhtisas Komisyonu kurulmuştur.

Komisyona katılan kamu sektörüne ve özel sektöre mensup bu uz
man ve uygulayıcı kadronun fikirlerini tam bir serbestlik içinde belirt
mesine özel bir önem verilmiş, bunların mensup bulundukları kuruluşla
rın ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerine uygun düşmediği hal
lerde bile, olduğu gibi belirtilmesine imkan sağlanmıştır.

Çalışmaların bu mahiyetinden kaynaklanan tabii bir sonuç olarak, 
Özel İhtisas Komisyonu raporlarında belirtilen fikir ve görüşlerin ne Dev
let Planlama Teşkilatını, ne de üyelerin mensup bulunduğu kamu ve özel 
sektör kuruluşlarını bağlamadığını belirtmek gerekmektedir. Buna rağ
men Özel İhtisas Komisyonu raporlarının planların hazırlanmasında te
mel yardımcı dokümanlar hüviyetinde olduğunu da belirtmeliyiz.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları, her ne kadar Devlet Planlama 
Teşkilatının genel koordinasyonu çerçevesinde yürütülmüş ise de, komis
yonların kendilerini yönlendirmesini kolaylaştırmak üzere, daha önceki 
plan dönemlerinde yapıldığı gibi bu dönemde de, komisyon başkanları- 
nın genellikle Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarından baı ’ıa kişiler 
arasından seçilmesine, Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarının da ra
portörlük görevini yürütmelerine riayet edilmiştir.

Elinizde bulunan bu belge de, yukarda belirtilen usullerle kurulan 
ve bu atmosfer içinde çalışan özel İhtisas Komisyonlarından birinin uzun 
süren yorucu çalışmalarının verimli sonuçlarını yansıtmaktadır.

Devlet Planlama Teşkilatı olarak bu çalışmalara katılan ÖÎK başkan
lar! na, üyelere, raportörlere, onların mesailerini Devlet Planlama Teşki
latının hizmetine vermesini sağlayan ve çalışmalarını kolaylaştıran, çoğu 
zaman ev sahipliği ve sekreterya hizmetlerini üstlenen kuruluşlara, ese
rin tertibinin ve baskısının en iyi şekilde yapılması için gayret gösteren 
elemanlara ve emeği geçen bütün yardımcı personele teşekkürü zevkle 
yerine getirilmesi gereken bir şükran borcu addetmekteyim.

Yıldırım AKTÜRK
Müsteşar
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SUNUŞ

Devlet Plânlama Teşkilâtı (DPT) Müsteşarlığı, 91 sayı
lı Kanun ile ilgili Tüzük hükümleri ve 19 - 08194 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi uyarınca kurulmuş bulunan Adalet Hizmet
leri Özel İhtisas Komisyonu'nu Bakanlıklar, Yüksek Mahkemeler 
ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile Üniversitelerin 
ilgili öğretim üyelerinden oluşturarak, 19 Ekim 1982 Salı gü
nünden itibaren toplanıp çalışmaya çağırmıştır.

Bu ilk toplantıda, Müsteşar adına yapılan açış konuşma
sında, komisyon kurulmasını gerektiren neden ve amaçlar ile 
program uyarınca görev konuları belirtildikten sonra, yeni 
strateji ve hedefler belgesini ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının hazırlık sürecine göre, birinci aşama çalışmalarının 
Aralık ayının ilk yarısı içinde bitirilmesinin yararlı ve di
leğe uygun olacağı açıklanmıştır.

Komisyon, bu durum karşısında, görev konularının çok 
geniş bir alanı ve çetin sorunları kapsamakta olduğu bilinci 
içinde olmakla beraber, DFT'ce öngörülen iki aylık süre içeri
sinde istenilen çalışmaların nasıl bir yöntemle yapabileceğini 
ve ne türden sonuçlara ulaşabileceğini görüşüp tartıştı. Sonun
da, Müsteşarlığın 8.30.1982 gün 7.39-2-82-4519 sayılı çağrı ya
zısında saptanan konuların, üç alt komisyon kurularak, önce 
bunlar tarafından süratle incelenmesini ve bu konuda 
bir "Bapor" hazırlanmasını kararlaştırdı. Çağrılı kuruluş 
temsilcileri istek ve dilekleri uyarınca (1) numaralı Yargı 
Organlarının kuruluş sorunlarının belirlenmesi ve gerekli ön
lemlerin alınması, (2) numaralı Yargı Organlarının işleyiş so
runları ve gerekli önlemlerin alınması (3) numaralı Çocuk ve



yetişkin suçluluğunun önlenmesi ve kontrolünün Ekonomik ve 
Sosyal Kalkınma Planlarının bir parçası olarak ele alınması 
konularını işlemek üzere kurulan üç alt komisyon görevlen
dirildi. Bu alt komisyonlar hemen toplanarak Başkan ve Rapor
törlerini seçti ve çalışmaya başladı.

Alt komisyonlar daha sonra bir kaç toplantı yaparak 
hazırladıkları rapor taslaklarını Ana Komisyon Başkanlığına 
tevdi ettiler. Bu belgeler tüm üyelere gönderilip, 15,16,17, 
Aralık 1982 günleri toplanan Genel Kurulda görüşüldü ve tar
tışıldı.

Ancak, 3 no.lu Alt Komisyon çalışmalarının konunun özel
liği nedeniyle bir projeye bağlanarak, Beşinci Beş Yıllık Plan 
döneminde ele alınması karara bağlandı.

Ana Komisyon, bu üç günlük çalışması sırasında rapor 
taslaklarında gerekli düzeltme, ekleme ve çıkartmaları yapa
rak, bunlar arasında uyum ve birliği sağlayıp, bu "RAPOR" u 
oluşturdu.

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, bu belge kamu kesi
minde büyük bir alanı ve önemli sorunları içeren konularda çok 
kısa bir süre içerisinde yapılabilen inceleme ve araştırmala
rın ilk ve geçici sonuçlarını saptamaktan öteye bir anlam ve 
değer taşımamaktadır. Qysa, komisyonun ileride sürdüreceği ça
lışmalarıyla ortaya çıkacağı gibi, gerek yargı sisteminin iş
leyişinin yeniden düzenlenmesi, gerek öteki konularda çözüm
lenmesi gereken daha birçok sorunların bulunduğu kuşkusuzdur.



Örneğin; Ceza Adaletinde reform konusuna kısaca deri
nelim. Ülkemiz, henüz bu konuyu kr iminol o.i ik ve sosyolojik yön
temlerini de çözmek üzere ele alabilecek düzeye gelmiş değildir. 
Çocuk yargılama usulünü aşağı yukarı son' bir asır içinde tama
men çözümlemiş bulunan batı memleketleri, şimdi yetişkinlerle 
arada husule gelen açıklığı kriminolojik yöntemdeki reform ça_ 
balarıyle kapatmaya çalışmakta oldukları halde, bizde henüz ço
cuklar hakkında özel bir yargılama rejimi uygulanacak olan ço
cuk Mahkemeleri bile kurulamamıştır.

Bu durumda Türkiye, bütün ceza adalet teşkilatını, çağ
daş kriminolojinin gösterdiği yöntemlerde iyileştirmeyi, geliş
tirmeyi elbette ki, düşünemez. 0 nedenle, nüler. Türk Adaleti 
yönünden reform sorununu çok geniş ve iddialı bir düzeyde çö
zümlemek hayalcilik olur.

Bizim için amaç, işlenen suçların çabucak yargılanması
nı, davaların sürat ve kolaylıkla ve ucuz bir biçimde bitiril
mesini ve hükümlerin verilmesini sağlamak, gecikmeleri ortadan 
kaldırmak, ve Adaleti iyi, eşit olarak dağıtmayı temin etmekten 
ibaret bulunmalıdır.

Çorun bu açıdan ortaya konulunca, yapılacak ilk iş, Ül
kemizde davaların süratle sonuçlandırılmasını engelleyen husus
ların nelerden ibaret bulunduğunu tesbit etmek ve bunları gide
rici önlemleri bulmak olur.Komisyon olarak tiz, Kaporda kısmen 
bunu yapmaya çalıştık.

Ekonomik kalkınma için yatırım gereksiniminde bulunan 
memleketlerde, kaynakların ayrılmasında , elbette ki, bir takım 
tercihlerin, önceliklerin saptanması ve aslında sınırlı olan



bu kaynakların, en başta üretimle doğrudan doğruya ilişkisi 
olan alanlara aktarılması ve bu alanların takviye edilmesi ge
rekir. Bu nedenle, tüm ülke ekonomisine doğrudan doğruya üre
tici bir katkıda bubnduğu şüpheli görülen adalet tevzii alanına 
yatırımların yöneltilmemesi yolu izlenmektedir. Gerçekten, ül
kenin son beş yıla ait bütçeleri incelendiğinde, görülecektir 
ki, Adalet Bakanlığının mahkemelerin idarelerine ayrılan bütçe 
rakamlarında, ülke çapındaki genel artış karşısında, artma şöy
le dursun, aksine yıldan yıla azalma bile vardır. Belki bir kı
sım hâkim, savcı ve yardımcı memurlar kadrolarında artmalar ol
muştur; ancak, bu personelin iyi ve verimli bir şekilde çalış
masını sağlayacak araçlarda ve devletin temeli sayılan adalet 
hizmetinin ortaya koyduğu önem gözönünde tutularak bu persone
lin ekonomik ve sosyal şartlarında herhangi bir gelişme olma
mı:' t ır.

Oysa, ülkemizde nüfus mütemadiyen artmakta, şehirleşme 
ve sanayileşme ile birlikte suçlar ve uyuşmazlıklar artmaktadır. 
Bütün bu dava ve işleri görmek, suçları yargılamakla yükümlü 
olan Adalet kuruluşlarında ve bu kuruluşların kullandıkları 
maddî araçlarda bir gelişme olmamış, giderek çoğalan ve gelişen 
suçlar ve uyuşmazlıkları Adalet organları çok gerilerden izle
mek zorunda kalmışlardır. İşte en önemli sorun budur. Adalet 
işleriyle tüm ekonomi ve üretim arasındaki temel ilişkiyi kav
ramak ve kabul etmek gerekir.

12 Oylül öncesi terör olaylarının Türkiye'de üretim ve 
yatırımlar üzerindeki olumsuz etkisi ve anarşik olayların sü
ratle yargılanıp suçluların cezalan tınlamaması, dolayısıyla 
cezadan beklenen önleyici etki/..n gerçekleştirilememesi ile, 
adalet mekanizmasının etkin olmayan çalışmaları arasındaki



ilişkiler gözönünde tutulacak olursa, ülkesinde ekonomik kal
kınma amacını güden her demokratik idarenin adalet teşkilatı
nın mutlaka iyi çalışmasını sağlamak zorunda bulunduğu açıkça 
anlaşılır.

Bundan ayrı, adaletin iyi işlemesi, yalnız ekonomik 
yönü bakımından değil insan hakları ve insancıl amaçlar iti
bariyle de kendisinden hangi koşullar altında olursa olsun, 
vazgeçilmesi, fedakârlık edilmesi mümkün bulunmayan asıl amaç 
olmalıdır.

Pratikte adalet hizmetlerinden istenilen sonucu elde 
edebilmek için, öncelikle adalet mesleği özendirilmeli, iyi 
adalet personeli yetiştirilmeli, kadrodan kopmalar bu suretle 
durdurulduktan sonra mevcut kadro eksiklikleri süratle gideril
meli ve Anayasanın öngördüğü kanunlar bir an önce çıkarılmalı
dır.

Kısaca özetini vermeye çalıştığım bu "RAPOR", oldukça 
geniş bir çevreden gelen ihtisas adamları, tatbikatçılar ve 
Üniversite mensupları arasında sorunların tartışılması suretiy
le ve onların d=ğerli katkılarıyla ortaya çıkan teşhis ve çözüm 
yollarını göstermektedir. Bu bakımdan rapor ayrı bir önem taşı
maktadır.

Bu "RAPGR", Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının oluş
turulmasına katkıda bulunabildiği ölçüde amacını gerçekleştirmiş 
sayılmalıdır.

Şükrü OZOrJdİR 
Yargıtay 'jyesi ve Adalet 
Hizmetleri Özel İhtisas 
Komisyonu Başkanı
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Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planını hazırlamak üzere,
"91 sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması HMBfinda 
Kanunun"un ilgili hükümleri, 5/1122 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla yürürlüğe gitfen Tüzük hükümleri ve 19-083/Ff Sayılı 
Başbakanlık genelgesi uyarınca kurulan, "ADALET HİZMETLERİ 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU" ilk toplantısını, 19 Ekim 1982 tarihin
de Devlet Planlama Teşkilatında yapmıştır.

"Adalet Hizmetleri Özel ihtisas Komisyonu" bu toplantıda:

1- Kendi üyeleri arasından Uç ayrı alt komisyon oluştu- 
rulmas ma;

2- Oluşturulan alt komisyonlardan;

a- (I) nunaralı Alt Komisyon'un, Yargı Organlarının 
kuruluş sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri,

b- (IX) numaralı Alt Komisyon'un, Yargı Organları
nın çalışma-sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri,

c- (III) numaralı Alt Komisyon'un, Çocuk ve yetiş
kin suçluluğunun önlenmesi ve kontrolünün ekonomik ve sosyal 
kalkınma planlarının bir parçaBi olarak ele alınması konusunda 
sorun ve tedbirleri,



Belirlemek üzere ön çalışmalar yapmağına; hazırla
nacak raporların, "Adalet Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu"na 
tevdi edilmesine;

3- Alt Komisyonlarca hazırlanan raporların, Adalet Hiz
metleri Özel İhtisas Komisyonunda görüşülerek nihai raporun 
düzenlemesine;

Karar vermiştir.

Söz konusu karar doğrultusunda Yargı Organlarının 
kuruluş sorunlarını incelemek ve bu konuda alınması önerilen 
tedbirleri belirlemek üzere görevlendirilen (I) numaralı Alt 
Komisyon, aşağıda gösterilen yargı organları temsilcilerinden 
oluşmuştur.



BAŞKAN N.Yüksel TALAYMAN Adalet Bakanlığı Kanun
lar Genel Müdürlüğü Tet
kik Hakimi.

BAŞKAN VEKİLİ : Rahmi MAGAT

ÜYE : Şükrü ÖZDEMİR

ÜYE s Erdoğan AYTEKİN

ÜYE s Acar OLTULU

ÜYE s Besim DOĞUŞLU

ÜYE : HUlâgü ŞAKAR

ÜYE : ismet KÖKER

ÜYE : Hüseyin ERGÜN

ÜYE : Zeki ÇAĞATAY

ÜYE : Ahmet SEZAİ AYDIN

Avukat, Türkiye Baro
lar Birliği.

Yargıtay 8.Hukuk Daire
si Üyesi.

Anayasa Mahkemesi Ra
portörü.

Danıştay Genel Sekre
ter Yardımcısı.

Hakim Kıdemli Albay; 
Askeri Yargıtay Genel 
Sekreteri.

Hakim Kıdemli Albay; 
Askeri Yüksek idare 
Mahkemesi 1.Daire Üyesi.

Uyuşmazlık Mahkemesi 
Raportörü.

Sayıştay Uzman Denetçisi.

Hakim Binbaşı; Milli 
Savunma Bakanlığı As.
Ad.İşi.Başkanlığı 4.Şu
be Müdürü.

içişleri Bakanlığı 
Hukuk Müşaviri.

Devlet Planlama Teşkilatı Sorumluları : 
Runa Karamustafaoğlu Uzman
Ülkü Türk Güven Uzman



(I) numaralı alt komisyon, 25.10.1982 tarihinde, Adalet 
Bakanlığında yaptığı ilk toplantısında:

1- Komisyonun çalışma alanına, ekli 1 numaralı cetvelde 
belirlenen, Yargı Organları ve bağlı kuruluşları ile yargi hiz
metlerine katkısı bulunan kuruluşların dahil edilmesine;

2- Komisyonun çalışmalarında, ekli 2 numaralı cetvelde 
gösterilen sistematiği uygulamasına;

3- Komisyona katılan kuruluş temsilcilerinin, bağlı bu
lundukları kuruluşlara ilişkin sorunları ve alınması önerilecek 
tedbirleri gösteren ön raporlarını hazırlamakla görevlendiril
melerine ;

Karar vermiştir.

(I) numaralı Alt Komisyon, daha sonra 15.11.1982-22.11.1982 
29.11.1982-1.12.1982-3.12.1982 tarihlerinde yaptığı bir seri top
lantıda, üyeler tarafından hazırlanan ve ekte bulunan raporları 
ayrı ayrı incelemiş ve oybirliğiyle kabul ederek, "Adalet Hizmet
leri Özel İhtisas Komısyonu"na sunulmasını kararlaştırmıştır.



1 MJMARAI > CETVEL

II-

III-

IV- 

V-

VI-

YÜKSEK MAHKEMELER

1. Anayasa Mahkemesi

2. Yargıtay

3. Danıştay

4. Askeri Yargıtay

5. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

6. Uyuşmazlık Mahkemesi

SAYIŞTAY

YÜKSEK SEÇİM KURULU 

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ KURULUSU 

YARGI ORGANLARI VE BAĞLI KURULUŞLARI

1. Adli Yargı

a) Mahkemeler

aa) Ceza Mahkemeleri

bb) Hukuk Mahkemeleri

cc) Özel ihtisas Mahkemeleri

b) Cumhuriyet Savcılıkları

c) Adlı Sicil

d) Adli Tıp Kurumu

e) icra Daireleri

f) Ceza infaz Kurumlan ve Tutukevleri



2. idari Yargı

a) Bölge idare Mahkemeleri
b) İdare Mahkemeleri
c) Vergi Mahkemeleri

3. Askeri Yargı

a) Askeri Mahkemeler
b) Disiplin Mahkemeleri
c) Askeri Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri

VII- YARGI HİZMETLERİNE KATKISI BULUNAN KURULUŞLAR 

1. Barolar

VIII-KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OIMAKLA BERABER HENÜZ FAALİYETE 
BAŞLAMAYAN ADLİ YARGI ORGANLARI

1. Çocuk Mahkemeleri

IX- KANUNLARIN ÇIKARTMASI ÜZERİNE FAALİYETE GEÇECEK KURULUŞLAR 

1. Devlet Güvenlik Mahkemeleri



2 NUMARALI CETVEL

BUGÜNKÜ DURUM

1. Yasal Dayanak

A) Yürürlükteki mevzuat

B) 1982 Anayasa'sının, varsa, getirdiği yenilik

C) Varsa üzerinde çalışılan kanun tasarıları

2. Kuruluş Şekli

A) Başkan ve üyeler

B) Varsa raportörler veya tetkik hakimleri

C) Personel

3 • Kadro Durumu

A) Başkan ve üyeler

a- Kanuni kadro 

b- Fiilen görev yapanlar 

c- Kadro açığı

B) Raportörler veya tetkik hâkimleri

a- Kanuni kadro 

b- Fiilen görev yapanlar 

c- Kadro açığı



C) Personel

a- Kanuni kadro 
b- Fiilen görev yapanlar 
c- Kadro açığı

4. Kurulusun Özelliğine Göre. Varsa, Yapılan Hizmet 
Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim

A) Hizmet Öncesi eğitim
B) Hizmet içi eğitim

5. Son Beş Yıl itibariyle Gelen. Çıkan ve Bir Sonraki
Yıla Devreden İs Adedi ile 1983 Yılında Gelmesi Beklenen 
İş Miktarı

6. Bina ve Lo.iman Durumu

A) Bina durumu
B) Lojman durumu

7. Araç ve Gereç Durunu

A) Araç durumu
B) Gereç durumu

II- SORURLAR

(Yukarıda gösterilen sıra esas alınarak sorunların aynı 
sistematik içinde belirlenmesi)

III- ALIMASI ÖRBRİLBN TEDBİRLER

(Yukarıda gösterilen sıra esas alınarak, alınması önerilen 
tedbirlerin aynı sistematik içinde belirlenmesi)



1.2. ANAYASA MAHKEMESİ AÇISINDAN KUHULUŞ SORUNLARI

I- BUGÜNKÜ DURUM

1) Yasal Dayanak :

a) Bu yazının hazırlandığı 25 Kasım 1982 gününde Ana
yasa Mahkemesinin kuruluşu, görev ve yetkileri;

- 7.11.1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası,

- 22.4.1962 günlü, 44 sayılı "Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun",

- 27.7.1962 günlü "Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü", 
ile düzenlenmiş durumdadır.

b) Yeni Anayasamıza göre Anayasa Mahkemesi’nin görev 
ve yetkileri; kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün şekil ve esas bakım
larından, Anayasa değişikliklerinin de yalnızca şekil bakımın
dan Anayasaya uygunluğunu denetlemek; Yüce Divan sıfatıyla, 
Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu Üyelerini, Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mah
kemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsav- 
cıvekilını, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay 
Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı 
yargılamak; siyası partilerin malî denetimini yapmak ve
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kapatılma davalarına bakmak (m.69); yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına karşı öne sürülen iptal istemlerini karara bağ
lamaktan (m. 85) ibarettir.

Görüldüğü üzere, Anayasa Mahkemesinin görev ve yetki
lerinde temelde bir değişiklik yapılmış değildir. Yeni Anayasanın 
getirdiği değişikliklerin başlıcası, iptal davası açabilecek ku
rumlar ile kanunların ve Anayasa değişikliklerinin biçim yönün
den iptâli nedenlerinin sınırlanmış olmasıdır. 'Belirtilen bu sı
nırlamanın ve öteki değişikliklerin ayrıntıları, Kalkınma Planı 
çerçevesini aşan konular olduğundan burada incelenmiyecektir.

2) Kuruluş Şekli :

a) Başkan ve üyeler yönünden s

7.11.1982 günlü yeni Anayasa'da; Anayasa Mahkemesinin 
Cumhurbaşkanınca seçilecek onbir asıl ve dört yedek üyeden kurul
ması (m.146) ve Başkan ve on üye ile toplanması (m.149) kurala 
bağlanmış olmakla beraber, geçici 11. maddede, "Anayasanın halk
oyu ile kabul edildiği tarihte Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek 
üyesi olanların kadroları ile görevleri"nin devam etmesi öngö
rülmüş tür.

Belirtilen tarihte Anayasa Mahkemesinde 14 asıl, 5 ye
dek üye bulunuyordu.



Sözü edilen geçici maddenin ikinci fıkrası ise, "Ana

yasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar boşalan asıl 

üye kadrosuna, asıl ve yedek üye sayısı toplamı onbeşe ininceye 

kadar da boşalan yedek üye kadrosuna seçim yapılmaz" kuralını ta

şımaktadır.

Bugün görev başında bulunan 2 yedek üyenin 1983 yılı, 

Uç asıl üyenin de 1984 yılı içerisinde yaş sınırlarına ulaşmaları

nedeniyle emekliye ayrılmaları gerekmektedir. Böylece 1984 yılın

da asıl ve yedek üye toplamı 14'e düşmüş olacak ve yeni Anayasa 

düzenlemesine göre boşalmış sayılan bir üyelik için seçim yapıl

ması gerekecektir. Anayasa Mahkemesinin yeni düzenlemeye intiba

kı sağlanıncaya kadar bu seçimlerde Anayasanın kabul ettiği 

esas ve sıraya uyulacaktır. (Geçici madde. 11/2).

Anayasanın kabul ettiği esas ve sıranın ne olduğu ko

nusuna gelince :

"Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, 

iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay, birer asıl üyeyi Askeri 

Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurul

larınca kendi Başkan ve üyeleri arasında üye tamsayılarının salt 

çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; 

bir asıl üyeyi ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan 

yükseköğretim kurumlan öğretim üyeleri içindaı göstereceği üç 

aday arasından; üç asıl bir yedek üyeyi üst kademe yönetiçiliri 

ile avukatlar arasından seçer.



Yükseköğretim kurumlan öğretim üyeleri ile üst ka
deme yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahkemesine asıl ve 
yedek üye seçilebilmeleri için, kırk yaşını doldurmuş, yüksek
öğrenim görmüş veya öğrenim kuranlarında en az onbeş yıl öğre
tim üyeliği veya kamu hizmetinde en az önbeş yıl fiilen çalış
mış veya en az onbeş yıl avukatlık yapmış olmak şarttır."
(madde 146/2-3).

b) Raportörler yönünden s

Yakarıda "Yasal Dayanak" kesiminde sözü geçen 44 sa
yılı Yasa, Anayasa Mahkemesine, çalışmalarında yardımcı olmak 
üzere, yeteri kadar daimi ve geçici raportör verilmesini öngör
müştür (m.18.)

Daimi raportörler, Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilim
ler Fakülteleri mezunlarından Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde 
gösterilen niteliklere sahip olup sözü edilen içtüzükle düzen
lenecek olan sınav şartlarını yerine getirenler arasından, ' 
Anayasa Mahkemesi Başkanının uygun göstermesi üzerine, Başba
kan ve Adalet Bakanı tarafından müşterek bir kararname ile 
atanırlar.

Ancak, Anayasa Mahkemesine bugüne değin daimi rapor
tör alınmamış geçici raportörlere görev verilmiştir. Uygulama
nın bu yalda belirmesinin en önemli nedeni, Anayasa Mahkemesi
nin 1962 yılında göreve başladığında yoğun bir işle karşılaşması



ve adlî ve idare yargı yerlerinden alınacak raportörlerin mes
leklerinde edindikleri bilgi ve deneyimlerle yürütecekleri çalış
malarıyla hizmetin aksamadan yürütülmesi düşüncesidir.

Geçici raportörler, ihtiyaca ve Anayasa Mahkemesi Baş- 
kanmın takdirine göre, hakimlikte veyahut Hâkimler Kanunu gere
ğince hâkimlik sınıfından sayılan hizmetlerde en az yedinci dere
ce aylığını almış olanlarla, Danıştay tetkik hakimleri ve savcı
larından aynı dereceyi kazanmış olanlar ve üniversitelerin hukuk, 
iktisat ve siyasal bilimler alanlarında doçentlik yapmakta olanlar 
ve bu alanlarda çalışan doktorasını yapmış asistanlar arasından, 
Anayasa Mahkemesi Başkanınm isteği ve ilgilinin muvafakati üze
rine, mensup oldukları müesseselerin yetkili mercileri tarafın
dan tayin edilmektedir.

3) Kadro Durumu :

Başkan ve üyeler yönünden kadro durumu yukarıda belir
tilmiştir.

ihtiyaca göre kullanılmak üzere elde 14 geçici raportör 
kadrosu mevcut olup bunlardan 9'u doludur. 6 geçici raportör adlî 
yargı yerlerinden, 3'ü de Danıştay tetkik hakimliğinden gelmiştir. 
Anayasa Mahkemesinde geçen hizmet süreleri, geliş tarihlerine gö
re 6 ay ile 14 yıl arasında değişmektedir.



4) Kuruluş Özelliğine Göre, Hizmet Öncesi-Hizmet
içi Eşitim :

Böyle bir eğitim öngörülmüş değildir.

Yukarıda belirtildiği gibi, Anayasa Mahkemesine geçi
ci raportör olarak atanacaklar arasında üniversitelerin hukuk, 
iktisat ve siyasal bilimler alanlarında doçentlik yapmakta olan
lar da yer almaktadır. Bu duran, geçici raportörlerden beklenen 
hizmetin düzeyini belirten bir ölçüttür. Anılan öğretim görev
lilerine, 4.11.198ı günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, mas
rafları Üniversite bütçesinden karşılamak üzere yurt dışında 
araştınna ve inceleme yapmak olanağını tanımıştır.

1730 sayılı Yargıtay Kanunu ile 2575 sayılı Danıştay 
Kanununda kendi mensupları için aynı olanağı yaratmıştır.

0 halde, hâkimler ve bu sınıftan sayılanlar arasın
dan alınan geçici raportörlerin de, yabancı ülkelerde ve özel
likle Anayasa uygunluk denetiminin Anayasa Mahkemesi ya da Kon
seyi tarafından yapıldığı ülkelerde bu alanda araştırma ve in
celeme yapmalarını sağlamak doğrudan doğruya adalete hizmet 
olacaktır.

Bu yolda yasal düzenlemeye gidilmesi temenni olunur.



5) Son Beş Senelik İş Durumu :

Anayasaya uygunluk denetimi konusunda gelen ve çıkan 
iş durumu liste halinde aşağıda gösterilmiştir. Burada sayıla
rın niceliğini değil, işlerin niteliğini gözönünde tutmak gere
kir. Bundan başka, siyasi partilerin, sürekli inceleme yapılma
sını gerektiren mali denetim işini bu sayılara dahil etmek ola
naksızdır.

Ayrıca Yüce Divanda iki dava karara bağlanmış, iki da
vaya da halen bakılmaktadır.

Yıl Devreden Gelen Çıkan Kalan
1978 6 76 66 16
1979 16 42 49 9
1980 9 77 69 17
1981 17 16 29 4
1982 4 10 9 5

6) Bina ve Lojman Durumu :

Anayasa Mahkemesi kiralanan bir binada görev yapmak
tadır. Binanın Yüce Divan duruşmalarında kullanılan salonu, ge
nişçe bir aile konutunun salonu büyüklüktedir.



Anayasanın Geçici 11. maddesine göre, Anayasa Mahke
mesi asıl üye sayısı onbire ininciye kadar dava ve işlerde 
22.4.1962 gün ve 44 sayılı Kanunun öngördüğü toplantı yeter 
sayısı olan 15 sayısının uygulanıİmasına devam edilecektir. 
İlerideki toplantı yeter 3ayısı da 11 olacaktır. Yalnızca 
bu durum gözönünde tutulunca duruşma salonunun darlığı bakımın
dan çekilen sıkıntı kendiliğinden belirmektedir.

Ana bina ihtiyacı karşılamadığından 198i yılında 
başka binalarda daireler kiralamak zorunluğu doğmuştur.

Anayasa Mahkemesinin özel lojmanları yoktur.

II- SORUNLAR

Anayasa Mahkemesinin, yeni Anayasa ile kabul edilen 
düzenlemeye intibakını sağlamak bakımından, 22.4.1962 günlü,
44 sayılı "Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu vs Yargılama Usulle
ri Hakkında Kanun"un değiştirilmesi, ya da yeni bir yasanın 
yürürlüğe girmesi ve bu düzenlemenin Anayasanın Geçici 8. mad
desi uyarınca, ilk planda Anayasanın kabulünden başlayarak Ku
rucu Meclisin görev süresi içersinde gerçekleştirilmesi gerek
mektedir.

Sayın Cnüıurbaşkanımızın göreve başlarken seçim tari
hi konusunda yaptığı açıklamalar gözönünde tutulunca yukarıda 
belirtilen yasal düzenlemenin 1983 sonbaharından önce yapılması 
ve Anayasa Mahkemesinin tüm sorunlarının çözümlenmesi olasıdır.



Oysa, hazırlığı yapılan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1984 
yılı başında uygulama alanına girecektir. Bu açıdan bakılınca, 
Anayasa Mahkemesinin anılan Plana yansıtılacak sorunlardan söz 
etmesine yer kalmamaktadır.

Ancak, eorunlarm çözüme kavuşturulmasının, Kalkınma 
Planlarının öngördüğü hedeflere eksiksiz biçimde ulaşmasına bağ
lı olduğu da bir gerçektir.

Halen uygulanmakta olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, geçmiş Plan dönemlerindeki ekonomik ve toplumsal gelişme
leri değerlendirirken, "Kalkınma Planlarında yer alan ilke ve 
önlemlerin 1963-1977 uygulama sonuçları incelendiğinde, yönet
sel, hukuksal ve fiziksel olarak üç anabölümde gruplandırılabi- 
lecek önlemlerden, özellikle hukuksal düzenlemelerde ve yöneti
mi iyileştirmeye yönelik önlemlerde uygulama yüzdelerinin çok

(2)düşük olduğunuı gözlendiği" olgusuna yer verilmiştir. Ayrıca 
belirtildiğine göre i "Planlı kalkınmayla birlikte Türk Toplu- 
munun yapısında meydana gelen gelişmeler ve bunun doğurduğu 
ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar hukuk alanında yeni düzen
lemeleri zorunlu kılmaktadır. Hukuk, toplum hareketlerini yakın
dan izlemek, toplımıdaki yenileşmelere cevap vermek zorundadır.
Bu nedenle hukuk kuralları, toplumun eğilimlerini karşılayabil
me niteliğini kaybetmemeli ve anlaşılabilir olmalıdır. Ancak 
geçmiş uzun dönemde, hukuk düzeni ile kalkınma süreci arasında 
bütünleşme sağlanamamış, mevzuata, kalkınma hedeflerini özel 
v.e geçerli öğeler haline sokacak araç olma niteliği kazandırı- 
lamamıştır?^"Anayasanın öngördüğü ilkeler doğrultusunda, ekono
mik kalkınmanın sağlanması ve planlama ile saptanan toplumsal



hedeflere ulaşılabilmesi için, ekonomik uygulamaların vazgeçil

mez araçları olan hukuk kurallarında bir ayıklama yapılması, ge

rekiyorsa değiştirilmesi, yenilerinin konulması ve sistematize
(4)edilmesi günümüzde ivedi ve zorunlu hale gelmiştir." "impara

torluk döneminde yürürlüğe konulan bazı yasalar bugün yürürlük

tedir. Cumhuriyet döneminde üç ayrı seri nımarası altında yayım

lanan ve sayıları 10 bini aşan yasalardan bir bölümü genel, so

yut, sürekli hükümleri kapsamamakta, önemli bir bölümü ise yürür
lü)

lükteki yasaları değiştirmekte veya kaldırmaktadır.'"

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın, hedeflere ula

şılmada engel olarak gördüğü yukarıda yazılı sorunların ve Plan

da 'yer alan öteki engellerin geride bıraktığımız 4 yıllık uygu

lama döneminde giderilmiş olup olmadığı saptanmalı ve sorun tar

tışılmalıdır. Başka bir anlatımla, Yüksek Yargı Organlarının, 

kendi kuruluş sorunlarının yanı sıra, kuruluş yasalarının verdi

ği olanak ölçüsünde Plan1m sorunlarına eğilmesi doğaldır. Örne

ğin, Plan1da yer alan, hukuk kurallarının ayıklanması sorunu 

üslenilebilir. Anaymsa Mahkemesinin görevleri Anayasa'da belir

lenmiş, üyelerinin de asli görevlerinin dışında resmi veya özel 

hiçbir görev alamayacakları kuralı konulmuş bulunduğundan, sözü 

edilen konuda görev üslenmesi düşünülemezse de, Yasada yapılacak 

basit bir değişiklikten sonra geçici raportörlerinin bir bölümü 

bu alandaki çalışmalara katılabilir.



Dip Notları :

(1) Yasal dayanak arasında 27.10.1980 günlü, 2324 sayılı "Ana
yasa Düzeni Hakkında Kanun"a da yer verilebilir. Zira, adı 
geçen Kanun'un, "Milli Güvenlik Konseyince kabul edilerek 
yayımlanan bildiri ve karar hükümleri ile yayımlanan ve ya
yımlanacak olan kanunların Anayasa aykırılığı iddiası ileri 
sürülemez" kuralını koyarı 3. maddesi Anayasa Mahkemesinin 
görev alanını ilgilendirmektedir. Ancak, anılan Kanun, Anaya- 
sa'nın Geçici 3. maddesi gereğince Anayasaya göre yapılacak 
ilk milletvekili genel seçimi sonunda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanını oluşturması ile birlikte 
yürürlükten kalkmış olacaktır. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi
nin kuruluş ve görevlerini ilgilendiren temelli yasal dayanak
lar arasında söz konusu Yasa belirtilmemiştir.

(2) 12 Aralık 1978 günlü Resmî Gazete, sayfa 25, m.102

(3) " " " " " " " 218, m.1222

(4)   " " " " 219, m.1227
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ANAYASA MAHKEMESİ KURULUŞ ŞEMASI



1.3. YARGITAY

GİRİŞ :

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 166. maddesiy
le yalnız ekonomik kalkınmanın değil, sosyal ve kültürel kalkın
manın da plana bağlanmasını ve bu plan çerçevesinde yürütülmesi
ni zorunlu kılmıştır.

Üzülerek söyleyelim ki, bugüne kadar kalkınma planlarında 
daha çok ekonomik duruma önem verilmiş, sosyal ve özellikle ad
lî kalkınma ihmal olunmuştur.

Köylerden şehirlere akın, ekonomik gelişme, sermaye ve iş
çi hareketleri, zaman zaman baş gösteren buhranlar, toplumdaki 
dalgalanmalar ilh... gibi nedenler, bireyler ve bireyle toplum 
arasındaki sürtüşmeleri çoğaltmıştır.

Davaların artmış olmasına karşın, adlî kuruluş bu oranda 
genişletilmemiş ve hâkim sayısında artış olmamıştır.

I) Yargıtay'ın Tarihi Gelişimi :

Yargıtay, öbür mahkemelerin vermiş oldukları kararla
rı inceleyerek yanlış olanları bozma ve doğru olanları onama 
yetkisine sahip en yüksek bir mahkemedir. Bu nitelikte bir mah
keme, ilk kez, (Divanı Ahkâmı Adliye) adıyla 11 Zilkade 1284 
günlü padişah iradesi ile kurulmuştur.



İstanbul'un Milli Hükümetin eline geçtiği 4 Kasım 1338 
de İstanbul'daki Yargıtay'ın varlığı sona ermiş, dosyalar da 
7 Haziran 1336 tarihinde Sivas'ta kurulan Sivas Temyiz Heyetine 
devrolunmuştur.Bu kurul da 14.11.1339 tarihli ve 371 sayılı ka
nunla kaldırılmış, bunun yerine aynı kanunla Eskişehir'de (Mah
kemeyi Temyiz) adıyla bir Mahkeme kurulmuştur. 8 Hisan 1340 
(8.4.1924) günlü ve 469 sayılı kanunla, Yargıtay Şer'iye Daire
si ve bütün Şer'i Mahkemelerle, Üst Mahkemeler (İstinaf Mahkeme
leri) kaldırılmış ve Yargıtay, mahkeme kararlarının yanlış olup 
olmadığını incelemeye yetkili tek mahkeme durumuna getirilmiştir. 
1.7.1926 tarihinde yürürlüğe giren, 10.5.1926 günlü ve 834 sayılı 
Yargıtay Teşkilatının genişletilmesine ilişkin Yasa ile Yargıtay, 
hemen hemen bugünkü kuruluşuna temel olan ilkelere kavuşturulmuş
tur. 14.4.1928 tarihinde yürürlüğe giren 1221 sayılı (Temyiz Mah
kemesinin Teşkilatına dair Kanun) Yargıtay kuruluşunu biraz daha 
genişletmiştir.

334 sayılı ve 9.7.1961 tarihli Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ile bütün Adliye Hâkimlerinin ve bu arada Yargıtay Hâ
kimlerinin atanmaları yeni esaslara bağlanmış, Hâkimlerin temi
natlarının anlamı ve kapsamı Anayasada belirtilmiş, Yargıtay 
Yüksek Mahkeme olarak ilk defa Anayasada yer almıştır.

II) Bugünkü Yasal Dayanağı :

18.10.1982 tarihli 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 154. maddesiyle "Yüksek Mahkemeler" başlığı altın
da yeniden düzenlenmiştir. 1730 sayılı Yargıtay Kanunu Anayasa
da belirtilen yeni kanun çıkarılıncaya kadar yürürlüktedir.



Yeni Anayasa kuruluş bakımından önemli bir değişik
lik getirmemiş, sadece Cumhuriyet Başsavcılığı kadrosuna Baş
savcı Vekilini de eklemiş ve Başsavcı ile Başsavcı Vekilinin 
seçiminde değişiklik yapmıştır. Buna göre, Yargıtay Büyük 
Genel Kurulu kendi üyeleri arasmcten Cumhuriyet Başsavcısı ve 
Başsavcı vekili için beşer aday gösterecekdir. Başsavcı 
ile Başsavcı Vekili bunlar arasından Cumhur Başkanı tarafından 
seçilecektir.

III) Yargıtay'ın Bugünkü Kuruluş Şekli ve Organları i

1730 sayılı Yargıtay Kanununa göre bugünkü kuruluşu 
üç grup halinde özetlemek mümkündür.

1) Birinci Başkanlık

a- Birinci Başkan 
b- Birinci Başkan Vekilleri 
c- Genel Sekreterlik

2) Kurullar

a- Yargıtay Büyük Genel Kurulu 
b- Hukuk Genel Kurulu 
c- Ceza Genel Kurulu 
d- Başkanlar Kurulu 
e- Birinci Başkanlık Divanı 
f- Yönetim Kuıulu 
g- Yargıtay Haysiyet Divanı 
h- Daireler ve Tetkik Hâkimleri



3) Cumhuriyet Başsavcılığı

a- Cumhuriyet Başsavcısı
b- Başsavcı Vekili
c- Başsavcı Yardımcıları

KISACA YARGITAY KURULLARI

1) Yargıtay Büyük Genel Kurulu :

Birinci Başkanın Başkanlığında, başkan vekilleri, 
ikinci başkanlarla, Cumhuriyet Başsavcısı, C.Başsavcılık Ve
kili ve Yargıtay Üyelerinden meydana gelen kurula, Yargıtay 
Büyük Genel Kurulu denir.

2) Hukuk Genel Kurulu : (HGK)

15 Hukuk Dairesinin Başkan ve Üyelerinden oluşan kuru
la Hukuk Genel Kurulu denir.

3) Ceza Genel Kurulu : (CGK)

9 Ceza Dairesinin Başkan ve Üyelerinden oluşan kurula 
Ceza Genel Kurulu denir.



4) Hukuk ve Ce'za Daireleri :

Bir Başkan ile dört Üyeden oluşur, oy çokluğuyla ka
rar verirler. Dairelerde aynı zaman birimi içinde birden fazla 
kurul oluşturulamaz. Her Dairede yeteri kadar Tetkik Hâkimi bu
lunur. Tetkik Hâkimleri, daire başkanlarınm kendilerine vere
cekleri dosyaları süresinde inceleyip düşünceleriyle birlikte 
anlaşılacak biçimde bir rapor düzenleyip kurulda okurlar. Bu 
raporlar kurulca imzalanan karar ile birlikte ayrı bir karton
da saklanır.

Genel Kurulların Çalışmaları :

Hukuk ve Ceza Genel Kurulları, bu kurullara bağlı da
ireler sayısının en az iki katı üye ile toplanır. Buna göre, Hu
kuk Genel Kurulu Birinci Başkan (yokluğunda Birinci Başkan Veki
li) ile birlikte en az 31 kişi (Daire Başkanı ve Üye) ile topla
nır. Ceza Genel Kurulu efe, aynı şekilde 19 kişi ile toplanır.

Hukuk ve Ceza Genel Kurulları, toplantıda bulunanların 
üçte iki çoğunluğu ile karar verirler. Ancak, birinci toplantıda 
üçte iki çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda bulunanların 
yarıdan bir fazlasıyla karar verirler. Bu kurullarda da yeteri 
kadar Tetkik Hâkimi bulunur.



YARGITAY'IN İŞLEYlŞÎ

GENEL OLARAK :

1) Yargıtay, Adliye Mahkemelerinden verilen nihai karar 
ve hükümleri, temyiz ve karar düzeltme isteği üzerine son merci 
olarak inceleyip karara bağlar. (Yeni Anayasa madde 154, I; Yar
gıtay Kanunu m.3)

2) Yargıtay, kanunlarla gösterilen belli davalara ilk 
ve son derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay'ın ilk ve son 
derece mahkemesi olarak verdiği kararlardan bazısı kesin olup 
temyiz edilemezler.

3) Bundan başka Yargıtay, Kanunlarla verilen diğer işle
ri de görür.

YARGITAY'IN İŞLEYİŞİNİ DÜZENLEYEN İLKELER

Anayasanın 154. maddesi hükmüne göre Yargıtay, en yüksek 
Mahkemedir. Bunun kararlarını inceleyerek bozma ve onama yet
kisine sahip ikinci bir Mahkeme yoktur. İşleyişe egemen olan 
ilkeler şunlardır:

1) Yargıtay bir mahkeme olduğu için, hiç bir işe .doğru
dan doğruya el atamaz. İşler ancak, ilgili öael bir kişinin ve
ya savcının isteği üzerine Yargıtay'ca incelenebilir. Kural bu 
olmakla beraber her dönemde ilgili bir kişinin veya savcının 
isteği olmaksızın doğrudan doğruya (resen) Yargıtay'a gönderi
len ve orada incelenen Yasalar ile belli edilen işler vardır. 
Bunlar ayrık durum meydana getirirler.



2) Yargıtay, bir Üst Mahkeme olduğu için ancak Alt Mah
kemelerce verilmiş bir kararın hukuka aykırılığı ileri sürüle
rek bozulması isteklerini inceleyebilir. Karara bağlanmış ol
mayan bir davaya bakamaz. Yasaların gösterdiği hallerde bir kı— 
sim hukuk ve ceza davalarına ilk ve son mahkeme olarak bakabil
mektedir. Bunlar istisnai hallerdir.

3) Yargıtay'ın bir işin esasını, özünü inceleyebilmesi 
için "temyiz şartı" denilen bir takım şartların gerçekleşmiş 
elması gerekir. Kararın temyiz edilebilen kararlardan olması, 
temyiz süresinin geçirilmemiş bulunması vs. gibi haller temyiz 
şartlarıdır. Bu şartların gerçekleşmemiş olması halinde temyiz 
dilekçesi reddedilir.

4) Daireye gelen bir iş, önce takrir denilen bir özeti 
çıkarılmak üzere bu işle görevlendirilen bir kimseye verilir. 
Bugünkü durumda bu iş Tetkik Hakimlerine yahut bir üyeye ve
rilmektedir.

5) Yargıtay kararlarında gerekçe gösterilmesi, yasa ile 
Yargıtay'a yüklenmiş önemli bir ödevdir.

6) Yargıtay, bir dosyaya, ancak Yasanın belirttiği yol
lara göre el atabilir. Yasada gösterilmeyen, veya kapalı tutu
lan bir kanun yoluna ilişkin hükümleri kıyas yoluyla inceleye- 
mez.

7) Yargıtay, temyiz isteğinde bulunanın hukuki dunanunu 
ağırlaştıracak nitelikte bir karar veremez, (aleyhe bozma yasağ:



YARGITAY KURULLARININ GÖREVÎ

1- Hukuk ve Ceza Daireleri :

Hukuk ve Ceza Dairelerinin görevleri, Yargıtay Ka
nununun 13. maddesinde ve diğer özel kanunlarda gösterilmiştir. 
Daireler arasındaki ilişki bir görev ilişkisi olmayıp, iş bölü
mü esasına dayanır.

2- Hukuk Genel Kurulunun Görevleri :

Başlıca dört ana görevi vardır.

a) Mahkemelerin, Yargıtay dairelerinin bozma karar
larına karşı vermiş oldukları direnme kararlarını temyizen in
celeyip kesin olarak karara bağlar. (Yargıtay Kanunu m. 17/1; 
H.U.M.K. m. 429,2)

b) Yargıtay Başkanı, üyeleri ve C.Başsavcısı ile, 
kanunen onlar durumunda bulunan kimselere karşı açılacak görev
den doğan tazminat davalarına ilk mahkeme olarak bakar ve bu 
davaları kesin hükme bağlar (Yargıtay Kanunun 3/2 H.U.M.K.
m.573 ve devamı).

c) Yargıtay özel dairelerinin ilk mahkeme olarak 
verdikleri hüküm ve kararları temyizen inceler (Yargıtay Kanu
nu madde 17/3).



d) Hukuk Genel Kurulu, bazı hallerde içtihatların bir
leştirilmesine de karar verir (Yargıtay Kanunu madde 17/2).

3- Ceza Genel Kurulu :

a) Ceza mahkemelerinin temyiz edilen direnme kararlarını,

b) C.Başsavcılığının itiraz ve karar düzeltme isteklerini 
inceleyip karara bağlar.

c) Ayrıca Ceza Dairelerinin ilk mahkeme sıfatıyla verdi
ği kararların temyiz incelenme yeridir.

d) Ceza Dairelerinin içtihatlarını birleştirir.

YARGITAY'IN BUGÜNKÜ KADRO DURUMU

Yargıtay 201 üyeden oluşmaktadır. Halen 1 Birinci Baş
kan, 2, Birinci Başkan Vekili, 24 İkinci Başkan, 1 Cumhuriyet 
Başsavcısı 1 Cumhuriyet Başsavcısı vekili olmak üzere 1 !0 
üye bulunmakta, bunlardan bir üye Genel Sekreterlik, 6 Üye 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği, 6 Üye Yüksek Seçim 
Kurulu Üyeliği, 3 Üye Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliği yapmaktadır
lar. 31 Üye kadrosu boş bulunmaktadır.
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YARGITAY 1IN DİĞER PERSONEL KADROSU

UNVANI ş_ ADEDİ :
Yazı işleri Müdürü 26
Kalem Şefi 68
Kâtip 280
Özel Kalem Müdürü 1
Personel Müdürü 1
Yayın İşleri Müdürü 1
Levazım Müdürü 1
Daire Müdürü 2
Müdür Yardımcısı 2
Kütüphane Müdürü 1
Yayın Şefi 1
Daktilo 3
Sayman 1
Veznedar 1
Memur 7
Ayniyet Muhasibi 1
Baş Şoför 1
Şöför 33
Teknisyen 2
Daire Tabibi 2
Biolog 1
Baş Hemşire 1
Hemşire 1
Sağlık Teknisyeni 1
Laborant 1
Mübaşir 31
Odacı 134



tİHVANI _________________ ı ADEDİ :

Bahçıvan 2
Ahçı 3
Teknisyen Yardımcısı 10
Teksirci 1
Gece Bekçisi 9
Sözleşmeli Doktor (Fizik Tedavi) 1

İHTİYACIMIZ OLAN KADROLAR

İ İHVANI  l ADEDİ :
Söför - 6
Teknisyen Yardımcısı 2

İHTİYACIMIZ OLAN 1-4. DERECEDE KADROLAR

UNVANI_________ ş_ DERECESİ ADEDİ
Yazı İş.Müdürü 1 4
Daire Tabibi 1 1
Yazı İşleri Müdürü 2 1
Yazı İşleri Müdürü 2 1
Yazı İşleri Müdürü 3 9
Kalem Şefi 3 5
Daire Tabibi 3 1
Yazı İşleri Müdürü 4 3
Kalem Şefi 4 7
Baş Hemşire 4 1



Yargıtay'da halen 220 Tetkik Hakimi bulunmaktadır. 
Bunların kadroları Adalet Bakanlığı Taşra teşkilatında görül
mektedir. 12 E.ylül'den sonra çıkarılan Danıştay Kanununa göre 
Danıştay Tetkik Hakimleri Danıştay kadrosu içinde bulundukları 
halde Yargıtay'da çalışan Tetkik Hakimleri Yargıtay kadrosu 
içerisinde bulunmamaktadır. Bunlar maaşlarını Ankara Adliyesin- 
den almaktadırlar. Maaş tahakkuk memuru Ankara Cumhuriyet Sav
cılığıdır.

YARGITAY'IN SORUNLARI

I- İŞ DURUMU ;

Yüksek Mahkeme olan Yargıtay bir kanun yolu Mahke
mesidir. Ancak, ilk mahkemeler ile Yargıtay arasında başka ül
kelerde olduğu ikinci derecede ara mahkemeleri bulunmadığı için, 
Yargıtay'ın işi çok ağırdır. İlk derece Mahkemeleri yeter dere
cede kuvvetli elemanlara sahip değildir. Bu nedenle Yargıtay, 
olaylara dahi el atmak gereğini duvmaktadır. Bu durumu onu 
bir ilk mahkeme haline getirmekten ve işlerin daha çok çoğal
masına neden olmaktadır.

Oysa Yargıtay, davayı yeni baştan gören, maddi mese
leyi inceleyen bir derece mahkemesi değil, yasaların hukuk ku
rallarının bütün yurtta, aynı şekilde anlaşılmasını, uygulanma
sını, tek kelime ile mahkeme kararlarında istikrarı ve hukuk 
uygulamasında birliği sağlamakla yükümlü bir istinaf mahkeme
sidir. Ancak, bugün genel biçimde açıklamaya çalıştığımız iş 
yoğunluğu Yargıtay'ı asıl görevinden saptırmıştır.



SON BEŞ YILA AİT GELEN VE GEÇEN YILDAN DEVREDİLEN İS

YIL
DEVİR EDİLEN 
VE GELEN ÇIKAN DEVİR EDİLEN

1977 232.743 210.855 21.888
1978 237.700 219.478 18.222
1979 240.175 224.985 14.997
1980 238.765 222.049 16.716
1981 239’. 484 22 7.774 11.709

(Bu rakamlar yıllık iş cetvellerinden alınmıştır.)

1967-1968 de elde edilen rakamlara göre, Amerika 
Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinin yıllık ortalama iş mik
tarı (400), İsviçre Federal Mahkemesinin (1000) Alman Yargıtay' 
mm (9000-10.000), Fransa Yüksek Mahkemesinin (25-30) hin Al
man İstinaf Mahkemesinin ise (50-60) bin civarındadır. Oysa biz
de aynı dönemde ve 1966 yılında Yargıtay'ın iş toplamı 196.000 
küsurdur. (Yargı Yılı Açış Konuşmaları 1943-1978 s. 249).

İstatistikler 1962 takvim yılında, geçen yıldan devir 
edilenler de dahil olmak üzere, Yargıtay'da mevcut iş sayısının 
210.000 rakamını aştığını göstermektedir. Bu rakamlar Yüksek 
Mahkeme Hakimlerinin nasıl bir gayretle çalıştıklarını göster
meye yeter.



Bu rakamlar Alman ve Fransız Yargıtay'larının hukuk 
bölümlerinden çıkan karar sayıları ile karşılaştırılır ise,
Tlirk Yargıtay'ının, Alman Yargıtay'ından 40 kat ve Fransız Yar
gıtay'ından 20 kat fazla iş çıkardığı anlaşılır. Gerçekten Al
man Yargıtay'ı Hukuk kısmı, 1961 yılında mevcut 5.000 işden an
cak 2.500 kadarını, Fransız Yargıtay'ı ise 15-000 işden ancak 
5.000 kadarını karara bağlayabilmişlerdir.

Şu duruma göre, Türk Yargıtay'ı mevcut işlerin f» 90'dan 
fazlasını karara bağladığı halde, Alman Yargıtay'ında bu nisbet 
İ° 50 ve Fransız Yargıtay'ında 35 civarındadır. (Fransız Yargı
tay'ına ait rakamlar Comu ve Foyer'in Procedure Civil adlı ese
rinden sh.210; Alman Yargıtay'ına ait rakamlar ise Federal Ada
let Bakanlığının 1962 yılına ait raporundan alınmıştır).

Hukuk Genel Kurulu haftada Çarşamba ve Cuma günü ol
mak üzere iki gün toplanmaktadır. Haftanın bu iki gününde daire 
mesaisine kanun bakımından imkan bulunmamaktadır. Şu durumda dai
re çalışmaları hafta tatilide gözönünde tutulmak suretiyle 3 gü
ne inhisar etmektedir. 45 gün adli tatil Milli ve Dini Bayram tatil
leri de gözönünde tutularak dairelere gelen işler, geri kalan ça
lışma günlerine dağıtıldığı takdirde her daire yılda 1280 saat 
çalışmakta ve günde 8 saat çalışması halinde her dosyaya ancak 
8 dakika ayırabilmektedir.

Bu kadar kısa sürenin dosyaların gereği gibi incelen
mesine, . kararların istenilen şekilde ve gerekçeli olarak yazıl
masına elvermiyeceği aşikardır. Yargıtay Hakimleri tatil günleri
ni dahi resmi işlere hasrettikleri halde terakümü önleyememektedir- 
ler.



Mahkemeler de işe boğulmuş durumdadır. Gündemine 
30-40 duruşma koyan mahkemeler çoğunluktadır.

II- ÖNLEMLER VE İLKELER :

Yargıtay'ın en büyük sorunu iş yükünün ağırlığıdır. 
Vatandaş, davasının süratle, hakka, adalete ve maddi meseleye 
uygun şekilde görülüp bitirilememesinden şikayetçidir. Her yö
nüyle haklı olan bu şikayetlere son vermek, kararlarda isabet 
derecesini artırarak mahkemelere güven, inanç ve saygıyı sağla
yabilmek demokrasiye dayanan bir idarenin başta gelen görevle
rindendir.

ISoruna çözüm ararken yaklaşım ilkelerinin belirlen
mesi gerekir. Her insan gibi Hakimler de yanılabilirler. Bunun 
sonucu yanlış kararlar verebilirler. Bundan başka, bir kaç anla
ma gelebilen bir hukuk kuralının yorumlanmasında mahkemeler ara
sında görüş ayrılığı olabilir. Yargı kararlarının doğru olması, bu 
kararlarda yanılma bulunmaması, devletin temel işlerinden olan 
adalet dağıtma işinin başlıca ilkesidir.

Yanlış karar verilmesini önlemek düşüncesiyle, mahke
me kararlarının daha yüksek bir mahkemeye inceletilmesi ve bu 
kararlar içinden yanlış olduğu anlaşılanların Yüksek Mahkemece bo
zulması ve doğru olduğu anlaşılanların ise, doğru oldukları be
lirtilerek onlar üzerindeki yanlışlık kuşkusunun kaldırılmasi 
ilkeleri benimsenmiştir. Çağdaş hukukta kararları üst düzeyde 
inceletme işi bazen sadece Yargıtay gibi YükBek bir mahkemeye, 
bazen de bir Üst Mahkeme (İstinaf Mahkemesi) ile birlikte Yar
gıtay adında bir yüksek mahkemeye yaptırılmaktadır.



Üst Mahkemeler, ilk mahkemeler kararlarını hem olay
ların sabit sayılıp sayılmamasında yanlışlık olup olmadığı, hem 
de hukuk kurallarının sabit sayılan olaylara uygulanmasında yan
lışlık bulunup bulunmadığı yönlerinden incelemekle yükümlü tu
tuldukları halde, Yargıtay kural olarak davadaki olayların (mad
di meselenin) incelenmesi ile ilgilenmez; o, sadece hukuk kural
larının doğru uygulanıp uygulanmadığının (Hukukî meselenin) in
celenmesi ile ödevli tutulur. Üst Mahkemeler bulunmayan ülkeler
de dahi, Yargıtay hiç değilse bilimsel olarak yanlız hukuk kural
larının doğru uygulanıp uygulanmadığını incelemekle görevlidir.

Anayasamızın 10. maddesinde "herkes ... kanun önünde 
eşittir" denilmiştir. Hukuk kurallarının, ülkenin her yanında 
aynı anlam verilerek uygulanması eşitlik ilkesinin gereğidir.
1730 sayılı Yargıtay Kanununa göre Yargıtay hukuk uygulamaların
daki biribirini tutmazlıklan önlemek amacıyla kurulmuştur.

Oysa Yargıtay'ın yukarıda açıklanan ağır iş yükü al
tında İçtihat Mahkemesi olarak görevini yapamadığı herkes tara
fından kabul edilmektedir. 0 halde, en önemli tedbir iş yükünün 
azaltılmasıdır. Bunun için neler yapılabilir?

İş yükünün hafifletilmesi için;

1- Yargıtay daire sayısını ve buna paralel olarak üye 
sayısını artırmak,

2- Yasalarda değişiklik yaparak iş yükünü hafifletmek,



3- Yargıtay ile ilk mahkemeler arasında bir üst derece 
mahkemesi (İstinaf Mahkemesi) kurmak,

Şeklinde birçok tedbir ve öneri ileri sürülmektedir.

Yargıtay'da daire sayısını artırmak geçici bir ted
bir olmaktan öteye gidememektedir. Esasen dünyanın hiç bir 
yerinde bu kadar çok sayıda üyeye sahip bir yüksek mahkeme 
mevcut değildir. Şimdiye kadar bu yol sürekli bir şekilde de
nenmiştir. En son 1.6.1973 tarihinde yürürlüğe giren 1730 
sayılı Yargıtay Kanunu hukuk daireleri sayısını 11'den 15'e 
Ceza Dairelerinin sayısını ise 9'a çıkarmış olduğu halde, bu
güne kadar tutulan istatistik rakamları, daireler adedinin 
çoğaltılmış oluşunun bir ferahlık yaratmadığını göstermiştir.

Yargıtay Genel Kurulunda (Hukuk) 1-2 yıldan beri 
tetkik sırası bekleyen davalar vardır. Halk bundan şikayet
çidir. İşin iç yüzünü bilmedikleri için kabahati Yargıtay 
Hakimlerine yüklemektedir. Yargıtay Hâkimleri*, Yargıtay 
ve Mahkemeler Kuruluş Kanunlarının çalışmaları engelleyici 
hükümlerinden, ikinci derece mahkemelerin kurulmamasından, Yar 
gıtay'm altından kalkılamayacak kadar yoğun işe boğulmuş 
olduğundan şikayet etmekte ve gereği gibi çalışma imkânı bu
lamadıkları için üzülmektedirler.

Artan iş sayısına karşılık, yeni daire kurmanın so
runa bir çözüm getirmediği, aksine aynı tür davaların daire
ler arasında dağılması sonucu, değişik biçimde çözümlendiği



ve içtihat aykırılıkları nedeniyle Yargıtay'ın, kendisinden 
beklenileni yapamadığı ortaya çıkmaktadır. 0 nedenle bu yolu 
bir tedbir olarak düşünmüyoruz.

Komisyonumuz,

1- Yasalarda değişiklik yapılması,
2- Üst Mahkemelerin kurulması,

suretiyle iş yükünün hafifletilebileceğine inanmak
tadır.

1- Yasalarda yapılacak değişiklik hangi ilkelerin etki
si altında kalacaktır?

Bu olağanüstü yük, ancak kökten ve olağanüstü çarele
re başvurularak, ortadan kaldırılabilir. Bu konuda benimsene
cek çarelerin, adaletin gerçekleşmesine engel olmaması da ge
rekmektedir. Yalnız bütün kararların yüzde yüz yasaya uygunlu
ğunu sağlama uğruna Yargıtay' ı, altından kalkamayacağı bir yük 
altına koyarak işlerin yıllarca geçikmesine göz yummak ve böy- 
lece uzun yıllar sonra verilmiş olması nedeniyle, sosyal göre
vini yerine getirmeyen yargı kararlarına, sadece hukuka uygun 
bulunmaları dolayısıyla önem vermek, hiç bir zaman doğru olamas 
Bunun için, bir takım sınırlandırmalar koymak veya bugün konul
muş olan sınırlandırmaları belli bir ölçüde genişletmek, bundar 
doğacak haksızlıkların,birçok işlerin, daha çabuk karara bağlaı 
masından doğacak sosyal yarar ile karşılanacağını gözden uzak 
tutmamak gerekir.



Usul hükümlerinin asıl amacı, bir takım sınırlandır
malar koyarak, bir takım hakların yitirilmesini göze alarak, 
hakların büyük çoğunluğunun daha ucuz, kolay ve çabuk bir biçim
de yerine getirilmesini sağlamaktır. Hakların büyük bölümünün 
daha iyi bir biçimde yerine getirilmesi şarttır. Yoksa, her ne 
pahasına olursa olsun, bütün hakların en iyi biçimde yerine ge
tirilmesini sağlamak değil.

Şayet usul hükümleri, salt olarak bütün hakların en 
iyi bir biçimde eksiksiz ve mutlak olarak yerine getirilmesini 
sağlamak için.konulmuş olsaydı, hukukta dinlenilecek tanıkların 
liste ile sınırlandırılması, yine hukukta yasa ile veya hâkim 
kararıyla belli bir iş veya işlem yapılması için davadaki taraf
lara kesin mehil verilmesi ve mehlin geçirilmesinden sonra, o işi 
veya işlemi yapmak yetkisinin sona ermiş sayılması, hukukta ve 
cezada eski hale getirmenin ve temyiz isteğinde bulunmanın bel
li bir süreye ve bir takım "temyiz şartı" denilen şartlara bağ
lanması hukukta ve cezada bir takım kararların "kesin karar" 
sayılarak onlara karşı kanun yollarının kapalı tutulması gibi 
kurallara yasalarda yer verilmemesi gerekirdi.

Hukuk hükümlerini koymada, azı çoğa feda etme düşün
cesi hakim olmaktadır, özellikle usul hükümlerinde her alanda 
en iyiyi gerçekleştirme yerine bir takım hakları korumaktan vaz
geçip, geri kalanını daha iyi koruma amacı güdülmektedir. Hakda 
aşırı dar tutuş, en büyük haksızlıktır. (Dr.Recai Seçkin, Yar
gıtay 1967 sh. 171).
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İşte biz, yukarıda açıkladığımız görüş çerçevesin
de ve bu ilkeye bağlı kalarak 1730 sayılı Yargıtay Kanunu ile 
diğer kanunlarda ve usul kanunlarında bir takım değişiklikler 
yapılmasını istiyoruz.

a) Kurulların Küçültülmesi :

Yargıtay dairelerinde incelenen işler iki türlüdür.

1) Özelliği bulunmayan ve benzeri sık sık daireler
den geçen işler

2) Özelliği bulunan işler,

Özelliği bulunmayan işler, her zaman geçtiği için 
bunlar üzerinde kurulca duraksama ve uyuşmazlık olmaz. Bu işle
re ait kararlar, şeklen ve anlam itibariyle bir değişiklik gös
termez. Çoğu kez formül kararlar şeklinde düzenlenir. Bunların 
üç veya beş kişilik kurulca incelenip karara bağlanması halin
de kararlar arasında hemen hemen hiç bir değişiklik beklenemez.

Yargıtay'ca incelenen işlerin ortalama % 901ını bu ni
telikte işler teşkil eder. Bu işlerin üç kişilik kurulda incele
nip karara bağlanması ile işlerin $ 90'mın daha çabuk bitiril
mesi sağlanacağı gibi; hukuki güvenlik bakımından hiç bir zarar
lı dunmı meydana gelmez.

►



Özelliği bulunan içler ise, ara sıra geçen, yahut ka
rara bağlanmalarında uygulanacak hukuk kuralı veya bu kuralın 
anlamı üzerinde görüş ayrılığı bulunan işlerdir. Bu gibi işle
rin üç veya beş kişilik kurulda karara bağlanması halinde çıka
cak kararlar başka olabilir. Bundan başka delillerin değerlen
dirilmesinde üç kişilik kurulda görüş birliğine varılamayan du
rumlarda da iş, beş kişilik kurulda karara bağlanacak olursa, 
üç kişilik kurulun çoğunluğunun vardığı sonuçtan başka bir sonu
ca varılabileceği düşünülebilir.

Bütün bu işlerde yani, özelliği bulunan işlerde ve ce
zada doğrudan doğruya temyiz incelemesinden geçen işlerde beş ki
şilik -kurulun yetkili olduğunu kabul etmek icabedecektir.

Bunun için dairelerde beş kişilik asıl kurul yanında 
üç kişilik bir veya birkaç kurul oluşturulmak suretiyle yasal 
çalışma imkanı sağlanmış ve işlerin daha çabuk bitirilmesi yolu
na gidilmiş olur.

b) Bugünkü Yargıtay Üye kadrosunun, genel kurulların top
lanarak direnme kararlarını veya içtihadı birleştirme işlerini 
görüştüğü günlerde dahi dairelerin çalışabilmesini sağlamak üzere 
artırılması yoluna gidilmelidir. Zira üyelerin kanunlar gereği 
diğer kurullarda da görevli oldukları hususu gözden uzak tutul
malıdır.



c) Çok, sayıda üyenin dairesi dışında çalışması sonunda 
daire işlerinin aksamasına yol açılmaması için Başkanlık Diva
nı ve Yönetim Kurulları Üye sayılarının indirilmesi gerekir.

d) Genel kurullar, Hukuk ve Ceza dairelerinden alınacak 
birer üye ile kurulabilir. Bu kurullar ilk toplantıda dahi oy 
çokluğuyla karar verebilmelidirler. Böylece toplanma ve işle
rin görüşülmesinde kolaylık elde edilmiş olur. 1730 sayılı Ya 
sanın ilgili hükümlerinin kısa zamanda değiştirilmesi gerekir.

içtihadı Birleştirme Kurullarını da bu sayılar gözönün- 
de tutularak teşkil etmek mümkündür.

e) Yargıtay'a yeni bir daire eklenmesi :

Esasla ilgili olmayan incelemeler daireleri meşgul 
etmektedir. Bunlar Yargıtay'a gelen dosyaların sayıca kabarık 
bir bölümünü teşkil etmektedir. Örneğin; yanlış dairelere gön
derilen dosya sayısı 1977 yılında 19035, 1978 yılında 21.422, 
1979 yılında 18.614, 1980 yılında 18.488, 1981 yılında 18.915 
dir. Şu durunda yılda ortalama 19.000 civarında dosya yanlış 
dairelere gönderilmekte ve bu yüzden anılan dosyaların ince
lenme işi gecikmektedir.

Temyiz koşullarının incelenmesi işi de, esasa iliş
kin işlerden sayılmaz. Esas incelemeden önce dosyalar daireler
ce bu bakımdan ilk incelemeye tabi tutulmaktadırlar. Bazan tem
yiz süresinin geçmiş olduğu veya harç yahut depo parasının



yatırılmamış bulunduğu, yahut kararın temyize tabi kararlar
dan olmadığı anlaşılmakta ve hukuk davalarında bu hususta karar 
verilmek üzere dosyalar yerel mahkemeye geri çevrilmektediı*.

Yerel mahkemece temyiz koşulları hakkında karar veril
dikten sonra dosya yeniden Yargıtay'a gönderilmektedir.

îşte bütün bu işleri dosya Yargıtay'a gelir gelmez 
incelemek, dilekçenin reddi, dosyanın ilgili daireye gönderil
mesi yahut görevsizlik, yetkisizlik ve sair kararlarını temyiz 
itirazları bakımından inceleyip onama ve bozma şeklinde karar 
vermek üzere Yargıtay'da yeni bir özel daire kurulmalıdır. Dai
relerin iş yükünü lüzumsuz yere artıran, incelemelerin çabuk 
yapılmasına engel olan bu işler kısa yoldan çözüne kavuşmuş ola
caktır.

Aslında, kurulmasını istediğimiz bu dairenin bir ben
zeri eski mevzuatta da vardır. Gerçekten, 19 cemazielahir 1296 
tarihli mehakim Nizamiye Teşkilatı Kanunu Muvakkatinin 4 faslı 
tadilinde birinci maddede, temyiz mahkemesindeki İsdida Daire
sinden söz edilmektedir.

"Madde I, Mahkemeyi Temyiz, Hukuk ve Ceza ve İstida 
Dairelerine münkasimdir."

İşin ivediliği ve önemi gözönünde tutularak, Beş yıl
lık Kalkınma Planı beklenmeden ilk inceleme dairesinin kurulması 
gerekir. Bu bakımdan 1730 sayılı Yargıtay Kanununun aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi mümkündür.



"Yargıtay'da 15 Hukuk, 9 Ceza Dairesi ve 1 ilk İncele

me Dairesi (Dilekçe dairesi) vardır.

İlk İnceleme Dairesinin görevi, önce Hukuk ve Ceza da

valarına ilişkin (Temyiz ve Karar düzeltme) dilekçelerin kanuna 

uygun bulunanlarını kabul ve temyiz süresinin geçmesi veyahut tem

yiz koşullarının bulunmaması veya hükmün temyize tabi olmaması 

nedeniyle kabul olmayanları reddetmek ve kabul ettiği dilekçeler

den görevsizlik ve yetkisizlik, davanın açılmamış sayılması ve 

cezada zaman aşımı veya af nedeniyle davayı ortadan kaldıran ka

rarlarla, Başkanlar Kurulunca bu daireye tevdi edilen temyizi ka

bul hükümleri temyizen rüyet ederek bunlar dışında olan dilek

çeler dosyası ile birlikte ilgili dairelere gönderilen ve merci 

tayini ile dava nakli dilekleri hakkında hüküm vermekten ibaret

tir. "

f) Kanunlar ayıklanmalı, dağınık olanlar birleştirilmen, 

iyi kanun yapılmalı, mahkemeler ile Yargıtay güçlü hakimlerle 

takviye edilmelidir. îş cetvellerini bir de verilen kararların 

nitelikleri açısından inceleyelim.

YIL ONAMA BOZMA

19 77 113056 52594

1978 121087 54010

1979 120321 58401

1980 123912 53510

1981 130709 53130



Usul ve Yasalara aykırı verildiklerinden ötürü Yük
sek Mahkemece bozulan hükümler, onanan hükümlerin ortalama ola
rak % 50 sini teşkil etmektedir. Onaylanan işlerin, Yüksek Mah
kemeye belki karar tashihi yoluyla bir kez daha gelebilmesi ih
timaline karşılık, bozma üzerine verilen kararların bir kaç kez 
Yargıtay'a gidip gelmesi söz konusudur. Bu durum işlerin çoğal
masına etken olmaktadır.

Hakimin isabetli karar verebilmesi için yetenek, ah
laki seciye gibi kişisel özelliklerinin yanında, Medeni Kanunun 
1. maddesinde öngörülen kaynakları, başka deyimle kanunları, tü
zükleri ve örf ve adet hukukunu çok iyi bilmesi ve geniş bir hu
kuk kültürüne ve hayat görüşüne sahip bulunması gerekir.

Kanunlarımız anlam bakımından değişir şekilde yorum
lanmaya elverişli, dağınık tedvin ve tadil edilmiş, nüfuz edile- 
mivecek derecede kalabalık ve. karışıktır.

Adalet Hizmetlerinin iyileştirilmesinde, yahut bir 
Adliye reformunda, genellikle hakimler esas olarak alınır, iyi 
hakimler elinde kötü kanunların da işe yarar hale sokulacağı id
dia edilir.Şüphesiz bu iddialardaki gerçek inkâr edilemez. Fakat 
en iyi bir hakim sınıfının bulunması halinde dahi, kanun gibi 
aracın rolü, önemi küçümsenemez.

Tecrübeli, bir Alman Hukukçusu (Eugen Schiffer) çok 
güzel ve yararlı bir eserinde şöyle diyor:



"Bafael elleri olmaksızın dahi belki bir büyük 

ressam olabilirdi. Fakat en iyi, en zeki, geniş bilgili, en 

çalışkan bir yargıç eğer uygun bir bürosu, yeterli yazı mal

zemesi yoksa, başarılı bir verim alamayacak ve bunlarsız kö

türüm bir halde kalacaktır. Her halde Yargıcın iş görebilme

si için iyi aletlere ve en önemlisi iyi kanunlara ihtiyacı 

vardır. Hele uygulamanın gösterdiği gibi herşey kanundan bek

lenirse; bugün kanunlarımızın sayısı içinden çıkılamıyacak 

raksmLara ulaşmıştır. (8000-9000)

Kanun iyi, duraksamaya yer vermeyecek derecede açık 

ve kesin olmalıdır. Kanun, yol gösteren ve tehlikeleri işaret 

eden deniz fenerlerine benzetilir.

Bunlar halkın ilişkilerini ve hukuksal hareket yol

larını, huzur ve güvence altına almak, fertlerin, topluluğun 

menfaat alanlarını, hudutlarını açık, ölçülü ve en elverişli 

şekilde çizmek amacıyla konur.

İyi kanunların ekonomik yararları büyüktür. Hukuk

çular için, hakim için emek, vakit, para israflarına meydan 

vermez. Birey ve devlet örgütlerinde tasarruf sağlar. Gerçek

ten hukukçu, kendi hak ve yükümlülüklerini her şeyden önce 

kanunun içeriğinden anlayacak, çıkaracaktır.



Hakim kendi duygusuna ve keyfine göre karar vere
mez. Medeni Kanunun 1. maddes , hakimin aşırı bir serbest 
hukuk anlayışını reddeder. Bu madde hakime yol gösteren en 
önemli ilkeyi ve uygulama alanındaki sırayı göstermektedir.

Kanun mükemmel olmalıdır. Kanun koyan kendi görevi
ni yapmayarak bunu benimsemeyerek işi hakime devredemez.

Norm koyma tekniğinin geliştirilmesi gerekir. Bize 
göre, başka bir uzmanlık dalını ilgilendirse bile, kanun tas
lağının mutlak surette bir hukukçu tarafından hazırlanması 
gerekmektedir, Örneğin; tarım alanını veya endüstriyi ilgilen
diren bir kanunun hazırlanması, bir ziraat yahut makina mühen
disine bırakılmamalı, bunların işin özelliği hakkmdaki görüş 
ve bilgilerinden yararlanılarak kanunun belli bir sistem içinde 
hazırlanması iyi hukukçuva verilmelidir.

Kanunların uygulanmasına ait tüzük ve yönetmeliklerin 
kanunu tatbik edecek kuruluşlarca hazırlanması lüzumludur. Ör
neğin, Yargıtay’ı ilgilendiren bir kanunun nasıl uygulanacağını 
gösteren tüzüğün Danıştay tarafından değil, Yargıtay tarafından 
hazırlanması için icabına daha uvgun düşmektedir.

g) Yargıtay Kararlarının Derlenip Yayımlanması :

Hâkim, Medeni Kanunun 1. maddesindeki sıraya uygun 
olarak kanunları, kanunların uygulanmasına dair mahkeme uygu
lamalarıyla Yargıtay içtihatlarını ve bunlar yoksa örf ve adet 
hukukunu ı.v: o:lmelidir.



Kazaî içtihatların kanun uygulayıcıları için, çok 
büyük önemi vardır. Medenî Kanunumuz, 1. maddesinin son fık
rasında hâkimin vereceği hükümlerde kazaî kararlardan fayda
lanacağını belirtmekle, bunların gözönünde tutulması gerek
tiğini bildirmektir.

Hukukta birlik ve eşitliği sağlamakla görevli olan 
Yargıtay'ın bütün içtihatlarının yayımlanması gerekir. Bunlar, 
bazı hukuk dergilerinde gelişi güzel yayımlanmakta isede; ama
cın gerçekleşmesini sağlayamamakta ve yetersiz kalmaktadır.
1/30 sayılı Yargıtay Kanununa göre, döner sermayeli olarak ku
rulan Yayın Müdürlüğünce Yargıtay Dergisi çıkarılmakta ve içtihadı 
Birleştirme Kararları toplanıp basılmakta isede, bize göre bu 
kuruluş yukarıda açıkladığımız şekilde tam olarak görevini yeri
ne getirme imkanını bulamamaktadır. Iş çokluğu nedeniyle bazen 
daireler bile,.aynı konuda diğer dairelerin içtihatlarına va
kıf olamamaktadırlar.

Başka Ülkelerde, özellikle Fransa ve Almanya'da iç
tihatlar düzenli bir biçimde fişlenmiş ve tasnif edilmiş oldu
ğundan bunların hakimler ve hukukçular tarafından öğrenilip 
bilinmesi, zor bir iş değildir. Bizde ise içtihatların bilin
mesi tamamen bir hafıza meselesidir.

Kanımızca bütün Yargıtay kararları elden geçirilerek, 
tasnif edilmeli ve bilgi sayar tekniğinden de yararlanılmak 
suretiyle fişlenip biraraya getirilmeli ve istenilen konuda 
bilgi alınması kolaylaştırılmalıdır. Bu amaçla Yargıtay'da



bir üyenin idaresinde bir kurul oluşturulmalı, gerekli araç 
ve gereç sağlanmalıdır. Daha sonra bu sistem tüm mahkeme ka
rarlarını kapsayacak şekilde geliştirilmelidir.

Türkiyedeki örf ve adet hukukunun nelerden ibaret 
olduğu, Usul Kanunlarındaki yemin şekli bakımından tutarlı olan 
bölgesel inanışların ne merkezde bulunduğu bu büro tarafından 
yapılacak araştırmalarla tebsit edilmelidir. Bu sayede mahke
melerin, Yargıtay içtihatlarına uygun biçimde karar vermeleri 
ve dolayısıyle Anayasanın 10. maddesinde ifadesini bulan "Eşit
lik" ilkesinin gerçekleştirilmesi sağlanmış olur.

h Yüksek Mahkemeyi istenilen seviyede tutabilmek için 
nitelikli hakim yetiştirmeli ve mahkemelerle Yargıtay'ı bu ha
kimlerle takviye etmelidir.

Yıllardan beri Hakimler ve Savcılar Kanunu çıkarıl
mış değildir. Bu kanun tasarısını ilgilendireceği düşünülerek 
hakimlerin genel ödevleri üzerinde durmak istiyoruz.

ı) Hakim,- Devletin yargı erkini kullanan kimsedir. O, yet
kisini doğrudan doğruya Anayasa'dan alır. Tıpkı Yasama Organı 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi .

Yargı yetkisi demek, haklı olanı haksız olandan ayırt 
etmek ve haklının hakkını vermek veya haksız durumu ortadan 
kaldırmak, veya suçluyu cezalandırmak yetkisi demektir. Buna gö
re Hakim, hakli' olanı haksız olandan ayrıt eden, haklının hakkı
nı veren veya haksız durumu ortadan kaldırar veya suçluyu 
cezalandıran Devlet görevlisidir.
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Devletimiz, yeni Anayasanın başlangıcında ve ikin
ci maddesinde bildirdiği Üzere, bir Hukuk Devletidir. Hukuk 
Devleti, her işinde veya her işleminde, hukuk kurallarına uy
ması gereken ve her işi veya işlemi hakimlerin yargı deneti
mine bağlı bulunan bir devlet demektir.

Yine Anayasamıza göre; Anayasa Mahkemesi, Adli Mah
kemeler, İdari Mahkemeler, Askeri Mahkemeler ve (itiraz ve şi
kayetler bakımından) Seçim Kurulları tarafından kullanılır.

BUtUn bu mahkemeler, birbirlerine karşı eşit hukuki 
durumda olup birisinin diğerinden UstUn veya aşağı olduğu ile
ri sürülemez. 0 halde, Hâkimler, Anayasa Hâkimi, Adli Hakim, İda
ri Hakim ve Askerî Hâkim olarak esaslı dört gruba ayrılmıştır. 
Kendi grupları içinde bazı durum farkları olmakla beraber, her 
gruptaki hakim diğer gruptakine eşit durandadır. Hepsinin or
taklaşa genel ödevleri vardır. Anayasa'nın hukuk devletini be
nimseyerek Hakime tanıdığı son sözü söyleme yetkisi dolayısıyla 
Hâkim, diğer bütün görevlilere ve organlara göre özel bir duran 
ve Hâkimlik özel bir önem kazanmaktadır.

Gerçekten, Yasama Meclisince yapılan bir kanunun Ana
yasaya aykırılığından ötürü iptali Anayasa Hakimine, yürütme or
ganı ve yönetim yerleri, Anayasaya yahut öbür yasalara veya hu
kuk kurallarına aykırı bir işlem veya işlerinden doğan zararların 
tazminine hükita verilmesi, idare Hâkimlerine, suç işleyerek ka
mu düzenini bozanların cezalandırılması ve yine özel hukuk ala
nındaki haksızlıkların giderilmesi ise, adlî Hâkimlere bırakıl
mıştır.



O halde, sosyal hayatın ve devlet faaliyetlerinin 
her alanında son söz Hâkimindir.

Mala, cana, aileye, devletin yapısına ve hatta var
lığına ilişkin son kararları veren kimselerin gördüğü işin öne
mi şüphe yok ki, pek özel bir nitelik gösterir. îşte bundan‘do
layıdır ki Hâkimin görevi diğer devlet görevlilerine düşen ödev
lerden daha ağırdır.

Hâkimin görevlerini başarmasında, onun vicdanı ve se
ciyesi, başlıca teminattır. Ancak yasalarda onun ödevlerinin, 
sorumluluğunun' yetkilerinin ve kişisel haklarının iyice belli 
edilmesi lazımdır. Bu hükümler, Hâkimin kendi davranışları üze
rinde gerekli dikkat ve titizliği göstermesini ve böylece ken
disinden bekleneni gerçekleştirmesini büyük ölçüde sağlayacak 
nitelikte olmalıdır.

Eflâtun, "Âdil bir mahkeme, devletin en sağlam dire
ğidir" demiştir. Mahkemede yargı işi gören kimse ise, Hâkimdir.

Yine Gandi'nin "Adaletten doğan bir korku, şüphesiz 
ki, adaletsizlikten doğan korkudan daha tehlikelidir" demiştir.

Bu sözler çok derin bir anlam taşımaktadır. Adalet 
yoluyla, Hâkim eliyle işlenilen haksızlık, adaleti yerine ge
tirmekle görevli bulunmayan bir devlet adamının, yahut herhan
gi bir kişinin yaptığı haksızlıktan daha korkunç ve daha



ürkütücüdür. Böyle açılan bir yarayı kapatmak çok güçtür.
Bu konuda çok şey söyledik, ancak, hakim konusu üzerinde ne 
kadar durulsa o kadar doğru bir iş görülmüş ve adalete o ka
dar çok hizmet edilmiş olur.

Yasa koyucu Hâkime çok ağır bir görev yüklerken 
onun kişisel haklarını da görevinin ağırlığına göre belli et
mek durumundadır.

Bu açıklamalardan sonra, bütün hakimlerin genel ve 
ortaklaşa ödevlerinin başlıcalarının neler olduğunu ve özellik
le mesleğe yeni girmiş olan hukukdaşlarımızm hangi esaslara 
göre yetiştirilmeleri gerektiğini açıklayalım.

aa) yteyasaya, Yasaya, Hukuka ve vicdan kanısına göre hüküm 
ve karar vermek,

bb) Hiç bir etki altında kalmadan, yani sözün tam anla
mıyla, tarafsız olarak davranmak ve karar vermek,

cc) Hâkimin gerçekten tarafsız olduğuna çevrenin inancını 
sarsacak bütün davranışlardan sakınmak,

dd) Hâkimin kişisel davranışları ve insanlarla olan ki
şisel ilişkilerinin mesleğin yurttaşlar gözündeki değerini ve 
yüceliğini zedeleyecek yahut hâkimin kendisinin yurttaşlar gö
zündeki onurunu azaltabilecek ve değerini küçültebilecek nite
likte olmasından kaçınmak,



ee) İşlerin en az giderle, en kısa zamanda, doğru olarak 
karara bağlanmasını sağlamak üzere çalışmalarını düzenlemek.

Her işte olduğu gibi yargı işlerinde de en az emek ve 
•sıkıntı ile en yüksek bir verime ulaşmak, başlıca amaçtır.

Hâkim, işlerin en az giderle, en kısa zamanda ve doğ
ru olarak karara bağlanması hedefini her an gözönünde bulundura
cak ve çalışmalarını bu amaca ulaşacak şekilde düzenleyecektir.

İşlerin görülmesinde gereksiz giderlere meydan veril
mesi yahut işlerin sürüncemede bırakılması veya kâğıtların yeter 
derecede iyi incelenmemesi- yüzünden yanlış kararlar verilmesi, 
kaçınılması gereken durumlardır.

Açıklamaya çalıştığımız bu genel ödevler Hâkimler Ka
nununda ve ’J3Uİ Kanunlarında oraya buraya serpiştirilmiş hüküm
ler içinde yer almıştır. Yine bunların bir kısmının dağınık bir 
biçimde yasama organına sunulan "Hâkimler ve Savcılar Kanunu" 
tasarısında yer aldığını görmekteyiz. Ovsa bunların genel hüküm 
olarak tek bir madde de bulunması ve yasa hükümlerinin bu genel 
hükmün ışığı altında yorumlanması, hem yasayı uygulayacak or
ganlar için hem de kendi hukuki durumlarını öğrenmek isteyen 
Hâkim ve Savcılar için pek büyük bir yarar sağlayacaktır.

Hukuk sı3teraımızde bütün Hakimlerin durumlarını düzen
leyen genel bir vasa bulunmadığından bu hükümlerin Hakimler ve 
Savcılar Kanununda açıkça belli edilmesi gerekir. Zira ancak 
bu şekilde bir takım teredütler önlenir. Yargı yetkisini kulla
nan diğer Hakimlerin hukuki durumlarını belirtme bakımından bu 
hükümler yararlı olacaktır.



Hâkimler ve Savcılar Kanununa birinci madde olarak 
yazılması gereken genel görevler yukarıda açıkladığımız husus
lardır.

j) Hâkimlerin meslek öncesi eğitime tabi tutulması gere
kir. Bunun için bir "Hâkimler Okulu" veya "Adalet Akademisi" ku
rulmalıdır.

Bugünkü staj sistemi yararlı olamamaktadır. Stajdan 
önce teorik olarak Hâkim adayının sınava tabi tutulması nedeni 
anlaşılamamaktadır. Başka ülkelerde (Fransa'da üç yıl, Almanya'da 
üçbuçuk yıl) Hâkimler okulu hem nazarî, hemde uygulamalı olarak 
Hâkimleri yetiştirmektedir.

Bizde de vmkit geçirilmeden bu yola gidilmeli ve Hukuk 
Fakültesinden sonra Hâkim, Savcı ve Avukat yetiştirmek üzere aday
lar bir sınavla Hâkimler Okuluna yahut Adalet Akademisine kabul 
edilmeli, Fakültede nazari olarak öğrenilmiş olein bilgiler uy
gulama alanına geçirilmeli ve hâkim adayları mahkemelerde ve 
avukat yanında yetiştirilmelidirler. Staj ancak bu şekilde fay
dalı sonuç meydana getirir. Bu okuldan sonra bir daha sınavdan 
geçirilecek adaylar başardıkları takdirde Hâkim, Savcı ve Avukat 
olabileceklerdir. Böylece Avukat sayısı da sınırlanmış olacaktır.

k) Hâkimlerin verimli çalışmalarına ve isabetli karar 
vermelerine etken olan başka hususlar da vardır:



Hakimlerin tarafsızlıklarını koruyabilmeleri için, dev

letin de onlar bir takım yollardan yardımcı olması şarttır:

Bu amaçla, ilk önce elverişsiz bölgelerden başlanarak, 

hâkim konutları yapılmalı ve tıpkı kaymakam konutları gibi, o yer

lerde görev alan hâkimler ve savcılar, bu konutlardan yararlanmalı

dırlar.

Yargıtay Hâkimleri için de aynı hususları tekrarlamak 

zorundayız. Ekonomik şartların glinden güne değiştiği ve ağırlaş

tığı bir gerçek olduğuna göre Yargıtay Hakimlerinin konut sorunu

na çözüm getirmek şarttır. Bu yolda Adalet Bakanlığınca bir çaba 

sürdürülmekte isede; tamamen hâkimlerin yerleştirilmesine yetecek 

kadar konut sağlanmış değildir. Böylece, hâkimi bir konut bulabil

mek için şu veya bu kimseyle ilişki kurmak sorunda bırakmak doğru, 

değildir.

Birinci Başkanlar tarafından adelet yılının açılışı sı

rasında yapılan konuşmalarda yıllardır tekrarlanmakta olan ve buna 

benzer sorunlara çözüm bulunması icabeder. Ancaka'da birçok Hâkim 

ve Yargıtay Üyesinin oturacak ev aramakta oldukları bir gerçektir.

Bütün kuruluşların Ankara'da birer misafirhaneleri, kı

yılarda bir çok dinlenme yerleri bulunduğu halde Hâkimler bu im

kanlardan yoksun bulunmaktadırlar.



Çalışanın verimini artırmak için sorunlarının çözüm
lenmiş olması gerekir.

1) Bundan ayrı hakimlerin aylık ve ödeneklerinin ayrı 
bir kanunla düzenlenmesi Anayasa hükmü gereğidir. Yıllardır 
Anayasanın bu hükmü yerine getirilememiştir.

Adaletin sorunları, meseleleri saymakla bitmez. Bun
lar ancak, adli yıl konuşmalarında Yargıtay birinci Başkanları 
tarafından yurttaşlara ve dertlere çare bulabilecek yetkilile
re hatırlatılabilmektedir. Kamu oyu bu suretle sorunları öğre
nebiliyor.

Bunları anlatmak, açıklamakla birinci Başkanlar kendi
lerine düşen görevleri yapmış oluyorlar. Asıl önemli olanı, yetki- 
lilere ve onları harekete geçirecek olan kamu oyuna düşer.

Hakimlerden veya mahkemelerden yakınmak, şu veya bu 
kimseyi haklı veya haksız yere kınamak ve suçlamak, hiç bir ya
rar sağlamaz.

Aksaklıkları gidermenin tek yolu, gerçekçi çareler 
arayıp bulmak ve uygulamak yoludur. Bu yolda yolculuğa başla
dığımızda bütün engeller azalmaya ve zamanla ortadan kalkmaya 
yüz tutar. Adalet işlerimiz güzel bir çığıra girer ve Anayasa
mızın öngördüğü hukuk devleti, eksiksiz olarak varlık kazanır 
ve böylece Anayasamızın başlıca amaçlarından bulunan refah dev
leti ilkesine varılmak için gerekli ve çok önemli bir durum 
gerçekleşmiş olur.



Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının tüm yurttaş
ların ve bu arada adalet mensuplarının yukarıda açıkladığımız 
konularda ümitlerini gerçekleştireceğine inanmak istiyoruz.

Usul Kanunlarında değişiklik yapılmalıdır.

1) Hükmün etkileri ve kanun yollarından sayılmayan ad
li hataların düzeltilmesi ve tavzih,

2) Kanun Yolları,

Şimdi bunları sırasıyla inceliyelim:

1) Hâkim verdiği hükümle bağlı olup, artık bunu geri 
alamaz ve değiştiremez. Yargılamanın iadesine karar verilmedik
çe veya hüküm, temyiz edilip bozulmadıkça, verilmiş olan hüküm 
artık iııc bir suretle değiştirilemez.

Ancak hükme şu hallerde tekrar el konulabilir.

a' Yazı, hesap hataları, açık yanlışlıklar her zaman 
kendilisinden ve talep üzerine tashih olunabilir. Tashih olu
nan husus hükmün altına yazılır (H.U.M.K. madde 80; 459).



bb) Hükmün H.U.M.K.nun 455-458. maddeleri uyarınca tav
zihi istenen hallerde, yukarıda açıkladığımız hususlar dışında 
bazı haller vardır ki, kanunlarımıza göre alâlade tashih veya 
tavzih yoluyla düzeltilebilecek meselelere benzemekle birlikte, 
bu yollarla düzeltilmeleri mümkün değildir. Örneğin; taraflar
dan birince ileri sürülmüş olup ta, yargılama sırasında da fe
ragat edilmemiş bulunulan bir esas veya tâli talep veya masraf
lar hakkındaki talep, yargılama giderleri, harç veya avukatlık 
gideri hakkında bir hüküm verilmemiş, yahut bu hususlarda yasa
ya aykırı hüküm verilmişse, daha başka deyimle, hataen atlama 
var ise ve böylece anılan hususlar hakkında bir karar verilmemiş 
ve yanlış karar verilmişse, taraflar bazı şartlar altında adî 
tahsih veya tavzih yoluyla hükmü veren mahkemeden hükmün, açık
lanan yönlerden tamamlanmasını isteyebilmelidirler.

Adî tashih veya tavzih yolu ile düzeltilmesi mümkün 
olan bir karar için, temyiz yolu kapalı olmalıdır. Bunu biraz 
daha genişleterek diyebiliriz ki, hataen atlanan husus, bir id
dia veya müdafaa sabebine ilişkin olsa bile, bu yönden hükmün 
yeniden ele alınıp tamamlanması mümkün olmalıdır. Gerçekten, 
hukukta bazen 200-300 liralık avukatlık ücretinin ve cezada 
100 liralık posta pulu masrafının yanlış hesaplandığı görülerek 
hükmün bozulup geri çevrildiği, bu yüzden bir daha yargılama 
yapılıp karar verildiği ve belkide dosyanın bir daha temyize 
gönderildiğine çokça rastlanmaktadır. Bunlar lüzmnsuz yere Yar
gıtay'ın yükünü ağırlaştıran işler olmaktadır. H.U.M.K.nun 
80-459 ve 455-458. maddelerinde husule getirilecek basit bir 
değişiklik bu konuda ferahlık yaratacaktır. Bu tür kararlara



örnek verilmek istenirse, hemen şu kararları gösterebiliriz, 

"davacının temyizine gelince; dava dilekçesinde vekalet ücreti

nin müteselsilen davalılardan tahsili istendiği halde., bu istem

ler hakkında karar verilmemesi yolsuz ve davacının bozma dileği 

bu bakımdan varit bulunmuş olmakla hükmün bu sebepten bozulması

na" 4.H.D. 2.3.1950 tarih 1122/1340.

>

Demek oluyorki, Türk uygulamasına göre, taraflardan bi

rinin ileriye sürdüğü herhangi bir netice talep hakkında mahkeme

ce bir karar verilmemişse, bu bakımdan temyiz kanun yoluna başvu

rulabilecektir. Asıl alacakla birlikte faiz istenmiş olupta, bu 

hususta bir karar verilmemişse yine bu yönden hükmün tamamlanması 

voluna gidilebilmelıdır. Alman Hukukunda da bu hallerin hükmün 

tamamlanması yolu ile çöziinü mümkündür. (ZPO paragraf 321)

2- Kanun yolları adî ve ela#'ar. üstü kanun yolları olmak 

üzere ikive ayrılır.

Temyiz, karar tashihi adî kanun yolları; yargılamanın 

iadesi ise olağanüstü kanun yoludur. Biz burada Yargıtay’ın yü

künü hafifletmeyi sadece adî kanun yolları bakımından inceleyeceğiz

A) Temyiz;

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427. maddesine göre, 

bu madde de açıklanan sebeplerden birisi mevcut ise, Yargıtay 

Yerel Mahkemenin hükmünü bozacaktır.
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Bu madde de sayılan temyiz sebeplerinden birincisi, mad
di hukuka ilişkin olan temyiz sebepleri; diğeri ise, usul hukukuna 
ilişkin temyiz sebepleridir. H.U.M.K.nun 428. maddesinin 1. bendi
ne göre, "kanunun ve iki taraf beynindeki mukavelenin yanlış tatbik
edilmiş olması" bir temyiz sebebi olduğu gibi; aynı kanunun 428/5- 
maddesi hükmüne göre, "mesele-i maddiyenin takdirinde hata edilme
si'^ e bir temyiz sebebidir.

H.U.M.K.nun madde 428 bend l'de ifade edilen kanuhun yan
lış tatbiki sözünün içine, kanunun hiç tatbik edilmemesi de girer.

Ayrıca, kanunun veya mukavelenin yanlış uygulanması ile 
kasdedilen hukuk normunun mücerret kanunî unsurları veya tatbik 
edilen normun zaman ve yer itibariyle sınırlarının doğru olarak 
mütalaa edilmemesi ve bu yönden dava malzemesinin yani, hakime 
arzedilmiş olan hadisenin, uygun olmayan bir hukuk kuralının uygu
lanmasına tabi tutulmasıdır. Bu birinci bendte sözü edilen "kanun" 
deyimi her hukuk normunu kapsayacak anlamı taşımaktadır. Örf ve 
adet kuralları da buna dahildir. Hükme göre sözleşmenin veya ira
de açıklamasının şu veya bu şekilde yoruma elverişli olup olma
dığı Yargıtay'ın denetimine tabi olacaktır.

Üzerinde önemle durulması gereken nokta şudur: Yargıtay 
Yerel Mahkemenin maddi hukuka ilişkin takdir hakkını da demetleye
bilecek midir? *

Alman Hukukunda, Yerel Mahkeme Hakimine tanınmış olan 
takdir hakkı haksız kullanılmış olsa bile, kural olarak bir tem
yiz sebebi teşkil etmez. Ancak bizde, durun böyle değildir. Mah
keme, takdir hakkını, Yargıtay'ın denetimine olanak vermeye elve
rişli objektif esaslara dayandırmalıdır.



Yargıtay delillerin takdirine de geniş ölçüde müda

hale etmektedir. Bu ise, Yargıtay'ı ilk derece mahkemesi hali

ne sokmaktadır. Dosyadaki delillere göre, mahkemenin vardığı so

nuca ulaşmak mantık bakımından mümkün ise, delillerin doğru tak

dir edildiği:şayet bu sonuca varmak mantık bakımından imkansız 

ise, delillerin yanlış takdir edilmiş olduğu ileri sürülerek hü

küm bozulmaktadır. Kanunda bu hususlarda Yargıtay'a geniş yetki 

verildiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay'ın delile

rin bu şekilde takdirine, müdahale etmeye yetkisi olmaması gere

kir. Maddi meselenin takdiri ile delillerin takdiri arasında fark 

vardır. Hâkim maddî olayı hukuk açısından yanlış nitelendirmiş ise, 

buna elbette Yargıtay müdahale edecektir. Ancak, falan tanık böyle 

demiş; o halde olay böyledir demek, doğrudan doğruya evrak üzerin

de delilleri takdir etmek demektir. Buna yasalarımız elvermez.

Ne Alman ve ne de İsviçre Hukukunda Yüksek Mahkemenin 

böyle genel bir yetkisi yoktur. Başka ülkelerde bu işleri İstinaf 

Malikaneleri görür. Ancak, ülkemizde İstinaf Mah kan el er inin görme

si gereken işleri, temyiz mahkemesine veren bir kanun hükmü mevcut 

değildir. Yargıtay, bu tutumu ile bir ilk derece mahkemesi olarak 

çalıştığını göstermektedir. (H.G.K.17.5.1967, E.8/277, K.257).

Oysa, İstinaf Mahkemeleri bir derece mahkemesi olarak çalışırkaı 

özel bir usul uygulamaktadır.



Delil takdiri meselesinin mutlaka denetlenmesi iste
niyorsa, vakit geçirilmeden İstinaf Mahkemelerinin kurulması 
gerekir.

İstinaf Mahkemeleri şimdilik kurulamıyorsa, delil tak
dirindeki hataların sınırlı ve önemli sayılan durumlarda, örneğin: 
aşikâr ve fahiş hata hallerinde Yargıtay'ca denetlenebileceğinin 
usul kanunlarımızın değişiklik tasarılarında yer alması lüzumlu
dur. "takdirde isabet yoktur" gibi genel sözlerle, Hâkimin tak
dir hakkına müdahale edilmesi doğru değildir. Aksi halde, en isa
betli takdirleri bile tanımamak icabedecektir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Yargıtay'ın denetim 
yetkisi hükümlerin sadece hukukî yönüne ilişkin olmalı, delille
rin takdirinde ise, sadece aşikâr ve fahiş olan hatalara müdaha
le edilebilmeli ve bunlar usul kanunlarında açıkça belirtilmelidir.

aa) Kamu düzenine ilişkin sebepler dışında, Yargıtay ken
diliğinden inceleme yapmamalıdır. Başka deyimle, Yargıtay göste
rilen temyiz sebepleri ile bağlı olmalıdır. Temyiz dilekçesine 
belli yönlerin yazılması ve belli belgelerin eklenmesi ödevi, 
eksiksiz olarak yerine getirilmezse dilekçe, temyiz koşullarını 
ihtiva etmediğinden dolayı reddolunmalıdır. Ancak temyiz dilek
çesinde sebep gösterilmemiş, sadece temyiz talebinde bulunulma
sıyla yetinilmiş olan hallerde kamu düzeni mülahazasıyla hükme 
müdahale edilebilmelidir. Bu suretle de Yargıtay'ın yükü hafif
letilmiş ve verimli çalışma sağlanmış olabilir. Söz konusu ilke
lerin usul kanunlarında değişiklik yapılmak suretiyle gerçekleş
tirilmesi gerekir.



bb) Değer bakımından sınırlama yoluna gidilmek suretiy
le temyiz edilmezlik sınırı genişletilerek Yargıtay'ın iş yükü
nün azaltılması mümkündür. Ancak bu çözüm tarzı köklü sayılmaz. 
Ekonomik yönden değerler değiştikçe kanunun değiştirilmesi gerekir

Alman Hukukunda, mamelek hukukuna ilişkin uyuşmazlık
ta, değer 40.000 IM.ı aşmıyorsa, ve mamelek hukukuna ilişkin ol
mayan uyuşmazlıklarda temyiz; istinaf mahkemesinin kararma bağ
lıdır. Hattâ 40.000 IM.'ı aşsa bile, Temyiz Mahkemesi için pren
sip önemi olmadığından bahisle, talebi reddedebilecektir. Bu so
nuncu hüküm, bize son derece ilginç görünmektedir. Alman Federal 
Mahkemesi, iş yükü bakımından kendi kendini yönetme ilkesine ta
bi tutulmuş ve böylece,.Alman Yargıtay'ı kendi iş gücünü ölçek 
olarak bunu ilk planda hukukî önemi olan sorunlara harcayacak; 
bakiye iş gücü kalırsa, bu takdirde hukuken prensip önemi olma
yan, ağır hukukî hataları bulunan hukukî meseleler hakkında da 
temyizi kabul edebilecektir. (Prof.Saim Üstündağ. 19/7 s.35) Böy
lece Alman Hukuku, iş çoğaldıkça daire ve üye sayısını artırma 
yolunu tamamen terk etmiştir.

Bizde, 1086 sayılı H.U.M.K.nun değiştiren 8.6.1973 
tarihli, 1711 sayılı yasa ile miktar ve değer sınırı taşınır 
mal ve alacak davaları için 2.000 liraya çıkarılmış iken,
16.7.1981 tarihli 2494 sayılı değişiklik yasasıyla bu miktar 
10.000 liraya yükseltilmiştir. (H.U.M.K. madde 427/2). 0 hal
de, menkul ve alacak davalarına ilişkin 10.000 lira değerindeki 
hükümler temyiz edilemez.



Pâra değerindeki süratli değişmeler bu rakamları anlam
sız hâle getirmektedir. Vatandaş birkaç yıl sürecek bir dava so
nunda elde edeceği 10.000 lira için mahkemelere gitmemektedir.

Köklü tedbir almamıyorsa bugün için aynı tür davalar 
için verilen hükümlerin kesinlik sınırının 50.000 liraya çıkarıl
ması icabetmektedir. Cezada da kesin hükümlerin sınırının geniş
letilmesi gerekmektedir. Bu yönlerden Usul Kanunlarında değişik
lik yapılmalıdır.

cc) Taşınmaz mallara ilişkin hükümleri inceleyen Yargıtay 
dairelerinde, daha çok bozmanın dava şartlarına ilişkin olduğu 
gözlenmektedir. Örneğin, iştirâk halinde mülkiyette bu mala iliş
kin ayın davasının tüm iştirakçiler tarafından, veya mirasçılar 
tarafından açılması veya davanın bir mümessil tarafından yürütül
mesi gerekmektedir. Bu husus temyiz incelemesinde ön koşul olarak 
ortaya çıkmakta ve kamu düzeniyle ilgili bulunduğundan noksanlık 
halinde hüküm sâdece bu yüzden bozulmaktadır. Bu suretle bozulan 
hükümlerin sayısı oldukça kabarıktır. Aslında iştirak halinde mül
kiyet bize yabancı bir müessesedir. Halk ve Mahkemeler bir türlü 
buna alışamamışlardır. 0 nedenle iştirak halindeki mülkiyeti müş
terek mülkiyet hükümlerine tabî tutmak gerekmektedir. Bu ise an
cak Medenî Kanunun iştirak halinde mülkiyet hükümlerini düzenle
yen maddelerinin ve H.U.M.K.nun dava şartlarıyla ilgili bölümle
rinin değiştirilmesiyle mümkün olabilir. Medenî Kanunun ilgili 
hükümlerinin kısa zamanda değiştirilmesi temennisi hemen gerçek
leş emiyebil ir. Bu durumda ivedi bir tedbir olarak iştirak halinde



tasarruf edilen bir mal veya, alacağa ilişkin davanın müşterek 
mülkiyette olduğu gibi paydaşlardan biri tarafından açılmasına 
izin verilmelidir. Bu amaçla mecburi dava arkadaşlığından söz 
eden H.Ü.M.K.'nun 47. maddesinin değiştirilmesi gerekir.

Zira, iştirak halinde mülkiyet hükümlerinin iyice bi
linememeğinden ötürü verilen kararların çoğu bozulmakta ve işler 
bu yüzden bir kat daha artmaktadır. Esasen bu koşullar dava açıl
masını güçleştiren koşullardır.

Yeni çıkarılan kanunlar sebebiyle de mahkemeler yanlış 
hükiin tesis etmekte ve bu yüzden kararlar bozulmaktadır. Bozma 
sebepleri çoğu kez kanunca öngörülen bir olayın tahkik ve araş
tırılması hususlarına yönelik bulunmaktadır. Örneğin, 1617 sayı
lı Toprak ve Tarlm Reformu Ön Tedbirler Kanununun getirdiği sı
nırlamaların incelenmesi söz konusu olduğunda, mahkemeler genel
likle çok basit olan bu işlerde eksik inöeleme yapmakta ve bu 
yüzden hükümler bozulmaktadır. Yeni bir kanunun yürürlüğe gir
diğinde, uzman olan Yargıtay Üyelerinden bir veya birkaç kişi
nin Türkiye çapında Yerel Mahkemelerdeki Hâkimlerle tereddüt 
edilen konular üzerinde görüşme yapmasında ve gerektiğinde Yar
gıtay'ın uygulamasını hâkimlere açıklamasında sayısız yarar 
vardır.

dd) Takip Hukukuna ilişkin işler ile, niteliği bakımın
dan acele görülmesi gereken işlerde,bozmaya karşı direnme yolu 
kapatılmalıdır. Örneğin, kamulaştırma bedelinin artırılması, 
yahut kendisine ilişkin hükümler ile, tahliye, taksim ve izale-i



şuyu davaları gibi işlerle, görevsizlik,yetkisizlik, davanın 
açılmamış sayılması, zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerin geç
mesinden dolayı verilen kararların bozulması halinde mahkemele
rin direnme yetkisi olmamalıdır.

Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle bozulan dos
yaların Yargıtay'ca doğrudan doğruya görevli veya yetkili mah
kemeye gönderilmesi mümkün olmalıdır.

ee) Yaş tashihi davalarıyla nüfus kayıtlarının düzeltil
mesine ilişkin davalar özel bir nitelik taşımaktadır. Yaş tas
hihinde doktor raporu davanın sonuca bağlanmasında tek etken 
olmaktadır. Bu işi mahkemeler şahit dinleyerek ve uzun uzun 
talikler yaparak hükme bağlamaktadırlar. Oysa bu işler daha ba
sit ve kolay şekilde çözüme bağlanabilir. Örneğin nüfus memuru 
tarafından ilgili kimse, doktora sevkedilir. Doktor raporu alın
dıktan sonra bu fenni belgeye dayanılarak kişinin yaşına ait 
kayıt düzeltilebilir. Bu bakımdan da kanunlarda değişiklik ya
pılmak suretiyle dava sayısında indirim sağlanabilir. Kanunlar
da maddi hukuk açısından değişiklik yapılması güç bir iş ola
rak düşünülüyor ise, o takdirde usul kanunlarında değişiklik 
yapılmak suretiyle yaş tashihi, vesayete ilişkin kararların 
kesin olduğu kabul edilebilir. Bu işlerin birde Yargıtay tara
fından incelenmesi önlenmiş olabilir.



B) 2- Karar Düzeltme; (Karar tashihi)

Karar düzeltme Dairelerin ve Genel Kurulların ver
dikleri kararların bir daha aynı kurulca incelenmesini amaçlayan 
bir kanun yoludur. Bize kalırsa Yargıtay'ın işini artıran lüzum
suz bir yoldur. Hele Genel’Kurullar gibi çok geniş kurulların ka
rarlarının bu yolla bir daha incelenmesini istemek yersiz ve an
lamsız bir iş olmaktadır. Zaten bu kanun yolu dünyada, bizden 
başka sadece Sovyet Rusya'da ve İsrail'de vardır. Osmanlı dönemin
de mevcut olan bu yolun 1917 yılından sonra Sovyet Rusya taralın
dan bizden alındığı ileri sürülmektedir.

Tashihi karar, kanunlarımızda kalsa bile yapılacak 
incelemenin tashihi karar dilekçesinde gösterilen sebeplerle sı
nırlı olması şarttır. İkinci kez b.r temyiz incelemesi gibi düşü
nülmesi için hiç bir haklı sebep yoktur. H.U.M.K.'nun -idO. mad
desinin tamamen yürürlükten kaldırılması gerekir.

C) ÜST MAHKEMELER (İSTİNAF MAHKEMELERİ)

Yargıtay'ın kuruluş ve işleyişine ilişkin önlem
lerin alınması zorunludur. İş çokluğu, Yargıtay'ın hukuku doğru 
ve eşit biçimde uygulamak olan öz görevine engel olmaktadır. Bi
raz -sonra İstinaf Mahkemelerinin kurulması gerekip gerekmediğini 
tartışacağız. İki şeyi birbirinden dikkatle ayırmak gerekmekte
dir. Birincisi, istinaf örgütü; bu örgüt faydalıdır. İkincisi, 
Yargıtay'ın yükünü hafifletmektedir. Bu ise, zorunludur.



Yargıtay Başkanlarından Halil Özyörük, 1944 yılı Ada

let yılını açış nutkunda Temyizin yukünU hafifletmeyi temin ede

cek olan şeyleri düşünmeyecek ve gerekli tedbirleri vaktinde al

mayacak olursak, muazzam bir kaza organını asli vazifelerinden 

uzaklaştırmak gibi tedavisi mümkün olmayacak bir zararla karşılaş

mış olabiliriz. Temyiz Mahkemesinin işi binlerce ve binlerce dos

ya devretmek ve muvaffakiyetini astronomik rakamlarla canlandırmak 

değildir. Temyiz bir prensip mahkemesidir. Temyiz Mahkemesi sayı

ya tabî bir kurul haline geldiği gün, adalet de rakamla ifade edi

lir hale gelir, bir hesabı cari zihniyetinin karanlık girdabı içe

risinde boğulmak tehlikesi ile karşılaşır..." demiştir.

Adalet Bakanlarından, Savın Cevdet Menteş Üst Mahkeme

lerin kurulması gerektiğini daima savunmuştur.

Menteş, 1974-1975 Adlî yıl açış 

konuşmasında, "tam ve yetkin çözüm yolu vakit kaybetmeden ilk mah

kemelerle Yargıtay arasında, Üst Mahkemeler kurulması yoluna gi

dilmesidir. . ."

Bugün için maddi olanaklar ve huzur sağlandığı ve bir 

çok sorumların çözümlendiği ve meslekten ayrılmaların önlendiği, 

hakimlik mesleği daha çekici hale getirildiği takdirde birinci 

sınıfa ayrılmış, yüksek dereceli 1000'den fazla Hâkim, 496 Cumhu

riyet Savcısı bulunduğuna ve her ilde bağımsız Üst Mahkemeler ku

rulması esasının kabulü gerektiğine göre, ileri sürülen sakıncalar 

kalmamış olur. Bütçe mülazaları ise adalet dağıtımındaki teminat 

ve güvenceye engel sayılmamalıdır..." demiştir.



Sayın Menteş her yıl Adalet açış nutuklarında bu ko
nuya değinmiş Üst Mahkemelerin kurulması gereğini işaret etmiş
tir. 19 78-19 79 açış konuşmasında, "Yargıtay ile Yerel Mahkeme
ler arasında Üst Mahkemelerin kurulması ile Adaletin daha çabuk 
ve daha sağlıklı biçimde yürütülmesinin sağlanacağından giden 
yıllardaki konuşmalarında ayrıntıları ile söz etmiştim. Kamu 
oyunca artık bilinen bu görüşlerimi bir kez daha yinelemekte 
yarar görmekteyim" demiştir.

istinaf Mahkemelerinin doğduğu, geliştiği ve yaşadığı 
memleket Fransa'dır. İstinaf Mahkemesi gerçek Adaletin teminatı 
olmak üzere, ikinci derecede bir yargı cihazı olarak meydana 
getirilmiştir. Bugün Fransa'da İstinaf Mahkemelerinin lüzumu 
veya lüzumsuzluğu değil, sadece bünyesinde yapılması düşünülen 
değişiklikler inceleme ve tartışma konusu olmaktadır.

Fransa'da istinaf Mahkemeleri en az üç yüksem derece
li hâkimle kurulmaktadır.

Bütün Fransa'da 25 istinaf Mahkemesi vardır, istinaf 
Mahkemeleri dairelerinden bir kısmı hukuk ve diğerleri ceza dava
larına bakarlar. Belçika'da istinaf Mahkemeleri Fransa'dakile- 
re benzer.

Ingiltere'de ilk Mahkemelerde görülen davalara, is
tinafla yeniden bakılmaz. Ancak, istinaf edilen davalar maddi 
hata yönünden ikinci defa incelenir. Tarafların, istinaf kara
rına karşı Yargıtay'a müracaat hakları yoktur. Şu kadar ki, işi 
inceleyen istinaf Mahkemesi lüzum görürse davanın Yargıtay'ca 
incelenmesine karar verebilir.
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İsviçre'de adlî kuruluş eyaletlere göre değişik ol

makla beraber hepsinde ortak esas Uç dereceli olmasıdır.

Bizde İstinaf Mahkemeleri 469 sayılı Yasa ile kaldırıl

mıştır. Memleketimizde, adlî kuruluşun, adalet hizmetinin niteli

ğine ve hedeflerine yeterli durumda olmadığı gözle görülen bir ger

çektir. Adliye kuruluşunun millî toplum yapımıza ve onun ihtiyaç

larına göre yenileştirilmesi kaçınılmaz bir zaruret olarak belir

miş bulunuyor. Bunun nedenleri üzerinde türlü açıdan durulabilir.

Burada ancak genel sebepler üzerinde duracağız.

Yurdumuzun nüfus artışı, köyden şehire akın, idari ku

ruluştaki çoğalma davaların artmasını ve mahkeme kuruluşlarının 

çoğalmasını gerektirmiştir. Artan işi karşılamak üzere Yargıtay'a 

mütemadiyen daireler eklenmiştir. Yargıtay, mahkemelerden verilen 

hükümleri, kanuna aykırılık veya kanunun yanlış yorumu ve uygulan

ması bakımlarından ınceliyerek içtihat birliği sağlamakla ödev

li bir yüksek yargı denetimi organıdır.

Yargıtay'a yapılan daire eklemeleri, Yargıtay'ın hede

fine ulaşmasını sağlayamamıştır. Bu gidişle, Yargıtay'a gelen 

işin 400.000 lere ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Yargıtay'ın Başkan ve Üyeleri toplamı bugün 201'e yük

selmiştir. Alman Yargıtay'ında bu miktar 86, Fransız Yargıtay'ın

da 56, İsviçre Federal Mahkemesinde ise 28'dir. Yargıtay'da Yük

sek Hâkim sayısı oldukça artırılmış olmasına rağmen Yargıtay'ımı

zın amacına uygun biçimde çalıştığı söylenemez. Batı memleketlerinde



de, adaletin gerekli çabukluk, selamet ve güvenle yürümesini 
engelleyen benzer sebepler üzerinde durulmuş ve durumun düzel
tilmesini amaçlayan tedbirler alınarak kuruluş yenilenmiş, iyi
leştirilmiştir.

Bizde de ifyi, bilgili hâkim yetiştirmek suretiyle üst 
mahkemeler kurulmasına gidilmelidir. Bunda zorunluluk vardır. 
Şimdilik sınırlı olarak bazı bölgelerde kurulmalı ve giderek 
bütün yurtta yaygmlaştırılmalıdır.

Hakimlik mesleği özenilir hâle getirilerek kadro 
açığı giderildiği takdirde bu mahkemeler hemen kurulabilir.

Üst Mahkemelerin ülkemiz için faydaları oldukça çok
tur:

a) Yargıtay bir Yüksek içtihat Mahkemesi olarak faali
yette bulunma imkanını elde edecek,

b> Üst Mahkemeler, bazı işleri kesin olarak karara 
bağlıyarak adalette sürati sağlayacak.

c) Üst Mahkemeler, İlk Mahkemeleri denetleyerek, daha 
iyi ve daha verimli çalışmalarında, etkili olacak.

d) Üst Mahkemeler, Yargıtay ve ilk Mahkemeleri epeyce 
meşgul eden yetki ve görev uyuşmazlığı meselelerini ve bazı



itirazları çabukça inceleyip sonuçlandırarak, hem hak sahip
lerinin gecikmeye dayanan sızlanmalarını, hem de Yargıtay ve 
ilk mahkemelere aşırı iş akımını önleyecek.

Bu Mahkemelerin çok etkin ve yararlı olabilmeleri 
için gerekli bütün tedbirler alınabilir. Örneğin, bunların 
gezici olmaları da önerilebilir.

e) ilk Mahkemelerin yöresel etki altında kalmaları 
önlenmiş olur.

f) Hüküm Mahkemeleri, Üst Mahkemeyi hesaba katarak 
daha dikkatli kararlar verir. Üst Mahkemeler taraflar için gü
vence sayılır.

g) Üst Mahkemeler çok hakimlidir. Daha deneyimli ve 
bilgilidirler.

h) Vatandaş her dava için Yargıtay'a gelmek külfetin
den kurtulur.

ı) Gelişmiş ülkelerde her dönemde Üst Mahkemeler var
dır ve halen görevine devam etmektedir. Bizde vakit geçiril
meden bu mahkemeler kurulmalıdır.



lo4 ■> DANIŞTAY

GIRÎŞ ;

10 Mayıs 1868 tarihinde Şurayı Devlet adıyla kurulmuş olan 
Danıştay varlığını bugüne kadar kesintisiz bir biçimde sürdürmüş
tür.

Bu süre içerisinde Türk idare hukukunun gelişmesinde, uygu
lamada kararlık sağlanmasında birinci derece rol oynamış olduğu 
şüphe götürmeyecek bir gerçektir. Hukuk devletinin korunması açı
sından, Devlet organları içinde çok önemli bir yer işgal etmiş 
o oranda da sorumluluk yüklenmiştir.

Modern amme idaresi ilkelerinin uygulanması ve idare huku
ku bakımından Devlet Teşkilatı arasında bağımsız bir Anayasa 
organı olarak önemi itibariyle başta gelen müesseselerden biridir

Yurdumuzda idare hukuku ilkelerinin idari işlem, karar ve 
tasarruflarının teessüs etmesinde ve gelişmesinde, Danıştay iç
tihatları büyük ölçüde etkili olmuştur.

BUGÜNKÜ DURUM

1- Yasal Dayanak :

Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlen
dirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir.



Danıştayın kuruluş, görev ve yetkileri 20.1.1982 tarihin
de yürürlüğe girmiş olan 2575 sayılı kanunla düzenlenmiştir.

» -Yeni Anayasa da Danıştay'ın kuruluşu ile ilgili herhangi 
bir yenilik getirilmemiştir.

Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir 
idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son incele
me merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son 
derece mahkemesi olarak bakar.

Danıştay idari davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kuru
lunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildir
mek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini 
incelemek, idari uyuşmazlıkları çözümlemek ve kanunla gösteri
len diğer işleri yapmakla görevlidir.

2575 sayılı kanun hükümleri uyarınca ilk derece mahkemesi 
olarak Danıştay Bakanlar Kurulu Kararlarına, müşterek karar
namelere, Başbakanlıkça alınan kararlara Bakanlıkların düzen
leyici işlemleri ile kamu kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapın
da uygulanacak düzenleyici işlemlere, Danıştay idari dairelerin
ce verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere, birden 
çok idare ve vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere, yaban
cı ülkelerde görevli makamlarca alınan kararlara, Danıştay Yüksek 
Disiplin Kurulu kararlarına, Yüksek Öğretim Kurulu, Yüksek Öğ
retim Denetleme Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi,



Üniversitelerarası Kurul kararlarına, Vergi Usul Kanunu gere
ğince şikayet yolu ile vergi düzeltme taleplerinin reddine 
ilişkin işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları 
ile imtiyaz sözleşmelerinden doğan idari davaları çözümlemek
le ve il merkezi belediyeleri ile il özel idarelerinin seçil
miş organlarının organlık sıfatlarının kaybetmeleri hakkmda- 
ki istemleri incelemek ve karara bağlamakla görevli kılınmıştı

Öte yandan yine aynı kanuna göre, îdare ve Vergi Mah 
kemelerince verilen nihai kararlar Danıştay'da temyiz yolu ile 
incelenip karara bağlanır.

2) A- KURULUŞ BEKLİ :

Danıştay'ın karar organları şunlardır;

a) Daireler: Sekiz dava, ikisi idari olmak
t

üzere 10 daireden ibarettir. Ker daire bir başkan ve en az 
dört üyeden kurulur. Dairelerde yeteri kadar tetkik hakimi 
bulunur. Her dairede yazı isleri müdürünün yönetimi altında 
yazı ve tebliğ islerini yürüten bir kalem bulunur.

b) Danıştay Genel Kurulu; Danıştay Başkanı, 
Başsavcı, başkan vekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile 
Genel Sekreterden oluşur.



Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı Baş
kan ve üyeler tam sayısının yarısından fazlasıdır.

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halin
de, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Genel 
Kurulun toplantı yeter sayısına ilişkin özel hükümler saklıdır.

c) İdari İşler kurulu; idari daireler başkan ve üyeleri 
ile her yıl Genel Kurulca seçilecek on dava dairesi başkan ve 
üyesinden oluşur.

Bu kurula Danıştay Başkanı veya başkanvekillerinden 
biri başkanlık eder.

Toplanma ve görüşme yeter sayısı onbeştir.

Memurların yargılanması ile ilgili işlerin görüşül
mesinde, İncelenmekte olan kararı veren daire başkan ve üyeleri 
toplantıya katılmazlar. Bu toplantılarda toplanma ve görüşme 
yeter sayısı onbirdir.

Kararlar oyçokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik ha
linde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

İdari işler kuruluna yeteri kadar tetkik hakimi ve 
memur verilir.



d) îdari Dava Daireleri Genel Kurulu : îdare Dava Dairele

rinin başkanlarıyla üyelerinden oluşur.

e) Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu: Vergi Dava Daireleri

nin başkanlarıyla üyelerinden oluşur.

f) İçtihatları Birleştirme Kurulu: Danıştay Başkanı, Baş

savcı, Başkan Vekilleri, Dava Daireleri Başkanları ve üyelerin

den kurulur.

Toplanma ve görüşme yeter sayısı en az otuzbirdir. Top

lantıda hazır'bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye kuru

la katılmaz.

Esas hakkmdaki kararlar, birinci toplantıda Kurul üve 

tamsayısının salt çoğunluğu ile, bu toplantıda karar yeter sayı

sı sağlanamaz ise ikinci toplantıda mevcudun salt çoğunluğu ile 

verilir. Kurulun diğer kararları ovçokluğu ile verilir.

aa) İdari Uyuşmazlık ve  davalar 3 ,4 ,5 ,  6 ,  7 ,  8 ,9  ve 10 

uncu dairelerde ve idari ve vergi dava daireleri, genel kurulla

rında incelenir ve karara bağlanır.

Bunlardan başka Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin 

Kurulu, Disiplin Kurulu gibi kuruluşları vardır.

bb) İdari Daireler: Danıştay'dan istenilen istişari mü- 

talalar, kanun ve tüzük tasarıları, Memurun Muhakematı Hakkmdaki 

kanun hükümlerine göre görülecek işler 1 inci ve 2 inci dairelerde 

incelenir.



Danıştay'ın yönetimi ve temsili Danıştay Başkanma
aittir.

Genel Sekreterlik :

Danıştay Başkanmın seçeceği bir üve Danıştay Genel 
Sekreterliği görevini yapar.

Genel‘Sekreter; 25 75 sayılı Kanunun görevli kıldığı 
işler ile Danıştay Başkanının VEreceği idare ve yazı işlerini 
yürütür.

İdari Hizmetler :

Danıştay'da Özlük İşleri, Evrak, Levazım, Kitaplık ve 
Yayın Tasnif Arşiv Sosyal ve İdari İşler, Özel Kalem Müdürlükleri 
bulunmaktadır.

B) a) Başkan ve Üyeler :

Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri Daire 
Başkanları ile Üyeleri Danıştay meslek mensubu.olup, yüksek mah
keme hakimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların 
kendilerine sağladığı teminat altında görev yaparlar.

Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri, 
daire başkanları ve üyelerine aylık, ödenek, malî ve sosyal ve 
diğer özlük hakları bakımından sırasıyla Yargıtay Birinci Başkanı, 
Cumhuriyet Başsavcısı birinci başkanvekilleri, daire başkanları 
ve üyeleri hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. Kaklarında 2575 
sayılı Danıştay Kanunu hükümleri uvarınca disiplin kovuşturması

yapılır.



Üye Seçimi ; 334 sayılı T.C. Anayasasının 140'ıncı madde
sinde Danıştay üyelerinin; Bakanlar Kurulu ile Danıştay Genel 
Kurulunca ayrı ayrı boş yer sayısı kadar gösterilecek adaylar 
arasından Anayasa Mahkemesinin asıl ve vedek üvelerınin üye tam 
sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçileceği hükme 
bağlanmış idi.

2 09 savılı T.C. Anayasasının 133 inci maddesinde bu sis
tem değiştirilmiş ve Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sı
nıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar 
arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dertte biri nitelik 
leri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tara
fından seçilir" hükmüne yer verilmiştir.

b) Danıştay Tetkik Hakimleri ve Savcılar

14.5.19ol günü yürürlüğe giren 2462 sayılı Kanunun ek 
üçüncü maddesi ile Danıştay Tetkik Hakimleri ve Savcıları 2j3C 
savılı Hakimler Kanunu hükümlerine ta’ i kılınmışlardır.

Danıştay tetkik hakimler- ile savcıları, beş vıl mes
lekte hizmet etmiş ve olumlu sicil almış idari yargı hakimleri 
arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanırlar.

Danıştav Tetkik Hakimler.r.ir. görev yerleri Danıştav 
Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir.
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c) Personel;

Danıştay'ın Meslek Mensupları ile Tetkik Hakimleri ve 
Savcıları dışında kalan idari personeli 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümlerine tabi olup, bunlar Danıştay Başkanı tara
fından atanırlar.

3- KADRO DURUMU :

A) Başkan ve Üyeler Yönünden

a) Kanuni kadro : ,75
b) Fiilen görev yapanlar: 74-1 (Danışma Meclisi Üyesi)
c) Kadro açığı; yok

B) Tetkik Hakimleri ve Savcılar Yönünden

a) Kanuni kadro : 22Ö
b) Fiilen görev yapanlar: 124
c) Kadro açığı : 104

C) İdari Personel Yönünden

a) Kanuni kadro
Genel İdare : 230 
Sağlık Hizmetler : 5 
Yardımcı Hizmetler : 110 
Toplam : 350



b) Fiilen görev yapanlar

Genel idare : 168
Sağlık Hizmetleri : 3
Teknik Hizmetler : 3
Yardımcı Hizmetler : _82_
Toplam : 253

Kadro açığı

Genel îdare : 62
Sağlık Hizmetleri : 1
Teknik Hizmetleri : 2
Yardımcı Hizmetler : 21
Toplam : 86

4- HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİMİ :

20 Ocak 1982 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 25 75 
sayılı Danıştav Kanununda Danıştay Mensuplarının hizmet önce
si ve hizmet içi eğitimi hakkında herhangi bir hükme yer veril
memiştir.

5- SON BEŞ YIL İTİBARİYLE İŞ DURUMU :

a) Gelen İş :

1- Dava Dairelerine devreden, gelen ve çıkan dosya
adedi.



Kalan
52641
56566
61656

52107
65762 

(10 Aylık)

Kalan
2597
2933
'3942
5154
5721 

(10 Aylık)
(1982 yılma ait olan rakamlar Ekim 19Ö2 ayı sonu itibariyledir)

Bilindiği gibi, Bölge İdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri 
ve Vergi Mahkemeleri hakkında 25/6 sayılı Kanun 20«1.1982 tarihin
de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu mahkemeler 
20.7.1982 tarihinde teşkil edilerek göreve başlamışlardır. 2576 
sayılı Vergi İtiraz Komisyonları, Temyiz Komisyonu ve Gümrük Ha
kem Hey'etleri lağvedilmiş ve adı geçen kanun hükümleri uyarınca 
uyuşmazlık miktarlarına göre, buralarda mevcut dosyaların bir kıs
mı Danıştay'a bir kısmı ise Bölge idare Mahkemeleri ile Vergi Mah
kemelerine devredilmiştir. Bu meyanda Danıştay'ın vergi uyuşmaz
lıklarını çözümlemekle görevli dairelerine de 23.080 adet dosya 
gelmiş ve ekim 1982 ayı sonu itibariyle Danıştay'ın Dava Dairele
rindeki dosya adodi, yukarıda da belirtildiği üzere 65.162 ye 
baliğ olmuş bulunmaktadır.

Yılı Devreden Yeni Gelen Çıkan
19/8 54551 5349/ 55407
19 .'9 52641 51068 4714 3
1980 56566 54691 49601
1981 61656 37248 44188
1982 52107 44667 31012

2- İdari Dairelere Gelen ve Çıkan İşler :

Yılı Devreden Yeni Gelen Çıkan
1978 2122 4688 4213
1979 259/ 4055 3716
1980 2933 4214 3205
1981 3942 5117 3905
1982 5154 4180 3613



Adı geçen Mahkemelerin kurulup, işlemeye başlamış 

olması nedeniyle Danıştay'a 1982 yılında gelecek iş miktarı 

hakkında bilgi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

6- BİNA VE LOJMAN DURUMU :

Danıştay halen 1976 yılında bitirilmiş olan hizmet 

binasında faaliyette bulunmaktadır.

Lojman durumuna gelince; Danıştay Mensupları Namık 

Kemal(Saraçoğlu) mahallesindeki devlet konutlarından tahsis edil, 

miş olan beş adet lojmandan yararlanmaktadırlar. Bunun dışında 

lojman yoktur.

7- ARAÇ VE GEREÇ DURUMU :

Danıştay Başkanlığı (8) adet hizmet otosu (2 tanesi 

Danıştay Başkanı ve Başsavcısı makam otosu olarak kullanılmak

tadır) (5) adet (3'ümünUbüs 2 ' s i  otobüs) personel servis hiz

metlerinde kullanılan otosu bulunmaktadır.

Fotokopi makinesi yoktur.

II- SORUNLAR

a) 25 75 sayılı sanunla yeniden düzenlenmiş olan Danış

tay'ın kuruluş ve kadro durumu ile ilgili bir sorunu bulunmamak

tadır.



b) Ancak yukarıda belirtilen rakamlardan da anlaşılacağı 
üzere iş hacminde büyük artış Tetkik Hakimi ve idari personel 
kadrosunda ise büyük çapta açık vardır. Bu iş hacminin kısa bir 
sürede eritilebilmesi bugün Danıştay'ın başta gelen sorunudur.

c) Yürütme ve idare ile kişiler arasındaki uyuşmazlıkların 
çözümlenmesinde karar verecek olan idari yargı hakimlerinin bir 
takım özelliklere sahip olması gereklidir. İdare hukukunun özel 
hukukun aksine çok az düzenlenmiş olması, yazılı olmaktan ziya
de içtihatlara ve doktirine dayanması karşısında, bu hukuku önü
ne gelen uyuşmazlıklara uygulayacak olan hakimin, idarenin kar
şılaşabileceği durumları takdir edebilecek bir formasyona sahip 
olması, kamu hukuku ve idari yargı içinde yetişmiş bulunması, ida
ri yargının gereği olan teknik bilgiye sahip olması ve idari alan
da tecrübe edilmiş bulunması şarttır. Bu özelliklerin kolayca ka
zanılması mümkün olmadığından, idari yargı hakimlerinin adli yar
gıda olduğu gibi mahkemelerde staj yaptırılarak kısa bir süre son
ra hakimliğe atanmaları ifa edecekleri fonksiyon bakımından uygun 
olmayacaktır.

Bugün ülkemizde idari yargının kaynağını Danıştay teş
kil etmektedir. İdari yargıda görev yapacak hakimlerin yukarıda 
belirtilen niteliklere sahip olabilmeleri için Danıştayca yetiş
tirilmeleri zorunludur. Bu aynı zamanda idari yargının özelliği
nin ve bütünlüğünün korunması ve devam ettirilmesi içinde şart
tır. İdari yargı adli yargının aksine kamuyu ilgilendiren pek çok 
kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları çözümleyeceği ve



bunun yanında doktirine ve içtihatlara dayalı olarak geliştiği için, 
idari yargı hakiminin, bu gelişmenin ve uygulamanın temelini teş
kil eden Danıştay'ın çeşitli dairelerinde çalışarak yetişmesi gerek
mektedir.

Nitekim, Bölge İdare Mahkemelerinin, İdare Mahkemelerinin 
ve Vergi Mahkemelerinin kurulması sırasında yapılan atamalar idari

î

yargı hakimlerinin kaynağının Danıştay olduğunu açıkça ortaya koy
muştur. Bu kaynağın devamlı olması ve dinamik kalması, Danıştay'ın 
devamlı suretle idari yargı hakimliği yapacak eleman yetiştirmesi 
ile mümkün olabilir. Bu nedenle idari yargıya atanacak hakimlerin 
stajlarını Danıştay'da yapmâlarını, en az beş yıl Danıştay'da ça
lıştıktan ve gerekli hizmet için eğitimden geçtikten sonra Bölge 
İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerine hakim olarak atanmalarını te
min edecek şekilde, 2556 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 
2575 ve 2576 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılması şarttır.

d) Yine Danıştay Mensuplarının lojman durumu üzerinde önem
le durulması hizmette verimlilik açısından önemli bir sorundur.

e) Ayrıca araç ve gereç yönünden de miktardaki eksiklik bir 
sorun teşkil etmektedir.

III- TEDBİRLER

1- Bilindiği üzere Vergiler Temyiz ve İtiraz Komisyonları 
ile Gümrük Hakem Heyetleri lağvedilmiş ve raporun hazırlandığı 
tarihte yaklaşık 30.000 dosya buralardan Danıştay'a devredilmiştir. 
Böylece Danıştay'da mevcut dosyalarla karara bağlanması gereken 
iş sayısı 70.000 'e ulaşmıştır ki bu rakam Danıştay'ın son 30 yıl
dan bu yana ulaştığı en yüksek iş hacmidir.



Bu iş hacminin bir an önce eritilebilmesi için önce
likle Tetkik Hakimi ve İdari Personel açığının süratle gideril
mesi gerekmektedir.

2- Yukarıda (c) bendinde belirtilen sorunla ilgili ted
birlere gelince;

1- 2575 sayılı Danıştay Kanununun 11 nci maddesinin
değiştirilmesi ve aynı kanunla hizmet içi eğitim müessesesinin 
ihya edilmesi,

2- 2576 sayılı Kanunda yukarıdaki değişikliğe para
lel maddelerin yer alması, ve idari yargıçların hukukçu olmala
rının bir tedbir olarak ele alınması (Alt Komisyonca ilave edil
miştir. )

3- 2556 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 2661 sa
yılı Kanunla değişik 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan staj mües- 
sesesinin, yerinin ve süresinin yukarıdaki esaslara göre değiş
tirilmesi ve idari yargı hakimlerinin stajlarını Danıştay'da ya
parak en az beş yıl burada çalıştıktan sonra Bölge İdare, İdare 
ve Vergi Mahkemelerine atanmalarının temini gereklidir.

4- Lojman sorununun öncelikle çözümü için bina satın 
alınması bir tedbir olarak düşünülmektedir.

5- Hizmette sürat ve işlerlik açısından araç ve ge
reç eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir.



6- Danıştay faaliyetlerinde arşivin arzettiği büyük önem 
aşikardır. Bu nedenle bu dalda bilgisayar ve mikrofilm sistemin
den yararlanılmalıdır.

7- Bölge îdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin emsal karar 
ihtiyacının karşılanması için daire kalemlerinin fotokopi maki- 
nasma olan ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir.



1.5. ASKERİ YARGITAY

I. BUGÜNKÜ DURUM

1) YASAL DAYAMAK :

Askeri Yargıtay, T.C.Anayasası gerekince Askeri Mahkemelerden 
verilen hüküm ve kararları son yargı yeri olarak inceleyip karara 
bağlamak, Askeri yargıda kanun hükümlerinin ve hukuk kurallarının 
uygulanmasında birliği sağlamak, gerektiğinde kurullar arasında be
liren içtihat uyuşmazlıklarını birleştirmek, Askeri Yargıtay Başkanı- 
nm, Başsavcısının, İkinci Başkanının, Daire Başkanları ve Üyelerinin 
Askeri Yargıya tabi şahsi suçlarına ilişkin ceza davalarına ve kamu 
davası ile birlikte bu suçlardan doğan istirdat ve tazminat davaları
na ilk ve son yargı yeri olarak bakmakla görevlendirilmiş bulunan ba
ğımsız bir yüksek mahkemedir.

2) KURULUŞ SEKLİ :

27.6.1972 tarih ve 1600 sayılı Kanun ve bu kanunun bazı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkmdaki 11.12.1981 tarih 2563 sayılı 
Kanun gereğince, Askeri Yargıtay; Başkanlık, Başsavcılık ve Beş Daire 
ile bu kanunda gösterilen kurullar (Daireler Kurulu, Genel Kurul, Baş
kanlar Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu gibi) ve hizmet ünitelerinden 
(Kalemler, Genel Sekreterlik, Daire Müdürlüğü ve bunlara bağlı diğer 
hizmet üniteleri gibi) teşekkül etmiştir.

a) BAŞKANLIK :

Askeri Yargıtay'da bir Başkan ile bu Kanunda belli edilen ve ay
rıca Başkan tarafından verilen görevleri yapmak ve yokluğunda kendisine



vekâlet etmek üz_ere bir İkinci Başkan mevcuttur.

b) BAŞSAVCILIK :

Askeri Yargıtay Başsavcılığı; Bir Başsavcı, bir Başsavcı Baş

yardımcısı ile yeteri kadar Başsavcı Yardımcılarından teşekkül eder.

c) DAİRELER :

Her Dairede (1) Başkan ve (7) üye bulunur. Daireler (1) Başkan 

ve (4) Üyenin katılmasıyla toplanarak karar ve hüküm verir.

d) DAİRELER KURULU :

Askeri Yargıtay Başkanınm Başkanlığında, İkinci Başkan, Daire 

Başkanları, kararma itiraz edilen veya direnilen Daire hariç olmak 

üzere Dairelerden ikişer Üyenin katılmasıyla kurulur.

e) ŞENEL KURUL ;

Askeri Yargıtay Genel Kurulu; Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan, 

Daire Başkanları ve Üyelerin tamamıyla kurulur.

f) BAŞKANLAR KURULU ;

Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu; Başkan, İkinci Başkan ve 

Daire Başkanlarmdan kurulur.

g) YÜKSEK DİSİPLİN KURULU :

Yüksek Disiplin Kurulu; Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, 

İkinci Başkanı ve Daire Başkanlarmdan kurulur.

h) KALEMLER :

Askeri Yargıtay Başsavcılığı ile her Dairede ve ayrıca Daireler 

Kurulu ile Genel Sekreterlik bünyesinde birer kalem teşkilâtı mevcut 

olup, her kalem teşkilatında (1) Başkâtip ile yeteri kadar Zabıt Kâ

tibi bulunur.
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3) KADRO DURUMU :

Uygulanan kadroda; Başkanlık, Başsavcılık ve İkinci Başkanlık 
kadroları hakim sınıfından (3) General şeklinde belirlenmiş olup, 
bu makamlarda kadro açığı yoktur.

Daire Başkan ve Üyeleri kadrosu hakim sınıfından (40) Albay 
şeklinde tesbit edilmiş olup halen bu kadrolarda (1) üye açığı bu
lunmaktadır.

Başkâtip, Zabıt kâtibi, Evrak memuru, Kütüphane memuru, Arşiv 
memuru, Özlük işleri memuru, Teksir memuru, Mutemet, Daktilo memuru, 
Mübaşir ve Hademe gibi personel kadrosu (62) sivil memur şeklinde 
belirlenmiş olup (10) memur açığı mevcuttur.

Başsavcı Yardımcılığı kadrosu; (18) Askeri Hakim şeklinde be
lirlenmiş olup halen bu kadroda (10) Başsavcı Yardımcısı açığı bu
lunmaktadır.

4) İŞ DURUMU ;

Sıkıyönetim ilânına bağlı olarak Askeri Yargıtay'da gerek dosya 
miktarı gerekse suçluların sayıs ve suçların niteliği bakımından art. 
mış olan iş hacmi nedeni ile Askeri Yargıtaydaki mevcut Askeri Hâkim 
kadrosuyla bu işlerin üstesinden gelinmesi imkânsız görüldüğünden 
2563 sayılı Kanun gereğince sırf sıkıyönetim davalarına ilişkin ola
rak (27) Tetkik Hâkimi ile (15) Cumhuriyet Savcısı yardımcısı (ki 
cem'an 42 sivil hukukçu geçici surette) Askeri Yargıtay'da görevlendi
rilmiştir.



5) BİNA VE LOJMAN DURTMU :

Askeri Yargıtay, halen Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 

Başkanlığının bulunduğu kışla hudutları içinde yeni yapılmış bulu

nan dört katlı binada Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile birlikte 

yerleşik olarak kendi görevini yürütmektedir.

Askeri Yargıtay mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait loj

manlardan giriş puvanı esaslarına göre sıra geldiğinde .yararlanmak

tadırlar.

6) ARAÇ Va GEREÇ DtJprJMTT :

Başkan, Başsavcı ve İkinci Başkan1a leneral olmaları nedeniyle 

birer makam aracı tahsis edilmiş olup, ayrıca 5 Daire Başkanı için 

(1) ve umumi hizmetler için (1) hizmet aracı fAskeri Yüksek İdare 

Mahkemesi ile paylaşılmak üzere) bulunmaktadır.

II. BORUNLAR Vr. '.1 üll.i..-- 

D MALI t’. İKİ. ’K :

Mahkemelerin bağımsızlığı, sadece kazaî bakımdan tanınmış ol

makla Anayasal açıdan hazımsızlık sağlanmıştır denilemez. Bir mah

kemenin gerçek bağımsızlığı, ancak vereceği kararlarda olduğu gibi 

kazaî tasarruflarının uygulanması ve yürütülmesinde bağımsız olmayı 

gerektirmektedir. Bu ise kazaî. bağımsızlığı ile birlikte özellikle 

mali bağımsızlığında sağlanmış olmasıyla mümkündür.



Mali bağımsızlık açısından bu gereğe, Yüksek Yargı Kuruluş

larından Anayasa Mahkemesinde Yargıtay ve Danıştayda uyularak, 

giderleri, Genel Bütçe Kanunu içinde müstakil bir bölüm haline 

getirilmiş ve tta Amirliği de bu kuruluşların Başkanlarma veril

miş iken, aynı statüye sahip bulunan Askeri Yargıtay'a ait gider

lerin, yürütme organının bir kolu olan Milli Savunma Bakanlığı 

bütçesi içinde yer almış olması T . C .  Anayasasının sistem ve es

prisine uygun düşmemektedir. Bu nedenle emsali Yüksek Yargı Organ

ları hakkında uygulanmakta olan bütçe usulünün Askeri Yargıtay 

için de uygulanması ve bu kuruluşun da müstakil bir bütçeye kavuş

turulması için ilgili yasalarda yeni düzenlemeler yapılması zaru

ri görülmektedir.

2) ASKERÎ YARGITAY ÜYE SEÇİMİ VE ATAMA

Askeri Yargıtay Üyeleri, 1600 sayılı Kanunun 2563 sayılı 

Kanun ile değişik 12 nci maddesi gereğince; en az Yarbay rütbe

sinde birinci sınıf Askeri Hâkimler arasından Askeri Yargıtay 

Genel Kurulunun Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile her boş ye

rin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca 

seçilmektedir.

Boş Üyelik birden fazla ise Askeri Yargıtay Genel Kurulunun, 

boş üyeliklerin üç misli olarak tesbit ettiği adaylar arasında boş 

üyelik addedince üyeleri, Cumhurbaşkanı bu adaylar arasından seç

mektedir.



Yukarıda sözü edilen yasanın 14 ncü maddesi; Cumhurbaşkanınca 
Askeri Yargıtay Üyeliğine seçilen Askeri Hâkimlerin atanmaları, 
Genelkurmay Başkanınm teklifi ve Milli Savunma Bakanı ile Başba
kanın müşterek kararnamesi ile yapılmasını âmir olup, Cumhurbaşkanı 
tarafından kesin olarak Askeri Yargıtay Üyeliğine seçilen bir şâhıs 
hakkında ayrıca müşterek kararname çıkartılarak atanmasının yapıl
ması tesbit edilen Anayasa sistemine ve esprisine uygun düşmeyen, 
sadece biçimsel nitelikte göreve başlamayı geciktirici bir işlem 
olarak görülmektedir. Bu usûl, Üyeleri Cumhurbaşkanınca seçilen 
diğer Yüksek Yargı organlarında mevcut değildir.

Belirtilen nedenlerle, Askeri Yargıtay Üyelerinin Cumhurbaşkanı 
tarafından seçimini müteakip müşterek kararname ile atanmalarının 
yapılması Usulünden vazgeçilmesi ve buna ilişkin olarak ilgili yasa
da değişiklik yapılması işin niteliğine ve amacına uygun düşecektir. 
Kaldı kı halk oylamasıyla kabul edilen yeni Anayasanın 105 nci mad
desi de bunu âmirdir.

Ayrıca 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun seçim ve atama 
ile ilgili İP ve 13 ncü maddelerinde Askeri Yargıtay üyeleri be~ 
kımır.dan, boşalan yerlere seçim ve atamanın ne zaman yapılacağı 
belirtilmemiştir. Bu husus çalışmaları aksatmakta olduğundan, 
boşalan üyeliklere de bir ay içinde seçim yapılması hükmünün ge
tirilmesi gerekli görülmektedir.

Nitekim 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda 
bu hüküm mevcuttur.



3) PROTOKOL DURUMU :

Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire 
Başkan ve Üyelerinin Askeri törenlerde Askeri Protokol şartlarına 
tabi olmaları askeri hizmetlerin gereklerine uygun olup, esasen 
1600 sayılı Kanunun 43 ncii maddesinde bu husus düzenlenmiş bulun
maktadır.

Bunun dışında, Devlet Protokolünün uygulandığı yerlerde Askeri 
Yargıtay'ın yukarıda sayılan mensuplarının protokolda gösterilen yer
lerinin Yüksek Yargı Organlarının Başkan ve Üyelerinin Devlet Proto
kol undaki yerlerine uygun bir biçimde düzenlenmesi asıl olmalıdır.
Bu husus Anayasa sistematiğine de uygun düşecektir.

4) BİNA DURUMU.DURUŞMALARIN ALENİLİĞİ VE YÖNTEM :

Askeri Yargıtay, Genelkurmay Başkanlığı kışlası hudutları için
de ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesiyle müştereken kullanılan bir bi
nada çalışmakta olup, halen mevcut personel itibariyle bu bina, işin 
yürütülmesinde kifayetsiz bir durumdadır.

Askeri Yargıtayın ayrı ve kullanımı iştiraksiz bir binaya yer
leştirilmesi, ucuz ve süratli Adalet ve kararlarda Askeri Yargıtayın 
elinde olmayan sanık veya vekillerini zamanında kışlaya dahil edememe 
gibi sebeplerden düzeltmeler yoluna başvurulmaması açısından giriş ve 
çıkış için ayrı bir nizamiysye kavuşturulması, bina iç hizmetleri, 
ihtiyaçları ve araç yetersizliği yönünden imkânlar tanınması lüzum 
arzetmektedir.



5). PİS ÜLKELERDE BİLİMSEL ARAŞT IBM A VE İNCELME KONUSU:

Çağımızda her gün değişen hukuk bilimi üzerinde araştırmalar 

yapmak ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere diğer yüksek yargı 

organlarında olduğu gibi Askeri Yargıtay üyelerinin de dış ülkele

re gönderilmeleri zorunluluk arzetmekte olup, bu nedenledir ki 

1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununa da (1730 sayılı Yargıtay Kanu

nunda olduğu gibi) Askeri Yargıtay Üyelerinin kendi konuları ile 

ilgili görgü ve bilgilerini artırmak üzere dış ülkelere gitmelerini 

sağlıyaoak yeni bir hükmün getirilmesi gerekmektedir.

6) DAİRE BAŞKANLARİNİK KADRO PUROMU :

Halen Askeri Yargıtay Daire Başkanlarmın tümü ve Üyelerin 

ekserisi, Albaylıkta şok uzun bir süre geçirmiş Askeri Hâkimlerdir.

Çalışma düzenindeki disiplin ve hiyerarşi açısından Askeri 

Yargıtaydaki Daire Başkanlarına da terfi imkânı sağlayacak kanuni 

düzenlemenin yapılması uygun görülmektedir.

7) ASKERİ YARGITAY BAŞSAVCI BAŞYARDIMCISININ DURUMU ;

1600 sayılı kanuna göre Askeri Yargıtay Başsavcı Başyardımcısı 

Albay rütbesinde Birinci sınıf Askeri Hâkimlerden Başsavcı tarafın

dan gösterilecek Uç aday arasından Milli Savunma Bakanınca usulüne 

göre atanmaktadır.



Yasal uygulamada, Askeri Yargıtay Başsavcı Başyardımcısı,
Askeri Yargıtay Başsavcısının vermiş olduğu görevlerle birlikte, 
yokluğunda ona vekâlet görevini de yürütmekte olduğuna göre, bahis 
konusu bu görevin üyelik hukukunu kazanmış bir Askeri Yargıtay Üye
si tarafından yürütülmesi yapılan işin icabına uygun düşecektir.

Bu nedenle ilgili Yasada değişiklik yapılması gerekmektedir.

8) ASKERİ YARGITAY BAŞSAVCI YARDIMCILARININ 
ATANMALARI

1600 sayılı Kanunun 15 ne i maddesi, Başsavcı Yardımcılarının 
seçilmesinde, bu hizmetin gereklerine uygun tecrübe ve nitelik ara
nacağını âmir olup, genel atama şartları da dikkate alınarak Başsavcı 
tarafından Uç katı olarak gösterilen adaylar arasından 357 sayılı 
Askeri Hâkimler Kanunu hükümlerine göre atanmaktadırlar. Uygulamada 
bu kişilerin Sıkıyönetim ilânı halinde ve şark hizmeti sırası gel
diğinde Askeri Hâkimlere tanınmış olan dört senelik yer ve görev 
teminatına bakılmaksızın müddetleri dolmadan görev yerleri değiş
tirilebilmektedir.

Bu defa aynı göreve yeni atanan Başsavcı Yardımcılarının tec
rübesizliği nedeniyle bu göreve intibak etmeleri uzun bir süreyi 
kapsamaktadır.

Belirtilen madenlerle, Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı 
görevine atanan Askeri Hâkimlerin, sıkıyönetim ilân edilse ve şark 
hizmeti sırası gelse dahi bu görevde en az dört sene çalışmalarına 
imkan verecek yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir.



9) ASKERİ YARGITAY» IN PERSONEL İŞLEMLERİ DURUMU:

uygulanan kadroya göre, Barışta Askeri Yargıtay’ın Personel 
ve Özlük İşlerini yürütmek üzere bir personel subayı bulunmamakta, 
bu Uzmanlık gerektiren kadroya ancak sefer durumunda bir personel 
Subayı verilmesi öngörülmektedir. Oysa, statüleri ve dolayısıyla 
sorumluluklarıyla yasal hak ve menfaatleri çok değişik olan çeşit
li personelden terekküp etmiş bulunan Askeri Yargıtay için çeşitli 
kanunları bilecek ve uygulayacak Uzman bir kişi olarak kadroya Ba
rışta da bir personel Subayının dahil edilmesi zaruri bulunmaktadır.

10) ASKERİ YARGITAY’IN YAYIN İŞLEMLERİ :

Askeri Yargıtay’ın kuruluş ve çalışmasını düzenliyen 1600 sa
yılı Askeri Yargıtay Kanununda, Yayın işleri ile görevli bir kuru
luşa yer verilmemiştir.

Esasen Askeri Mahkemeler arasında benzer olaylarda uygulamada 
birliği sağlamak bakımından Daire ve Daireler Kurulu Kararlara ile 
İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararlarının kısa sürede Askeri Sav
cıların, Askeri Hftkimlerin ve Avukatların bilgilerine sunulması ar
tık kaçınılmaz bir zorunluluk arzetmektedir.

Bu nedenlerle 1730 sayılı Yargıtay Kanununda olduğu gibi bahis 
konusu kararları toplayıp,.özetlerini çıkarmak ve yayınlamakla gö
revlendirilecek Askeri Yargıtay Başkanlığına bağlı bir Yayın İşleri 
Müdürlüğünün kurulması için ilgili Kanunda yeni bir düzenlemenin ya
pılması gerekmektedir.



1.6. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ 

I-BUGÜNKÜ DURUM

1- YASAL DAYANAK :

a) Yürürlükteki Mevzuat :

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 334 Sayılı T.C. Anayasasının 
1488 Sayılı Kanunla değişik 140 ncı maddesi gereğince "Asker kişi
lerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimi" ni yapmak 
maksadıyla ve 20.7.1972 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yü
rürlüğe giren 1602 Sayılı Kanımla kurulmuştur. Bu kanun halen yü
rürlükte olup 26.12.1981 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2668 
Sayılı Kanunla kısman değişikliğe uğramıştır.

b) Yeni Anayasanın getirdiği yenilik :

Yeni Anayasa Askeri Yüksek îdare Mahkemesi Kanununa yeni 
bir değişiklik getirmemiş, Milli Güvenlik Konseyince Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi Kanununda yapılan bazı değişiklikler yeni Anayasaya 
alınmıştır.

Şöyleki; Evvelce Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevle
rini dUasnleyen 20 nci maddesinde "askeri olmıyan makamlarca tesis 
•dilmiş olsa bile" hükmü ile İdari Davalar ve Yargı Yetkininin Sı
nırını belirleyen 21 nci maddesinde bulunmayan "Devlet Başkanmın, 
Yüksek Askeri Şûranın tasarrufları ve Sıkıyönetim Komutanlarının



1402 Sayılı Kanunda yazılı tasarrufları" yargı denetimi dışında 
bırakılmış aynı konular yeni Anayasanın 157 nci ve 125 nci mad
delerine de dahil edilmiştir.

2- KURULUŞ ŞEKLİ s

a) Başkan ve Üyeler :

1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 7 nci 
maddesine göre bu mahkemenin üyeleri; iki yılını doldurmuş Kurmay 
Yarbaylarla Albay Rütbesinde üç yılını doldurmamış Kurmay Subaylar 
ve an az Yarbay Rütbesindş birinci sınıf Askeri Hakimler arasından 
seçilirler. 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununa 2568 Sayılı Kanun
la getirilen ek -6 nci maddeye göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Başkanının rütbesi Hakim Tuğgeneraldir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 14 ncü maddesi ge
reğince önce 3 Daire olarak kurulmuş iken 2568 Sayılı Kanunla Daire 
adedi ikiye indirilmiş ve bir Başkan ve yedi üyeden kurulu Daireler 
Bir Başkan ve altı üyeden kurulu hale bu değişiklik ile getirilmiş, 
üyelerden dördünün Askeri Hakim ikisinin Kurmay Subay olması ve 
Dairelerde çoğunluk Askeri Hakim sınıfından olmak üzere görüşme sa
yısı beş olarak kabul edilmiştir.

b) Raportörler veya Tetkik Hakimleri :

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Tetkik Hakimliği müesse- 
sesi bulunmamaktadır.
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1602 Sayılı Kanun geçici 2 nci maddesinde, Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesine yeteri kadar Askeri hakimin Raportör olarak ata- 
naoağı , Raportörlük Kadrolarının, ihtiyaç kalmadığı yolundaki Ge
nel Kurul Kararına kadar muhafaza olunacağı hükmü bulunduğundan 
ilk kuruluş sırasında bu hükme uyularak 8 Raportör atanmış, bilâ
hare bunlardan yedisi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yar
gıtay Üyeliklerine seçilme, emeklilik gibi sebeplerle ayrılmışlar 
ve halen bir Raportör hakim sıkıyönetim görevinde bulunmaktadır.

c) Personeli

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin üyeler dışındaki per
sonel ihtiyacı Milli Savunma Bakanlığınca yeterince karşılanmak
tadır.

3- KADRO DURUMU I

A) Başkan ve üyeler yönünden

a) Kanuni Kadro s

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Hakim Sınıfından olmak 
üzere bir Başkanı, Bir Başsavcısı, sekiz Üyesi, bir Genel Sekreteri, 
biri Kara, biri Hava Kuvvetlerine mensup Albay Rütbesinde iki Kurmay 
Subay ve biri Jandarma Genel Komutanlığına mensup Jandarma Albay ve 
biri de Deniz Kuvvetlerine mensup Kurmay Yarbay rütbesinde dört Subay 
üyesi bulunmaktadır.

b) Fiilen Görev Yapanlar s

Askeri Yüksek îdare Mahkemesinin iki Hakim üyesi halen Milli 
Güvenlik Konseyi hizmetinde bulunmakta olup diğer personel görevi ba
şındadır.



c) Kadro Açığı s

Üyeler bakımından kadro açığı bulunmamaktadır. Ancak; 
Mahkeme Savcılarından dördü Sıkıyönetim Komutanlıklarında Adli 
Müşavirlik, Hakimlik ve Savcılık görevlerinde bulunmaktadırlar 
mevcut bir Raportör de yine Sıkıyönetim Komutanlığı yargı hiz
metinde görevli bulunmaktadır. Bir Savcı Kadrosu da münhal bu
lunmaktadır.

B) Raportörler Veya Tetkik Hakimleri Yönünden :

a) Kanuni Kadro Yoktur.

b) Fiilen Görev Yapanlar Yoktur.

c) Kadro Açığı Yoktur.

C) Personel Yönünden :

a) Kanuni Kadro :

Bir Daire Müdürü Albay, bir sekreter, İdari İşler Subayı 
Albay, bir Emir Astsubayı, bir Mutemed Astsubay ve 26 Sivil Memur 
Kadrosu vardır.

b) Fiilen Görev Yapanlar :

a fıkrasında belirtilen Subay ve Astsubaylar ve 25 Sivil 
Memur fiilen görev yapmaktadırlar.

c) Kadro Açığı s

Bir Mübaşir Kadrosu açık bulunmaktadır.



4- KURULUŞ ÖZELLİĞİNE GÖRE, VARSA YAPILAN HİZMET ÖNCESİ 
VE HİZMET İÇİ EĞİTİM :

9

Göreve atanmadan önce Kanuni özellikler gözönüne alınmak
ta olduğundan ayrıca hizmet öncesi veya hizmet içi bir eğitim ya
pılmamakta ve buna şimdilik gerek de bulunmamaktadır.

5- Son Beş Sene İtibariyle; Gelen, Çıkarılan ve Bir Sonraki
Seneye Devredilen İş Durumu İle Bu Sene Gelmesi Beklenilen

İş Durumu : \

YILLAR GELEN ÇIKAN MÜTEAKİP YILA DEVİR
1977 24448 16020 8428
1978 8459 8307 152
1979 6223 4575 1648
1980 2886 2341 545
1981 1647 1136 481

NOT : Bu rakamlara Daireler Kurulu, Daireler, Başsavcılık
ve Genel Sekreterlik İşlemleri dahildir.

15 Kasım 1982 tarihi itibariyle 1982 yılı sonuna kadar daha 
150-200 dava açılabileceği tahmin edilmektedir.

6- BİNA VE LOJMAN DURUMU ;

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi halen Askeri Yargıtay ile 
birlikte bir binada çalışmaktadır.



Halen Askeri Yüksek İdare Mahkemesi mensubu dokuz kişi 
lojmandan yararlanmaktadır.

7- ARAÇ VE GEREÇ DURUMU s

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Generale ait bir 
adet makam aracı mevcuttur.

8- TAHSİL OLUNAN HARÇ MİKTARLARI :

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından son beş yıl 
içinde tahsil edilen harç.miktarları aşağıda gösterilmiştir.

YILLAR______________ MAKTU HARÇ_________ NİSBİ HARÇ

1977 159360,50 TL 269106,80 TL
1978 172052 TL 138491,90 TL
1979 159246 TL 164417,75 TL
1980 302850 TL 223991 TL
1981 527505,50 TL 360429 TL

YEKÛN 1301014 TL 1156437,20 TL

Aynı dönem içerisinde muhtelif kararlardan ayrı olarak 
30500 Red, II89 İptal kararı ittihaz olunmuştur.



II. SORUNLAR :

1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 7 nci 
maddesinin (a) fıkrasında Subay Üyeler için Kurmay Subay olma ni
teliği getirilmiş ise de yeni Anayasanın Askeri Yüksek İdare Mah
kemesini müştekilen düzenleyen 157'nei maddesinde bu nitelik açık, 
ça belirtilmemiş, kanuna bırakılmıştır. Ancak Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin ihtiyacı s^ıbebiyle ve hizmet yerleri de gözönüne alınarak 
"Kurmay" niteliğinin kaldırılmasında faide umulmaktadır. Zira bu 
nitelik bağlayıcı bir mahiyet arzetmektedir. Kaldıki; bu nitelik 
gösterilmese dahi diğer nitelikleri haiz bir Kurmay Subayın Üye
liğe seçilmesi de mümkün bulunmaktadır.

III.ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİRLER »

a) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 1602 
Sayılı Kanunun 1 nci maddesinde de açıkça belirtildiği üzere, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş bağımsız bir 
Yüksek Yargı Organıdır. Diğer Sivil Yüksek Yargı organlarının 
müstakil bir bütçesi bulunduğu halde Askeri Yüksek İdare Mahke
mesinin Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden ayrı olarak bir büt
çesi bulunmamaktadır.Kanunda yazılı bağımsızlık ilkesinin bir 
unsuru olarak kabul edilen müstakil bütçenin Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi hakkında da uygulanması gereklidir.

b) Her ne kadar Askeri Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun 14'ncü maddesine göre; iş hacmi gözönüne alına
rak Genel Kurulun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun gör
mesi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca Daire sayısının üçe yük-



seltilebileceği öngörülmekte ise de; halen bütün yurtta uygu
lanmakta olan Sıkıyönetimin tamamen veya kişnen kalkması üze
rine Askeri hakimlerin görevlerine iadeleri halinde Üçüncü 
Dairenin yeniden kurulmasında ve her üç Dairenin görevlerinin 
buna göre belirlenmesinde,

c) Raportörlük hizmetinin daimi olarak ku
rulmasında ve bu oluncaya kadar bu hizmetin Yedek Subay Hakimlerle 
yürütülmesini sağlamak bakımından 1602 Sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasında veya geçici 2'nci maddeye göre atama yapılmasında,

d) Askeri hakimlik stajyerleri arasına Askeri
Yüksek İdare Mahkemesinin de dahil edilmesinde,

e) Geçici döneme münhasır olmak üzere Askeri 
Yargıtaya işinin çokluğu nedeni ile üye temini için Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi üye sayısı sekizden yediye indirilmiş ve iki hakim 
üye Askeri Yargıtay Üyeliğine atanmıştır. Hem Başsavcılığa Başsav
cının yokluğunda bir kıdemli üyenin vekâlet etmesi ve hem de işle
rin daha düzenli ve verimli gitmesi bakımından Dairelere birer 
hakim üyenin daha verilmesinde,

f) Uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını önleyici 
tedbirlerden olmak; üzere, yetki, şekil,sebep, konu ve maksat yön
lerinden İdare ile çıkan aynı tip uyuşmazlıklarda önceden verilen 
iptal yönündeki yargı kararları doğrultusunda işlem yapılarak za
man, görev ve para israfına sebebiyet verilmemesinde ve bunun için 
idarece gerekli uygulamanın yapılmasında faide mülâhaza olunmaktadır,

Şunu da belirtmek gerekir ki.Askeri Yüksek İdare Mahkemesin- 
ce ittihaz olmuş bulunan iptal kararlarının tamamının yerina getiril, 
miş olması memnuniyet verici bir durumdur.



l07o UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

BUGÜNKÜ DURUM_______:

1- Yasal Dayanak

a) Uyuşmazlık Mahkemesi Anayasa'nın 158., ve 2247 sayılı 
Yasa'nın 1. maddesi uyarınca Adli, İdari ve Askeri Yargı merciileri 
arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yet
kili bağımsız bir Yüksek Mahkemedir.

b) Yeni Anayasa bir yenilik getirmemiştir.

2- Kuruluş Şekli

a) Başkan Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilmek
tedir. Ceza Bölümü üyeleri üçer asıl ve üçer yedek olmak üzere Yar
gıtay ve Askeri Yaıgıtay üyeleri arasından, Hukuk Bölümü ikişer asıl, 
ikişer yedek olarak Yargıtay,Danıştay ve Askeri Yüksek îdare Mahke
mesi üyeleri arasından seçilmektedir.

b) 4 geçici Raportör Hakim görev yapmaktadır.

c) Bir Yazı İşleri Müdürü, Bir Başkanlık Sekreteri, 5 
Katip, iki Dağıtıcı ve iki odacı kadrosu vardır.

3- Kadro Durumu :

. Mahkeme'nin Başkanı, Üyeleri, Raportör Hakimleri ve Diğer 
personel asıl bulundukları yargı kuruluşlarının kadrolarında mevcut 
olup, ayrıca mahkemenin özel kadrosu yoktur.

4- Kuruluş özelliğine göre hizmet öncesi ve hizmet eğitimi
yoktur.



5- Uyuşmazlık Mahkemesi 4788 sayılı Yasa ile 1945 yılında 
sadece (Hukuk) işlerinden doğan görev ve hüküm uyuşmazlıklarının 
çözümü için kurulmuş daha sonra 22.8.1979 günü yürürlüğe giren 
2247 sayılı Yasa ile (Ceza) yönünden de kapsamı genişletilmiştir.

Son seneler itibariyle iş durumu şöyledir :

CEZA BÖLÜMÜ

SENE GELEN DOSYA ÇIKAN DOSYA DEVİR
1979 160 95 65
1980 1000 640 425
1981 1600 967 1058
1982 614(17.11.1982

itibariyle)
749 923

HUKUK BÖLÜMÜ

SENE GELEN DOSYA ÇIKAN DOSYA DEVİR
1978 70+6 62 14
1979 27 41 Yok
1980 21 11 10
1981 18 26 2
1982 16 __ ,



Hernekadar yukarda belirtilen iş miktarı diğer yargı yerlerine 
intikal eden dava ve işlere oranla nicelik yönünden lehe bir farklı
lık göstermekte ise de; Uyuşmazlık Mahkemesiînin bütün yargı sistemi 
içindeki özel yeri ve fonksiyonu incelendiğinde elindeki herbir işin 
kesin olarak karara bağlanması sırasında özenli, titiz ve geniş kap
samlı bir hukuki incelemeyi gerektirdiği kuşkusuzdur.

Çünkü 2247 sayılı Yasa'nın 28. ve 29. maddeleri uyarınca Uyuş
mazlık Mahkemesi kararları kesin olup bütün yargı mercileriyle il
gili kişileri bağlayıcı niteliktedir.

Anayasadan yer alan yüksek yargı kuruluşları; Yargıtay, Danış
tay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararları da 
dahil olmak üzere, bütün yargı kuruluşlarının görev ve hüküm uyuşmaz
lıklarını kesin olarak çözüme bağlayan bir yüksek yargı kuruluşu olan 
Uyuşmazlık Mahkemesi'nin vereceği kararlarda hiçbir hata yapmaması ve 
isabetli sonuca ulaşması için ne kadar geniş ve esaslı bir incsleme 
yapılması gerektiği izahtan Varestedir.

Bundan başka uyuşmazlık Mahkemesi'ne gelen iş miktarı da yıl
lara göre l^rhe veya aleyhe çok değişiklikler göstermektedir.Nitekim 
sadece 1974 yılında Hukuk Bölümü'nün 1948 adet işi karara biğlaması 
bunu göstermektedir.

Görev uyuşmazlığının çözümü önemli bir bekletici ön mesele ol
duğundan Uyuşmazlık Mahkemesi'nin görev uyuşmazlıklarını çok süratli 
bir şekilde sonuoa bağlanması gerekir. 2247 sayılı Yasa'nın 24. mad
desinde belirtilen hüküm uyuşmazlığında ise yargı meretlerinden en 
az ikisi tarafından görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş 
veya kesinleşmiş aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az 
biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine



getirilmesi olanaksız bulunan hallerde, hakkın bir an önce yerine 
getirilmesi görevi Uyuşmazlık Mahkemesi'nin en önemli fonksiyonudur.

Bu itibarla Uyuşmazlık Mahkemesi*ndeki işlerin niceliği bir 
yana nitelikleri yönünden ağırlığının her zaman gözönünde tutulması 
gerekir.

6- Mahkeme teşkilatı halen Mithatpaşa Caddesinde Adalet Bakan
lığının kiraladığı binada 2 daire işgal etmekte ve toplantılarını 
Anayasa Mahkemesi'nin toplantı salonunda yapmaktadır.

7- Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanına tahsis edilen bir hizmet 
otosu vardır.

Kuruluşun önemli bir sorunu yoktur. İnşası gerçekleştiri
lecek olan Anayasa Mahkemesi Binası içinde Uyuşmazlık Mahkemesi için 
yer ayrılmıştır.
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1.8. SAYIŞTAY

I- Bugünkü Durum :

1.) Yasal Dayanak :

a.) Yürürlükteki Mevzuat ;

- 9.Temmuz.1961 tarihli ANAYASA md. 127.
- 21.Şubat.1967 tarihli SAYIŞTAY K. ve bu kanuna deği

şiklik getiren 1260 ve 2534 sayılı kanunlar.

b.) Yeni ANAYASA1nın varsa getirdiği yenilik :

1961 Anayasa1sının, 127 nci md.siyle SAYIŞTAY'a "YÜRÜT
ME" bölümünün " D. İktisadi ve Mali Hükümler" kısmında yer verilmişti.

Yeni Anayasa'nın 160 neı md.siyle SAYIŞTAY, "Yargı" bö
lümünde "SAYIŞTAY" başlığı altında, diğer yargı organları yanında, ku
ruluş ve çalışma amaÇına uygun gerçek yerini almıştır.

Bu özelliğine uygun olarak SAYIŞTAY'ın bağımsızlığı da 
açıkça belirlenmiştir.

Ötedenberi var olan, "Sorumluların hesap verme işlemle
rini yargılama yolu ile kesin hükme bağlama" yetkisi yinelenmiştir.

Ayrıca, "Sayıştay'ın kesin hükümleri hakkında ilgililer 
yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus 
olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar 
dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz." şeklinde eklenen hüküm
le, ilk ve son karar organı olduğu vurgulanmıştır.



2.) Kuruluş Şekli t
SAYIŞTAY'ın kuruluş şeklini gösterir şema eklidir. (EK-1)

a.) Başkan ve Üyeler :
Şema*da da görüldüğü gibi, Başkan ve Üyeler yönünden

Sayıştay ;
Bir Başkan, Sekiz Daire Başkanı ve Otuzüç üye olmak üzere 

Toplam Kırkiki kişiden oluşmaktadır.
832 Sayılı Sayıştay Kuruluş Kanununa göre;

Başkan :
Sayıştay'ın genel işleyişinden sorumludur.

Daireler :
Bir başkan ve dört üyeden kurulu daireler birer hesap mah

kemesidir. Sorumluların hesaplarını inceleyip yargılayarak hakların
da beraat veya tazmin hükmü verir.

Halen Sayıştay'da Sekiz Daire vardır. Böylece Sekiz Daire 
Başkanı ve otuziki üyesi mevcuttur.(Bir üye kadrosu boş durumdadır.)

Şenel Sekreter t

Otuzüç üyeden biri Sayıştay Genel Sekreterliği görevini yü
rütür. Üyeler arasından Birinci Başkan tarafından seçilir, yürütme 
işlerinde Birinci Başkanın yardımcısıdır.

Genel Sekretere Sayıştay meslek mensupları arasından en çok 
üç yardımcı verilir.



Diğer yargı ve karar organları :

Genel Kurulı

Birinci Başkan'ın Başkanlığında diğer Daire Başkanları 
ve üyelerden oluşur. Ençok kırküç kişidir.

Temyiz Kurulu ı

Genel Kurulca, Daire Başkanları arasından seçilecek dört 
Daire Başkanı ile her Daireden seçilecek ikişer üyeden oluşur. 
Kurul'a en kıdemli Daire Başkanı Başkanlık eder.

Daireler Kurulu :

Temyiz Kurulu dışında kalan Daire Başkanları ve üyeler
den oluşur.

En kıdemli Daire Başkanı Kurul'a Başkanlık eder.

Yüksek Disiplin Kurulu t
Her takvim yılı için, Sayıştay Genel Kuruiunoa her Daire

den seçilecek birer üye ile Daire Başkanları arasından seçilecek 
beş Daire Başkanından oluşur.

Kurul'a en kıdemli Daire Başkanı Başkanlık eder.
Daire Başkan ve üyeleri hakkında karar verir.

Memurlar Sepim ve Disiplin Kurulu :
İki takvim yılı için Genel Kurulca seçilecek bir Daire 

Başkanı, bir üye, bir uzman denetçi veya raportör, başdenetçi 
ile Genel Sekreterden oluşur.



Denetim sınıfı meslek mensuplarının yükselme veya di
siplin cezaları hakkında karar verir.

Savcı ve Savcı Yardımcıları :

Birinci Başkanın görüşü alındıktan sonra, Maliye Bakan
lığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar.

Yükselme ve diğer Özlük İşleri Maliye Bakanlığına aittir.
Hesapların incelenmesi ve yargılanması sırasında iddia 

ve düşüncelerini bildirir ve kanunlarla verilen diğer görev]eri 
yerine getirirler.

b.) Raportörler veya Tetkik Hakimleri :

Bu ümranların karşılığı Sayıştay'da Sayıştay Meslek 
Mensuplarından Birinci Başkan, Daire Başkanları ve Üyeler dışın
da kalan, Raportörler, Uzman Denetçi, Başdenetçi, Denetçi ve De
netçi Yardımcılarıdır.

Raportörler ;

Bk-1 Kuruluş şemasında görüleceği üzere, raportörler, 
Sayıştay'ın karar organları olan Genel Kurul, Temyiz Kurulu ve 
Daireler Kurulunda birer adetten üç adet Kurul Başraportörü;
Sekiz Dairenin herbirinde birer adetten sekiz adet Daire rapor
törü olmak üzere onbir adettir.

Uzman Denetçi.Başdenetçi.Denetçi ve Denetçi Yardımcıları :

Ek-1 Kuruluş şemasında görüleceği üzere, Denetim Birimlerin, 
de görevlendirilen bu denetçiler sayman hesaplarının denetleme ve 
incelenmesi ile verilen diğer işleri yürütürler. Halen çeşitli



kadrolarda görevli bu elemanların adedi 439'dur.(İlerde kadro
larıyla birlikte açıklama yapılmıştır.)

c.) Personel :

Ek-1 Kuruluş şemasında görüleceği üzere, Yönetim 
Birimlerinde görevlendirilen Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler 
ile Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfından çeşitli per
sonel yönetim işlerini yürütürler.

Halen çeşitli kadrolarda bu işleri yürüten personel adedi 
521'dir.(İlerde kadrolarıyla birlikte açıklama yapılmıştır.)

Savcı ve Savcı Yardımcıları :

Sayıştay meslek mensubu ve yönetim mensupları dışında 
kalan fakat Sayıştay mensubu sayılan savcı ve yardımcıları EK-1 
Kuruluş şemasında görüldüğü üzere ayrı bir birimde yer almıştır.

3.) Kadro durumu :

Sayıştay'ın tüm kadro durumu, 1982 ve 1983 Bütçe yılları 
itibariyle dört sayfadan ibaret Ek-2 cetvelde gösterilmiştir.

Bu cetvelde de görüldüğü üzere;

A.) Başkan ve Üyeler Yönünden : 

a.) Kanuni kadro ;

Adedi Unvanı Derecesi
1 Başkan 1
8 Daire Başkanı 1
33 Üye 1
42 Toplam



b ) Fiilen görev yapanlar :

Bu kadrolardan, bir üyelik kadrosu dışında hepsi de 

dolu olup kırk birinde fiilen görev yapılmaktadır.

c.) Kadro açığı i

Bir adet üyelik kadrosu açıktır.

B.) Raportör veya Tetkik hakimleri yönünden :

Bu Unvanların Sayıştay'da karşılığı raportörler, Uzman 

Denetçiler, Başdenetçiler, Denetçiler ve Denetçi Yardımcıları 

Kadrolarıdır.

Raportörler :

Adedi Unvanı Derecesi

3 Kurul Başraportörü 1

8 Daire raportörü 1

11 Toplam

Uzman Denetçiler ;

184 Uzman Denetçi 1
38(xx) . . . .  2

30(x) " " (Kişisel) 3

252_ Toplam

(x) İşaretli kadrolar kişisel olup, herhangibir suretle 
boşalması halinde iptal edilir.

(xx) 2.derecedeki 29 adet Uzman Denetçi kadrosu ancak 
3.dereceden 2. dereceye terfi edecek Uzman Denet
çilere verilecektir.



Başdenetçiler :

22 Başdenetçi 3
62 " 4

_84_ Toplam

Denetçi ve Denetçi Yardımcıları :

85 1 nei Sınıf Denetçi 5
58 2 " " " 6

25 3 " " 7
24 4 " " 8
65 Denetçi Yardımcısı 9

^257 Toplam

İcmal ;

11 Adet raportör,
252 " uzman denetçi,

84 " başdenetçi,
257 " denetçi ve denetçi yardımcısı.
604 " Toplam
42 " Başkan ve üyeler

646 " On. Toplam
3333S



b.) Fiilen görev yapanlar :

Adedi Ünvanı___________________ Dereceği

2 Kurul Başraportörü 1

8  Daire raportörü 1

161 Uzman Denetçi 1
28 hu 2

18 , " " (Kişisel) 3

- Başdenetçi 2

18 " 3

55 " 4

7 0  1  nci sınıf denetçi 5

24 2 " " " 6

— — 3 " " " 7

21 4 " " " 8

34 Denetçi yardımcısı 9

439_ Toplam

c. ) Kadro agğı :

Adedi Ünvanı______________  Derecesi

1 Kurul Başraportörü 1

23 x Uzman Denetçi 1
10 " '■ 2
12 " " (Kişisel) 3

4 Başdenetçi ' 3
7 - 4

15 1 nci Sınıf Denetçi 5
34 2  " " 6
25 3  ıı m 7

3 4 -i g

31 Denetçi yardımcısı 9
=İ=== Toplam



Savcı ve Savcı Yardımcıları :

Kanuni Kadro :

Adedi Unvanı__________  Dereceği
1 Savcı 1
3 Savcı Başyardımcısı 1
5 Savcı Yardımcısı 1
9 Toplam

Fiilen görev yapanlar ;

3 Savcı Başyardımcısı 1
4 Savcı Yardımcısı 1
7 Toplam

= 3 =

Kadro açığı •

1 Savcı 1
1 Savcı Yardımcısı 1
2 Toplam



C.) Personel Yönünden :
Ek- 2 cetvelde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

a.) Kanuni kadro :

Adedi
436
224

Sınıfı_________________ Unvanı
-Genel îdare Hizmetleri Çeşitli 
-Yardımcı Hizmetler "
-Sağlık Hizmetleri ve 
Yardımcı Sağlık Hiz. Doktor

Hemşire 
Laborant

Derecesi
3-13
5 - 13

2
3
6 
6
7

665 Toplam

b. ) Fiilen Görev yapanlar ;

Adedi Sınıfı________________  Unvan ı Derecesi
337 -Genel İdare Hiz. Çeşitli 3 - 1 3
180 -Yardımcı Hiz. " 5 - 1 3

-Sağlık Hiz. ve 
1 Yard. Sağlık Hiz. Doktor 2
1 " " " 6
1 - " " Hemşire 6
1 " " Laborant 7

521 Toplam.
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c.) Kadro açığı

Adedi Sınıfı Unvanı
Çeşitli

Derecesi

144

99
44
1

-Genel İdare Hiz 
-Yardımcı Hiz. 
-Sağlık Hiz. 
Toplam

Dokt or
II 6 - 1 0

3

3 - 1 1

4.) Kuruluş özelliğine göre, varsa yapılan hizmet 
öncesi ve hizmet içi eğitim :

Bu konu, 2 No'lu Alt Komisyon'a sunulan raporda 
açıklanmıştır.

5.) Son beş sene itibariyle; gelen, çıkarılan ve bir 
sonraki seneye devreden iş dirimi ili bu sene gelmesi 
beklenen iş durumu :

Bu konu, 2 No'lu Alt Komisyon'a sunulan raporda 
açıklanmıştır.

6.) Bina ve Lojman durumu :

A.) Binalar ;

a.) Sayıştay'a Tahsis olunan binalar :

1.) Ankara _ Ulus semtinde, ilk ve ikinci 
T.B.M.M. binaları arasında kfiin ilk Sayıştay binası ve bu 
binanın arka bahçesine 1971 yılında yapılan ek bina demeti.



2.) Sayıştay arka bahçesinde eskidenberi mevcut 
olup rapor arşivi olarak kullanılan tek katlı yığma tipi yapıl
mış küçük bina.

3.) Halen Kültür Bak.lığına tahsisli ikinci TENM. 
binasının bahçesinde mevcut arşiv olarak kullanılan çelik baraka.

4.) Ankara - Eskişehir yolu 13 ncü km. de, Karasun-
2olup, 16607 M sahaya oturtuln 

Endüstrisi tipi) tek katlı arşiv barakaları.

plar mevkiinde olup, 16607 M sahaya oturtulmuş 7 adet (Makina Kimya

b.) Kira ile tutulan binalar :

1.) Ankara _ Rüzgârlı Sokakta kâin Barış İş Hanı'nın 
4 katı büro hizmetleri için, bodrum iki katı da arşiv olarak 1979 
yılındanberi kiralanmıştır.

2.) Yine Ankara _ Rüzgârlı sokak 31 No : da kâin
bir binanın bodrum katı 1976 yılındanberi arşiv olarak kiralanmıştu*.

B. ) Lojmanlar :
Lojman yoktur. Ancak Maliye Bak.lığı Milli Emlâk Gn.Md.lüğü

ne ait Ankara _ Kızılay Semtindeki Saraçoğlu Mahallesi Lojmanların
dan onbir adedi Sayıştay kontenjanı olarak tahsis edilmiştir.

Bu lojmanlar, memur konut yönetmeliği hükümlerine tabidir.



7.) Araç ve Gereç Durumu :

A.) Araçlar :

1.) 1 Adet Makam otosu. 
Mercedes marka.
(Plâka No : 06 - 0047)

2.) 1 Adet hizmet otosu. 
Renault Steyşin tipi. 
(Plâka No s 06 _ SY _ 372)

3.) 2 Adet Minibüs.
Markası ı Ford
(Plâka No : 06 _ UZ - 238)
( " : 06 - UZ - 239)

4.) 1 Adet Kamyon.
Markası : Fiat 50 NC
(Plâka No : 06 - UH - 337)

5.) 2 Adet Pikap 
Markası : Dodge
(Plâka No ı 06 - SN - 196)
Markası : Dodge
(Plâka No : 06 _ SY - 373)

6.) 4 Aded Otobüs.
Markaları : EMC.
(Plâka No : 06 - VA - 699)
( " " : 06 - VA - 700)
( '• " : 06 _ VH - 029)
( " " : 06 - VH - 030)



B. ) Gereçler :

Elektronik Bilgi işlem Merkezinde (BİM) kurulu olup 
1979 yılında işletime başlanan, elektronik bilgisayar ve veri 
kayıt makinaları.

Bunların cins ve kapasiteleri :

3 Adet XL 40 bilgi giriş sistemi.
Bellek kapasitesi ; 128 KD.
DİSK " : 8,8 MEGABAYTE
3 adet satır yazıcı.
Sür’ati : 300 SATIR/DAKİKA.
1 adet teyp ünitesi.
Kullanıldığı bant : 600 FOOT'luk Mağnetik bant. 
Sıklığı : 1600 BITS PER INCH.

Bilgi giriş istasyonunda;
16 x 3 » 48 adet ekranlı bilgi toplama cihazı.
Ekran kapasitesi: 360 karakter (9) Satır ve her satır 
40 karakter.)

1 Adet B^-3700 Bilgisayar Sistemi :
Yönetimsel, bilimsel ve bilgi iletişim sorunlarını 
çözümlemeye yönelik bir bilgisayardır.
Bellek kapasitesi : 150 KB.
Bellek devir süresi : 2 BYTE için 667 NANO/Saniye 
Disk kapasitesi : 174. 4 MB (2 Adet).
Satır yazıcı sür'ati : 1100 SAT 13/DAKİKA.
Kart okuyucu " : 600 KART/DAKİKA



3 Adet Teyp Ünitesi
Kullanılabilen bant : 2400 FOOT'a kadar her boy 
Magnetik bant.
Kayıt yoğunluğu : 800/1600 BPL bilgi.

Bilgi İşlem Merkezi (BİM)'nin dahili hızı saniyede 
2 Milyon "PROCESOR CYCLES" tir.

Halen yapılmakta olan hizmetler :

- Ödenek vize alt sistemi,
- Sayıştay personelinin aylıkları tahakkuk alt sistemi,
- Saymanlıkların genel özellikleriyle izlenmesi alt sistemi, 
_ Saymanlık hesaplarına ilişkin yıl sonu keBİn hesaplarının

İzlenmesi alt sistemi,
_ Kamu personelinin, kadro denetimi ve vizesi alt sistemi,
- Saymanliklar idare hesabı cetvellerinin Devlet Muhasebe

si kurallarına uygunluğunun araştırılması alt sistemi,
_ Kamu personeli aylık bordrolarının kadro ve hesap işlem

leri yönünden denetimi alt sistemi,
_ Döner Sermayeli İşletmelerden Orman İşletme Md.lükleri 

Döner Sermaye Saymanlıklarının gelir ve giderleri denetimi ve kon
solide bilançolarının çıkarılması alt sistemi,

- Sayıştay ilânları ile hükme bağlanan Devlet alacakları
nın takibi alt sistemi.



II _ SORUNLARI :

1.) Yasal Dayanak :

Bu konu, 2 Noslu Alt Komisyon'a sunulan raporda 
açıklanmıştır.

2.) Kuruluş Şekli :

832 Sayılı Sayıştay K. un yürürlüğe girdiği 1967 
yılı ile içinde bulunduğumuz 1982 yılı arasında ı^gulanan ge
nel ve katma bütçelerde •öngörülen toplam gelir ve gider tutar
ları, çeşitli faktörler sonucu yıldan yıla artarak büyük boyut
lara ulaşmıştır.

Bu yıllar arasında Sayıştay denetimine tabi kamu 
kurum ve kuruluşlarda da sayıca artmalar olmuştur.

Mali mevzuatımızda yapılan sık sık değişiklikler 
ve çıkarılan yeni mali kanunlar adeta mali mevzuat enflâsyonu 
meydana getirmiştir.

Bu artışlar, Sayıştay'ın iş hacminin artmasına ve yeni 
yükler eklenmesine neden olduğundan, Sayıştay Yargı Daireleriy
le inceleme birim ve ünitelerinin de artırılması sorununu yarat
mıştır.



Ayrıca, yeni Anayasa1nın 164 ncü maddesiyle Sayıştay 
Genel Uygunluk Bildiriminin T HUM.e sunulma süresi, evvelce 18 ay 
iken, bu defa 9,5 aya indirildiğinden, Sayıştay'ın çalışma hızı
nın 100'e yakın arttırılması zorunlu hale gelmiştir. Keza yeni 
Anayasa'nın İŞO mcı maddesiyle Sayıştay için getirilen yeni durum 
ve ilkeler karşısında, Sayıştay'ın yeniden örgütlenmesi doğrultu
sunda yeni sorunların olacağı da tabiidir.

3.) Kadro durumu :

Yukarıda Sayıştay'ın kuruluş şeklinde açıklanan husus
lar kadro durumu içinde aynen variddir.

Sayıştay'ın denetim elemanlarına ilişkin kadrolardan 
halen yaklaşık $ 25'i kullanılamamış durumdadır. Her ne kadar 
denetim hizmetleri için zaman zaman sınavlar açılarak eleman 
alınmakta ve yetiştirilmekte ise de, çeşitli nedenlerle ayrıl
malar yüzünden, bu açık birkaç yıldır sürmektedir.

Sayıştay'ın kuruluşunda yapılacak yeni gelişmeler 
doğrultusunda tüm kadroların da arttırılması gerekecektir.

4.) Kuruluş özelliğine göre, varsa yapılan hizmet öncesi 
ve hizmet içi eğitim :

Bu konu, 2 No:lu Alt Komisyon'a sunulan raporda açık
lanmıştır.



5.) Son beş şene itibariyle; gelen, giden ve bir sonraki 
seneye devreden iş durumu ile bu sene gelmesi beklenilen iş du
rumu :

Bu konu, 2 No :1u Alt Komisyon'a sunulan raporda açık
lanmıştır.

6.) Bina ve Lojman durumu :

A.) Binalar :

Sayıştay'a tahsis olunan Ankara-Ulus semtimde, ilk 
ve ikinci TBİM. binaları arasında kâin ilk Sayıştay binası ve bu 
binanın arka bahçesinde yapılan ek bina demeti ile diğer tek katlı 
bina ve barakalar tamamen, 2302 Sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü 
Yılının Kutlanması ve "Atatürk Kültür Merkezi Kurulması" hakkında 
Kanun ve bu Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
2450 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Atatürk Kültür Merkezi ala
nına dahil olmuştur.

«

2450 Sayılı K.a bağlı »ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZ KROKİSÎi
nde ve bu krokinin altında yazılı açıklamada, "...... Birinci ve
ikinci T. B.M M. binaları, Sayıştay binası..... " nın da Atatürk
Kültür Merkezi alanına dahil olduğu açıkça belirtilmiştir.

Bu nedenle yakın gelecekte, Sayıştay'ın hizmet bi
nası sorunu ön plânda yer almaktadır.

B.) Lojmanlar ;

Kamu kesiminde çalışan tüm görevlilerin karşı kar
şıya bulunduğu mesken sorunu ve lojman ihtiyacı, Sayıştay mensup
ları içinde aynı önemi taşımaktadır.



7.) Araç ve Gereç Durumu 8
A.) Araçlar ;

Birinci bölümde açıklanan mevcut araçlardan 
iki minibüs, Daireler başkan ve üyelerinin, dört otobüs de 
idari personelin göreve geliş ve dönüşlerinde kullanılmakta 
ise de bu kesimin ihtlyaçını bile karşılamaktan uzaktır.

Denetçi ve raportörlerin ise bu imk&nı yoktur.

Bu nedenle Sayıştay’ın yeterli sayıda taşıt 
aracına ihtiyacı bulunmaktadır.

B.) gereçler :
Yine birinoi bölümde açıklandığı gibi, Sayıştay 

bilgi işlem merkezinde kullanılan mevcut elektronik makineler, 
yapılması pl&nlanan birçok alt sistemin ihtiyacını karşılama
dığından, bellek ve disk kapasitesini arttırıcı elektronik 
makinalarla güçlendirilmesi gereklidir.

III. Alınması Önerilen Tedbirler t
1.) Yasal Dayanak :

Bu konu, 2 No:lu Alt Komisyon'a sunulan raporda 
açıklanmıştır.

2.) Kuruluş Şekli ı
Sayıştay’ın Yargı Dairesi sayısı ilk aşamada 2'den 

as olmamak üzere ihtiyaç ölçüsünde arttırılmalı ve Daireler 
arasında aynoa ihtisasa gidilmelidir.



3.) Kadro Durumu :

Hizmetlerdeki gelişmelere parelel olarak kadrolar
daki gerekli artışlar sağlanmalıdır.

4.) Kuruluş özelliğine göre, varsa yapılan hizmet ön
cesi ve hizmet içi eğitim t

Bu konu, 2 No:lu Alt Komisyon'a sunulan raporda 
açıklanmıştır;

5.) Son beş sene itibariyle; gelen, çıkarılan ve bir 
sonraki seneye devreden iş durumu ile bu gene gelmesi bekle
nilen iş durumu :

Bu konu, 2 No:lu Alt Komisyon'a sunulan raporda 
açıklanmıştır.

6.) Bina ve Lojman durumu :

A. ) Binalar :

Halen içinde bulunduğu, binalar "Atatürk Kültür 
Merkezi" alanına dahil olduğundan; Sayıştay'a, Anayasa hükmü 
ioebı TBMM, adına hizmet gördüğü cihetle TEMM. ile yakın iliş
kisi gözönünde tutularak, TEMM. binası civarında, hizmetin ge
reklerine uygun nitelikte ve âcilen bir hizmet binası sağlan
malıdır.

B, ) Lo.jman ;

Sayıştay personeline ihtiyaçları ölçüsünde lojman
sağlanmalıdır.
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7.) Araç ve Gereç durumu :

A.) Araçlar :

Mevcut personel ihtiyacını karşılayacak miktarda 
taşıt aracı alınmalıdır.

B. ) Gereçler :

Bilgi İşlem Merkezi (BİM)' in ihtiyacı olan elektronik 
bilgi işlem makinaları alınmalı ve mevcut sisteme dahil edilmelidir.

EKLERİ ;

Ek-1 : 1 Adet Kuruluş Şeması
Ek-2 : 1 Adet kadro listesi (4sayfa)

2 Adet
===33Wn333



B A S K A N

GENEL TEMYİZ

KURUL KURULU

DAİRELER

KURULU

CAIRELER 
(8 Adet)

ÖZEL
KALEM

YÜKSEK
DİSİPLİN KURULU

MEMURLAR
SEÇİM VE 

DİSİPLİN KURULU

n_

SAVCILIK

BAŞ BAŞ BAS RAPORTÖRLERİ

RAPORTÖRLÜĞÜ raportörlüğü RAPORTÖRLÜĞÜ ( 8 Adet)

GEf

SEKR
'J EL 
ETER

1

GENE

YARDI

.SEKR.

HCILARI

DENETİM

BİRİMLERİ

YÖNETİM

BİRİMLERİ

İNCELEME 
URfiURI
(22 Adrt)

BİLGİ 
ISLEM MR 
( B I M)

KESİN
HESAP

ŞUBESİ

ARAŞTIRMA

VE
TASNİF GR

SOZLESME

TESCİL
GURUBU

İSLERİ
GURUBU

ÖZLÜK

İŞLERİ

MÜD

DAİRE

DOKTOR

LÜĞÜ

HESAP

İSLERİ
MÜD.

SİVİL

İA'UH*
UZMANL

EVRAK

MÜD.

İDARİ 

İşi ER 
MÜD.

i  f~t
YAZI

İŞLERİ

MÜD.

İLAM

MÜD.

MAHZEh

MÜD

LEVAZIM 

VE 

AY N. SAY.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KURULUŞ ŞEMASI



EK - 2 
SAYFA 1

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

MESLEK MENSUPLARINA AİT KADROLAR

DERECE KADRO UNVANI
1983 YILI 

KADRO ADEDİ
1982 YILI 

KADRO ADEDİ DOLU BOŞ
ARADAKİ fark 

FAZLA NOKSAN
1 Başkan 1 1 1 — _ _

1 Daire Başkanı 8 8 8 - - -

1 Üye 33 33 32 1 - -

1 Kurul Başraportörii 3 3 2 1 - -

1 Daire Raportörü 8 8 8 - - -

1 Uzman Denetçi 200 184 161 23 16 -

2(xx)Uzman Denetçi 29 38 28 10 - 9
2 Başdenetçi 47 - - - 47 -

3(x) Uzman Denetçi (Kişisel)24 30 18 12 - 6

3 Baş dendç i 60 22 18 4 38 -

4 Başdenetçi 85 62 55 7 23 -

5 1 noi Sınıf Denetçi 85 s 85 70 15 - -

6 2 nci Sınıf Denetçi 57 58 24 34 - 1

7 3 ncü Sınıf Denetçi 60 25 - 25 35 -
8 4 neti Sınıf Denetçi 60 24 21 3 36 -

9 Denetçi Yardımcısı 60 65 34 31 . . 5
T O P L A M : 8 2 0 6 4 6 4 8 0 1 6 6 195 2 1

DERECE
SAVCI VE SAVCI YARDIMCILARINA AİT KADROLAR 

KADRO ÜN VAN I KADR^ADEDI KADR09ADEDİ DOLU BOS
ARADAKİ FARK 
FAZLA NOKSAN

1 Savcı 1 1 - 1 - -

1 Savcı Başyardımcısı 3 3 3 - - -

1 Savoı Yardımcısı 5 5 4 1 - -

T O P L A M : 9 9 7 2 - -

NOT : (x) İşaretli kadrolaş kişisel olup, herhangibir suretle 
boşalması halinde iptal edilir.

(xx) 2. derecedeki 29 adet Uzman Denetçi kadrosu ancak 3.derece 
den 2.dereceye tgrfi edecek Uzman ve Denetçilere verilecektir.



EK - 2
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI '

YÖNETİM MENSUPLARINA AİT KADROLAR (MUKAYESELİ)

1 9 8 3  M A L İ  Y I L I 1 9  8  2 M  A  L  I Y I L I

SINIFI DERECESİ KADRO UNVANI
KADRO
ADEDİ KADRO UNVANI

KADRO ARADAKİ FARK
ADEDİ DOLU BOS FAZLA NOKSAN

G. İ.H. 3

4

5

4 

2

5

4

5

6 

4 

7

4

5

5

6 

6

Müdür

Şube Müdürü 5

Sivil Savunma Uzmanı 1

Müdür Yardımcısı 

Müdür Yardımcısı 

Uzman

Ayniyat Saymanı

Kısım Şefi 

Kıaım Şefi

Müdür

Müdür

Müdür

Sivil Savunma Uzmanı 

İdari İşler Amiri 

Müdür Yardımcısı 

Müdür Yardımcısı 

Müdür Yardımcısı 

Uzman

Ayniyat Saymanı

Şef

Şef

Şef

Şef

8

1

1

3

3

1

1

1

4

1

2

1

8



- 1 9  8  3 M A L İ T  I  L  I 1 9  8  2 M A L i Y I L I

SINIFI DERECESİ KADRO UNVANI
KADRO
ADEDİ KADRO UNVANI

KADRO
ADEDİ DOLU B O Ş

aradaki
FAZLA

FARK
NOKSAN

G. Î.H. 7 Kısım Şefi 12 _ _ _ _ 12 _
M > 5 Memur 10 Memur 7 4' 3 3 -

II 6 Memur 15 Memur 19 8 11 - 4
II 7 Memur 33 Memur 29 25 4 4 -

• 1 8 Memur 15 Memur 15 . 13 2 - T
II 9 Memur 14 Memur 14 14 - - -

II 10 Memur 23 Memur 23 19 4 - -

II 11 Memur 11 Memur 12 6 6 - 1
II 7 Mutemet 2 Mutemet 2 2 - - -

7 - - Satınalma Memuru 2 2 - - 2
II 6 - - Ambar Memuru 1 - 1 - 1
•I 7 Ambar Memuru 1 - - - - 1 -

II 7 - - Müracaat Memuru 2 2 - - 2
II 6 - - Tabldot Yönetmeni 1 1 - - 1
• 1 9 - - Daktilo-Sekreter 2 1 1 - 2
II 7 Daktilo 15 Daktilo 15 14 1 - -

• 1 8 Daktilo 13 Daktilo 13 13 — — —



1 9 ^ 3  M A L İ  Y I L I  1 9 8 2  M A L İ  Y I L I

KADRO KADRO ARADAKİ FARK
SINIFI DERECESİ KADRO UNVANI ADEDİ KADRO UNVANI • „ ADEDİ DOLU BOf FAZLA NOKSAN

G. İ.H. 9 Daktilo 15 Daktilo 15 15 - -

n 10 Daktilo 25 Daktilo 25 24 1 -

M 11 Daktilo 15 Daktilo 12 12 - 3
II 12 Daktilo 20 Daktilo 17 17 - 3
I» 13 Daktilo s 4 Daktilo 4 4 - -
II 3 BİM Uzmanı 4 - - - - 4
»1 3 - - BİM Kısım Amiri 2 - 2 -

II 4 BİM Uzmanı 6 - - - - 6
İt 4 - - BİM Kısım Amiri 2 - 2 -

II 4 - - BİM Kısım Amiri Yard. 1 - 1 -

rı 3 - - BİM Bölüm Sorumlusu 1 1 - -

n 4 - - BİM Bölüm Sorumlusu 3 1 2 -

II 5 - - BİM Bölüm Sorumlusu 1 1 - -

II 6 BİM Bölüm Sorumlusu 1 _ 1 _



1 9  8  3 M A L İ  Y I L I 1 9  8  2 M A L İ  Y I L I

SINIFI DERECESİ KADRO ÜN VAN I
KADRO
ADEDİ KADRO UNVANI

KADRO
ADEDİ

ARADAKİ FARK 
DOLU BOS FAZLA NOKSAN

G .  İ.H. 3 Programcı 4 Programcı 3 2  1 1
tl 4 Programcı 1 - - 1
M 5 Programcı 1 Programcı 1 1  .  -

M 6 Programcı 4 Programcı 4 2  2 -
»1 7 Programcı Yardımcısı 3 Programcı Yardımcısı 3 3

3 0 5  2 3 6  6 9



EK - 2 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

YÖNETİM MENSUPLARINA AİT KADROLAR (MUKAYESELİ)

1 9 8 3  M A L İ Y I L I 1 9  8  2 M A L i Y  I L  I

SINIFI DERECESİ KADRO ÜNVANI
KADRO
ADEDİ KADRO ÜNVANI

KADRO
ADEDİ DOLU BOŞ

ARADAKİ PAR] 
FAZLA NOKSj

G. Î.H. 6 BİM Sistem İşletim Şefi 1 - - - - 1

" 5 BİM Kısım Şefi 9 BİM Kısım Şefi 6 4 2 3

" 6 BİM Kısım Şefi 7 BİM Kısım Şefi 6 - 6 1

.1 7 BİM Kısım Şefi 3 BİM Kısım Şefi 3 2 1 -
II 8 BİM Sistem İşletim Op. 3 - - - - 3
n 6 BİM Operatörü 4 BİM Operatörü 4 3 1 -

n 7 BİM Operatörü 3 BİM Operatörü 3 2 1 -

II 9 BİM Operatörü 12 BİM Operatörü 12 11 1 -

M 10 BİM Operatörü 20 BİM Operatörü 20 19 1 -

n 11 BİM Operatörü 9 BİM Operatörü 9 6 3 -

N 5 BİM İlk ve Son Kont.Me. 3 BİM İlk ve- Son Kont.Me. 3 3 - -

N 6 BİM İlk ve Son.Kont.Me. 7 BİM İlk ve Son Kont.Me. 7 4 3 -

N 7 BİM İlk ve Son.Kont.Me. 4 BİM İlk ve Son. Kont.Me. 4 4 - -

If 8 BİM İlk ve Son.Kont.Me. 3 BİM İlk ve Son. Kont.Me. 3 3 - -

N 10 BİM İlk ve Son.Kont.Me. 8 BİM İlk ve Son. Kont.Me. 8 8 _ _
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1

1

1

1

5
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5
5

5

3

3

3
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1 9 8 3  M A L İ  Y I  

DERECESİ KADRO ÜNVAHI

9 BÎM Disk Tepe Doküman
tasyon ve Kütüphane Me.

7

7
5 Kütüphane Memuru
6 Kütüphane Memuru

6 Santral Memuru

7 Santral Memuru

7 Tasnif Memuru

8 Tasnif Memuru
10 Tasnif Memuru

12 Tasnif Memuru

7 Şoför
8 Şoför

11 Şoför

12 Şoför 

7

7



1  9  6  3 __M A L İ  Y I L I

KADRO
SINIFI DERECESİ KADRO UNVANI ADEDİ

Sağ.Hiz. 2 Doktor 1
Yrd. Sağ. Hiz 

»1 3 Doktor 1
II 6 Doktor 1
II 6 Heaşire 1
II 7 Laborant 1

G. İl'H. 6 - -

Yrd.Hiz. 6 BİM Makine Teknisyeni • 1

G. İ.H. 8 - -

Yrd. Hiz. 8 BİM Malzeme Teknisyeni 1

G. İ.H. 7 - -

G. İ.H. 5 - -

Yrd. Hiz. 5 Teknisyen 1

G. İ.H. 6 - -

Yrd.Hiz. 6 Teknisyen 1

G. İ.H. 7
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1 9 8  3  M A L İ Y I L I 1 9  8  2 M  AL  İ Y I L I

SINIFI DERECESİ KADRO UNVANI
KADRO
ADEDİ KADRO UNVANI

KADRO
ADEDİ DOLU BOŞ

ARADAKİ
FAZLA

FARK
NOKSAN

Yrd.Hiz. 7 Teknisyen 8 _ ■ _ lm 8 _

G. İ.M. 7 - - Su Tesisat ve Tamircisi 2 1 1 - 2

G. İ.M. 7 - - Marangoz 2 - 2 - 2

Yrd.Hiz. 9 Teknisyen 1 - - - - 1 -

Yrd.Hiz. 7 Teknisyen Yardımcısı 6 - - - _ 6 —

Yrd.Hiz. 5 Teknisyen Yardımcısı 4 - - - - 4 -

147 112 35



F,K - 2 
S A Y F A  4

payiptay başka::lig i

YÖNETİM M'JîPfJP ARIĞA A ÎT KADROLAR (MUKAYESELİ)

1 9  8  3  MA l î  Y  I  I T 1  9 8 2 k A 1 1 Y I  i I

SINIFI DERECESİ KADRO lÎITVAKI
KADRO 
AD Dİ KaOAO DEVANI

KADRO
ADEDİ DOLU BOŞ

ARADAKÎ 
FAZLA !

FAJ
.OK!

Yrd.Hiz. 9 Teknisyen Yardımcısı 1 - _ - 1 —
n 12 Teknisyen Yardımcısı 1 - - - - 1 -

»t 7 Aşçı 2 AŞÇI 2 2 - - -
ti 7 Aşçı Yardımcısı 4 Aşçı Yardımcısı 3 2 1 1 -

" 7 - •- Dar s on 5 1 4 5
M 10 - - Garson 10 5 5 - 10

M 10 Bulaşıkçı 5 Bulaşıkçı 5 5 - - -
n 7 Bahçevan 2 Bahçevan 1 1 - 1 -

»1 7 - Bahçevan Yardımcısı 1 1 - - 1

II 7 Dağıtıcı 9 Dağıtıcı 9 C: - - -

M 9 Dağıtıcı 5 Dağıtıcı 2 2 - 3 -

İt 7 Gece Bekçisi 7 Gece Bekçisi 7 7 - - -

n 10 Gece Bekçisi 5 Gece ekçi?i 5 5 - - -



EK - 2 
ŞAYKA 4

19 8 3 M A L İ  Y I L  I 1 9  8  2 M A L i Y  I L  I

SINIFI DERECESİ KADRO UNVANI
KADRO
ADEDİ KADRO UNVANI

KADRO
ADEDİ DOLU BOS

ARADAKİ
FAZLA

FARK
NOKSAN

Yrd.Hiz. 12 Gece Bekçisi 4 - - - - 4 -

7 Arşiv Taşıyıcısı 6 Arşiv Taşıyıcısı 6 4 2 - -

8 Arşiv Taşıyıcısı 10 Arşiv Taşıyıcısı 10 8 2 - -

« 10 Arşiv Taşıyıcısı 6 Arşiv Taşıyıcısı 14 6 8 - 8

" 12 Arşiv Taşıyıcısı 12 - - - - 12 -

7 Odacı Başı 1 - - - - 1 -

7 Odacı 32 Odacı 25 24 1 7 -

8 Odacı 25 Odacı 25 16 9 - -

9 Odacı 20 Odacı 20 16 4 - -

10 Odacı 21 Odacı 11 11 - 10 -

11 Odacı 18 Odacı 18 18 - -

12 Odacı 22 Odacı 15 14 1 7 -

13 Odacı 11 Odacı 11 10 1 - -

7 - - Boyacı ve Badanacı 3 3 - - 3

8 - - Cilacı 1 1 - -

7 - - Kaloriferci 1 - 1 - 1

■ 8
TOPLAM : 714

Kaloriferci Yardıaeısı 3
665

2 1
156

?
107



1>9„ YÜKSEK SEÇİM KUBU1U î

2709 sayılı T. C. Anayasasının 79 ncu maddesi, seçimlerin, 
yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılması 
ilkesini benimsemiştir.Anayasanın sözU edilen maddesi, seçim
lerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yöne
timi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, 
seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün 
yolsuzlukları,- şikayfet ve itirazları inceleme ve kesin karara 
bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tuta
naklarını kabul etme ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanun
ların halk oyuna sunulması işlemlerinin genel yönetimi ve deneti
mi görevlerini Yüksek Seçim Kuruluna vermiştir.

Anayasanın 79 ncu maddesinin benimsediği ilkeye ve verdiği 
göreve göre; Yüksek Seçim Kurulu bir yargı organıdır.

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl dört yedek üyeden oluşur. Üye
lerinin altısı Yargitay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi - 
üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli 
oyuyla seçilir.

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve 
yetkilerinin kanunla düzenlenmesi de yine Anayasa gereğidir.

Halen, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kında 298 sayılı Kanun ve değişiklikleri ile; Yüksek Seçim Kurulu, 
il seçim kurulları ve ilçe seçim kurullarının kuruluşu işleyişi, 
görev ve yetkileri düzenlenmiş bulunmaktadır.



Ancak, Kurucu Meclis Hakkmdaki 2485 sayılı Kanuna göre, 
yeni seçim kanununun hazırlanması, Danışma Meclisinin teşkil 
nedenlerinden ve önemli görevlerinden biridir. Hazırlanacak 
yeni seçim kanununun temel ilkeler ve seçim kurullarının oluş
ma biçimi yönünden bu günkü durumdan çok farklı esaslar getir
meyeceği tahmin olunur.

Bu gün, il seçim kurulları, ildeki hakimi erden, ilçe seçim 
kurulları ise, bir hakimin başkanlığında, siyasi parti temsilci
leri ile ilçede görevli memurlar arasından belirlenecek kişiler
den oluşmaktadır.

Seçim kurullarının büro işleri; Yüksek Seçim Kurulunda, 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, merkez ilçe ve diğer ilçelerde 
de seçmen kütük büroları tarafından yürütülür. Seçmen Kütüğü 
Genel Müdürlüğü henüz oluşturulamamıştır. Seçmen kütük bürola
rı faaliyettedir.

Seçmen kütük bürolarındaki memurlar 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa ve Yüksek Seçim Kurulunun 23 Kasım 1979 günlü 
Resmi Gazetede yayımlanan 128 sayılı genelgesine tabi olarak 
görev yapmaktadırlar.



Bu tür memurlar için mevcut kadro sayısı bu kadrolarda 
halen çalışanlar ve boş kadrolar aşağıdadır.

Kadro Unvanı Sayısı Çalışanlar Boş Kadrolar

Şef..........  640 ..................  111......... 529
Memur........  333 ...................  74 ....... 259
Hizmetli  640 ............... 64 .......  576

Toplam : 1.613 249 1.364

İhtiyaç duyulduğunda hemen atama yapılabildiğinden boş kadro
ların çokluğu bir sorun olarak gözükmemektedir.

Ayrıca bütün seçim kurullarının gerektiğinde devamlı ve geçi
ci personel görevlendirme yetkisi vardır.

SORUNLAR :

Yüksek Seçim Kurulu ve diğer seçim kurulları, yönetip yürüt
tükleri seçimler ve halkoylamalarında hizmetin önemli ölçüde ak
samasına neden olabilecek sorunlarla karşılaşmamıştır.

Ancak, çağın gereği olan modern tekniklerden ve araçlardan da 
yararlanılmadığı bir gerçektir.



ÖNERİLER :

Seçimler, demokratik rejimin esas öğesidir. Seçimlerin 
düzenli, güvenli ve alabildiğince ivedi yürütülmesi ile so
nuçlarının çok çabuk belirlenmesi her yurtdaşın ve kamuoyu
nun yakın ilgisini toplayan konulardır.

Bu bakımdan, henüz yakınmalara neden olmamakla beraber, 
yürürlükte bulunan sistemin çok hızlı gelişen toplum gerek
sinmelerini karşılayabileceği söylenemez. Sistemin iyileşti
rilmesi, işlevini gereği gibi yerine getirebilmesi için modern 
tekniklerden yaralanma yoluna gidilmesi zorunludur.

Seçim ilkelerinin ve oy verme yöntemlerinin yasallaştırılma
sı çalışmalarının başladığı bu günlerde şu öneriler güncellik ka
zanmıştır :

1- Yapılacak düzenlemelerin siyasal tercih sayılabile
cek yönü dışındaki teknik konularda Yüksek Seçim Kurulunun görü
şü mutlaka alınmalıdır.

2- Seçmen kütüklerinin denetimi ve yenilenmesinde bil
gisayardan yararlanma yoluna gidilmelidir.

3- Seçim sistemi ve oy verme yöntemlerinin güvenceyi
ortadan kaldırmayacak biçimde kolay ve basite indirgenmesi sağ
lanmalıdır.

4- Seçim dönemlerinde, seçim kurullarının telli ve telsiz
haberleşme araçları ile ulaşım araçlarından yararlanma olanakları 
sağlanmalıdır.



lol0o HAKİMLER YE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

I- BUGÜNKU DURUM :

I- 1) Yasal dayanak :

A- Yürürlükte bulunan mevzuat :

Kanun : 70 Temmuz ig61 tarih ve 10859 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan "9 Temmuz 1961 tarih ve 334 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Anayasası"nm 143 ncü maddesinde öngörülen "Yüksek Hâkimler 
Kurulu" ile I96I Anayasasının 70.9.1971 tarih ve 1488 sayılı Kanunla 
değiştirilen 13f nci maddesinde öngörülen "Yüksek Cavcılar Kurulü'nun 
ayrı ayrı oluşturulması; kaynakları, yükselmeleri ve bir ölçüde görev
leri aynı olan hâkim ve savc 1ar arasında geniş bir ayrıcalığa yol aç
mış, değişİK kurul ve denetim organlarına bağlanmaları büyük sakınca
lar yaratmıştır. Özellikle kurulların özlük işlerinde değişik ilke ka
rarları almaları, bir sınıftan diğer sınıfa geçmede ortaya çıkan şekli 
zorluklar, hâkimler ile Cumhuriyet Cavcıları arasındaki dengenin bozul
masına ve sonuç itibariyle yargı hizmetlerinin istenilen düzeyde gerçek 
leşmesine engel olmuştur.

"2461 ^ayılı Hâkimler ve Cavcılar Yüksek Kurulu Kanu
nu", sözü edilen sakıncaları ortadan kaldırmak; aynı ilkeler doğrul
tusunda uygulama yaparak, hâkim ve savcıların bütün özlük işlerinde 
birlik ve beraberliği sağlamak üzere bir kurulun oluşturulması ama_ 
cıyle hazırlanmış ve 14 Mayıs 1981 tarih 17340 sayılı Resmi Gazete1 
de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.



Tüzük : "2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurul Kanunu"na dayanılarak çıkarılmış herhangi bir tüzük bulunma, 
maktadır.

Yönetmelik ;

a_ "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İçyönet-
meliği"

Bu içyönetmelik "2461 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu"nun 24 ncü maddesinin üçüncü bendi uya
rınca hazırlanmış ve 14.7.1981 tarih 17400 sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

b- "Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları ile Bu Mes
lekten Sayılanlara uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği" :

Bu Yönetmelik 14.7.1981 tarih 17400 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

B) 1982 Anayasasının getirdiği yenilik ;

2461 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca kurulan, 
"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu", Adalet Bakanının Başkanlığın
da, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi daire başkanı ve 
üyeleri arasından göstereceği adaylardan, Devlet Başkanınca seçilen 
ikişer asıl ve ikişer yedek üye ile Adalet Bakanlığı Müsteşar ve Öz
lük İşleri Genel Müdüründen oluşurken, J?0 Ekim 1982 tarih ve 17844 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 7.11.1982 tairhinde halk oyu ile



kabul edilerek 9.11.1982 günü yürürlüğe giren "1982 tarih ve 2709 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasaeı"nın 159 ncu maddesinde, "Ha
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu"nun kuruluşunda bazı değişiklik
ler yapılması öngörülmüştür.

Anılan maddede; Adalet Bakanının, Kurulun Başkanlığı 
görevini yürüteceği; Adalet Bakanlığı Müsteşarının Kurulun tabii üye_ 
si olduğu; Kurulun üç asıl ve üç yedek üyesinin Yargıtay Genel Kuru
lunun, iki asıl ve iki yedek üyesinin ise Danıştay Genel Kurulunun 
kendi üyeleri arasından her üyelik için göstereceği üçer aday için
den, Cumhurbaşkanınca dört yıl için seçileceği; hükme bağlanmıştır.

C) Üzerinde Çalışılan Kunun Tasarıları :

" 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası"nm, 
"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu" başlıklı 159 ncu maddesinin be
şinci fıkrasında:

" Kurulun görevlerini yerine getirmesi, seçim ve ça
lışma usulleri ile itirazların Kurul bünyesinde incelenmesi esasları 
Kanunla düzenlenir."

Hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm ve (I-l-B) bendinde açıklanan kuruluşa iliş
kin kanuni farklılıklar karşısında, "2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Kanunu", Adalet Bakanlığınca yeniden ele alınmış ve bü
zü edilen genel prensipler doğrultusunda, gereken yeni düzenlemelerin
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yapılmasına başlanmıştır. 2461 Sayılı Kanunun konuya ilişkin madde
lerinde değişiklik yapılmasını öngören bu Tasarı üzerindeki çalışma
lar tamamlanarak, yeni Anayasamızın geçici 8 nci maddesinde gösteri
len süre içinde kanunlaştırılması için Yasama Organına sunulacaktır.

I- 2) Kuruluş :

A) Başkan ve Üyeler :

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kuruluşuna iliş
kin hüküm, 2461 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer almaktadır.

Buna göre : Hâkimler ve '"avcılar Yüksek Kurulu;

- Adalet Bakanının Başkanlığında,
- Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulunun kendi daire 

Başkan ve üyeleri arasından göstereceği adaylardan, 
Devlet Başkanınca seçilen ikişer asıl ve ikişer ye
dek üyeden,

- Adalet Bakanlığı Müsteşarından,

- Özlük İşleri Genel Müdüründen

oluşmaktadır.

Ancak 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ge
tirdiği hüküm karşısında, Özlük İşleri Genel Müdürü yerine Yargıtayh 
dan bir fazla üye Kurula katılmak suretiyle kuruluş bu esaslara uygun 
bir şskle dönüşmüştür.



Bu duruma göre, Kurul aşağıdaki biçimde kurulmuş olmaktadır.

- Adalet Bakanının Başkanlığında,

Adalet Bakanlığı Müsteşarı,
- Yargıtaydan seçimle gelen üç asıl iiye,

Danıştay'dan seçimle gelen iki asıl üye,
- Yargıtaydan seçimle gelen üç yedek üye,
- Danıştaydan seçimi e gelen iki yedek üye.

B) Raportörler veya Tetkik Hâkimleri :

" 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu" 
nun 10/son madde ve fıkrasında :

" Kurulun işleri Adalet Bakanlığınca yürütülür."

Hükmü bulunmaktadır.

Bu nedenle, Kurul bünyesinde müstakilen görevlendirilmiş 
raportör veya tetkik Hâkimlerinin bulunması söz konusu değildir.
Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğünde görevli tetkik hâ
kimleri ile gerektiğinde Bakanlığın diğer ünitelerindeki tetkik hâ
kimleri bu görevi yürütmektedirler.

C) Personel :

2461 Sayılı Kanunun, yukarıda değinilen 10/son madde ve 
fıkrasındaki açıklama, personel yönünden de geçerli bulunmaktadır.



I- 3) Kadro durumu :

A) Başkan ve üyeler :

Başkan ve üyeler Kanimi Kadro Dolu Kadro Kadro Açığı

Başkan (Bakan) 1 1
Tabii Üye (Müsteşar) 1 1
Seçimle gelen üye (Yargıtaydan) 3 3
Seçimle gelen üye (Danıştaydan) 2 2
Seçimle gelen yedek üye (Yargıtaydan) 3 3
Seçimle gelen yedek üye (Danıştaydan) 2 2

B) Raportörler veya Tetkik Hâkimleri :

Kurulun işlerinin, iş durumunu ve ihtiyaca göre 
tefrik edilecek tetkik hâkimlerince yürütüleceği, 2461 sayılı Ka
nunun 10/eon madde ve fıkrasında hükme bağlanmış olduğundan Kuru
la ait işleri yürütmekle görevli Bakanlık tetkik hâkimi erine iliş
kin belli bir kadro bulunmamaktadır.

C) Personel ı

Yukarıda (B) bendinde tetkik hâkimleri için yapı
lan açıklama, personel için de geçerlidir.



I_ 4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim :

A) Başkan ve üyeler :

Kurulun Başkan ve üyeleri yönünden, hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim söz konusu değildir.

B) Raportör veya tetkik hâkimleri :

Kurulun işlerinde görev alan tetkik hâkimleri yönünden 
bu konuda hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim söz konusu değildir.

C) Personel :

Kurulun işlerinde görev alan personelin eğitimi Adalet 
Bakanlığının Genel politikası içinde düşünüldüğünden ve hizmete en 
yatkın elemanlar tefrik edilerek görev verildiğinden, bunların kuru
lun işlerine ilişkin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri söz konu, 
su değildir.

I_ 5) Yıllara göre gelen, çıkan ve bir sonraki yıla devreden
iş adedi ile 1983 yılında gelmesi beklenilen iş miktarı:

Kurulun, kurulup faaliyete geçmesinden itibaren aldığı 
karar adedi ile 1983 yılında alınması beklenilen karar adedi aşağıda 
gösterilmiştir.



A) İlk defa incelenilen kararlar yönünden :

Büroau

Muamelat
Kurullar
Ayırma-Tetkik
Adaylık

1981 yılında (adet) 1982 yılında (adet)

257
278
239
5

546
289
275
22

1983 yılı için 
tahmini miktar

800-900 

400-425 
250-275 
25- 50

B) Yeniden İncelenen kararlar yönünden i

BUr08U

Muamelat 
Kurullar 
Ayırma—Tetkik

1981 yılında (adet) 1982 yılında (adet)

29
47

334

53
61
246

1983 yılı için 
tahmini miktar

75-100
75-100

250-300

C) İtirazları İnceleme Kurulu Kararları Yönünden :

Bütün Bürolar Müşterek - 158 200-300

I- 6) Bina ve Lojman durumu

A) Bina durumu :

Hlkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Adalet Bakanlığı 
Merkez Teşkilatının hizmet verdiği binada faaliyet göstermektedir.



B) Lojman durumu i

Lojman olarak kullanılmak Üzere Adalet Bakanlığınca alı. 

nan konutlardan, Ankara Adliyesine tahsis edilen 20 kontenjana 

memur konutu yönetmeliğine konulan bir hükümle, H&kimler ve Savcı- 

lar Yüksek Kurulu üyeleri de dahil edilmiş bulunmaktadır.

I-7) Araç ve gereç durumu :

Kurul başkan vekiline tahsis edilmiş araç dışında Hfi_ 

kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelireni verilmiş araç bulun

mamaktadır. Üyeler, Adalet Bakanlığı hizmet taşıtlarından yarar- 

lanmaktadırlar.

II- SORUNLAR

II-l)Yasal dayanak yönünden :

1982 Anayasasıyla getirilen ilke ve hükümler gözönünde 

bulundurularak, 2461 sayılı Kanunun bazı maddelerinde, bu ilkeler 

doğrultusunda yapılacak yeni düzenlemeler, her türlü yasal daya

nak sorununu halledecektir.

II-2)Kuruluş yönünden :

A) Başkan ve üyeler ;

1982 Anayasasıyla getirilen hükümler yeterli olup 

ayrıca bir sorun sözkonusu değildir.



B) Raportörler veya tetkik hâkimleri :

(I-3-B) bendinde belirtilen ve kanuna dayalı çalışma 
yöntemi karşısında tetkik hâkimleri yönünden bir sorun bulunma
maktadır.

C) Perşonel :

(I-3-C) bendinde belirtilen ve kanuna dayalı çalışma 
yöntemi karşısında, personel yönünden bir sorun sözkonusu değildir.

II-3) Kadro durumu yönünden :

A) Başkan ve üyeler :

Herhangi bir sorun yoktur.

B) Raportörler veya tetkik hâkimleri s 

Herhangi bir sorun söz konusu değildir.

C) Personel :

Sorun bulunmamaktadır.



II-4) Hizmet öncesi ve hizmet lgi eğitin yönünden :

A) Başkan ve üyeler :

Herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

B) Raportörler veya tetkik hâkimleri :

Herhangi bir sorun söz konusu değildir.

C) Fersönel :

Herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

II_5) Yıllara göre gelen, çıkan ve bir sonraki yıla devreden 
iş adedi ile I983 yılında gelmesi beklenilen iş miktarı 
yönünden :

Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

II-6) Bina ve lojman durumu yönünden :

A) Bina durumu :

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı 
merkez kuruluşuna ait ana binada faaliyet göstermektedir.Esasen, 
Bakanlık merkez kuruluşu binası yetersiz olduğundan bina sorunu 
önem kazanmaktadır.



B) Io.jman durumu :

(I-6-B) bendinde belirtildiği şekilde gerekli konut 
tahsisi yapılmış bulunduğundan bu konuda herhangi bir sorun söz 
konusu değildir.

II-7) Araç ve gereç durumu yönünden :

(1-7) bendinde de açıklandığı Üzere, Kurulun üyelerine 
tahsis edilmiş araç bulunmadığından bu husus sorun yaratmaktadır.

III- ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİRLER

III-1)Taaal dayanak yönündsn i

a- "2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu"
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören Kanun Tasarı
sı en kısa sürede yasalaştırılmalıdır.

b- Bu gün, H&klmler ve Savoılar Yüksek Kurulunun seçimle
gelen üyeleri diğer yargı görevlerini bu görevleri yanında sürdür
mektedirler. Üyelerin Kuruldaki görevleri devam ettiği sürece yargı 
görevleriyle ilişkilerinin kesilip kesilmemesi gerekeceği konusunda
tartışmalar yapılmış, mevcut dununun muhafazası uygun bulunmuştur.

II1-2) Kurul tıs yönünden t

Alınması önerilen bir tedbir söz konusu değildir.



III—3) Kadro durumu yönünden :

Alınması önerilen bir tedbir söz konusu değildir.

III-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yönünden :

Alınması önerilen bir tedbir söz konusu değildir.

III-5) Yıllara göre gelen, çıkan ve bir sonraki yıla devreden
iş adedi ile 1983 yılında gelmesi beklenilen iş miktarı
yönünden :

Bu konuda alınması gereken bir tedbir yoktur.

II1-6) Bina ve Lojman durumu yönünden :

A) Bina durumu ;

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun faaliyet göste
receği, Bakanlığa bağlı ek bir binanın en kısa sürede yapılması 
sağlanmalıdır.

• B) Lojman durumu :

(II—6-B) bendinde belirtildiği üzere konut yönünden 
herhangi bir tedbir alınması böz konusu değildir.

II1-7) Araç ve gereç durumu yönünden :

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri için araç 
tahsis edilmesi mutlaka sağlanmalıdır.
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1.11. ADALET BAKANLIĞI MERKEZ KURULUSU

I- BUGÜNKÜ PUHUM

1-1) Yasal dayanak ;

A) Yürürlükte bulunan mevzuat :

Adalet Bakanlığının, halen bir aerkez Teşkilât Kanunu 
bulunmamaktadır.

Adalet Bakanlığı, 1295 tarihli "Adliye ve Mezahip Neza
retinin ve Devairi Merbutenin Vezaifi Nizamnamesi" ne göre kurul
muştur.

Cumhuriyet döneminde Bakanlık, 2 Mayıs 1336 tarihli ve 
3 numaralı "Büyük Millet Meclisi İcra Vekilliğine Dair Kanun” un 
1 nci maddesinde,"Adliye Ifezahip Vekaleti" adıyla kurulmuş olmasına 
karşılık, mevcut kanun ve kararnamelerde, "Adliye Vekaleti" veya 
"Uteuru Adliye Vekaleti" olarak tanımlanmaktadır.

"Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamname-i Dahiliyesi"ne 
göre teşkil edilen bu kuruluşta, daha sonra çıkarılan, 1952, 3408, 
4358, 4653, 4664, 6119, 45, 107, 108, 214, 2659 sayılı Kanunlar ve 
1978 yılı BUtçe Kanunu ile 28 Şubat 1982 tarih ve 17619 sayılı Mü- 
ksrrsr Sesmi Gazete'de yayınlanan, "Bakanlıkların Yeniden Düzenlen—



mesi ve Çalışma Eeasları Hakkında Kararname" hükümleri doğrultusun
da bazı düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

B) 1982 Anayasa1sının getirdiği yenilik :

1982 Anayasa'sında, Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşunda 
değişiklik yapılmasını gerektiren herhangi bir hüküm bulunmamaktadır,

C) Üzerinde çalışılan kanun tasarıları :

Merkez Kuruluş Kanunu bulunmayan Adalet Bakanlığında, 
hizmetlerin verimli ve etkili bir biçimde yerine getirilmesini 
sağlamak, Bakanlığın kuruluş amacını, teşkilât yapısı, görev ve 
yetki sorumluluklarını açık ve yeterli bir şekilde belirlemek için 
"Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât Kanunu Tasarısı" hazırlanmış, baş
langıçta Milli Güvenlik Konseyine; daha Bonra Danışma Meclisi Başkan
lığına; çıkarılan yetki Kanununa uyularak 25.8.1982 tarihinde Baş
kanlığa; sunulmuştur.

1-2) Kuruluş :

Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşu, aşağıda gösterilen ma
kam,- birimler ve kurullardan oluşmaktadır;

A) Bakanlık Makamı ;

a. Bakan
b. Müsteşar
c. Müsteşar Muavinleri



Birimler

a. Özel Kalem Müdürlüğü,
b. Teftiş Kurulu Başkaribğı,
c. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,
d. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,
e. Özlük İşleri Genel Müdürlüğü,
f. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,
g. Kanunlar Genel Müdürlüğü,
b. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
1. Eğitim İşleri Genel Müdürlüğü,
k. Donatım ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü,
1. Savunma Sekreterliği,
m. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı.

Kurullar :

a. Müdürler Kurulu,
b. Yüksek Disiplin Kurulu,
o. Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu.



1-3) Kadro durumu :

A) ÜBt düzey yöneticileri ;

Dolu Kadro
Üst düzey yöneticileri__________ : Kanuni kadro kadro açığı
Bakan 1 1 -
Müsteşar 1 1 -
Müsteşar Yardımcıları 4 3 1(Tedvir)
Teftiş Kurulu Başkanı 1 - l(\«calet)
Teftiş Kurulu Başkan Yardıacısı 1 1
Ceza İşleri Genel Müdürü 1 1
Ceza İşleri Genel Müdür Yardıacısı 1 1
Hukuk İşleri Genel Müdürü 1 1
Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı 1 1
Özlük İşleri Genel Müdürü 1 1
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü 1 1 _
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı 1 -1
Kanunlar Genel Müdürü 1 1 _
Kanunlar Gene 1 Müdür Yardıacıeı 1 - 1
Adli Sicil ve İst. Genel Müdürü 1 _ 1( Vekalet)
Adli Sicil ve İst.Genel Müdür Yard. 1 _ 1
Eğitim İşleri Genel Müdürü 1 1 _
Eğitim İşleri Genel Müdür Yardıacısı 1 _ 1
Donatım İşleri Genel Müdürü 1 1 _
Donatım İşleri Genel Müdürü Yardımcısı 1 1

Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşunda, açık bulunan, bir 
Müsteşar yardımcılığı tedviren; Teftiş Kurulu Başkanlığı; Adli 
Sicil ve İstatİBtik Genel Müdürlüğü; görevleri vekalet suretiyle 
yürütülmektedir.



B) Müfettişler; tetkik hâkimleri; Özel Kalem Müdürlüğü ;

Özel Kalem Müdürü :
Müfettişler ve tetkik hâkimleri :

Kanuni
kadro:

Dolu
kadro:

Kadro
açığı:

Müfettişler 112 72 40
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 40 31 9
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 11 8 3
Özlük İşleri Genel Müdürlüğü 15 8 7
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 10 8 2
Kanunlar Genel Müdürlüğü 12 7 5
Adli Sicil ve İstatistik Gn.Müdürlüğü 3 1 2
Eğitim İşleri Genel Müdürlüğü 5 2 3
Donatım ve Sosyal İşler Gn.Müdürlüğü 4 2 2
Özel Kalem Müdürlüğü 1 1 _

TOPLAM 213 140 73



C) PERSONEL

KANUNİ KADRO s ÜNİTE AMİRİ KALEM ŞEFİ KATİP ŞOFÖR YAR.i
Özel Kalem Müdürlüğünde 2 2 9 2 7
Müsteşarlık ve Muavin- 
liklerinde

2 - 4 5 6

Teftiş Kurulu Başkanlı
ğında

13 1 14 2 13

Ceza İşleri Genel Müdür
lüğünde

12 5 53 1 20

Hukuk İşleri " 18 3 28 1 21
Özlük İşleri " " 26 21 153 1 36
Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğünde

30 5 75 1 21

Kanunlar Genel Müdürlüğünde 3 1 6 1 8
Adli Sicil ve İstatistik 
İşleri Gn.Md.de

4 4 99 1 20

Eğitim İşleri Genel Md.de 4 1 16 1 5
Donatım ve Sosyal İşler 
Gn. Md. de

5 7 60 7 37

Savunma Sekret eriiğinde 2 _ 13 6

Toplam : 101 50 530 23 200



FİİLEN GÖREV YAPANLAR
ÜNİTE
AMİRİ

KALEM
SEFİ KATİP ŞOFÖR

YA
Hİ

Özel Kalem Müdürlüğünde 1 2 9 2 6
Müsteşarlk ve Muavinliklerinde 1 - 4 5 5
Teftiş Kurulu Başkanlığında 1 1 14 2 11
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde 4 5 51 1 17
Hukuk İşleri " " 2 3 26 1 16
Özlük İşleri " 8 21 147 1 28
Caza ve Tev kifevleri Gn.Md.günde 4 69 1 16
Kanunlar Genel Müdürlüğünde 1 1 6 1 6
Adli Sicil ve İstatistik İşleri 2 4 95 1 18
Genel Müdürlüğünde
Eğitim İşleri Genel Müdürlüğünde 1 1 16 1 4
Donatım ve Sosyal İşler Gn.Md.de 4 7 58 ■ 7 30
Savunma Sekreterliğinde _ _ 13 _ 5

Toplam 29 50 5*8 23 169



KADRO AÇIĞI______________ÜNİTE AMİRİ KALEM ŞEFİ KATİP ŞOFÖR YAR. HİZ.

Özel Kalem Müdürlüğünde 1 - - 1
Müsteşarlık ve Muavin- 1 - - 1
İlklerinde

Teftiş Kurulu Başkanlığında
Ceza İşleri Genel Müdür
lüğünde

Hukuk İşleri Genel Müdür
lüğünde

Özlük İşleri Genel Müdür- 18 - 6 - 8
lüğünde

Ceza ve Tevkifevleri 26 - 6 - 5
Genel Müdürlüğünde

Kanunlar Genel Müdürlüğünde 2 - - 2

Adli Sicil ve İstatistik
İşleri Genel Müdürlüğünde 2 - 4 - 2
Eğitim İşleri Genel Müdür- 3 - 1
lüğünde

Donatı* ve Sosyal İşler 1 - 2 - 7
Genel Müdürlüğünde

Savunma Sekreterliğinde 2 - - - 1

Toplam : 72 - 22 - 38

Not : Savunma Sekreteri görevi, sözleşmeli bir Ünite amiri tarafından
yürütülmektedir.

2 2
8  -2 - 3

6  -2 - 5



I_4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi :

A) Üst Düzey yöneticileri :

Başbakanlıkça, belirlenen yer ve zamanda iist düzey yöneti
cisi yetiştirilmek üzere Devlet Güvenlik Akademisinde hizmet içi eği
time tabi tutulmaktadırlar.

B) Müfettiş ve tetkik hâkimleri :

Müfettiş ve tetkik hakimleri, "4484 sayılı Yabancı Memleket-
lerce Gönderilecek Memurlar Hakkında Kanun" hükümlerinde öngörülen ko
şulların gerçekleşmesi halinde bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak 
üzere yabancı memleketlere gönderilmekte böylece hizmet içi eğitimleri 
sağlanmış bulunmaktadır.

C) Personel :

a. Hizmet öncesi eğitim :

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtında çalışacak personel 
için diğer personelden ayrı bir eğitim söz konusu olmayıp, Adalet hiz
metlerinde çalışan personele ilişkin sistem bunlar içinde geçerli bu
lunmaktadır.

b. Hizmet içi eğitim :

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtında görevli personel 
özel bir hizmet içi eğitime tabi tutulmamakta gerekli görülen durum
larda bağlı bulundukları ünite amirleri tarafından mesleki yönden ve 
bağlı bulundukları dairenin görev alanıyla ilgili olarak eğitilmele
ri sağlanmaktadır.



1-5 Son beş yıla Köre «elen, çılcan ve bir sonraki yıla dev-
reden iş adedi ile 1983 yılında «elmesi beklenen iş miktarı:

A) Teftiş Kurulu Başkanlığı :

ÎŞ DURUMU (1978 yılından 11 Kasım 1982 tarihine kadar)

(Devirlerle Birlikte) (Devirlerle Birlikte)
1978 yılında 1979 yılında

Gelen iş/Çıkan iş Gelen iş/Çıkan iş
Genel . 5621 3811 5959 4323
İnceleme 1472 1472 1352 1352
Soruşturma 518 518 405 405
Denetim 422 422 524 524
Diğer İşler 3209 1399 3678 2042

(Devirlerle Birlikte) (Devirlerle Birlikte)
1980 yılında 1981 yılında

Gelen iş/Cıkan iş Gelen iş/Çıkan iş

Genel 5474 3583 6964 4710
İnceleme 1161 1161 1371 1371
Soruşturma 3 8 3 383 365 365
Denetim 558 558 549 549
Diğer İşler 3372 1481 4679 2425

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



(devirlerle birlikte) 
1982 yılında

1983 yılında gelmesi bek
lenen iş miktarı

Gelen :iş/Qıkan iş Gelen
Genel 5725 4209 7000
İnceleme 371 371 400
Soruşturma 263 263 300
Denetim 363 363 447
Diğer İşler 4728 3312 5853

B) Ceza İşleri Şenel Müdürlüftü :

İŞ DUHUMU

(Devirle Birlikte) 
1978 yılında

(Devirle Birlikte) 
1979 yılında

(Devirle Birlikte) 
1980 yılında

Gelen iş/Cıkan lg 
Genel 114.173 79.442

Gelen İş/Çıkan iş 
122.617 74.490

Gelen İe/Oıkan ig 
131.100 78.876

(Devirle Birlikte) 
1981 yılında

Gelen le/Çıkan iş 
Genel 120.270 76.350

(Devirle Birlikte) 
1982 yılında

Gelen iş/Çıkan iş 
94.570 68.100

1983 yılında gelme- 
ei beklenen lg nlk.

110.000 civarıniı

16.11.1982 itibariyle



C) Hukuk İğleri Şenel Müdürlümü

İŞ DURIMU (1978 yılında

(Devirlerle Birlikte)
1978 yılında

Gelen İç/Çıkan İg
Genel 33.884 34.165
Avukatlık 3.225 3.225
Noterlik 10.417 10.417
Diğer İşi. 20. 242 20.523

(Devirlerle Birlikte)
I98O yılında

Gelen İg/Çıkan İş
Genel 29.112 28.336
Avukatlık 3.441 3.441
Noterlik 10.947 10.947
Diğer 14.724 13.948
İşler

(Devirlerle Birlikte)
1982 yılında

Gelen İg/Çıkan İş 
Genel 28.505 24.648
Avukatlık 3.600 3.585
Noterlik 13.337 13.337
Diğer 11.568 7.761

11 Kası» 1982 tarihine kadar)

(Devirlerle Birlikte)
2-979 yılında

Gelen İe/Çıkan İe 
32.683 34.359
3.472 3.472
9.886 9.886“
19.325 21.001

(Devirlerle Birlikte)
1981 yılında

Gelen İe/Cıkan İe 
34.631 32.920
4.835 4.835
14.700 14.700
15.096 13.385

(Devirlerle Birlikte)
1983 yılında (Tabnini stik. )

Gelen İŞ/Çıkan İe 
32.000 
4.000 

13.000 
15.000



Genel

Genel

Genel

D) Özlük İşleri Genel Müdürlüfttt 
ÎŞ DURUMU

1978 yılında toplam 
Gelen İg/Çıkan İg 
81.258 73.375

1979 yılında toplam 
Gelen İg/Cıkan İş 
74.452 80.310

1980 yılında toplam 
Gelen İş/Çıkan İş 
85.578 78.701

1981 yılında toplam 
Gelen İş/Çıkan İg 
104.460 87.947

1982 yılında toplam 
Gelen İg/Cıkan İs 
104.560 94.110

E)
İŞ DURUMU

fi Genel Müdürlü#* :

1978 yılında toplaı 
Gelen İa/Cıkan İg 
78.469 59.763

1979 yılında toplam 
Gelen İe/Cıkan İa 
79.260 60.434

1980 yılında toplaı 
Gelen İe/Cıkan İa 
122.079 82.530

1981 yılında toplaa 
Gelen İg/Cıkan İa 
96.716 72.260

1982 yılında toplam 1983 için tahmin
Gelen İg/Çıkan İg ________________
109.714 66.220 144.000



F) Kanunlar Genel Müdürlüftü 
İŞ DURUMU

(Devirle Birlikte) 
1978 yılında

(Devirle Birlikte) 
1979 yılında

(Devirle Birlikte) 
I98O yılında

Gelen İş/Çıkan İş Gelen İş/Cıkan İş Gelen İş/Cıkan İş
İç 1.022 517 1.000 754 891 1.055
Dış 467 688 519 677 467 1.042
Kanun 189 189 121 121 86 86=
Tüzük 22 22 11 11 6 6

Yönetmelik - 9 9 2 2

Sözleşme 49 49 68 68 16 16
Plân 19 19 9 9 4 4

/Devirle Birlikte) (Devirle Birlikte) 1983 yılında gelmesi
1981 yılında 1982 yılında beklenilen iş miktarı

Gelen İş/Cıkan İş Gelen İş/Cıkan İş
İç 914 804 832 698

Dış 644 993 544 723
Kanun 164 164 91 78
Tüzük 9 9 13 13
Yönetmelik 8 8 18 18
Sözleşme 15 15 9 9
Plfin 1 1 2 2

Başbakanlığa sevkedilen tasarılar :

197P yılında 1979 yılında 1980 yılında 198i yılında 19>2 vıluyk
İd 5 19 20 11



Yıllar

G) Adlî Biçil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Ceza,Tali Karar ve 
İnfaz Fişi Bayisi

Bablka Kayıtlarıyla ilgili 
Bilgi İstem Bayisi

1978 1.300.104 459. 246
1979 1.372.600 432.846
1980 1.070. 220 455.353

1981 1.025.242 526.389

1982 501.306 493.004
(15.11.1982
tarihi itibariyle)
1983 1.000.000 560.000
(Yılında gelmesi
beklenen iç miktarı)

K) Donatım ve Bosyal İşler Genel Müdürlüğü

İŞ DURUMU

(Devirle Birlikte) (Devirle Birlikte)
1978 yılında 1979 yılında

Gelen İş/Çıkan İş Gelen İş/Çikan İş
I>«vazım 11.760 12.699 14.300 15.200
Müdürlüğü

(Devirle Birlikte) (Devirle Birlikte)
1981 yılında 1982 yılında

Gelen İş/Cıkan İş Gelen İş/Çıkan İş
18.503 61.653 20.000 20.724

(Donatımın levazımla
birleşmesi sonucu)

Bastırılan 
Form Sayısı

2.000(775.000 
Haber® tekabül eder)
4.100(1.588.750 
Haber'e tekabül eder)
3.000(1.162.500 
Haber'e tekabül edeı)

4.000(1.550.000 
Haber' e tekabül eder)

(Devirle Birlikte) 
1980 yılında 

Selen İş/Çıkan İş 
16.910 17.810

1983 yılında 
gelmesi beklenen 
iş miktarı______

35.720



1976 1979 1980

Ayniyat 1.950 4.450 2.100 3.742 1.240 3.690

1981 1982 
18.503 61.653 20.000 740 35.720

L) Savunma Sekreterlimi : 

İŞ DURUMU

Genel

(Devirle Birlikte) 

1978 yılında 

Gelen İş/Çıkan İg 

815 1.456

(Devirle Birlikte) 

1979 yılında 

Gelen Ig/Çıkan İş 

1.686 1.370

(Devirle Birlikte) 

1980 yılında 

Gelen İş/Çıkan İg 

996 851

1981

Gelen İş/Çıkan İş Gelen İş/Çıkan İg 

Genel 2.487 2.760 4.450 5.864

1982 yılında yeniden hazırlanıp bütün merkez ve taşra kuruluş

lara yayınlanan talimatlar ve teklif edilen hususlar :

1- önniyet ve kaza önleme özel talimati-tüm merkez ve 

taşra kuruluşlarına.

2- Koruyuşu Güvenlik Özel Talimatı_tüm merkez ve taşra 
kuruluş1arına.

3- Sivil Olağanüstü Hâl ve Savaş Hazırlıkları-Genel Plânı 

tüm merkez ve taşra kuruluşlarına.



4- Bakanlık erteli kadro teklif çizelgeleri-tiim 
merkez ve taşra kuruluşlarında.

5- Araç erteleme teklif çizelgeieri-tüm merkez 
ve taşra kuruluşlarında.

6- Nöbet Hizmetleri Özel Talimatı-tüm merkez ve 
taşra kuruluşlarında.

1-6) Bina ve Lojman durumu :

A) Bina durumu ;

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtının hizmet vermekte ol
duğu Bakanlık binası, ünitelerin ancak bir kısmına kifayet etmekte
dir. Nitekim, Muhasebe Müdürlüğü ile Sivil Savunma Sekreterliği, 
Mitatpaşa Caddesinde Ankara adliyesine kiralanan binanın bir bölü
münde; Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Eğitim İşleri Ge
nel Müdürlüğü ile Teftiş Kurulu Başkanlığının büyük bir kısmı Tuna 
Caddesinde, İş Bankasından kiralanan üçüncü bir bina da yerleşmiş 
olup faaliyetlerini bu binalarda sürdürmektedirler.

B) Lo.jman Durumu :

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtı mensupları için yaptı
rılmış veya satın alınmış konut bulunmaktadır. Ankara Adliyesine 
tahsis edilan $ 20 kontenjan içine, Yönetmeliğe konulan bir hükümle, 
Bakanlık Merkez Teşkilâtında görevli üst düzey yöneticileri ile mes
lek mensupları da dahil edilmiş bulunmaktadır. Hâkim ve savcı sını
fından olaay®11 teşkilât mensubu için herhangi bir tahsis yapılmamıştır



I-7) Araç ve gereç durumu :

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatında, Bakanlık ve Müste
şarlık Makamına ait olanlar dışında 19 adet hizmet taşıtı mevcuttur.

II- SORUNLAR

II-l) Yasal dayanak yönünden :

(I-l-C) bendinde de belirtildiği üzere, Merkez Kuruluş 
Kanunu henüz çıkarılmamış olan Adalet Bakanlığında, hizmetlerin ve
rimli ve etkili bir biçimde yerine getirilmesi, Bakanlığın kuruluş 
amacı, teşkilât yapısı, görev, yetki ve sorumluluklarını açık bir şe
kilde belirlenmesi zorunluluğu kendini göstermekte ve mevcut mevzuat 
hükümleri çerçevesinde yapılan iyi niyetli ve azami ölçüdeki çalış
malar istenilen düzeye erişebilmek yönünden yeterli olamamakla ve 
kanuni yetersizlik sorunuyla karşılaşılmaktadır.

II-2) Kuruluş yönünden ;

Kuruluşa ilişkin olarak, Bakanlık Makamı; Bakanlık birim
leri; Kurullar yönünden sorunu, "Merkez Kuruluş Kanunu TasariBi"nın 
henüz yasalaşmaması oluşturmaktadır. Görevlerdeki ve koşullardaki 
değişme ve gelişmeye uygun olarak gerekli teşkilât değişikliği, zama
nında ve yeterli bir şekilde yapılmamış olduğundan işler arzu edilen 
düzeyde yürütülmemekte, mevcut durum kuruluş amacına uygun düşmemek
tedir.



II-3) Kadro durumu yönünden :

A) Üst düzey yöneticileri :

Bu gün için bir sorun bulunmamaktadır.

B) Müfettişler ve tetkik hâkimleri :

Kadroya ilişkin olarak "Bugünkü durum" başlığı altında da 
gösterildiği üzere kadrolarda açıklar kendini göstermektedir.

"Merkez Teşkilât Kanunu" henüz yasalaşmadığından, kanunlar 
la verilmiş görevlerin belirlenmesinde kesinlik bulunmamaktadır.Özel
likle yetki devri müessesesinin tam anlamıyla uygulanması sağlanama
maktadır.

C) Personel :

Personel yönünden de bazı kadro açıkları kendisini göster
mektedir. Bu konudaki rakamlar ilgili bölümde gösterilmiştir.

II-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi yönünden :

A) Üst Düzey yöneticileri :

Bu konuda herhangi bir sorun söz konusu değildir.



B) Müfettişler ve tetkik hakimleri :

Bu konuda da herhangi bir sorun söz konusu değildir.

C) Personel :

Merkez Teşkilâtında görev alacak personelin seçiminde 
gereken hassasiyet gösterilmekte ise de, bunlar göreve başlama
larını takiben ilk yıllarda belli aralıklarla hizmet içi eğiti
me tabi tutulmamakta, ancak ünite âmirlerinin yönlendirmeleriy
le hizmetlerin etkili ve süratli biçimde yürütülmesi için çaba 
göstermektedirler. Söz konusu yönlendirme ise belli bir sistem 
içinde yapılmamakta dolayısıyla personelin başladığı yeni göre
vine geç uyum sağlamasına neden olmaktadır.

I1-5) Son beş yıla göre gelen, çıkan ve bir sonraki yıla dev
reden iş adedi ile 1983 yılında gelmesi beklenen iş miktarı 
yönünden :

İlgili bölümünde gösterildiği üzere, Bakanlık üniteleri
ne gelen iş miktarında, her yıl bir evvelki yıla göre artışlar ol
maktadır. Başka bir deyişle iş hacmi gittikçe yoğunlaşarak büyümek
tedir. Bu durum ileride hizmetlerin istenilen düzeyde süratle sonuç
landırılmasını engelleyici bir unsur olabileceği gibi bu günden ne
denleri üzerinde durulması gereken bir sorunu oluşturmaktadır.
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II-6) Bina ve lojman durumu yönünden ;

A) Bina durumu :

(I-6-A) bendinde etraflıca açıklanan nedenlerle, Adalet 
Bakanlığı Merkez Teşkilâtının en büyük sorunu, bina sorunu olarak 
ortaya çıkmaktadır, Bakanlığın bütün ünitelerinin bir binada görev 
yapmalarını sağlanmasıyla hizmetlerin daha süratli ve etkili biçim
de yapılmasına büyük ölçüde katkısı olacaktır.

B) Lojman durumu :

(I-6-B) bendinde belirtildiği üzere hâkim ve savcı sını
fından olanlar için bu konuda sorun söz konusu değildir. Ancak, bun
lar dışındaki Bakanlık Merkez Teşkilâtı personeli için sorun söz ko
nusudur.

II-7) Araç ve gereç durumu yönünden :

Bakanlık hizmetleri için ayrılmış bulunan araçların ade
di bugün için yeterli düzeyde bulunmaktadır.

III-ALINMASI ÖNERİLEN TEDBÎRLER

III-l) Yasal dayanak yönünden ;

"(I-l-C) ve (II—1)" bentlerinde etraflıca açıklandığı 
üzere Başbakanlık makamına 25.8.1982 tarihinde sunulan, "Adalet 
Bakanlığı Merkez Teşkilât Kanunu Tasarısı", en kısa bir sürede ya- 
Mİay tır ilamlıdır.



III-2) Kurulup yönünden :

(II-l) ile fII-2) ve (III-l) bentlerinde belirtildiği 
üzere, "Merkez Kuruluş Kanunu Tasarısı", kuruluş sorunlarını büyük 
ölçüde çözümleyeceğinden hemen yasalaştırılmalıdır.

III-3) Kadro durumu yönünden ;

A) Üst düzey yöneticileri :

Bu konuda, alınması önerilen tedbir bulunmamaktadır.

B) Müfettişler ve tetkik hâkimleri :

a. Mevcut kadro açıklarının doldurulması için, konut
sorununun en seri şekilde çözümlenerek, meslek mensuplarının Bakanlık 
Merkez Teşkilâtında sosyal güvence içinde çalışmaları sağlanmalıdır.

b. "Merkez Teşkilât Kanunu Tasarısı" derhal çıkarılarak 
yetki devri müessesesinin çalıştırılması için ilgili kadrolara atan
malarını yapılması temin edilmelidir.

C) Personel :

Personel yönünden görülen kadro açıkları mesleki yeterliğe 
sahip elemanlarla kapatılmalıdır.



111—4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yönünden :

A) Üst düzey yöneticileri :

Alınması önerilen bir tedbir bulunmamaktadır.

B) Müfettişler ve tetkik hakimleri :

Alınması önerilen bir tedbir söz konusu değildir.

C) Personel :

Hizmete yeni atanan peıscnel görevine en kısa sürede uyum 
sağlaması için ilk yıllarda sistemli bir meslek içi eğitime tabi 
tutulmalıdır.

III-5) Yıllara göre gelen, çıkan ve bir sonraki yıla devreden 
iş adedi ile 1983 yılında gelmesi beklenilen iş miktarı 
yönünden :

Son yıllarda gelen iş miktarlarındaki artışların, ileri
deki yıllarda hizmetin aksamamasına neden olmaması yönünden kadro 
açıkları, mesleki yeterliği olan belli bir sisteme dayalı hizmet içi 
eğitim görmüş personel kullanılarak kapatılmalıdır.

II1-6) Bina ve lojman durumu yönünden :

A) Bina durumu :

(I-6-A) ile (II-6-A) bentlerinde belirtildiği üzere, bina 
sorunu en kısa sürede ele alınarak mali dayanak yönünden çözüme ka
vuşturulmalıdır.



B) Lojman durumu :

(I-6-B) ile (II-6-B) bentlerinde değinildiği üzere, 
Bakanlık Merkez Teşkilâtında görevli hâkim ve savcı sınıfından 
rlanlar yönünden konut sorunu söz konusu değildir.

Ancak, Bakanlık Merkez Teşkilâtında görev yapan hâkim 
ve savcı sınıfı dışındaki personel için yeterli sayıda konut ya
pımına veya alımına geçilmelidir.

III-7) Araç ve gereç yönünden :

Bu konuda alınması önerilen tedbir bulunmamaktadır.



1,12. ADLİ YARGI

BİRİNCİ KISIM 

1.12.1. GENEL OLARAK ADLİ YARGI MAHKEMELERİ

Adli yargı, en geniş uygulama alanı olan bir yargı çeşi
didir. Yüksek mahkeme olan Yargıtay'dan sonra, mahkemeler, "Hüküm 
Mahkemesi" veya "İlk Mahkeme" diye adlandırılmaktadır.

1- Adli yargıya ilişkin Anayasa hükümleri :

7.11.1982 tarihinde halk oyu ile kabul edilerek, 9.II.I982 

günü yürürlüğe giren "2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası1nın" :

- 36 ncı maddesinde: "Herkes meşru vasıta ve yollarından 
faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı ola
rak iddia ve savunma hakkına sahiptir."

"Hiç bir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bak
maktan kaçmamaz."

- 37 nci maddesinde: "Hiç kimse kanunen tabi olduğu mah
kemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.

Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir 
merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağan
üstü merc iler kurulamaz."



- 142 nci maddesinde ise: "Mahkemelerin kuruluşu, görev 
ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir."

Denilmektedir.

"1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sı" nda da, "Hak arama 
hürriyeti"; "Kanuni hâkim güvencesi"; "Mahkemelerin kuruluşları"na; 
ilişkin olan bu konularda aynı ilke ve prensipler, aynı ifadeler 
kullanılmak suretiyle benimsenmiştir.

2- Adli yargıya ilişkin kanun hükümleri :

a) " 14 Nisan 1913 tarihli Sulh Hâkimleri Kanunu":

Bu kanunla ilçelerde ve bucak merkezleri ile köyler
de görev yapmak ve her ilçeye ait olmak üzere gezici sulh hâkimlik
leri kurulmuştur.

b) " 8 Nisan 1340 (1924) tarih ve 469 sayılı Mebakimi 
Ser'iyenin İlgasına ve Mehâkim Teşkilâtına Ait Ahkâmı Muaddil Kanun":

Adli Yargı Teşkilâtı, ülkemizde bu Kanunla düzenlen
miştir.

24 Nisan 1924 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu 
kanun, daha sonra, 825, 981, 3119 sayılı Kanunlarla kısmen değişik
liğe tabi tutulmuştur.



Bu Kanunla; sulh mahkemeleri gezici olmaktan çıkarılmış; 
şer'iye ve İstinâf Mahkemeleri kaldırılmış; mahkemelerin, selâhiyet 
derecesi kanunla gösterilen belli sulh mahkemeleri ile bulundukları 
ilçenin ismiyle anılan asliye mahkemelerinden oluştuğu, bunların üs
tünde temyiz mahkemesinin bulunduğu, gerektiğinde asliye mahkemele
rinin birden çok dairelere ayrılabileceği, asliye mahkemelerinin 
sulh mahkemelerinin selâhiyetleri haricinde kalan bütün hukuk, ceza, 
ticaret davalarına usul ve kanuna dayanarak tenyizi kabil olmak üze
re bakabileceği, asliye mahkemelerinin ağır ceza davalarına müstaki- 
len bakabilecekleri; hususları hükme bağlanmış ve asliye mahkemele
rinin kuruluş şekilleri; Cumhuriyet savcılarının mahkemeler nezdin- 
deki görevleri belirlenmiştir.

469 sayılı Kanun çok eski olması nedeniyle teşkilâta iliş
kin hükümleri, sonradan yapılan değişikliklere rağmen noksandır.

c) "24.4.1926 tarih ve 825 sayılı Ceza Kanununun Meriyet 
Mevkiine Vazına Dair Kanun :

5.5.1926 tarihinde yürürlüğe giren bu kanun, yukarıda 
belirtildiği üzere, 469 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştir
miş, ayrıca sulh mahkemelerinin görevlerini, ilgili kanun maddele
rine ayrı ayrı atıflar yaparak göstermiştir.

d) "Mahkemeler Teşkilâtına İlişkin hükümler getiren diğer 
kanunlar":

Mahkemeler teşkilâtına ilişkin hükümler, 1567, 2004,



4784, 2613, 5521, 5680, 6085, 766 sayılı hususi Kanunlarda da 
bulunmaktadır.

Halen ülkemizde; 639 yerde teşkilât vardır. Kuruluş yö
nünden mahkemeler;

- Ağır ceza merkezleri,
- Çift hâkimli asliye,
_ Tek hâkimli asliye,

Olmak üzere üçlü bir ayırıma tabi tutulmuştur.

Buna göre; 127 yerde 174 a£ır ceza merkezleri; ceza ve 
hukuk mahkemelerini kapsamak üzere, 204 yerde 204 adet çift hftkim- 
li asliye; 308 yerde 308 adet tek hâkimli asliye; bulunmaktadır. 
Diğer taraftan iki yerde ise 2 adet münferit sulh mahkemesi vardır.

Kuruluş ve çalışmaları yönünden, yüksek mahkeme olan Yar
gıtay’dan ayrı niteliklere sahip olan adli yargı mahkemelerinin, ku 
ruluş sorunları :

- Ceza mahkemeleri,
- Hukuk mahkemeleri,

Olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir.



İKİNCİ KISIM 

CEZA MAHKEMELERİ

I- BUGÜNKÜ PUHUM :

1-1) Yasal Dayanak :

A) Yürürlükte bulunan mevzuat : 

a. Anayasa hükümleri :

18.10.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyet: 
Anayasası'nın 38 nci maddesinde, suç ve cezalara ilişkin esaslar 
belirtilmiş ve :

"Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun 
suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılmayacağı: kimseye 
suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan da
ha ağır bir ceza verilemeyeceği; Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza 
mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da aynı hükümlerin uygulanaca
ğı; ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerinin ancak kanun
la konulacağı; suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimsenin 
suçlu sayılamayacağı; hiç kimsenin kendisine ve kanunda gösteri
len yakınlarını suçlayan bir beyanda, bulunmaya veya bu yolda de
lil göstermeye zorlanamayacağı; ceza sorumluluğunun şahsi olduğu; 
genel müsadere verilemeyeceği; idarenin, kişi hürriyetlerine kı
sıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamayacağı; silah-



lı kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar 
getirilebileceği; vatandaşların suç sebebiyle yabancı bir ülkeye 
geri verilemiyeceği; âmir hükümler olarak konulmuştur.

Esasen bu ilkeler, 1961 tarihli Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası'nın 33 ncü maddesinde de yer almakta idi.

b. Kanun hükümleri ;

Ülkemizde, Ceza Mahkemelerinin kanuni dayanağını 
825, 981, 3-19 sayılı Kanunlarla kısmen değiştirilmiş bulunan,
"469 sayılı Mehâkimi Şer'iyenin İlgasına ve Mehâkim Teşkilâtına 
Ait Ahkâmı Muaddil Kanun" ile Ceza mahkemeleri teşkilâtına iliş
kin hükümler taşıyan, 1567, 2004, 5680, 6O85 sayılı hususi kanunlar 
oluş t urmakt adır.

B) 1982 Anayasa1sının getirdiği yenilik :

" 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası" "Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri" başlıklı 143/1 inci maddesinde:

" Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür 
demokratik düzen ve nitelikleri Anayasa'da belilenen Cumhuriyet 
aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Dev letin iç ve dış güvenli
ğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkeme
leri kurulur."

Hükmünü getirmiştir.
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1961 Anayasa'snın 136 ıncı maddesine 1699 sayılı Kanun
la eklenen fıkralardan 2 inci fıkranın 1 inci cümlesinde :

"Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik 
düzen ve nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet aleyhine iş
lenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlara 
bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur."

Denilmekte^ A ıcak, bu maddeye göre çıkarılan 1773 sayılı 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu iptal olunmuş bulunmakta idi. 
(R.G.11.10.1975-15380)

İzah olunan bu durum dışında, ceza mahkemelerinin mevcut 
kuruluşlarına ilişkin herhangi bir değişiklik, 2709 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasa'sında yer almamıştır.

C) Üzerinde çalışılan kanun tasarıları :

Ceza mahkemelerinin kuruluşlarına ilişkin herhangi bir 
yasa tasarısı üzerinde çalışma yapimamaktadır.

1-2) Kuruluş :

Halen ülkemizde ceza mahkemeleri ;

A) Sulh ceza mahkemeleri,
B) Asliye ceza mahkemeleri,



C) Ağır ceza mahkemeleri,
D) Sorgu hâkimlikleri,
E) Özel ceza mahkemeleri,

a. Toplu basın mahkemeleri,
b. Trafik mahkemeleri,
c. Döviz mahkemeleri,
d. İcra tetkik mercii (İcra ceza icra hukuk hâkimi iği)

Olmak üzere kısımlara ayrılmaktadır.

A) Sulh ceza mahkemeleri ;

Sulh ceza mahkemeleri tek hâkimli olup, her il ve ilçede 
bir veya işlerinin fazla olduğu yerlerde birden fazla olmak üzere 
kurulur. Duruşmalarına Cumhuriyet savcısı iştirak etmez.

B) Asliye ceza mahkemeleri :

825 sayılı Yürürlük Kanununa göre bir başkan ve iki üye
den kuruludur. 952 sayılı Kanunla 1927 yılında yapılan değişiklik
lerde, ağır ceza işlerine bakan asliye mahkemelerinin üç kişiden 
teşekkül edeceği açıklanmakta, ağır cezalı olmayan işlere bakan 
asliye mahkemelerinin tek hâkimden olabileceği zimnen kabul edil
miştir. Adalet Bakanlığı, önce 1933'de İstanbul hariç olmak üzere 
asliye ceza mahkemelerini tek hâkimli olarak kurmuştu. 1939 yılında 
bu hüküm İstanbul mahkemelerine de uygulanmıştır. I986O yılı sonla
rına doğru Adalet Bakanlığı İstanbul ve Ankara'da bazı asliye ceza 
mahkemelerini toplu hale getirerek Ceza Kanununun bazı maddelerinin 
ihlâli halinde davaların bu mahkemelerde görülmesi kararlaştırılmış 
iken, daha sonra bu usulden vazgeçilerek toplu asliye ceza mahkeme-



lerinin yerini bir hfikimli asliye mahkemeleri almıştır.

Her asliye ceza mahkemesi nezdinde bir Cumhuriyet 
savcısı yeteri kadar da sorgu hâkimi ve Cumhuriyet savcı yar
dımcısı bulunur.

C) Ağır ceza mahkemeleri :

Kuruluş kanunlarında müstakil mahkeme olarak ele alın
mamıştır. 3119 sayılı Kanunda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
421 inci maddesinde yazılı cürümlere ait davaları gören asliye 
mahkemesinin bir başkan ile iki üyeden oluşacağı yazılıdır. Buna 
göre ağır ceza mahkemesi, aslında asliye ceza mahkemesinin bir 
türüdür. Fakat madde itibariyle yetkisi ayrıldığı için ağır ceza 
mahkemeleri adeta ayrı bir mahkeme gibi işlem görmektedir.

Her ilçede asliye mahkemesi olmakla beraber bunların 
hepsinin ağır cezalık işleri gören daireleri yoktur.

Bugün müstakil ağır ceza mahkemeleri tam teşekküllüdür. 
Başkan ve üyeleri atanmıştır. Ağır ceza mahkemelerinin özel bir 
savcısı olmayıp, o yer asliye mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet sav. 
cısı, ağır ceza mahkemeleri duruşmalarına da iştirak eder.

D) Sorgu hâkimlikleri ;

Her asliye ceza mahkemesi nezdinde yeteri kadar sorgu 
hâkimi bulunmaktadır. Her il ve ilçede sorgu hâkimi mevcuttur.



E) Özel ceza mahkemeleri :

a. Toplu basın mahkemeleri s

5680 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde: Askerlerin 
askeri mahkemelerde görülecek suçların dışında, Basın Kanununda 
yazılı olan ve basın yoluyla işlenmiş bulunan euçlardan, sulh ve 
asliye mahkemelerinin yetkisine girenleri asliye ceza mahkemele
rinin özel bir şekilde ve en yüksek dereceli üç ceza hâkiminin 
iştirakiyle en kıdemlisinin Başkanlığında oluşturulacağı; basın 
mahkemelerini teşkil eden ceza hakimlerinin, mazeretleri, izinli 
bulunmaları veya sair sebeplarle davaya bakamamaları veyahut mahke. 
menin münhasıran ceza hakimlerinden teşkili mümkün olmayan yerler
de, o yerde bulunan en kıdemli hukuk hâkimi erinin bu mahkemeye iş
tirak edecekleri; ağır cezalık suçlarda bu davalara ağır ceza mah
kemesinde bakılacağı; hükme bağlanmıştır.

b. Trafik mahkemeleri :

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 61 inci 
maddesinde yer alan "Bu Kanunda yazılı trafik suçlarına bakmak 
üzere Adalet Vekâletince lüzum görülen yerlerde tek hâkimli (Tra
fik mahkemeleri) kurulur." hükmü karşısında ülkemizde söz konusu 
özel mahkemeler kurulmuştur. Bu mahkemelerin duruşmalarına Cumhu
riyet savcısı iştirak etmez.



c. Döviz mahkemeleri :

1576 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hak- 
kındaki Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda suç sayılan 
eylemlerle ilgili davalara bakacak mahkemeler ile bunların yargı 
çevreleri, Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tayin ve 
ilûn olunmaktadır. Bugün için Ankara, İstanbul, Samsun, Mersin, 
İzmir, Adana, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Bursa, Zonguldak il
lerinde bu tür mahkemeler kurulmuş olup, tek hâkimli asliye ceza 
mahkemesi olarak görev yapmaktadırlar.

d. İcra tetkik mercii (İcra ceza işleri) :

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 4 üncü madde
sinde : "İcra ve ifl&s dairelerinin muamelelerine karşı yapılan 
şikayetler ile itirazların tetkik mercii, mahkeme reisi veya hâ_ 
kimi ve bulunan yerlerde müstakil icra hakimleri ile yardımcıları
yahut kanun mucibince bu vazife kendilerine verilmiş olan hakim
lerdir." denilmekte, 348 inci maddede ise; ceza hususlarında yet
kili tetkik merciinin, icra takibinin yapıldığı yerdeki merci, ol
duğu vurgulanmaktadır. İcra tetkik merciinin yaptığı duruşmalarda 
Cumhuriyet savcısı bulunmaz.



F) Ülkemizde, müstakil ceza mahkemelerinin toplam adedi:

Bugünkü duruma göre, ülkemizde, müstakil ceza mahkeme- 
lerinin il ve ilçelerde toplam adedi şöyledir :

Ceza mahkemeleri___________ İllerdeki toplam İlçelerdeki toplam Genel toplam
Ağır ceza mahkemeleri 110 64 174
Asliye ceza mahkemeleri 136 76 212
Sulh ceza mahkemeleri 112 30 142
Sorgu hâkimlikleri 70 572 642
Trafik mahkemeleri 6 - 6
İcra mahkemeleri 16 3 19
Döviz mahkemeleri 
(Yetki verilerek kurulan) 11 11

1-3) Kadro durumu :

A) Adil yargı mahkemelerinde (Ceza ve hukuk beraber) görev 
yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları yönünden ;

1982 yılı Bütçe Kanununa göre adil yargıda, hukuk ve ceza 
hâkimi ayırımına yer vermeksizin, 4278 adet hâkim ve 2603 adet Cum
huriyet savcısı kadrosu olmak üzere, toplam 6881 kanuni kadro bulun
maktadır.

Halen, 3265 hâkim ve 2046 Cumhuriyet savcısı fiilen adil 
yargı görevini sürdürmektedir. Ayrıca, bunlardan 136 hâkim ile 146 
Cumhuriyet savcısı sıkıyönetim mahkemelerinde; 27 hâkim ile 15 Cum
huriyet savcısı da Askerî Yargıtay'da görev yapmaktadır. Bugün için 
1570 kadro açıktır.



Bu duruma karşılık bugün 653 stajer kanuni kadrosu bu
lunmasına rağmen, 338 hâkim adayı stajlarına devam etmektedirler.

B) Adil yargı mahkemelerinde (Ceza ve hukuk beraber) görev 
yapan meslek mensubu dışındaki personel yönünden :

Adil yargı taşra teşkilâtında meslek mensupları dışında 
genellikle personelin atanmaları mahalli Adalet Komisyonları ta
rafından yapılmaktadır. Bu itibarla, kanunî personel kadrosu ve 
çalışmaların istenilen düzeyde yapılması için ihtiyaç duyulan per
sonel adedi, toplam olarak aşağıda belirlenmiştir.

Görev______________________  Mevcut kadro İhtiyaç

Yazı İşleri Müdürü 1456 21.56
Yazı İşleri Müdür Yard. 208 312
Zabıt kâtibi 8830 13245
Şoför 233 466
Mübaşir 2357 2507
Diğer yardımcı personel 2342 2560

1-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim : 

A) Hizmet öncesi eğitim :

a. Adil yargı hâkimleri (Hukuk ve ceza beraber) ve 
Cumhuriyet savcıları yönünden :



Hizmet öncesi eğitim bakımından adil yargı hâkim 
adayları ile Cumhuriyet savcı adayları yönünden bir ayırım ya
pılmamakta, adil yargı hizmetini yürütecek hâkim ve Cumhuriyet 
savcısı adayları bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Staj sistemi :

Hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı görevlerine atan
mak isteyen hukuk fakültesi mezunları, 15.10.1982 tarih ve 17839 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Adlî ve İdari Yargı Hâkim 
Adaylığı Sınav ve Mülâkat Yönetmeliği" hükümleri uyarınca sınav 
ve mülâkata tâbi tutulmakta ve adaylığa alınmaları uygun görülen
ler, stajlarını Bakanlıkça gösterilen ağır ceza merkezlerinde ve
ya Yargıtay dairelerinde yapmaktadırlar. Hangi merkezde kaç aday 
bulunabileceği Bakanlıkça tesbit olunur. Her aday bir yıl hukuk, 
ticaret ve icra, bir yıl da savcılık, sorgu ve ceza işlerinde ça
lıştırılırlar.

b. Adil yargıda görevli bulunan personel yönünden :

Halen İstanbul, Ankara ve İzmir Hukuk Fakültelerine 
bağlı olarak, "Adalet Meslek Okulları' açılmış, iki yıl süreli 
olan bu okullardan İstanbul ve Ankara Meslek Yüksek Okulları, ilk 
mezunlarını 1981 yılında vermiştir. I98I yılında ilk mezunlarını 
veren bu okulların öğrencilerinden istekli olanların tüm evrakı 
tamamlananlar sınavsız olarak hizmete alınmış ve adalet teşkilâ
tının çeşitli kademelerinde kendilerine görev verilmiştir. Güven
lik soruşturmaları sonucu beklenilen diğer mezunların da teşkilâtta



görev almaları için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu okullara 
lise çıkışlılar alınmakta olup, adlî teşkilâtta çalışan per
sonele, üş yılını doldurmak kaydı ile kontenjan hakkı tanın
maktadır.

B) Hizmet içi eğitim yönünden :

a. Adlî yargı hâkimleri (Hukuk ve ceza beraher) ile
Cumhuriyet savcıları :

aa- Adlî yargı hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları, 
"4489 sayılı Yabancı Memleketlerden Gönderilecek Memurlar Hakkın
da Kanun" hükümlerinde öngörülen koşulların gerçekleşmesi halin
de, bilgi ve görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere yabancı ülke
lere gönderilmektedir.

bb- Ayrıca, Cumhuriyet savcıları için belli bir 
plân çerçevesinde seminerler tertiplenmekte bu seminerler peri- 
odik olarak Ankara'da Adalet Bakanlığınla yapılmakta ve meslek 
mensuplarının sorunları tartışılmakta çözüm yolları ve ilkeler 
tesbit edilmektedir.

b. Adlî yargı personeli :

Bugün adlî yargı personelinin hizmet içi eğitimi 
bağlı bulundukları ünite âmirlerinin hizmet gereklerine uygun 
biçimde personeli yönlendirmesi şeklinde yapılmaktadır.



1-5) Gelen. çıkan ve bir sonraki yıla devreden in durumu t

1- 1978 yılında ceza mahkemeleri jönünden gelen ve çıkan
in adedi :

Mahkemeler____________Gelen iş »<n»ı Çıkan iş sayını_______ Devir
Ağır c ezt mahkemeleri 36.652 35.425 31.168
Toplu banın mahkemeleri 639 817 755
Asliye ceza mahkemeleri 187.902 174.912 145.506
Sulh ceza mahkemeleri 396.184 403.063 186.338
Trafik mahkemeleri 61.234 62.427 6.923
İcra ceza mahkemeleri 25.322 25.792 5.326
Sorgu mahkemeleri 35.919 32.627 25.353

2- 1979 yılında ceza mahkemeleri yönünden gelen ve çıkan
iş adedi :

Mahkemeler Gelen iş sayını Çıkan iş sayını Devir
Ağır ceza mahkemeleri 36.802 38.653 31.977
Toplu banın N 544 657 667
Anliye ceza H 187.207 184.763 153.918
Sulh ceza N 379.527 388.561 184.873
Trafik "(Trafik) 54.848 55.816 5.981
İcra ceza M 19.987 22.967 2.392
Sorgu M 35.216 33.525 27.049
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3- 1980 yılında ceza mahkemeleri yönünden gelen ve

çıkan iş adedi :

Mahkemeler_____________Gelen iş sayısı Çıkan iş sayısı_____Devir

Ağır ceza mahkemeleri 35.058 37.014 33.207

Toplu basın " 426 618 506

Asliye ceza " 187.373 195.017 152.335

Sulh ceza M 354.799 370.470 176.663

Trafik "(Trafik) 56.522 57.622 4.927

İcra ceza " 7.732 9.108 1.131

Sorgu " 30.267 31.345 26.000

4_ 1981 yılında ceza mahkemeleri yönünden gelen ve
çıkan iş adedi :

Mahkemeler Gelen iş sayısı Çıkan iş sayısı Devir

Ağır ceza mahkemeleri 37.514 39.275 34.397

Toplu basın " Asliye ceza mahkemesi içinde
Asliye ceza " 197.799 193.672 163.094

Sulh ceza "(Trafik) 396.433 410.754 171.870

Trafik " 5.903 6.232 261

İcra ceza işleri+İcra 75.798 73.790 21.839

hukuk işleri icra tetkik
mercii işleri beraber
Sorgu mahkemeleri 27.94 2 30.997 22.559



I_6) Adli yargı taşra teşkilât inin bina ve lojman durumu ;

A) Bina durumu ;

Adalet Teşkilâtının mevcut Bulunduğu 639 yerden 44'ünde 
Adalet Bakanlığı Bütçesi ile yaptırılmış müstakil adalet binaBi 
bulunmaktadır. 8 yerde adalet binası yapım halindedir.

Adalet hizmeti verilen 287 yerde ihtiyaca yetersiz veya 
kiralanmış bina bulunmaktadır.

B) Lo.jman durumu :

Taşra teşkilatında 168 yerde konut yaptırılmış yada sa
tın alınmıştır. 77 yerde konut yapımı sürdürülmektedir. 16 yerde 
konut yapımı 1983 yılı programına alınmıştır.

Halen 378 yerde konut bulunmamaktadır.

I_7) Adli yargı taşra teşkilâtında araç ve gereç durumu :

Adli yargı taşra teşkilâtında Başbakanlık Genelgesiyle 
diğer Bakanlık ya da kuruluşlardan alınarak geçici olarak ağır 
ceza Cumhuriyet savcılıklarına tahsis edilmiş 31 adet; Adalet Ba
kanlığı Bütçesiyle satın alınmış ya da hibe yoluyla alınmış 182 
adet olmak üzere 213 taşıt ağır ceza merkezlerindeki ihtiyacın 
karşılanması için kullanılmaktadır. 1982 yılı Bütçesinde bulunan 
ödenekle 4 hizmet taşıtı alınması için gayret sarf edilmektedir. 
Ağır ceza teşkilâtı bulunmayan 500'ün üstündeki ilçede resmi ta
şıt aracı yoktur.



ÜÇÜNCÜ KISIM 
HUKUK MAHKEMELERİ

I- BUGÜNKÜ DURUM :

1-1) Yasal Dayanak :

A) Yürürlükte bulunan mevzuat :

a. Anayasa hükümleri :

"2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası"nın 
36, 37 ve 142 nci maddelerinde bulunan ve 1961 tarihli Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası1nın 31, 32 ve 136' ncı maddelerindeki il
ke ve prensiplerin tekrarı niteliğindeki hükümler, ceza mahkeme
lerinin olduğu gibi hukuk mahkemelerinin de anayasal dayanağını 
oluşturmaktadır.

b. Kanun hükümleri :

Ülkemizde ceza mahkemeleri için olduğu gibi, hukuk 
mahkemelerinin de kanuni dayanağını; 825, 981, 3119 sayılı Kanun
larla kısmen değiştirilmiş bulunan, "469 sayılı Mehâkimi Şer'iye
nin İlgasına ve Mehakim Teşkilâtına Ait Ahkâmı Muaddil Kanun" ile 
hukuk mahkemeleri teşkilâtına ilişkin hükümler getiren 2004, 4784, 
2613, 5521, 766 sayılı hususi kanunlar oluşturmaktadır.

B) 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası1nın getirdiği yenilik:

Bugünkü kuruluşa ilişkin olarak hukuk mahkemeleri yönünden 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda herhangi bir değişik
lik yapılması öngörülmemiştir.



C) Üzerinde çalışılan kanun tasarıları i

Hukuk mahkemelerinin kuruluşlarıyla ilgili herhangi 
bir yasa tasarısı çalışması yapılmamaktadır.

1-2) Kuruluş ;

Halen ülkemizde hukuk mahkemeleri;

A) Sulh hukuk mahkemeleri,
B) Asliye hukuk mahkemeleri,
C) Özel hukuk mahkemeleri,

a. Ticaret mehkemeleri,
b. İş mahkemeleri,
c. Tapulama,
d. İcra tetkik mercii (İcra hukuk h&kimliği)

Olmak üzere kısımlara ayrılmaktadır.

A) Sulh hukuk mahkemeleri i

Her il ve ilçede en az bir sulh hukuk mahkemesi vardır 
Sulh hukuk mahkemeleri bir h&kimlidir.



B) Asliye hukuk mahkemeleri :

Her il ve ilçede en az bir aaliye hukuk mahkemesi 
mevcuttur. 469 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca asliye 
mahkemelerinin bir başkan ve iki üyeden ibaret toplu bir mah
keme olması gerekirse de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ticaret 
mahkemeleri dışmduki bütün usliye hukuk mahkemeleri, bu şehir- 
lerdekilerde dahil olmak üzere tek hakimlidir. Hâkim yetersiz
liğinden kaynaklanan bu hal tarzına 469 sayılı Kanunun Geçici, 
maddesinin verdiği imkândan istifade edilerek ulaşılabilmiştir.

Diğer taraftan bugün her ilçede sulh mahkemesi için 
ayrı, asliye mahkemesi için ayrı olmak üzere iki hâkim mevcut 
değildir. İşi az olan yerlerde ilçelerde asliye ve sulh işleri
ne aynı hâkim bakmaktadır.

Ayrı bir ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde de 
bu görevler asliye hukuk davalarına bakan hâkimler tarafından 
yerine getirilmektedir.

C) Özel hukuk mahkemeleri :

a, Ticaret mahkemeleri :

Türk Ticaret Kanununun 5/1 inci maddesinde:"Ak
sine htik-üm olmadıkça, dava olunan şeyin değerine göre asliye 
hukuk ve sulh hukuk mahkemesi ticari davalara dahi bakmakla va
zifelidir." hükmü bulunmaktadır.



Yine aynı maddenin 2 ıncı fıkrasında: Şu kadar kı; 
bir yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin va
zifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4 üncü maddesi hükmünce ti
cari sayılan davalarla hususi hükümler uyarınca ticaret mahkeme
sinde görülecek diğer işlere ticaret mahkemesinde bakılır." denil
mektedir.

Ticaret mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden oluş
maktadır. Yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı üzere bir yerde 
ticaret mahkemesi kurulmuş olsa bile dava olunan şeyin değeri 
sulh hukuk mahkemesinin görevine giriyorsa o ticari dava, o yer
deki sulh hukuk mahkemesinde görülecektir;

b. İş mahkemeleri :

30 Ocak 1950 tarih ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri 
Kanununun l/l inci maddesinde bu mahkemelerin kurulması öngö
rülmüştür. İş mahkemeleri 1971 yılma kadar toplu mahkemeler 
olarak çalışmışlardır. Bu mahkemeler bir hâkimin başkanlığın
da bir iş veren temsilcisi ile bir işçi temsilcisinden oluş
makta idi. Ancak, Anayasa mahkemesi, işvrene ve işçi temsilci
lerinin mahkeme heyetinde bulunmalarını Anayasaya aykırı görmüş 
ve ilgili maddeyi iptal ederek yürürlükten kaldırmıştır. Halen 
iş mahkemelerinde tir hâkim görev yapmaktadır.

c. Tapulama mahkemeleri :

28.6.1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanununun 
6 ncı maddesinde, bu mahkemelerin, bir hfikimli ve asliye mah
kemesi sıfatını haiz olarak ve genel mahkemelere ait olup da



bu kanunun tatbiki ile ilgili ve işleri tesbit olunan usul ve 

esaslar dairesinde görmek üzere her bölgede kurulması öngörül

müş tür.

d. İcra tetkik mercii (İcra hukuk işleri) :

Ceza mahkemeleri kısmının (I-2-E-d) bendinde be

lirtildiği üzere görevlendirilen bu hâkimler icra ceza işlerine 

baktıkları gibi icra hukuk işlerine de bakmakla görevlidirler.

t) (tlkemlz-le, müstakil hukuk mahkemelerinin toplam adedi :

Genel
Hukuk Mahkemeleri_________ İllerdeki toplam adet İlçelerde toplam adet toplam

Pulh hukuk mahkemeleri U5 25 140

Asliye hukuk " 292 92 384

Ticaret " 15 - 15
10 9 49

icra " 16 3 19
Tapulama " 16 90 106

1-3) Kadro durumu :

A) Hukuk mahkemelerinde görevli hâkimler :

Ceza mahkemeleri kısmının, (T-3-A) bendinde yapılan açık

lama burada da geçerli bulunmaktadır.



B) Hukuk mahkemelerinde görevli personel :

Ceza mahkemeleri bölümünün (I-3-B) bendinde yapılan 
açıklama ve verilen istatistiki bilgi burada da geçerli bulun
maktadır.

I_4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim :

A) Hizmet öncesi eğitim :

a. Hâkimler yönünden :

Ceza mahkemeleri kısmının (I-4-A-a) bendindeki açık
lama burada da geçerlidir.

b. Personel yönünden s

Ceza mahkemeleri kısmının (I-4-A-b) bendindeki açık., 
lama burada da geçerlidir.

B) Hizmet içi eğitim i 

a. Hâkimler

Ceza mahkemelerine ilişkin (l-4_B-a) bendindeki 
açıklama burada da geçerlidir.



b. Personel

Ceza mahkemelerine ilişkin (l-4-B-b) bendindeki 
açıklama burada da geçerlidir.

1-5) Hukuk Mahkemelerinde gelen çıkan ve sonraki yıla devre
den iş adedi ile 1983 yılında gelmesi beklenen iş miktarı:

1978 yılında hukuk mahkemeleri yönünden gelen ve çıkan 
iş adedi :

Mahkemeler Selen iş Çıkan iş Devir

Asliye hukuk Mahkemeleri 353.331 345.975 372. 900

Asliye Ticaret " 4. 295 4.233 587
Toplu asliye Ticaret Mah. 7.946 7.865 7. 043
İcra tetkik mercii 96.262 102.103 28. 612
Sulh Hukuk Mah. 336.098 349.954 157. 275
Sulh ticaret Mah. 3.375 3. 210 265
Sicilli Ticaret Mah. 27.146 26.252 4. 247
Ticaret Mah. 569 638 279
İş Mah. 32.847 46.895 41. 652
İş davası Mah. 16.809 19.740 10. 414
Tapulama Mah. 55.904 41.152 137,001



1979 Yılı Hukuk Mahkemesi

Mahkemeler Gelen iş Çıkan iş Devir

Asliye Hukuk 354.405 364.230 374.585

Asliye Ticaret 4.669 4.658 608

Toplu Asliye Ticaret 7.460 7.750 7.022

İcra Tet. Mercii 78.830 95.773 13.082

İcra Hukuk 17.859 18.194 6.465

Sulh Hukuk 315.620 335.338 140.530

Sulh Ticaret 6.133 4.771. 1.652

Siçilli Ticaret 30.212 29 . 734 4.725

Ticaret Mahkemesi 376 336 353

İş Mahkemesi 27.850 38.681 35.618

İş Davası 20.327 21.742 10.365
Tapulama Mahkemesi(M- -S) 63.208 39.013 169.830

1980 YILI

Mahkemeler Gelen iş sayısı Çıkan iş Devir

Asliye Hukuk 352.784 377.173 361.373
Asliye Ticarete 4.666 4.640 654
Toplu asliye ticaret 8.709 8.623 7.390

İcra tetkik mercii 38.525 43.568 8.407
İcra hukuk 308.793 326.678 124.788

Sulh ticaret 5.331 5.184 1.794

Sicilli ticaret 27.177 31. 289 1.613

Ticaret Mahkemesi 427 342 463
İş Mahkemesi 33.143 45.921 29.577

İş davası 22.631 23.345 11.364

Tapulama mahkemesi (M-S) 47.917 41.913 176.923
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1981 YILI

Mahkemeler Gelen iş sayısı____ Çıkan iş sayısı___ Devir

Asliye Hukuk (İş.Dav.)
Ticaret Mah.(Sicilli‘Tic. 
Toplu Tic.)

350.788
45.000

397.575
42.909

339.951
11.880

’cra tetkik mercii(Toplam iş) 75.798
Sulh hukuk (Sulh Ticaret 308.508
dahil)

73.790
320.919

21.839
116.552

Tapulama Mah.
İş Mah.(Müstakil)

44.329 
36.211 40.470

44.204 182.032
28.417

1-6) Adli yargı taşra tegkıl&tmca bina ve lojman durumu :

Ceza mahkemeleri kısmının (1-6) bendindeki izahat aynen 
burada geçerlidir.

1-7) Adli yargı taşra teşkil&tında araç ve gereç durumu :

Ceza mahkemeleri kısmının (1-7) bendindeki izahat burada 
da aynen geçerlidir.



DÖRDÜNCÜ KISIM 

1.12.2. CUMHURÎYÜT SAVCILIKLARI 

I-BUGUNKÜ DURUM

1-1) Yasal dayanak :
t

A) Yürürlükte bulunan mevzuat :

a. Anayasa hükümleri :

1961 tarih ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sa' smda, hâkimlik ve savcılık meslekleri ayrı maddeler halinde ele 

alınmış ve ilkeler belirlenmiş idi.

b. Kanun hükümleri :

Ceza mahkemeleri kısmının (I-l-A-b) bendindeki açık

lama burada da geçerli bulunmaktadır.

B) 1982 Anayasa'nın getirdiği yenilik :

7.11.1982 tarihinde halkoyu ile kabul edilerek 9.11.19Ö2 

tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Anayasa1 sınm 140 ınc 1 

meddesinde hâkimlik ve Bavcılık meslekleri, birlikte ele alınmış; 

hâkimler ile savcılar adli ve idari yargı hâkim ve savcıları ayırı

mı yapılarak belirlenmiş; hâkim ve ve savcıların idari görevlen



yönünden Adalet Bakanlığına bağlı oldukları vurgulanmış; savcı
ların, hftkimler gibi kanunda belirtilenlerden başka, resmi ve 
o:el hiç bir görev alamayacakları; hükme bağlanmıştır.

C) Üzerinde çalışılan kanun tasarıları :
%

Cumhuriyet savcılıklarının kuruluşlarına ilişkin her- 
hungi bir kanun tasarısı üzerinde çalışma yapılmamaktadır.

1-2) Kuruluş :

Halen ülkemizde, her il ve ilçede asliye mahkemeleri 
nozdinde en az bir Cumhuriyet savcısı ve iş durumuna göre yeteri 
kudar Cumhuriyet savcı yardımcılarından oluşan Cumhuriyet savcı
lıkları görev yapmaktadır.

Halen ülkemizde, 67 il'de ve bütün ilçelerde toplam 
570 Cumhuriyet savcılığı olmak üzere 637 Cumhuriyet savcılığı 
bulunmuktadır.

I_3) Kadro durumu.:

A) Cumhuriyet savcıları yönünden :

Ceza mahkemeleri bölümünün (1-3) bendindeki açıklama 
Cumhuriyet Bavcıları yönünden de geçerli bulunmaktadır.



9) ASKERİ YARGITAY*IN PERSONEL İŞLEMLERİ DURUMU:

Uygulanan kadroya göre, Barışta Askeri Yargıtay*ın Personel 
ve Özlük İşlerini yürütmek üzere bir personel subayı bulunmamakta, 
bu Uzmanlık gerektiren kadroya ancak sefer durumunda bir personel 
Subayı verilmesi öngörülmektedir. Oysa, statüleri ve dolayısıyla 
sorumluluklarıyla yasal bak ve menfaatleri çok değişik olan çeşit
li personelden terekküp etmiş bulunan Askeri Yargıtay için çeşitli 
kanunları bilecek ve uygulayacak Uzman bir kişi olarak kadroya Ba
rışta da bir personel Subayının dahil edilmesi zaruri bulunmaktadır.

10-) ASKERİ YARGITAY* IN YAYIN İŞlOlLERt :

Askeri Yargıtay'ın kuruluş ve çalışmasını düzenliyen 1600 sa
yılı Askeri Yargıtay Kanununda, Yayın işleri ile görevli bir kuru
luşa yer verilmemiştir.

Esasen Askeri Mahkemeler arasında benzer olaylarda uygulamada 
birliği sağlamak bakımından Daire ve Daireler Kurulu Kararları ile 
İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararlarının kısa sürede Askeri Sav
cıların, Askeri Hftkimlerin ve Avukatların bilgilerine sunulması ar
tık kaçınılmaz bir zorunluluk arzetmektedir.

Bu nedenlerle 1730 sayılı Yargıtay Kanununda olduğu gibi bahis 
konusu kararları toplayıp, özetlerini çıkarmak ve yayınlamakla gö
revlendirilecek Askeri Yargıtay Başkanlığına bağlı bir Yayın İşleri 
Müdürlüğünün kurulması için ilgili Kanunda yeni bir düzenlemenin ya
pılması gerekmektedir.



1.6. ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ 

I—BUGÜNKÜ DURUM

1- YASAL DAYANAK s

a) Yürürlükteki Mevzuat ;

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 334 Sayılı T.C. Anayasasının 
1488 Sayılı Kanunla değişik 140 ncı maddesi gereğince "Asker kişi
lerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimi" ni yapmak 
maksadıyla ve 20.7.1972 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yü
rürlüğe giren 1602 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu kanun halen yü
rürlükte olup 26.12.1981 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2668 
Sayılı Kanunla kısman değişikliğe uğramıştır.

b) Yeni Anayasanın getirdiği yenilik ;

Yeni Anayasa Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununa yeni 
bir değişiklik getirmemiş, Milli Güvenlik Konseyince Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi Kanununda yapılan bazı değişiklikler yeni Anayasaya 
alınmıştır.

Şöylakii Evvelce Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevle
rini düzenleyen 20 nci maddesinde "askeri olmıyan makamlarca tesis 
adilmiş olsa bile" hükmü ile İdari Davalar ve Yargı Yetkisinin Sı
nırını belirleyen 21 nci maddesinde bulunmayan "Devlet Başkanınm, 
Yüksek Askeri Şûranın tasarrufları ve Sıkıyönetim Komutanlarının



1402 Sayılı Kanunda yazılı tasarrufları" yargı denetimi dışında 
bırakılmış aynı konular yeni Anayasanın 157 nci ve 125 nci mad
delerine de dahil edilmiştir.

2- KURULUŞ ŞEKLİ s

a) Başkan ve Üyeler s

1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 7 nci 
maddesine göre bu mahkemenin üyeleri; iki yılını doldurmuş Kurmay 
Yarbaylarla Albay Rütbesinde üç yılını doldurmamış Kurmay Subaylar 
ve an az Yarbay Rütbesindş birinci sınıf Askeri Hakimler arasından 
seçilirler. 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununa 2568 Sayılı Kanun
la getirilen ek -6 nci maddeye göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Başkanının rütbesi Hakim Tuğgeneraldir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 14 ncü maddesi ge
reğince önce 3 Daire olarak kurulmuş iken 2568 Sayılı Kanunla Daire 
adedi ikiye indirilmiş ve bir Başkan ve yedi üyeden kurulu Daireler 
Bir Başkan ve altı üyeden kurulu hale bu değişiklik ile getirilmiş, 
üyelerden dördünün Askeri Hakim ikisinin Kurmay Subay olması ve 
Dairelerde çoğunluk Askeri Hakim sınıfından olmak üzere görüşme sa
yısı beş olarak kabul edilmiştir.

b) Raportörler veya Tetkik Hakimleri :

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Tetkik Hakimliği müesse— 
sesi bulunmamaktadır.



160? Sayılı Kanun geçici 2 nci maddesinde, Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesine yeteri kadar Askeri hakimin Raportör olarak ata
nacağı , Raportörlük Kadrolarının, ihtiyaç kalmadığı yolundaki Ge
nel Kurul Kararına kadar muhafaza olunacağı hükmü bulunduğundan 
ilk kuruluç sırasında bu hükme uyularak 8 Raportör atanmış, bila
hare bunlardan yedisi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yar
gıtay üyeliklerine seçilme, emeklilik gibi sebeplerle ayrılmışlar 
ve halen bir Raportör hakim sıkıyönetim görevinde bulunmaktadır.

c) Personeli

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin üyeler dışındaki per
sonel ihtiyacı Milli Savunma Bakanlığınca yeterince karşılanmak
tadır.

3- KADRO DURUMU l

A) Başkan ve üyeler yönünden

a) Kanuni Kadro s

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Hakim Sınıfından olmak 
üzere bir Başkanı, Bir Başsavcısı, sekiz Üyesi, bir Genel Sekreteri, 
biri Kara, biri Hava Kuvvetlerine mensup Albay Rütbesinde iki Kurmay 
Subay ve biri Jandarma Genel Komutanlığına mensup Jandarma Albay ve 
biri de Deniz Kuvvetlerine mensup Kurmay Yarbay rütbesinde dört Subay 
üyesi bulunmaktadır.

b) Fiilen Görev Yapanlar s
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin iki Hakim üyesi halen Milli 

Güvenlik Konseyi hizmetinde bulunmakta olup diğer personel görevi ba
şındadır.



c) Kadro Açığı :

Üyeler bakımından kadro açığı bulunmamaktadır. Ancak; 
Mahkeme Savcılarından dördü Sıkıyönetim Komutanlıklarında Adli 
Müşavirlik, Hakimlik ve Savcılık görevlerinde bulunmaktadırlar 
mevcut bir Raportör de yine Sıkıyönetim Komutanlığı yargı hiz
metinde görevli bulunmaktadır. Bir Savcı Kadrosu da münhal bu
lunmaktadır.

B) Raportörler Veya Tetkik Hakimleri Yönünden :

a) Kanuni Kadro Yoktur.

b) Fiilen Görev Yapanlar Yoktur.

c) Kadro Açığı Yoktur.

C) Personel Yönünden :

a) Kanuni Kadro s

Bir Daire Müdürü Albay, bir sekreter, İdari İşler Subayı 
Albay, bir Efcıir Astsubayı, bir Mutemed Astsubay ve 26 Sivil Memur 
Kadrosu vardır.

b) Fiilen Görev Yapanlar s

a fıkrasında belirtilen Subay ve Astsubaylar ve 25 Sivil 
Memur fiilen görev yapmaktadırlar.

c) Kadro Açığı :

Bir Mübaşir Kadrosu açık bulunmaktadır.



4- KURULUŞ ÖZELLİĞİNE GÖRE, VARSA YAPILAN HİZMET ÖNCESİ 
VE HİZMET İÇİ EĞİTİM :

Göreve atanmadan önce Kantini özellikler gözöniine alınmak
ta olduğundan ayrıca hizmet öncesi veya hizmet içi hir eğitim ya
pılmamakta ve buna şimdilik gerek de bulunmamaktadır.

5- Son Beş Sene İtibariyle; Gelen, Çıkarılan ve Bir Sonraki 
Seneye Devredilen İş Durumu İle Bu Sene Gelmesi Beklenilen 
İş Durumu :

YILLAR__________ GELEN__________ÇIKAN MÜTEAKİP YILA DEVİR
1977 24448 16020 8428
1978 8459 8307 152
1979 6228 4575 1648
1980 2886 2341 545
1981 1647 1136 481

NOT : Bu rakamlara Daireler Kurulu, Daireler, Başsavcılık
ve Genel Sekreterlik işlemleri dahildir.

15 Kasım 1982 tarihi itibariyle 1982 yılı sonuna kadar daha 
150-200 dava açılabileceği tahmin edilmektedir.

6- BİNA VE LOJMAN DURUMU :

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi halen Askeri Yargıtay ile 
birlikte bir binada çalışmaktadır.



Halen Askeri Yüksek İdare Mahkemesi mensubu dokuz kişi 
lojmandan yararlanmaktadır.

7- ARAÇ VE GEREÇ DURUMU s

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Generale ait bir 
adet makam aracı mevcuttur.

8- TAHSİL OLUNAN HARÇ MİKTARLARI J

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından son beş yıl 
içinde tahsil edilen harç.miktarları aşağıda gösterilmiştir.

YILLAR MAKTU HARÇ NİSBİ HARÇ
1977
1978
1979
1980 

1981

159360.50 TL 269106,80 TL
172052 TL 138491,90 TL
159246 TL 164417,75 TL
302850 TL 223991 TL
527505.50 TL 360429 TL

YEKÖN 1301014 TL 1156437,20 TL

Aynı dönem içerisinde muhtelif kararlardan ayrı olarak 
30500 Red, H89 İptal kararı ittihaz olunmuştur.
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II. SORUNLAR t

1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 7 ne i 
maddesinin (a) fıkrasında Subay Üyeler için Kurmay Subay olma ni
teliği getirilmiş ise de yeni Anayasanın Askeri Yüksek İdare Mah
kemesini müştekilen düzenleyen 157'nei maddesinde bu nitelik açık
ça belirtilmemiş, kanuna bırakılmıştır. Ancak Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin ihtiyacı sebebiyle ve hizmet yerleri de gözönüne alınarak 
"Kurmay" niteliğinin kaldırılmasında faide umulmaktadır. Zira bu 
nitelik bağlayıcı bir mahiyet arzetmektedir. Kaldıki; bu nitelik 
gösterilmese dahi diğer nitelikleri haiz bir Kurmay Subayın Üye
liğe seçilmesi de mümkün bulunmaktadır.

III.ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİRLER t

a) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 1602 
Sayılı Kanunun 1 nci maddesinde de açıkça belirtildiği üzere, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş bağımsız bir 
Yüksek Yargı Organıdır. Diğer Sivil Yüksek Yargı organlarının 
müstakil bir bütçesi bulunduğu halde Askeri Yüksek İdare Mahke
mesinin Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden ayrı olarak bir büt
çesi bulunmamaktadır.Kanunda yazılı bağımsızlık ilkesinin bir 
unsuru olarak kabul edilen müstakil bütçenin Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi hakkında da uygulanması gereklidir.

b) Her ne kadar Askeri Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun 14'ncü maddesine göre; iş hacmi gözönüne alına
rak Genel Kurulun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun gör
mesi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca Daire sayısının üçe yük-



seltilebileceği öngörülmekte ise de; halen bütün yurtta uygu
lanmakta olan Sıkıyönetimin tamamen veya kısmen kalkması üze
rine Askeri hakimlerin görevlerine iadeleri halinde Üçüncü 
Dairenin yeniden kurulmasında ve her üç Dairenin görevlerinin 
buna göre belirlenmesinde,

c) Raportörlük hizmetinin daimi olarak ku
rulmasında ve bu oluncaya kadar bu hizmetin Yedek Subay Hakimlerle 
yürütülmesini sağlamak bakımından 1602 Sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasında veya geçici 2'nci maddeye göre atama yapılmasında,

d) Askeri hakimlik stajyerleri arasına Askeri
Yüksek İdare Mahkemesinin de dahil edilmesinde,

e) Geçici döneme münhasır olmak üzere Askeri 
Yargıtaya işinin çokluğu nedeni ile üye temini için Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi üye sayısı sekizden yediye indirilmiş ve iki hakim 
üye Askeri Yargıtay Üyeliğine atanmıştır. Hem Başsavcılığa Başsav
cının yokluğunda bir kıdemli üyenin vekâlet etmesi ve hem de işle
rin daha düzenli ve verimli gitmesi bakımından Dairelere birer 
hakim üyenin daha verilmesinde,

f) Dyuşmaz1ıkların ortaya çıkmasını önleyici 
tedbirlerden olmak; üzere, yetki, şekil,sebep, konu ve maksat yön
lerinden İdare ile çıkan aynı tip uyuşmazlıklarda önceden verilen 
iptal yönündeki yargı kararları doğrultusunda işlem yapılarak za
man, görev ve para israfına sebebiyet verilmemesinde ve bunun için 
idarece gerekli uygulamanın yapılmasında faide mülâhaza olunmaktadır

Şunu da belirtmek gerekir ki.Askeri Yüksek İdare Mahkemesln- 
ce ittihaz olmuş bulunan iptal kararlarının tamamının yerine getiril, 
miş olması memnuniyet verici bir durumdur.



1„7. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

BUGÜNKÜ DURUM_______:

1_ Yasal Dayanak

a) Uyuşmazlık Mahkemesi Anayasa'nm 158., ve 2247 sayılı 
Yasa'nın 1. maddesi uyarınca Adli, İdari ve Askeri Yargı merciileri 
arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yet
kili bağımsız bir Yüksek Mahkemedir.

b) Yeni Anayasa bir yenilik getirmemiştir.

2- Kuruluş Şekli

a) Başkan Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilmek
tedir. Ceza Bölümü üyeleri üçer asıl ve üçer yedek olmak üzere Yar
gıtay ve Askeri Yaıgıtay üyeleri arasından, Hukuk Bölümü ikişer asıl, 
ikişer yedek olarak Yargıtay,Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahke
mesi üyeleri arasından seçilmektedir.

b) 4 geçici Raportör Hakim görev yapmaktadır.

c) Bir Yazı İşleri Müdürü, Bir Başkanlık Sekreteri, 5 
Katip, iki Dağıtıcı ve iki odacı kadrosu vardır.

3- Kadro Durumu :

.. Mahkeme'nin Başkanı, Üyeleri, Raportör Hakimleri ve Diğer 
personel asıl bulundukları yargı kuruluşlarının kadrolarında mevcut 
olup, ayrıca mahkemenin özel kadrosu yoktur.

4- Kuruluş özelliğine göre hizmet öncesi ve hizmet eğitimi
yoktur.



5- Uyuşmazlık Mahkemesi 4788 sayılı Yasa ile 1945 yılında 
sadece (Hukuk) işlerinden doğan görev ve hüküm uyuşmazlıklarının 
çözümü için kurulmuş daha sonra 22.8.1979 günü yürürlüğe giren 
2247 sayılı Yasa ile (Ceza) yönünden de kapsamı genişletilmiştir.

Son seneler itibariyle iş durumu şöyledir :

CEZA BÖLÜMÜ

SENE GELEN DOSYA ÇIKAN DOSYA DEVİR
1979 160 95 65
1980 1000 640 425
1981 1600 967 1058
1982 614(17.11.1982

itibariyle)
749 923

HUKUK BÖLÜMÜ

SENE GELEN DOSYA ÇIKAN DOSYA DEVİR

1978 70+6 62 14
1979 27 41 Yok
1980 21 11 10
1981 18 26 2
1982 16



Hernekadar yukarda belirtilen iş miktarı diğer yargı yerlerine 
intikal eden dava ve işlere oranla nicelik yönünden lehe bir farklı
lık göstermekte ise de; Uyuşmazlık Mahkemesi'nin "bütün yargı sistemi 
içindeki özel yeri ve fonksiyonu incelendiğinde elindeki herbir işin 
kesin olarak karara bağlanması sırasında özenli, titiz ve geniş kap
samlı bir hukuki incelemeyi gerektirdiği kuşkusuzdur.

Çünkü 2247 sayılı Yasa'nın 28. ve 29. maddeleri uyarınca Uyuş
mazlık Mahkemesi kararları kesin olup bütün yargı meretleriyle il— 
gili kişileri bağlayıcı niteliktedir.

Anayasadan yer alan yüksek yargı kuruluşları; Yargıtay, Danış
tay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararları da 
dahil olmak üzere, bütün yargı kuruluşlarının görev ve hüküm uyuşmaz
lıklarını kesin olarak çözüme bağlayan bir yüksek yargı kuruluşu olan 
Uyuşmazlık Mahkemesi'nin vereceği kararlarda hiçbir hata yapmaması ve 
isabetli sonuca ulaşması için ne kadar geniş ve esaslı bir inceleme 
yapılması gerektiği izahtan Varestedir.

Bundan başka Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gelen iş miktarı da yıl
lara göre lqyhe veya aleyhe çok değişiklikler göstermektedir.Nitekim 
sadece 1974 yılında Hukuk Bölümü'nün 1948 adet işi karara bkğlaması 
bunu göstermektedir.

Görev uyuşmazlığının çözümü önemli bir bekletici ön mesele ol
duğundan Uyuşmazlık Mahkemesi'nin görev uyuşmazlıklarını çok süratli 
bir şekilde sonuoa bağlanması gerekir. 2247 sayılı Yasa'nın 24. mad
desinde belirtilen hüküm uyuşmazlığında ise yargı meretlerinden en 
az ikisi tarafından görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş 
veya kesinleşmiş aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az 
biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine



getirilmesi olanaksız bulunan hallerde, hakkın bir an önce yerine 
getirilmesi görevi Uyuşmazlık Mahkemesi'nin en önemli fonksiyonudur.

Bu itibarla uyuşmazlık Mahkemesi'ndeki işlerin niceliği bir 
yana nitelikleri yönünden ağırlığının her zaman gözönünde tutulması 
gerekir.

6- Mahkeme teşkilatı halen Mithatpaşa Caddesinde Adalet Bakan
lığının kiraladığı binada 2 daire işgal etmekte ve toplantılarını 
Anayasa Mahkemesi'nin toplantı salonunda yapmaktadır.

7- Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanına tahsis edilen bir hizmet 
otosu vardır.

Kuruluşun önemli bir sorunu yoktur. İnşası gerçekleştiri
lecek olan Anayasa Mahkemesi Binası içinde Uyuşmazlık Mahkemesi için 
yer ayrılmıştır.



1.8. SAYIŞTAY

I- Bugünkü Durum :

1.) Yaşal Dayanak :

a.) Yürürlükteki Mevzuat :

_ g.Temmuz.1961 tarihli ANAYASA md. 127.
- 21.Şubat.1967 tarihli SAYIŞTAY K. ve bu kanuna deği

şiklik getiren 1260 ve 2534 sayılı kanunlar.

b.) Yeni ANAYASA1 nm varşa getirdiği yenilik :

1961 Anayasa'sının, 127 nci md.siyle SAYIŞTAY'a "YÜRÜT
ME" bölüntünün " D. İktisadi ve Mali Hükümler" kısmında yer verilmişti.

Yeni Anayasa'nın 160 neı md.siyle SAYIŞTAY, "Yargı" bö
lüntünde "SAYIŞTAY" başlığı altında, diğer yargı organları yanında, ku
ruluş ve çalışma amaçına uygun gerçek yerini almıştır.

Bu özelliğine uygun olarak SAYIŞTAY'm bağımsızlığı da 
açıkça belirlenmiştir.

Ötedenberi var olan, "Sorumluların hesap verme işlemle
rini yargılama yolu ile kesin hükme bağlama" yetkisi yinelenmiştir.

Ayrıca, "Sayıştay'ın kesin hükümleri hakkında ilgililer 
yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus 
olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar 
dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz." şeklinde eklenen hüküm
le, ilk ve son karar organı olduğu vurgulanmıştır.



2.) Kuruluş Şekli :
SAYIŞTAY1ın kuruluş şeklini gösterir şema eklidir. (ER-1)

a.) Başkan ve Üyeler :
Şema'da da görüldüğü gibi, Başkan ve Üyeler yönünden

Sayıştay ;
Bir Başkan, Sekiz Daire Başkanı ve Otuzüç üye olmak üzere 

Toplam Kırkiki kişiden oluşmaktadır.
832 Sayılı Sayıştay Kuruluş Kanununa göre;

Başkan i
Sayıştay'ın genel işleyişinden sorumludur.

Daireler :
Bir başkan ve dört üyeden kurulu daireler birer hesap mah

kemesidir. Sorumluların hesaplarını inceleyip yargılayarak hakların
da beraat veya tazmin hükmü verir.

Halen Sayıştay'da Sekiz Daire vardır. Böylece Sekiz Daire 
Başkanı ve otuziki üyesi mevcuttur.(Bir üye kadrosu boş durumdadır.)

Genel Sekreter :

Otuzüç üyeden biri Sayıştay Genel Sekreterliği görevini yü
rütür. Üyeler arasından Birinci Başkan tarafından seçilir, -yürütme 
işlerinde Birinci Başkanın yardımcısıdır.

Genel Sekretere Sayıştay meslek mensupları arasından en çok 
üç yardımcı verilir.



Diğer yargı ve karar organları :

Genel Kurul;

Birinci Başkan'in Başkanlığında diğer Daire Başkanları 
ve üyelerden oluşur. Ençok kırküç kişidir.

Temyiz Kurulu ı

Genel Kurulca, Daire Başkanları arasından seçilecek dört 
Daire Başkanı ile her Daireden seçilecek ikişer üyeden oluşur. 
Kurul'a en kıdemli Daire Başkanı Başkanlık eder.

Daireler Kurulu t

Temyiz Kurulu dışında kalan Daire Başkanları ve üyeler
den oluşur.

En kıdemli Daire Başkanı Kurul'a Başkanlık eder.

Yüksek Disiplin Kurulu t
Her takvim yılı için, Sayıştay Genel Kurulunoa her Daire

den seçilecek birer üye ile Daire Başkanları arasından seçilecek 
beş Daire Başkanından oluşur.

Kurul'a en kıdftmli Daire Başkanı Başkanlık eder.
Daire Başkan ve üyeleri hakkında karar verir.

Memurlar Sepim ve Disiplin Kurulu t

îki talerim yılı için Genel Kurulca seçilecek bir Daire 
Başkanı, bir üye, bir uzman denetçi veya raportör, başdenetçi 
ile Genel Sekreterden oluşur.



B) Personel yönünden :

Ceza mahkemeleri kiBmının (I-3-B) bendinde de belirtil
diği üzere, adli yargı taşra teşkilâtında hâkim ve Cumhuriyet aav- 
oıeı olarak çalışanlar dışındaki personelin atamaları genellikle 
mahalli Adalet Komisyonları tarafından yapılmaktadır. Cumhuriyet 
eavoılıklarında ve hâkimliklerde görevli personelin toplam adedi 
anılan bölümlerde gösterilmiş olup sözü edilen miktarlar bu kısım
da da geçerli bulunmaktadıri

1-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi :

A) Hizmet önoeai eğitim :

a. Savcılar yönünden :

Ceza mahkemelerinin kısmının (I-4-A~a) bendindeki 
açıklama burada da geçsrlidir.

b. Peroonel yönünden :

Ceza mahkemeleri kısmının (I-4-A-a) bendindeki açık
lama burada da geçeriidir.
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I_5) Son beş yıla göre selen, çıkan ve bir sonraki yıla 
devreden iş durumu :

Çıkan : 1.479.566 
Devir : 420.022

İ97fl yılında 
Gelen : 1.518.178

1979 yılında 
1.486.472 
1.431.452 

380.618

1980 yılında 
1.421.568 
1.388.185 

453.991

1981 yılında 
Gelen : 1.461.170 
Çıkan : 1.460. 9 8 6

1982 yılında
1983 yılı başında kesin 
sonuçlar alınabilecektir.

Devir : 453.332

I_6) Adli yargı taşra teşkil&tmda tuna ve lojman durumu :

Ceza mahkemeleri kısmının (1-6) bendindeki açıklama aynen 
burada da geçerlidir.

I-7) Adli yargı taşra teşkilatında araç ve gereç durumu ;

Ceza mahkemeleri kısmının (1-7) bendindeki açıklama aynen 
burada da geçerlidir.

II-SOMUNLAR (ADLİ YARGI MAHKEMELERİ İDE CUMHURİYET SAVCILIKLARI 
YflNÜNDKN)

II-l) yasal dayanak yönünden :

a. Mahkemelerin kuruluşlarına ilişkin kanunların bugüne



kadar bir araya getirilememesi ve yeni bir Kuruluş Kanunu çıkarı
lamamış olması, yargı hizmetlerinin istenilen düzeye ve istenilen 
etkinlikte yiirütülmemesine neden olmaktadır. Zira ilgili bölümle
rinde de dei-ınildiği üzere mevcut yasalar eski tarihli oldukları 
gibi bu kanunların maddelerinin değiştirilmesine ilişkin yasa ta
sarısı hazırlama çalışmaları da ayrı ayrı tarihlerde sonuçlandırı
larak yürürlüğe sokulmuş dolayısıyla kanunlar arasında gerekli in
sicam sağlanamamıştır. Bu nedenle mahkemelerin kuruluşları günümüz 
koşullarını karşılamaktan çok uzak kalmıştır.

Anılan bu husus, kanuni dayanak yönünden en belirgin 
hır sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

b.Adlî teşkilata bağlı olarak, görev yapmak üzere zabıta 
kuvvetlerinden gerekli sayıda ve nitelikte elemanın ayrılmasına im- 
k£n verecek, kanuni düzenlemenin henüz yapımamış olması başka bir 
deyişle adli zabıta kanununun çıkarılmamış olması, Cumhuriyet sav
cılıkları ile bir ölçüde adli yargı mahkemelerinin gereken hız ve 
etkinlikte çalışmalarmı engelleyen bir unsur dolayısıyla sorun ol
maktadır.

c.Halen Milli Güvenlik Konseyi gündeminde bulunan "2556 
sayılı Hakimler Kanunu"nun 12 Eylül 1980 tarihinden bu yuna 2462,2468, 
2661 sayılı kanunlarla bir çok maddelerinde değişiklik yapılması, bu 
kanunun bütünüyle günümüz koşullarına uygun hale getirilerek yeniden 
yürürlüğe girmesi gereğini açık bir şekilde göstermektedir.



d. Adli yargı mahkemelerinde yoğun bir iş hacmi 
altında görev yapan ve kanuni kadro olan 6881 miktarından 1570 
noksanla görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adli yar
gı personelinin mali imkânlarının yetersizliği dikkat çekmekte 
ve meslekten kopmalarda bu durumun rol oynadığı kesinlikle ortaya 
çıkmaktadır.

Adli yargı mensupları dışında bulunan persone
lin geçim endişesinden uzak ve tam randımanla görev yapmalarını 
sağlamak, kendilerine maaş dışında ayrıca tazminat verebilmek 
için gereken kanuni dayanağın sağlanması ihtiyacı bir sorun ola
rak ortaya çıkmaktadır.

II-2) Kuruluş yönünden :

a. Ceza mahkemeleri kısmının (I-2-P) ile hukuk mah
kemeleri kısmının (I-2-E) bentlerinde gösterildiği üzere, bugün 
için ülkemizin yargı teşkilâtı kurulmuş olan her yerinde müstakil 
olarak görevlendirilmiş mahkemeler kurulamamıştır, lenellıkle bir 
hâkim, hem sulh ceza, hem asliye ceza, hem sulh hukuk, hem de as
liye hukuk veya diğer mahkemelerde yetkili olarak görev yapmak du
rumundadır. Bu durum üst düzeyde hizmet vermeyi sağlayan ihtisas
laşmayı engellediği gibi bunun tabii sonucu olun davaların sürat
le sonuçlandırılmasını engelleyen bir sorun olarak ortaya çıkmak
tadır. Başka bir değişle müstakil mahkemelerin ülke çapında kuru
lamamış olması, davaların süratle sonuçlandırılmasını engelleyen 
bir sorun olarak belirtilmektedir.



b. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan deği

şikliklerle iş hacmi büyük ölçüde azaltılmış bulunan sorgu hâkim

liklerinin adlî yargı sistemimiz içinde kalmasının, işlerin gecik

mesine sebep olup olmadığı tartışılması gereken bir sorun olarak 

ortaya çıkmaktadır.

c. Adalet dairelerinde bulunan "Suç eşyası Emanet 

Memurlukları" nın kuruluş şekilleri bugün için yetersiz olup so

run yaratmaktadır. Arz ettiği önem itibariyle arşiv ve suç eşyası 

emanet memurluklarının hizmetlerinin bir ünite amirliği halinde 

taşra teşkilâtına eklenilmesi hususu diğer bir sorunu oluşturmak

tadır.

d. Her mahkemenin bir yıl içerisinde bakabileceği 

normal dava sayısı esas alınmak ve ağır ceza merkezleriyle bu 

merkezlere bağlı ilçelerdeki her mahkemeye yıl içerisinde gelen 

dava sayısının son üç yıllık ortalaması, ayrıca değişik işlerin 

miktarı, son denetim raporları ve raporlarda yer alan önerilerle 

önceki yıllardan devredilen işlerin nitelik ve miktarı her mahke

menin bölge özelliği gözönünde bulundurulmak suretiyle yapılan 

araştırma ve inceleme sonunda, Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu, her mankemenin bakabileceği iş miktarını 

şu şekilde tesbit etmiştir:



Mahfeneai :

Ağır ceza 

Asliye ceza 

Sulh caza 

Asliye hukuk 

Sulh hukuk 

Trafik 

Sorgu 

Ticaret

İş : a) Münferit davalardan 400 

b) Seri davalardan 700

1.100

İcra:a) Hukuk davalarında 500 

b) Ceza davalarından 1.000

1.500

Tapulama

Bakabileceği dava sayısı :

300

500

1.200

1.000

1.200

4.000

300

350

1.100

1.500

500

Yukarıda gösterilen rakamların gelen iş eayısı 

f. 50' sini aşması halinde yeni bir mahkeme kurulması uygun 

görülmüştür.

Adalet Bakanlığı bu ilkeler doğrultusunda, ülke

mizde adli teşkil&t bulunan bütün bölgeleri ayrı ayrı ele ala

rak değerlendirmeye tabi tutmuş olup aşağıda gösterilen sayıda 

yeni mahkemelerin kurulması gerektiğini tesbit etmiştir.



Mahkemeler_________________________ Adet

Ağır ceza mahkemesi 30
Asliye ceza mahkemesi 58
Sulh ceza mahkemesi 65
Asliye hukuk mahkemesi 55
Sulh hukuk mahkemesi 45
Ticaret mahkemesi 5
İş mahkemesi 10
İcra tetkik merci 35
Tapulama mahkemesi 35
Trafik mahkemesi 3

11—3) Kadro durumu yönünden :

A) H&kim ve Cumhuriyet savcıları :

a. ilgili bölümümde de vurgulandığı üzere, 1982 Mali 
Yılı Bütçe Kanunu ile Adalet Bakanlığına verilmiş bulunan 6881 
adet adil yargı hfUcim ve Cumhuriyet savcı kadrosu, bugünkü iş 
hacmi karşısında, kadro açıkları bulunmasa dahi yetersizdir. 
Bugün adlî yargı ve hûkim ve Cumhuriyet savcıları kadrolarında 
toplam 1570 boşluk bulunmaktadır. İşler, meslek mensuplarının 
çok üstün çabalarıyla yürütülebilmektedir.Gerekli önlemlerin 
alınmaması halinde meslekten kopmalar artacak kadro açıkları 
daha da büyüyecektir.



b. Personel :

Davaların süratle görülmesini temin etmede en 
önemli unsur olan hâlcim ve Cumhuriyet savcılarının yanında ada
let personelinin büyük katkısı bulunduğu bilinen bir gerçektir. 
Ancak bugün için adalet personelinin adlî hizmete alınmadan 
önceki eğitimlerinin yeterli olduğu kesinlikle söylenemez. Ada
let Yüksek Okullarının bugünkü kapasitesi vs adetleri de yeter
li değildir.

B) Hizmet içi eğitim :

a. Hâkim vs Cumhuriyet savcıları î

Yasaların yurdun her yerinde aynı yorumla uygu
lanmasının temini ve hâkim ve Cumhuriyet savcılıklarının mev
cut olabilecek teknik uygulama noksanlıklarının giderilebilmesi 
için, "Meslek içi eğitim" amacına dönük bir sistemin bugün için 
yeterli olmayışı büyük bir sorun yaratmaktadır. Ayrıca "4489 
sayılı Yabancı Memleketlere Gönderilecek Memurlar Hakkında Ka
nun " dan yeterli sayılı meslek mensubu yararlanamamaktadır.

b. Personel yönünden :

Adlî yargıda hizmet veren personelin eğitime 
tâbi tutulmalarının bütün personeli kapsayacak şekilde sağla
namamaktadır. Bu konuda yapılan ve genellik unsurundan yoksun 
bulunan çalışmaların bir sistem içinde ele alınarak genelleş
tirilmesi üzerinde durulması gereken bir sorundur.



I1—5) Çelen, çıkan ve bir sonraki yıla devreden ig adedi
ile 1983 yılında gelmesi beklenilen iş miktarı yönünden:

Bu konuda verilen istatistik! bilgilerden de anlaşıla
cağı üzere, adlî yargıda iş durumu ber yıl büyük artışlar göster
mektedir.

II_6) Adlî yargı teşkilâtında bina ve lojman durumu yönünden:

A) Bina durumu :

Adalet teşkilâtının mevcut olduğu 639 yerden 44'ünde 
Bakanlık Bütçesi ile yaptırılmış müstakil adalet binası bulunmakta 
3 yerde adalet binaaı yupımı devam etmekte ise de, ülke düzeyinde 
yeterBiz durumda olan 287 bina mevcuttur. Bunların istenilen dü
zeye getirilmesi ve müstakil adalet binalarının yapılması '"M&ster 
programında" önerilmiş ise de önerilerin gerçekleştirilmesi için 
gereken malî desteğin temini büyük bir sorun olarak ortada durmak
tadır.

Bu sorunun ele alınarak yargı erkine yaraşır tefriş 
işlemlerinin standartizasyona da gidilerek bir plân dahilinde 
çözümlenmesi gerekmektedir.



B) Lojman durumu :

Memleketimizde yargının etkinliğini artırmak, yargı 
hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi, yargıya olan say
gınlığın korunabilmesi, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının gü
vence içerisinde görev yapmalarının sağlanması ve mesleğin 
cazip hale getirilmesinin temini için konut ihtiyacının önemi 
çok büyüktür. Adalet Bakanlığı bu konuda büyük ve plânlı bir 
atılım içindedir. Nitekim, halen 21 il ve 141 ilçede lojman 
bulunmakta yapılan programa göre beş yıllık bir süre içinde 
lojmansız il ve ilçenin kalmaması öngörülmüştür. Burada en 
büyük sorun 1983 ve sonraki yıllarda programın gerçekleştiril
mesini sağlayacak mâli destek ve kaynağın Bütçe Kanunlarıyla 
temin edilmesidir.

II-7) Adil yargı taşra teşkilâtının araç ve gereç durumu 
yönünden i

Adalet hizmetlerinin süratle ve etkili biçimde yü
rütülmesi için, adalet teşkilâtına gereken taşıt araçlarının 
verilmesi kaçınılmaz bir zorunluktur. İlgili bölümünde de de
ğinildiği üzere, 213 taşıt ağır ceza merkezlerindeki taşıt 
Adalet Bakanlığı taşra teşkilâtında hizmete tahsis edilmiştir.



Bu miktarın yetersizliği açık ve seçik olarak görülmektedir. 

Ağır ceza teşkilâtı bulunmayan 500'ün üstünde ilçede resmi 

taşıt araçı yoktur. Bu yerlerdeki adalet hizmetlerinin sü

ratle görülmesi için taşıt temini sorunu önem kazanmaktadır.

III- ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİRLER (ADLİ YARGI MAHKEMELERİ VE 

CtMHURİYET SAVCILIKLARI YÖNÜNDEN)

III-l) Yasal dayanak yönünden :

a. Mahkemelerin kuruluşlarına ilişkin yasaları 

biraraya getiren ve günümüz koşullarına uygun olarak değişik

likleri içerecek, "Adli Yargı Mahkemeleri Kuruluş Kanunu", en 

kısa sürede hazırlanmalı ve yasalaşması sağlanmalıdır.

b. Cumhuriyet savcılıkları ile adli yargı mahke

melerinin amaçlanan hız ve etkinlikle görev yapmalarını sağ

layacak olan, "Adli Zabıta Kanunu" çıkarılmalıdır.

c. "Hâkimler ve Savcılar Kanunu" nun en kısa 

sürede yasalaşması sağlanmalıdır.

d. Adli yargıda görev yapan meslek mensuplarının 

yeni mali imkanlar yaratacak (c) bendinde sözü edilen kanunun 

bir an önce yürürlüğe girmesi temin edilmekle beraber, ayrıca
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meslek mensubu dışındaki personele maaşlarmdao, ayrı olarak, 
eşit, dengeli, yeterli, adil ölçü ve kıstaslar dahilinde taz
minat verilmesini sağlayacak kanun tasarısı en kısa sürede 
hazırlanarak yasalaştırılmalıdır.

e. (n_4_A-a) bendinde de değinildiği üzere, 
b&kim ve Cumhuriyet savcılarının meslek öncesi eğitimlerinin 
en iyi şekilde yapılmasını temin için " Staj Akademileri Kanu
nu Tasarısı" hazırlanarak yürürlüğe girmeBİ temin edilmelidir.

f. " 4489 sayılı Yabancı Memleketlere Gönderi
lecek Memurlar Hakkında Kanun" dan yararlanacak meslek men
suplarında bulunması ön görülen kanuni niteliklerin yeniden 
ele alınarak, daha fazla meslek mensubunun bu kanundan ya
rarlanmalarını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

III-2) Kuruluş yönünden :

a. Hâkimlere, çeşitli mahkemelerde görev yapmak 
üzere yetki verilmesi yolundaki uygulamanın terk edilerek ye
ter sayıda müstakil mahkemeler kurulması suretiyle kendi ko
nularında ihtisaslaşmaları sağlanmalıdır.

b. Sorgu hâkimlikleri kaldırılarak ceza yargı
lamasının daha süratli şekilde çalışması temin edilmelidir.



c. Adalet dairelerinde bulunan "Suç Eşyası 
Emanet Memurlukları" nın daha verimi i ve etkili bir şekil
de gbrev yapmalarını temin için her taşra teşkilâtında bir 
"Suç Eşyası Onanet Memurluğu Ünite Amirliği" kurulmalıdır.

d. (II-2—d) bendinde belirtildiği üzere ilk 
aşamada belirtilen miktarda mahkeme kurulmalıdır.

Mahkemeler Adet

Ağır ceza mahkemesi 30
Asliye ceza mahkemesi 58
Sulh ceza mahkemesi 65
Asli hukuk mahkemesi 55
Sulh hukuk mahkemes i 45
Ticaret mahkemesi 5
İş mahkemesi 10
İcra tetkik mercii 35
Tapulama mahkemesi 35
Trafik mahkemesi 3

III-3) Kadro durumu yönünden :

A) Hâkim ve Cumhuriyet savcıları :

Mesleğin cazip hale getirilmesi üzerinde yoğun 
bir çaba harcanarak kadro açıkları kapatılmalı ve yeni ek 
kadrolar alınarak bu kadrolara atamalar yapılmalı böylece



adli yargı mahkemelerinin tüm ülkede müstakil hale dönüştü

rülmeleri mutlaka temin edilmelidir.

B) Personel :

a. Personelin, ilgili bölümlerde belirtildiği 

üzere, mali imkanlar sağlanarak, teşkilâttan kopmaları ön

lenilmeli, yeni kadrolar alınarak adli yargı mahkemelerinin 

ihtisas mahkemeleri halinde çalışmaları yönünden sağlam bir 

taban oluşturulmalidır.

b. İlk aşamada, ilgili bölümünde gösterildiği 

üzere ek olarak alınacak yeni kadroların, yazı işleri mü

dürleri için 2156'ya; yazı işleri müdür yardımcıları için 

312'ye; zabıt katipleri için 13245'e; şoförler için 466'ya; 

mübaşirler için 2507; diğer yardımcı personel için de 2560'a 

çıkarılması sağlanmalıdır.

III-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yönünden :

A) Hizmet öncesi eğitim:

a. Adli yargı hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları:

Kurulması önerilen "Staj Akademileri"nin im

kanlar zorlanarak birden çok bölgede faaliyet gösterecek du

ruma getirilmesi sağlanarak hizmet öncesi eğitim etkinlik 

kazandırılmalıdır.



b. Personel :

Adalet hizmetlerinde görev alacak personel 
için kurulmuş bulunan, "Adalet Yüksek Okulları*nın adetle
rinin artırılarak, personelin mümkün, olduğunca yüksek okul 
mezunlarından oluşturulması konusunda büyük hassasiyet gös
terilmeli, hizmete alınacak diğer personelinde kadro doldur
mak için değil, yetenekli kişiler arasından seçilmesi sağlan
malıdır.

B) Hizmet içi eğitim :

a. Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları ;

- İlgili bölümünde kurulması ve yurt düzeyinde 
yaygınlaştırılması önerilen "Staj Akademileri"nin görev alan
ları genişletilerek, mesleğe girmiş bulunan hfekim ve Cumhuri
yet savcılarının da belli bir plan çerçevesinde eğitimlerinin 
yapılması sağlanmalıdır.

- Diğer taraftan Uluslararası teknik yardım 
programlarından öncelikle meslek mensuplarının yararlanmaları 
temin edilmelidir.

- Ayrıca, Adalet Bakanlığının, Avrupa Konseyi 
ile yaptığı iş birliği sonucu tertiplenmekte olan seminerlerin 
daha geniş ve büyük çapta sürdürülmesine devam edilmeli, bu 
seminerlere çok sayıda meslek mensubunun katılması sağlanmalıdır



b. Personel :

Adli yargıda görev yapan tüm personelin, açılan 
kurslardan yararlanmaları sağlanmalı ve bu kursların adet ve 
süreleri arttırılmalıdır.

II1-5) Gelen. Çıkan ve bir sonraki yıla devreden iş adedi
ile 1983 yılında gelmesi beklenilen iş miktarı yönüncen:

a. Her yıl artarak büyüyen iş durumunun, yetenekli 
ve eğitimden geçirilmiş kişilerin çalıştırılmaları suretiyle ön
lenebileceği gözönünde bulundurularak hizmet içi ve hizmet ön
cesi eğitim bölümünde de belirtildiği şekilde bu konuya hassasi
yetle eğinilmelidir.

b. Tapulama ve ceza mahkemelerindeki davalar ile 
Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülen hazırlık tahkikatı
nın süratle bitirilmesini engelleyen bir unsur olan, ödenek 
yetersizliğinin giderilmesi ve bu yargı organlarına gerekli ve 
yeterli ödeneğin sağlanması temin edilmelidir.

II1-6) Bina ve lojman durumu yönünden ;

A) Bina durumu :

Adalet Bakanlığınca, bu konuda yapılar, gerçekçi ve 
etkili planlamanın uygulanabilmesi için yıllara göre gerekli 
ödeneklerin ayrılması suretiyle mtli destek mutlaka temin edil-



melidir. Ayrıca, yargı erkine yakışır düzeyde tefriş işlemle
rinin, standardizasyona gidilmek suretiyle yapılması sağlanma
lıdır.

B) lojman durumu :

Mesleğin cazip hale getirilmesinin ilk koşulu olan 
lojman konusunda da Bakanlıkça yapılan plânlamanın mali destek 
temin edilmek suretiyle uygulanması sağlanmalıdır.

III-7) Adli yargı teşkilâtının araç ve gereç durumu yönünden:

Adalet hizmetlerinin süratli ve etkili bir şekilde 
yürütülmesi için ağır ceza teşkilâtı olmayan 500'ün üstündeki 
ilçede bulunan adli yargı kuruluşlarına gerekli malî imkanlar 
sağlanarak araç tahsis edilmeli keza büro malzemeleri de modern 
hale dönüştürülmeli, ayrıca bürolarda kullanılan gerekli malze
menin adetleri arttırılarak en üst düzeye çıkarılması sağlanma
lıdır. Her adlî teşkilat bulunan yerde mutlaka meslek mensupla
rının ihtiyacını karşılayacak şekilde bir kütüphane kurulmalı, 
bugün için mevcut olan kitaplıkların, kütüphane şekline dönüş
türülerek, kitap setlerinin kullanmaya hazır hale getirilmesi 
tamim edilmelidir.



1981 yılında Ceza ve Hukuk Mahkemeleri. Cumhuriyet Savcılıkları. 

İcra dairelerine gelen, çıkan ve devreden toplam iş adetlerini 

gösteren ek cetvel

Mahkemeler__________________ Gelen_İş________Çıkan_İş________Devreden İg

Ağır Ceza 37.514 39.275 34.397

Asliye Ceza 197.799 193.672 163.094
(Toplu basın beraber)

Sulh Ceza 396.433 410.754 171.874
(Trafik beraber )

Müstakil Trafik 5.903 6.232 261
İcra Ceza İşleri; 
hukuk işleri, İcra tetkik
Mercii İşleri beraber 75.798 73.790 21.839

Sorgu Mahkemeleri 27.942 30.997 22.559

Asliye Hukuk 350.788 397.575 339.951
(İş davaları beraber)

Ticaret Mahkemeleri 45.000 42.909 11.880
(Sicil Ticaret ve Toplu 
Ticaret beraber)

Sulh Hukuk (Sulh Ticaret 308.508 320.919 116.552
beraber)

Tapulama Mahkemesi 44.329 44.204 182.032

İş Mahkemesi (Müstakil) 36.211 40.470 28.417
Cumhuriyet Savcılıkları 1.461.170 1.460.986 4.453.332

İcra Daireleri 1.108.612 1.124.682 1.400.473



BEŞİNCİ KISIM 

1.12.3. ADLİ SİCİffi,

I- BUGÜNKÜ DURUM

1-1) Yaşal dayanak :

A) Yürürlükte bulunan mevzuat ;

Adli sicil konusundaki uygulama, 12.9.1944 tarihinde yürür

lüğe giren " 4664 sayılı Adli Sicil Kanunu" ile "Adli Sicil Talimat

namesi" hükümlerine göre yapılmaktadır. 4664 sayılı Kanunla merkezi 

ve mahalli adli sicil tesis etme sistemi benimsenmiş ve böylece 

Türkiye'de ilk defa "Mahalli Adli Sicil" yanında, "Merkezi Adli Si

cil" oluşturulmuştur.

B) 1982 Anayasasının getirdiği yenilik :

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda "Adli Sicil" 

konusunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

C) Üzerinde çalışılan kanun tasarıları :

" 4664 Sayılı Adli Sicil Kanunu" yayımlandığı tarihten bu 

yana geçen 38 yıl içinde hiçbir değişikliğe uğramadan uygulanmakta 

olup günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmış bulunmaktadır.



Özellikle ülkemizin hızla artan nüfusu ve sosyal, eko
nomik bünyedeki değişiklikler Adli Sicil uygulamasına da yansımış, 
iş hacmi çok büyük boyutlara ulaşmış ve insan gücüne dayalı olarak 
yapılan çalışmalar yetersiz kalmıştır.

Çağımızın teknolojisinden yararlanılarak, Adli Sicil ko
nusundaki çalışmaların yeniden düzenlenmesi, Kanunun günümüz koşul
larına uydurulması, "Otomasyon"a geçiş ve bunu sağlamak üzere de 
Adli Sicil Kanununda köklü değişiklik yapılması zorunluğunu gözönün- 
de tutan Adalet Bakanlığı yeni bir "Adli Sicil Kanunu Tasarısı" ha
zırlama çalışmalarını sürdürmektedir.

1-2) Kuruluş :

Ülkemizde Adli Sicil;

- Merkezi Adli Sicil,
_ Mahalli Adli Sicil

Olmak üzere ikiye ayrılarak kurulmuştur.

"Merkezi Adli Sicil" Adalet Bakanlığında, Adli Sicil ve 
İstatistik Genel Müdürlüğü bünyesinde; "Mahalli Adli Siciller" ise, 
her Cumhuriyet Savcılığında, bu savcılıkların adli yargı sınırla
rıyla bağlı olmak üzere, o yer nüfusuna kayıtlı kişiler yönünden; 
tutulmaktadır.



1-3) Kadro durumu :

A) Merkezi Adli Sicil :

Bugün, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 

Kanunî kadrosu ile ve boş kadroları şu şekildedir.

w

Görev Unvanları  Kanunî kadro Dolu kadro Boş kadrolar

- Adli Sicil ve İstatistik Gn.Md. 1 - 1

- Adli Sicil ve İstatistik Gn.Md.Yrd. 1 _ 1

- Tetkik Hfikimleri 3 1 2
- Ünite Amiri 4 2 2

_ Kalem Şefi 4 4 . -

- Katip 99 95 4

- Şoför 1 1 -

- Yardımcı hizmet personeli 20 18 2

B) Mahalli Adli Sicil ;

(1-2) bendinde de belirtildiği üzere "Mahalli Adli Sicil" 

her Cumhuriyet Savcılığında bu savcılıkların adli yargı sınırlarıyla 

kayıtlı olmak üzere, savcılıklardaki kadro durumunu elverdiği ölçü

de "Mahalli Adli Sicil Büroları"nda, bu mümkün olamazsa Cumhuriyet 

Savcılıkları, yazı işleri müdürlüklerinde veya kalem şefliklerinde 

tutulmaktadır.
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1-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim :

A) Meslek Mensupları :

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü üst düzey yö
neticileri için Başbakanlıkça belirlenen yer ve zurnanda Devlet 
Güvenlik Akademisinde, hizmet içi eğitime tabi tutulmaları söz
ken usudur.

Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan tetkik hâkimleri 
ise, ”4489 sayılı Yabancı Memleketlere Gönderilecek Memurlar Hak
kında Kanun" hükümlerinde öngörülen koşulların gerçekleşmesi ha
linde, bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere yabancı mem
leketlere gönderilmekte böylece hizmet içi eğitimleri sağlanmış 
bulunmaktadır.

Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan personel, Adli 
yargıda görev yapan diğer personele tanınan hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitimden yararlanmaktadırlar. Ayrıca bu personelin 
Genel Müdürlük bünyesinde tahsis edilmiş bulunan yere monte edi
lecek veri kayıt makineleri çalıştırabilmeleri için, bilgisayar 
veri kayıt (bilgi hazırlama) operatörü yetiştirme kurslarına de
vam etmeleri sağlanmıştır. Bu kurs Genel Müdürlük bünyesinde 
açılmıştır.



1-5) Son be; yıla göre gelen, çıkan bir sonraki yıla devreden 
iş adedi ile 1983 yılında gelmesi beklenilen iş miktarı:

Yıllar Ceza, Tali Karar ve
_____________ İnfaz Fişi Sayısı

Sabıka Kayıtlarıyla İl
gili Bilgi İstem Sayısı

Bastırılan 
Forma Sayısı

1978

1979

1980

1981

1982

1.300.104 

1.372.600 

1.070.220

1.025. 242

501.306

(15.11.1982 
tarihi itibariyle)

1983 1.000.000 
(Yılında gelmesi 
beklenen iş miktarı)

459. 246 

432.846 

455.353

526.389

493.004

560.000

2.000 (775.000 
Haber'e tekabül 
eder.)
4.100 (1.588.750 
Haber'e tekabül 
eder.)
3.000 (1.162.500 
Haber'e tekabül 
eder.)

4.000 (1.550.000 
Haber'e tekabül 
eder.)

I_6) Bina ve lojman durumu ;

A) Bina durumu :

Adil Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Bakanlık 
Merkez Binası yeterli olmadığından, Tuna Caddesinde, İş Ban
kasından kiralanan bir binada hizmet görmektedir.



B) Lojman durumu ;

Genel Müdürlüğün üst düzey yöneticileri ile tetkik 
hakimleri için yaptırılmış veya satın alınmış konut bulunmamak
tadır. Ancak bunlar Ankara Adliyesi için tahsis edilmiş olan 
# 20 kontenjandan yararlanmaktadırlar.

Personel için herhangi bir tahsis yapılmamıştır.

I_7) Araç ve gereç durumu :

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bir adet 
hizmet aracı tahsis edilmiş bulunmaktadır.

II- SORUTLAR

II-l) Kanuni dayanak yönünden :
II H
4664 sayılı Adli Sicil Kanunu 38 yıldır hiç bir 

değişikliğe uğramadan uygulana gelmektedir.Bu nedenle anılan 
Kanun günümüz ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.

II-2) Kuruluş yönünden :

a_ Kuruluşa ilişkin olarak, Genel Müdürlük birimleri 
yönünden sorunu, "Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât Kanunu Tasarı. 
sı"nm yasalaşmamış olması yaratmaktadır.



Görevlerdeki ve koşullardaki değişme ve gelişmeye 
uygun olarak gerekli teşkilat değişikliği, zamanında yapılmamış 
olduğundan işler arzu edilen düzeyde ve etkinlikte yürütülememek- 
tedir. Mevcut durum, kuruluş amacına uygun düşmemektedir.

b- 4664 sayılı Adli Sicil Kanunu, değişen koşullar için
de yeterli düzeyde ihtiyacı karşılamamakta fiş birikiminin eritil
mesi büyük bir sorun oluşturmaktadır.

II1-3) Kadro durumu yönünden :

Bugün için kadro boşlukları büyük miktara ulaşmamak
ta ise de, hazırlanmakta bulunan "Adli Sicil Kanunu Tasarısı"nda 
ve Adalet Bakanlığının planlamasında yer alan "Otomasyon" a geçiş 
aşamasında mevcut kadroların teknik elemanlarla doldurulması zo- 
runluğu, başka deyişle teknik eleman temini konusu pek yakında 
bir sorun olarak gündeme gelecektir.

Diğer taraftan yabancı memleketlerden verilen ve 
diplomatik yollardan ülkemize gönderilen ve büyük bir yekûn teş
kil eden hüküm ve kararların, bilgi dolaplarına aktarılması yö
nünden, tercüman kadrolarının Adli Sicil ünitesinde bulunmaması 
ayrı bir sorun oluşturmaktadır.



III-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yönünden :

Otomasyona geçiş halinde, gerek Genel Müdürlük bün
yesinde görevli meslek mensupları ve gerekse personel yönünden 
meslek içi eğitim sorunu önem kazanacaktır. Halen personel için 
öngörülen bilgisayar veri kayıt (bilgi hazırlama) operatörü ye
tiştirme kursu daha geniş ve daha teknik detaylara girilecek 
üst düzeye ulaştırılması gerekmektedir.

II-5) Son beş yıla göre, gelen, çıkan, bir sonraki yıla 
devreden iş adedi ile 1983 yılında gelmesi bekle
nilen iş miktarı yönünden :

İlgili bölümde gösterildiği üzere, Adli Sicile gelen 
iş miktarında her yıl bir önceki yıla oranla artışlar göze çarp
makta, iş hacmi gittikçe büyümekte, insan gücüne dayalı olarak 
yapılan çalışmalar yetersiz kalmaktadır.

I1-6) Bina ve lojman durumu :

A) Bina durumu :

Merkezi Adli Sicilin en büyük sorununu bina konusu 
oluşturmaktadır. Önceden de ilgili bölümünde açıklandığı üzere 
Genel Müdürlük kiralanmış ve binada hizmet,vermektedir.



B) Lojman durumu :

Meslek mensupları yönünden herhangi bir sorun 
bulunmamakta ise de personelin konut sorunu ağırlık kazan- 
maktadır.

II_7) Araç ve gereç durumu yönünden i

Adli Sicil Genel Müdürlüğünün araç yönünden sorunu 
bulunmamaktadır.

Ancak "Otomasyon" a geçiş hazırlıklarında ve geçiş 
döneminden sonraki aşamalarda, günümüz teknolojisine paralel bir 
çalışma yapmayı sağlamak üzere alınması gerekli sair gereçler 
için ödenek temini sorunu söz konusudur.

III- ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİRLER

III-l) Yasal dayanak yönünden :

a- "Adli Sicil Kanunu Tasarısı" üzerinde sürdürül
mekte olan çalışmalar en kısa bir sürede tamamlanarak Yasama 
Organına sunulmalı ve yasalaşması sağlanmalıdır.

b- Veri kayıt sistemi için lüzumlu bulunan makina, 
alet ve malzeme alımlarınm gümrük vergisinden ayrık tutulmasını 
sağlayacak yasal düzenleme yapılmalıdır.



III-2) Kuruluş yönünden :

a- Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât Kanunu Tasa
rısının en kısa sürede yasalaşması temin edilmelidir.

b- 4664 sayılı Adli Sicil Kanunu, değişen koşullar 
içinde, yeterli düzeyde ihtiyacı karşılayamadığından en kısa sü
rede mevcut fiş birikiminin eritilmesi ve işlerin düzenli ve eko
nomik bir şekilce yürütülmesi bakımından Bakanlık bünyesinde ku
rulması amaçlanan "Bilgi İşlem Merkezinin" öngörülen plana uygun 
olarak kurulması sağlanmalı ve belirli süre içinde kurulması ön
görülen "Bölge Başkanlıkları"yla terminal bağlantıları kurularak 
örgütsel bütünleşmenin yurt düzeyinde yaygınlaştırılması temin 
edilmelidir.

III-3) Kadro durumu yönünden :

a- "Otomasyon"a geçiş aşamasında mevcut kadrolara 
yapılması zorunlu bulunan teknik personel temini hazırlık ve ça
lışmalarına öncelik verilmelidir.

b- Yabancı mahkemelerden verilip diplomatik yollar
dan gönderilen ve büyük yekûn teşkil eden hüküm ve kararların, 
bilgi dolaplarına aktarılması konusunda gereken tercüman kadro
ları temin edilmelidir.



III-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yönünden :

Kuruluş bünyesinde görevli bulunan meslek mensup
ları ile personelin meslek içi teknik eğitimlerine ağırlık ve
rilmeli bu konuda şimdi yapılmakta olanlardan daha teknik dü
zeyde eğitilerek, otomasyon dönemine hazırlıklı girmeleri sağ
lanmalıdır. Bu gün personel için plânlanmış olup sürdürülmekte 
bulunan bilgisayar veri kayıt (bilgi hazırlama) operatörü ye
tiştirme kursu daha geniş ve daha teknik detaylara girilerek 
üst düzeye getirilmelidir.

III—5) Son beş yıla göre, gelen, çıkan bir sonraki yıla 
devreden iş adedi ile 1983 de gelmesi beklenilen 
iş miktarı yönünden s

Her yıl bir önceki yıla göre artan işler karşısında, 
insan gücüne dayalı çalışmaların, otomasyona geçilmek suretiyle 
terk edilmesi mutlaka sağlanmalıdır.

III-6) Bina ve Lojman durumu yönünden :

A) Bina durumu :

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün, bütü
nüyle Adalet Bakanlığı Merkez binasına eklenecek bina ünitele
rine taşınması sağlanmalıdır.



B) Lojman durumu ;

Adli Sicil görev ünitesinde çalışan personelin, 

sosyal güvence içinde, çalışmalarını ve ileride teknik ni

telik kazanarak görevlerinden kopmalarını önlemek açısından 

konut sorunlarının ele alınarak kendilerine gereken tahsisin 

yapılmasını sağlamalıdır.

II1-7) Araç ve gereç yönünden :

Adli Sicil görev ünitesinin araç yönünden sorunu 

bulunmadığı için alınması önerilen herhangi bir tedbir de mev

cut değildir.

Ancak; " otomasyon" a geçiş hazırlıklarında ve ge

çiş döneminden sonraki aşamalarda, günümüz teknolojisine para

lel bir çalışma yapmayı sağlamak üzere alınması gereken sair 

teknik gereçler için mali destek temin edilmelidir.



1.12.4. ADLİ TIP KURUMU 

I■- BUGÜNKÜ DURUM

1-1) Yasal Dayanak :

A) Yürürlükte bulunan mevzuat :

a. Kanun : Bugün alanı çok genişlemiş olan adli tıb- 
bıiı, hukuku ilgilendiren tıbbi konularla uğraşan bir ihtisas şu
besi olarak kabul edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Biyoloji ala
nındaki ilerlemeler, proteinlerin özelliklerinin tesbiti, kan 
grupları, ifrazatlar, olayların saptanmasında büyük yararlar sağ
lamaktadırlar .

Cumhuriyet devrinde hftkim ve savcıların adalete ve 
gerçeğe ulaşabilmesi için adli tıbbın bir ihtisas şubesi haline 
getirilmesi prensip olarak benimsenmiş, bu prensibin gereği ola
rak 19 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen 813 sayılı Kanun ile 
Adalet Bakanlığına bağlı, "Tıbbı Adli Müessesesi" kurulmuş ve 
ilerde birer Adli Tabiblik tesis edilmesi esası kabul olunmuştur.

Ancak aradan geçen zaman içinde, müessesenin, ye
nilikleri karşılayacak düzeya getirilmemesi, bu branşa intisap 
edenlere mesleği cazip hale getiren yeterli olanakların sağlan
mamış bulunması, gerekli araçların temin edilmemesi ve yeterli 
bir binaya sahip kılınmaması, Kurumun bu yüzden yenilenmesi zo~ 
runluğunu yaratmış ve 11 Temmuz 1953 tarih ve 6119 sayılı Kanunla 
Adli Tıp MüeBseeesi yeni baştan teşkilatlandırılmıştır.
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813 sayılı Kanundan sonra ortaya çıkan durum, 1619 
sayılı Kanunun da zaman içinde aynı akibete uğraması, kurumun, 
ihtiyaçlarına göre genişletilmesi ve bünyesine yeni şubelerin 
alınmaması bu Kanunun da eskimesine yol açmıştır.

Adli Tıp meclisinin oluşumunu yeniden düzenlemek 
konuların daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamak; ayrı 
ihtisas daireleri oluşturmak, teşkil edilen dairelerde, hâkimlerin 
ihtisasları aynı ve yakın veya takviye niteliğinde ihtisas dalla
rından oluşturulması yoluna gidilmesi; müzakere olması^konularda 
herkezin bir fikri ve katkısının bulunması; düşüncesinden hareketle 
hazırlanan "2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu", 20 Nisan 1982 tarih 
ve 17670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mayıs 1982 günü 
yürürlüğe girmiştir.

b. Tüzük : Adli Tıp Kurumuna ilişkin herharuri bir 
tüzük bulunmamaktadır.

c. Yönetmelik : Adli Tıp Kurumuna ilişkin olarak yürür
lükte bulunan, "Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetme
liği" 4 Ağustos 1982 gün ve 17772 sayılı Resmi Gazete'de yayımla
narak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

B - 1982 Anayasasının getirdiği yenilik :

Bu konuda 1982 Anayasa ’smda herhangi bir hüküm mevcut
değildir.



C - Üzerinde çalışan kanun tasarıları :

Adli Tıp Kurumunun kuruluşu, çalışma ve görev alanla
rına ilişkin olarak herhangi bir Kanun Tasarısı çalışması ol
madığı gibi bu kuruma ilişkin Tüzük Tasarısı çalışmaları da 
bulunmamaktadır.

Ancak; 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 38 inci 
maddesi hükmü uyarınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren altı ay içerisinde çıkarılması gereken ve Kanunun, 4, 8, 
9, 10, 33 üncü maddelerinde belirlenen konularda hazırlanan 
Yönetmelik Tasarısı üzerindeki çalışmalar sürdürülmektedir.

1-2) Kuruluş :

2659 sayılı Kanunun, "Kuruma Dahil Birimler" başlıklı 
3 üncü maddesinde:

"Adli Tıp Kurumu Başkanlığı:

a. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,
b. Adli Tıp Başkanlar Kurulu,
c. Adli Tıp Genel Kurulu,
d. Adli Tıp îhtisas Kurumlan,
e. Adli Tıp İhtisas Daireleri,
f. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı,
g- Adli Tıp Şube Müdürlüklerinden

oluştuğu" hükme bağlanmıştır.



Kanunun 4 üncü maddesinde:

"Adli Tıp Kurumu Başkanlığının;

Adli Tıp Uzmanı bir Başkan,
Adli Tıp Uzmanı bir Başkan vardımcısı,
Hizmetin gerektirdiği ve Yönetmelikte gösterilen 

birim ve müdürlüklerden" oluşacağı;
V

Kanunun 5 inci maddesinde;

"Adli Tıp Başkanlar Kurulunun;

Adli Tıp Kurumu Başkanının Başkanlığında,
Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkanlarından" 

Meydana geleceği;

Kanunun 6 ncı maddesinde :

"Adli Tıp Genel Kurulunun;

Adli Tıp Kurumu Başkanının Başkanlığında,
İhtisas Daireleri Baskanları ve üyelerinden, 

Oluşacağı ve Genel Kurul için yeteri kadar raportör 
bulundurulacağı;

Kanunun 7 nci maddesinde :

"Adli Tıp İhtisas Kurullarının; 5 ihtisas kuruluna 
ayrıldığı ve her İhtisas Kurulu bir Başkan ile aşağıda göste
rilen üyelerden oluşacağı;



Birinci İhtisas Kurulu birer;

Adli Tıp,
Patolojik Anatomi,
İç Hastalıkları,
Kardioloji,
Genel Şirürji,
Nöroşirürji,
Kadın Hastalıkları ve Doğum,

İkinci İhtisas Kurulu birer;

Adli Tıp,
Genel Şirürji,
Kadın Hastalıkları ve Doğum, 
Radyoloji,

- Göz,
Kuiak-Boğaz-Burun Hastalıkları,

Üçüncü İhtisas Kurulu birer;

Adli Tıp,
Genel Şirürji,

- Ortapedi ve Travmatoloji, 
Nöroloji,
İç Hastalıkları,
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz,



d. Dördüncü İhtisas Kurulu birer;

Adli Tıp,
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
I&tolojik Anatomi,
Anatomi,
Radyoloji,

e. Beşinci İhtisas Kurulu birer;

Adli Tıp,
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, 
Farmakoloji,
Biyokimya,
Analitik, Kimya,
Allerji,
İmmünoloji,
Anestesi ve Reanimasyon 

Uzmanlarından oluşur.
İhtisas Kurullarında yeteri kadar raportör bulun
durulur .

Kanunun 8 inci maddesinde:

"Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairelerinin;

Morg,
Gözlem,

- Kimyasal Tahliller,
Biyoloji,
Fizik İncelemeler,
Trafik



Dairelerinden ve yönetmelikte belirtilen şubelerden 
oluştuğu ve ayrıca her ihtisas dairesinde uzman bir daire baş
kanı ile sayıları yönetmelikte tesbit edilen yeteri kadar uzman 
bulunacağı;"

Kanunun 9 uncu maddesinden

"Adalet Bakanlığının gerekli gördüğü yerlerde birden 
fazla Adli Tıp İhtisas Daireleri açabileceği ve bu daireler açıl
dığında bu yerlerde ayrıca Adli Tıp Grup Başkanlıklarının da kuru
lacağı; Adli Tıp üyesi, yoksa, akademik ünvana sahip en kıdemli 
öğretim üyesi, onun da bulunmaması halinde en kıdemli Daire Baş- 
kanının yürüteceği; Grup Başkanlıklarının görevleri, çalışma usul 
ve esasları ile teşkil edilecek büroların kuruluşlarının yönet
melikte gösterileceği;"

Kanunun 10 uncu maddesinde;

"Adli Tıp Şube Müdürlüklerinin adli tabiblerden başka 
kimlerden oluşacağı, görevleri, çalışma usul ve esasları ile 
nerelerde kurulacaklarının yönetmelikte belirtileceği;"

Hükme bağlanmıştır,

1-3) Kadro durumu;

Adli Tıp Kurumunun bugünkü kanuni kadrosu, bu kadro
larda görev yapanlar ile kadro açıklarına ilişkin dökümlü cetvel 
aşağıda gösterilmiştir.



Gönev Ünvanı

Kurum Başkanı
Kurum Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
İhtisas Kurulu Üyeleri
İhtisas Dairesi Uzmanları
Sağlık Sınıflarından Uzmanlar
Teknik Sınıfı Uzmanı
Adli Tabipler
Grafoloji Uzmanı
Astronom
Bütçe ve Muhasebe Müdürü
Personel Müdürü
Dosya ve Arşiv Müdürü
Raportör
Asistan
Avukat
Daire Tabibi 
Eczacı
Döner Sermaye Saymanı 
Döner Sermaye Mutemeti 
Döner Sermaye Veznedarı 
Hemşire
Elektrik Mühendisi
ünite Şefi
Laborant
Kimya Mühendisi
Memur

Kanuni Dolu Kadro
Kadro Kadro Açığı

1 1 -

1 1 -

1 - 1

32 32 -

24 17 7

123 70 53

92 22 70

30 10 20

10 2 8

6 4 2

1 1 -

1 1 -

1 - 1

10 - 10

30 14 16

1 - 1

1 1 -

1 - 1

1 1 -

1 1 -

1 1 -

12 2 10

1 - 1

11 11 -

3 3 -

10 4 6

57 57 _



Görev Ünvanı
Kanuni
Kadro

Dolu
Kadro

Kadro
Açığı

Sözleşmeli Personel 3 3 -

Katip 35 35 -
Odacı (Hizmetli) 121 121 -
Laborant Yardımcısı 43 16 27
Otopsi Teknisyeni 16 16 -
Silah Muayene Memuru 16 3 13
Ahçı 3 3 -
Ahçı Yardımcısı 5 5 -
Santral Memuru 4 3 1
Sekreter 4 4 -
Şoför 15 15 -
Gardiyan (Müşahadehanede) 10 10 -
Hasta Bakıcı 31 15 16
Teknisyen Yardımcısı 21 10 11
Bekçi 15 15 -
Emanet Memuru 7 5 2

1-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim:

A - Hizmet öncesi eğitim:

Adli Tıp Başkan ve üyeleri esasen uzman kişilerden 
oluştukları için bunların hizmet öncesi eğitimlerinin yapılması söz 
konusu değildir.



Halen teknik personel ile diğer personelin hizmet 
öncesi eğitimleri bugün için söz konusu değildir.

B- Hizmet içi eğitim:

Bugün Adli Tıp Kurumunda çalışan tabiplerin doktora 
ve lisansüstü eğitimlerinin yapılmasını sağlayacak çalışmalar 
için gereken planlama yapılmaktadır.

Diğer taraftan teknik personel ile diğer personelin 
de hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlayacak planlama ya
pılmaktadır.

1-5) Yıllara gör'e gelen, çıkan ve bir sonraki yıla devreden
iş adedi ile 1983 yılında gelmesi beklenen iş miktarı:

1982 yılında Adli Tıp Kurumuna 55.000 dolayında iş 
gelmiş olup 1982 yılında 60500 civarında iş gelmesi beklenmektedir

1-6) Bina ve lojman durumu:

A - Bina durumu:

Adli Tıbbın gittikçe gelişmesi, ilerleyen tıp ve hukuk 
ilmine daha yararlı sonuçlar verebilmesi için geliştirilen labo- 
ratuvarlar nedeniyle gittikçe yetersiz hale gelen İstanbul Soğuk- 
çeşme'deki binanın yerine bugün inşaatı tamamlanan Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Kampüaü içerisindeki yeni yerlerine taşınma imkanı ger
çekleşmiş ve 25 Ekim 1982 günü Adli Tıp Kurumu binaları hizmete 
açılmıştır.



2 2 Bina toplam alanı 7835 m olup arsa alanı 5000 m dir.
Arsalar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce istimlâk edilerek
Adalet Bakanlığının istifadesine üst hakkı verilmek suretiyle
bırakılmıştır.

Adalet Bakanlığı, proje gereğince, bütçede gerekli tah- 
risatı ayırmış ve Bayındırlık Bakanlığı 3 bloktan ibaret müesse- 
senin yapımını gerçekleştirmiştir.

Çalışma ünitelerinin bloklara dağılımları şu şekildedir:

(Blok:A)

(Blok:B)

(Blok:C)

2. bodrum
1. bodrum 
Zemin Kat
2. kat

Bodrum
Zemin

1. kat

2. kat 

Bodrum

Zemin

1. kat

2. kat

Arşiv,
Arşiv+mutfak+çamaşırlık,
Ana giriş bölümü+İdare bölümleri, 
Müsajıadehane (Gözlem bölümü)

Kurum Morg Dairesi bölümleri,
Kurum Morg Daire Bölümü,
Fizik incelemeler dairesi ve 
trafik dairesi bölümü,
Kimyasal tahliller dairesi ve 
biyoloji dairesi bölümü.

Cerrahoaşa Tıp Fakültesi Adli 
Tıp Birimi morg ve ilgili bö
lümler,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli 
Tıp Birimi dersane ve laboratu- 
varları,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli 
Tıp Birimi Öğretim üye ve yardım
cıları ile diğer personel oda
ları,
Adli Tıp Kurumu kimyasal tahlil
ler dairesi laboratuvarları.
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B - Lo .iman durumu :

Adli Tıp Kurumunda çalışanlar için tahsis edilmiş loj
man bulunmamaktadır.

I-7) Araç ve gereç durumu:

Bugün için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı hizmet arası ola
rak kullanılan 2 kamyonet, 2 minibüs, 2 cenaze otosu, 4 adet de 
binek otosu bulunmaktadır.

II- SORUNLAR

II-l) Yasal dayanak yönünden:

1 Mayıs 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2659 sayılı 
Adli Tıp Kurumu Kanunu, günümüz koşulları ve ihtiyaçlar gözonünde 
bulundurularak hazırlanmış olduğundan yasal dayanak yönünden Adli 
Tıp Kurumunun sorunu mevcut değildir.

II-2) Kuruluş yönünden:

2659 sayılı Kanun, önceki devirlerde boşlukları tesbit 
edilmesi suretiyle hazırlanmış bulunduğundan bu konuda sorun bu
lunmamaktadır .



II-3) Kadro durumu yönünden:

Adli Tıp Kurumu ihtisas dairelerinden biri olan 
"Trafik Dairesi"nde görev yapacak teknik eleman temin edile
mediğinden, bu daire faaliyet göstermemektedir.

İlgili bölümde de gösterildiği üzere bazı sağlık ve 
teknik hizmet kadrolarında açıklar bulunmaktadır. Bu kadrolara 
kalifiye eleman bulmada sorunlar kendini göstermektedir.

II-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yönünden:

Personelin hizmet öncesi eğitimleri ve adli tabipler 
ile diğer personelin hizmet içi eğitimlerinin planlaması çalış
malarında karşılaşılsın sorun bulunmamaktadır.

II-5) Son yıllara göre gelen, çıkan ve bir sonraki yıla
devreden iş adedi ile 1983 yılında gelmesi beklenilen iş 
miktarı yönünden:______________________________________

Bugün için bir sorun bulunmamaktadır.

II-6) Bina ve Lojman durumu yönünden:

A - Bina durumu ;

Bir sorun bulunmsımaktadır.



B - Lojman durumu:

Lojman tahsisi yapılmadığından görevlilerin bu konuda 
sorunları bulunmaktadır.

II-7) Araç ve gereç durumu yönünden:

Araç durumu bakımından bir sorun bulunmamaktadır.

Gereç durumu bugün için yeterli olmaktadır.

III- ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİRLER

III-l) Yasal dayanak yönünden:

Alınması önerilen tedbir bulunmamaktadır.

III-2) Kuruluş yönünden:

Alınması önerilen tedbir bulunmamaktadır.

III-3) Kadro durumu yönünden:

a. Yerli düzeyde ve adette teknik eleman temin 
edilerek, Adli Tıp Kurumu ihtisas dairelerinden biri olan 
"Trafik Dairesi'nin kurulması sağlanmalıdır.

b. Teknik hizmetlere ve bazı sağlık hizmetlerine iliş 
kin kadrolardaki açıkların kapatılması temin edilmelidir.



III-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yönünden:

Alınması önerilen herhangi bir tedbir bulunmamaktadır.

III-5) Son yıllara göre gelen, çıkan ve bir sonraki yıla 
devreden iş adedi ile 1983 yılında gelmesi bekle- 
nilen iş miktarı :_____________________________

Alınması önerilen herhangi bir tedbir bulunmamaktadır.-

III-6) Bina ve lojman durumu yönünden:

A - Bina durumu:

Alınması önerilen bir tedbir bulunmamaktadır.

B - Lo.1 man durumu:

Adli Tıp Kurumunda görev yapan kişiler için lojman 
tahsisi yapılması sağlanmalıdır.

III-7) Araç ve gereç durumu:

Araç durumu ve gereç durumu yönünden bugün için alın
ması önerilen bir tedbir bulunmamaktadır.



1.12.5. İCRA DAİRELERİ 

I - BUGÜNKÜ DURUM

1-1) Yaaal dayanak:

A - Yürürlükte bulunan mevzuat:

a. Kanun ı

19*6.1983 gün ve 2128 sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanarak yürürlüğe giren "2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu"nun 
1/1,2 maddesinde:

"Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri 
kadar icra dairesi bulunur.

Her icra dairesinde Adalet Bakanlığınca atanacak 
bir icra memuru ile yeteri kadar yardımcı ve mahallince atanacak 
kâtip, mübaşir ve sair müstahdemler bulundurulur.

Hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan anılan Kanunun 2 nci maddesined:

"Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde luzumu 
kadar ifla3 dairesi bulunur."



3 üncü maddesinde ise:

"İcra ve İflas işleri bir dairede birleştirilebilir."
Denilmektedir.

Ancak, bugün ülkemizde müstakil "İflas Dairesi" 
kurulmamış olup, bu görev icra memurluklarınca yapılmakta, işi 
çok olan yerlerde, icra memurluklarından bazılarına müstakil 
olarak iflas dairesi olarak çalışma yetkisi verilmiş bulunmaktadır. 
Nitekim bugün için Ankara'da 1; İstanbul'da 3 adet icra dairesi i
müstakil olarak iflas dairesi görevini yürütmektedir.

b. Tüzük:

Bugün, ülkemizde, 2.10.1932 tarih ve 2215 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanarak 17.10.1932 günü yürürlüğe girer,
"İcra ve İflas Kanunu Nizamnamesi" uygulama alanı bulmaktadır.

c. Yönetmelik;

"İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği" ise 25.5.1965 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

B - Anayasanın getirdiği yenilik:

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında icra ve 
iflaa dairelerine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.



C - Üzerinde çalışılan Kanun Tasarıları:

Halen, Adalet Bakanlığında, günümüz koşulları göz- 
önünde tutulmak suretiyle İcra ve İflas Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesini öngören bir Kanun Tasarısı üzerinde 
ön çalışmalar sürdürülmektedir.

1-2) Kuruluş:

Türkiye'de, bugün 12 ilçede icra dairesi kurulmamış 
olup bu görev, "2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1/3 maddesi 
uyarınca o yerdeki yazı işleri müdürleri tarafından yürütülmek
tedir.

1-3) Kadro durumu:

Ülkemizde halen, icra memur ve yardımcılarının kanuni 
kadrosu ve boş kadrolar şu şekilde kendisini göstermektedir.

Görev Ünvanı Kanuni Dolu Kadro
______________________________________ Kadro___________Kadro_____ Açığı
İcra memuru ve icra memur
yardımcısı 1203 925 248

İcra memurluklarında çalışan katip, ve diğer personel 
mahalli Adalet Komisyonları tarafından ihtiyaca göre tayin edilip 
atandıklarında bu konuda istatistiıci bilgi vermen imkânı bulun
mamaktadır.



1-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim:

İcra memuru, icra memur yardımcısı ile bu dairede ça
lışacak olan diğer personelin hizmet öncesi eğitimleri yapılmak
tadır.

İcra memuru ve icra memur yardımcılarının hizmet içi 
eğitimleri ise, Adalet Bakanlığı Eğitim İşleri Genel Müdürlüğü
nün hazırladığı bir plân çerçevesinde, Ankara Çocuk İslahevi 
Eğitim biriminde 3 er aylık süreleri kapsamak üzere yapılmakta 
olup, icra memur ve yardımcıları kurslarında, Medeni Usul Hukuku; 
İdare Hukuku; Devlet Muhasebe Muamelât Yönetmeliği; İcra ve İflas 
Hukuku ve Kanunu, tüzüğü ve yönetmeliği; Ticaret Hukuku, Ayni 
haklar ve Borçlar Hukuku, Anayasa Hukuku dersleri okutulmaktadır.

Diğer personelin hizmet ici eğitimleri ise, ünite amir
lerinin mesleki konularda yönlendirmeleriyle yapılmaktadır.

1-5) Son yıllara göre gelen, çıkan ve bir sonraki yıla
devreden iş adedi ile 1983 yılında gelmesi beklenen 
iş miktarı__________________________________________

1978 yılında Gelen iş adedi : 1100213
Çıkan iş adedi : 1081509
Devir : 1408720

1979 yılında Gelen iş adedi 
Çıkan iş adedi 
Devir

1287969
1258769
1553524



1980 yılında Gelen iş adedi 
Çıkan iş adedi 
Devir

1337692

1153549

1400473

198ı yılında Gelen iş adedi 
Çıkan iş adedi 
Devir

1108612
1124682

1400473

1-6) Bina ve lojman durumu:

İcra memurları, icra memur yardımcıları ile diğer per
sonelin ve lojman durumları adli yargı personeli konusunda veri
len bilgilerden farklılık göstermemektedir.

I-7) Araç ve gereç durumu:

İcra dairelerinin araç ve gereç durumları, adli yargı 
mahkemelerine ilişkin bölümde birlikte ele alındığından oradaki 
bilgiler burada da geçerli bulunmaktadır.

II- SORUNLAR

II-l Yasal dayanak yönünden:

İcra ve İflas Kanununun günümüz ihtiyaçlarını karşıla
maktan uzak kalması nedeniyle uygulamada görülen aksaklıklar, çö
zümlenmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.



11 — 5) Son yıllara göre gelen, çıkan ve bir sonraki yıla 
devreden iş adedi ile 1983 yılında gelmesi bekle- 
nilen iş miktarı yönünden : ______________

İlgili bölümde verilen istatistiki bilgiden de anla
şılacağı üzere icra dairelerinin her yıl toplam olarak milyonu 
ağan iş gelmekte, gelen isler çıkarılabilmekte,ise de, devreden 
miktarın eritilmesi mümkün olamamaktadır.

II-6) Bina ve lojman durumu yönünden:

İcra memur ve yardımcıları ile diğer personelin bu 
konudaki sorunları Adli yargı mahkemeleri kısmında ele alınarak 
belirlendiğinden ve aralarında nitelik farkı bulunmadığından bu
rada ayrıca ele alınmamıştır.

II-7) Araç ve gereç durunu yönünden:

İcra memur ve yardımcıları ile diğer personelin bu 
konudaki sorunları, Adli yargı mahkemeleri kısmında ele alına
rak belirlendiğinden ve aralarında nitelik farkı bulunmadığından 
burada ayrıca ele alınmamıştır.

III-ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİRLER

III-l) Yasal dayanak yönünden:

İcra ve İflas Kanununun bazı maddelerinde değişiklik
ler yapılmasını öngören Kanun Tasarısı üzerinde Adalet Bakanlığın
da yapılan çalışmalar sonuçlandırılmalı ve Tasarının yasalaştı
rılması sağlanmalıdır.
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II-2) Kuruluş yönünden :

Bugün, 12 ilçede icra dairesi kurulmamış olması iş
lerin bu konuda yeterli bilgi sahibi olmayan yazı işleri müdürü 
veya vekilleri tarafından yürütülmesi bir eksiklik ve sorun 
yaratmaktadır.

II-3) Kadro durumu yönünden:

İlgili bölümünde de belirtildiği üzere, halen 248 
olan boş icra memur ve yardımcılığı kanuni kadrosunun doldu
rulmamış olması hizmetlerin, süratli ve etkili bir biçimde ve 
ihtisaslaşmış kişiler elinde yürütülmemesi sonucunu doğurmak
tadır.

II-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yönünden:

a - İcra memuru veya icra memur yardımcısı olarak ya 
da bu dairelerde personel olarak görev yapacak diğer kişilerin, 
hizmete alınmadan önce bir eğitime tabi tutulmamış olmaları, ise 
intibaklarında zorluk ve dolayısıyla sorun yaratmaktadır.

b - İcra memur ve yardımcıları için, yılın belli dönem
lerinde açılan kurslar, genellik unsurunu taşımamakta, bu kurs
ların açılmasındaki amacına erişilmemektedir.

c - Diğer personelin hizmet içi eğitimleri, sadece bağlı 
ıldukları icra memur ve muavinlerinin kişisel çaba ve yönlendire- 
bilme yeteneklerine dayanmakta ve yetersiz kalmaktadır.



III-2) Kuruluş yönünden:

Bugün İçin 12 İlçede kurulmamış olan icra dairele
rinin kurulması sağlanmalıdır.

III-3) Kadro durumu yönünden:

İcra memur ve yardımcıları kadrolarındaki açıklar, 
yeterli düzeyde yetiştirilecek elemanlarla kapatılmalı ve yeni 
kadrolar alınarak yeterli düzeyde gereken takviye sağlanmalıdır.

III-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yönünden:

a - İcra memuru, icra memur yardımcısı ve icra dai
relerinde görevlendirilecek diğer personelin hizmete alınmala
rından önce eğitilmelerini sağlamak üzere gereken planlamanın 
yapılması ve bu planın uygulama alanına konulması temin edil
melidir.

b - İcra memur ve yardımcılarının hizmet içi eğitim
lerinin sağlanması için açılan kursların tüm icra memur ve mu
avinlerini de kapsayacak şekilde düzenlenmesi, böylece genellik 
unsurunun yaratılması sağlanmalıdır.

c - Diğer personelin de hizmet içi eğitimleri belirli 
bir plan içinde yapılmalıîır.



III-5) Son yıllara göre gelen ve çıkan ve bir sonraki yıla 
devreden iş adedi ile 1983 yılında gelmesi bekleni- 
len iş miktarı yönünden:_____- __________________

Bir sonraki yıla devreden milyonu aşkın işin, göreve 
atanacak yeterli ve yetişmiş elemanlarla eritilmesi mutlaka sağ
lanmalıdır.

III-6) Bina ve lojman durumu yönünden:

İcra memuru ve yardımcıları ile diğer personelin bu 
konudaki sorunları için alınması önerilecek tedbirler, Adli yargı 
mahkeme personeliyle aynı olduğundan burada ayrıca belirtilmemiş
tir.



1.12.6. CEZA İNFAZ KURUMLARI VE 
'TUTUKEVLERİ

I - BUGÜNKÜ DURUM

1-1) Yasal dayanak:

A - Yürürlükte bulunan mevzuat: 

a - Kanım:

aa - "1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerinin 
İdaresi Hakkında Kanım":

Bu Kanunun 1 nci maddesinde: "Türkiye'de her 
mahkeme bulunan yerde hapishane ve tevkifhane bulunur." denil
mektedir. Bu hüküm uyarınca, bugün ülkemizde her mahkeme bulu
nan yerde en az bir ceza infaz kurumu bulunması gerekmektedir.

bb - "647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun":

647 sayılı Kanunun, 11 nci maddesinde: "Çocuk, 
kadın ve diğer hükümlülere ait cezaevleri açık, yarı açık ve ka
palı olmak üzere sınıflandırılır."

Aynı Kanunun 13 ncü maddesinde ise: Tutuk- 
lular, hükümlülerden ayrı müesseselerde muhafaza edilirler. Bun
lar için müstakil bir bina tefriki mümkün olmadığı takdirde bu
lundukları cezaevlerinde kendilerine ayrılan birimlerde kalırlar.

Hükümlülerle tutukluların birbirleri ile ih
tilaflarına müsaade olunmaz."

Hükümleri bulunmamaktadır.



b - Tüzük :

"Ceza İnfaz Kurumlan ile Tevkifevlerinin Yöne
timine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük":

Anılan Tüzüğün 1 nci maddesi :

"Ceza İnfaz Kurumlan; cezaevleri ile islahevlerı- 
dir. Cezaevleri ile tevkifevleri her mahkemede bulunan yerde; İs
lah evleri Adalet Bakanlığınca belirtilecek yerlerde bulunur.

Çocuk, kadın ve diğer hükümlülere ait cezaevleri 
açık; yarıaçık ve kapalı; olmak üzere sınıflandırılır."

Tutuklular hükümlülerden ayrı kuramlarda muhafazı 
edilirler. Bunlar için müstakil bir bina ayrılması kabil olmadıçı 
takdirde kapalı ceza evlerinin kendilerine ayrılan kesimlerinde 
kalırlar."

Tüzüğün 3, 4, 5, 
Yarıaçık, Kapalı cezaevleri ile

Buna göre: Açık 
görevli personeli bulunmayan ve 
cezaevleridir.

Yarıaçık cezaevi 
neli bulunmayan ve firara karşı

9 ncu maddelerinde sırayla, Açıt, 
İ8İahevlerinin tanımı yapılmıştır,

ezaevleri; dıştan korunma ile 
firara karşı maniaları olmayan

dıştar koruma ile görevli pers:- 
manialanı olan cezaevleridir.



Kapalı Cezaevi; içten ve dıştan olmak üzere ko
ruma ile görevli personeli bulunan ve dışarıyla irtibat ve ih- 
tilatı mümkün olmayan cezaevidir.

Islah evi; suçu işlediği zaman onbir yaşını bitir
miş olup da onbeş yaşırü bitirmeyen ve cezanın çektirilmesine 
başlandığı anda onsekiz yaşım doldurmayan küçüklerin cezalarının 
çektirildiği cezaevidir.

Tüzüğün 6 ncı maddesinde: Açık, yarı açık ve ka
palı cezaevleri ile islahevlerinin lüzum ve ihtiyaç bulunan yer
lerde ayrı ayrı kurulabileceği gibi, müdür ve personeli ayrı ol
mak şartıyla bir arada da kurulabileceği vurgulanmıştır.

Kadın cezaevlerine ilişkin bulunan 7 nci madde de:

"Kadın hükümlülerin hürriyeti bağlayıcı cezaları 
açık, yarı açık ve kapalı kadın cezaevlerinde infaz olunur. Bun
lar için müstakil cezaevleri kurulmadığı takdirde, cezaları, di
ğer hükümlülere mahsus cezaevlerinin kadınlara ayrılan kesimlerinde 
infaz olunur." denilmektedir.

Çocuk cezaevleri ise Tüzüğün 8 nci maddesinde yer 
verilmiş olup bu maddenin birinci fıkrasında :



"Suçu işlediği zaman onbeş yaşını bitirmiş olup da 

onsekiz yaşını bitirmeyen ve cezanın çekilmesine başlandığı anda 

onsekiz yaşını cezaevlerinde infaz olunur. Bunlar için müstakil 

cezaevleri kurulmadığı takdirde, cezaları diğer hükümlülere mah

sus cezaevlerinin çocuklara ayrılan kesimlerinde infaz olunur."

Hükmü bulunmaktadır, 

c - Yönetmelik:

aa - "Müşahede ve Sınıflandırma Merkezlerine Dair

Yönetmelik":

Bu yönetmeliğin 1 inci maddesinde :

"Münferit hücreleri bulunan müstakil binalarla 

cezaevinin ayrı kesiminde münferit hücreleri olan cezaevleri birer 

müşahade ve Adalet Bakanlığınca tesbit ve lüzum görülen cezaevleri 

de sınıflandırma merkezi olarak ayrılmıştır."

Denilmektedir.

bb - "Ceza İnfaz Kurumlan İşyurtları Döner Ser

maye Yönetmeliği":

Ceza infaz kurumlarında "Döner Sermaye" ile 

çalışan işyurtlarının kuruluş ve idaresi" Ceza İnfaz Kurumlan 

İşyurtları Döner Sermaye Yönetmeliği"nin 203 ncü maddesinde ele 

alınmış olup 3Öz konusu madde:



"Müessese personeli; mümessil, müdür, müdür 
muavini, mesul muhabip, idare memuru, ambar memuru, ayniyat mu
temedi, kantin memuru, veznedar, atölye şefi, iç kontrolörü, 
ustabaşı ve icabına göre tayin edilecek teknik elemanlardan te
rekküp eder.

Mümessil ve müdürlük bir şahıs uhdesinde
birleştirilebilir."

Hükmü taşımaktadır.

B - 1982 Anayasa'sının getirdiği yenilik

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 18 inci 
maddesinin 2 nci fıkrasında:

"Sekil ve şartları kanımla düzenlenmek üzere hükümlülük
veya tutukluluk süreleri içindeki çalışmalar;...................
zorla çalıştırma sayılmaz."

Denilmiş olup bu hüküm Anayasa'miza yeni eklenilmiş bu
lunmaktadır.

Bunun dışında, ceza infaz kurumlan ile tutukevlerinin 
kuruluşuna ilişkin herhangi bir yeni hüküm getirilmesi 1982 Ana
yasa 'sı ile öngörülmemiştir.



C - Üzerinde çalışılan kanun tasarıları:

a - "1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı", 8.11.1982 tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur.

b - "Ceza İnfaz Kurumlan ile Tevkifevlerinin Yöneti
mine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Tüzük Tasarısı" üzerinde Adalet Bakanlığında ya
pılan çalışmalar son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.

c - "Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait Kanun 
Tasarısı" Danışma Meclisi Genel Kurulu gündemindedir.

1-2) Kuruluş:

Mevcut kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre ceza 
infaz kurumlan ile tutukevlerinin kuruluşu, şu şekilde gösteri
lebilir.

Ceza infaz kurumlan ile tutukevleri:

A - Tutukevleri;

B - Ceza infaz kurumlan;

a - Cezaevleri
aa - Açık cezaevleri 
bb - Yarı açık cezaevleri 
cc - Kapalı cezaevleri

b - İslahevleri



İnfaz ve İslah kurumlan Adalet Bakanlığına bağlı Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.

Halen Ülkemizde 640 adet sivil cezaevleri mevcuttur.

Bugün için sivil cezaevleri 65951 kişiliktir. Kapa
site itibariyle en büyük cezaevi 2144 kişilik İstanbul Bayrampaşa 
cezaevidir. Cezaevi olmayan ilimiz bulunmamaktadır. Cezaevi bulun
mayan 16 ilçe mevcuttur.

Türkiye'de 7 adet açık cezaevi; 18 adet yarı açık ceza
evi; 4 adet çocuk ıslahevi ve bir çocuk cezaevi vardır. Islahev- 
lerinin kapasitesi 1032 kişilik; çocuk cezaevinin Kapasitesi 
130 kişiliktir.

*

1-3) Kadro durumu :

Bugün cezaevlerinde, Gardiyan ve Başgardiyan kadrosu 
dışında kalan personelin, kanuni kadrosu; fiilen görev yapanlar 
ve boş kadrolar şöyledir:

ÜNVANI ADEDİ DOLU BOS

Cezaevi Müdürü 264 180 84
" Müdür Yrd. 137 23 114
" Hesap Memuru 194 102 92
" İdare Memuru 301 195 106
*' Şoför 364 99 165
fi Ambar Memuru 178 136 42

Katibi 678 425 253
" Mamuru 372 170 202
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UNVANI ADEDİ DOLU BOŞ

Cezaevi Daktilo 145 12 133
II Mübaaya Memuru 21 1 20
II Veznedarı 31 1 30
II Tahsildarı 36 0 36
II Diş Hekimi 55 20 30
II Eczacı 1 - 1
•1 Doktoru 207 114 93

II Sosyal Hiz. Uz. 105 21 84
II Psikolog 82 20 62
M Veteriner 6 - 6
II Sağlık Memuru 192 20 172
II Öğretmeni 198 91 107
II Yüksek Mühendis 22 2 20
II Mühendis 25 1 24
II Elektrikçi 83 61 22
II Makinist 79 49 30
II Teknisyen 303 117 186
II Sürveyan 128 8 120
II Usta 67 67 -
M Teknis.Yrd. 121 73 48
II Gemi Adamı 2 2 -

II Başgardiyanı 2548 128 3 1265
II Gardiyan 8545 7198 1347
II Hastabakıcı 126 126 -
II Çamaşırcısı 204 62 142
II Kalöriferci 184 60 124
II Hademe 20 3 131 72
II Aşçı 204 170 Î4
II Teknisyen Yrd. 50 27 2 3



Halen cezaevlerinde, Başgardiyan ve gardiyan kanimi 

kadroları, fiilen görevde bulunan başgardiyan ve gardiyanlar ile 

başgardiyan ve gardiyan boş kadroları ise şu şekildedir.

Başgardiyan ve gardiyan kanunî kadrosu : 11093

Fiilen görev yapan başgardiyan ve gardiyan adedi : 8481

Boş kadro sayısı : 2612

1-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim:

Bugün 90 öğretmen ile halk eğitimin yardımı ile 640 ce

zaevinde eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.

A - Personel

a - Hizmet öncesi eğitim:

Hizmet öncesi eğitim yönünden cezaevinde çalışacak 

personel adaylarının diğer adli adli yargı personelinden farkları 

bulunmamakta ancak yapılan atamalarda görevin niteliği üzerinde 

durularak cezaevlerinde etkin görev yapabilecek yetenekli ele

manlara görev verilmesine dikkat gösterilmektedir.

b - Personelin hizmet içi eğitimi :

Ceza infaz kurumlan ile tutukevlerinde görev ya

pan personelin hizmet içi eğitimlerinin en iyi bir şekilde yapma

larını sağlamak üzere Adalet Bakanlığı bünyesinde çeşitli kurslar

düzenlenmektedir.



aa - İdare memuru, hesap memuru, cezaevi müdürleri
kursları :

Ankara Çocuk Islahevi eğitim biriminde, 3 ay 
süreli olarak düzenlenen bu kurslarda, psikoloji, kriminoloji, 
İnfaz Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku,
Döner Sermaye, Cezaevi İdaresi, Döner Sermaye konularında dersler 
verilmekte, ayrıca bu konularda pratik çalışmalar yapılmaktadır.

bb - Gardiyan geliştirme kursları:

İl merkezlerinde 45'er gün süreli gardiyan 
yetiştirme kursları açılmakta ve bu kurslar periodik olarak sür
dürülmektedir.

cc - Bunun dışında, bir plan dahilinde belirle
nen cezaevlerinin personeline 20'ser günlük süreleri kapsayan 
özel kurslar bu cezaevleri bünyesinde tertiplenmektedir.

B - Hükümlü ve tutukluların eğitimi:

Bunların eğitimi;

a - Okuma-yazma bilmeyen ve ilkokul mezunu olmayan
ların eğitimi,

b - İlkokul mezunu ve daha yukarı tahsilli olanların
eğitimi,

Olmak üzere iki ayrı gurupta toplanmaktadır.



A-ı

Giren
179122

b)

Giren
904

B-ı

Giren
53176

b)

3) Yıllara göre cezaevlerine giren ve çıkan hükümlü 
ve tutukluların adedi :

ı) 1981 yılı içinde giren çıkan HÜKÜMLtj-fUTUTLU sayısı:

HÜKÜMLÜ TUTUKLU

Çıkan Giren Çıkan
69547 123022 124504

1981 Yılı İçinde Giren Çıkan Çocuk Hükümlüler 

HÜKÜMLÜ TUTUKLU

Çıkan Giren Çıkan
700

O Eylül ayı sonu itibariyle 1982 Yılı İçinde Giren, 
Çıkan Hükümlü-Tutuklu sayısı

HÜKÜMLÜ TUTUKLU

Çıkan Giren Çıkan
53179 77731 78928

Eylül ayı sonu itibariyle 1982 Yılı İçinde Giren, Çıkan 
Çocuk Hükümlüler

HÜKÜMLÜ

Giren Çıkan
377



1-6) Bina ve lojman durumu

Ceza adaletinin yerine getirilmesinde hükümlerin ıslah 
ve yeniden topluna kazandırılmasında Ceza infaz Kurumlarında ça
lıştırılmaları ve boş zamanlarının ve büyük bir is potansiyelinin 
değerlendirilmesinde bina durumunun büyük rolü vardır.

Halen mevcut 640 adet cezaevinin ancak, 337 adedi tip 
cezaevi binası olarak yapılmış bulunmaktadır. 180 adet cezaevi 
özel şahıslara veya Amme Hükmi şahıslarına ait müsait olmayan 
kiralık binalardan ibarettir. 93 adet cezaevi dc Devlete ait eski 
binalarda bulunmaktadır. Bunlardan 66 adedi yapılan değişiklikler 
ile cezaevi haline dönüştürülmüş ise de, 27 adedi yapılan deği
şikliklere rağmen cezaevi olarak kullanılmaya gerek sağlık gerekse 
güvenlik önlemleri bakımından çok yetersiz durumdadır. Bunların 
7 adet açık, 18 adet yarı açık cezaevi, 1 adet çocuk cezaevi,
4 adet de çocuk ıslahevi mevcuttur.

Cezaevi ve tevkifevi bulunması gereken 16 yerde ise 
kiralık bina dahi bulmak mümkün olmadığından ceza ve tevkifevi 
binası bulunmamaktadır. Günden güne artan hükümlü ve tutuklu

sayısı karşısında cezaevlerinin mevcut Kapasiteleri de yetersiz 
kalmakta ve zorunlu olarak tip cezaevlerinin is atölyeleri ve 
eğitim bölümleri de koğuş olarak kullanılmaya başlanmıştır.



I-7) Araç ve gereç durumu:

Bugün Ceza İnfaz Kurumlarında 109 adet otobüs tipi 

araç, 132 adet panel tipi araç ve 3 adet de ambulans bulunmak

tadır.

1-8) Türkiye'de Ceza İnfaz Kurumlarında döner sermayeyle
çalışan iş yurtları hakkında bilgi_______________________ ___

Ceza İnfaz Kurumlarında mevcut hükümlülerin insangüeü 

kapasitelerinin değerlendirilmesi, iş yurtlarında çalıştırılma

ları ile mümkün olabilmektedir.

Gösterilen bu faaliyetin ilgili kamu kuruluşlarına 

yanşaması ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi iki yönlüdür.

1 - Kamu ve özel sektöre ait kuruluşların toplu ve 

seri mamul gereksinmelerinin, verecekleri sipariş üzerine is 

yurdu atölyelerinde imal ve teslimi suretiyle,

2 - Aynı kuruluşların kendi is yerlerindeki işçi ih

tiyacının, toplu şekilde hükümlü çalıştırılmak suretiyle karşı

lanması şeklinde,

Oluşmaktadır.

İşyurtları atölye çalışmaları, çeşitli nedenlerle (bun

ların başında acemi hükümlülere o sanatın öğretilmesinin taşıdığı 

amaç ve bunun yarattığı zorunluluk gelmektedir) belli düzeyde ve 

kapasitede kalmakta ise de, kamu ve özel sektöre ait iş yerlerinde 

hükümlü çalıştırılmasında büyük imkânlara sahip bulunulmaktadır.



2638 Sayılı Kanunla, kamu kuruluşlarına ait toplu hü
kümlü çalıştırma imkânını veren işlerde, hükümlü çalıştırılma
sının zorunlu hale getirilmesiyle birlikte, bu yöndeki girişim
ler daha da yoğunlaştırılmıştır.

A - İşyurdu adedi:

1980 198ı 1982(Ağustos ayı itibariyle)
123 129 137

B - Çalıştırılan hükümlü adedi:

1980 1981 1982 (7 Aylık)
75738 82258 73500

137 işyurdunun her birinde günde ortalama 35 hükümlü 
çalıştırılmakta ve cari mali yılın ilk 7 ayı içinde 820.000 yev
miye X 150.-Tl. gündelik : 123.500.000 ödenmiş, bulunmaktadır.

II- SORUNLAR

II-l) Yasal dayanak yönünden:

a - "1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin idaresi 
Hakkında Kanun" ile "Ceza İnfaz Kurumlan ile Tevkifevleri Yöne
timine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük"ün bazı maddeleri günümüz 
koşullarına uygun bulunmamakta, ayrıca cezaevlerinden, cezalarını 
çekereka ayrılan hükümlülerin korunmasında yasal dayanak yeter
sizliği sorun olarak ortaya çıkmaktadır.



b - Ceza infaz kurumlan işyurtlarında üretilen mal
ların 2490 sayılı Kanunun 66 ıncı maddesi uyarınca ayrı ayrı 
Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması ve kamu kuruluşlarına 
miktarla sınırlı olmadan satılması imkanının bulunmaması bir so
run olarak kendini göstermektedir.

c - Cezaevi müdürleri ve hesap memurlarının maaşları 
günümüz koşulları karşısında yetersiz kalmaktadır.

II-2) Kuruluş yönünden:

"2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiş bulunduğundan, 
bu mahkemelerce verilecek tedbir kararında çocuk suçluların ba
rınma ve İslah için öngörülen çocuk bakım ve yetiştirme yurtla
rının henüz kurulamamış olması bir sorun yaratmaktadır.

II-3) Kadro durumu yönünden:

a - Doktor, diş tabibi, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, 
psikolog, pedegog, cezaevi müdürü, öğretmen, şoför, aşçı, kalo
riferci kadroları sayı itibariyle yetersizdir.

b - Konferansçı ve branş öğretmenleri temininde sı
kıntı çekilmektedir.



II-4) Hizmet öncesi ve hizmet igi eğitim yönünden:

Hizmet içi eğitime büyük katkısı bulunan kurum kü
tüphanelerindeki kitap sayısı bakımından yeterli değildir.

II-5) Yıllara göre gelen çıkan ve bir sonraki yıla devreden 
ve 1983 yılında gelmesi beklenen hükümlü ve tutuklu 
sayıları yönünden s_________________________________

Bu konu, cezaevlerinin bina sorununun bölümünde ele
alınmıştır.

II-6) Bina ve lojman durumu yönünden:

A - Bina durumu

a - Cezaevlerinin kapasitesi sınırlı olduğundan eğitim 
sahası, atölye, konferans salonu ve benzeri kısımlar koğuş haline 
getirilmiştir.

B - Lojman durumu

Ceza infaz kurumlarında mahalli memurların çalıştırıl
ması bir sakınca oluşturmaktadır. Bu sakıncanın giderilmesi için 
ihtiyacı karşılayacak kadar lojman yapılması zorunluğu halli ge
reken önemli bir sorundur.



II-7) Araç ve gereç durumu yönünden:

a - Mevcut araçların çoğu eski model olup, ekonomik 
ömürlerini tüketmişlerdir.

b - Hizmetlerin yürütülmesi bakımından araç sayısı 
yetersiz kalmaktadır.

c - Ceza infaz kurumlarındaki demirbaş eşya, sağlık 
araç ve gereçleri istenilen düzeyde değildir.

II-8) Türkiye'deki ceza infaz kurumlarında döner sermaye
ile çalışan iş yurtları yönünden :_______________

a - Döner sermaye ile çalışmakta bulunan işyurtlarında 
da görevlendirilecek hesap memurlarının temininde güçlük çekilmekte
dir.

b - 4358 sayılı Kanuna göre işyurtları döner sermaye 
muhasebesinde çalıştırılan hesap memurları, sayman gibi Sayıştay'a 
karşı sorumlu oldukları halde kadro ünvanlarının hesap memuru ol
ması sebebiyle, Maliye Bakanlığından görevli saymanlar gibi malî 
sorumluluk tazminatından yararlandırılmamaktadır.

c - Ceza infaz kurumlarında ve işyurtlarında, disiplin 
ve aşayişin sağlanması, infaz muamelelerinin çalışması için Cum
huriyet Savcısı unvanı kişilerin müdür, mümessil olarak görev
lendirilmesi, kıdem ve muvafakat şartına bağlı olması sorun yaratan 
önemli bir konudur.
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III- ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİRLER

III-l) Kanunî dayanak yönünden :

a - "1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı" nın en kısa sürede yasalaştırılması sağlanmalıdır.

b - "Ceza İnfaz Kurumlan ile Tevkifevlerinin Yöne
timine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Tüzük Tasarısı"nın kısa sürede yürürlüğe 
girmesi temin edilmelidir.

c - "Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait Kanun 
Tasarısı"nın yasalaşması sağlanmalıdır.

d - Cezaevi müdürleri ile hesap memurlarının ücret
lerinin artırılmasını sağlayacak yasal değişiklik yapılmalıdır.

III-2) Kuruluş yönünden:

a - 1.6.1982 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan "2253 
sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kurulusu, Cörev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun" hükümleri uyarınca mahkemeler tarafından verilecek 
tedbir Kararlarında öngörülen çocuk suçluların barınma ve İslahı 
için çocuk bakı» ve yetiştirme yurtlarını süratle kurulması; çocuk 
hükümlülerin İslahı ve yeniden topluma yararlı olmalarını sağlamak 
üzere kurulan çocuk ceza ve islahevlerinin sayısı artırılmalıdır.



b - Islaha yönelmiş iyi halli hükümlülerin daha ser
best şartlar içinde çalışmaları ve İslah edilmeleri için iş esası 
üzerine kurulu açık ve yarı açık cezaevleri çoğaltılmalıdır.

III-3) Kadro durumu yönünden:.

a - Sağlı* hizmetleri sınıfında doktor, diş tabibi, 
sağlık memuru, hastabakıcı, eğitim hizmetleri sınıfından, öğretmen, 
psikososyal yardım servisinden psikolog, sosyolog, sosyal hizmet 
uzmanı, pedegog; Genel İdare Hizmetleri Sınıfından şoför; Yardım
cı Hizmetler Sınıfından aşçı ve kaloriferci kadrolarının 1/3 ora
nında artırılması mutlaka sağlanmalıdır.

b - Ceza İnfaz Kurumlan için büyük ihtiyaç duyulan 
konferansçı ve branş öğretmenlerinin temin edilmesi sağlanmalıdır.

III-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yönünden:

Hizmet içi eğitime büyük katkısı bulunan kurum kütüpha
nelerine yeterli sayıda kitap temin edilmelidir.

III-5) Yıllara göre gelen ve bir sonraki seneye devreden 
ve 1983 yılında gelmesi beklenen hükümlü v® tu- 
tuklu sayısı yönünden :_____________________

Bu konu, cezaevlerinin binaları yönünden alınması 
önerilen tedbirler bölümünde ele alınmıştır.



III-6) Bina ve lojman durumu:

A - Bina durumu:

a - Ceza infaz kurumlarında, çalıştırılmaları sa
kınca yaratan mahalli memurların, o yerlerde çalışmalarının 
önlenebilmesi için lojman yapımı işi üzerine mutlaka edilmeli 
ve yeter sayıda lojman yapımı sağlanmalıdır.

b - Ceza infaz kurumlarında görevli personel işe
bağlamak ve olaylara anında müdahaleyi sağlamak yönünden, per
sonel lojmanlarının cezaevlerine yakın yerlerde inşa edilmeleri 
temin olunmalıdır.

III-7) Araç ve gereç durumu yönünden:
/

a - Her ceza infaz kurumunda hükümlü tagıt aracı, 
servis aracı ve ambulans bulunması gerekmektedir.

b - Ekonomik ömrünü tüketen araçların yerine yeni
lerinin alınması zorunludur.

c - Ceza infaz kurumlarındaki demirbaş esva, saplı* 
araç ve gereçleri bütçe imkânları ölçüsünde en üst düzeye çı
karılmalıdır.



III-8) Türkiye'deki Ceza İnfaz Kurumlarmda döner sermaye
ile çalışan iş yurtları yönünden:________________

a - Döner sermayeyle çalışmakta bulunan işyurtlarında 
görevlendirilecek hesap memurlarının teminindeki güçlükler aşılarak 
yeterli sayıda hesap memurunun iş yurtları bünyesinde çalıştırıl
maları mutlaka sağlanmalıdır.

b - "4356 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun" hükümleri uyarınca 
döner sermaye muhasebesinde çalıştırılan hesap memurları Maliye 
Bakanlığında görevli saymanlar gibi mali sorumluluk tazminatından 
yararlandırılmalı; başka bir deyişle sayman statüsünde kabul edil
melidirler.

c - Ceza infaz kurumlarmda ve işyurtlarında, disip
lin ve aşayişin sağlanması, infaz muamelelerinin kanuna uygun 
bir şekilde yürütülmesinin üst düzeyde temini, işyurtlarında daha 
verimli çalışma yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcısı ünvanlı 
meslek mensuplarını, "Müdür-Mümessil" olarak kıdem ve muvafakat 
şartına bakılmadan görevlendirilmeleri sağlanmalıdır.
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1.13. İDARİ YARGI

(BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ; İDARE MAHKEMELERİ; VERGİ MAHKEMELERİ)

Yüksek mahkemelerden biri olan Danıştay ayrı bir bölümde 
ele alındığından bu kısımda, bölge idare mahkemeleri, idare 
mahkemeleri ile vergi mahkemelerinin kuruluşu incelenmiş ve 
kuruluş sorunları ile alınması önerilen tedbirler belirtilmiştir.

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ; İDARE MAHKEMELERİ; VERGİ MAHKEMELERİ

I - BUGÜNKÜ DÜRÜM :

1-1) Yasal dayanak:

A - Yürürlükte bulunan mevzuat:

a - Anayasa hükümleri:

"18.10.1982 tarih, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasa'sı"nın; 140/1 inci maddesinde:

“Hakimler ve savcılar adli ve idari yargı hakim 
ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hakim 
ve savcılar eliyle yürütülür."

142 inci maddesinde:

"Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, iş
leyiş ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir."



155/1 inci maddesinde :

"Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun 
başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin 
son inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli davalara da ilk 
ve son derece mahkemesi olarak bakar."

Hükümleri bulunmaktadır, 

b - Kanun hükümleri:

1961 Anayasa1 sının 140 ıncı maddesinde Danıştay, 
kanunların başka idari yargı mercilerine bırakmadığı konularda 
ilk derece genel olarak üst derece idare mahkemesidir." hükmü 
yer almakta idi.

1961 Anayasa'sının bu maddesinde, konuların ay
rımı yapılmamış olmakla birlikte, Danıştay'ın hem ilk derece 
mahkemesi, hem de üst derece mahkemesi olarak görevlendirildiği 
açıkça anlaşılmaktadır.

"2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulusu ve Görevleri Hac .çın
daki Kanun";

- Yürürlükteki mevzuatımızda, il ve ilce idare 
kurulları, vergi itiraz komisyonları. Vergi Temyiz Komisyonu, 
hazine hissesi hakem kurulu, gümrük hakem heyetleri, beledive 
encümenleri gibi mahkeme niteliği taşımadığı halde yargıtay 
fonksiyon ifa eden kuruluş ve mercilerin bulunduğu,



- 1961 Anayasa1 sının yukarda belirtilen 140 inci

maddesindeki "Başka idari yargı mercileri" deyiminden, idare mah

kemelerinin kurulmasına dair amir bir hüküm getirmiş olduğu,

- Memleketimizde vergi uyuşmazlıklarının idari yar

gı içerisinde çözümlenmekte olduğu,

İdari yargı içinde yer alan, vergi yargı organ

ları, itiraz komisyonları ve Temyiz Komisyonunun başkan ve üyele

rinin hâkim niteliğini taşımadıkları ve hâkim teminatına sahip 

bulunmadıkları,

- Vergi yargısında üçüncü ve son merci olarak 

görev yapan Danıştay tarafından, ifa edilmesi zorunlu istisnalar 

dışında, esas görevi içtihat yaratmak olduğu ve büyük bir iş yükü 

altında çalıştığı bu nedenle esas görevini yerine getiremediği,

Danıştay'ın tek mahkeme durumunda kalmasının, 

adalet hizmetlerini hem vatandaşlardan ve ibareden uzak tuttuğu, 

hem de keşif bilirkişi incelemesi, defter ve belgelerin incelen

mesi, delil ve bilgi toplanması gibi mahallinde yapılması gereken 

incelemelerin çok pahalıya mal olduğu ve anlaşmazlıkların çözümü

nün geciktiği,

Vergi itiraz komisyonları ve Vergi Temyiz Komis

yonunun- kaldırılarak vegi mahkemelerinin kurulması suretiyle vergi 

yargısında üç yerine ikili sisteme gec.lmesi.vle, vergi uyuşmazlıkla

rının çözümünün bağımsız yargıya kavuşturulmasının ve Adaletin ucuz 

ve çabuk dağıtılmasının sağlayacağı,



- Yukarıda belirlenen hususların diğer idari 
uyuşmazlıkları için de aynen geçerli olduğu,

- Görüşleri doğrultusunda hazırlanmış ve
20 Ocak 1982 tarih, 17580 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

c - Yönetmelik hükümleri:

257b sayılı kanunun 14 üncü maddesine göre çıka
rılan; "Bölge îdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mah
kemelerinin İdari İşleri İle Kalan Hizmetlerinin Yürütülmesi 
Usul ve Esaslarına İlişkin '.'önetmelik", 8 'temmuz 1932 tarih ve 
17748 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bu
lunmaktadır.

B - 1982 Anayasa'sının getirdiği yenilik:

2576 sayılı Kanun, 1932 Anayasa'sının idari yargıya 
ilişkin amir hükümleriyle uyum içinde bulunmaktadır.

C - Üzerinde Çalışılan kanun tasarıları:

Yüksek idare mahkemesi olan Danıştay'dan, ayrı bir ku
ruluşa sahip olan 2576 sayılı Kanunla kurulan, bölge mahkemeleri 
idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri konusunda bugün için de
ğişiklik yapılmasını öngören hergahgi bir kanun tasarısı çalış
ması yapılmamaktadır.



1-2) Kuruluş:

20 Ocak 1982 tarih ve 17580 sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanarak yürürlüğe giren "2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, 
İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve görevleri 
Hakkında Kanun" un Geçici 1 inci Maddesinin 1 inci fıkrasında, 
Adalet Bakanlığı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 
altı ay içinde İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Te
kel Bakanlığının görüşünü alarak , bölge idare mahkemeleri, idare 
mahkemeleri ve vergi mahkemelerini kurar,.Mahkemelerin kuruluş
ları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih 
Resmi Gazete'de ilan edilir" denilmektedir.

Nitekim; anılan madde uyarınca İçişleri ve Maliye Ba
kanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüşleri de alınarak, 
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, 
Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, 
Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinde 
olmak üzere 22 bölge idare mahkemesi kurulmuş, bu mahkemeler ile 
yargı çevreleri 4 Şubat 1982 tarih ve 17595 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır.

Buna göre, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri 
ve vergi mahkemeleri kurulan yerler ile yargı çevreleri şu şekilde 
belirlenmiş bulunmaktadır:



A - Bölge İdare Mahkemeleri Kurulan İller ve Yargı çevreleri:

Sıra
No.

İdare Mahkemesinin 
Kurulduğu İl Merkezi

Mahkeme
Sayısı

Yargı çevresine dahil 
olan iller

1 Adana 1 İçel-Hatay
2 Ankara 1 Ankara
3 Antalya 1 Burdur-Isparta
4 Aydın 1 Denizli-Muğla
5 Bursa 1 Balıkesir-Canakkale
6 Diyarbakır 1 Mardin-Siirt
7 Edirne 1 Kırklareli-Tekirdağ
8 Erzurum 1 Ağrı-Artvin-Kars
9 Eskişehir 1 A fyo n-Bi1ec e k-Kütah va
10 Gaziantep 1 A dıvaman-K.Ma ras-Ur fa
11 İstanbul 1 İstanbul
1? İzrai r 1 > İzmir
11 Kayseri 1 Kırşe’nir-Nevşehir-Yozgat
14 Konya 1 Niğde
ıs Malatya 1 Bingöl-Elazığ-Tunçeli
16 Manisa 1 Usak
17 Sakarya 1 Bolu-Kocaeli
13 Samsun 1 Amasya-Oorum-Sinop
19 Sivas 1 Erzincan-Tokat
20 Trabzon 1 Giresun-Gümushane-Ordu-Ri
21 Van 1 Bitlis-Hakkari-Mus
22 Zonguldak 1 Cankırı-Kastamonu
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B - İdare Mahkemeleri Kurulan İller ve Yargı ^evreleri:

Sıra
No.

İdare Mahkemesinin 
Kurulduğu İl Merkezi

Mahkeme
Sayısı

Yargı Çevresine Dahil 
Olan İller

1 Adana 1 İçel-Hatay
2 Ankara Ankara
3 Antalya 1 Burdur-Isparta
4 Aydın 1 Denizli-Muğla
5 Bursa 1 Balıkesir-Canakkale
6 Diyarbakır 1 Mardin-Siirt
7 Edirne 1 Kırklareli-Tekirdaft
8 Erzurum 1 Agrı-Artvin-Kars
9 Eskişehir 1 Afyon-Bilecek-Kütahva
10 Gaziantep 1 Adıyaman-K.Maras-Urfa
11 İstanbul İstanbul
12 İzmir İzmir
13 Kayseri 1 Kırşehir-Nevsehir-Yozgat
14 Konya 1 Niğde
15 Malatya 1 Bingöl-Elazıg-Tunceli
16 Manisa 1 Uşak
17 Sakarya 1 Bolu-Kocaeli
18 Samsun 1 Amasya-Oorum-Sinop
19 Sivas 1 Erzincan-Tokat
20 Trabzon 1 Giresun-Gümüşhane-Ordu-Rize
21 Van 1 Bitlis-Kakkari-Mus
22 Zonguldak 1 Cankırı-KaBtamonu



C - Vergi Mahkemeleri Kurulan İller ve Yargı Çevreleri;

Sıra
No.

İdare Mahkemesinin 
Kurulduğu İl Merkezi

Mahkeme
Sayısı

Yargı Çevresine Dahil 
Olan İller

1 Adana 2 Adana
2 Afyon 1 Afyon
3 Ankara 7 Ankara
4 Antalya 1 Burdur-Isparta
5 Aydın 1 Muğla
6 Balıkesir 1 Balıkesir
7 Bolu 1 Bolu
8 Bursa 2 Çanakkale
9 Çorum 1 Corum

10 Denizli 1 Denizli
11 Diyarbakır 1 Bar
12 Edirne 1 Kırklareli
13 Elazığ 1 Elazığ
14 Erzurum 1 Ağrı-Artvin-Kars
15 Eskişehir 2 Bi1e c ek-Küt ahya
16 Gaziantep 1 Adıyaman-K.Maraş-Urfa
17 Hatay 2 Hatay
18 İçel 2 İçel
19 İstanbul 15 İstanbul
20 İzmir 5 İzmir
21 Kayseri 1 Kırşehir-Nevşehir-Yczgat
22 Kocaeli 2 Kocaeli
23 Konya 1 Niğde
24 Malatya 1 Bingöl-Tunceli
25 Manisa 1 Uşak
26 Ordu 1 Ordu
27 Sakarya 1 Sakarya
28 Samsun 1 Amasya-Sinop
29 Sivas 1 Erzincan-Tokat
30 Tekirdağ 1 Tekirdağ
31 Trabzon 1 Giresun-GUraüşhane-Rize
32 Van 1 Bi tli s-Hakkari-Muş
33 Zonguldak 1 Çankırı-Kastamonu



1-3) Kadro durumu:

A - Başkan ve üyeler:

Görev Unvanı Kanuni Kadro Dolu Kadro Kadro Açıftı
Başkan ve Üyeler 905 350 555

B - Raportör ve Tetkik Hakimleri:

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemelerinde raportör ve tetkik hakimi kadrosu bulunmamaktadır.

C - Personel

Görev Unvanı Kanuni Kadro 
Genel İdare Sınıfı 735

Yardımcı Hizmetler 
Sınıfı 510

Dolu Kadro Kadro Açıftı
Mahalli İdare Yargı Ko
misyonları tarafından 
atama vapıldıfcından fflin- 
lük istatistiki bilgi 
verilmesi miimkün olama
maktadır.

D - Stajyer

Görev Ünvanı Kanuni Kadro Dolu Kadro Kadro Açıftı
İdari Yargı 
Hakim Stajyeri 210 23 187



1-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim:

A - Hizmet öncesi eğitim

a - Başkan ve üyeleri;

Bugün için Adalet Bakanlığı bünyesinde veya Bölge 
İdare Mahkemeleri nezdinde hizmet öncesi eğitim yapılmamaktadır.

b - Raportörler veya Tetkik Hakimleri

Bölge İdare Mahkemelerinde, İdare ve Vergi Mahke
melerinde raportör ve tetkik hakimi bulunmamaktadır.

c - Personel i

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ile 
Vergi Mahkemelerinde görev yapan personel, hizmet öncesi eğitime 
tabi tutulmamaktadır.

B - Hizmet içi eğitim:

a - Bagkan ve üyeler

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ile 
Vergi Mahkemeleri başkan ve üyeleri, "4489 sayılı Yabancı Mem
leketlere Gönderilecek Memurlar Hakkındaki Kanun" hükümlerine 
tabidirler. Bu kanundaki koşulların gerçekleşmesi halinde bilgi, 
görgü ve ihtisaslarını artırması üzerine yabancı ülkelere gön
derilmektedirler.



b - Raportör ve tetkik hakimleri

Bölge İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinde 
raportör veya tetkik hakimi bulunmamaktadır.

c - Personel

Bu mahkemelerde çalışan personelin hizmet içi eği
timleri ünite amirlerinin mesleki konularda yönlendirilmeleri yo
luyla yapılmaktadır.

1-5) Yıllara göre gelen, çıkan ve devreden iş adedi ile
1983 yılında gelmesi beklenen iş miktarı:

Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mah
kemeleri 20 Temmuz 1982 tarihinde göreve başladıklarından ve iş 
eedvelleri de 1982 yılı sonunda Adalet Bakanlığında toplanmış ola
cağından bu gün için bu konuda istatistik bilgi vermek mümkün 
olamamaktadır.

1-6) Bina ve lojman durumu

A - Bina durumu:

Bölge İdare, İdare ve Mahkemeleri için tutulan binaların 
29 adedi kira mukavelesine dayanmaktadır. 4 adedi ise Hâzineye ait 
binalarda faaliyet göstermektedir. Bunalar genellikle mahkeme ti
pinde olmayıp, konut veya işyeri şeklindedir.



B - L o .jman durumu N

İdari yargı mensupları halen, Adalet Bakanlığınca çı
karılan Konut Yönetmeliği kapsamında bulunmamaktadırlar.

I-7) Araç ve gereç durumu:

Araç ve gereç yetersizdir.

II - SORUNLAR

II-l) Yasal dayanak yönünden:

İlgili bölümünde de belirtildiği üzere, 20 Temmuz 1982 
tarihinde .göreve başlayan, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahke
meleri ve Vergi Mahkemelerinin kuruluşlarına ilişkin yasal dayanak 
konusundaki soruların belirlenmesi göreve başladıkları tarihten 
buyana geçen sürenin çok kısa olması nedeniyle mümkün olamamaktadır

II-2) Kuruluş yönünden;

Bugün için kuruluş yönünden herhangi bir sorun bulun
mamaktadır.

II-3) Kadro durumu yönünden:

A - Başkan ve üyeleri:



Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ile vergi 
mahkemelerinde raportör ve tetkik hâkimleri bulunmadığı için 
1 başkan 2 üye ile kurulan bütün mahkemelerdeki üye adetlerinin 
yetersizliği kendini göstermektedir.

B - Raportör ve tetkik hâkimleri yönünden:

Bu mahkemelerde raportör ve tetkik hâkimleri bulun
madığından, sorun, (II-3-A) bendinde belirtildiği şekilde ken
disini göstermektedir.

C - Personel yönünden:

Herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

II-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yönünden:

A - Hizmet öncesi eğitim:

a - Başkan ve üyeler:

İdari yargıda görev alacak hâkimlerin meslek ön
cesi eğitime tabi tutulmadan atanmaları bugün için bunların konu
lara vakıf uygulamadan gelen kişiler olmaları sebebiyle sorun
yaratmakta ise de ileride bu konu gündeme gelecek ve sorun yara
tabilecektir.



b - Raportör veya tetkik hâkimleri

Bu mahkemelerde raportör veya tetkik hâkimi bu
lunmadığından sorun söz konusu değildir.

c - Personel

Personelin hizmet öncesi eğitimi tabi tutulmadan 
göreve atanmaları sorun yaratmaktadır.

B - Hizmet içi eğitim

a - Başkam ve üyeler :

Bugün için hizmet içi eğitim yapılmaunası bir öl
çüde idari yargı hizmetlerine olumsuz etki yapabilecek nitelik 
göstermektedir.

b - Raportör veya tetkik hâkimleri :

Bu mahkemelerde raportör veya tetkik hâkimi bulun
mamaktadır.

c - Personel : , .

Kalem işleri ile idari işleri yönetecek personelin 
atamaları Adalet komisyonları tarafından genellikle adli yargıda 
çalışmış personel arasından yapılmıştır. İdari yargının özellik
leri karşısında bunların hizmet içi eğitimlerinin yapılması konu
su önem kazanmakta ve dolayısıyla sorun yaratmaktadır.



II—5) Yıllara göre gelen, çıkan ve bir sonraki yıla dev
reden iş adedi ile 1983 yılında gelmesi beklenilen 
iş miktarı yönünden ;_____________________________

Bölge idare mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri 
20 Temmuz 1982 de faaliyete geçtiklerinden ve henüz bu konuda 
istatistiki bilgilerin ancak 1982 yılı sonunda alınması mümkün 
olacağından sorunlarının belirtilmesine imkan bulunmamaktadır.

II-6) Bina ve lo.jman durumu yönünden :

A - Bina durumu

a - Bölge idare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin görev
lerini yürütebilmeleri için kiralanan hizmet binalarının pek ço
ğu iş yeri veya konut niteliğini taşımaktadır. Bunların restore 
ve tadil edilmeleri bugün için bir sorun yaratmaktadır.

b - Kira paralarının genellikle peşin ödenmeleri ve 
bunların büyük rakamlara ulaşması diğer bir sorundur.

B - ,Lo.jman yönünden :

Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ile vergi 
mahkemeleri başkan ve üyeleri ile personeline lojman tahsis edil
memiş olması bir sorundur.



II-7) Araç ve gereç durumu:

Bu mahkemeler yeni kurulmuş olduklarından araç ve 
gereç sorunları bulunmaktadır. Özellikle Bölge İdare Mahkemesi 
Başkanları için hizmet otolarının tahsis edilmemiş olması nok
sanlıktır.

III- ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİRLER

III-l) Yasal dayanak yönünden :

Alınması önerilen hergangi bir tedbir bulunmamaktadır,

III-2) Kuruluş yönünden:

Bugün için alınması önerilen herhangi bir tedbir 
bulunmamaktadır.

III-3) Kadro durunu yönünden :

A - Başkan ve üyeler:

Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerindeki üye adet
lerinin artırılması sağlanmalıdır.

B - Raportör ve tetkik hâkimleri :

Bu mahkemelerde raportör veya tetkik hâkimi bulunma
dığından bu konuda alınması önerilen tedbir bulunmamaktadır.
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C - Personel i

Alınması önerilen herhangi bir tedbir bulunmamaktadır

III-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yönünden :

A - Hizmet öncesi eğitim yönünden :

Bugün için idari yargıda görev alacak hâkimlerin 
meslek öncesi eğitime tabi tutulmadan atanmaları, bunların ko
nulara vakıf ve uygulamadan gelen kişiler olmaları nedeniyle 
sorun yaratmamakta ise de ileride idari yargıda görev alacak 
idari yargı hâkimlerinin hizmet öncesi eğitime alınmaları ka
çınılmaz olacaktır. Adli yargı hususunda da değinildiği üzere, 
kurulması önerilen staj akademilerinde, idari yargı hâkimleri 
için özel bir eğitim sistemi getirilmesi sağlanmalıdır.

B - Hizmet içi eğitim :

a - Başkan ve üyeler:

Danıştay dışından başkan ve üyeliklere atanan
ların Adalet Bakanlığı veya Danıştay'ın gözetiminde, özellikle 
İdari Yargılama Usulü İle Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunlarına 
atıf yapılan konularda meslek içi eğitime tabi tutulmaları ve 
bunun için de en kısa sürede gerekli girişimlerde bulunulması 
zorunludur.



b - Raportör ve tetkik hakimleri :

Raportör veya tetkik hâkimi bulunmadığından alın

ması önerilen herhangi bir tedbirde bulunmamaktadır.

c - Personel ;

Bu personel belli bir plan ve sistematik içinde 

mutlaka hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdırlar.

III-5) Yıllara göre gelen, çıkan ve bir sonraki yıla devreden
iş adedi ile 1983 yılında gelmesi beklenilen iş mik-
tarı yönünden :________________________ ■___________________ __

Bu konuda alınması önerilen bir tedbir bulunmamaktadır.

III-6) Bina ve lojman durumu yönünden ;

A - Bina durumu :

a - Hizmet binası olarak kiralanan binaların en kısa 

sürede tadil ve i'esto re edilmeleri sağlanmalıdır.

b - Kira paralarının peşin ödenmesi ve bunların çok 

büyük miktarlara ulaştığı gözönünde tutularak, idare mahkemeleri 

için bina yapımı veya satın alınması hususuna hassasiyetle eği- 

nilmeli ve gereken mali destek sağlanmalıdır.



B - Lo .iman durumu : * .

İdari yargı mahkemeleri başkan ve üyelerine ve perso
neline lojman tahsisi sağlanmalıdır.

III-7) Araç ve gereç durumu yönünden ;

Yeni kurularak, faaliyete geçen bu mahkemelerin 
(II-7) noi bentte gösterilen sorunlarının halledilmesi için ge
reken araç ve gereç temini yapılmalıdır.



1.14. ASKERİ YARGI 

I - ASKERİ MAHKEMELER 

A - YASAL DAYANAK

1 - BUGÜNKÜ DURUM

1961 Anayasası’nm 138 nci maddesinde yer alan 
ilke ve direktiflere uygun olarak örgütlenmiştir.

Maddeye göre; "Askeri yargı, Askeri Mahkemeler ve
Disiplin Mahkemeleri tarafından -yürütülür. Bu mahkemeler, asker 
kişilerin askeri olan suçları ile, bunların asker kişiler aley
hine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve p-örevleri 
ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla gö
revlidirler.

Askeri Mahkemeler asker olmayan kişilerin özel ka
nunda belirtilen askeri suçları ile Kanunda gösterilen görevleri
ni ifa ettikleri sırada veya Kanunda gösterilen askeri mahallerde 
askerlere karşı işledikleri suçlara bakmakla görevlidirler.

Askeri Mahkemelerin, savaş veya sıkıyönetim halle
rinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili olduğu 
Kanunla gösterilir.

Askeri Mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hâkimlik 
niteliğine sahip olması şarttır.



Askeri Yargı organlarının kuruluğu, işleyişi, 
askeri hakimlerin özlük işleri, askeri savcılık görevlerini 
yapan askeri hâkimlerin refakatinde bulundukları Komutanlarla 
ilişkileri mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı, ve 
askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir.

1961 Anayasasının yürürlüğe girdiği tarihte 
askeri mahkemelerin kuruluşunu düzenleyen Yasa, adli âmirlik 
sistemini esas alan bir düzenleme getirdiğinden Anayasa'nın 
yukarıda hükümlerine uygunluk taşımıyordu. Bu nedenle 25.10.1963 
tarihinde kabul edilip 26.10.1963 Tarihli Resmi Gazete'de ya
yımlanan 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usûl Kanunu mer'iyete sokuldu. Bunun yanısıra askeri hâkim
lerin özlük işlerini düzenlemek üzere de 357 Sayılı Askeri 
Hâkimler Kanunu da aynı tarihte kabul edildi.

2 - Yeni Anayasa'nın getirdiği değişiklik

Yeni Anayasamız, aynen 1961 tarihli Anayasa'da 
olduğu gibi Askeri yargıya "YARGI" bölümünde yer vermek su
retiyle Askeri yargının Anayasal kuruluş olma özelliğini ko
rumuştur.

Yeni Anayazamızm Askeri yargı başlığını taşıyan 
145 nci maddesinde "Askeri Yargı, askeri mahkemeler ve disiplin 
mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin; 
askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya as
keri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili ola 
rak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.



Askeri Mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel 
Kanunda belirtilen askeri suçları ile Kanunda gösterilen görev
lerini ifa ettikleri sırada veya Kanunda gösterilen askeri ma
hallerde askerlere karşı işledikleri suçlara da bakmakla görev
lidirler.

Askeri Mahkemelerin savaş veya sıkıyönetim halle
rinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları; 
kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adli yargı hâkim ve 
savcıların görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.

Askeri yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, as
keri hâkimlerin özlük isleri, askeri savcılık görevlerini yapan 
askeri hakimlerin mahkemesinde görevli bulundukları Komutanlık 
ile ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik teminatı, 
askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir. Ka
nun, ayrıca askeri hakimlerin yargı hizmeti dışındaki askeri hiz
metler yönünden askeri hizmetlerin gereklerine göre teşkilatında 
görevli bulundukları komutanlık ile olan ilişkilerini de gösterir." 
hükmü yer almıştır.

Madde ile, askeri yargının Kuruluşu yönünden önemli 
bir değişiklik getirilmemiştir. Sadece, savas halinde askeri mah
kemelerde adli yargı hâkim ve savcılarının görevlendirilmelerinin 
kanunla düzenleneceği şeklinde getirilen hüküm yenidir ki, esasen 
1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda eklenen EK-2 ve EK-5 nci madde 
hükümleri adli yargı hâkim ve savcıların sıkıyönetim mahkemele
rinde ne suretle görevlendirileceklerini düzenlemektedir. Yeni 
hüküm sadece evvelce kanuni düzenleme ile yapılan uygulamanın 
Anayasa'ya aykırılığı konusunda doğan bazı kuşkuları ortadan kal
dırmış uygulamayı Anayasa'ya uygun şekle sokmuştur.



Yeni Anayasayla getirilen asıl önemli değişiklik 

Askeri savcılık görevlerini yapan askeri hâkimlerin komutanla 

ilişkilerine yeni bir anlayış getirilmesinin vanı sıra, bütün 

askeri hakimlerin yargı hizmeti disındaki askeri hizmetle^ vö- 

nunden komutanla ilişkilerinin de kanunla düzenlenmesi zarure

tine yer verilmesidir.

Öncelikle Askeri Savcının, Komutanın refakatinde 

gcrevli bulunduğu şeklindeki eski Anayasa hükmü değiştirilerek,

"Askeri Savcıların, .............  Mahkemesinde görevli bulundukları

Komutanlıkla ilişkileri" denilmek suretiyle Komutan askeri savcı 

ilişkisine farklı bir statü getirilmiş saniyen, maddenin son cüm

lesi ile askeri hakimlerin tümünün, (yani hangi görevi yaparlar

sa yapsınlar) Komutanla ilişkilerinin askeri hizmetlerin gereklerine 

göre Kanunla düzenleneceği öngörülmüştür.

Ancak ne var ki maddenin bu hükümleri taşıyan 

son fıkrasında, askeri yargı organlarının kurulusu, işleyişi,

askeri hakimlerin özlük işleri .......... mahkemelerin bağımsızlığı,

hakimlik teminatı askerlik hizmetlerinin gereklerine göre Kariunla 

düzenlenir denilmek suretiyle askeri mahkemelerin bağımsızlığı il

kesi korunmuş olduğundan yukarıda belirtilen değişikliklerin bu 

yönden farklı bir uygulama getirmeyeceği görülmektedir.

Her seye rağmen yukarıda değinilen değişiklikler 

nedeniyle gerek 353 sayılı Kanunda gerekse 357 Sayılı A3. Hakem

ler Kn.muinda buna paralel bazı değişikliklerin yapılması, özel

likle askeri hakim komutan ilişkileri konusunda yeni hükümler 

getirilmesi zarureti bulunmaktadır.



B - KURULUŞ ŞEKLİ

353 Sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre:

"Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri 
mahkemeler; Kolordu, Ordu (Deniz ve Havada eşidi) ve Kuvvet Ko
mutanlıkları ile Genelkurmay Bşk.lığı nezdinde Milli Savunma 
Bakanlığınca kurulur.

Kuvvet Komutanlıklarının yapacakları teklif veya Genel
kurmay Bşk.lığının doğrudan doğruya göstereceği lüzum üzerine, 
diğer kıt’a Komutanlıkları veya Askeri Kurum Amirlikleri nezdinde 
de Milli Savunma Bakanlığınca da Askeri Mahkeme kurulabilir ve 
aynı yolla kaldırılabilir.

Bir garnizonda aynı kuvve tin nezdinde Askeri Mahkeme 
kurulması gereken birden fazla kıt'a Komutanlığı bulunursa Ge
nelkurmay Başkanlığının uygun göreceği bir kıt’a Komutanlığı 
nezdinde Milli Savunma Bakanlğınca yeteri kadar askeri mahkeme 
kurulması ile yetinilebilir.

Askeri Ceza Kn.nun 55, 56, 57, 53 ve 59 ncu maddeleri 
ile 148 nci maddenin "B" fıkrasında yazılı suçları işleyenlerin 
yargılanmaları Milli Savunma Bakanlığının önceden tesbit ve 
Resmi Gazete ile yayınlayacağı Askeri Mahkemelerde yapılır."



Askeri Mahkemeler 2 Askeri Hakim ve 1 kıt'a subayı 
ile oluşturulmaktadır. Ancak Genelkurmay Bşk.lığı nezdindeki 
Askeri Mahkeme general ve amiralleri yargılandığı zaman 3 as
keri hakim ve 2 general veya amiral'den kurulur.

Subay ve astsubayların isledikleri suçlara ait davalar 
hariç olmak üzere a. Ağır hapis ve ölüm cezasını gerektiren hal
leri hariç olmak üzere As. C.K.nun 63, 66, 68 ve 76 ncı maddele
rinde yazılı suçlar, b. Disiplin mahkemelerinin görevi dışında 
kalan ve kıymeti 50.000 TL.sini geçmeyen askeri hizmete mahsus 
eşya ile ilgili As. C.Kn.nun 130 ncu maddesinde yazılı suçlar, 
c. Tutarı 50.000 TL.sını geçmeyen hasarlara ilişkin As.C.K.nun 
137 nci maddesinde yazılı suç, d. Para cezasını veya hafif 
hapis cezasını veya yukarı haddi 3 seneye kadar hapis cezasını 
gerektiren diğer ceza kanunlarında yazılı suçlara ilişkin dava
lara Askeri Mahkemelerin hâkim sınıfından olan üyelerinden bi
risi tarafından bakılır.

200 ve daha fazla sanık hakkında açıla- davalarda as
keri mahkeme 4 hakim ve 1 subay üyeden kurulur.

Kurulda bulunan en kıdemli üye Askeri Mahkeme Başkan
lığı görevini yapar. Başkanlık sıfatını kıdem durumuna göre su
bay üye kazanabileceği gibi şayet en kıdemli asker durumunda ise 
askeri hakim de bu sıfatı kazanabilir. Bunun sonucu olara* Aske
ri mahkeme başkanı ağır ceza mahkemesi başkanından farklı bir 
statüdedir. Öncelikle Askeri Mahkemede duruşmayı Başkan değil 
"Duruşma Hakimi" adı verilen kuruldaki asKeri haıcimlerin en kı
demlisi yönetir. Başkanın sadece duruşmanın inzibatını sağlamak 
gibi bazı yetkileri vardır. Bunun dışında başkanın mahkeme kuru
lundaki diğer üyeden farklı bir yetKİsi mevcut değildir.



Askeri Mahkemelerde bulunacak subay üyelerin en az 
Yüzbaşı rütbesinde muharip sınıftan olmaları sanığın astı ve 
yargılama süresince en yakın amiri olmamaları ve taksirli 
suçlar hariç bir cürümle hükümlü bulunmamaları şarttır.

Subay üyeler ile yedekleri, nezdinde Askeri Mahkeme 
Kurulan Komutan veya As.Kurum amiri tarafından her yıl değiş
tirilmemek üzere liste halinde tesbit edilip Askeri mahkemeye 
bildirilir. Askeri mahkeme kıdemli hakimi her duruşmaya katı
lacak subay üyeyi tensip sırasında tefrik edip duruşmaya ça
ğırır.

Nezdinde askeri mahkeme kurulan her kıt'a komutanı 
veya askeri kurum amirinin refakatinde bir askeri savcı ile 
yeteri kadar yardımcı bulunur.

Askeri Mahkemeler ile Askeri Savcılarda birer kalem 
teşkilatı bulunur. Her kalem teşkilatında birer baş katip ile 
yeteri kadar katip vardır. Ayrıca lüzum halinde er, erbaş ve 
astsubaylar veya sıkıyönetim ve savaş halinde subaylar kalemler
de görevlendirilebilirler. Kalem teşkilatının ve personelinin 
görev ve sorumlulukları bir yönetmelikle düzenlenmiştir. 
(31.3.1965 gün ve 11967 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.)

Nezdinde Askeri Mahkeme kurulan kıt'a komutanı ve 
Askeri kurum amirlerinin refakatlerinde Adli Müşavirlik teşki
latı kurulmuştur. Adli müşavirler Komutanların hukuk işlerinde 
de yardımeısıdırlar.
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Askeri yargı sistemimizde, nezdinde askeri mahkeme 
kurulan Kıt'a Komutanı veya Askeri Kurum amirinin kendine mah
sus bir yeri vardır. Komutanın; (Raporumuzda kısaca komutan 
olarak isimlendirdiğimiz komutan her hangi bir birlik komu
tanı veya sanığın komutan değil nezdinde askeri mahkeme kuru
lan kıta komutanı veya askeri kurum amiridir. )

a) Bir suçun işlendiğini öğrendiğinde askeri sav
cıya soruşturma açtırmak,

b) Askeri savcıdan soruşturma hakkında her zaman 
bilgi istemek,

c) Sanığın tutuklanmasını istemek,

d) Her yılın Aralık ayında Subay üve asıl ve yedek
lerini seçip liste halinde Askeri Mahkemeye bildirmeK,

e) Kanun yollarına başvurmak,

f) Asker kişiler hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı 
cezaların yerine getirilmesini sağlamak ve benzeri yetkileri bu
lunmaktadır.

C - KADRO DURUMU

Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde Milli Savunma Bakan
lığınca kurulmuş olan 41 As. Mahkeme görev yapmaktadır. (Svnt.As. 
mahkemeleri hariç) Bunlardan 31'i Kara K.K.lığı, 6'sı Dz.K.K.lığı 
4'ü ise Hv.K.K.lığı bünyesi içinde bulunmaıctadırlar.



Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan Askeri 
Hakim Subayların sayısı yaklaşık olarak (380) dir. Bunlardan 
287'si K.K.lerinde 46'sı Dz.K.lerinde 47'si ise Hv.K.lerinde 
görev yapmaktadırlar.

Askeri Mahkeme ve askeri savcının kalem teşkilatlarında 
birer Baş Kâtip ile yeteri kadar kâtip bulunmakta, yeterli olma
yan durumlarda vasıflı er ve erbaşlarla takviye yoluna gidilmek
tedir.

D - SENELERE GÖRE İŞ BURUMU

SENESİ_____1977
Gelen iş
İddianeme
K.Y.O.K.
Sair
Devir

SENESİ_____1977
Gelen iş
Mahkumiyet
Beraet
Sair
Devir

ASKERİ SAVCILIK 
65253 
28293 
35772 
1102 
2129

ASKERİ MAHKEME 
28178 
19674 
2349 
744 
5413



SENESİ_____1978 ASKERİ SAVCILIK:
Gelen iş 62749
İddianame 24391
K.Y.O.K. 35254
Sair 1096
Devir 2007

>»

SENESİ 1978 ASKERİ MAHKEME

Gelen iş 29404
Mahkumiyet 20648
Beraet 2468
Sair 778
Devir 8922

SENESİ 1979 ASKERİ SAVCILIK

Gelen iş 64347
İddianame 24374
K.Y.O.K. , 34897
Sair 1122
Devir 3964

SENESİ 1979 ASKERİ MAHKEME

Gelen iş 26284
Mahkûmiyet 20203
Beraet 2011
Sair 624
Devir 3446



SENESİ____1980

Gelen İş
İddianame
K.Y.O.K. •
Sair
Devir

SENESİ 1980

Gelen iş
Mahkûmiyet
Beraet
Sair
Devir

SENESİ 1981

Gelen iş
İddianame
K.Y.O.K.
Sair
Devir

SENESİ 1981

Gelen iş
Mahkûmiyet
Beraet
Sair
Devir

ASKERİ SAVCILIK

67484
22347
32432
943

11765

ASKERİ MAHKEME

23412
13218

1498
457
8239

ASKERİ SAVCILIK

62344
21189
30098
844

10231

ASKERİ MAHKEME

212/7
12118
1514
347

7268



E - BİNA DURUMU

Askeri Mahkeme ve Askeri Savcılıklar genellikle nezdinde 
kurulu oldukları Komutanlığın karargâh binası içinde yerleşmiş 
olmakla beraber az da olsa bir kısım Askeri Mahkeme ve Askeri 
Savcılıklar karargâh binası dışında müstakil binalarda kuru- 
luşlandırılmışiardır.

F - ARAÇ VE GERBO DURUMU

Askeri Yargı Kuruluşlarının araç ve gereç ihtiyaçları 
nezdinde kurulu oldukları Komutanlığın ödeneklerinden karşılan
maktadır. Kendilerine tahsis edilmiş ödenekleri mevcut değildir. 
Askeri Mahkeme ve Askeri Savcılığın taşıt ihtiyacını karşılamak 
üzere genellikle her askeri savcılığın emrine bir Jeep aracı 
tahsis edilmekte, soruşturma ve keşif işleri için daireden ay
rılmak gerektiğinde bu araçtan ve icabında komutanlıkça ilave 
olarak tahsis edilecek diğer askeri araçlardan istifade edil
mektedir. Cüppe, daktilo ve her türlü kırtasiye ihtiyaçlarıda 
yine komutanlık tarafından karşılanmaktadır.

G - SORUNLAR VE ÖNERİLEN TEDBİRLER

1 - KURULUŞ YOGİNDEN

353 Sayılı Kanuna göre ilke olarak Kolordu ve daha 
üst birliklerde kurulan Askeri Mahkemeler genellikle iki, hatta 
üç ili kapsıyacak yetki sahalarına sahiptirler. Buna karşılık aynı 
şehirde birden ziyade Askeri Mahkeme de bulunmaktadır. Bu büyük 
bir israftır. Bu israfın nedeni askeri mahkemelerin belirli ko
mutanlıklar nezdinde kurulmakta olmasının sonucu aynı şehirde 
nezdinde askeri mahkemeler kurulacak iki ayrı kuvvete mahsus



birliğin bulunması durumunda iş durumuna bakılmaksızın iki ayrı 
askeri mahkeme kurulmaktadır. Halbuki kuvvet ayrımı yapmadan 
gerekli olan bölgelerde bölge askeri mahkemelerinin kurulması 
kadrolardan tasarruf sağlayacak ve masrafları azaltacaktır.

Diğer bir sorun, son bir değişiklikle askeri mahkeme
lerde bazı davalara tek hâkimin bakmasına olanak sağlanmasına 
rağmen, tek hâkime bırakılan davaların niteliklerinin saptan
masında fazla sınırlı hareket edilmiş, örneğin subay ve astsubay 
davaları niteliği ne olursa olsun heyete bırakılmıştır. Böyle 
bir sınırlamanın haklı bir dayanağı bulunmamaktadır.

Uygun olanı adli yargıda olduğu gibi ağır cezalı olan 
ve olmayan iş ayrımına göre ağır cezalı işleri heyete diğerle
rini tek hâkime tevdi etmek ve subay ve astsubay davaları için 
herhangi bir tefrik yaratmamaktadır.

Diğer yandan Askeri Mahkeme heyetine dahil olan subay 
üyenin hâkim niteliğine sahip olmaması, özellikle heyetteki hâkim 
üyelerin oylarının ayrıldığı durumlarda, önemli sakıncalar yarat
makta, hukuka ve hâkimliğe yabancı olan subay üyenin oyu hükmün 
kurulmasında ziyadesiyle etken olması adaletin gelişi güzel te
şekkülüne neden olmaktadır. Kaldı ki subay üye asli görevine ek 
olarak bu göreve geldiğinden duruşmaya zamanında katılması da 
çoğu zaman sorun yaratmaktadır. Bu nedenle askeri mahkeme kuru
luşunda subay üyeye yer verilmeyip heyetin tümünün askeri hâkim
lerden oluşması kişilerin adalete güvenleri açısından da yararlı 
olacaktır.



2 - KADRO VE PERSONEL V0NÜNDEN

Askeri Mahkeme ve Askeri Savcılıklar kadrolarına 
uygun miktarda Askeri Hakim Subay bulunduğu bir gerçek olmakla 
beraber, Sıkıyönetimin ilanı ile birlikte kurulan sıkıyönetim 
askeri mahkemelerine bu kadrolardan yanılan atamalar diğer as
keri mahkemeleri çalışmaz bir duruma getirmektedir. Halen mev
cut askeri mahkemelerin büyük bir çoğunluğu tek bir askeri hâkim 
ve askeri savcı ile görev yapmaktadırlar. Bunun sonucu bu mah
kemeler kurul halinde bakılacak davalar için civardaki Askeri 
Mahkemelerden geçici bir yetki ile görevlendirilen Askeri Hâkim
ler sayesinde çalışabilir duruma getirilmişlerdir. Kendisi ge
çici yetki ile çalışan askeri mahkemenin tek hâkiminin haftanın 
bir günü de bir başka askeri mahkemede geçici yetki ile görev
lendi ''ilmesi neticesi isler yavaşladığı gibi bir çok mağduri
yetler de ortaya çıkmaktadır.

Yakında kurulacak olan Devlet Oüvenlik Mahkemelerinin 
yeni Askeri Hâkim kadrolarına ihtiyaç göstereceği nazara alınır
sa mevcut sorun daha da büyüyecektir.

Bu bakımdan en kısa zamanda iiirk Silahlı Kuvvetlerinin 
kanunda yazılı Askeri Hâkim kaynakları isletilerek kısa sürede 
miktarın artırılması cihetine gidilmesi gerekmektedir.

•Diğer yandan Askeri Hâkimlerin sicil, vükselrae ve 
emeKİili.t işlemlerini düzenleyen hü/cümler, Anayasanın öngördüğü 
"Mahkemelerin Bağımsızlığı" ve "Hakimli* ieminatı" ilkelerine uy
gunluk taşımamaktadır. Anayasamızda önrbrilen "Askerlik Hizmet
lerinin gerekleri" kıstası mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik 
teminatı ilkelerini zedelemivecek ölçi-îe ii*kate alınmalıdır.



3 - BİNA DURUMU YÖNÜNDEN

Askeri Yargı Organlarının bina ihtiyaçları bulunma
makla beraber, Askeri Mahkemenin nezdinde kurulduğu Komutanlığın 
kışlası veya karargâhı içinde kurulmuş olması bazı sakıncalar 
yaratmakta, mahkemeye çağrılan sivil sanık ve tanıklarla bilir
kişi, avukat ve müdahillerin giriş çıkışları yönü den bazı güç
lükler ortaya çıkmakta bunun yanı sıra bu kişilerin Askeri 
Bölgeye girmeleri istihbarat bakımından da sakıncalar doğurmak
tadır. Bu nedenle Askeri Mahkemelerin kışla veya karargâh dı
şında bağımsız binalarda yerleştirilmeleri uygun olacaktır.

4 - ARAÇ VE GEREÇ YÖNÜNDEN

Askeri Mahkemelerin araç ve gereç yönünden bütün ih
tiyaçları ilgili komutanlıkça karşılanması nedeniyle bu bakım
dan herhangi bir sorunu bulunmamaktadır.

II- DİSİPLİN MAHKEMELERİ

A - YASAL DAYANAK

1 - Bugünkü durum

1961 Anayasasının 138 nci maddesine göre örgütlen
miştir. Anayasanın bahis konusu maddesindeki direktife göre 
yürürlüğe sokulan 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu Yar
gılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları hakkındaki Kanunda 
Disiplin Mahkemelerinin kuruluşu görev ve yetkileri organları 
yargılama usulü ile Disiplin Suç ve Cezaları gösterilmiştir.



2 - Yeni Anayasanın Getirdiği Değişiklikler

1982 Tarihli Yeni Anayasamız Disiplin Mahkeme
lerinin varlığını olduğu gibi muhafaza edip herhangi bir de
ğişiklik getirmemiştir.

B - KURULUŞU

477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kurulusu vargılama 
Usulü ve Disiplin Suç ve Cezalar Hakkındaki Kanunun 1 nci mad
desine göre;

"Disiplin Mahkemesi; Alay, Tümen, Kolordu (Dz. ve Hv.da 
eşidi) Komutanlıkları, J.Gn.K.lığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile 
M.S.B.lığı Müsteşarlığı ve Gn.Kur.Bşk.lığı nezdinde kurulur. 
J.Gn.K.nın Kuvvet Komutanlarının ve M.S.B.lığı Müsteşarının gös
tereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğruya Gn.Kur.Bşk.lığınca 
diğer komutanlıklar veya Askeri Kurum A'irlikleri nezdinde de 
Disiplin Mahkemesi kurulabilir."

Disiplin Mahkemesi, biri Başkan ikisi üve olmak üzere 
üç subaydan kurulur. Astsb. Erbaş ve erlerin yargılanmalarında, 
üyelerden biri Astsubaylardan seçilir.

Başkan ve üyeler ile yedeklerin nezdinde disiplin mah
kemesi kurulan komutan veya askeri kurum amiri tarafından her 
yılın Aralık ayında bu mahkemenin yetkisine giren birliklerdeki 
subay ve astsubaylar arasında;, kıt'ava veya askeri kuruma katılış 
sırasına göre ve değiştirilmemek üzere bir yıl işin seçilirler.
Bu sıra ancak zorunlu hizmet sebepleri ile değiştirilebilir.



Başkan ve üyelerin en az bir yıl kıt'a veya askeri 
kumullarda hizmet görmüş olmaları, taksirli suçlar dışında 
bir cürüm ile hükümlü bulunmamaları, sanığın astı olmamaları 
ve Başkanın en az Yüzbaşı rütbesinde bulunması şarttır.

Her Disiplin Mahkemesi kurulan yerde bir de disiplin 
subayı bulunur. Disiplin subayı prensip olarak askeri hakimler 
arasından atanır. Adli Müşavirlik teşkilatı olan komutanlık 
disiplin mahkemelerinde bu adli müşavirler aynı zamanda disip
lin subayı görevini de yaparlar.

Askeri Hakim sınıfından disiplin subayı atanmamış 
olması halinde Tgm.-Bnb. rütbesindeki subaylar arasından bir 
disiplin subayı komutan tarafından seçilir.

Disiplin mahkemelerinin görevleri adı geçen kanunda 
gösterilen suçlara ilişkin davalara bakmaktadır. Bu suçlar as
keri mahkemelerin görevine giren suçların hafif şekilleridir.

C - KADRO VE PERSONEL DURUMU

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde halen 276 Disiplin 
Mahkemesi mevcuttur. Bunlardan 230 adedi K.K.K.lığı, 22 adedi 
Dz.K.K.lığı 25'i de Hv.K.K.lığı bünyesinde görev yanmaktadırlar.

Sayıları 10'u geçmeyen bazı önemli Disiplin Mahkeme
lerine Askeri hakim sınıfından disinlin subayı atanmakta ise de, 
Sıkıyönetim ilânından bu yana bu disiplin subayları çeşitli 
Synt.As. Mahkemelerinde görevlendirildiklerinden halen hiç bir 
disiplin mahkemesinde askeri hâkim sınıfından disiplin subayı 
bulunmamaktadır.
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SENELERE GÖRE IS

SENESİ 1977

Gelen iş 
Çıkan iş 
Devir

Gelen iş 
Çıkan iş 
Devir

11478

10586
892

1978
12794

11432

1360

Gelen iş 
Çıkan iş 
Devir

1979

10174

11238
342

Gelen iş 
Çıkan iş 
Devir

1980

11987

11238

749

Gelen iş 
CiKan iş 
Devir

1981
11383

11586

331

BİNA DURUMU

DURUMU

Disiplin mahKemeleri devamlı vazifeli olmayın, frörev 
oldukça toplandiKİarından belirli müsıa<il bir caligma binasına



sahip değildirler. Komutanlık Kh.nın bir unsuru olan Disiplin 
Subaylığında görev ifa eden bu mahkemeler çok zaman ayrı bir 
duruşma salonlarına sahip olmayıp askeri mahkemesi olan yerde 
görev yapan Disiplin Mahkemeleri askeri mahkemenin salonundan 
yararlanmaktadır.

F - ARAÇ GEREÇ DURUMU

Araç gereç ve her türlü ihtiyaçları Komutanlıkça 
karşılandığından müstakil ödenekleri bulunmamaktadır.

G - SORUNLAR VE ÖNERİLER 

1 - Kuruluş Yönünden

Disiplin Mahkemelerinin tüm üyeleri hukuka ya
bancıdır. Böyle bir hey'etin iki aya kadar hürriyeti bağlayıcı 
ceza tayin edebilmesi bir hayli düşündürücüdür. Bu nedenle Di
siplin Mahkemeleri tek hâkimli mahkeme şekline dönüştürülüp, 
bunlara olan bir çok adlî hatanın önüne geçilemez.

Yukarıda önerdiğimiz düzenlemeye gidildiği tak
dirde halen askeri mahkemelerin is yükünü artıran hafif ni
telikteki bir çok suçların disiplin mahkemelerinin görev ala
nına sokulması da olanak dahilinde olacaktır.



Askeri mahkemelerin genellikle 2-3 ili içine 
alan bir yetki alanına sahip olmaları nedeniyle bu tür bir 
uygulamanın ziyadesiyle faydası olacak basit bazı suçlar için 
ilgililerin askeri mahkemenin bulunduğu yere gitmeleri güç
lüğü ortadan kalkacak, suçun işlendiği yerin disinlin mahke
mesinde yargılama sonuçlandırılacaktır.

Disiplin Mahkemelerine bırakılacak suçlar ara
sında yoklama kaçağı, saklı, bakaya gibi suçlar sayılabilir.

2 - Kadro ve Personel Yönünden

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Disiplin Mahke
melerinin hiç bir üyesinin hakimlik niteliğine sahip olmaması, 
bunun yanı sıra az çok bir teminat sayılabilecekken disiplin 
subayı olarak askeri hakim sınıfından bir görevlinin atanmamış 
olması fahiş adli hatalara sebebiyet vermektedir. Bunun önüne 
geçmek için hâkim sınıfından bir görevlinin bulunduğu tek hâ
kimi i Disiplin Mahkemeleri kurulmalıdır.

3 - Diğer sorunlar

Disiplin Mahkemeleri Komutanlık Ka'-areâhında 
bulunmak zorunda olduklarından araç, gereç ve bina sorunu 
mevcut değildir.



III- ASKERİ CEZA VE TUTUKEVLERİ 

A - YASAL DAYANAK

As.C.K.nun 39 ncu maddesine göre;

1 -"Askeri şahıslar hakkında hükmedilen aşağıda ya
zılı cezalar Askeri hapishanelerde infaz olunur :

a - Subaylarla askeri memurlar hakkındaki tart ve 
ihracı mucip olmayan ceza hükümleri,

b - Askeri öğrencilerin okullarından kayıtlarının 
silinmesini icabettirmeyen ceza hükümleri,

c - Eratın askere girdikten sonra islediği suç
lardan dolayı 6 ay veya daha az ceza hükümleri,

d - Herhangi bir mahkeme veya hey'et tarafından 
verilmiş ve katileşmiş para cezasından çevrilme 6 ay ve daha 
az ceza hükümleri,

2 - Resmi bir kıyafet taşıyan rütbeli veya rütbesiz 
askeri şahıslar hakkında herhangi bir makam veya mahkeme tara
fından verilen tevkif müzekkereleri askeri tevkifhanelerde 
infaz olunur."

Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan 4.11.1976 
tarih ve 13-1 Sayılı Askeri Ceza ve Tutukevleri Yönergesi As
keri Ceza ve Tutukevlerinin Kuruluş ve Yönetimine ilişkin çe
şitli hükümler öngörmektedir.



B - KURULUŞ

Nezdinde Askeri Mahkeme kurulan Kıt'a Komutanı veva 
Askeri kurum amirleri emrinde bir askeri ceza ve tutunevi bu
lunur. Aynı yerde birden ziyade askeri mahkeme varsa nezdinde 
askeri mahkeme kurulan kıt'a komutanlıkları veya kurum amir
lerinden kıdemli olanın uygun göreceği bir tek ceza ve tutuk
evi ile yetinilebilir.

Askeri Ceza ve Tutukevlerinin özel, birinci, ikinci 
ve üçüncü sınıf oldukları ile bunların iç ve dıs korumalarında 
görevlendirilecek ve idari işlerde çalıştırılacak personelin 
durumları kadrolarında gösterilir.

Askeri ceza ve tutukevinin askeri savcılıkla hiç bir 
organik kağlantısı yoktur. Sadece Askeri Savcının zaman zaman 
askeri ceza ve tutukevini denetleyip aksaklıkları bir rapor 
halinde komutana sunma yetki ve görevi bulunmaktadır.

- C - KADRO VE PEROSNEL DURUMU

Askeri Ceza ve Tutukevinin amiri müdürdür. Müdürlük 
kadrosuna subay veya astsubaylar atanmaktadır. Diğer görevleri 
ise yine kadro durumuna göre subay ve astsubaylar yürütmekte, 
muhafız ve gardiyan olarak da yeterince er ve erbaş görevlen
dirilmektedir.



D - İŞ DURUMU

SENESİ 1977

Tutuklu
4782

SENESİ 1978

Hükümlü
3214

Tutuklu
5344

SENESİ 1979

Hükümlü
3734

Tutuklu
5178

SENESİ 1980

Hükümlü
3234

Tutuklu
4932

SENESİ 1981

Hükümlü
3123

Tutuklu Hükümlü
4666 3015

(Sıkıyönetim Tutukluları Dahil Edilmemiştir)



E - BİNA. ARAÇ VE GEREÇ DURUMU

Askeri Ceza ve Tutukevleri genellikle kışla içinde 
özel olarak inşa edilmemiş tadilat suretiyle ceza ve tutuk
evine dönüştürülmüş binalardır. Kışla içinde olmaları harici 
emniyet yönünden bir hayli elverişlilik sağlamakla beraber, 
binaların özellikle cezaevi binası olarak inşa edilmemiş 
olması nedeniyle kullanım yönünden güçlükler doğurmaktadır. 
Halen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 6'sı 1 nci sınıf 
15'i 2 nci sınıf, 14'ü 3 ncü sınıf olmak üzere toplam 35 As
keri Ceza ve Tutukevi bulunmaktadır.

Askeri Ceza ve Tutukevlerinin her türlü araç, gereç 
ve malzemeleri Komutanlıkça karşılanmaktadır.

F - SORUNLAR VE ÖNLEMLER

İnfazla doğrudan ilgili olan Askeri Savcının Askeri 
ceza ve tutukevleriyle hiçbir bağlan .ısının olmaması, Askeri 
ceza ve tutukevinin doğrudan doğruya Komutanın emrinde olması 
birçok sakınca yaratmaktadır. Bu bakımdan AsKeri Cezaevlerinin 
görev yönünden doğrudan Askeri Savcıya bağlanmasında bizce za
ruret bulunmamaktadır.



1.1 5. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE 
BAROLAR

I - BUGÜNKÜ DURUM

1-1) Yasal Dayanak:

A - Yürürlükte bulunan mevzuat :

Kanım - 27 Haziran 1 9 3 8 tarihinde kabul edilerek 
1 Aralık 1 9 3 9 tarihinde yürürlüğe giren 3 4 9 9 sayılı Avukatlık 
Kanunu, mesleğin gelişmesinde ve düzenlenmesinde büyük rol 
oynamıştır. Değişen ve gelişen şartlara cevap vermesini sağ
lamak üzere pek çok değişiklikler yapılmışsa da, bunlarla is
tenen sağlanamadığından tümden değiştirilmesi yolu seçilmiştir.

1961 Anayasa'sının 122. maddesine göre, Barolar ve 
Barolar Birliği, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları 
arasında sayıldığından, Barolarca hazırlanan tasarı pek çok 
değişikliklere tabi tutulmuş ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 
7/4/1969 gün ve 13168 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak üç 
ay sonra, 7/7/1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik - 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 182. 
maddesi uyarınca düzenlenmesi Yönetmeliğe bırakılan hususlar 
ile kanunun uygulanabilmesi için Türkiye Barolar Birliğince 
hazırlanan Yönetmelik Adalet Bakanlığınca onanarak 20. Bubat 1973 
gün ve 1 4 4 5 6 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.



B - 1982 Anayasa'sının getirdiği yenilikler:

1982 Anayasa1 sının 135- maddesi kamu kurumu nite
liğindeki meslek kuruluşlarını yeniden düzenlemiş ve :

Devletin idari ve mali denetimine,

- Amaçları dışında faaliyet gösteren kuruluşların 
sorumlu organlarının görevlerine, ilgili mercilerin istemi ile 
Mahkeme kararı ile son verilmesine ve yerlerine yenilerinin 
seçilmesine,

- Bazı şartlarda ve bazı faaliyetlerin önlenmesi 
bakımından sakınca bulunan hallerde, Uç gün içinde Mahkemeye 
bildirmek şartı ile, mahallin enbüyük mülki amirine organları 
görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılabilmesine,

Organların seçimlerinin yargı denetiminde yapıl
masına,

- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşeb
büslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışanların meslek ku
rullarına girmelerinin mecburi olmadığına,

- Bazı faaliyetlerin yasak sayıldığına,

dair yeni hükümler getirmiştir.



C - Üzerinde çalışılan kanun tasarıları :

193? Anayasa'sının yukarıda belirtilen yeni hükümle
rine göre, Barolar ve T.Barolar Birliğinin de tabi olduğu esas
ları tesbit etmek ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda buna göre 
değişiklikler yapmak üzere kanun tasarısı hazırlanması çalış
malarına başlanmıştır. Bu nedenle de, yeni hükümleri taşıyan 
kanun çıkarılıncaya kadar, Baroların ve TBB.nin organlarının 
seçilmesi "diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ile birlikte" bir kanunla ertelenmiştir.

1-2) Kuruluş :

A - Avukatlar :

Avukatlar, hukukî münasebetlerin düzenlenmesine, her- 
türlü hukukî mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkanivete 
uygun olarak çözümlenmesine ve genellikle hukuk kurallarının 
tam olarak uygulanması hususunda yargı organları ve hakimlerle 
resmi ve özel kurul ve kurumlara yardım etmek amacı ile görev 
yapan ve bu amaçla bilgi ve tecrübelerini Adalet hizmetine ve 
kişilerin yararına tahsis eden meslek mensuplarıdır. Avukatlık 
kamu hizmeti ve serbest meslektir. Avukatların faaliyette bu
lunabilmeleri için Barolara kayıt olmaları zorunludur. "1932 
Anayasa’sının, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi te
şebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışmalara ait yeni 
hükmün getirdiği istisna hariç"

Halen 18217 avukat faaliyet göstermektedir.
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B - Barolar :

Bölgesinde en az 15 avukat bulunan her il merkezinde 
baro kurulabilmektedir. Baro kurulmayan iller en yakın Baroya 
bağlanmaktadır. Bugün 61 ilde Baro bulunmaktadır. Bilecik, 
Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Tunceli de Baro kurulama
mıştır. Buradaki avukatlar en yakın ildeki Baroya kaydolmakta; 
hizmetleri bu Barolarca karşılanmaktadır. Baroların organları ,■

1 - Genel kurul,
2 - Yönetim kurulu,
3 - Baro Başkanlığı,
4 - Baro Başkanlık Divanı,
5 - Baro Disiplin Kurulu,
6 - Baro Denetleme Kurulu dur.

C - Türkiye Barolar Birliği :

Baroların belli oranda delegelerinin katılması ile 
Türkiye Barolar Birliği ilk defa 1969 vılında kurulmuştur. 
Organları :

1 - Genel kurul,
2 - Yönetim Kurulu,
3 - Birlik Başkanlığı,
4 - Başkanlık Divanı,
5 - Disiplin Kurulu,
6 - Denetleme Kurulu dur.



D - Personel :

TBB. ve Barolar, kendi hizmetlerinin aksamadan yerine 
getirilebilmesi ve görevlerini hakkıyle yapabilmeleri için, im
kânları nisbetinde personel çalıgtırmaktadır.

I-3) Kadro Durumu :

Çalıştırılan personelin kadro durumunu, imkânlarına 
göre TBB ve Barolar kendileri düzenlemektedirler.

1-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim ;

Avukat olabilmek için Hukuk fakültesini bitirmek, 
belli şartları taşımak ve bir yıl staj yapmak gerekmektedir. 
Stajın altı ayı Mahkemelerde 6 ayı da Avukat yanında olmak
tadır. Hizmet içi eğitim yanılmamaktadır. Staj ücretsizdir.

I-1}) Çıkarılan ve devredilen işler :

TBB ve Barolar yıl içindeki işlerini imkânları nis
betinde bitirmeğe ve ertesi vıla devretmeğe çalışmaktadırlar.

1-6) Bina ve lojman durumu :

Her adalet dairesinde, bölgesinde bulunduğu baro için 
ihtiyaca yetecek nitelikte yer alması zorunluğu yasa ile geti
rilmiştir. Bu nedenle, Mahkemelerin bulunduğu binanın imkânına 
göre Barolara bir yer tahsis edilmektedir. TBB. için böyle bir 
hüküm yoktur. TBB. kendi imkânları ile bir bina sahibi olmuştur

Avukatlar için lojman bahis konusu değildir.



I-7) Araç ve gereç durumu ;

Her Baro ve TBB her türlü araç ve gereç ihtiyacını 
kendi imkânları ile karşılamaktadır.

II - SORUNLAR

II-l) Yasal dayanak yönünden :

1982 Anayasa'sının getirdiği yeni hükümler gözönünde 
bulundurularak, yasanın aksayan hükümleri mesleğin özellikle
rinde gözönünde bulundurulmak suretiyle, yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir.

II-2) Kuruluş yönünden :

18217 avukatın 11147'si, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 
geri kalan 7070'i de 58 ilde görev yamaktadır. Bu üç büyük ilde 
avukat toplanması diğer illerde avuxatların az olması, savun
manın ve adalet hizmetinin istenen ve beklenen düzeye olmasını 
engellemektedir.

Avukatların sosyal güvencesi, malullük, yaslılık ve 
ölüm dallarında saklanmıştır. Hastalık hali için tam bir güvence 
getirilememiştir.



11 — 3) Kadro yönUnden:

Personel kadrolarını kuruluşlar düzenlediklerinden 
bir sorun yoktur. Ancak, mali bakımdan yeteri kadar güçlü ol
mayan kuruluşlarda gerekli personel çalıştırılamamaktadır.

II-4) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim:

Stajın sekli, süresi, Mahkemelerin iç hacmi ve bina
ların yetersiz ve stajın ücretsiz olması bakımından hizmet ön
cesi eğitim yeterli olmamaktadır.

II-S) Yıllara göre çıkaıı ve sonraki yıllara devredilen isler:

TBB. ve Barolar imkânları ile işleri sonuçlandırmağa 
ve ertesi yıllara iş devretmemeye çalışmaktadırlar. fakat eleman 
yetersizliği nedeniyle tam basarı sağlanamamaktadır.

II-6) Bina durumu:

Mahkemelerin bina sorunu aynı şekilde Barolara da yan
sımaktadır.

TBB. nin de bina sorunu mevcuttur.

II-7) Araç ve gereç durumu :

Ekonomik şartların ağırlaşması nedeniyle ihtiyaçlar 
tam anlamıyla karşılanamamaktadır.



III-A1INMASI ÖNERİLEN TEDBİRLER

Yasal dayanak yönünden:

a - Avukatlık Kanununda değişiklik yapılarak, Kuruluşa 
daha üst düzeyde önem verilmesi; mali destek temini; mali ve 
idari denetimin belli ölçüler içinde sınırlandırılması; Adli 
mercilerle olan ilişkilerinin açıklıkla belirlenmesi; Adli 
yardımın amaçlanan biçimde isleyebilmesi sağlanmalıdır.

b - Avukatların hastalık durumlarında da eüvence içinde 
bulunmaları temin edilmelidir.

Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yönünden:

Avukatlar ile Hâkim ve Savcıların stajları esit koşullarda 
yapılmalı ve staj süreleri içinde Avukat staj yerlerinin bilfiil 
çalışmaları sağlanmalıdır.

Bina yönünden;

Türkiye Barolar Birliği ile barolara, hizmetlerin iyi bir 
şekilde yürütülmesini sağlayabilecek bina ve ver tahsis edil
melidir.



lol6 ÇOCUK MAHKEMELERİ

I - BUGÜNKÜ DURUM

1 - Yasal dayanak :

A - Yürürlükte bulunan mevzuat :

a - Kanun :

Bugünkü modern hukuk anlayışında, sırf yaşının
küçüklüğü yüzünden çocuğa daha hafif bir ceza tatbiki ve özel
likle çocuğun henüz suç işlemeden evvel adli yönden korunması
öngörülmektedir.

Genellikle, çocuğun kişiliği yaşı ile orantılı 
bir şekilde geliştiğinden, çocuk suçluluğunda, "uygulanacak 
tedbirler" ve "Cezai sorumluluk" en önemli iki konu olarak ken
disini göstermektedir.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 1 Haziran 1932 
günü yürürlüğe giren "7.11.1979 tarih ve 2253 sayılı Çocuk Mah
kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun" 
15 yaş sınırını benimsemiş ve küçüklere uygulanacak tedbirleri,
II yaşını bitirmemiş küçükler hakkında uygulanacak cezaları, 
tedavi kurumlarına yerleştirme; korunmaya muhtaç küçükler hak
kında tedbir uygulamaları konularını ayrı ayrı ele almış ve 
hükme bağlamıştır.



Anılan kanun, suçlu çocuklar hakkında uygulanacak 
cezaları ve tedbirleri kapsamıpa aldığı gibi özellikle suc is
leme temayülü bulunduğu tesbit edilen çocukları da ele almış, 
bunların topluma kazandırılmalarını sağlayacak önlemleri be
lirlemiş diğer taraftan çocuk mahkemelerinin kuruluşlarını, 
görev ve yargılama usullerini de tesbit etmiştir.

b - Tüzük:

Bu konuda hazırlanmış tüzük bulunmamaktadır.

c - Yönetmelik :

"2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kurulusu, Görev 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun" un 31 ve 32 nci maddeleri 
uyarınca hazırlanan, "Çocuk Mahkemelerinin Kurulusu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yö
netmelik", 3İ Mayıs 1982 tarih ve 17710 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 1 Haziran 1982 günü yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

2 - Kuruluş :

"2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kurulusu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun"un 1 nci maddesinde:

" Her il ve asliye mahkemesi teşkilatı bulunan her 
ilçede, bir çocuk mahkemesi kurulur. İllerde kurulan çocuk mah
kemeleri bir Başkan ve iki üyeden teşekkül eder. İlçe ve merkez 
ilçelerdeki çocuk mahkemelerinde ise bir hâkim bulunur.



İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla 
çocuk mahkemesi kurulabilir.

İl merkezlerindeki çocuk mahkemeleri, ağır ceza mah
kemesi; ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkemeleri, asliye 
ceza mahkemesi derecesindedir.

İl ve ilçe çocuk mahkemelerinde görev yapacak hâkimler 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından doğrudan doğruya 
bu mahkemelere atanabilecekleri gibi iş ve kadro imkânları nazara 
alınarak, görevli oldukları mahaldeki çocuk mahkemeleri nezdinde 
yetki ile de görevlendirilebilirler."

Hükmü yer almaktadır.

Kanunun 4 ncü maddesi ise "Savcılık Teşkilatı" baş
lığını taşımakta olup bu maddede:

"Bu Kanuna göre Savcılık görevi, çocuk mahkemelerinin 
bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Savcısı veya görevlendireceği yar
dımcıları tarafından yerine getirilir."

Denilmektedir.

İllerdeki çocuk mahkemelerinde görev alacak, Başkan ve 
üyelerin; tercihan, daha önce ilçe veya merkez ilçelerdeki çocuk 
mahkemelerinde görev yapmış olmaları, 30 yaşını bitirmiş bulun
maları ve çocuk sahibi olmaları, kadro imkânlarının elverdiği 
oranda ayrı cinsten bulunmaları; ilçe ve merkez ilçelerdeki ço
cuk mahkemelerinde görev alacak hâkimlerin de, öncelikle çocuk 
sahibi olmaları; kanunun 2 nci maddesinde öngörülmüştür.



47 maddeden oluşan 2253 sayılı Kanunda ayrıca 5 Geçici 
Madde yer almaktadır. Bunlardan kuruluşa ilişkin Geçici 1 nci 
maddede :

"Çocuk Mahkemelerinin bütün yurtta kuruluğu ve bu 
kanunda yazılı müesseseler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren beş yıl içinde tamamlanır."

Geçici 2 nci maddede :

"Çocuk Mahkemeleri kurulmamış olan yerlerde kurulun
caya kadar, küçükler tarafından işlenen suçlara ait soruşturma 
ve kovuşturma bu kanunda yazılı usullere göre görevli mahkeme 
ve Cumhuriyet Savcılığınca yapılır. Su kadar ki, küçükler hak
kında bu kanunda gösterilen tedbir ve cezalar uygulanır."

Denilmektedir.

Yukarıda değinilen geçici 5 nci madde hükmü uyarınca 
Çocuk Mahkemelerinin bütün yurtta kuruluşları 1.6.1987 tarihinde 
tamamlanacaktır.

Çocuk mahkemelerinin kurulusuna ve mahkemelerde görev 
alacak hâkimlerin tesbitine ilişkin çalışmalar, Adalet Bakanlığınca 
sürdürülmektedir,



Bu gün için her hangi bir yerde Çocuk Mahkemesi 
kurulmamıştır. Ancak, geçici 2 nci madde hükmü uyarınca, tüm 
yurtta Cumhuriyet Savcıları ve Mahkemeler, küçükler tarafından 
işlenen suçlarda, soruşturma ve kovuşturmaları bu Kanunda be
lirtilen esas ve usullere göre yapılmakta ve küçükler hakkında 
bu Kanuna göre tedbir ve ceza uygulamasına başlamış bulunmakta
dırlar.

II - SORUNLAR

a - Adli vargı kısmında belirtildiği üzere ülke
mizde hâkim ve Cumhuriyet Savcısı kadrolarında büyük açıklar 
kendini göstermektedir. Henüz bu kadrolar doldurulmamış iken 
ayrıca çocuk mahkemelerinde görev yapmak üzere hâkim ve Cum
huriyet Savcısı tefriki bir sorun oluşturmaktadır.

b - 2253 sayılı Kanun ile buna ilişkin yönetmelikte
kurulması öngörülen kurumlar ile çocuk mahkemeleri nezdinde 
görevlendirilecek gözetim ve denetim görevleri ve sosyal hizmet 
uzmanı, sosyal hizmet uzman yardımcısı, pedagog, psikolog, psi-^ 
kiyatr gibi gözetim ve denetim delegelerinin yeterli sayıda bu
lunmadıkları bir gerçektir.

Anılan kurumlar ile teknik ve uzman elemanların 
yeterli sayıda ve göreve hazır olarak bulundurulmaları ve tüm 
mahkemeler kurulunca hemen atanmalarının zorluğu diğer bir so
run oluşturmaktadır.
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c - Çocuk Mahkemelerini kurmuş ve faaliyete geçir
miş olan Batı ülkelerde, bu mahkemeler tamamen müstakil binalar
da görev yapmaktadırlar. Adli yargı kısmında da değinildiği 
üzere bugün mevcut mahkemeler için yeterli bina bulunmamaktadır. 
Bu nedenle çocuk mahkemelerinin bina konusunda ortaya çıkan bu 
durum önemli bir sorundur.

III-ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİRLER

a - Çocuk mahkemelerinde görevlendirilecek yeterli sayı
da hâkim temini için gereken çalışmalar yapılmalıdır.

b - 2253 sayılı Kanunun öngördüğü kurum ve kuruluşlar 
oluşturulmalı yeterli sayıda teknik ve uzman personel sağlan
malıdır.

c - 1987 yılından önce, ilk aşamada kanunun amacına 
uygun bir şekilde uygun görülecek bazı illerimizde en kısa za
manda çocuk mahkemeleri kurularak, faaliyete geçirilmeleri sağ
lanmalıdır.

d - Çocuk mahkemelerinin müstakil binalarda görev yap
maları için bina sorununa hassasiyetle eğilinmeli gereken plan
lama ve bu planı uygulamak için mali destek ve kaynak temin 
edilmelidir.



16,1, ANKARA KÜÇÜKLERİ KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara İli (Keçiören) Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğünün 
kuruluş, çalışma durumu ve sorunları konusunda yapılan, küçük ve 
özet araştırma.

YÖNTEM :

Değinilen Ttonuda geniş kapsamlı bir araştırmaya girmek, uzun 
incelemeler yapmak, kaynak aramak yoluna, gidilmeden, ilgililerle 
karşılıklı görüşme ve alınan bilgilerle .yetinme yolu seçildi. "Kar
şılıklı konuşma" uygulaması izlenirken örgütün yasal dayanağı, gö
revleri, çalışma biçimi, bunlar arasında karşılaşılan güçlükler, 
ortaya çıkan sorular üstünde duruldu. Bulunabildiği ölçüde sayılar 
istendi; ilgili bölümlerine aktarıldı.

YAS Al, DAYANAK :

Şubenin başı, amiri durumunda bulunan kişice, örgütün bir 
"emir"le kurulmuş olabileceği, ancak böyle bir emrin bulunamadığı 
belirtildi. Hukuk metinlerinden, 2559 Sayılı Polis Vazife ve.'Selâ- 
hiyet Kanununun 26 ncı maddesinde yeralan "Bu Kanunun tatbik sure
tini gösterir bir nizamname yapılacaktır." hükmüne dayanılarak dü
zenlenen, 25 Nisan 1930 günlü Resmî Gazetede yayımlanan "Polis 
Vazife ve Selâhiyet Nizamnamesi"nin 2 nci maddesi (C), (Ç) ve (D) 
bentlerinde bulunan hükümlerin yasal dayanak sayılacağı söylendi:

Tüzüğün 2/C bendi :

"Polis, sokaklarda dolaşan ve oturduğu yeri haber vermekten 
aciz bulunan kimseleri ve çocuklarla acizlerin kanuni mümessille
rini tahkik ederek kendilerine tevdi eder. Kanuni mümessilleri



bulunmadığı takdirde, buluncaya kadar teşkilâtı olan mahallerde 
içtimai muavenet miimesseselerine veya mahalli belediyesine tes
lim eder."

Hükmünü taşır.

(Ç) ve (D) bentleri de yukarıya olduğu gibi alınan hükme 
benzer durumları düzenler.

ÖRGÜT VE PERSONEL DURUMU :

Ankara Keçiören Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğünün 1967 yı
lında, Ankara İli Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir "büro" olarak ku
rulduğu» 1976 yılında da "Şube Müdürlüğü" biçimine getirildiği 
bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen, 
TKK-Teşkilât Malzeme Kadro-adı verilen ki.abın 147 nci sırasında 
olduğu görüldü. Bu kitapta, şubenin kuruluş ve personel durumu 
bir çizelgedejer alır. Şubenin başında bir şube müdürü ile yar
dımcısı görülür; şube üç büro olarak çalışır.

1- İdare Kirosu :

a- Büro amiri 1 komser
b- Büro memuru- 2 polis memuru

2- Suçlu Küçükler Bürosu

a- Büro amiri
b- Amir Yard

d- Büro memuru
c- Kısım amiri

1 Başkomser 
1 Komser 
.1 komser yrd. 
10 polis memuru.



3- Sosyal Yardım ve Suçu Önleme Bürosu :

a- Büro amiri 1 Başkomser 
1 komserb- Büro amiri

d- Büro memuru
c- Kısım amiri 1 komser yrd.. 

10 polis memuru

Açıklanan duruma göre şubenin personel sayısı, bir bekçiyle 
32 (otuziki) dir. Ancak, düzenlenen ve uygun bulunan bu kadroya 
karşılık, bugün çalışanların toplamı bir bekçiyle l8(onsekiz) 
sayısında olduğu saptandı. Onbeş kişiye daha ihtiyaç duyulduğu 
ileri sürüldü.

GÖREV VE ÇAEIŞKA :

Yukarıda iş bölümü ve görev durumu yazılan Küçükleri Koruma 
Şube Müdürlüğünün üç büro halinde çalıştığı ya da çalışacağı gö
rülmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi, İdare işleri Bürosu 
daha çok yönetim işleri konularını yürütmektedir. Adı geçen büro 
üstünde durulmasına, ayrıntılara girilmesine gerek bulunmamaktadır.

TKK'da yer alan çizelgede ikinci büro, "Suçlu Küçükler Bürosu" 
dur. Bu büron-n kâğıt üstünde adı, personel sayısı varsa da, bu 
hizmetin yürütülmediği belirtildi. Nedeni olarak, gerek bina yeter
sizliği, yer darlığı ve personel yokluğu, araç gereç bulunmadığı 
sayıldı. Bu görevin asayiş hizmetleri bölümünün 2 nci şubelerinde, 
normal karakol ilgililerince yürütüldüğü anlatıldı. Bu yüzden her
hangi bir biçimde bilgi verilmedi.



Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğünün 3 sayılı bürosunca "başı
boş, kaçak, terkedilen, yitik ve buluntu çocukları izlediği, bun
larla ilgili iş ve işlemleri yürüttüğü belirtildi. Çalışmalar için 
herhangi bir yönetmelik ya da yönerge olmadığı, olaylara göre yol 
ve yöntem bulunduğu anlaşıldı.

Olayın ya da çocukların durumuna göre bir ayrım yapılarak 
çalışıldığı, açıklamanın da bu biçimde yapıl masının yerinde olacağı 
düşünüldü.

Başıboş Çocuklar :

Anası babası çalışan, okula gitmeyen, bir işi de olmayan ço
cuklardır. Bunlar parklar, istasyon, otogar gibi herkese açık yer
lerde gezer dolaşırlar. Kimileri kötü yola düşerler. Görevimiz bun
ları izlemek, yakalamaktır. Bu iş için Sivil memurlar görevlendiri
lir. Resmi giysili polisi görünce kaçarlar, saklanırlar. Sivil giy
me izni alınır, öyle göreve çıkılır.

Bu yoldan bulunan, yakalanan çocuk şubeye getirilir, ifadesi 
alınır, ailesi bulunur,-ana babaya, çocuğa nasihat edilir-onlara 
teslim edilir.

Kaçak Çocuklar :

Bunlar ana babasına kızan kendi ölçülerinde nedeni olan, bu 
yüzden evlerinden kaçan çocuklardır. Çoğunlukla 10-15 yaş kumeein- 
dedirler. Bu gibiler de yine çoğunlukla herkese açık yerlerde dola
şır, oralarda bulunurlar.



Ele geçen çocuk şubeye getirilir, ifadesi alınır, bir tuta
nak düzenlenir. Ailesi aranır. Adresi alınır, telefon, telsiz 
ve kimi araçlarla ilişki kurulur, ya ana baba gelir çocuğunu 
alır, ya da bir memurla teslim işi yerine getirilir.

Kaçak çocuk Ankara dışından, başka ilden ise:

Yine aynı işlemler yapılır. Ana babasıyla ilişki kurulur.
Ya kendileri gelir alınlar ya da görevlendirilen bir memurla 
gönderilir, çocuk teslim edilir.

Yol Parası:

Yol parası ödenir; ancak önceden ödeme yapılmaz; görev ye
rine getirildikten, yani dönüldükten sonra ödenir. Memurun parası 
yoksa: Böyle durumlarda bir yerlerden bulunur, (borç alınır) 
görev yapılır.

Terk Edilen (Bırakılan) Çocuklar:

Bunlar, parklara, cami avlularına, çöp bidonları yanma 
bırakılan, anası ya da pabasınca atılan bebeklerdir. Çoğunlukla 
birkaç aylıktırlar. Sayısı da bir hayli kabarıktır. Bu gibiler 
"gayri meşru" çocuklar. Çoğu kez kimlikleri de bilinmez. Terk 
sonu bulunan bebekler Şubeye getirilir. Doğal ki, bunların bakımı 
çok zordur.

İlk işimiz, Atatürk Çocuk Bakım Yurdu, ya da Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı Atatürk. Bakım Yuvasıyla temas kurmaya çalışır. En 
kısa sürede oralara teslim etmek olur. Bu gibilerin, aransa da 
ana babası bulunamaz.



Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilir; yuvada veya yurtta sürekli 
kalması için müdürlüğün onayı gereklidir. Bunu;da izleriz, görevi
mizden sayılır. Ayrıca kimlik alınması ya da düzenlenmesi için 
Nüfus İdaresine başvururuz. Butun bunlardan sonra, bu konudaki 
görevimiz bitmiş olur.

Buluntu-Kayıp-Yitik Çocuklar :

Buluntu çocuklar 4-6 yaş arasında olurlar. Bu gibiler, çarşı 
pazarda ana babası yitirilenler, sokakta oynarken evini, yolunu 
şaşıranlardır. Bu çocuklar bulunduğunda da şubeye getirilir, aile
leri aranır. Öteki konularda olduğu gibi, bu hususta da Polis 
Radyosunun yardımı çok buyuk olmaktadır. Polis Radyosu çocuğun 
"eşgalini" vererek duyuru yapar. Mutlu bir denk düşmedir kı, özel 
likle Ankara'da Polis Radyosu çoğu evlerde dinlenir; şarkı, türkü
sü boldur. Bu nedenle de çocuğu yiten ana baba duyar duymaz ge
lirler. Ancak bulunan çocuğun evlât olduğunun kanıtlanmasını is
teriz. Gerçekte, çocuk ailesini görünce tanır; bu durum bir kolay
lık sağlar.

Şubeyle İlgili Sayısal Bilgiler :

Ankara Valiliği Keçiören Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğü 
çalışmaları konusunda, araç gereç ve yerleşim yerleriyle ilgili 
sayısal bilgiler de elde edilmiştir. Şube kayıtlarına gore, on 
yıllık sure içinde, haklarında işlem yapılan çocuxlarla ilgili 
sayısal durum çizelgesi şöyle bir gorunum vermektedir.



ON YILLIK, TERK, 
GÖSTERİR ÇİZELGE

BAŞIBOŞ, KAÇAK ÇOCUK SAYISINI

Yıllar Terk Başıboş Kaçak Toplan
1971 32 91 109 232
1972 27 82 116 225
1973 29 71 95 195
1974 30 86 102 218
1975 36 36 100 172
1976 35 42 112 189
1977 27 83 196 224
1978 50 84 96 230
1979 42 78 75 195
1980 39 70 84 193
1981 40 106 73 • 219

TOPLAM 387 829 1.076 2.292

İlgili biriminden alınan olduğu gibi yukarıya yazılan, on 
yıllık dönem sayıları aşırı ölçüde iniş ve çıkış göstermekte, 
toplam ortalaması ikiyüz (200) dolayında dolaşmaktadır. Ancak, 
bu sayının gerçekten Ankara kentindeki başıboş, kaçak ve benzeri 
butun çocukları da kapsadığı da ileri sürülemez. Çünkü, bunlar 
ele geçen, ilgili birimince işlem yapılan, kayıtları alınanlardır, 
Ele geçmeyen, bulunmayan, yakalanmayanlar olduğu da yatsınamaz. 
Böyle bir durumun başta personel, sonra araç ve gerece bağlı ol
duğunu da benimsemek gerekir.



Mevcut Personel Sayısının :

Başkomser 1
Komser Yrd. 2
Polis Memuru 13 .
Bekçi 1
Yr. Hiz. Sı. 1
Toplam 18,

Bulunması gereken, ideal olan personel sayısı değil de, TMK- 
Teşkilât Malzeme Kadro-çizelgesinde bu sayı 32 olarak belirtilmek
tedir.

Mevcut Araç ve Gereç Durumu :

Binek Oto 1
Araç Telsizi 1
El Telsizi 1
PTT Telefonu 1
Muhtelif Tabanca 16

TMK da Belirtilenler :

Binek Oto 2
Minibüs 3
Biren 3
Araç Te İz is i 3
El Telsizi 2
PTT Telefonu 1



Muh. Tabanca 31
Foto Makinesi 1
Video Teyp 1
Teyp 1
Sinema Makinesi 1

Mevcut araç gereçlerle TMK'da gösterilen araç, gereçler ara
sında ne ölçüde fark olduğu hemen göze çarpmaktadır. Oysa, bunla
rın hiç birisi gerçek ya da ulaşılması istenen durumu ortaya koy
mamaktadır. Hele mevcut durum, personel, araç ve gereç bakımından 
pek basit, "Örgüt var" denilsin düzeyinde kalmaktadır.

Ülke nüfusunun, özellikle Ankara nüfusunun hızla arttığı göz- 
önüne alınırsa, şube iş hacminin de artacağını söylemenin hiç de 
geleceği görmek biçiminde yorumlanamıyacağı düşünülmektedir.

Bina ve Yerleşim Burumu :

Küçükleri Koruma Şuba Müdürlüğünün yerleştiği yapının durumu, 
yerleşim biçimi de yerinde görüldü. İlk önce söylenebilir. ki,mev 
cüt personel sayısı bakımından bile yetersizdir. Yapının içindeki 
bölümler, kullanılış biçimi de belirtilerek şöylece sıralanabilir:

21- 8 m lik Müdür odası,
22- 5 m lik Müdür Yardımcısı odası (Aralıktan bozma)
23- 10 m lik memurlar odası,

(16 memurun oturması, yazı işlerinin yürütülmesi, iş ve 
işlemlerin yapılması....)
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2 ~~4- 5 m lik bir oda,
(İçinde ranza biçimi üstüste iki karyola, çocukların 
kalması yatması için kullanılır.)

5- Birde WC

6- Sayılan odaların kapılarının açıldığı bir aralık 
(Sayılan yerlerin ısıtılması için bir soba kurulur.)

Değinilen odalarda bulunan masa, sandalye-ve öteki nesneler 
üstünde durulmasına gerek görülmemiştir. Çünkü, bu olçude kuçuk 
odalara gerçek ihtiyacı karşılayacak nesnelerin konulması mumkun 
değildir. Şöyle bir örnek verilebilir, bulunan çocuğunu teslim 
almaya gelen ana-babanın oturabileceği bir yer bulunmamak tadır. 
Hangi odaya girseler, ayakta durmak zorunda kalırlar. Böyle bir 
halin ya da görünüşün iç açıcı olacağı söylenemez.

İlk bakışta akla gelen ve ihtiyaç duyulan yerler; el 
yıkama yeri, gerek çocukların gerekse personelin yemek yiyebile
ceği ayrı bir salon vb. sayılabilir.

Bir 3özcükle bina yetersizdir.

Yukarıda bir yerde değinildiği gibi, bina yetersizliği kağıt 
üstünde gösterilen görevlerin yerine getirilmesini değil, g.ınluk 
işlerin bile yürütülmesine bir engel getirmektedir. Bu neaenle de 
en az düzeyde bile olsa ihtiyacı karşılayacak bir binaya gerek 
bulunmaktadır.



Genel Bilgiler

Başlangıçta küçük "bir büro olarak kurulan, daha sonra Küçük
leri Koruma Şube Müdürlüğü haline çıkarılan Şube Müdürlüğü, Ankara 
Valiliği Emniyet Müdürlüğü örgütü içinde yer alırsa da, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün Asayiş Dairesi uzantısıdır.

Ankara'dan başka, öteki kimi illerde de bu tür kuruluşlara 
gidilmiştir. Bunlardan en eskisi 1961 yılında kurulanı, İstanbul 
İlinde bulunanıdır; kendi ölçülerimize göre tam teşkilâtlı olanı
dır. Ayrıca İzmir, Bursa, Eskişehir'de de vardır. Düşünülen ve is
tenilen olur k i, her il merkezinde, çok küçük personeli içeren bu 
tür bir kuruluşa gidilsin.

Yukarıda sayılan iller dışında, şube tarafından yürütülen 
görevlerin, o yer emniyet örgütünün asayiş bölümünde çalışan per
sonelce yerine getirilmekte, varsa yurt ve yuvalara yerleştirmeye 
uğraşılmaktadır. Çalışma kapsamına giren çocuklar, 0-18 yaş arasm- 
dakilerdir. Onsekiz yaşını bitirmiş olanlarla ilgilenme söz konusu 
değildir.

Çalışmaların en önemli ya da en zor durumu, özürlü ve sakat 
çocukların yerleştirilmesidir. Bunları yurt olsun, yava olsun hiç
bir kozuma ve kuruluş almamakta, birimin üstünde kaldığı söylen
mektedir.



Şöyle bir örnek anlatıldı

Geçen ay, Ekim/1982, on yaşlarında, felçli, sağır dilsiz bir 
kız çocuğu bulundu. Aydınlıkevler Karakolundan, Şube Kudurlüğümüze 
getirildi. Yuvaya başvurduk, Sağlık Müdürlüğüne taşıdık kimse alma
dı, kabul etmedi. Üstümüzde kaldı. Bu binada kalması, burada bakıl
ması kolay değil, bir hemşire, hastabakıcı, ya da bayan hizmetli 
bulunmadığı, memurların hepsinin de erkek olduğu düşünülürse, zor
luk daha da iyi anlaşılır.

Durum valiye kadar götürüldü, vali bey araya girdi, onun emriy
le Aydınlıkevler Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ortopedik Özürlüler 
Okuluna geçici olarak yerleştirildi. Süre konulmadı, ancak her da
kika düşünülmekte, .üstünüze bırakılması mümkün bulunmaktadır.

Ödenek Durumu :

Bu konuda kesin kayıt incelemesine girişilmemiş, söylenenlerle 
yetinilmiştir. Şubeye getirilen çocukların yemesi, içmesi ve benzer 
harcamalar karşılığı son beş yıl içinde verilen ödenek toplamının 
50 000 TL. (ellibin lira) dolayında olduğu söylendi. Bu toplamdaki, 
paranın yetersizliği, yalnız yemek konusunu bile karşılamıyacağı 
açıktır. Oysa, yeme içme dışında bir yığın ihtiyaç bulunmaktadır.
En yakını, nüfus kimlik belgesi için gerekli fotoğraf çektirilmesi, 
taşıma, türlü belgelerin düzenlenmesi sayılabilir.



Sorunlar :

Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğünün sorunları birçok konuları 
kapsamaktadır. Bunların bir kısmına yukarıda değinilmişse de, bu 
başlık altında ayrıca ele alınması, üstünde durulması yararlı gö
rülmektedir.

1- Bina durumu yetersiz. Yeni ve daha büyük bir yapıya 
kavuşturulması yerinde ve yararlı sayılmaktadır.

Yeni binada, görevli ilgili ve yeter sayıda oda bulunması 
yanında :

- Banyosu,
- Mutfağı,
- Yemekhanesi,
- Yatakhanesi,
- Türlü araçlarla kullanılabilecek bir salonu olması gerek
mektedir.
(Toplantı, eğitim, sinema vb. örnekleri Verilebilir.)

- Muayene odası,
- Fotoğrafhane,
- Revir,
- Çamaşırhane
Yukarıdakiler arasına alınabilir.



2- Personel durumu, bugünkü mevcuduyla yetersizdir. Daha 
ileri TMK da yeralan sayının bile yetersiz olacağı düşünülmekte
dir. Bunlara ek olarak,

- Doktor (Çocuk doktoru)
- Hemşire, hastabakıcı,
- Sosyal Hizmet uzmanı,
- Psikolog.

Bulunması gerektiği söylenebilir. Bir görevin gerçekten 
yürütülmesi isteniyorsa, örgütün de ona göre kurulması, çalış
masının sağlanması başta gelir.

- Fotoğrafçı
- Sinema operatörü,
- Aşçı,
- Temizlik işçileri,

Bulunması da düşünülür, yerine getirilirse doğrusu çalışma 
ve verim de ona göre olur ve gerçek sonuç alınır.

Personel alınmasında gözönünde tutulması gereken bir iki 
noktaya değinmek de yararlı sanılmaktadır.

Bu Müdürlüğe atanacak görevlilei'in seçiminde :

a- Evli olmak,
b- Kendi çocuğu bulunmak,

c- Az çok çocuk psikolojisinden anlamak, ya da bu işe
yatkın olmak, hususlarına dikkat edilmesi, bu gibilerin daha bir 
yararlı olacağı görüşü ileri sürüldü.



3- Araç ve gereç durumunda yukarıda değinilen bina ve 
personel özelliklerine paralel olması en uygunudur. Genel çizgi
lerinde bunlar, görevlendirilecek personelin çalışmasını yapabi
leceği; yararlanacağı araçlar ve gereçlerdir; örnek olarak doktor 
araçları, mutfak, çamaşırhane, yemekhane gereçleri, fotoğraf nes
neleri, sinema makinası, teypler, motorlu araçlar ve ötekiler sa
yılabilir.

Sorunlar başlığı altındaki bu bölümde, şunu söylemekten ken
dimizi alanayız ki dertler çok, çözümü için adım atılması gibi bir 
tutum ve davranış yoktur.

Sonuç :

Kuruluş, Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğü gerçekten sosyal bir 
hizmet, hem de çok önemli bir ihtiyacı karşılayan örgüttür. Bunun 
yetersizliği ve gereksizliği ileri sürülemez. Bu nedenle, gösteriş 
olmaktan çıkarılıp gerçek kimliğine kavuşturulması düşünülmeli ve 
gerçekleştirilmelidir.

Bütün noksanlıklarına bina, personel, araç ve gereç azlığına 
ve yetersizliğine, hele birçok sorunlarına karşın, gerçek bir sos
yal ihtiyaç karşıladığı, toplumu ilgilendiren bir görevi yerine 
getirdiği inkâr edilemez.

Bilgiler :
Küçükleri Koruma Şb. Md. V.
Sayın Mülayim ARAŞ'dan 
alınmıştır.



1#17. DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ 

I - BUGÜNKÜ DURUM

A - Yürürlükte bulunan mevzuat 

a - Anayasa hükmü :

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nm 
143 üncü maddesi :

"Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, 
her demokratik düzen ve nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cum
huriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin ic ve dıs 
güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güven
lik Mahkemeleri kurulur.

Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir Başkan, iki asıl 
ve iki yedek üye ile bir Savcı ve yeteri kadar savcı yardımcısı 
bulunur.

Başkan, bir asıl ve bir yedek üye ile savcı, birin
ci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; bir 
asıl ve bir yedek üye, birinci sınıf askeri hâkimler arasından; 
savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcıları ve askeri hâkimler 
arasından özel kanunlarında gösterilen usule göre atanır.

Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkan, üye ve yedek 
üyeleri ile savcı ve savcı yardımcıları dört yıl için atanırlar, 
süresi bitenler yeniden atanabilirler.



Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının temyiz 
mercii Yargıtay'dır.

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işleyişi, görev 
ve yetkileri ve yargılama usulleri ile ilgili diğer hükümler, 
kanunda gösterilir.

Devlet Güvenlik Mahkemesinin yargı çevresine 
giren bölgelerde sıkıyönetim ilân edilmesi halinde, bu bölge
lerle sınırlı olmak üzere kanunla belirlenen esaslara göre 
Devlet Güvenlik Mahkemesi, Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine dö
nüştürülebilir.

Hükmünü taşımaktadır.

b - Kanun hükmü :

Bugün Devlet Güvenlik Mahkemelerine ilişkin olarak 
yürürlükte herhangi bir kanun bulunmamaktadır.

B - Üzerinde çalışılan kanun tasarıları

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının yuka
rıda sözü edilen 143 üncü maddesinde belirlenen prensipler doğ
rultusunda, Adalet Bakanlığı tarafından "Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasa
rısı", 23.11.1982 günü Başbakanlığa sunulmuştur.

II- ALINMASI ÖNERİLEN TEDBİRLER

"Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı"nın en kısa sürede yasalaştı
rılması sağlanmalıdır.





2.0. ADALET HİZMETLERİ ÖZEL İHTİSAS
KOMİSYONU II. No.lu ALT KOMİSYON 
RAPORU (YARGI ORGANLARINLA ÇALIŞMA 
SORUNLARI)
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2.1. C ! K t S :

Adalet Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu'nun "2" numaralı 

Alt Komisyonu olarak, söz konusu hizmetlerin işlevsel yanlan, 

genelde adalet hizmetlerinin işleyişi, değişik yargı kolları ara

sındaki zorunlu eşgüdüm ve bağlı konular üzerinde duran çalışma 

grubumuz, herşeyden önce belirtmek gerekir ki, adalet hizmetleri

nin işleyişi ile, adalet hizmetlerinin yapısal, organik yanları 

arasında çok sıkı ilişkilerin bulunduğunun, yapısal öğelerin bu 

hizmetlerin işleyişini de yakından etkilediğinin bilincinde ola

rak çalışmalarını sürdürmüştür. Bu açılımda, önce değişik yargı 

kollarının yeni Anayasa ile son yasaların ışığındaki ayrımı ve 

bu yeni ayrımlamada örneğin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

ile Sayıştay'ın kesin yargısal nitelikli kararlar verme yetkileri 

ile donatılmış yargı yerleri, bu nedenle bu birimlerde yargı

sal faaliyetlerin de ayrı yargı kolları olarak ortaya çıktığı 

saptanarak, Türkiye'de ki tüm yargı kollarının işlevsel yanla

rını açıklayan, sorun ve gereksinimlerini saptayıp, öneriler 

getiren, daha çok kurumlarla ilişkili bireysel raporların hazır

lanması sağlanmış ve bu raporlar Alt Komisyonumuz Genel Kurulu'- 

nda tartışılarak, sorun alanları, gereksinimler ve öneriler tek 

tek gösterilmiştir. Bu alt komisyon raporumuzda, hemen çoğu ay

nen kabul edilen bireysel raporların ayrıca özet bilgiler halin

de bildirilmesine gerek görülmemiştir.

Alt Komisyonumuz, yargı kolları arasında, özellikle İdarî 

yargı alanında, hukuk devleti ilkesi ile uzlaştırılması güçlükler 

gösteren, yargıya güveni ve inancı sakatlayan, çoğunluğu hak ara

ma özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte bulunan yargı yetkisini





kısıtlayan ye yargısal görev alanını sınırlayan yasa hükümleri

nin, yeni Anayasa'daki ilkelerle bağdaştırılmalarının da güç

lüğüne dikkati çekerek, özellikleri ve önem sıraları gözetilerek, 

aşamalı bir biçimde kaldırılmaları gerektiği düşüncesindedir. Ana 

yargı kollarının bu arada özellikle İdarî yargının işlevini de 

etkileyen, yargıç ve savcıların güvencesi ile bağımsızlığının da 

Anayasa kurallarının ışığında, eksiksiz ve etkin bir biçimde sağ

lanması zorunlu bulunmuştur.



ADALET HİZMETLİSİ OIK II. NO .lu ALT KOMİSYONU 
(YARGI ORGANLARINDA ÇALIŞMA SORUNLARI)

Başkan :

Doç.Dr. Yahya ZABUNOĞLU

Başkan Vekili :

Abdülkadir GENELİOĞLU

Üyeler :

Şükrü ÖZDUSİR
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2„2„ ADLİ YARGI

Adli yargı; Anayasa, idari ve askeri yargı dışında kalan bü

tün yargısal faaliyeti kapsar. Sı geniş uygulama alanı olan bir 

yargı çeşididir. Adli yargı alanında yüksek mahkeme Yargıtay'dır.

Adli yargı da kendi arasında ikiye ayrılır: 1) Ceza yargısı, 

2) Hukuki (Medeni) yargı.

I- CEZA YARGISI :

Ceza yargılamasının konusu, ceza mahkemelerinin ceza hukuku 

alanındaki yargısal faaliyetidir. Ceza yargılaması, Devletin 

egemenliğine dayanılarak, gelişme ile hukuk normlarına uygun bir 

şekilde taraflar bakımından emredici ve kesin olarak yargı deni

len bir hükümle çözümleyip uygulanacak hukuk normunun belirtilme

sidir.

Ceza mahkemelerinin sonuçlandırdıkları uyuşmazlık cezaidir. 

Bu uyuşmazlık bir kimseye bir suç isnadı ile ortaya çıkar. O 

kimsenin isnadı kabul etmesi, kanun nazarında uyuşmazlığın varlı

ğına engel teşkil etmez. Bu uyuşmazlığın • ... • .or:i için esası

nın araştırılması gerekmektedir. Neticede do bu uyuşmazlık olumlu 

veya olumsuz olarak fakat emredici ve kesin bir şekilde halle

dilecektir. Bütün bunlar, ceza yargılaması faaliyetini oluşturur.



CEZA YARGISI TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ : 

a) Tarihçe :

Oemanlı Devletinde, Tanzimata kadar ceza yargılaması, 

tek hakimli ser'iye mahkemeleri tarafından yürütülmekte idi.

?er'i mahkemeler hukuk ve ceza bakımından ayrılmış değillerdi.

Tanzimatm ilanından sonra şer'i mahkemelerin yanında 

nizamiye mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemelerin ceza yönünden ku

ruluşları şöyle idi.

Kaza merkezlerinde, Daavi Meclisi,

Sancak merkezinde, Meclis-i Cinayet,

- Vilayet merkezinde, Meclis-i Kebir-i cinayet

Bu mahkemeler, toplu hâkim esasına göre kurulmuşlardı. 

Başkan İcadı yeni ser'i mahkemenin hâkimi idi. Üye olarak Devlet 

tarafından atananlar ve halk tarafından seçilenler vardı. Temyiz 

malikanesi görevini yapan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye ise 1868 de kurul

muştu. 1879 tarihinde de "Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatına Dair 

Kanun" kabul edilmiş ve bu Kanun memleketi uzun zaman idare et

miştir.



Osmanlı. Devletinde, Tanzimat Fermanının ilân edildiği 

1839 tarihine kadar geçen "Tanzimat öncesi evre"de, Şer'i Hukuk 

Hükümleri uygulanmıştır. Bu hukukun kaynaklanması ise, Kuran, 

sünnet, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukuha oluşturmaktadır.

Şer'i Hukuk kurallarının değişmez nitelikte oluşu, ge

lişen ve değişen toplum gereksinmelerini karşılayamamıştır.

Tanzimat Fermanının okunmasından Cumhuriyetin ilânına 

kadar geçen dönemi kapsayan "Tanzimat Evresi" Türk Hukuk tarihin

de batılı anlamda yasal düzenlemelerin yapıldığı çok önemli bir 

evreyi oluşturur. .

Tanzimat Fermanı; Devletin teokratik yapısında herhangi 

bir değişiklik yapmamakla birlikte, getirdiği bazı güvenceler ba

kımından, değerli bir hukuki belge olarak nitelendirilebilir. Bu 

fermanla, herkesin can, mal, ırz ve namusunun güvence altına alı

nacağı, suç ve cezaların kanunla belirtileceği, ceza davalarının 

acık oturumlarda görüleceği ve genel müsadere cezasının kesinlik

le kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu dönemde ilk yasal düzen

leme çalışmaları ceza hukuku alanında olmuştur. Nitekim Fermanın 

ilanından 7 ay sonra, ilk kez bir ceza kanunu hazırlanarak, 3 Ma

yıs 1840'da yürürlüğe konulmuştur. 1858 tarihinde ise, 1810 tarih 

li Fransız Ceza Kanunundan iktibas edilen, "Ceza Kanunname-i 

Hümayunu" kabul edilmiştir. Bu kanun, cck önemli ilkeler getirme

sine ve bazı değişikliklerle 1926 yılına kadar .yürürlükte kalma

sına rağmen "kısas" ve "oliyet”gibi ş e r ' i  kurallara da bünyesin

de yer veren bir kanundur.



1879 yılında, 1808 tarihli Fransız Ceza Usul Kanunu 

iktibas edilerek "Usul-ü Muhakematı Cezaiye Kanunu" adıyla yeni 

bir kanun kabul edilmiştir. 1929 yılma kadar yürürlükte kalan 

bu Kanunla, İslam Hukukunda bilinmeyen Savcılık Müessesesi, Os

manlI Hukuk Sistemine girmiş olmaktadır.

b) Bugünkü Durum :

1961 Anayasasına paralel olarak yeni Anayasamızın 

142 nci maddesinde de" Mahkemelerin Kuruluşu, görev ve yetkileri, 

işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir" hükmüne yer 

verilmiştir.

Yurdumuzda mahkemeler kurulusu, 8 Nisan 1340 (1924) 

gün ve 469 sayılı "Mehakimi Ser'iyenin İlgasına ve Mehakim Teşki

latına Ait Ahkâmı Muaddil Kanun" ile düzenlenmiştir.

Bunun yanında, diğer bazı kanunlarla özel mahkemeler 

kurulması yoluna gidilmiştir.

Bu duruma göre, ceza yargılamasında görevli makamları ve 

yetkilerini şöyle sıralayabiliriz.
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A - GENEL ADLİ CEZA MAHKMELHÎİ

1 - Sulh Ceza Mahkemesi: Her ilçede vardır ve tek hakimli

dir. Yetkisi 825 sayılı "Ceza Kanununun Mevkii Mer'iyete Vaz'ma 

Müteallik Kanun'un 29 ncu maddesinde gösterilmiştir.

a - Ceza Kanununda yazılı kabahatlerden, belediye bulunan 

yerlerde uygulanmak üzere belediyenin, ceza vermeye yetkili olduğu 

maddeler dışındaki suçlara,

b - Ceza Kanununda yazılı cürümlerden, Kanunim 29 ncu mad

desinde sayılanlar, (nitelikleri değişmedikçe),

c - Asliye teşkilatı bulunmayan yerlerdeki sulh ceza mahke

meleri, 29 ncu maddede sayılı suçlara,

d - Özel Kanunlarda yazılı olan kabahat eylemleri ile yal

nız para cezasını gerektiren eylemlere ait suçlara,

İlişkin davalar sulh ceza mahkemelerinde verilir.

2 - Asliye ceza mahkemesi: 825 sayılı Yürürlük Kanununa göre 

bir başkan ve iki üyeden kuruludur. 952 sayılı Kanunla 1927 yılın

da yapılan değişiklikle tek hâkimle kurulabileceği zımmen kabul 

edilmiştir. Bugün için Asliye ceza mahkemeleri tek hakimli olarak 

görev yapmaktadırlar.



Kanunlarımız asliye ceza mahkemesinin yetkisini genel 

olarak ayrıca göstermiştir. Sulh ceza mahkemesi ile ağır ceza 

mahkemesinin yetkisi dışında kalan davalar asliye ceza mahkemesi

nin yetkisi içinde sayılır. Bunun içindir ki bu ceza mahkemelerine 

asli ceza mahkemesi manasına asliye ceza mahkemesi denilmiştir.

3 - Ağır ceza mahkemesi; Kuruluş Kanunlarında müstakil mah

keme olarak ele alınmamıştır. 3H9 sayılı Kanunda, C.M.U.K.nun

421 nci maddesinde yazılı cürümlere ait davaları gören asliye mah

kemesi ceza dairelerinin bir başkan ile iki üyeden teşekkül ede

ceği yazılıdır.

Ağır ceza mahkemesinin yetkisini Ceza Muhakemesi Usulü 

Kanununun 421 nci maddesi göstermektedir. Buna göre, ölüm, ağır 

hapis ve beş seneden fazla hapis cezasını gerektiren cürümlere dair 

davaların sonuçlandırılmasında yargılama yetkisi ağır ceza mahkeme

sin indir.

B - ÖZEL ADLİ CEZA MAHKEMELERİ :

1 - İcra Tetkik Mercii :

İcra ve İflas Kanununun 348 nci maddesi ile i l g i l i  suçlarda 

yargılama yetkisi, icra tetkik merciine verilmiştir.

2 - Toplu Basın Mahkemesi :



Basın Kanununun 36 ncı maddesine göre, Basın Kanununda 

yazılı olan veya basın yolu ile işlenen suçlardan asliyelik 

veya sulhlük olanların davalarına toplu basın mahkemeleri 

bakar. Ağır cezalık olanlar bakımından özel bir norm yoktur. 

Bunların davaları ağırceza mahkemelerinde görülür.

3 - Trafik Mahkemeleri :

Karayolları Trafik Kanununun 61 nci maddesine göre, 

bu Kanunda yazılı suçların davalarına bakmak üzere Adalet Bakan

lığınca, lüzum görülen yerlerde tek hakimli trafik mahkemeleri 

kurulmakta, bu suçlara bu mahkemeler bakmaktadır.

4 - Döviz Mahkaneleri :

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında- 

ki Kanunun 4 ncü maddesi uyarınca, yargı çevreleri Adalet ve 

Maliye Bakanlıklarınca tesbit ve ilan olunan döviz mahkemeleri, 

anılan Kanunda suç sayılan eylemlerle ilgili davalara bakmakta

dır.

C - SORGU HAKİMLİĞİ :

Sorgu hakimliği, 825 sayılı Kanuna göre reliye mahke

mesi nezdinde bulunan bir makamdır. Gcrevi, ceza yargılamasının 

bir safhası olan "ilk soruş tu ma •yı yamaktadır. İlk soruttur

manın gayesi, kendisinden scr.ra gelen scnserustunr.ayı hazırla

mak, onun daha iyi, daha çabuk, dana teminatlı yanılabilmesini 

sağlamaktır. Eu safhada isnat zayıfsa elenecek, ayıklanacak ve 

mahkemeye gönderilmeyecektir.



D - CUMHURİYET SAVCILIĞI :

Devletin ceza iddiası görevini, kaide olarak Cumhu

riyet savcılığı yerine getirir.

İddia, savunma ve karar makamlarının kollektif faali

yeti olan yargılamada, iddianın, görevi yargılama makamının yar

gılayacağı uyuşmazlığı yargılama makamının önüne getirmek ve ora

da tutmaktır.

Ülkemizde ser'i mahkemeler zamanında savcılık teşki

latı yoktu. İthamı kişiler yanardı. Allah haklarına ilişkin 

bir- suota her -  müsliiman dava  ecabilirdi. Nizamiye mahkemeleri 

kurulduktan sonra, baz ı  mahkeme üyelerine savcılık görevi de 

verilmiş ve n ihaye t  1879  yılınca bugünkü anlamca savcılık teşki

latının kurulması tamamlanabilmiştir.

Bugün, ağır ceza ve asliye ceza mahkan elerinin bulun

duğu her yerde savcılık teşkilatı bulunmaktadır.

Savcılığın ödevlerini dört grunta tonlamak mümkündür.

1 - Kokuşturmaya yer olun elma-'ığını anlamak üzere ha

zırlık soruşturması yanma ödevi,

2 - Hazırlık soruşturması sonunda gerekiyorsa kamu ’dava

sı a.çma ve yürütme ödevi,



3  -  Ceza la r ı  i n faz  e tme  ödev i ,

4  -  Baz ı  hukuk  dava la r ın ı  aç ıp  t ak ip  e tme  ödev i .

I I  -  MEDENİ  (HUKUKİ)  YARGI  :

Meden i  ya rg ın ın  konusu ,  hukuk  mahkemele r in in  öze l  hukuk  

a lan ındak i  ya rg ı sa l  f aa l iye t l e r id i r .  Öze l  hukuk ,  k i ş i l e r in  öze l  

hukuk  i l i şk i l e r inde  b i rb i r l e r ine  ka r ş ı  nas ı l  davranmala r ı  ge rek t i  ' f  

n i ,  b i r  k imseye  süb jek t i f  hak  t an ı rken ,  d iğe r in in  bu  hakka .uymak

la  yükümlü  o lduğunu  be l i r l e r .  K i ş i l e r  bu  hak la ra  uyduk la r ı  sü rece  

a ra la r ında  an laşmaz l ık  ç ıkmas ı  söz  konusu  o lamaz .  Ancak  bu  idea l 

d i r .  Top lum haya t ında  as ı l  o l an  ca  bu  idea l  du rumdur .  Faka t  baz ı  

du rumla rda ,  süb jek t i f  hak la r  üze r inde  k i ş i l e r  a ras ında  ih t i l a f  

ç ıkab i l i r .  B i r  k imse  başkas ın ın  hakk ın ı  kasden  i l : l a l  edeb i l eceğ i  

g ib i  gene l l ik l e  ik i  k i ş i  de  kend i  ac ı l a r ından  kend i l e r in i  hak l ı  

gö reb i l i r l e r .  Ob jek t i f  hukukun  t an ıd ığ ı  hakk ın  kend i l e r ine  a i t  

o lduğunu  sana rak  ih t i l a fa  düşeb i l i r l e r .  İ ş t e  bu  ha l l e rde ,  k imi l i  

hak l ı  o lduğunun  t e sb i t i  ve  hak l ı  o l an ın  hakk ın ın  t an ınmas ı  ve  ye 

r ine  ge t i r i lmes i  i ç in  mahkemeye  başvuru lmas ı  yan i  dava  aç ı lmas ı  ge 

rekecek t i r .  Bu  da  mecen i  (hukuka)  ya rg ı l aman ın  esas ın ı  t e şk i l  

e tmek ted i r .

MEDENİ  (HUKUKİ)  YARGILAMA TEŞKİLATI  VE GÖREVLERİ  :  

a )  '  Ta r ihçe  :

Yasa l  düzen lemele r in  yorun  b i r  şek i lde  sü r  sü rü ldü ; ! ;  

Tanz imat  döneminde ,  öze l  hukuk  ve  t i ca re t  hukuku  a lan la r ında  önem

l i  kanun la r  kabu l  ed i lmiş t i r .



II. Mahmut döneminde dirliklerin kaldırılması ile doğan 

boşlukları doldurmak amacıyla 1858 tarihinde "Arazi Kanunnamesi" 

çıkarılmıştır. Bu Kanun, İslam hukukunun toprak mülkiyetine 

ilişkin dağınık kurallarını, batılı, teknikle bir araya topla

yan şer'i nitelikte bir kanundur.

Özel hukuk alanında bu dönemde çıkarılan en önemli 

kanun kuşkusuz" Meceli e" diye adlandırılan "Mecelle-i Ahkam-ı 

Adliye"dir. Tanzimat fermanından sonra başlayan kodifikas.von 

hareketleri ülkede bir Medeni Kanuna ihtiyaç duyulduğu gerçeği

ni ortaya çıkarmış ve 1868 yılından 1876 yılına kadar süren ça

lışmalar sonunda "Mecelle" hazırlanarak yürürlüde konulmuştur.

İslam dün .varırın ilk î.’.edaı i ve Boreler Kanunu olan 

"Mecelle" bir giriş 16 Kitap ve 1851 maddeten oluşmaktadır. Me

cellenin ağırlık merkezini Borçlar hukuku teşkil etmektedir. Bah

sin Hukuku. Aile Hukuku ve Miras Hukukuna yer verllmediri gibi, 

Bbya Hukukuna ilişkin hükümleri de ser 'e ece yetersizdir.

Tanzimat döneminde, Ticaret Hukuku alanında ra renis 

kapsamlı düzenlemeler yarılmıştır. Fransız Ticaret Kanununun 1 

ve 2 inci kitapları tercüme edilerek 1850 tarihince "Kanunname-i 

Ticaret", 1861'de "Usul-U Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi", 1863 

yılında da "Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi" kabul edilmiştir.

Medeni Usul Hukuku konusunda da, 1807 tarihli Fran

sız Hukuk Yargılama Kanunu tercüme edilerek, 1879 yılında "Usul-ü 

Muhakeme-i Hukukiye" adıyla yürürlüğe konulmuştur.



Tanzimat döneminde hukukun her alanında önemli düzen

lemeler yapılmasına rağmen, ülkede hukuk birliği sağlanamadığı 

gibi, yargı erkinin değişik yetki ve imtiyazlara sahip mahkeme

ler tarafından kullanılması da önlenememiştir. Bu dönemde, şer'- 

iye, nizamiye, cemaat ve konsolosluk mahkemeleri görevlerini 

sürdürmüşlerdir.

b) Bugünkü Durum :

Bugün için Medeni Yargılamada görevli mahkaneler ve 

yetkilerini şöyle sıralayabiliriz.

A - GHÎEL HUKUK MAHKEMELERİ :

1 - Sulh Hukuk Malikanesi :

Her ilçece vardır. Tek hakimlidir.

Sulh hukuk mahkemesi;

a) İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç olmak

üzere mamelek hukukundan doğan değer veya miktarı yirmibesbin 

lirayı geçmeyen davaları,

b) icra ve İflas Kanununun 269 ve 272 inci ve sonraki 

hükümleri hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan her tür

lü tahliye, akdir, feshi yahut tesbit davaları, bu "ayalarla bir

likte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara kar

şılık olarak acılan davaları,



c) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılma- 

sına ve şüyuun verilmesine ait davaları,

d) Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin korun

ması ile ilgili davaları,

e) Tedbir nafakası isteklerini,

f) Türk Kanunu Medenisinin 163,315,95,159,173,261,271, 

311-314 ünci maddeleri ile Borçlar Kanununun 91,92 inci madde

lerinde mahkeme veya hâkime verilen işleri,

g) Evlenmeye ve evlat edinmeye izin verilmesi istekle

rini,

h) Mirascılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle, 

bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davalarını,

ı) Kanunların sulh mahkemesi veya hâkimlerin i görevlen

dirdiği dava ve işleri,

Görür.

2 - Asliye Hukuk Mahkenesi :

Her ilçede bir asliye hukuk mahkemesi vardır. 46'! sa

yılı Kanunun 1 inci maddesine göre, 3 hâkimden oluşmasi gerekme

sine rağmen, kanunun geçici maddesinden faydalanarak tek hakimli 

olarak çalıştırılmaktadır.



Genel yetkili bir mahkemedir. Sulh ve diğer mahkeme

lerin görevi dışında kalan dava ve işlere bakar.

Asliye hukuk mahkemesi, sulh hukuk mahkemesinin üstün

de bir yargı yeri değildir. Her iki mahkanede ilk derece hüküm 

mahkemesidir.

3 - Asliye Ticaret Mahkemesi :

Yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan bu mah

kemeler 3 hâkimden teşekkül ettirilmektedir. Ticaret mahkemele

ri, o yer asliye hukuk mahkemesinin daireleri durumundadır.

Ticaret mahkemeleri, yalnız ticari davalara ve işlere

bakar.

B - ÖZEL HUKUK MAHKEMELİSİ :

1 — - İş Mahkemeleri :

İş mahkemeleri tek hakimlidir. Her ilçece ayrı bir iş 

mahkemesi yoktur. İş mahkemesi bulunmayan yerlerde, asliye hukuk 

mahkemesi iş davalarına iş mahkemesi sıfatıyla bakar.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1 inci maddesine 

göre, iş mahkemeleri, İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle

iş veren arasında hizmet akdinden veya İş Kanununa dayanan her

türlü hak iddialarından doğan hukuk davalarına bakarlar.



2 - Tapulama Mahkemeleri :

Tapulama işleri çok olan yerlerde kurulmuş mahkemeler

dir. Tek hâkimlidir.

Tapulama mahkemesi, genel mahkemelere ait olup da, Ta

pulama Kanununun uygulanması ile ilgili dava ve işlere bakar.

Tapulama mahkemelerinin görevi, her gayrimenkul hak

kında tapulama tutanağının düzenlendiği tarihte başlar.

3 - Kadastro Mahkemeleri :

Kadastro mahkemeleri, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 

Tahriri Kanununun uygulanması ile ilgili uyuşmazlıkları çözümle

mek için kurulmuştur. Bu mahkemeler, 5572 sayılı Kanunla kaldırıl’ 

mıştır. Ancak, kadastro mahkemeleri tarafından görülen işler de

vam etmektedir. Genel mahkemeler, şehir kadastrosu ile ilgili 

bu işlere, kadastro mahkemeleri sıfatıyla bakarlar ve bu dava ve 

işler hakkında 2613 sayılı Kanundaki özel yargılama usulü hüküm
lerini uygularlar-.

4 - İcra Tetkik Mercii :

İcra tetkik mercii, sulh ve asliye hukuk mahkemesi 

anlamında, bir hukuk mahkemesi olmayıp, icra-iflas işleri 

için kurulmuş özel bir yargı organıdır. Tetkik mercii karar

ları, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez.
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İcra tetkik mercii, icra dairelerinin işlemlerinin doğ

ru ve kanuna uygun olup olmadığını denetler ve kanunla kendisine 

verilen diğer icra işlerine bakar.

İKİNCİ BÖLÜM 
ADLİ YARGININ DİĞER KURULUŞLARI

I- İCRA DAİRESİ :

İcra dairesi, borcun ecrla yerine getirilmesini sağlayan 

bir Devlet organıdır.

Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar 

icra dairesi bulunur. Başında bir icra memuru vardır. İcra daire

sinin sorumlu amiri icra memurudur. İşlerin az olduğu yerler için 

mutlaka ayrı bir icra memurunun tayini gerekmez. Ayrı icra memuru 

bulunmayan yerlerde, mahkeme yazı işleri müdürleri icra memurluğu 

görevini de yaparlar.

İcra dairesi, icra işlerinde birinci derecede görevli

dir. İcra takip talebi icra dairesine yapılır. Bunun üzerine, 

icra dairesi borçluya ödeme veya icra emri gönderir. Ödeme veya 

icra emri kesinleşince, icra memuru para alacaklarında borçlunun 

mallarını haczeder) Satar ve elde edilen para ile alacaklının ala

cağını öder. Konusu paradan başka bir şey olan ilamları ise zorla 

icra eder..



İcra dairesi bağımsız olup, yaptığı işlemlerden do

layı her kuruluş ile doğrudan yazışma yapabilir. İcra memuru 

zor kullanma yetkisine sahiptir. Bu hususta kolluk kuvvetleri

ne ve köy muhtarlarına emir verebilir.

2 - ADLİ SİCİL :

Adli sicil, suçluların daha olumlu bir şekilde takip 

ve cezalandırılmalarını sağlamak amacıyla hükümlüler hakkında 

tutulan bilgilerdir.

Kakim, suçluluk ve ceza tayini döneminde sanığın, 

memleket içince ve dışında işlediği suçlardan, ahlaki temayül 

ve adli sabıkasından bilgi edinmeye mecburdur. Diğer taraftan 

adli sicil bu konuda düzenlenen istatistiki bilgilerle bir top

lumda, suç ve suçluluk halinin gerçek durumunu ortaya koyan bir 

ölçüdür.

12.9.1944 tarihinde yürürlüğe giren "Adli Sicil Kanunu" 

ile merkezi ve mahalli adli sicil tesis etme benimsenmiş ve bu 

suretle ilk defa" merkezi adli sicil" teşkil edilmiştir.

Bu si3temde mahkumiyetlerin kesinleşmesi halinde her 

suç ve suçlu için örneklerine uygun olarak ceza fişi doldurulmak

ta, Cumhuriyet savcılıklarına verilmekte, oradan da doğrudan 

Adli Sicil Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. Genel Müdürlük ise 

bu adli sicil fişlerini alfebetik siraya koyarak, bülten halinde

bastırmaktadır.



Bültenler tek ve çift taraflı olarak bastırılmakta 

olup, tek tarafı kesilip mahkumların nüfusta kayıtlı oldukları 

yerlere gönderilmekte ve mahalli adli sicil tesisi sağlanmakta

dır. Merkezde kalanlar ise soyadı sırasına göre tasnif edilerek 

muhafaza edilmektedir.

4664 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, adli sicil 

bültenlerine Türk mahkemelerinden verilen hüküm ve karar Itırdan 

başka, yabancı mahkemelerden verilen bazı hüküm ve kararlar da 

geçirilmektedir.

Adli sicil kayıtlarının gizli ve bildirilmesinin ya

sak olması nedeniyle, seçim kanunları gibi bazı istisnalar dışın

da, yalnızca Cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve hakimliklere 

bilgi verilmektedir.

3 - CEA İNFAZ KURUMLARI :

Çağdaş ceza anlayışı, ceza müeyyidelerinin esas iti

bariyle iki ayrı amaca hizmet etmesi gerektiğini, yani bir yandar 

korkutucu niteliği ile suç islenmesini önlemek, diğer yandan 

suçluyu uslandırarak, özel önleme fonksiyonlarını yerine ge

tirmesi zorunluluğunun bulunduğunu savunmaktadır.

Cezanın, suçluyu uslandırarak özel önleme fonksiyonu 

yerine getirmesinde bir araç olan" infaz kurumlan" yurdumuzda 

en önemli sorunlardan biri olarak gözükmektedir.



Dir suçtan hüküm giyen kişinin yalnızca dış etkilerle , 

uslandırılması ve iyileştirilmeye yöneltilmesi olanak dışıdır. 

Sıkı bir disiplin ve ceza tehdidi veya yumuşak bir uygulama, hü

kümlüleri iyi halli bir insan yapmaya yetmemekte, onları bu 

yola yöneltebilmek için kendi iradelerini ve arzularını da hakim 

kılmak gerekmektedir. Amaç, hükümlünün iç varlığına nüfus ederek 

onu islah etmek, bir daha suç işlemesinin önüne geçmek ve kendi

sini topluma yararlı bir kişi olarak serbest bırakmak ve kanun

ları ihlâl etmeden yaşayabilme arzusunu taşıyarak hayatını devam 

ettirebilmesini sağlamak suretiyle toplumu korumaktır.

Cezaların infazı konusunda, bu görüşler ve duyulan 

ihtiyaçlar karşısından 1965 yılında 647 sayılı "Cezaların İnfazı 

Hakkında Kanun" çıkarılmıştır. 647 sayılı Kanunun 17 senelik uy

gulanması sonucunda aksayan yönleri görülerek, 1973 yılında 

1712 sayılı, 1978 yılında 2148 ve 1982 yılında 2638 sayılı Kanun

larla bazı maddeleri değiştirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE UYGULANAN YASALAR YÖNÜNDEN SORUNLAR VE 

TEDBİRLiR

1 - Medeni Kanun, 

a) Sorun s

İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmış olan 

Türk Medeni Kanununun 17. Şubat 1926'da kabul edilmesi üzerinden 

56 yıl geçmiştir.



Bu Kanun hazırlanırken onu, Türk İdari ve Adli kurulu

şuna ve sosyal bünyesine uydurmak amacıyla, gerek biçim, gerek pren

sipler yönünden birçok değişiklik yarılmış, Türk halkının, ahlaki, 

ekonomik, kültürel, sosyal bünyesi gözönünde bulundurularak yapıl

mış olan değişikliklerden dolayı da, İsviçre aslıyla Türk metni 

arasında önemli farklar doğmuştur.

Bununla birlikte yabancı bir yasanın başka bir toplumda 

uygulanmasından doğabilecek güçlüklerin ve sakıncaların tümüyle 

ve eksiksiz olarak önceden düşünülebilmesi olanaksızdı. Bu nedenle 

ülkemizde 56 yıldan beri uygulanmakta olan bu önemli yasada, mem

leketin bugünkü durumuna ve ihtiyaçlarına ve uygulamaya göre bazı 

değişikliklerin yapılması ve bundan başka, Kanunun, bir yandan 

yanlış tercümeler dolayısıyla aksayan, öte yandan, yeni kuşak

lar için yer yer anlaşılma* duruma gelen dilinin düzeltilmesi ve 

sadeleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu gerçekten hareketle, bugiine kadar, Medeni Kanunun 

tümü üzerinde değişiklik tasarıları hazırlamak üzere müteaddit 

komisyonlar oluşturulmuş, ancak, bu komisyonların çalışmaları 

yasal bir düzenleme ile sonuçlandırılamamıştır.

Son kez, 1467 sayılı "Türk Kanunu Medenisi ile İlgili 

Çalışmalar Yapmak Üzere Komisyon Kurulması Hakkında Kanur." gere

ğince 3-7.1981 tarihinde kurulan "Medeni Kanun Komisyonu" ise 

çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar yanılan çalışmalarla 

miras hukukuna ilişkin kısma gelinmiştir.



b) Tedbir :

Dinamik bir yapıya sahip toplumumuzun süratle geliş

mesi karşısında Atatürk Devrimlerinin en belirgin simgesi niteliği

ni taşıyan Türk Medeni Kanununun, sosyal bünyemize uymayan ve 

aksayan yönleri ile tercüme hatalarının tesbit, dil de dahi, ol

mak üzere günümüz gerçekleriyle uyumlu düzeye getirilmesi için 

2467 sayılı "Türk Kanunu Medenisi ile İlgili Çalışmalar Yapmak 

Üzere Komisyon Kurulması Hakkında Kanun" gereğince oluşturulan 1 

"Medeni Kanun Komisyonu"nun çalışmalarının sonuçlandırılması sağ

lanmalı ve bu çalışmalar değerlendirilerek Türk Medeni Kanununu 

yeniden ele alan yasal düzeni eme yapılmalıdır.

2. Çekişmesiz Yargı Usulü :

a) Sorun :

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli yargı,bir uyuşmazlık 

iddia ve karşı iddia hakkında karar verilmesi talebi ile açılan 

davalarla meşgul olur. Buna karşılık, çekişmesiz yargıda ilgi

liler arasında kural olarak bir uyuşmazlık yoktur. Mahkemelerin 

baktığı ve ilgililer arasında ihtilaflı olmayan bütün işler çe

kişmesiz yargı işidir. Meselâ, kazai rüşt (MK m. 12), evlenmeye 

izin verilmesi (MK m. 88), evlenme sürelerinin kısaltılması 

(MK m.95.96), vesayet ve hacir işlemi (MK m. 346 vb) mirasçılık 

belgesi verilmesi, anonim şirketin kuruluşunun tasdiki (TKm.299), 

kıymetli evrakın iptali (TK m.563 vd), evlat edinmeye izin verme 

/Km.256) gibi işler, çekişmesiz yargı işleridir.

Medeni (Hukuki) yargı çekişmeli ve çekişmesiz yargı



Mahkemelerin faaliyetinin önemli bir kısmı çekişme

siz yargı işleri teşkil etmesine rağmen, çekişmesiz yargıya 

giren işleri ve bunlar hakkında uygulanacak yargılama usulünü 

düzenleyen genel bir çekişmesiz yargı kanunumuz yoktur. Çekişme

siz yargıya giren işler, çeşitli kanunlarda dağınık bir şekil

de yer almış olup, bu işler için gene çeşitli kanunlarda dağı

nık ve yetersiz bazı usul hükümleri vardır. Bunun dışında, çe

kişmesiz yargı işleri hakkında da, aslında çekişmeli yargı (yani 

davalar) için olan HUMK hükümleri uygulanmaktadır. Oysa dava iki 

taraf sistemine göre kurulmuştur. Çekişmesiz yargıda ise birbir- 

leriyle ihtilaf halinde olan iki taraf yoktur. (Baki Kuru, İfiza- 

sız kaza, 1961)

Çekişmesiz yargılama işlerini bir dava olmaktan çı

karılması, niteliğine uygun basit, seri, ucuz ve elastiki yargı

lama usulü getirilmesi bu konuda Yargıtay'ın yukunun hafifletil- 

mesinin büyük pratik faydaları olacaktır.

b) Tedbir :

Çekişmesiz yargı işlerini bir dava olmaktan çıkaran, 

bu işler hakkında basit, seri, ucuz ve elastiki kararlar ver

meyi imkan dahiline getiren sulh mahkemelerinden verilen bu tür 

kararlara karşı asliye mahkemelerine itiraz yolunu açarak, Yargı

tay'ın iş yükünü azaltan, ayrı bir "Çekişmesiz Yargılama Usulü 

Kanunu"çıkarılmalıdır.



3 - CEZA KANUNU : 

â) Sorun :

Her toplumsal düzenin sosyal, siyasal ve ekonomik bir 

muhtevası vardır. Ceza Kanunu esasında, belirli bir muhtevası 

olan sosyal, siyasal ve ekonomik bir düzeni korumak amacını güt

mektedir. Düzenin gereklerine göre hareket edebilecek insanın 

yaratılması, böylece yetiştirilen insanın çeşitli nedenlerle top

lumsal gereklere uygun hareket edebilmek yeteneğini elde etme

miş olması halinde yeniden sosyalleştirilmeye tabi tutularak sö

zü geçen karakteri olmasının tonini düzenin devamlılığının şartı

dır. Ceza Kanununun değeri, korumak -amacını güttüğü düzene oran

la belirlenir.

Ceza kurallarının ve tedbirlerinin ne suretle uygulana

cağını, ulaşılması istenen amacın en etkin bir biçimde nasıl sağ

lanabileceğini gösteren uygun bir suç politikasına ihtiyaç -vardır. 

Ceza Kanununun saptanacak bu suç ve ceza politikasına ne derece 

uygun, nasıl hizmet edebilecek nitelik gösterdiğinin açıklanması, 

değerlendirme yönünden bir ölçü olacaktır.

Ceza Kanunlarının başarısı ehliyetli ellerde uygulanma

larına bağlıdır. Bu nedenle kanunun uygulanmasında yer alan bütün 

organlar, zabıta, adliye, Yargıtay ve ceza infazcıları yetenekli 

ve etkin görev yaptığında belirtilen amaca ulaşılabilmesi mümkün 

olabilecektir.



Ceza Kanunumuz, değişik dönemlerde ayrı sosyal, si

yasal ve ekonomik iklimler altında uygulanabilme yeteneğini gös

termiştir. Ancak kanunda yer alan aynı hükümler dönemlere göre 

uygulayıcılar tarafından ayrı ayrı muhtevada imişler gibi tatbik 

ed ileb ilmiş t ir.

Avrupa memleketlerinde, Ceza Kanunları 2 nci dünya sa

vaşından sonra ya tümüyle ya da geniş ölçüde değiştirilmişlerdir. 

Bu ülkelerde, ceza kanunlarına ve diğer mevzuata bazı suçlar ek

lenmiş, bazı suçlar ve fiiller suç olmaktan çıkarılmıştır. Bunun 

yanında hakimlerin ceza yerine, başka alternatifler ve tedbirler 

uygulama yetkileri genişletilmiştir.

Ülkemizde ise Ceza Kanunu geçen süre içerisinde tümden 

ele alınmamış, Kanunun içerdiği suçlarcan hiçbirisi suç olmaktan 

çıkarılmamış, değişen sosyal ve ekonomik koşullara uygun yeni suç

lar eklenmemıştir. Buna mukabil esasen ağır olan müeyyideleri özel

likle daha da şiddetlendirilmiş tir. Cezalardaki şiddet, suçların 

işlenmesinin önlenmesine neden olmak şöyle dursun, aksine afları 

tahrik etmiştir. Bunun sonucu, beklenilenin aksine ceza müeyyide

si Türkiye'deki korkutuculuğundan çok şey kaybetmiştir.

b) Tedbir ;

Uygun suç ve ceza politikası saptanarak Türk Ceza Ka

nunu tümden ele alınmalı; Kanunun içerdiği suçlardan gerekli olan

ları suç olmaktan çıkarılmalı, sosyal ilişkilerin ve hayatın bü

yüyen karmaşıklığı ve son dönemdeki yeni suçluluk biçimlerini yan

sıtan, Devletin sosya-ekonomik düzeninin korunmasını sağlayan ve 

ceza yerine başka alternatifler, tedbirler uygulama yetkilerini 

gaıişleten bir yasal düzenleme yapılmalı' ır.



4 - İcra ve İflas kanunu :

a) Sorun :

Sürekli değişikliklere uğrayan yasalarımızdan biri 

de İcra ve İflas Kanunu'dur. Bu değişiklik nedenlerinden en önem

lisi, alacaklı ile borçlunun karşıt menfaatlerinde uzlaşma sağ

lamadaki güçlüklerdir. Diğer bir neden de, kaynak İsviçre Federal 

Kanunu ilkelerinin ülkemiz koşullarına giderek uydurulması ihti

yacının duyulmasıdır. 1933 ve 1965 yıllarında yapılan değişik
liklerle mehaz kanundan uzaklaşırken ülke gerçeklerine daha çok 

yakınlaşma sağlanmıştır.

Buna rağmen kanunda bugün aksayan noktalar yine önan- 

ü bir yekûn tutmaktadır. Açık artırma, iflas idaresi ve konkorda

to hükümleri bunların başında gelmektedir. Ayrıca, 1974 petrol 

bunalımı ile birlikte Türkiye'mizin ekonomik koşullarında önem

li değişkeler olmuş ve özellikle hızlı enflasyon süresine giril

miştir. Bu süreçte alacaklının hakları önemli ölçüde erozyona 

uğramış ve sonuçta borç ve alacak ilişkilerinde sağlıklı yapı 

bozulntuş tur.

b) Tedbir :

İcra ve İflas Kanunu'nun aksayan noktalarını ortadan 

kaldıran, alacaklı ve borçlunun karşıt menfaatlerinde uzlaşma, ge

tiren ve günün koşullarına göre adaptasyonunu sağlayan değişik

likler yapılmalıdır.
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5 - GECİKME FAİZ İ :

a) Sorun :

Yargı organları, adi alacaklardan Borçlar Kanunu madde 72 

uyarınca $ 5, ticari alacaklarda Ticaret Kanunu madde 9 uyarın

ca i» 10 faiz oranı uygulamaktadır. Bu da davaların artması ve 

uzaması nedenlerinin başında gelmektedir.

Ehflasyon hareketi artık değişik ölçülerde de olsa 

evrimsel bir nitelik kazanmıştır. Ehflasyon oranının yüksek ol

duğu ülkelerde ise bu durum borçluların borçlarını en geç ödemek 

yolundaki eğilimlerini daha da kuvvetlendirmektedir.

Ülkemizde de, yargı organlarının uyguladığı faiz ora

nı, serbest piyasa faizinin çok altında kalmakta ve paranın satın 

alma gücündeki düşüşü hiçbir suretle karşılayamamaktadır. Bu durura 

büyük haksızlık yaratmakta ve borçluları, borçlarını ödememek ve 

zaman kazanmak için Kanun hükümlerini ihlale zorlamakta, borçla

rını kendiliklerinden ödeme yerine enflasyonu bir kâr kaynağı ca

line getirerek mahkemeleri ve icra dairelerini gereğindaı çok 

fazla bir iş yoğunluğu altında bırakmak yoluncaki olumsuz davra

nışlarına neden olmaktadır.

b) Tedbir :

Ehflasyon sonucu Türk parasının satın alma gücünür. 

fiilen azalması karşısında, alacaklının gecikmeden dolayı bütün 

zararlarının giderilmesi gerekece.-ı yoluncaki hukuk prensibinden 

hareketle, yargı organlarının uyguladığı gecikme faizi oranları 

yeni bir sisteme kavuşturulmalı veya ou oranlar artırılmalıdır.



6 - KARŞILIKSIZ ÇEK :• 

a) Sorun :

Modern hayatın gereklerine ve dünya ülkelerinin çoğun

luğunun ulaşmış olduğu ekonomik düzeye en uygun ödeme aracı çektir. 

Çağımızda ekonomik faaliyetler değişime dayalıdır. Ortak bir 

değer ölçüsü ve değişim aracı olarak para, değişimi kolaylaştı

rır ve daha etkin bir biçime getirir. Çek ise, paranın bu göre

vini yerine getirmesine yardım etmekle dolaşımının artması, eko

nomik etkinliğin artmasına yol açmakta, kullananlar, bankalar 

ve ülke ekonomisi açısından önemli yararlar sağlamaktadır.

Öte yandan, çekin hukuka aykırı kullanılması sonucu 

ortaya çeşitli çek rizikoları çıkmaktadır. Bunlardan doğrudan 

doğruya çek hukukuna ilişkin olanların en önemlileri, karşılık

sız çek, çekin çalınması ve sahte yada tahrip edilmiş çeklerdir.

Bu rizikolarla ilgili hukuk kurallarının kesin, basit ve adil 

olmaları gerekir.

Türkiye'de son yıllarda çek dolaşımının gittikçe art

makta olması, çek rizikoları hakkındaki kuralların da önem kazan

masına yol açmıştır. Ancak bu konuda yürürlükte olan mevzuatın 

yeterli olduğu söylenemez.



Çek rizikolarından doğan zarardan failin sorumlu olması 

sonucunu doğuran yalnızca tek bir özel hüküm vardır. Türk Ticaret 

Kanununun 695/HI maddesi karşılıksız çek failinin sorumluluğunu 

düzenlemektedir. Bunun yanında, çok yaygın bir hale gelen karşı

lıksız çek keşide etmeyi cezalandıran özel bir ceza hükmü mevzuatı

mızda bulunmamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.1.1929 

tarihli yorum kararında, karşılıksız çek keşide etme fiilinin 

Ceza Kanunundaki dolandırıcılık suçuna tekabül ettiği gerekçesi 

ile Ticaret Kanununa bu hususta bir fıkra ilavesinin gerekli olma

dığı sonucuna varılmış ve Yargıtay ve mahkemelerce de karşılıksız 

çek suçunun Türk Ceza Kanununur 503 ncü maddesi ile cezalandırıl

ması yoluna gidilmiştir.

Damga vergisinden muaf olması ve süresinde ibraz edil

diği vakit ödenmemesinin dolandırıcılık suçu sayılması sebebiyle, 

bir ödeme aracı olan çekler ülkemizde, özellikle bonclar gibi, 

kredi aracı olarak kullanılmakta, va eli cek adı verilen bir çek 

tipi kredili işlemlerde adeta vazgeçilmez bir ser.et halini almış 

bulunmaktadır. Bunun sonucu ve mevzuatımızın yetersizliği karşı

sında, ekonomik yaşamda büyük yeri olan çek kullanımının suisti- 

mali artmış ve güvensizlik sebebiyle yavgınlagamaması tehlikesi 

ortaya çıkmıştır.'

Bu nedenlerle, ülkemizce cek çıkarılması ve kullanımı

nı düzenlemek, bu alanda veıılan ve varılabilecek usulsüzlükleri 

müeyyide altına almak zarureti ortaca :ır.



b) Tedbir :

Müşterisine çek karnesi veren bankaların ve çekle iş

leyecek cari hesap açtıran kişilerin vecibeleri, çek karnesinde 

yer alması gereken bilgiler hakkında hükümler ile karşılıksız 

çek düzenleme suçu dahil, çekle ilgili ceza müeyyidelerini içe

ren, bir özel kanun çıkarılmalıdır.

7 - ATİLİ YARDIM :

a) Sorun :

Anayasamızın hak arama hürriyeti başlıklı 36/1 madde

si, herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle 

yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savun

ma hakkına sahip olduğunu kabul etmiştir. Ancak, iktisaden güç

süz bir kişinin, gerekli harç ve giderleri sağlayamaması nedeniy

le aslında haklı olcuğu bir davayı açamamakta, özellikle kendi

sine bir avukat tutamaması dolayısıyla, haklı olduğu bir devayı 

gereği gibi takip edememektedir.

Adli yardım sistemi, Anayasanın tanıdığı hak arama 

hürriyetini, dar gelirliler bakımından kısıtlayan iktisadi engel

leri kaldırmak amacına gütmektedir.

Mevzuatımızda adli vardım hükümleri, Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun 465-472 maddesi ile Avukatlık Kanununun 95/11, 

176-181 nci maddesinde yer almış bulunmakta, ancak, uygulamada 

yetersiz kalmaktadır.



Haksızlığa uğramış kişilere adli yardım sağlanmasının insan 

haklarını ve temel hürriyetleri güçlendireceği, koruyacağı ve 

ona uymayı sağlayacağı gerçeği karşısında, hukuki danışmayı da 

ihtiva edecek şekilde geniş kapsamlı adli yardım sisteminin korun

ması zorunludur. Bu amaçla, temel hakları ihlal edilmiş iktisaden 

güçsüz kişilere, mali, mesleki ve diğer konularda sağlanacak yar

dım için belirli ölçülerin tesbit edilmesi, sistemin mali kaynak

ları ve bunların kullanılma usullerinin belirlenmesi gerekmektedir

b) Tedbir :

İktisaden güçsüz vatandaşların hak arama hürriyetini 

sağlamak amacıyla adli yardım sistemi hukuki danışmayı da kapsa

yacak biçimde geliştirilmelidir.

8 - DOĞAL ÇEVRİNİN KİRLETİLMESİNDE CEZAİ KCRUMA :

a) Sorun s

Günümüzde, insan ve çevresinin birbirinden ayrılmaz 

olduğu bilinci giderek artmakta, dolayısıyla doğal çevrenin kir

lenmesi ve bozulması tehlikesi karşısında duyulan tedirginlik, 

kamu oyunun bütün kesimlerini hergün biraz daha artan bir oran

da sarsmaktadır. Yeni Anayasa’mız da bu noktadan hareketle, 56 ncı 

maddesinde çevre kirlenmesini önlemeyi Devlet ve vatandaşa 

ödev olarak vermiş bulunmaktadır.



Halen ülkemizde, meydana gelebilecek, çevre kirlenme

lerini önlemek ve cezalandırmak için bir yasal düzenlemenin var

lığından söz edilemez. Doğal çevreyi kirletme'- konusunda, kir

letme olayını potansiyel düzeyde disiplin altına alan ve yine 

aynı düzeyde cezalandıran genel ve aynı zamanda kanunilik pren

sibini de ihlal etmeyen bir suç tipi yaratmak gerekmektedir. Bu 
suç tipi, belirli sulara, belirli hava ve kara alanlarına kir

letici madde atanları cezalandırmalıdır. Ancak, çevrenin korun

ması yönünden bu klasik cezaların da yeterli olmadığı anlaşıl

maktadır. Bunların yanında, özellikle sanayi faaliyetlerden 

kaynaklanan kirlenmeler konusunda, işletmeleri de doğrudan doğru

ya veya dolaylı olarak etkileyecek kesin tedbirlere gerek vardır. 

Mahkumiyet hükmünün ilânı, suç araçlarının Müsaderesi, tesisle

rin zarar vermeyecek hale getirilmesi ve işletmenin süreli veya 

süresiz kapatılması gibi tedbirleri bunların arasında saymak 

mümkündür.

Doğal çevrenin korunması ile ilgili olarak, ceza yar

gılaması hukuku alanında yeni bazı eğilimlerin belirdiği görül

mektedir. Örneğin; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 28 Hylül 

1977 tarih ve 28 sayılı kararında, bu konudaki yargılamaların, 

çevre sorunlarını yakından bilen ve bu alanda ihtisaslaşmış yargıç

lardan kurulu mahkemelerde yürütülmesinin, yargıçların yanında 

uzman kişilerin bulunmasının, çevreye verilen zararlardan dolayı 

menfaatleri doğrudan doğruya ihlal edilenlerle birlikte o yöre 

halkının da dava açabilmesi veya davaya katılabilmesinin sağlan
masını önermektedir.



b) Tedbir :

Doğal çevrenin bozulması sorununu bir bütün halinde 

değerlendiren, kirletme olayını potansiyel düzeyde disiplin al

tına alan ve yine aynı düzeyde cezalandıran tek bir yasal dü

zenleme yapılmalıdır.

9 - TAPULAMA :

a) Sorun :

Taşınmaz mal hukuku ülkemizde en çok uygulama yeri 

olan bir hukuk dalıdır. Çoğunluğu tarımla uğraşan halkımızın ge

çim kaynağı olan taşınmaz mallar çeşitli uyuşmazlıklara neden 

olmakta, bu uyuşmazlıkların toplum bünyesindeki olumsuz et

kileri gün geçtikçe artmaktadır. Bunun sonucu, yargı organlarının 

önüne gelen davaların önemli bir bölümünü toprak uyuşmazlık

ları teşkil etmektedir.

Konunun çözümlenebilmesi için her şeyden önce ülke

nin kadastrosunun tamamlanması gerekmektedir. Kırsal alanın ta

pulamasını düzenleyen 766 sayılı" Tapulama Kanunu" ile şehirle

rin kadastrosunu düzenleyen "2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahri

ri Kanunu" bu amaca yönelik yasalarımız dır.



Bu yasalarımızın, bugüne kadarki uygulamaları, yeter
siz kalmış ve ülke çapında tapulaması biten yerlerin iste
nilen orana ulaş tınlamadığı . ortaya çıkmıştır. Bunun yanın
da, bitirilen bazı kadastro ve tapulama çalışmalarında, kadastro 
ve tapulama paftalarının teknik nedenlerle uygulama niteliklerini 
kaybettikleri görülmektedir.

Ayrıca şehir içi veya kırsal alanda bulunan taşınmaz
ların, kıymetleri yönünden farklılıklarının azalması nedeniyle 
Tapulama Kanunu ile Kadastro Kanununun birleştirilmesi uygun ola
caktır.

Bütün bu konuları dikkate alan geniş kapsamlı bir çalış
ma Devlet Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili Bakanlık ve kuruluş
ların iştirakiyle yapılmaktadır.

b) Tedbir :

Tapulama hizmetinin çabuklaştırılmasını ve bu konudaki 
davaların aziltılmasını, teknik nedenler ile yetersiz kalan veya 
uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının ye
nilenmesini, ülke kadastrosunun 15 veya 20 yılda bitirilmesini 
amaçlayan ve 766 sayılı Tapulama Kanunu ile 2613 sayılı Kadastro 
ve Tapu Tahriri Kanununu birleştiren bir yasa çıkarılması konusun
da Devlet Bakanlığı koordinatörlüğünde yapılan çalışmalar sonuç
landırılmalıdır .



10- ADLİ SİCİL :

a) S orun :

Yürürlükte bulunan kanun ve talimatname hükümlerine 

göre, ilgili makamlardan gelen ceza, tftli karar ve yerine ge

tirme işlerinden oluşan sürekli adil bilgilerin, doğru ve düzen

li olarak derlenmesi, biriktirilmesi, yaşatılması ve işlenmesi, 

adlî sicilin en önemli görevidir. Ne var ki, çok önemli olan 

bu görev gayretlere rağmen son yıllarda, gerektiği şekilde yeri

ne getirilememektedir. Artan nüfus yanında suç ve suçluluğun da 

sayısal olarak çoğalmasına karşın merkezi adil sicil buna para

lel olarak geliştirilememiş, sosyal ve teknolojik gelişmenin 

gerisinde kalmıştır,

Artan iş yükü karşısında, fişlerin süresi içinde dü

zenlenmesi ve basılması mümkün olmadığından, yaklaşık 4 milyon 

civarında iş, basılıp forma haline getirilmek üzere beklemekte

dir. Bu nedenle kanunla belirtilen amaç ve hedefe ulaşılamadığı 

gibi, suçluyu takip ve adaletin kısa süre içinde yerine getiril

mesinde önemli bir yeri olan adlî sicil kayıtlarından yeterince 

yararlanmak mümkün olamamaktadır.

b) Tedbir :

Adil sicil hizmetlerinde mekanizasyon ve otomasyon güç- 

larinden en verimli bir şekilde yararlanmak, kuruluşa ait sevk ve 

idare çalışmalarını daha verimli, etkili ve ekonomik bir düzene 

kavuşturma yönünden, başlanılmış bulunan otomasyona dönüştürme ça

lışmaları kısa sürede sonuçlandırılmalıdır.



11 - CEZA İNFAZ KURUMLARI : 

a) Sorun :

Ceza adaleti sisteminin son halkası niteliğinde olan 

ceza infaz kurumlarında yürütülen hizmetlerin, ceza adaletinin 

etkinliğindeki payı oldukça büyüktür. Hürriyeti bağlayıcı cezaya 

hükümlü olanlara uygulanacak tretmanm amacı, ceza süresinin 

elverdiği ölçüde, salıverme sonrası normal hayata dönüşünde ihti
yaçlarını kendi karşılayabilecek bir yaşam iradesini ve bunu 

yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Bu hizmetlerin yasal çerçeve içerisinde ve insanlık 

onuru ile bağdaşır bir biçimde yürütülmesi^ yolunda, kurum yönetici 

ve hizmetlilerine önemli görevler düşmektedir. Bunun için de yö

netici ve hizmetlilere uygun çalışma şartlarının sağlanması gere

kir. Bugün, kadro yetersizliği nedeniyle cezaevi müdürleri, baş

gardiyan ve gardiyanlar ikili vardiye halinde günde 12 saat.çalış
maktadırlar. Günlük çalışmanın 8 saate indirilmesi suretiyle ve

rimin artırılması yoluna gidilmesi uygun olacaktır.

Yine, bugün için kurum ^şyurdu faaliyetlerinin yeterin

ce geniş olmaması sebebiyle hükümlü ve tutuklularm çalışmalara 

katılması istenilen düzeyde sağlanamamaktadır. Hükümiiive tutuklu- 

lar, sorumluluk duygularını geliştirmeye ve kendilerine uygulana
cak tretmana karşı ilgi uyandırmaya yönelmiş kurum faaliyetlerine 

katılma fırsatı sağlanması faydalı olacaktır.
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b) Tedbirler :

aa- Cezaevi müdürleri, başgardiyan ve gardiyanların üçlü 

verdiye halinde çalışmalarının sağlanması amacıyla müdür kadro

ları 1/2, başgardiyan ve gardiyan kadroları 1/3 oranında artırıl- 

maladır.

bb- İslaha yönelmiş, iyi halli hükümlülerin daha serbest 

şartlar içinde çalışmaları ve islâh edilmeleri için, iş esası 

üzerine kurçılu açık ve yarı açık cezaevleri çoğaltılmalı ve kapa

lı cezaevlerinde işyurdu çalışmaları genişletilmeli, hükümlü ve 

tutukluların asıl iş güçleri değerlendirilmelidir.

cc- Cezaevlerinde disiplin ve asayişi sağlayacak ve firarı 

önleyecek tedbirler genişletilmelidir.

dd- 647 sayılı Kanunun 2638 sayılı Kanunla değişik 17 nci 

maddesinin getirdiği zorunluk karşısında, kamu kuruluşlarının önc«: 

likle hükümlü çalıştırmalarına ağırlık verilmelidir.

ee- Hükümlü ve tutukluların, mümkün olduğu ölçüde ayrı ceza 

evlerinde veya aynı cezaevinin ayrı bölümlerinde muhafaza edilme

lerine özen gösterilmelidir.



2.3. GENEL İDARİ YARGININ İŞLEMESİ İLE 
İLCİLI SORUNLAR YE ÖNLEM ÖNERİLESİ

Yeni kurulan il ve bölge idare mahkemeleri ile vergi mah

kemelerinin ve bunların üstünde ve ancak belirli bir katogoride- 

ki İdarî dâvalar için üst mahkeme ya da temyiz mahkemesi nitelik

li Danıştay'ın varlığı gözetilerek, İdarî yargıda egemen ilkeler 

açısından bir değerlendirme yapıldıkta şu tablo karşımıza çıkmak

tadır .:

A. Yeni kademeli İdarî yargı yapısının sürat ve kolaylık 

sağladığı, vargı hizmetinin vatandasın ayağına götürüldüğü yolun- 

d.pki sonuçlar bu aşamada bile pek sağlam görünmemektedir.

B. Is vükü açısından sadece Danıştay'da yeri işler- açı

sından hissedilir bir azalma cldu"~u bellidir.

C. İdarî vargıda egemen re'sen tahkik ilkesi açısından 

2577 sovılı Kanunun 20. macdesinir 3 ve ü fıkralarındaki hükümler 

ciddi sınırlamalar getirmiştir. Bunlardan 4. fıkra hükmünün savun

ma hakkını da zedelediği açıktır.

C. Genelde tüm adalet hizmetlerinde gözlemlenen pahalılık 
İdarî yargıda da hak arama yolundan yararlanmayı güçleştirmektedir. 

Dâva, başvuru ve seir harçlarda varılan indirimler yeterli değil

dir. Adlî yardım kurumunun İdarî yargıda da işlemediği bellidir.



11. - ÖNERİLER :

1. Hukuk Devleti ilkesini zedeleyen, yargıya güveni sa
katlayan hak arama yollarını kısıtlayıcı nitelikli yargı alanı 
ve görev sınırlandırmaları, özellikleri ve sırası gözetilerek, 
aşamalı bir biçimde kaldırılmalıdır.

2. İdarî yargının işlevini de yakından etkileyen yargıç 
ve savcıların güvencesi ve bağımsızlığı eksiksiz bir biçimde 
sağlanmalıdır.

3. Gizlilik ilkesinin aşırı biçimde kullanılması suretiy
le resen tahkik ilkesini de zedeleyen, hak arama yollarını dolay
lı biçimde sınırlayan ve savunma hakkını yaralayan kısıtlamalar 
kaldırılmalıdır.

4. Yeni İdarî yargı manzumesi için sürat, ucuzluk ve 
elverişlilik amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmalı 
gerekli düzeltici önlemler gecikilmeden alınmalıdır. Bu cümleden 
olmak üzere, adlî yardım kurumuna işlerlik kazandırılmalı, harç ve 
giderlerde makul düzeylere indirim sağlanmalıdır.



2.4. SAYIŞTAY'IN İŞLEVLIRİ, SORUNLARI VE 
ALINMASI GIR EKEN TEDBİRLER

BİRİNCİ KISIM j SAYIŞTAY'IN İŞLEVLIRİ

k

1. GİRİŞ

Sayıştay, 9 Kasım 1982 tarihli yeni Anayasamızın yar

gı bölümünde ve 160 ncı maddesinde yer almış bir yargı organı

dır.

Sayıştay'ın kuruluş ve işleyişi, halen uygulanmakta 

olan 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve bu Ka

nunun ek ve değişiklikleriyle düzenlenmiştir.

Sayıştay, Anayasada ve kendi kuruluş yasasında belir

tildiği üzere; genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve gider

leri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek 

ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hük

me bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme 

bağlama işlerini yapmakla görevlidir.

Kuruluş ve işleyişini düzenleyen bu iki temel mevzuat 

ile Sayıştay'a 3 ana işlev (fonksiyon) verilmiştir. Bunlar :



1 - Denetleme işlevi

2 - Yargılama işlevi

3 - . İdari işlevlerdir.

II. SAYIŞTAY'IN DENETLEME İŞLEVİ

Sayıştay'ın denetleme işlevini açıklamak için, önce 

denetim alanının, diğer deyimle Sayıştay denetimine tabi idare 

ve kurumların hangileri olduğunun bilinmesine ihtiyaç vardır.

Bugünkü mevzuatımıza göre, Sayıştay denetimine tabi 

idare ve kurumlan, bütçelerinin özelliklerine göre, şöylece 

sıralayabiliriz :

1 - Genel bütçeli idareler

2 - Katma bütçeli idareler

.3 - Özel bütçeli idareler

a) Belediyeler

b) İl özel idareleri

4 - Diğer bütçeli idareler

a) Korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri

b) Kefalet Sandığı

c) Fon h esapları



5 - Şirket ve döner sermayeli kurumlar Sayıştay ; denetim 

alanıma piren bu idare ve kuruluların;

- Biitün gelir gider ve malları ile nakit, tahvil, senet

pibi kıymetlerinin alınıp verilmesini, saklanma ve kullanılması

nı denetlemekle;

- Aynı idare ve kurumlarm, mevzuatla getirilen istisnalar 

hariç, kadro ve ödenek dağıtımını önceden vize, sözleşmelerini uy

gulamadan önce tescil etmekle;

- Tevlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle, bağış ve 

vardım suretiyle saplanan nakdi ve ayni kıymetleri, Hazine bono

larını, kefalet, kredi ve Hazine avanslarını kaydedip denetlemek- 

1 e ;

Sayılan bütün bu denetleme sonuçlarını, uygunluk bildiri

mi ve Sayıştay raporları denilen çeşitli bildirim ve raporlarla 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmakla;

Görevlidir.

Sayıştay'ın denetim konusunu teşkil eden ve genel ola

rak gelir, gider ve mal hareketlerinden oluşan bu işlemler,.ait 

oldukları idare ve kurumlardaki saymanlıklarda muhasebeleştirilir- 

ler ve o saymanlığın hesap ve işlemini (diğer deyimle o sayma

nın, hesabını vermekle yükümlü olduğu sayman hesabını) oluşturur

lar, İşte, Sayıştay'ın denetim konusu, yukarıda sözü edilen idare 

ve kurumların, bahse konu gelir, gider ve mal hareketlerinden 

oluşan, hesau ve işlemlerdir.



Sayıştay denetiminin amacı, denetimin kcnusu ve türü 

ne olursa olsun, idarelerdeki felir gider ve mal hareketlerinden 

doğan hesap ve işlemlerin, bunlarla ilgili mevzuata uygun olup 

olmadığının tesbit edilmesidir. Sayıştay denetimi; gelir ve gi

derlerde belgeler üzerinden; mal hesap ve işlemlerinde ise, 

bunların hem belgeleri hem de malların fiilen sayılması, tartıl

ması, ölçülmesi ile birlikte yanılır.

Hesap ve işlemlere mevzuatın doğru uygulanıp uygulanma

dığı, şayet yanlış uygulanmak suretiyle Devletin veya kişilerin 

kayıpları varsa bunların nasıl telafi edilerek adaletin sağlana

cağı, Sayıştay'ın yargılama hizmeti sonunda kesinliğe kavuşacağın

dan, denetim hizmeti, Sayıştay yargısının ön hazırlığı niteliğin

dedir. Denetim, gelir gider ve mal hesap ve işlemlerine, ilgili 

bulundukları mevzuatın doğru uygulanıp uygulanmadığını bir iddia 

biçiminde ortaya koyan ve hiç bir kesinliği bulunmayan tesbit iş

lemidir. Denetim, inceleme, sorgulama ve raporlama aşamaları 

olan ve sonuçları bir karara bağlanması gereken bir hizmettir.

Denetim hizmeti Sayıştay'da denetçiler eliyle yürütü

lür. Denetçiler, denetim mesleğine yarışma sınavı ile denetçi yar

dımcısı olarak alınmak ve iki yıllık meslek için kurs ve eğitimin

den geçirilmek suretiyle yetiştirilirler.



Gelir ve gider hesaplarının denetimi, bunlara iliş

kin hesap defter, belge ve sair kayıtların getirtilmesiyle Mer

kezde veya, denetçilerin hesapların bulunduğu yer saymanlıkları

na gönderilmesiyle; mal hesan ve işlemlerinin denetimi ise mal

ların bulunduğu idarelere denetçilerin gönderilmesi suretiyle 

yürütülür.

Bunlara ek olarak; Sayıştay'ın gider denetim hesap

larının bir bölümünü oluşturan kadro ve ödenek vizesi ile söz

leşme tescili işlemleri; keza gelir gider ve mal hesap ve işlem

lerinin dışında mütalaa olunan Hazine işlemleri ve nihayet denetim 

ve yargılama sonunda T.B.M.I.I. ne sunulan uygunluk bildirimleri ve 

raporların hazırlanması işleri; bunlara ilişkin belge ve kayıtla

rın Sayıştay'a getirtilmesi suretiyle ve Sayiştay'da bu hizmet

leri yürütmekle görevli ihtisas ünitelerindeki denetçiler eliy

le yerine getirilir.

Bu açıklamalara göre Sayıştay'ın hesap ve işlemleri 

denetleme işlerini föylece sıralayabiliriz.

A. Gelir hesap ve işlemlerinin incelenmesi

B. Gider hesap ve işlemlerinin incelenmesi

1) Kadro vizesi

2) Ödenek vizesi

3) Sözleşme tescili

C. Mal hesap ve işlemlerinin incelenmesi

D. T.B.M.M. ne sunulmak üzere uygunluk bildirimleri ve 

raporların hazırlanması

E. Hazine işlemleri



Sayıştay'ın denetleme işlerinin çok büyük bir bölümü 

ki bunlar Sayıştay denetimine tabi idare ve kurumlarına gelir, 

gider ve mal hesap ve işlemleridir - denetimden sonra, Sayıştay 

yargısına tabi tutulurlar ve kesin hukuki sonuca bağlanırlar. Bun

lar, Sayıştay'ın yargı işlevini oluştururlar.

Denetlenen hesap ve işlemlerden bir bölümü de, Anaya

sa 'nm ve Sayıştay yasasının öngördüğü hizmetleri yerine getir

mek amacıyle, idari işlemlere ve kararlara dönüştürülürler. Bun

lar da aşağıda açıklandığı üzere Sayıştay'ın idari işlevini oluş

tururlar.

III. SAYIŞTAY'IN YARGI İŞLEVİ

Sayıştay yargısını açıklayabilmek için, sırasıyla, Sa

yıştay'ın Anayasadaki yerine ve kararlarının kesinliğine, bu yar

gının konusuna ve amacına, idari yargı ile ilgisine, yargılamanın 

hangi organlarda ve nasıl yapıldığına, yargılama usullerine, baş

vurulacak yasa yollarına, verilen hükümlerin niteliğine, kimleri 

muhatap aldığına ve nihayet infaz sekline delinmek gerekmektedir.

Sayıştay, gerek Anayasada ve gerekse kuruluş yasasında 

belirtildiği üzere, denetim alanına giren idare ve kurumların 

denetlediği hesap ve işlemlerini yargılayan ve bu yargılama sonun

da, mezkûr hesap ve işlemlerden sorumlu olan kamu görevlileri hak

kında kesin hüküm veren bir yargı organıdır.



Sayıştay'ın yargı organı olup olmadığı, şayet yargı 

organı ise ne tür yargı organı olduğu ve buradan hareketle karar

larının hukuki niteliği ile kesinlik derecesi konularında geç

miş yıllarda bazı tartışmalar çıkarılmış ise de, yeni Anayasamız

da Sayıştay yargı bölümünde yer almış; 1961 Anayasasında olduğu 

gibi Sayıştay'ın kesin hüküm verdiği yinelenmiş ve ayrıca, Sayış

tay kararları aleyhine idari yargı organlarına gidilemeyeceği 

hususunda yeni bir hüküm getirmek suretiyle de Sayıştay’ın kendi 

görev alanında nihai ve kesin karar verdiğini belirlemiştir.

Sayıştay kesin ve nihai karar veren bir yargı organı

dır. Ancak, Sayıştay yargısının klasik yargılamadan şeklen ayrı

lan ve fakat özünde yargılamanın tüm gereklerini içeren bir özel

liği vardır :

Sayıştay hizmetlerinin ve Ülkemizin sos.yo-ekonomik 

yapısının özellikleri nedeniyle, klasik adlı yargıdaki veya ye

ni düzenleniş şekliyle idari yargıdaki ilk derece ve son derece 

mahkeme ayırımını, (bidayet mahkemelerince verilen kararların 

üst mahkemede temyizen incelenmesi prosedürünü) Sayıştay’ca gör

mek mümkün değildir. Ancak, Sayıştay yargısı ca tek derecede bı- 

rakılmayıp, haklarında hüküm verilen kişilere, tıpkı klasik yargıda

ki üst ve nihai mercie başvurma hakkı tanınması - gibi,- Sayıştay’ın 

kendi içinde mevcut olan ve yargılamayı yapan mahkemeden ayrı, ba

ğımsız, hihai bir mercie (Temyiz Kuruluna) başvurma hakkı tanın

mıştır. Keza Sayıştay yargılamasının sonunda, ilgililere, yargıla

manın iadesi, temyiz, karar düzeltilmesi gibi, klasik yargı işlev

leri arasında yer alan yasa yollarına başvurma hak ve yetkileri 

tanınmıştır. Hatta, hakkında hüküm verilen kişilerin, karar düzelt

mesi isteminde bulunabilme hakları, diğer deyimle Sayıştay Daire

lerince verilen hükümlerin Sayıştay’da nihai olarak bir kez daha
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görüşülebilmesi işlemi, yeni Anayasamızın 160 ncı maddesine konul

mak suretiyle, Sayıştay yargısının iki kademeli olduğu, Anayasa 

hükmü haline dönüştürülmüştür.

Görülüyor ki Sayıştay, Anayasınm yargı bölümünde yer 

almış, kesin hüküm veren, hükümleri aleyhine başka yargı yerlerine 

gitme olanağı bulunmayan bir yargı organıdır. Ancak, Anayasa'daki 

yeni ve ifa ettiği hizmetin özelliği nedeniyle, Sayıştay’ı ilk 

derece mahkemesi veya yüksek yargı organı gibi ayarımlardan biri

ne dahil etmek de mümkün değildir. Bu nedenle Sayıştay, nev'i 

şahsına münhasır (suigeneris) bir yargı organıdır.

Sayıştay yargısının konusu, Sayıştay denetimine tabi 

idare ve kurumlar m, gelir, gider ve mal hesap ve işlemleridir. 

Sayıştay vargısı ile, denetimi Sayıştay'a verilmiş olan kamu ida

relerinin, gelirlerinin toplanması; giderlerinin yapılması; mal

larının alınması, kullanılması, muhafazası veya elden çıkarılması 

nedeniyle ifa ettikleri işlemlerin, ilgili olduğu mevzuata uygun 

olup olmadıkları hükme bağlanmaktadır. Mevzuata uygun işlemlerin 

doğruluğuna ve onanmasına; mevzuata uymayan veya aykırı bulunan 

işlemlerin ise maddi bir müeyyideye bağlanmasına (Bu işlemlerden 

doğan Devlet veya kişi zararlarının, sorumlu olanlara ödettiril

mesine) karar verilmektedir.

Sayıştay'ca önce denetlenip sonra yargı süzgecinden 

geçirilen ve kesin hükme bağlanan hesap ve işlemler, aslında kamu 

idarelerinin işlem ve eylemleri; idarelerin hukuki tasarrufları

dır. Bu işlemler, hukuksal tasarruf olmaları bakımandan idare 

hukukundaki idari tasarrufların aynıdır, örneğin bir memurun baş

ka bir görev yerine atanması nasıl bir hukuksal tasarruf, idari 

işlem ise, o memura yolluk verilmesi de aynı nitelikte bir işlem

dir. Ne var ki, Sayıştay yargısına tabi olan işlemlerin konuları



farklıdır; bunlar, kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hare

ketlerini oluşturan mali işlemlerdir. Sayıştay yargısının konu

su, idari jşlem ve eylemlerin istisnai bir bölümü; sınırı yasalar

la belirlenmiş ve mali konuları içeren idari tasarruflardır. Bun

lar, yukarıda değinildiği üzere, denetimi ve yargılanması Anaya

sa ve yasa ile Sayıştay'a verilmiş olan gelir, gider ve mal he

sap ve işlemleridir.

Bilindiği üzere, kamu idarelerinin gelir, gider ve 

mal işlemleri, bu işlerle görevli bir kısım kamu personeli eliy

le yürütülmektedir. Ayrıca bu işlemlerin, saymanlıklarda hesan- 

ları tutulmakta ve belgeleri muhafaza edilmektedir. İste Sayış- 

tav, birer hukuki tasarruf olan bu işlemlerin hesap ve belgeleri

ni, denetim ve vargı süzgecinden geçirerek bunların ilgili olduğu 

mevzuata uygun olun olmadığını; ve bunun doğal sonucu olarak, 

mezkûr hesap ve işlemleri yürütmekle görevli kişilerin bu görev

leri nasıl yerine getirdiklerini (hesap ve işlemleri doğru ve 

tamam; veya eksik ve kusurlu; va da bilerek kötü yürüttüklerini) 

hükme bağlamaktadır.

Sayıştay vargısının muhatabı, literatürde "Sorumlu

lar" denilen ve bahse konu hesapları tutan ve işlemleri yürüten 

bir kısım kamu görevlileridir. Bunlar, saymanlar, tahakkuk me

murları, belgeleri düzenleyenler ve bazı durumlarda ikinci de

rece ita amirleridir. Bu memurların sorumlulukları, Devletin ge

lirlerinin toplanması, giderlerinin yapılması ve mallarının ko

runması hesap ve işlemlerini ifa etmek görev ve yetkisinin yasa

larla kendilerine verilmiş olmasından kayraklanmaktadır. Diğer 

değimle bu memurlar, kullandıkları bir yetki ve ifa ettikleri 

bir hizmetin doğal sonucu olan sorumluluklarının belirlenmesi 

için, yargıya tabi'tutulmuşlardır. Bu memurlara, yasalarla sırf 

bu ünvanları ihraz ettikleri için, Sayıştay'a karşı peşinen so

rumluluk yüklenmiştir. Nitekim bunların, (sonuçta hesapların



toplandığı saymanlıkların) yaptıkları veya yürüttükleri her 

hangi bir gelir gider ve mal işlemleri bulunması dahi, 

bu durumu yine, usulünce Sayıştay'a bildirmeleri ve Sayıştay'

ın d.a bu sorumlular hakkında beraat ilamı düzenlemesi gerekmek

tedir.

Sorumluların hesap ve işlemleri, yasal deyimi ile 

birer hesap mahkemesi olan Sayıştay Dairelerinde yargılanır 

ve haklarında beraat tazmin veya zimmet hükümleri verilir. Dai

relerce verilen tazmin veya zimmet hükümleri kesindir. Ancak 

bunlar aleyhine yasa yollarına başvurulabilir. Sayıştay Daire

lerince saptanan. sorumluluk objektif sorumluluktur. Sayıştay 

yargısı, hesap ve işlemlerini yürürlükteki mevzuata (objek

tif kuralları) uygun olup olmadığı irriteri ile yanıldığı ve 

hizmetin ifası sırasındaki sübjektif etkenler dikkate alınma

dığı için, yargılama sonunda saptanan sorumluluk da objektif 

sorumluluk olmaktadır. Ancak, diğer yargı türlerinde dikkate 

alman sübjektif faktörlerin Sayıştay yargısında bugünkü mevzu

ata göre dikkate almamayışı, bu yargıya yönetilen bir eleştiri 

olmaktadır.

Hesaplar Dairelerde, denetim sonunda mevzuata uygun 

görülen ve görülmeyen tüm işlemleri ile; bunlar hakkında Sayış

tay Savcısının iddiaları ve o daireden bir üyenin mütalaası alın

dıktan sonra; Daireyi oluşturan Başkan ve üyelerin çoğunluğu ile 

karara bağlanır ve sorumlular hakkında ilâm düzenlenir.



Dairelerce verilen kararların türleri ve özellikleri

şunlardır :

1) Beraat : Sorumluların hesap ve işlemlerinin mevzuata

uygunluğuna veya sorumluluğu gerektiren bir hususun bulunmaması

na karar verilmesi; Devletin gelirlerini toplamak, giderlerini 

yapmak ve mallarını korumakla görevlendirilmiş olan mezkûr memur

ların (sorumluların) hesap ve işlemlerinin yargılamadan geçirildik

ten sonra, sorumluluktan arındırılmalarıdır.

2) Tazmin : Sorumlularca gelir, gider, mal ve diğer kıy

metlerin tahakkuku, alınışı, harcanması, verilmesi, saklanması

veya idaresinin, mevzuata uygunluğunun belgelendirilmemesi veya 

bunların belgelerinin düzenlenmesi de dahil, mevzuata aykırı yü

rütülmüş olması nedeniyle, bunlara ilişkin meblağın kendilerire 

ödettirilmesine karar verilmesidir.

3) Zimmet : Sorumluların, ellerinde bulunan Devlet ge

lirinden, mallarından ve sair ekonomik kıymetlerden eksilen mik

tara ilişkin kanıtlayicı belge ibraz edilmemeleri nedeniyle, bu 

kıymetlerin kendi zimmetlerinde kaldığına ve Devlete karşı borç

lu addedilmelerine karar verilmesidir.

Haklarında tazmin veya zimmet hükmü verilmiş olanlar, bu 

meblağı, ilamın kendilerine tebliği tarihinden itibaren 3 ay için

de Hâzineye ödemek zorundadırlar.



İlamda yer alan tazminler hükmedildikleri tarihten, 

zimmetler ise vukuu tarihinden itibaren faize tabi olarak, İcra ve 

İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil olunurlar.

Sorumlular, dairelerce verilmiş ve bir ödeme yükümlü

lüğü getiren kararlar aleyhine, yasada gösterilen sebeblerin 

bulunması halinde ve süreleri içinde, yargılamanın iadesi veya 

temyiz isteminde bulunabilirler.

Yargılamanın iadesi istemleri kararı veren Dairede; 

temyiz istemleri ise, Sayıştay'ın son hüküm mercii olan Temyiz 

Kurulunda sonuçlandırılır.

Temyiz Kurulu, temy.iz olunan hükmü olduğu gibi veya 

düzelterek tasdik eder, kaldırır ya da bozar. Kurulun tasdik ve

ya kaldırma kararı kesindir. Bozma halince ise karar, o kararı 

veren Daireye gönderilir. Daire ilk kararınca ısrar eder ve ka

rar yeniden Temyiz Kurulunda bozulursa Daire bu karara uymak zo

rundadır .

Sayıştay'ın yargılama işlevlerinde, kendi kuruluş ya

sasında belirtilen usûller ve hükümler; bunların gönderme yapma

sı veya aksine bir hüküm bulunmaması halinde genel hükümler uygu

lanır .



IV- SAYIŞTAY'IN İDARİ İŞLEVLERİ

Sayıştay'ın işlevlerinden üçüncüsü idari işlevidir. Bu iş
lev, Sayıştay'ın idari işlemleri ve kararları ile ortaya çıkmak
tadır. Bunları şöylece sıralayabiliriz:

1- Sayıştay, denetim kısmında değinildiği üzere, gider he
saplarının incelenmesi arasında yer alan kadro ve ödenekleri vi
ze ve sözleşmeleri tescil işlemlerini de yürütmektedir.

Kadro ve ödenek vizesi ve sözleşme tescili, Sayıştay'ın 
uygulamadan önce yaptığı, yargılamadan geçirilmeyen ve idarelerin 
yapması muhtemel hatalarını önleyici denetim hizmetleridir. Diğer 
bir anlatımla, Sayıştay denetimine tabi idare ve kurumların per
sonel kadroları ve kullanacakları ödenekleri önceden Sayıştay vi
zesinden geçmedikçe ve yaptıkları sözleşmeler de Sayıştay'ca tes
cil edilmedikçe uygulamaya konulamazlar. İşte Sayıştay'ca yapılan 
bu vize ve tescil işlemleri, bir denetim hizmetleri olmakla bir
likte, yargıya konu teşkil etmediği ve anlaşmazlıkları da Sayış
tay'ın idari organlarında (Daireler Kurulunda) çözümlendiği için, 
bu üç hizmet aynı zamanda Sayıştay'ın idari görevleri arasında 
yer alırlar.

2- Sayıştay denetimine tabi idare ve kurumlarca düzenlenen 
mali yönetmeliklerin yürürlüğe konulmadan önce Sayıştay'a gönde
rilmesi ve Daireler Kurulunda görünülüp olumlu mütalaa alııması 
gerekmektedir. Yönetmelikler hakkında mütalaa vermesi, Sayıştay'ın 
idari işlevleri arasında yer almaktadır.



3 - Denetçiler veya Maliye Bakanlığı, çeşitli mali mev

zuatın uygulanması sırasında tereddüde düşülen hususlarda bir 

karar alınmasını isteyebilirler. Bu istemler Sayıştay Genel 

Kurulunda görüşülerek, bağlayıcı niteliği olmayan, uygulayıcı

lara yol gösterici ve sadece denetçilerin denetimde birlik ve 

beraberliği sağlamaları için uymaları gereken kararlar alınır 

ki bunlar da Sayıştay'ın önsnli idari işlevini oluştururlar.

4 - Sayıştay Daireleri esas itibariyle Sayıştay'ın yar

gı organı olmakla birlikte, Yasa bunlara bazı idari görevler de 

yüklemiştir. Nitekim sözleşme tescillerinden doğan tereddütler, 

önce bir Dairede idari karara bağlanır; tescil konusunda ida

relerle uyuşma sağlanamadığı takdirde konu Daireler kurulunda 

görüşülür. Dairelerce yürütülen bu tür görevler Sayıştay'ın ida

ri işlevleri arasında yer alır.

5 - Gerek Dairelerin gerek Genel Kurulun, aynı konudaki 

idari kararları arasında aykırılık bulunmîsı halinde konu, Ge

nel Kurulda, idari nitelikte içtihadı birleştirme kararı alınmak 

suretiyle çözümlenir. Genel Kurulur bu faaliyeti de Sayıştay'ın 

icari işlevi arasındadır.

6 - Gelir, gider ve mal hesaplarının denetleme ve yargıla

madan sonraki sonuçları, "Uygunluk Bildirimleri" ve "Sayıştay 

Raporları" şeklinde T.B.M.M. ne sunulur. Bu sunuşlar, Sayıştay'ın 

T.B.M.M. adına görev yapmasının bir gereğidir.



Yasama Organına sunulan söz konusu bildirimleri ve 

raporlar, denetimden ve yargıdan geçirilen gelir, gider ve mal 

hesaplarının, diğer deyimle bütçe uygulamalarının sonuçlarını 

gösterirler. Bu bildirimler ve raporlar, ilgili yerlerde ön ha

zırlıkları yapıldıktan sonra, Genel Kurulda görüşülerek karara 

bağlanır.

T.B.M.M. ne Sunulan uygunluk bildirimleri ve rapor

lar, Sayıştay'ın idari işlevlerinden en önemlisini teşkil eder- 

1 er.

İKİNCİ KISIM : SORUNLAR

Sayıştay'ın işlevsel konularına ilişkin sorunlarını 

şöylece sıralamak mümkündür :

1 - Sayıştay'ın denetleme ve yargılama hizmetlerinin mad- 

di-fiziki yönünü oluşturan hesaplar ve işlemler, her geçen yıl 

daha büyük hacimlere ve miktarlara ulaşmaktadır.

İş hacmindeki artışın biribirine bağlı iki nedeni var

dır. Bunlar, gelir ve gider miktarları ile konsolide devlet büt

çesinin her geçen yıl devamlı artış göstermesi; bütçedeki artışlara 

paralel olarak kamu idarelerinin saymanlık sayılarında ve mali 

işlemlerinde devamlı artışlar olmasıdır. Söz konusu artışlar, her 

yıl yeni işyükü olarak aynen Sayıştay'ın işyüküne eklenmektedir.

İşyükündeki devamlı artışa karşılık, Sayıştay'ın iş

gücü yıllar itibariyle sabit kalmıştır.

İşyükü ve işgücünün sözü edilen durumlarını, aşağıdaki 

son beş yıllık rakamlardan görmek mümkündür.



Çıkan
Denetçi Saymanlık İlam

Yıllar Sayısı Sayısı Sayısı

1978 468 9167 2747 '

1979 448 9474 2600

1980 468 ' 9705 2091

1981 426 10529 1902

1982 440 10603 2054

Keza, kayıt ve tescil için Sayıştay'a yollanıp, tize-

rinde gereken inceleme ve işlemler yapılmış olan sözleşmelerin

son beş yıllık sayısal durumu da şöyledir.

Yıllar Sözleşme Sayısı

1978 22.345

1979 31.876

1980 24.855

1981 25.020

1982 23.356 ( 9 aylık rakam

Sayıştay'ın yargı ve karar organlarınca sonuçlandırı

lan hizmetlerin son beş yıllık sayısal gelişimi de aşağıdaki tab

loda gösterilmiştir.

Daireler
Dairelerden Temyiz Genel Kurulca Kurulu

Yıllır Çıkan İlam Edilen İlam Alınan Karar Kararı
1978 2747  459  42  75

1979  2600 426  86 86

1980  2091  556  74  93

1981  1902  822  ' 62  82

1982  2054  491  108  63



Yukarıdaki istatistik göstergelerden şu sonuca varı- 

labilmektedir :

Sayıştay denetimine tabi idare ve kurumların bütçelerin

deki artışlar, bu idarelerin hesap ve işlemlerini, bunlar da Sa

yıştay'ın işyükunü devamlı artırmaktadır. Artan işyüküne karşın 

işgüçünü yeterince artırmak, mümkün olamamıştır. İşyükü ile iş

gücü arasında ortaya çıkan aleyhteki fark, denetim hizmetinin et

kinliğini ve yargılama hizmetinin hızını olumsuz yönde etkilemiş

tir. Son yıllarda Sayıştay bünyesinde kurulmuş olan Bilgi İşlem 

Merkezi, denetimin bir-bölümüne yardımcı olmakta ise de, gerek 

sistemin bazı eksikleri gerekse mali işlemlerimizde standartların 

yokluğu nedeniyle, işyükü ile işgücü arasındaki fark halen devam 

etmekteöir.

2 - Sayıştay'ca yapılmakta elan denetim, hesan ve işlem

lerin mevzuata uygunluğunun.d enet imi d ir. Buna kısaca hukuka uy

gunluk denetimi de denilmektedir. Oysa bilinmektedir ki, cağımız

da, kamu fonlarının toplanmasında ve kullanılmasında, verindelik, 

verimlilik, etkinlik, ekonomiklik ilke ve Prensipleri çok büyük 

önem kazanmıştır.

Öte yandan, klasik kamu hizmeti yürüten idareler, gi

derek ekonomik işlevler kazanmaktadır. Örneğin birçok kamu kuru

luşunun bünyesinde bir döner sermaye isletmesinin yer aldığı 

görülmektedir.

Kamu fonlarının kullanımında ve kamu idarelerinin iş

levlerinde ortaya çıkan bu gelişmeler karşısında, Sayıştay dene

timine klasik hukuka uygunluk denetimi yanında, etkin, verimli ve 

ekonomik olma boyutlarının da kazandırılması; kısa bir deyimle 

Sayıştay'ın denetim tekniklerinin ve yönteminin çağdaşlaştırılması 

gerekmektedir.
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3 - Sayıştay işlevlerinin sonucunu oluşturan ve T.B.M.M.

ne suriulan uygunluk bildirimleri, yeni Anayasamızda yeni bir

hazırlanma süresine tabi tutulmuştur.

1961 Anayasasına göre, kesin hesap kanun tasarıları

nın Bakanlar Kurulunca T.B.M.M.ne sunulması, ilgili oldukları

mali yılın sonundan başlayarak en geç bir yıllık; Sayıştay uy

gunluk bildirimlerinin T.B.M.M. ne sunulmaları ise, anılan tasarı

ların verilmesinden itibaren en geç altı aylık sürelere bağlan

mıştı. Toplam 18 ayı kapsayan bu süre, yeni Anayasamızda, kesin 

hesap kanun tasarıları için yedi aya ve Sayıştay'ın uygunluk 

bildirimleri■için 75 güne - toolam olarak 9,5 aya indirilmiş bu

lunmaktadır. Bu durum, zaten işgücü ile işyükü arasında dengesiz

lik bulunan Sayıştay'a, denetim hizmetlerini bir misli hızlandır

ması gereğini yüklemiş ve Sayıştay'ın işlevlerinde yeni bir so

run doğurmuştur.

4 - Sayıştay'ın denetim alanına giren idare ve kurumlar- 

dan bir bölümü de, daha önce değinildiği üzere, bir hizmet için 

fon tahsis edilmek suretiyle kurulmuş olan fon idareleridir.

Fon idarelerinin kurulması veya bir hizmet için fon 

tahsis edilmesi, uygulamada, yasayla, yönetmelikle, Bakanlar 

Kurulu Kararıyla, bütçe yasası ile veya bir Bakanın kararı ile 

mümkün olmaktadır. Kuruluşundaki dayanak dağınıklığına paralel 

olarak, fonların yönetim ve özellikle denetimleri de karmaşık



özellik göstermektedir. Hâzineden finanse edilen tüm fonların 

Sayıştay'ca denetlenmesi ve yargıdan geçirilmesi gerekirken, 

bu şekilde kurulmuş fonların büyük bir kısmı Sayıştay'ın bilgi

si ve denetimi dışında kalmıştır.

Öte yandan, kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi 

bir başka denetim organına bırakılmış bulunmaktadır. İktisadi 

nitelikteki bir kısım kuruluşların (Döner sermayeli işletmele

rin ve fon idarelerinin) denetimlerinin Sayıştay'a, diğer bir 

kısım iktisadi nitelikli idarelerin (KIT'lerin) denetiminin ise 

başka denetim organına bırakılmış olması, ülkemizde kamu fonları

nın denetiminde düalizim yaratmaktadır.

Fonların denetim alanında ve konusunda ortaya çıkan 

bu durum, Sayıştay'ın sorunlarından bir diğerini oluşturmakta

dır.

5 - Sayıştay'ın işlevleri ile ilgili en önemli sorunu, 

kuruluş ve işleyişi ile yargılama usullerine ilişkin yasanın 

çıkarılmasıdır.

Yeni Anayasamızla Sayıştay'ın bugünkü görevlerine 

yenileri eklenmiş ve bazı yetkileri de açıklığa kavuşturulmuş

tur. Sayıştay'ın kuruluş ve işleyişinin yeni bir yasayla düzen

leneceği Anayasanın geçici maddelerinde yer almış bulunmaktadır, 

Ifeasen, 1961 Anayasasına dayanılarak 1967 yılında çıkarılmış 

olan 832 sayılı yasanın 15 yıllık uygulaması sonunda, dinamik, 

etkili, caydırıcı, verimli nitelikte denetim ve yargılama yapma

ya dayanak teşkil edecek bir kuruluş yasası çıkarılması ihtiyaç 

haline gelmiştir.



ÜÇÜNCÜ KISIM : ALINMASI GEREKEN TEKBİRLER

Sayıştay işlevlerinin gereği gibi yürütülmesini sağ

layabilmek için bu raporun "Sorunlar" kısmında yer alan konu

ların çözümlenmeleri ve sonuçlandırılmaları gerekmektedir. Bunun 

için alınması gereken tedbirler özetle şunlardır :

1 - Sayıştay'ın kuruluş ve işleyişini yeniden düzenleye

cek olan yasa, Anayasanın öngördüğü süre içinde çıkarılmaktadır.

Çıkarılacak kuruluş yasasının Sayıştay Başkanlığınca 

gerekli hazırlıklarına başlanmıştır..

2 - Sayıştay denetiminin dışında bırakılan kamu fonları ve 

idareleri, denetimsiz bırakılmamak ve ayrıcalıklı tutulmamak için, 
Sayıştay denetiminin kapsamına mutlaka alınmalıdır.

3 - Denetimin hızlı, verimli, etkili ve ekonomik duruma 

sokulabilmesi ve denetimden beklenen yararların sağlanabilmesi 

için, gereken mevzuatın çıkarılması ilk koşul olmakla birlikte; 

günümüz toplumunda, kamu hizmetlerinin yalnızca yasal düzenle

melerle yürütülmesinin yeterli olmadığı; hizmetin sosyo-ekono- 

mik özelliklerinin dikkate alınması ve ayrıca gelişen teknoloji 

ile hizmet arasında bağlar kurulması gerektiği; doğruyu ve adale

ti sağlamaya yönelik olan Sayıştay işlevleri için bu hususların ay

rıca önem kazandığı bilinmektedir. Bu nedenle, çağdaş denetimin

ve yargılamanın gerektirdiği teknolojik olanakları ve diğer ge

liştirici sistemleri Sayıştay hizmetlerine uygulamak zorunlu du

ruma gelmiştir. Bu amaçla Sayıştay bünyesinde bir Bölgi îşlera Mer

kezi kurularak denetimin belirli hizmetleri bu sistemle yürütülür 

duruma getirilmiş ise de, Sistemin geliştirilmesine ve eksikleri

nin giderilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Sayıştay Bilgi İşlem sisteminin ihtiyaçları, mümkün olan 
kisa sürede giderilmelidir.



2c4.1. MAHALLÎ İDARELERİN DENETİMİ

Gerek. Mahalli İdareler (M/İ16) gerekse Sayıştay 

(M/İ27) 1961 Anayasasının yürütme başlığı altındaki İkinci Bö

lümünde yeralmaktaydı. 1982 Anayasası bir ayırma yaparak mahal

li idareleri, aynı bölümde bırakmış, Sayıştay'a yargı bölümüne 

almış bulunmaktadır. Yeni Anayasa 160 ıncı maddesiyle Sayıştaya 

gerçek bir yargı yeri kimliği vermiştir.

160 ıncı madde yakından incelendiği takdirde, bura

dan;

Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün ge

lir ve giderleri ile mallarını T.B.f.t.M. adına denetlemek.... de

nilmek suretiyle mahalli idarelerin dışlandığı sonucuna varılmak

tadır.

Sayıştayın 1961 Anayasasında yürütme bölümünde bulun

ması durumuna dayanılarak 832 sayılı Sayıştay Kanununa, geçici 

8 inci madde konularak;

"Anayasanın 116 r.cı maddesi gereğince il özel idareleri 

le belediyelerin mali işlemlerinin denetlenmesine dair kanun yürür 

lüğe girinceye kadar 16 Haziran 1934 tarih ve 2514 sayılı Divanı 

Muha*ebat Kanunu ve bu Kanuna ek kanunların il özel idareleri ve 

belediyelere ait hükümleri yürürlükte kalır."



Denilmiş, bugüne değin bu hükme uyulmuştur. Ancak, 1982 
Anayasası Sayıştayı yargı bölümüne aldığına, böylece mahalli 
idareleri dışladığına göre, şimdi durum ne olacaktır sorusu önü
müze gelmektedir.

İleri sürülen soru ile ilgili görüşümüz şöylece özetlene
bilir :

1982 Anayasasının Mahalli İdarelerle ilgili 12 7 nci madde
sinin 5 inci fıkrası :

"Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmet
lerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, ka
mu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması 
ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanun
da belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine 
sahiptir."

Hükmünü taşımaktadır.

Metni olduğu biçimiyle yukarıya alınan, merkez idarenin 
vesayet yetkisi sınırları çizilen durumlar gözönünde tutulursa, 
mahalli idarelerin "gelir ve giderleri ile mallarının" denetlen
mesi, sorumluların hesap ve işlemlerinin bir karara-idari tasar
ruf - yönetim işlemi biçiminde bağlanması göreviyle yükümlü bir 
örgüt kurulması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Böyle bir kuruluşun 
adı, "Mahalli İdareler Sayıştayı, Yerel Yönetim Denetleme Kurumu, 
Mahalli İdareler Mali Denetleme Kurulu" olabilir.



loğrueu, adın önemli olmadığı, daha başkalarının da konulabile- 

eği. Kanımız ve görüşümüz odur ki, böyle bir örgüte gerçekten 

jerek bulunmaktadır.

Mahalli idareler - il özel idareleri, belediyeler, 

»unlara bağlı veya az buçuk bağımsız idare ve işletmeler, bun- 

.arın birleşmesi ile kurulan birlikler, korunmaya muhtaç çocuk- 

.arı koruna birlikleri, ileride kurulması düşünülen ve yeni Ana- 

rasada yeralan birlikler, vali, kaymakam dışında denetim görmeyen 

:öy bütçeleri... biçiminde sayılabilir. Sajıştay denetim çembe

rine giren saymanlık sayısının ikibinbeşyüz mal ve para varlığı- 

ıın beşyüzbin milyarı aştığı, bunların herhangi bir biçimde mali 

lenetimden yoksun olduğu gerçektir. Bunların gelir ve gideri de 

:amu parasıdır * malıdır. Böyle bir mali denetimin getirilmesi,

»ir örgüt kurulması, gerçek bir ihtiyacın karşılanması gerektiği 

lü şünülmektedir.

Kurulacak örgüte Sayıştay yetkileri verilmese bile, ka

darları yargı yerlerinde incelenecek, burada verilen kararlar 

»onunda kesinlik kazanacaktır. îleri sürülen ilke .*

“On yıldır hesapları denetlenemeyen mahalli idare- 

Lerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını denetlemek, sorumlu- 

Larm hesap ve işlemlerini ortaya çıkarmak ve bir sonuca bağla- 

lak üzere bir mahalli idareler Mali Denetim Kurumu Kurulması yo- 

Lunda çalışmalar yapılması”

Biçiminde olabilir.



2.5. DEVLET AVUKATLIK KURUMU

65 7 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Avukat
lık hizmetleri sınıfında bulunanların etkin ve sağlıklı çalış
masını öngören yöntem ve koşullara kavuşturulması hususu 4.Beş 
Yıllık Planda yer almış olmasına rağmen bu dönem zarfında bun
ların büyük bir bölümünün gerçekleştirilemediği bir vakıadır.
Bu itibarla yeni girilecek 5. Beş Yıllık Plan döneminde alına
cak tedbirlerin, plan gayelerini en kısa zamanda gerçekleşti
rebilecek esaslar dahilinde sağlanması noktasından hareket edil
mesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

Kamu Avukatlığı hizmetlerinin yürütülmesinde karşı
laşılan zorlukların başında "yeterli adet ve vasıfta" Avukat 
sağlanamaması hususu gelmektedir. Nitekim gerek Hazine Avukat
lığı ve gerekse Belediye, diğer kamu kesimi Avukatlık kadrola
rında eleman temin edilememsi sebebiyle büyük çapta açıklar mev
cut olup, bu günün şartlarıyla bu açık doldurulamamakta ve gün 
geçtikçe de bu açık gittikçe büyümektedir.

Bilhassa Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 
ve Vergi Mahkemelerinin 22 Bölge itibariyle kuruluşundan sonra 
Vergiler Temyiz Komisyonu ve Danıştayda görülmekte olan ihtilaf 
ve davaların çözümü görevi bu mahkemelere dağılmıştır. Zaten çok 
kısıtlı sayıda ve yoğun bir çalışma içerisinde bulunan İl Hakine 
Avukatlarının ayrıca bu mahkemelerde Devleti temsil eünesi, işle 
rinin bir kat daha artmasına sebeb olacaktır. 22 İldeki Hazine 
Avukatlığı kadrolarının hizmetin icablarına göre yeniden düzen
lenmesi ve takviyesi zorunlu olacaktır. Oysa bu 22 İldeki Hazine 
Avukatı sayısı bu gün için dahi ihtiyaca kafi gelmemektedir.



Devlet açısından büyük kayıplara neden olabilen bu 

açığın kapatalabilmesi ancak Kamu avukatlığı hizmetlerinin "ÖZ- 

ENDİRİLEBİLİR" bir sistatüye kavuşturulmasıyla mümkün olacaktır.

Avukatlık, Kamu hizmetidir. Kamu Avukatları statü

leri itibariyle Hakimler Yasasına ve mevzuatına paralel ola

rak istihdam edilmediklerinden aralarında büyük bir farklılık 

doğmaktadır. Kamu Avukatları Savcılar ile aynı nitelikte hiz

met ifa etmektedirler. Yaptıkları görev aynıdır. Bir Kamu Avu

katı ile bir Savcı arasında yaptıkları iş bakımından bir fark 

yoktur. Birisi genellikle Ceza Hukuku yönünden diğeri d* genel

likle mal varlığı yönünden Kamu Hukukunu, Devletisavunurlar.

Hatta Ceza davalarında Kamu Avukatı müdöhil olarak Savcının ya

nında yer almaktadır.

Bu itibarla öncelikle "ücret politikası" bakımından bu 

farklılığın giderilmesi gerekmektedir.

Kamu Avukatlığının, Personel Kanunu Statüsündeki "Avu

katlık Hizmetleri" bölümünde değişiklik yapılarak Yargıç ve Sav

cılara uygulanan yürürlükdeki statüye paralel ve Avukatlık mesleği' 

ne uyacak yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerekir. Bu yeni düzen

lemede Yargı Örgütünde Avukatın, Hakim ve Savcıya eşit ve onlar

la müştereken Adaletin tecellisine birlikte katkısı olan bir un

sur, olduğu ilkesi kesinlikle göz önünde tutulmalıdır.



Hukuk Fakültesinden mezun olan bir genç hukukçu 

meslek seçiminde maddi olanakları ön plana aldığından, Kamu 

Avukatlığına girme:/i en son aşama olarak düşünmektedir. Bu meslek 

seçimindeki farlılığm giderilmesi için gerekli tedbirlerin alın

ması ve mali yönden eşit statüye kavuşturulmaları zorunlu görül

mektedir .

Kamu Avukatlığının cazip bir hale getirilmesi için 

yukarıda açıklanan tedbirle birlikte kendilerine Devletçe lojman 

sağlanması gerekmektedir. Türkiye genelinde hizmet ifa etmekte bu

lunan Kamu Avukatları tayin edildikleri İl ve İlçelerinde ikâmet 

edecek yer bulmamakta ve bu sebeble zorluklarla karşılaşmakta

dır. Devletçe lojman sağlanması bu sorunu bir ölçüde çözümlüyecek- 

tir.

İller de görev ifa eden Kamu Avukatları İlden duruşma 

sebebiyle bağlı bulundukları İlçelerdeki Devlet davalarını takip 

etmekte ve keşiflerine gitmekte büyük zorluklarla karşılaşmakta

dırlar. Bunların başında ulaşım güçlüğü gelmektedir. Devletçe 

Resmi araçlardan istifade ettirilmeleri halinde hizmet daha seri 

verimli bir şekilde yerine getirilmiş olacaktır. Nitekim diğer 

Kamu Sektöründe hizmet halen bu şekilde ifa edilmektedir.



Günün şartlarına ve yürürlüğe giren yeni yasalar kar

sısında, 4 3 5 3  Sayılı Yasada gerekli değişikliklerin acilen yapılması 

r.a lüzum görülmektedir. Yapılacak değişiklikler hizmetin daha ve

rimli görülmesine neden olacaktır. Bu hususdaki geniş bilgi komis

yonda şifaen arz olunacaktır.

Halen görev yapan Avukatlara muayyen sürelerde Seminer

ler düzenlenerek hukuk bilgilerinin ve tecrübelerinin artırılması 

yoluna gidilmesinde büyüle yarar görülmektedir.

Yargı mercilerivle elan işlerde, yargılama dışında 

kalan işlemlerini gören büro Personelinin Lise Mezunu olmaları,

Adli Iğitim görmüş yeterli sayıda elemanlarla doldurulması uy

gun olacaktır.
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KARŞI OY

Yargıtay üyeleri arasından seçilen ya da görevlendirilen 

Yargıtay Genel Sekreterinin, "üyeler dışından birisinin görev

lendirilmesi" biçimindeki öneri, aşağıda belirtilen nedenlerle 

yerinde görülmemiştir.

Açıklandığı ölçü de Yargıtay Genel Sekreterinin, Yargıtay 

Başkanma düşen, bir bölüm yönetim iş ve işlemleri yürüttüğü, ben

zetilebilirse yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. Böyle olunca durum 

birkaç yönden ele alınabilir.

1 Yargıtay Genel Sekreteri Yargıtay Başkanı ile karşı

karşıya, bir bakıma yan yana çalışacak, onun acına imza atacak, 

işleri yürütecektir.

2 - Genel Sekreter, Yargıtay daire başkan ve üyeleriyle 

de ilişki içinde bulunacaktır.

Bu iki durumda da genel sek-eterin en az üye düzeyin

de bulunması gerektiği sonucu önümüze çıkmaktacır.

3 - Bir üçüncü husus, Danıştay, Askeri Yargıtay ve kimi 

öteki benzer yerlerde de uygulanan, uygulama birliği bulunan bir 

durumun bozulması ya da değiştirilmesinin de bir yenilik, düzelt

me sayılamıyacağı düşünüldüğünden, karşı oy kullanılmıştır.

Saygı ile sunarım.

Ahmet Sezai AYDIR 

Adalet Hizmetleri 

özel İhtisas Kem.Üyesi



KARŞI OY

Yargıtay'da görev yapan Tetkik Hakimi erinin Yargıtay'ın 
bünyesinde kabul edilerek kadrolarının da Yargıtay bütçesinde 
gösterilmesi tayin, terfi ve nakillerinin de Yargıtay'ca yapıl
masına ilişkin görüşe muhalifim.. Yeni Anayasamız ve kabul edi
len Kanunla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bu görevle görev
lendirilmiştir. Tayin ve terfileri ile nakilleri Adalet Bakan- 
lığı Bütçesi ile kabul edilen kadrolar içerisinde yer almaktadır. 
Bu kadroların Yargıtay kadroları içerisine alındığında bu görev
den alınacak bir Tetkik Hakimi kadrosuzlukla karşı karşıya kala
caktır. Bu ise uygulamada büyük sakıncalar doğuracaktır. Yargı
tay'a atanacak Tetkik Hakimlerinin tayinlerinde Yargıtay'ın gö
rüşünün alınması görüşüne iştirak ediyorum. Arz ederim.

Kayhan ERTEN 
Maliye Bakanlığı 
Hukuk Müşaviri



t L K E L K R

Yargıtay'ın ağır işyükunün hafifletilmesi ve içtihat mah
kemesi olarak görev yapmasını sağlamak amacıyla ilgili yasalarla 
gerekli değişiklikler yapılmalı ve Üst Mahkemeler kurulmaBi ger
çekle ştirilmelidir.

- Yüksek yargı organlarında (sivil - askeri) hakim üyelerin 
Genel Sekreter olarak görev yapmaları uygulanmasına son verilmeli
dir.

Yargıtay tetkik hâkimleri ve T.C. Savcı yardımcıları kad
rosu yargıtay bütçesinde yer almalı ve bunların atanmalarında Yar
gıtay Başkanmın (tetkik hakimlerinde) ve T.C. Başsavcısının (i.C. 
Başsavcı yardımcılarında) görüsü alınmalıdır.

- Yerleşik bir Devlet protokolü tesbit edilerek Yüksek Yargı 
Organları ile Yargı Benzeri Kuruluşların bu protokol içerisinde 
tutarlı bir yer almaları sağlanmalıdır.

Yeni idari yargı manzumesi içinde sürat,ucuzlük ve 
elverişlilik amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak ge
rekli düzeltici önlemler alınmalıdır.

- Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerindeki hoş kadrolar 
süratle doldurulmalı ve idari yargıçlarında adli yargıçlar gibi 
hukuk kökenli olmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Hâkimler ve Savcılar Staj Akademisi kuruluncaya kudur ida- 
ri yaı-gı hakimlerinin elajlarınıDanıştay,da yaparak en az beş 
yıl burada çalıştıktan sonra Bölge tdare, tdara vo Vergi Muhkeme- 
lorinu atanmaları sağlanmalıdır.

- Hukuk Devleti ilkesini zedeleyen, yargıya güveni sakatlayan 
hak arama yollarını kısıtlayıcı nitelikli yargı alanı ve görev



sınırlandınnaları, özellikleri ve sırası gözetilerek, aşamalı bir 
biçimde kaldırılmalıdır.

- Anayasadaki ilkelere uygun olarak İdari yargının işlevini de 
yakından etkileyen yargıç ve savcıların güvencesi ve bağımsızlığı ek- 
siksii bir biçimde sağlanmalıdır.

- Gizlilik ilkesinin aşırı biçimde kullanılması suretiyle resen 
tahkik ilkesini de zedeleyen, hak arama yollarını dolaylı biçimde 
sınırlayan ve savunma hakkını yaralayan kısıtlamalar kaldırılmalı
dır.

- Uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, idare ile 
çıkar aynı tip uyuşmazlıklarda verilmiş iptal kararları doğrultu
sunda görev ve para ısrarına sebebiyet verilmemesi için idarenin 
uyuşmazlığı sürdürmemesi sağlanmalıdır.

- Yüksek Yargı Organlarında (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danış
tay) uygulanmakta olan bütçe U3UİÛ Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi için de uygulanmalı ve bu kuruluşların da müstakil 
bir bütçeye kavuşturulması için gerekli yasal düzenlemeler yapılma
lıdır.

- 1982 Anayasasının 105. maddesi doğrultusunda Askeri Yargıtay 
üyelerinin Cumhurbaşkanınca atanmaları yeterli olmalı ayrıca müş
terek kararname çıkarılması usulüne son verecek gerekli yasal dü
zenlemeler yapılmalıdır.

- Askeri Mahkemeler arasında benzer olaylarda uygulama birliği



gaglamak amaoıyla Yüksek Mahkeme Kararlarını toplayıp yayımlamakla 
görevlendirilecek Askeri Yargıtay Başkanlığına "bağlı bir birim ku
rulmalıdır.

- Askeri yargı da ağır cezalı olan ve olmayan iş ayırımına gö
re ağır cezalı işlerin heyete diğerinin tek hakimli mahkemelerde 
görülmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

- Askeri mahkemelerinin askeri birliklere göre kuruluşu göz- 
önüne alınarak masrafların azaltılması ve kadro tasarrufu nedeniyle 
bölge mahkemeleri haline dönüştürülmesi sağlanmalıdır.

- Askeri mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla hafif nite
likli suçlar disiplin mahkemelerinin görev alanına dahil edilmeli 
ve disiplin mahkemeleri tek hakimli mahkeme şekline dönüştürülüp, 
bu mahkemelere askeri hakimler atanmalıdır.

- Askeri mahkemeler de heyetin tümünün askeri hakimlerden oluşma
sı sağlanmalıdır.

- Askeri disiplin mahkemeleri ile akçalı sorumluları saptayıp 
dava edecek olan Maliye Baş Hukuk Müşavirliği (Devlet Avukatlık 
Kurumu) genel hukuk ve yargı ilkeleri açısından kanıtlar, süre ve 
diğer yönlerde işbirliği içinde olmalıdır.

- Mahalli idarelerin etkin bir biçimde Sayıştayca denetlenmesi 
sağlanmalıdır.

- Sayıştayın akçalı sorumlulukla ilgili kararlarının infazı 
konusunda Maliye Baş Hukuk Müşavirliği (Devlet Avukatlık Kurumu) 
ile Sayıştay arasında uygulama nedeniyle çıkan güçlükler ortadan 
kaldırılmalı ve Hazine zararının önlenmesi içir, gerekli tedbirler 
a'ınmalır.



- Çeşitli amaçlarla kurulmuş bulunan "fonlar"m envanteri çı
karılarak Sayıştayca etkin bir biçimde denetimi sağlanmalıdır.

Adalet Bakanlığı Kuruluş Kanunu, Adli Yargı Mahkemeleri Ku
ruluş Kanunu hazırlanarak en kısa sürede Yasama Organına sunulması 
sağlanmalıdır.

Dinamik bir yapıya Bahip toplumumuzun süratle gelişmesi karşı
sında Atatürk Çevrimlerinin en belirgin simgesi niteliğini taşıyan 
Türk Medeni Kanununun, sosyal bünyemize uymayan ve aksayan yönleri 
ile tercüme hatalarını tesbit, dil de dahil olmak üzere günümüz 
gerçekleriyle uyumlu düzeye getirilmesi için 2467 sayılı "Türk 
Kanunu Medenisi ile İlgili Çalışmalar Yapmak Üzere Komisyon Kurul
ması Hakkında Kanun" gereğince oluşturulan "Medeni Kanun Komisyonuü 
nun çalışmalarının sonuçlandırılması sağlanmalı ve bu çalışmalar 
değerlendirilerek Türk Medeni Kanununu yeniden ele alan yasal dü
zenleme yapılmalıd ır.

- Çekişmesiz yargı işlerini bir dava olmaktan çıkaran, bu işler 
hakkında basit, seri, ucuz ve elastiki kararlar- vermeyi imkan da
hiline getiren sulh mahkemelerinden verilen bu tür kararlara karşı 
asliye mahkemelerine itiraz yolunu açarak, Yargıtay'ın iş yükünü 
azaltan, ayrı bir "Çekişmesiz Yargılama usulü" Kanunu çıkarılma
lıdır.

- Uygun suç ve ceza politikası saptanarak Türk Ceza Kanunu tüm
den ele alınmalı; Kanunun içerdiği suçlardan gerekli olanlar suç 
olmaktan çıkarılmalı, sosyal ilişkilerin ve hayatın büyüyen karma
şıklığı ve son dönemdeki yeni suçluluk biçimlerini yansıtan, Devle
tin sosya-ekonomik düzeninin korunmasını sağlayan ve ceza yerine başka 
alternatifler, tedbirler uygulama yetkilerini genişleten bir yasal 
düzenlese yapılmalıdır.



_ İcra ve İflas Kanunu’nun aksayan noktalarını ortadan kaldıran, 
alacaklı ve borçlunun karşıt menfaatlerinde uzlaşma getiren ve gü
nün koşullarına göre adaptasyonunu sağlayan değişiklikler yapılma
lıdır.

- Enflasyon sonucu Türk parasının satın alma gücünün fiilen azal
ması karşısında, alacaklının gecikmeden dolayı bütün zararlarının 
giderilmesi gerekeceği yolundaki hukuk prensibinden hareketle, yar
gı organlarının uyguladığı gecikme faizi oranları yeni bir sistemi 
kavuşturulmalı veya bu oranlar artırılmalıdır.

- Müşterisine çek karnesi veren bankaların ve çekle işleyecek 
cari hesap açtıran kişilerin vecibeleri, çek karnesinde yer alması 
gereken bilgiler hakkında hükümler ile karşılıksız çek düzenleme 
suçu dahil, çekle ilgili ceza müeyyidelerini içeren, bir özel ka
nun çıkarılmalıdır.

- Doğal çevrenin bozulması sorununu bir bütün halinde değerlen
diren, kirletme olayını potansiyel düzeyde disiplin altına alan ve 
yine aynı düzeyde cezalandıran tek bir yasal düzenleme yapılmslaiır.

Tapulama hizmetinin çabuklaştırılmasını ve bu konudaki davala
rın azaltılmasını, teknik nedenlerle yetersiz kalan veya uygulama 
niteliğini kaybeden kadastro ve tapalama paftalarının yenilenmesini, 
ülke kadastrosunun 15 veya 20 yılda bitirilmesini amaçlayan ve 766 
sayılı Tapulama Kanunu ile 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri K 
vanununu birleştiren bir yasa çıkarılması konusunda Devlet Bakan
lığı koordinatörlüğünde yapılan çalışmalar sonuçlandırılmalıdır.

- Tapulama hizmetlerinin iyileştirilmesini amaçlayan 766 sayılı 
Tapulama kanunu ile 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununu 
birleştiren bir yasa çıkarılması konusunda yapılan çalışmalar sonuç
landırılmalıdır.

- Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Bealek öncesi ve meslek içi 
eğitimlerinin en iyi şekilde yapılmasının temini için "Sta; Afcade- 
mile-; Kanun Tasarısı" hazırlanarak yilrttrlUğe girmesi -a51ar-.alıdır.



- Hakimlere, çeşitli mahkemelerde görev yapmak üzere yetki 
verilmesi uygulamasına son verilmeli, yeter sayıda müstakil mah
keme kurulması suretiyle hakimi erin kendi konularında ihtisaslaş
maları sağlanmalıdır.

- Sorgu hakimlikleri kardırılarak ceza yargılamasının daha 
süratli şekilde çalışması sağlanmalıdır.

- Hakimlik ve Savcılık mesleğinin cazip hale getirilmesi için 
gerekli tedbirler (maddi imkanlar, lojman) alınarak mevcut kadro
ların doldurulması sağlanmalıdır.

- Mahkeme binaları ile bunların tefrişi ve standardizasyonu
nun yargı erkine yakışır düzeye getirilmesi sağlanmalıdır.

- Adlı sicil hizmetlerinde mekanizasyon ve otomasyon güçle
rinden en verimli bir şekilde yararlanmak, kuruluşa ait sevk ve 
idare çalışmalarını daha verimli, etkili ve ekonomik bir düzene 
kavuşturma yönünden, otomasyona dönüştürme çalışmaları kısa sü
rede sonuçlandırılmalıdır. Merkezinin yurt düzeyinde örgütsel 
bütünleşmesi sağlanmalı ve nitelikli personel yetiştirmesine özen 
gösterilmelidir.

- Islaha yönelmiş iyi halli hükümlerin daha serbest şartlar 
içinde çalışmaları ve İslah edilmeleri için, iş esası üzerine 
kurulu açık ve yarı açık cezaevleri çoğaltılmalı ve kapalı 
cezaevlerinde iş yurdu çalışmaları genişletilmeli, hükümlü ve tu- 
tüklular.ın atıl iş güçleri değerlendirilmelidir.



-43u-

- Cezaevlerinde disiplin ve asayişi saklayacak ve "İran ön
leyecek tedbirler genişletilmelidir.

- 667 sayılı Kanunun 2618 sayılı Kanunla değişik 17 nci madde
sinin getirdiği zorunluk karşısında, kamu kuruluşlarının öncelik
le hükümlü çalıştırmalarına ağırlık verilmelidir.

- Hükümlü ve tutukluların, mümkün olduğu ölçüde ayrı cezaev
lerinde veya aynı cezaevlerinin ayrı bölümlerinde rauha'aza edilme
lerine özen gösterilmelidir.

- Tip cezaevlerinin yapımına hız verilmeli, ceza infaz kurum
lan kiralık cezaevlerinden, cezaevi olarak kullanmaya müsait ol
mayan Devlete ait eski binalardan kurtarılmalıdır.

- Ceza infaz kuramlarında ve işyurtlarmca, disiplin ve asa
yişin sağlanması, in"'az muamelelerinin kanuna uygun bir şekilce yü
rütülmesinin ust düzeyde temini, işyurtlannda caha verimli oaiışma 
yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcısı unvanlı meslek mersuplarının, 
"Müdür-t.lümessil" olarak kıdem ve muvafakat şartına bakılmadan gö
revlendirilmeleri sağlanmalıdır.

- Cezaların infazından sonraki korunma muesseseleştirilmeii ve 
uygulamaya geçilmelidir.

- 2253 sayılı Kanun gereğince Çocuk Mahkemelerinin yort dü
zeyinde en kısa sürede kurulması sağlanmalıdır.



- 1.6.1982 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan "2253 Bayılı Çocuk 
Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun" hükümleri uyarınca mahkemeler tarafından verilecek tedbir karar
larında öngörülen çocuk suçluların barınma ve İslahı için çocuk 
bakım ve yetiştirme yurtları süratle kurulmalı; çocuk hükümlüle
rin İslahı ve yeniden topluma yararlı olmalarını sağlamak üzere ku
rulan çocuk ceza ve islahevlerinin sayısı artırılmalıdır.

- Avukatlık Kanununda değişiklik yapılarak Türkiye Barolar 
Birliği ve Barolara daha üst düzeyde önem verilmeli, mali destek 
temini, mali ve idari denetimin belli ölçülerde sınırlandırılması, 
adli mercilerle olan ilişkilerinin açıklığa kavuşturulması sağlan
malıdır.

- Plan ilkeleri arasında kurulması ön görülen Hakimler ve 
Savcılar Staj Akademisinde Avukatların da eşit, koşullar altında 
staj yapmaları sağlanmalıdır.

- Adli yardım hukuki danışmayı da içerecek şekilde belirli
bir sistem içinde yaygınlaştırılmalı, savunma hakkının önemi dikkate 
alınarak avukatlık hizmetleri ilk tahkikat aşamasınıda kapsayacak 
şekilde yeniden düzenlenmelidir.

- IV BYKP yer alan ilke doğrultusunda Devlet Avukatlık Durumu
nun Bakanlık Hukuk Müşavirliklerini de içine alacak ve hakim ve 
Savcılara benzer bir Btatü ile çalışacak biçimde kurulması ve Böl
ge idare Mahkemelerine paralel olarak yurt düzeyinde teşkilatlanma
sı sağlanmalıdır.
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