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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında adalet 

hizmetlerine ilişkin vizyonu şu şekilde ifade edilebilir: 

“Herkes için güvenilir, etkili, erişilebilir, âdil ve makul sürede dağıtılan bir adalet 

hizmeti oluşturulmalıdır.” 

Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve müslüman dünyası için bir çekim merkezidir. Coğrafi 

konumu, bölgesel dinamikleri ve tarihi arka planı ile hukuk ve yargı sistemleri için lider, öncü 

ve yenilikçi olma potansiyeline sahiptir. Yalnızca Asya ülkeleri için değil aynı zamanda Avrupa 

Birliği ülkeleri için de bir model olabilir. Çünkü mallar, hizmetler ve kişilerin dolaşımının 

artması, iletişimin gelişmesiyle ekonomik hareketlilik artmış, küreselleşme tüm ülkelerde 

mevcut olan kurumların Dünyadaki yeni ihtiyaçlara uyum sağlama ve yeni gerçeklerle 

yüzleşmesi için reformlar yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır.  

Hukuk Devleti ilkesi, Devlete erişilebilir bir adalet hizmeti sunma ödevi yükler. 

Erişilebilir bir adalet sisteminin de etkin ve verimli olması gerekir. Bağımsız, tarafsız ve etkili 

bir adalet sistemi, anayasal sosyal hukuk devletinin bir gereğidir. Adalet ve Hukuk Devleti, 

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin çalışmalarının da özünü oluşturmaktadır. Hukuk devleti 

ilkesinin temel koşullarından birisini de, adalet sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ve 

yönetilmesi oluşturur. Bireylerin haklarını esas alan bir hukuk sistemi, etkin bir şekilde 

çalışmadığı takdirde faydasız olacaktır. Devlet, bireylerin haklarını etkin bir adalet sistemi ile 

korumalıdır.  

Bu kapsamda davaların düşük maliyetle çözülmesi, gecikmelerin önlenmesi, 

mahkemelerdeki duruşma takviminde kesinlik ve öngörülebilirliğin artırılması, mahkemelere 

erişim, çeşitli yönlerden zayıf olan grupların adalete erişim haklarına saygı duyulması, etkin ve 

verimli bir yargının temel dayanağı olacak şekilde hukuk, ticaret, idare ve ceza davalarında âdil 

yargılama yapılması, kamuoyunun gecikmelere ilişkin algısı, tutukluluk süreleri, haczedilen 

malların âdil ve hızlı bir şekilde satılması, âdil ve şeffaf yargı sistemi ve ağır suçlar ile etkin bir 

şekilde mücadele edilmesi gibi öncelikler çerçevesinde etkin bir adalet sistemine ulaşılması 

büyük önem taşımaktadır.  

Mahkemelerin performansının etkinliği ve verimliliğinin ölçülmesinde standart teşkil 

eden göstergelerin oluşturulması, adalete erişim, tahkikat ve yargılama takvimine uyulması, 
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eşitlik, adalet ve bütünlüğün sağlanması, yargının tarafsızlık, bağımsızlık, şeffaflık ve hesap 

verebilirliği ile adalete duyulan kamu güveni ve inancının artırılması şeklinde özetlenebilir.  

Türkiye, 10. Kalkınma Planı döneminde adalet reformu ve dönüşüm sürecine başlamış 

olup bu süreçte birçok reform yapılmış, yeni kanunlar çıkarılmış, kurumlar yapılandırılmış ve 

hedeflere ulaşmak için Yargı Reformu Stratejisi ile belirli faaliyetleri içeren Yargı Reformu 

Stratejisi Eylem Planı tamamlanmıştır. Birçok kanun reforma tabi tutulmuş ve bazıları 

uygulanmış ve bazıları da uygulama sürecindedir. Bu hukuki ve kurumsal reformların bir bütün 

olarak yargının etkinliği ve verimliliği üzerindeki etkisi değerlendirilerek reformların takibi ve 

geliştirilmesi amacıyla bir Yargı Reformu Stratejisi çerçevesi oluşturulması gerekir. Yargı 

Reformu Stratejisinin hedefleri ise şu başlıklar altında toplanabilir:  

1- Yargının bağımsızlığının güçlendirilmesi, 

2- Yargının tarafsızlığının iyileştirilmesi, 

3- Yargının etkinliği ve verimliliğinin artırılması,  

4- Yargı içerisinde mesleki yetkinliğin geliştirilmesi,  

5- Yargı örgütü içerisinde yönetim sisteminin geliştirilmesi, 

6- Yargıya duyulan kamu güveninin artırılması,  

7- Adalete erişimin kolaylaştırılması,  

8- Uyuşmazlıkların mahkeme dışında dostane bir temelde çözülerek birey ve toplum 

barışına hizmet edilmesi için alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi,  

9- Ceza infaz sisteminin iyileştirilmesi, 

10- Avrupa Birliği Müktesebatına uyumun sürdürülmesi,  

11- Çocuklar, kadınlar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaların 

geliştirilmesi.  

 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri/Gündemi, insan hakları ve insanlık onuruna 

yönelik evrensel saygı, hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik ve ayrımcılık yapmama ilkesine 

dayanan bir dünya vizyonuna dayanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi 

kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, 

hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek gerekir. Uluslararası Yatırımcılar Derneği 

(YASED)'in açıkladığı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün (UNCTAD) 2016 

Dünya Yatırım Raporu'na göre en çok uluslararası doğrudan yatırım çeken ülkeler sıralamasına 

Türkiye üst sıralara çıkartılmalı, bu amaçla etkili bir yargı sistemine kavuşturulmalıdır.  
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 Bu anlayışla şekillenen On Birinci Kalkınma Planının hedefleri konusunda şu başlıklar 

öne çıkmaktadır:  

 1) Mahkemeler üzerindeki dosya yükünün hafifletilmesi, toplumda uzlaşma kültürünün 

yerleştirilmesi ve çağın gerektirdiği hız ve gereklilikte çözüme kavuşmada taraflara dava yolu 

dışında alternatifler sunabilmesi hedefleri gözetilerek alternatif uyuşmazlık çözümleri 

geliştirilmelidir. Bu kapsamda, tüketici ve kat mülkiyeti hukuku uyuşmazlıkları ile aile ve ticarî 

uyuşmazlıklarda arabuluculuk geliştirilmelidir. Aile ve tüketici uyuşmazlıklarında ücretsiz 

arabuluculuk; ticarî uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı hâline getirilmelidir. 

Arabuluculuktan sonuç alınamasa bile uyuşmazlığın mahkemeye gönderilmeyerek tahkim 

yoluyla çözüm sürecinin devam ettirilmesi için bilinçlendirme yapılmalıdır. Türkiye Tahkim 

ve Arabuluculuk Kurumu kurularak, hukuk, ceza ve idarî uyuşmazlıklarda alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları daha sistematik ve bütüncül bir bakış açısıyla düzenlenmelidir.  

2) Birey-idare ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda Kamu Denetçiliği Kurumunu daha 

etkin kılacak tedbirler alınmalı, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun öngördüğü “Dostane 

Çözüm Kararı” müessesesi yaygınlaştırılmalıdır.  

3) Tahkim yargılamaları yaygınlaştırılmalı, yerli ve yabancı yatırımcılar yanında, 

tahkime elverişli nitelikteki ticari olmayan uyuşmazlıklarda da tahkim desteklenmelidir. Yeni 

bir Tahkim Kanunu yürürlüğe konularak davaların tahkime sevk edilmesi, tahkim yolunun 

kurumsallaşması sağlanmalı, hakemlere yönelik etik ilkeler oluşturulmalıdır.  

4) Küçük uyuşmazlık kavramı geliştirilerek, küçük miktar ve değerdeki alacak taleplerine 

özgü basitleştirilmiş bir yargılama usûlü uygulanmalıdır. 

5) Adli kolluğu daha nitelikli bir seviyeye ulaştıracak yapı kurulmalı, adli kolluğun genel 

kolluktan ayrıştırılması değerlendirilmelidir. 

6) Hâkimlik ve savcılık mesleğinde uzmanlaşma (ihtisaslaşma) artırılmalıdır. Özel 

uzmanlık gerektiren konularda HSK tarafından ülke genelinde ihtiyaç duyulan ihtisas 

mahkemelerinin görevlendirilmesi suretiyle, davaların daha kısa sürede bitirilmesi 

sağlanmalıdır. 

7) Hukuk eğitiminde kalite yükseltilmeli, müfredat analitik ve metodolojik düşünce 

tarzını güçlendirecek şekilde güncellenmelidir. Hukuk eğitimi ile meslek öncesi ve meslek içi 

eğitim geliştirilmelidir.  
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8) Suça sürüklenen çocuklar için onarıcı adalet programları geliştirilmeli, çocuklara özgü 

uzlaştırma usûlleri oluşturulmalı, uzlaştırma kurumunun kapasitesinin ve etkinliğinin 

artırılması amacıyla tüzel kişiliği olan bir uzlaştırma kurumu kurulmalıdır.  

9) Noterlik mesleği yeniden örgütlenmeli, 1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu, 

günümüzün değişen mevzuatı ve çağdaş ihtiyaçları nazara alınarak yenilenmeli, noterlik sayısı 

artırılmalı ve noterlik sisteminin işleyişi iyileştirilmelidir. Çekişmesiz yargı işleri gibi 

mahkemelerin iş yükünü azaltacak bazı iş ve işlemler noterliklere devredilmeli; taşınmaz 

mülkiyetinin devri borcunu doğuran sözleşmeler, aynî hakkın tesisi, devri, sona ermesi ve aynî 

hakta değişikliğe yol açan sözleşme ve şerh anlaşmasına ilişkin işlemler ve tespit işlemleri 

noterlerce yapılmalıdır. Böylelikle hem mahkemelerin mevcut iş yükü azaltılmış olacak hem 

de uyuşmazlıklar daha kısa ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmuş olacaktır.  

10) Ekonomik gücü olmayanlar başta olmak üzere çeşitli dezavantajlara maruz kalan 

veya kalma tehlikesi taşıyan gruplara mensup bireylerin de hakkının korunması, hak arama ve 

hakkın savunulmasının etkin olması ve âdil bir yargılama hedefine ulaşılabilmesi için, medenî 

ve ceza yargılama hukukunda belli davalar ve mahkemelerde (özellikle istinaf mahkemesi ve 

Yargıtay’da yapılan duruşmalı incelemelerde) avukatla temsil zorunluluğu kabul edilmelidir.   

11) Avukatlık mesleği güçlendirilmeli, avukatlığın iş sahası geliştirilmeli, şirket 

sözleşmelerinin yapılması, taşınmazlar üzerindeki aynî hak tesisi, taşınmazların mülkiyet devir 

işlemleri, satış iş ve işlemlerinin takibi, satış sözleşmelerinin hazırlanması da dâhil olmak üzere 

her türlü iş ve işlemlerin avukatlar eliyle yapılabilmesine imkân tanınmalı ve yeni bir Avukatlık 

Kanunu hazırlanmalıdır.   

12) Yeni icra dairesi modeli üzerinde çalışılmalı, elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi 

abonelik borçlarından dolayı borçluların icra dairesine gitmeden daha az masrafla borçlarını 

ödemeleri için merkezi takip sistemi geliştirilmeli, elektronik haczin uygulamasındaki 

gelişmeler ışığında icra sistemi, fiili haciz safhası hariç tüm personelin hukukçulardan oluşacağı 

kurumsal bir sistem kurgulanarak özerkleştirilmeli ve adliye dışına çıkartılmalıdır. İcra daireleri 

aracılığıyla borç yapılandırma ve uzlaştırma sistemleri incelenmeli ve geliştirilmelidir.  

13) Bilişim hizmetleri en üst seviyeye çıkarılarak başta UYAP olmak üzere teknik 

donanım konusunda yatırımlara devam edilmeli, adliyeler ile diğer devlet kurumları arasındaki 

uyum sağlanarak verimlilik, hız ve şeffaflık artırılmalıdır.  
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14) Adlî yardım hizmetlerinden yararlanma imkânları kolaylaştırılmalı, mevzuatta adlî 

yardıma ilişkin hükümlerin uygulamada gereği gibi uygulanmamasından kaynaklanan sorunlar 

çözülmeli ve adlî yardıma kamu bütçesinden kişi başına ayrılan pay artırılmalıdır. Hukuki 

temsil, hukuki farkındalık yaratma, hukuk danışmanlığı ve mahkeme dışı ortamlarda 

savunuculuğu da içerecek şekilde kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak geniş çerçevede bir adli 

yardım hizmeti geliştirilmelidir.  

15) Bilirkişilik Kanununun etkin bir biçimde uygulanması amacıyla bilirkişilerin seçimi 

ve görevlendirilmesine yönelik standartlar oluşturulmalıdır. Bilirkişilik müessesesinin yeniden 

yapılandırılarak, bilirkişilerin seçimi ve görevlendirilmesine yönelik standartlar belirlenmesi, 

sertifikalandırma sistemine geçilerek hậkimlerin bilirkişiye müracaatlarının yalnızca teknik bir 

meselenin vuzuha kavuşturulması ile sınırlı olması büyük önem arz etmektedir. 

16) Soruşturma kovuşturma veya yargılamalara ilişkin hedef süreler belirlenerek 

mahkeme ve savcılıkların bu sürelere uymasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda, 

taraflara hukuki sürecin ne kadar sürede biteceği önceden yazılı olarak bildirilerek, süresinde 

bitmeyen süreçlere ilişkin gecikme nedenleri UYAP sistemine işlenmelidir. 

17) Hâkim ve savcı sayısı konusunda Avrupa ülkelerinin (CEPEJ) standartlarına 

ulaşılmalı, personel ihtiyacı giderilmelidir.  

18) Zorunlu elektronik tebligat usulü yaygınlaştırılarak kayıtlı elektronik posta (KEP) 

sistemine tebligat yapılmasının kapsamı genişletilmeli ve Tebligat Kanunu, tüzüğü ile 

yönetmeliği güncellenmelidir. Tebligat memurlarının eğitim düzeyi artırılmalı ve noterlere 

elektronik tebligat yapabilme yetkisi verilmelidir.  

19) Avrupa İnsan Hakları mahkemesi tarafından verilen ihlâl kararlarına konu alanlarda 

ihlâle neden olan sorunların ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanan ve takibi İnsan Hakları 

Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin 

Önlenmesine İlişkin Eylem Planının çerçevesini çizdiği amaçların gerçekleştirilmesine yönelik 

kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.  

20) Tüm yargı mensuplarının uyması gereken etik ilkeler belirlenerek ilan edilmelidir.  
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1. GİRİŞ1  

 Davaların düşük maliyetle çözülmesi, aşırı gecikmelerin en aza indirilmesi, 

mahkemelerdeki duruşma takviminde kesinlik ve öngörülebilirliğin artırılması, mahkemelere 

erişim, çeşitli yönlerden zayıf olan grupların adalete erişim haklarına saygı duyulması, etkin ve 

verimli bir yargının temel dayanağı olacak şekilde hukuk, ticaret, idare ve ceza davalarında âdil 

yargılama yapılması, kamuoyunun gecikmelere ilişkin algısı, tutukluluk süreleri, haczedilen 

malların âdil ve hızlı bir şekilde satılması, âdil ve şeffaf yargı sistemi ve ağır suçlar ile etkin bir 

şekilde mücadele edilmesi, etkin ve verimli bir yargının temel dayanaklarıdır.  

 Etkinlik ve verimlilik ile ilgili diğer önemli etkenler mahkeme kararlarının kalitesi, 

idarenin taraf olduğu özel hukuk ve idare hukuku davalarının eşitlik, adalet ve bütünlüğü ile 

tasarruf analizi, dava ve emsal yargı kararlarına kolay erişim, sürecin şeffaflığı, âdil 

yargılamalarda süreçlerin sonuçları, toplumun yargılamaların âdil olduğuna inanması ve 

yargılama usûlüyle ilgili araçların maddî gerçeği bulma sürecine yardımcı olmasıdır. 

 Yargı erkini diğer iki erkten ayıran en temel özellik, işlevini bağımsız ve tarafsız 

biçimde yerine getirmesidir. Bu noktada yargıda etkinlikten söz edebilmek için bağımsız ve 

tarafsız yargı olmazsa olmazdır. Ayrıca yargıda etkinlik salt bağımsız ve tarafsız yargı ile 

değerlendirilemez. Yargının sunmuş olduğu hizmet kalitesi, hesap verebilirlik kapasitesi ile de 

yakından ilgilidir. 

 Etkinlik ve verimliliğin birden fazla göstergesi bulunmaktadır. Mahkemelerin 

performansının etkinliği ve verimliliğinin ölçülmesinde standart teşkil eden göstergeler genelde 

şu beş ana başlıkta toplanır:  

 Adalete Erişim: Mahkemelerdeki yapı ve işleyiş, hak arayanlar için erişilebilir 

olmalıdır.  

 Tahkikat ve yargılama takvimine riayet: Mahkemeler, sorumluluklarını zamanında 

ve doğru bir şekilde yerine getirmelidir. 

 Eşitlik, adalet ve bütünlük: Mahkemeler, kanun huzurunda herkesin eşit olmasını 

sağlamalıdır.  

 Tarafsızlık, bağımsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik: Mahkemeler, hukukî ve 

kurumsal sınırlarını oluşturmalı, işlemlerini takip ve kontrol etmeli ve performansları 

için halka açık bir şekilde hesap vermelidir. 

                                                 
1 Adalet Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu toplantılarının düzenlendiği tarihler itibarıyla 

yürürlükte olan düzenlemeler esas alınmıştır. 
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 Kamu güveni ve inancı: Kamuoyunda mahkemelerin erişilebilir, âdil ve hesap 

verebilir olduğu konusunda güven sağlanmalıdır.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

 2.1. Dünyada (Ülkeler ve Uluslararası Kuruluşlar) Genel Durum 

 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, “mahkemelerdeki aşırı iş yükünün önlenmesi 

ve azaltılmasıyla ilgili tedbirler” başlıklı R (86) 12 sayılı tavsiye kararı2 konuyla doğrudan ilgili 

olması sebebiyle ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir3. Gerçekten de Avrupa Birliğine tam 

üyelik sürecinde, Avrupa Birliği Müktesebatına uyum sağlamaya çalışan ve ulusal programını 

bu hedefler doğrultusunda yönlendiren Türkiye, adalet sisteminde de gerekli gelişmeleri 

sağlamalıdır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bu kararı şöyledir: 

 “Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi uyarınca, 

 Mahkemeler önüne gelen davaların giderek artan sayısı dikkate alındığında, bu durumun 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 6.1. maddesi uyarınca herkesin sahip olduğu makul sürede 

yargılanma hakkına zarar verebileceği düşünülerek, 

 Bundan başka, bazı ülkelerde hâkimler tarafından yerine getirilen çok sayıdaki yargısal 

olmayan görevlerin giderek artma eğiliminde olması göz önüne alınarak, 

 Adalet hizmetlerinin işleyişinin düzeltilebilmesi için, mahkemelerin aşırı iş yükünün 

azaltılması kadar, hâkimler tarafından yürütülen yargısal olmayan görevlerin sayısının 

azaltılmasının da gerekli olduğuna inanarak, 

 Mahkemeler arasındaki dava dağılımında daimi bir dengenin sağlanması ve 

mahkemelerin insan kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde kullanımının gerçekleştirilmesi 

gerektiğine de inanarak, 

 Üye ülkelerin hükûmetlerini, sayısı giderek artan davaları azaltabilmek ve yargısal 

olmayan görevleri etkili bir şekilde giderebilmek için gerekli araçları, yargı sistemine 

birbirinden bağımsız olarak yerleştirmeye, yargı politikasının bir parçası olarak aşağıdaki 

hedeflerin birini veya daha fazlasını uygun olduğu ölçüde dikkate almaya davet etmektedir: 

 I) Uygun olduğu takdirde, yargı sisteminin dışında veya dava sürecinin öncesinde yahut 

devamı esnasında, bir uyuşmazlığın dostane yollarla çözümü teşvik edilmelidir. Bu hususta 

aşağıdaki tedbirler dikkate alınabilir: 

                                                 
2  Recommendation No. R (86) 12 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Measures to Prevent and 

Reduce the Excessive Workload in the Court (16 September 1986, 399th meeting) (European Committee on Legal 

Co-operation: 23rd Conference of European Ministers of Justice, Council of Europe, London, 8-9 June 2000, s. 97-

98; Council of Europe: The Administration and you, Principles of administrative law concerning the relations between 

administrative authorities and private persons, A handbook, Germany 2000, s. 418-429). 
3  Adaletin Etkinliği Hakkında Uzmanlar Komitesinin, Avrupa Konseyine üye olan ülkelerin yargı sistemlerinin etkinliği 

ve verimliliğini artırmak amacıyla alınabilecek tedbirlerle ilgili hazırladığı raporda da benzer görüşler ileri sürülmüştür 

(European Committee on Legal Co-operation s. 21 vd.).  
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 a) Uyuşmazlıkların çözümü için uzlaştırma usûlü veya diğer yargı dışı çözüm usûllerini 

sağlamak ve bu usûlleri teşvik edici düzenlemelere yer vermek; 

 b) Yargı dışı çözüme uygun olan bütün davalarda, davanın başında veya dava sürecinin 

uygun olan herhangi bir aşamasında, uyuşmazlığın dostane çözümü için çaba gösterme 

sorumluluğunu hâkimin başlıca görevi olarak hâkime vermek; 

 c) Dava yoluna başvurmadan önce ve dava sürecinin uygun olan herhangi bir 

aşamasında, avukatların uyuşmazlığın diğer tarafıyla uzlaşmaya gayret etmesini (uzlaşma 

girişiminde bulunmasını) avukatların etik bir görevi haline getirmek veya yetkili kuruluşların, 

avukatların bu görevlerini benimsemelerini sağlamak. 

 II) Hâkimlere tevdî edilmiş yargısal olmayan görevlerin diğer kişi veya kuruluşlara 

devredilmesi sûretiyle tedricen azaltılması4,  

 III) Küçük miktarlı talepler hakkındaki ve hukukun bâzı özel alanlarındaki 

uyuşmazlıkların çözümü için yargı sisteminin dışında taraflara hizmet verecek kuruluşlar tesis 

etmek5, 

 IV) Yargısal usûllere ikame edilmek üzere, uygun araçlarla ve elverişli davalarda, 

tahkimi daha kolay erişilebilir ve daha etkili hale getirecek tedbirler almak,  

 V) İlk derece mahkemelerinde, uygun olan bütün uyuşmazlıklarda tek hâkimce 

yürütülen yargılamayı genelleştirmek, 

 VI) Mahkemelerin iş yükünde dengeli bir dağılım sağlamak için, taleplerin miktarı ve 

niteliği ile ilgili olarak mahkemelerin yeterliliğini düzenli aralıklarla yeniden gözden 

geçirmek,  

                                                 
4  Bu tavsiye kararının ekinde, bâzı devletlerde halen hâkimlerce uygulanmakta olan ve hâkimlerin yükümlülüğünden 

alınabilecek olan yargısal olmayan görevler, her bir ülkedeki özel durumlar dikkate alınmak sûretiyle örnek olarak 

sıralanmıştır. Bu örnekler içinde şunlar dikkat çekmektedir: Evlenme merasimi, eşler arasındaki mal rejimi 

anlaşmalarının yapılması, bir eşin diğer eşe temsil yetkisi vermesi, ad ve soyad değişikliği, sınırlı ehliyetsizlerin 

mallarının yönetimi, tam ehliyetsizler ve gaip kişiler için kanunî temsilci atanması, tüzel kişilerce yapılan iktisapların 

onaylanması, tacirlerin ticarî defterlerinin denetlenmesi, ticarî sicillerin tutulması (tacirler, şirketler, markalar, motorlu 

taşıtlar, gemiler ve uçaklar), ticarî faaliyetlerin icrasına yönelik ruhsatları vermek, Anayasada belirlenenlerin dışında 

seçimler ve referandumlarda yargısal müdahale, yargılama giderlerinin tahsili, murislerin mamelekiyle ilgili tedbir 

alma, tapu sicili işlemleri (mülkiyetin nakli hâlinde tescil işlemlerinin veya taşınmazlar üzerindeki takyidatların 

denetlenmesi gibi), kanun tarafından atanması gerekli görüldüğü zaman hakemlerin atanması vb. (Appendix to 

Reccommendation No. R (86) 12, Examples of non-judicial tasks of which judges in some states could be relieved 

according to the particular circumstances of each country: European Committee on Legal Co-operation s. 98).  
5  Avrupa Komisyonu da, küçük miktarlı taleplerle ilgili davaları basitleştirmek, hızlandırmak ve bu davalardaki 

yargılama giderlerini azaltmak amacıyla, küçük taleplere yönelik özel bir yargılama usulü oluşturulmasını öngören 

“Avrupa Küçük Talepler Yargılama Usulü Tüzüğünü” hazırlamıştır. Bu Tüzük için bkz. Commission of the European 

Communities: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Small 

Claims Procedure {SEC (2005) 351}, {SEC (2005) 352}, Brussels, 15.3.2005; Regulation (EC) No 861/2007 of the 

European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure (OJ L 199, 

31.07.2007, s. 1-22).  
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 VII) Hukuk sigortasının, mahkeme önüne getirilen dava sayısındaki artışa yönelik 

muhtemel etkilerini değerlendirmek ve haklı nedene dayanmayan davaların açılmasını teşvik 

etmesini önleyecek uygun tedbirleri almak”. 

 2.2. Dünyadan ve Ülkemizden Başarılı Uygulama Örnekleri 

 Türkiye, 10. Kalkınma Planı döneminde adalet reformu ve dönüşüm sürecine 

başlamıştır. Bu süreçte birçok reform yapılmış, yeni kanunlar çıkarılmış, kurumlar 

yapılandırılmış ve hedeflere ulaşmak için Yargı Reformu Stratejisi ile belirli faaliyetleri içeren 

Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı tamamlanmıştır. Birçok kanun reforma tâbi tutulmuştur. 

Bununla birlikte, bu hukukî ve kurumsal reformların bir bütün olarak yargının etkinliği ve 

verimliliği üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi gerekir. Bu kapsamda adalet reformlarının 

hızlı, âdil ve erişilebilir bir adalet sistemi oluşturma hususunda ne ölçüde başarılı olduğu; hak 

arayanların anlaşmazlıklarını çözme konusunda yargıya olan güvenini nasıl etkilediği 

değerlendirilmelidir. Mevcut durumun analiz edilmesi ve yargının etkin ve verimli bir şekilde 

işlemesi için reformların takibi ve geliştirilmesi amacıyla bir stratejik çerçeve oluşturulmalıdır.  

 Adalet hizmetlerinde etkinliğin artırılmasına yönelik öneriler içeren resmî yayınlara 

örnek olarak 2000-2005 dönemini kapsayan 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2007-2013 dönemini 

kapsayan 9. Kalkınma Planı, Adalet Bakanlığı tarafından 2009 yılında hazırlanan Yargı 

Reformu Stratejisi ve Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı, 2010-2014 dönemini kapsayan 

Adalet Bakanlığı Stratejik Planı, Yargı Reformu Stratejisi Taslağı 2012 ve Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan 2012-2016 Stratejik Planı gösterilebilir6. Kezâ, yargı 

sisteminin bağımsız, tarafsız ve etkili bir biçimde işletilmesi konusu, 60. Hükümet Programında 

da önemli bir yer işgal etmiştir. Bu programda, adalet ve yargı reformu alanındaki çalışmaların 

kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır7. 

 Adalet hizmetlerinde etkinliğin sağlanması için alınması gereken tedbirler konusunda 

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Kalkınma Planı (2014-2018) Adalet 

Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporunda, daha evvel hazırlanan Kalkınma 

                                                 
6  Adalet Bakanlığı: Yargı Reformu Stratejisi, Ankara 2009, s. 38 vd.; Adalet Bakanlığı: Yargı Reformu Stratejisi Eylem 

Planı, Ankara 2009, s. 24-25; Adalet Bakanlığı: Adalet Bakanlığı Stratejik Planı 2010-2014, s. 90 vd.; Adalet Bakanlığı: 

Yargı Reformu Stratejisi Taslağı (Amaçlar ve Hedefler), Ankara 2012; Devlet Planlama Teşkilatı: Adalet 

Hizmetlerinde Etkinlik, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2000, s. 14; 

Devlet Planlama Teşkilatı: Adalet Hizmetleri ve Güvenlik, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu, Ankara 2007, s. 48; Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı, Ankara 2009; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu: 

2012-2016 Stratejik Plan, s. 117. 
7  60. Hükümet Programında, ihtilâfları, çıkmadan önlemek amacıyla “Koruyucu Hukuk” uygulamalarının daha da 

geliştirileceği, bu kapsamda uyuşmazlıkların hızlı, basit, az giderle ve etkin bir şekilde çözülmesini sağlamak ve 

böylece yargı organlarının iş yükünü azaltmak amacıyla, özellikle hukukî uyuşmazlıklarda alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarını öngören yasal düzenlemeler yapılacağı belirtilmiştir (RG 07.09.2007, Sa. 26636).  
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Planlarından farklı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 100. yılı olan 2023 yılı vizyonu 

belirlenmiştir. Kalkınma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Adalet Hizmetlerinde Etkinlik Özel 

İhtisas Komisyonu, 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Beş Yıllık Kalkınma Planında, bu 

vizyona yönelik görüşler ortaya koymuş ve Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında adalet 

hizmetlerinin vizyonu şu şekilde ifade edilmiştir: 

 “Herkese güven veren, etkili, erişilebilir, âdil ve mâkul sürede dağıtılan bir adalet”.  

 Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılı adalet sistemi vizyonuna ulaşabilmek için 

alınması gereken tedbirler arasında yer alan ufuk açıcı görüşler içinde, hukuk, ceza ve idarî 

yargılama usûlünde mahkeme dışı ve mahkeme bağlantılı alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının geliştirilmesi düşüncesi özel olarak işlenmiştir 8 . Bu doğrultuda hazırlanan 10. 

Kalkınma Planında9 da (2014-2018), “Planın Hedefleri ve Politikaları” arasında adalet alanında 

şu devlet politikası ortaya koyulmuştur:  

 “Hukukun tüm dallarında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ağırlık 

verilecektir”10. 

Adalet hizmetlerinde etkinliğin artırılması için 10. Kalkınma Planı döneminde uygulanan 

önemli projeler şunlardır:  

 Türk ceza yargılaması sisteminin etkinliğinin iyileştirilmesi: Türk ceza yargılaması 

sisteminin AB standartlarına paralel olarak iyileştirilmesi, insan hakları standartlarının 

uygulanma düzeyinin yükseltilmesi ve ceza yargılaması sisteminde etkinlik ve güvenin 

güçlendirilmesi.  

 Çocuklar için adalet: Çocuk Koruma Kanununun etkin bir şekilde uygulanması, 

çocukların haklarının güvence altına alınması, çocuk adalet sisteminde işbirliğinin 

geliştirilmesi ve suça sürüklenen çocuklar için sunulan hizmetlerin standartlarının 

artırılması.  

 Cezaevlerinde eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi: İngiltere ve Portekiz örneğinden 

yararlanılarak geliştirilen bir projedir.  

 Soruşturma, yargılama ve davalarda ses ve görüntü kayıt sistemi: Avrupa Birliğinin 

desteği ile gerçekleştirilmekte olan Adalete Daha İyi Erişim Projesi çerçevesinde Ses 

ve Görüntü Kayıt Ekipmanları ve Video Konferans Sistemi işletime alınmıştır. Ses ve 

                                                 
8  Kalkınma Bakanlığı: Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018), Adalet Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu (Yayımlanmamış Rapor), Ankara 2013.  
9  Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kurulunun 01.07.2013 tarihli 127. Birleşiminde onaylanmıştır. Bkz. RG 06.07.2013, Sa. 28699 (Mükerrer).  
10  Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) s. 39.  
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Görüntü Bilişim Sisteminin kullanılması ile 133 Ağır Ceza Merkezinde görülen 

davaların ses ve görüntü kayıtlarının tutulması ve senkronize iletişim sistemi ile farklı 

mahkemeler arasında konuların canlı bir şekilde görüşülmesi sağlanmaktadır. 

 Yargıda Zaman Yönetimi (SATURN) Projesi: Türkiye’de Mahkeme Yönetiminin 

güçlendirilmesi en iddialı projelerden birisidir. Proje, Türk yargı sisteminin 

modernleşmesinde öncü bir role sahiptir. 5 pilot mahkemede başarılı bir şekilde 

uygulanmış ve hâkimler, savcılar, mahkeme personeli ve kamuoyundan destek 

görmüştür.  

 Avrupa Standartları ile İlgili Olarak Yüksek Yargı Kurumlarının Rolünün 

Zenginleştirilmesi Hakkında Ortak Proje: Ekim 2013’te tamamlanmıştır. Beklenen 

sonuçlar, yararlanıcı kurumların üyelerinin AB kurumları, karar verme süreçleri ve 

topluluk müktesebatının yanı sıra Türk Anayasasının 90’ıncı maddesinin ifadeleri, 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihat hukuku 

ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin hükümlerinin icrası ile ilgili daha fazla 

farkındalığa sahip olmasıdır. 

 Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi (CeMRe) Projesi: 

2017 yılında yürütülmeye başlanan ve 2019 yılında tamamlanması öngörülen projenin 

amacı,  onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adli süreçte 

mağdurlara ve özellikle çeşitli dezavantajlara maruz kalan veya kalma tehlikesi taşıyan 

gruplara yönelik etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına 

katkı sağlamaktır. 

 Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve Ceza Uyuşmazlıklarında 

Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi: Adalet Bakanlığı ve 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın işbirliğinde, İsveç Uluslararası 

Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın finansal desteğiyle 2010-2014 yılları arasında 

uygulanmış olan proje, ceza uyuşmazlıklarında uzlaştırma ve hukuk uyuşmazlıklarında 

arabuluculuk uygulamalarının geliştirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm 

yöntemlerinin uygulanmasını destekleyerek, Türkiye’de adalete erişimin 

iyileştirilmesinde yargının etkin işleyişinin önündeki eksikliklerin ve ihtiyaçların 

giderilmesini hedeflemiştir. Proje kapsamında, Türkiye’de uzlaştırma uygulamalarının 

yasal çerçevesinin ve uygulama kılavuzunun geliştirilmesine yönelik sağlanan destek, 

bu alternatif uyuşmazlık çözüm yönteminin Türk yargı sistemine girişinde kilit rol 

oynamıştır.  
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 Yargıtay’da Etik İlkelerin Yaygınlaştırılması, Şeffaflığın Güçlendirilmesi ve 

Yargıtay’a olan Güveninin Artırılması Projesi: Yargıtay Başkanlığı ve Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın işbirliğinde, Türkiye Hükümeti’nin finansal 

desteğiyle, 2016-2018 yılları arasında uygulanmakta olan proje, evrensel ilkelerle, iyi 

uygulama örnekleriyle ve başka ülkelerde öğrenilen dersler ile uyumlu bir şekilde 

Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları Etik Davranış İlkeleri, 

Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf bir süreçle 

belirlenmiş ve kabul edilmiştir. Gerçekleştirilen eğitici eğitimi ve yaygınlaştırma 

eğitimleriyle Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve personeli 

nezdinde etik ilkelerin içselleştirilmesi sağlanmıştır. Proje Yargıda Şeffaflığa İlişkin 

İstanbul Bildirgesi’ne yönelik Taslak Uygulama Tedbirlerinin geliştirilmesine destek 

sağlamıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Yüksek 

Mahkemeler Zirvesi’nde Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve Taslak 

Uygulama Tedbirlerinin dünyanın çeşitli bölgelerinden katılım sağlayacak Yüksek 

Mahkeme temsilcilerinin görüşüne ve onayına sunulması hedeflenmektedir. Proje 

bağlamında yürütülecek faaliyetlerle, Yargıtay Başkanlığı’nın kullanımına özgü bir 

İletişim Stratejisi ve Yüksek Yargıda Şeffaflık Stratejisi geliştirilecektir. 

“Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri”, “Yargıtay Cumhuriyet savcıları Etik Davranış 

İlkeleri” ve “Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri” geniş ve demokratik bir 

katılımla, kurum içi ve kurum dışı şeffaflık sağlanarak hazırlanmıştır. Yargıtay Yargı 

Etiği İlkeleri, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile 

kabul edilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet savcıları Etik Davranış İlkeleri, Yargıtay 

Cumhuriyet savcıları tarafından 19.10.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri, Yargıtay Başkanı’nın 19.10.2017 tarihli 

Olur’u ile kabul edilmiştir. 

 Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi: 

Kamu Denetçiliği Kurumu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 

işbirliğinde, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın finansal 

desteğiyle 2015-2017 yılları arasında uygulanan proje Kurumun kapasite ihtiyaçlarını 

belirlemeyi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda öneriler geliştirmeyi, kamuoyunu Kurumun 

görevleri ve işleyişi hakkında bilinçlendirmeyi ve ülkede insan haklarının korunması 

için sivil toplum ile ortaklığı artırmayı hedeflemiştir. Projenin önemli başarıları arasında 

uluslararası ilkelere paralel bir şekilde Kamu Denetçiliği Kurumu’nun ilk stratejik 
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planının geliştirilmesi, bölgesel farkındalık artırma toplantıları sonucu belli bölgelerden 

gelen başvuru sayılarında görülen artış ve Kurum uzmanlarının insan hakları temelli 

yaklaşım konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi yer almaktadır.  

 Türkiye’de Adalete Erişimin ve Hukuki Açıdan Güçlendirilmiş Vatandaşların 

Artırılması amacıyla Önleyici Adalet Programlarının Geliştirilmesi Projesi: Adalet 

Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın işbirliğinde, Türkiye 

Hükümeti’nin finansal desteğiyle, 2010-2014 yılları arasında uygulanmış olan proje, 

Türkiye’de adalete erişimin ve hukuki açıdan güçlendirilmiş vatandaşların artırılması 

amacıyla yargı sektöründe kurumsal ve bireysel kapasite geliştirme ve yasal haklar 

konusunda kamuoyunda farkındalık yaratma faaliyetlerine odaklanmıştır. Adalet 

Bakanlığı önderliğinde yürütülen yasal güçlendirme faaliyetleri bağlamında geliştirilen 

Hukuk ve Adalet dersi 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin müfredatına eklenmiştir. Bu dersten 

şu ana kadar 20,000’i aşkın öğrenci faydalanmıştır.  

 2.3. Türkiye’de Geçmişe Dönük Değerlendirme ve Çıkarılan Dersler  

 Adalet hizmetlerinde etkinliğin artırılması için 10. Kalkınma Planı dönemi şu şekilde 

değerlendirilebilir: 

1) 1.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenlemelerle birlikte ülkemizde köklü reformların adımı 

atılmıştır. Bu kapsamda; “bağımsızlığı” ifade edilen mahkemelerin, yapılan değişikle 

"tarafsızlığı" da güvence altına alınarak “Yargı bağımsızlığı”nın yanında “tarafsızlık" ilkesinin 

de önemi vurgulanmıştır. 

Askeri yargı kaldırılarak askerî suçların sivil mahkemelerde görülmesi sağlanmıştır.  

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun daire sayısı üçten ikiye ve üye sayısı 22’den 13’e 

indirilmiş, ayrıca üyelerin seçimine ilişkin değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

değişiklikle, yargının demokratik meşruiyeti ile hesap verebilirliği güçlendirilmiştir.  

2) 20.8.2016 tarihi itibarıyla 7 ayrı bölgede Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri faaliyete 

geçmiştir. 5.9.2017 tarihinde ise Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerinin de açılmasıyla 

faaliyette olan istinaf mahkemesi sayısı 9’a ulaşmıştır. 

3) Bilirkişilik müessesesi yeniden düzenlenmiştir. Bilirkişilik Kanunu ile yargı yetkisini 

hâkimlerle paylaşan hukukçu bilirkişiler liste dışında kalmıştır. 

4) Bireylerin lekelenmeme hakkının korunması ve mesnetsiz ihbar ve şikayetler 

nedeniyle soruşturmaya maruz bırakılmaması için 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 



   

10 

 

ceza muhakemesinde soruşturma açılması şartları değiştirilerek kişiler hakkındaki ihbar ve 

şikayetin soyut ve genel nitelikte olması halinde işlem yapılmaması sağlanmıştır.  

5) 25.10.2017 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 

ile hukuk sistemimizde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bazı iş uyuşmazlıklarında 

arabuluculuk dava şartı hâline getirilmiştir.  

6) Bireylerin hukuki güvencesinin artırılması için oluşturulan bir diğer kurumsal 

yapılanma olan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 23.1.2017 tarihli ve 685 sayılı 

KHK ile kurulmuştur.  

7) Ceza muhakemesinde uzlaşma müessesesinin etkinliğinin artırılması amacıyla 

uzlaşma kapsamına giren suçlar artırılmış, uzlaştırma bürolarının tüm Cumhuriyet 

başsavcılıkları nezdinde kurulmasının önü açılmış, 5.8.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî 

Gazetede “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği” yayımlanmıştır.  

8) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki süreçlerin daha etkin yürütülmesi için 

Adalet Bakanlığı bünyesinde Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bağlı 

olarak yapılandırılmış olan İnsan Hakları Daire Başkanlığı, müstakil bir birim olarak yeniden 

yapılandırılmıştır. 

9) UYAP kapsamında geliştirilen bir uygulama olan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi 

(SEGBİS) ile mahkeme ve savcılıkların, tarafları video konferans yoluyla dinlemeleri imkânı 

yaygınlaştırılmıştır.  Bu sistem sayesinde; ceza infaz kurumlarından nakiller azalmış, yol 

tutuklamalarındaki mağduriyetler kalkmış ve böylece aylar süren istinabe işlemleri kısa sürede 

tamamlanır hale getirilmiştir.  

10) Bilirkişilik Kanunu gereğince Adli Tıp Kurumunun kurumsal kapasitesi artırılmış, 

yeni ihtisas daireleri kurulmuş ve kadro ihdası yapılmıştır. 2002 yılında 6 olan grup başkanlığı 

sayısı 9’a, 18 olan şube müdürlüğü sayısı 70’e çıkarılmıştır. Ayrıca Bilişim İhtisas Daireleri de 

2018 yılı içinde kurulmuştur. 

11) Yargı performansının kamuoyuna duyurulması, yargı hizmetlerinde hesap 

verilebilirliğin ve şeffaflığın geliştirilmesi amacıyla ülke genelinde adliyeler, faaliyet 

raporlarını kamuoyuna duyurmaktadır.  

12) Çocukların hukuk bilincine sahip olarak yetişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı ile 

birlikte müfredatı hazırlanan ve İlköğretim 6 ve 7. sınıflarda okutulan Hukuk ve Adalet dersine 

yönelik hem tanıtım hem de müfredat güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2016–2017 
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eğitim-öğretim yılında 97.055 öğrencinin seçtiği bu dersin, 2018-2019 öğretim yılından itibaren 

8. sınıflarda da okutulmasına karar verilmiştir. 

13) 2002 yılında adli yargıda 3.581 olan mahkeme sayısı 6.300’e; idari yargıda 146 olan 

mahkeme sayısı ise 195’e yükseltilmiştir. Son on beş yılda mahkeme sayılarındaki artış adli 

yargıda % 76,  idari yargıda % 33.5 oranında olmuştur.  

14) 2017 yılında toplam 4.158 kişinin hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayı olarak atama 

işlemi gerçekleştirilmiş, adli yargıda 427 hâkim 284 Cumhuriyet savcısının, idari yargıda ise 

30 hakimin mesleğe kabulü ve ataması yapılmıştır. Halen eğitimi devam eden adayların da 

süreci tamamladıktan sonra atamaları yapılacaktır. 

15) Ceza infaz kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 2002 yılında 26.274 olan 

personel sayısı 57.911’e yükseltilerek %120 oranında artırılmıştır. 2002 yılında 25.407 olan 

ceza ve infaz kurumlarında görevli yardımcı personel sayısı da yüzde 100’den fazla artırılarak 

57.727’ye yükseltilmiştir. 

16) Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP) işbirliğinde yürütülmekte olan Yargıtay’da Etik İlkelerin Yaygınlaştırılması, 

Şeffaflığın Güçlendirilmesi ve Yargıtay’a Olan Güvenin Artırılması Projesi kapsamında 

Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve personeline özgü etik ilkeler 

belirlenmiştir.  

17) Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında 

imzalanan protokol 5.6.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu protokol ile Adli Sicil 

Kanununun 13. maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda vatandaşlara e-Devlet kapısı üzerinden 

güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde mevzuata uygun olarak kendilerine ait adlî sicil 

kayıtlarında sorgulama yapma ve adlî sicil belgesi alma imkânı sunulmuştur.  

 Yine, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce Türksat A.Ş tarafından işletilen e-

Devlet uygulamasından yararlanan ve adlî sicil ve/veya arşiv kaydı bulunmayan vatandaşların; 

Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerine tercüme edilmiş sorgulama sonucunu 

20.3.2017 tarihi itibarıyla alabilmeleri sağlanmış olup, 2012 yılından itibaren 3 dilde adlî sicil 

kayıtları verilmekte iken, 2017 yılı Şubat ayından itibaren İtalyanca, 2017 yılı Aralık ayından 

itibaren ise Felemenkçe ve İspanyolca dâhil toplam 6 dilde adlî sicil kaydı verilmeye 

başlanılmıştır. 
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 “Hizmete Özel Adlî İstatistik ve Resmî İstatistik Programı Kapsamında Hazırlanan 

Adalet İstatistikleri Kitaplarının Yayınlanması ve Dağıtım İşlemlerinin Yürütülmesi”, “Ceza 

İstatistiklerine İlişkin Bilgi Taleplerinin Karşılanması”, “Özel Suç Türlerine İlişkin Veri 

Derlenmesi” ve “Hukuk İstatistiklerine İlişkin Bilgi Taleplerinin Karşılanması” başlıklı dört 

hizmete ilişkin istatistikler 17.10.2017 tarihinden itibaren http://www.turkiye.gov.tr/adalet-

bakanligi bağlantısında yer alan adalet istatistikleri başlığı ile e-Devlet kapısı üzerinden 

yayımlanmaya başlamıştır. 

 Ayrıca, adalet istatistikleri kullanıcılarının artan ve değişen taleplerinin karşılanması,  

suç ve suçlu profilinin belirlenmesi, hâkim ve savcı ile yardımcı personelin performansının 

görülmesi, yargılamanın tüm sürecinin izlenmesi amacıyla Adalet Bakanlığınca Adlî Veri 

Bankası çalışması yapılmıştır. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce söz konusu 

çalışmaya değişken belirleme ve buna bağlı kayıt deseni oluşturma çalışmasıyla gerekli destek 

sağlanmıştır. 
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3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞME EĞİLİMLERİ 

 3.1. Dünyadaki Gelişme Eğilimleri  

- Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve müslüman dünyası için bir çekim merkezidir. Coğrafi 

konumu, bölgesel dinamikleri ve tarihi arka planı ile hukuk ve yargı sistemleri için lider, öncü 

ve yenilikçi olma potansiyeline sahiptir. Yalnızca Asya ülkeleri için değil aynı zamanda Avrupa 

Birliği ülkeleri için de bir model olabilir. Çünkü mallar, hizmetler ve kişilerin dolaşımının 

artması, iletişimin gelişmesiyle ekonomik hareketlilik artmış, küreselleşme tüm ülkelerde 

mevcut olan kurumların dünyadaki yeni ihtiyaçlara uyum sağlama ve yeni gerçeklerle 

yüzleşmesi için reformlar yapmasını kaçınılmaz kılmıştır.  

- Türkiye istikrarlı bir büyüme göstermekte ve gelişmiş ülkeler arasında yerini almaktadır. 

Gereken insan ve verimli malzeme kaynaklarına sahiptir.  

- 21’inci yüzyılda vatandaşlar daha bilgili ve talepkârdır. İnsanlar kurumlardan dürüst, 

hesap verebilir, şeffaf olmalarını ve ihtiyaçlarına yanıt vermelerini istemektedir. Hukukun 

üstünlüğü ile yetkin ve tarafsız yargı, birliktelik, uyum ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve 

gelişim için ön şartlardır. Türkiye 10. Kalkınma Planı döneminde, bilgi teknolojileri ve 

rekabetin geliştiği yeni dünya düzeninde yer almak için bir dönüşüm sürecine girmiştir.  

- Türkiye’nin kararlı bir adalet reformu süreci uygulayarak mevcut sorunların üstesinden 

gelmesi gerekmektedir. Adalet sisteminin süjeleri, profesyonel, çalışkan ve sağlam kaynaklara 

sahip kişilerdir ve birçok şahıs ve kurum değişim için çaba göstermektedir. 

- 10. Kalkınma Planı dönemindeki hedeflere ulaşmak için planlı, eşgüdümlü, hedeflenmiş, 

orantılı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yaklaşım gerekmektedir.  

- 10. Kalkınma Planı dönemindeki yargı reformu stratejilerinin güncel ve doğru yönde 

olması umut vericidir. Uluslararası belgelere bağlı kalınmalıdır. Adalet hizmetlerin etkinliği ve 

verimliliğini artırmak için acil yapılması gereken faaliyetler vardır.  

- Adalete erişim konusundaki sorunlar giderilmelidir. Adalet sistemi karmaşık, yavaş ve 

masraflıdır. Sorunlar ile bu sorunlara getirilen çözümler genellikle orantılı olmamaktadır.  

- Ceza infaz kurumlarındaki nüfus artışı ve doğurduğu olumsuz sonuçlar dikkate 

alınmakla birlikte, cezaevi sisteminde belirgin ilerleme sağlanmıştır.  

- Çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesi gerekmektedir ve sivil toplumun desteklenmesi 

ve kapsam içerisine alınması için sağlam bir çerçeveye ihtiyaç vardır. 
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 3.2. Türkiye’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel Yansımaları  

 Bu konuda yararlanılabilecek kaynaklar arasında yer alan Adalet Bakanlığı Stratejik 

Planı (2010-2014) 2010 yılında hazırlanmış olup, 12 amaç ve 80 konudan meydana gelmektedir. 

 

 

Yargı Reformu Stratejisinde 10 temel amaca ulaşmak için çalışmaların gerçekleştirilmesi 

öngörülmektedir. Bu amaçların içerisinde geleceğe yönelik ufuk açıcı görüşler yer almakta, 

Avrupa Birliği Müktesebatı ile uyumun sağlanması hedeflenmekte ve Türk yargısının temel 

sorunlarının çözümü için öneriler sunulmaktadır.  

Adalet Bakanlığı Stratejik Planı  

Stratejik Hedefler 

1. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi için harcanan çabalara katkıda 

bulunulması ve bu bağlamda yargı aktörleri ile işbirliğinin geliştirilmesi 

2. Yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve davaların makul bir süre içerisinde 

sonuçlandırılması için düzenlemelerin yapılması 

3. Profesyonel yetkinliğin geliştirilmesinin sağlanması 

4. İhtilafların önlenmesi için önlemlerin etkinleştirilmesi ve alternatif ihtilaf çözme 

yöntemlerinin iyileştirilmesi 

5. İnfaz sisteminin ve şartlı tahliye hizmetlerinin uluslararası standartlar uyarınca 

iyileştirilmesi 

6. En son teknolojilerin ve bilişim sistemlerinin yargı hizmetlerinde kullanımının ve 

iyileştirilmesinin sağlanması 

7. Adlî mimarinin gereklilikleri gözetilerek ve teknik alt yapı hizmetlerini tatmin edici 

bir düzeyde sunarak adalet hizmet binalarının inşaatına devam edilmesi 

8. Adalete erişim araçlarının artırılması ve araçların etkin kullanımının iyileştirilmesi 

9. Adlî Tıp Kurumunun bilimsel kapasitesinin güçlendirilmesi ve hizmetlerin 

çoğaltılması 

10. Uluslararası işbirliğinin iyileştirilmesi ve Avrupa Birliği Müktesebatı ile uyumun 

sağlanması 

11. Yargı kurumunun idarî sisteminin iyileştirilmesi 

12. Basın ve halkla ilişkilerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi 

13. Dezavantajlı gruplara duyarlı bir sistem oluşturulması ve adalet sisteminde mağdur 

odaklı uygulamalar geliştirilmesi 
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 Bunun yanında, Adalet Bakanlığının 2015 – 2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planındaki 

stratejik amaçlar şunlardır: 

1. Hukuk ve Ceza Adalet Sisteminin Kalitesini ve Etkinliğini Geliştirmek 

2. Adalete Erişim ile Mağdurlara ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulamaları 

Geliştirmek 

3. Organizasyon Yapısı ile Fiziki ve Teknik Altyapıyı Güçlendirmek 

4. İnsan Kaynakları Kapasitesini ve Mesleki Yetkinliği Güçlendirmek  

5. Adalet Alanında Uluslararası İşbirliğini Geliştirmek ve AB Katılım Sürecinin 

Etkinliğini Artırmak 

6. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Etkinliğini Artırmak 

7. İcra İflas Sistemini Geliştirmek 

8. Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek 

 Onuncu Kalkınma Planı döneminde, Yüksek Mahkemelerin kararları, kişisel veriler 

korunmak suretiyle toplumun erişimine açılmış, idare hukukunda kamu denetçiliği işlevsel hâle 

getirilmiş ve kamu kurumlarının taraf olduğu uyuşmazlıklarda arabulucu rolünü üstlenmesi 

sağlanmış, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe konulmuştur.   

Yargı Reformu Stratejisinin Amaçları  

2015 yılında güncellenen Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan amaçlar şu 

şekildedir: 

1. Yargının Bağımsızlığını ve Tarafsızlığını Güçlendirmek 

2. Yargının Hesap Verebilirliğini ve Saydamlığını Artırmak 

3. Ceza ve Hukuk Adalet Sistemini Geliştirmek 

4. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerini Geliştirmek ve Uygulamada 

Etkinliğini Artırmak 

5. Adalet Alanında Uluslararası İşbirliğini Geliştirmek ve AB Katılım Sürecinin 

Etkililiğini Artırmak 

6. Hukuk Eğitimi ile Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitimini Geliştirmek 

7. Çocuklar, Kadınlar ve Engelliler Gibi Dezavantajlı Gruplara Yönelik 

Uygulamaları Geliştirmek 

8. Adalete Erişimi Geliştirmek 

9. Yargısal Uygulamalardan Kaynaklanan İnsan Hakları İhlallerini Önlemek ve 

İnsan Hakları Standartlarını Güçlendirmek 

10. Ceza İnfaz Sistemini Geliştirmek 
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4. GZFT ANALİZİ VE REKABET GÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ   

Adalet Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında, adalet 

hizmetlerinde güçlü, zayıf yönler ile fırsatlar ve adalet hizmetlerine yönelik tehditler tahlilinde 

şu sonuçlara ulaşılabilir:  

 4.1. Güçlü Yönler 

1. Özverili çalışan yargı personeli 

2. Yargıya yeterli kaynak aktarımı 

3. UYAP bilişim sistemi ve gelişen diğer teknolojik imkânların adalet sisteminde 

kullanılması sayesinde kazanılan kabiliyetler 

4. Köklü bir yargı ve adalet kültürüne sahip olunması 

5. Adlî Tıp Kurumunun teknolojik imkânlarının gelişmesi ve 81 ilde adlî tıp hizmeti 

verilmesi 

6. Yargının hesap verebilirliği 

7. Adalete erişimin kolaylaştırılması 

8. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının gelişmesiyle yargının hızlanması 

9. Hâkim ve savcı sayısının hızla artırılması 

10. Yeni gelişmelere ayak uydurabilen genç hâkim ve savcı kadrosuna sahip olunması 

11. Stratejik Planların yapılması, hedefler konulması, mevzuatta güncellemeler yapılması 

12.  Cezaevi sistemindeki olumlu gelişmeler 

13. Hâkim, savcı, avukat ve noterlerin meslek içi eğitimlerine ağırlık verilmesi 

14. Yargı mensuplarının yabancı dil öğrenmesi 

15. Adalet teşkilâtının ülke geneline yayılmış olması  

16. İnsan hakları ihlâlleriyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 

yolunun açılmış olması  

17. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu vasıtasıyla vatandaşların BİMER ve CİMER gibi 

kuruluşlar aracılığıyla veya doğrudan ilgili kurumlardan bilgi edinme yollarına sahip olması 

18. Mevzuatın güncellenmesi, Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu hâle getirilmesi ve 

bu süreçteki bürokratik engellerin kaldırılması 
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19. Yargının başka kurumlar üzerinde yaptırım gücüne sahip olması 

20. Yargı içtihatlarına kolay erişim 

21. Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulması suretiyle yargı hizmetlerinin hızlanması  

22. Hizmet kalitesindeki artış 

23. Sorunların çabuk ve kolay tespiti 

24. Hâkim ve savcılarının özlük haklarının iyileştirilmiş olması  

25. Hâkim ve savcıların meslek içi eğitim konusunda istekli olması ve eğitim seviyesinin 

yükseltilmesi için planlamalar yapılması  

 4.2. Zayıf Yönler 

 1. Yargıda (hâkimlik, savcılık ve avukatlık mesleğinde) uzmanlaşma eksikliği, 

hâkimlerin farklı mahkemelerde yetkilendirilmesi (hukuk hâkiminin ceza hâkimi olarak 

atanması veya tam tersi) 

2. Uzman adlî personel eksikliği, adlî personelin kapasitesinin yetersizliği, insan 

kaynaklarının nitelik ve nicelik açısından yetersiz olması 

3. Mevzuat değişikliklerinin uygulamada yerleşmesinin zaman alması 

4. Fizikî kapasite ve teknik alt yapının henüz istenilen düzeyde olmaması 

5. Bilhassa toplumda çeşitli yönlerden zayıf olan (dezavantajlı) gruplar olmak üzere 

kişilerin adalete etkin erişimini sağlamaya yönelik imkânların istenilen düzeye ulaşmamış 

olması  

6. Soruşturmanın etkinliğinin sağlanamamış olması 

7. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dayalı, kadınlara yönelik ve aile içi şiddeti önlemeye 

yönelik tedbirlerin yetersiz kalması ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin yeterince güçlü 

olmaması  

8. Cumhuriyet başsavcılıkları ile kolluk birimleri arasındaki organizasyon ve işbirliği 

aksaklıkları 

9. Yargı sistemi üzerindeki iş yükünün çok fazla olması ve sürekli artma eğiliminde 

olması, ağır iş yükünün denetim mahkemelerine de yansıması ve bu yüzden hâkim ve savcıların 

dosya başına harcadığı sürenin azalması sonucu hatalı verilen kararların sayısının fazla olması  
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10. Hâkimlerin, yargı görevi dışında kalan işler ile daha fazla meşgul olması, kalem 

personelinin yetişmemiş olması 

11. Yargılama sürelerinin uzun olması 

12. Hatalı bilirkişilik uygulamaları 

13. Kısa aralıklarla değişen ve takibi dahi zorlaşan yeni mevzuat hükümlerinin doğurduğu 

olumsuz etkiler 

14. Hâkim ve savcı sayısındaki yetersizlik 

15. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına verilen önemin yeterli düzeyde olmaması ve 

yeterli ödeneğin ayrılmaması  

16. Hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde millî ve milletlerarası tahkim yolunun 

uygulamasının geliştirilememiş olması, Türkiye’nin dünya genelinde bir tahkim merkezi hâline 

getirilememiş olması, İstanbul Tahkim Merkezinin beklenen faydayı verememiş olması 

17. Adlî yardım sisteminin yetersizliği ve adlî yardıma ayrılan bütçenin yeterli olmaması, 

adlî yardımdan yararlanma hakkındaki hatalı ve hak aramayı kısıtlayan uygulamaların sürmesi 

18. Adlî kolluğun olmaması 

19. Yargılama sürecinde adli merciler ile kamu kurumları arasında yapılan yazışmalar 

yüzünden davaların sürüncemede kalması 

20. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen yargılamada hedef sürelerin yakalanamamış 

olması  

21. Cebrî icra ve iflâs sisteminin tıkanmış olması, icra ve iflâs dairesi personelindeki bilgi 

eksiklikleri 

22. Yargıdaki planlama eksiklikleri 

23. Çok büyük adliye binalarının yol açtığı yönetim, işletme ve çevre sorunları 

24. Yeni göreve başlayan hâkim ve savcıların yeterli düzeyde meslek içi eğitim almamış 

olması ve tecrübesiz hâkim ve savcı sayısının fazla olması  

25. Hâkim ve savcıların zamanında karar verememesi (uzun yargılama süreleri sonunda 

geç verilen kararın tarafları tatmin etmemesi) yüzünden adalete duyulan güvenin azalması 
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26. Hukuk eğitimindeki düzeyin düşmesi ve eğitimde toplumsal cinsiyete dayalı 

ayrımcılık konusunun ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ders olarak hukuk eğitimi alanlara 

yeterince verilmemesi  

27. Kötü uygulama örneklerinin içselleşmesi 

28. Hukuk ve ceza muhakemesi kanunlarının gereği gibi uygulanmaması  

29. Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlü sayısındaki artış  

30. Noterlik sisteminin modernize edilememiş, gençleştirilememiş, noterlik personelinin 

eğitim düzeyinin artırılamamış ve noterlik faaliyetlerinin hukukî danışmanlık konularından 

ziyade belge tasdik işlerine hasredilmiş olması 

31. Noterlerden, noterlik işlemlerinde aydınlatma imkânı, çekişmesiz yargı ve tapuda 

aynî hak değişikliği doğuran işlemler gibi konularda yeteri kadar yararlanılamaması  

32. Küçük miktarlı alacakların tahsiline yönelik arabuluculuk ve tahkim içeren özel ve 

basit bir yargılama usulünün olmaması 

33. Yargılama harçlarında bir tavan öngörülmemiş olması 

34. Genel İdari Usul Kanununun yürürlüğe girmemiş olması  

35. Hesap verebilirlik konusundaki eksiklikler 

36. Hukuk fakültelerinin çok fazla olması, ihtiyaç fazlası mezun vermesi ve hukukçulara 

analitik düşünme kabiliyeti kazandıramaması  

37. Avukatların iş alanlarının dar olması, avukatla temsil zorunluluğunun olmaması, 

hukuk sigortasının tam anlamıyla hayata geçirilememiş olması, taşınmaz satış ve kiralama gibi 

eşya hukuku temelli işlemlerin avukatlarca yapılmaması  

38. Avukatların delil toplamadaki yetkilerinin kısıtlı olması, beyanlarına itibar 

edilmemesi 

39. Uzun süren tutukluluk süreleri 

40. Avukatlar ile hukuk fakültesi mezunlarının farklı sınavlarla hâkimlik ve savcılık 

mesleğine alınması 

41. Mevcut toplum yapısı ve ilişkilerin ışığında İstanbul Sözleşmesinin hükümleri ve 

çocukların yüksek yararı ilkesi göz önüne alınarak aile arabuluculuğunun geliştirilememesi 
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yüzünden aile uyuşmazlıklarının aile mahkemeleri eliyle çözümünün yol açtığı psikolojik 

tahribatın ağır olması  

42. Her ne kadar Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve personeline 

özgü etik ilkeler belirlenmişse de yargı etik ilkelerinin genel olarak belirlenememiş olması 

43. Uluslararası yargı kurum, kuruluş ve meslek örgütleriyle ilişkilerin istenilen seviyede 

olmaması 

44. Kamuoyunda ve yargı teşkilatı içerisinde görev ve yetki alanının yeterince 

bilinmemesi 

45. Akademik çalışmaların yeterince desteklenmemesi 

46. Adlî süreçte kırılgan gruplar başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik etkin ve 

bütüncül bir destek sisteminin bulunmaması  

47. Savunmanın, yargının üç ayağından biri olduğu göz ardı edilerek yargısal diyalektiğin 

hakim ve savcı birlikteliğine dönüştürülmüş olması.  

48. İş yükünün önlenemez artışı ile hâkim ve savcıların meslekî donanımlarındaki 

yetersizlikler sebebiyle yargıdaki aksaklıklar 

 4.3. Fırsatlar 

1. Kadınlara yönelik her türlü şiddet ve cinayetin önlenmesi anlayışı içinde alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarına konu olmayacak alanların sosyo-kültürel özellikler dikkate 

alınarak ve insan hakları temelli bir yaklaşım içinde, zarar vermeme ilkesi çerçevesinde 

belirlenmesi konusundaki gereklilik göz önünde tutularak, mahkemelerdeki iş yükünün 

azaltılmasına yönelik alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi ve uzlaşma 

kültürünün artırılması  

2. Hâkim adayları ve hâkimlere yönelik meslek içi eğitim fırsatlarının artırılması 

3. UYAP ve e-devlet uygulamalarının ve gelişen teknolojik imkânların geliştirilmesi, 

adalet hizmetlerine olumlu etkilerinin artırılması 

4. Adalet hizmetlerine ilişkin bilimsel ve akademik araştırmaların artırılması 

5. Teknolojik gelişmeler sayesinde bilgiye erişimin kolaylaşması 

6. Soruşturma usul ve esaslarıyla ilgili yasal düzenlemelerin geliştirilmesi 

7. Aile içi şiddet kapsamındaki suçlarda aile mahkemelerindeki uzmanlardan etkin 

şekilde yararlanılmaya çalışılması, kadına yönelik şiddet konusundaki suçlarda kadın alanında 
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çalışan baroların kadın danışma birimleri ve benzeri yapılardaki bilgi birikiminden 

yararlanılması, yasal değişiklikler yapılması  

8. Adlî kolluğun eğitimi ve soruşturmada uygulanacak usullerin suç türüne göre 

belirlenmesi, UYAP sistemi ile adlî kolluğun bilişim sistemleri arasında bütünleşme sağlanması 

9. Bölge Adliye Mahkemelerinin yargılamanın hızlanması için etkili kullanılması  

10. Ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanması  

11. Mevzuat değişikliğine ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan 

alanlarda mevzuat değişikliklerinin yapılması  

12. Hâkim, savcı ve avukatlarda uzmanlaşmaya ihtiyaç olduğu yönünde farkındalık 

oluşması 

13. Yargılama sürelerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların tamamlanarak hedef 

süreler noktasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarının yakalanması 

14. Bir yandan hâkim ve savcı sayısı artırılırken diğer yandan hâkim ve savcı adaylarının 

staj döneminde, imza yetkisi de olacak şekilde hâkim yardımcısı olarak istihdam edilmesi 

15. Uluslararası kuruluşların kararlarını takip edebilmeleri bakımından hâkim ve 

savcılara yabancı dil eğitimi verilmesi 

16. Hukuk fakültelerinden çok sayıda hukukçu mezun olması sebebiyle, donanımlı 

olanların hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleğine yönlendirilebilmesi  

17. Adalet hizmetlerinin etkin olması gerektiği konusunda vatandaşlardaki farkındalığın 

artması  

18. Yetişmiş tecrübeli hâkim, savcı, adliye personeli ve bilirkişilerin çekirdek kadroyu 

oluşturabilmesi 

19. Toplumun yeniliklere açık olması  

20. AİHM gibi uluslararası hukuk sistemlerine dâhil olunmuş olması 

21. Tarafsız bir adlî teşkilâta toplumun duyduğu istek 

22. Yürürlüğe konulan kanunların uygulanabilirliğini sağlayarak adalet hizmetlerinin 

etkinliğinin sağlanabilmesi  

23. Adalet teşkilâtında hizmet sunan hâkim, savcı, personel, noterler ve avukatların 

Türkiye Adalet Akademisinde hizmet içi eğitim alabilme imkânı11 

24. Eğitim konusunda gelişme gösteren Avrupa Birliği ülkelerindeki düzenlemelerin iç 

hukuka aktarılması 

                                                 
11     Özel İhtisas Komisyonu toplantılarının yapıldığı tarihler itibarıyla Türkiye Adalet Akademisi henüz 

lağvedilmemiş olduğundan Raporda tespitler aynen korunmuştur.  
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25. Bütçe imkânlarının artması 

26. Ceza muhakemesinde onarıcı adalet kurumları, hukuk muhakemesinde arabuluculuk 

ve tahkim merkezleri gibi sivil toplum örgütlerinin adalet sistemine katkısının artırılması ve 

adalet hizmetlerinde gönüllülerden daha fazla yararlanılması 

27. Büyük ölçüde yenilenen teşkilât sayesinde geçmiş yıllarda karşılaşılan sorunların 

kolaylıkla aşılabilmesi 

28. İnfaz hizmetlerinde, darbe teşebbüsü sonrasında ortaya çıkan kalabalıklaşmayı 

karşılayabilecek fizikî şartların oluşturulması  

29. Hukuk devleti ve millî menfaatlerin daha ön planda tutulduğu bir yargı sisteminin 

oluşması 

30. Kurumsal kültür bakımından köklü bir tecrübenin olması 

31. Toplumdaki değişim isteğini karşılama kapasitesi 

32. Avrupa Birliğine üyelik süreci 

33. Avrupa Konseyi nezdindeki çalışmaların takip edilmesi, uluslararası örgütlerle yeni 

projeler ve işbirliklerinin geliştirilmesi 

34.  AİHM içtihatlarının iç hukuka olumlu etkisi 

35. Türkiye Adalet Akademisinin kurulmuş olması 

36. Eğitim seviyesi yüksek genç nüfus 

37. İnsan kaynakları açısından hukuk öğrenimi gören gençlerin sayısının çok olması  

38. Ekonomideki olumlu gelişmelerin adalet hizmetlerine yansıması 

39. Vatandaşların hak arama ve adalet bilincinin artması  

40. Köklü bir medeniyet geçmişi 

41. Adalet reformunun gerekli olduğu yönündeki siyasî irade 

42. Etki analizlerinin giderek daha fazla önemli görülmesi, zayıf yönlerin gerçekçi şekilde 

tahlili 

43. Adalet sistemi kapsamında Orta Doğu ve Orta Aysa ülkelerine rehberlik edebilme 

kabiliyetinin varlığı 

44. Hukuk fakültelerindeki zenginlik ve rekabet sayesinde iyi hukukçu yetiştirebilme 

imkânı 

45. Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığının kurulmuş olması 

46. Projeler kapsamında çok sayıda hâkim, savcı ve avukata toplumdaki cinsiyet eşitliği 

alanında farkındalık eğitimi veya hizmet içi eğitim sağlanmış olması 
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47. Baroların kadın kolları içinde toplumdaki cinsiyete duyarlı yaklaşımlar konusunda 

bilgi birikiminin sağlanmış olması  

48. Halkın yargı çalışanlarına olan güveni 

49. Siyasî otoritede adalet hizmetlerini etkili kılma kararlılığının olması  

50. Yargı sistemine tahsis edilen kurumsal, fizikî ve teknik imkânların gelişmesi 

51. Hukuk devletinin öneminin toplumun her kesiminde anlaşılması, bu konudaki 

farkındalığın artması ve hak aramada devlete olan güven 

52. Yargının hızlanmasına matuf yapılan reformlar 

53. Hukuk eğitimine duyulan ilgi  

54. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu aracılığıyla insan haklarının korunmasına verilen 

önem. 

 4.4. Tehditler  

1. Medyanın yargı bağımsızlığını etkileme yönündeki eğilimleri ve yargı sistemi 

hakkında kamuoyunda oluşturulan yanlış algı 

2. Amacına uygun işlemeyen bilirkişilik sistemi  

3. Adlî kolluğun işlevine uygun şekilde örgütlenememesi 

4. Yargıya olan güvenin azalması 

5. Davaların ilk derece ve kanun yolu mahkemelerindeki tamamlanma süresinin uzun 

olması 

6. İşsizlik, göç ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin sosyolojik etkilerinin adalet 

sitemindeki yansımaları 

7. Örgütlü suçların artması 

8. Nitelikli personel yetiştirilememesi 

9. Tutuklu ve hükümlü sayısının artması 

10. Adalet sisteminde yer alan süjelerin (hâkim, savcı,  avukat, noter) meslekî bilgi ve 

yeterlilik bakımından eksik olması 

11. Hatalı kovuşturmalar sonucunda verilen yanlış kararların adalete duyulan güveni 

zedelemesi 

12. Kanunlarda yapılan değişikliklerle yanlış algıların oluşabilmesi 
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13. Hukuk fakültesi sayısındaki artış ve hukuk eğitiminde gereken kalitenin 

yakalanamaması 

14. Hâkim ve savcı adaylarının uygulama eğitimindeki eksiklikler 

15. Hâkim, savcı ve avukatların eğitimi konusundaki sorunların artması  

16. Yargı kurumları üzerindeki gereksiz idarî yükler 

17. Yürürlüğe konulan kanunların gereği gibi ve doğru uygulanmaması 

18. Uluslararası kurumlar ve mahkemelerin bazı görüş veya kararlarıyla ulusal öncelik ve 

hassasiyetlerin uyuşmaması  

19. Kadın ve çocuk haklarını koruma yöntemlerinin gerektiği ölçüde etkili olamaması, 

kadınlara yönelik, toplumdaki cinsiyet temelli ve aile içi şiddet vakalarında artış görülmesi  

20. Tecrübesizliğin hâkim, savcı ve avukatlarda yol açtığı hatalar 

21. İstinaf mahkemelerinin kararlarında bölgelere ve Yargıtay’a göre farklılıklar olması  

22. Yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatların kalkınma planlarında gereken 

ilgiyi görmemesi ve mesleğin ciddî bir darboğaza girmiş olması 

23. Toplumda hukuka saygı ve adalete güven bilincinin beklenen düzeyde olmaması  

24. Yargı hizmetlerinin gerçekleşmesine yardımcı olan diğer kurum ve kuruluşlarda 

yeterli uzmanlığın ve etkinliğin sağlanamamış olması 

25. Kamuoyunda tutuklamanın bir ceza gibi görülmesi  

26. Bazı suçların şiddetli şekilde cezalandırılması yönündeki toplum beklentisi 

27. Nitelik bakımından yeterli bir ölçme ve değerlendirme yapılmadan hâkimlik ve 

savcılık mesleğine adayların kabul edilmesi  

28. Yargı mensuplarının kimi zaman statükoyu koruma arzusu 

29. Yeniliklere direnç gösterilmesi 

30. Reformların samimi şekilde uygulanamaması 

31. Kanunların yapımı sürecinde Anayasa’ya, evrensel hukuk kurallarına, yasama tekniği 

ve sanatına özgü temel kurallara uyulmaması ve mevzuat kargaşası yaşanması.  

32. Mahkemelerce verilen hükümlere güven eksikliği olması ve yargıya duyulan genel 

güvenin giderek azalması  
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33. Etki analizi yapmadan sürekli mevzuat değişikliği yapılması ve kanun taslağı 

hazırlayan bilim komisyonlarının ilgili ve istekli tüm bilim insanlarını içeren katılımcı bir 

şekilde oluşturulamaması 

34. Hâkim ve savcıların siyasî ve bazı sosyal endişeler nedeniyle tarafsız kalamadıkları 

yönünde oluşan algı 

35. Hak arayanların her türlü ihtilafı yargıya taşıması, kolayca dava açabilmesi ve dava 

sayısının çok fazla olması   

36. Hukuka saygı ve uzlaşma kültüründeki eksiklik 

37. Siyasî ve toplumsal travmalara karşı dayanıksız olunduğu algısı 

38.  Suç işleme oranlarının artması. 

  



   

26 

 

5. ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI DÖNEMİ PERSPEKTİFİ  

 5.1. Uzun Vadeli Hedefler (2023 Vizyonu) 

 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri/Gündemi, insan hakları ve insanlık onuruna 

yönelik evrensel saygı, hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik ve ayrımcılık yapmama ilkelerine 

dayanan bir dünya vizyonuna dayanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi 

kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, 

hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek gerekir. Uzun Vadeli Hedefler içinde 

Türkiye, kimseyi geride bırakmayacak şekilde, insan odaklı, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine 

duyarlı bir yaklaşım benimsenerek, OECD ve Dünya Bankasının yatırım yapılabilir ülkeler 

sıralamasında üst düzeye acilen çıkartılmalıdır. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)'in 

açıkladığı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) 2016 Dünya 

Yatırım Raporu'na göre en çok uluslararası doğrudan yatırım çeken ülkeler sıralamasında 

Türkiye üst sıralara çıkartılmalı, bu amaçla etkili bir yargı sistemine kavuşturulmalıdır.  

5.2. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri ile Hedeflere Dönük Temel 

Amaç ve Politikalar  

On Birinci Kalkınma Planının hedefleri konusunda şu öneriler geliştirilebilir: 

 1) Mahkemeler üzerindeki dosya yükünün hafifletilmesi, toplumda uzlaşma kültürünün 

yerleştirilmesi ve çağın gerektirdiği hız ve gereklilikte çözüme kavuşmada taraflara klasik 

yargılama dışında alternatifler sunabilmesi hedefleri gözetilerek alternatif uyuşmazlık 

çözümlerinin geliştirilmesi önemli bir yaklaşımdır. Hukuk, ceza yargısı ve idarî yargı ile icra 

teşkilatında uyuşmazlıkların doğması ve adliyeye intikalini önleyen, mahkeme dışı ve 

mahkeme bağlantılı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları geliştirilmelidir.  

 Bu kapsamda, tüketici ve kat mülkiyeti hukuku uyuşmazlıkları ile ticarî 

uyuşmazlıklarda arabuluculuk geliştirilmelidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanunda yapılacak değişikliklerle tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı hâline 

getirilmelidir.  Tüketici hakem heyetine başvuru zorunluluğu sınırındaki uyuşmazlıklarda,  

hakem heyetine başvurudan önce arabuluculuğa başvurulması, hakem heyetinin iş yükünü 

azaltacağı gibi, sorunların daha kısa sürede ve barışçıl şekilde çözümlenmesine katkı 

sağlayacaktır. Tüketici uyuşmazlıklarında miktar olarak doğrudan dava yoluna başvurulan 

uyuşmazlıklarda da, dava öncesi arabuluculuğa başvurunun dava şartı hâline gelmesi 

durumunda, tüketici mahkemelerindeki iş yükü azalacak, aynı şekilde sorunların kısa sürede ve 

barışçıl şekilde çözümlenmesi sağlanacaktır. Tüketici hakem heyetlerine başvuru gibi 
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arabuluculuğa başvurunun da ücretsiz olması, yapılan masrafların Hazine tarafından 

ödenmesine ilişkin mevzuatta düzenleme yapılması uygun olacaktır. 

Benzer şekilde ticarî uyuşmazlıklarda da arabuluculuk, başvurulması zorunlu bir ön adım 

olmalıdır. Arabuluculuğun ticarî davalarda dava şartı hâline gelmesiyle, özellikle 

arabuluculuğun müzakere sürecinin gizli olması,  ticaret hayatında aktörlerin sürekli 

birbirleriyle ticarî ilişki içinde olmaları nedeniyle ihtilafların barışçıl yöntemlerle 

çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Bu süreçte yaşanacak çekişmelerden dolayı ticarî hayatın 

zarar görmesinin engellenmesi, ticarî barışın ve ticarî hayatın sürekliliği sağlanarak, istihdamın 

artırılması ve Türkiye’nin yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke olması 

hedeflenmektedir. Bu amaçla, miktar veya değeri itibarıyla toplu asliye ticaret mahkemelerinin 

görev sınırının altında kalan ticarî davalarda arabuluculuk dava şartı hâline getirilmelidir.  

Arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkim, 10. Kalkınma Planı döneminden bu yana daire 

başkanlığı düzeyinde kalamayacak kadar geliştiği ve bir devlet politikası hâline geldiğinden, 

ayrı bir tüzel kişiliği olan Türkiye Tahkim ve Arabuluculuk Kurumu kurularak, hukuk, ceza ve 

idarî uyuşmazlıklarda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları daha sistematik ve bütüncül bir bakış 

açısıyla düzenlenmelidir. 

Özel ihtisas komisyonunda, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin Adalet Bakanlığı 

bünyesinde yürütülmesinin yeterli ve uygun olacağı görüşü de ileri sürülmüştür.   

Alternatif uyuşmazlık çözümü olarak uygulamaya konulan sulh, uzlaşma, arabuluculuk 

ve tahkim gibi son dönem yapılan düzenlemelerde bu terimler arasındaki tercihin bilinçli ve 

mevzuattaki terminoloji birliği açısından büyük özen ve dikkatle bir terim birliği içinde 

götürülmesine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu çerçevede alternatif uyuşmazlık çözümleri 

üst başlığı altında kanunî kurumlar getirilirken terminoloji birliği gözetilerek düzenlemelere 

gidilmesi ve benzer içerikli kurumlar yönüyle farklı isimlendirmelere gitmektense asgarî 

düzeyde terminoloji birbirine yaklaştırılarak daha güçlü bir alternatif uyuşmazlık çözümleri 

altında buluşan bir çerçevenin oluşturulması yerinde olacaktır. Hatta bu hususlar, işleyiş ve 

usûle dair “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Kanunu” altında da bir çerçeve kanunda 

buluşturulabilir. Bununla birlikte uyuşmazlık çözüm yollarının birbiriyle etkileşimi de 

gözetilmelidir. Örneğin, aynı kişinin tek fiili nedeniyle iş hukuku yönünden arabuluculuk, ceza 

hukuku yönünden uzlaştırma müessesesinin uygulanması durumunda, uyuşmazlık çözüm 

mercilerinin birbiriyle çelişen kararlar vermesi ihtimali gibi uygulamada karşılaşılması 

muhtemel sorun alanları tespit edilerek bu gibi durumlara çözüm sunacak düzenlemeler ihtiva 
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edilmeli, böylece yargıya intikal etmeden önceki uyuşmazlık çözümünü etkin ve tarafları tatmin 

edici bir boyutta uygulama imkânı sağlanmalıdır. Bu kararların birbirinden ayrı ve bağımsız 

olduğu ilkesinin benimsenmesi yerinde olacaktır.  

 2) Yargılamalarda büyük bir dosya hacmine sahip olan ve medeni ve beşeri ilişkilerin 

temelini oluşturan aile hukuku ve miras hukuku alanında da alternatif uyuşmazlık çözümü 

olarak kurumsal bir çerçeve içinde arabuluculuk ve uzlaşma süreçleri uygulamaya alınmalıdır. 

Kamu Denetçiliği Kurumunun bu konudaki önerilerinin değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 

 Aile arabuluculuğu, aile uyuşmazlıklarında başvurulması zorunlu bir aşama olmalıdır. 

Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yapılan araştırmalar, aile 

arabuluculuğunun, aile sorunlarını içeren hassas ve hissî konuların çözümü için, şeklî yasal 

yöntemlerden daha uygun olduğunu ortaya koymuştur. Arabuluculuk sonunda yapılan 

anlaşmalar, boşanan aileler arasındaki karşılıklı ilişkilerin sürdürülmesinde çok etkilidir. Bu 

anlaşmalar, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları azaltır ve çocuklarla aileler arasındaki iletişimin 

devamını teşvik eder. Çocuğun yerleşim yerine ve velayeti kendisinden alınan tarafla çocuk 

arasındaki görüşme koşullarına ilişkin anlaşmalarda kendi kararlarını verebilen ailelerin, bu 

anlaşmalara uyma olasılığı daha yüksektir. Pek çok ailenin, mahkemelerce veya yetkili 

makamlarca verilen bağlayıcı kararlara uymakta zorluklar yaşadığı, bu durumun başka 

uyuşmazlıkların doğmasına yol açtığı ve çocukların menfaatlerine zarar verdiği bilinmektedir. 

Hâlbuki ailelerce karşılıklı anlaşma yoluyla verilen kararların uzun süre uygulanma ve 

çocukların menfaatlerini en iyi şekilde koruma şansı daha yüksektir.   

 Aile arabuluculuğu taraflar ve çocuklarının yararına çatışmayı çözmek ve iletişimi 

güçlendirmek için önemli bir araçtır. Aile arabuluculuğunda amaç; belirli konularda anlaşmaya 

varmak için tarafların birlikte çalışmasını ve çiftlerin belki de ilk kez birbirini dinlemesini, 

duymasını sağlamaktır. Arabuluculuk çiftler arasında bir iletişim kurulması yolunda bir kapı 

açmış olur,  kriz dönemlerinde destek olarak birbirleriyle iletişimde kalıp karşılıklı mutabakata 

dayanan düzenlemeler yapabilmelerine veya başta çocuk ve ebeveyn ilişkileri olmak üzere 

ilişkilerini sürdürebilmelerine yahut baştan ilişki kurabilmelerine yardımcı olur. Aile 

arabuluculuğu ebeveynler kadar çocuklara da yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu kurum, 

tarafların çocuklarının ihtiyaç ve duygularını göz önünde bulundurarak ortak kararlara 

varabilmelerine yardımcı olur. Bu durum, çocukların psiko-sosyal güvenlikleri için oldukça 

önemlidir. Toplumun yapı taşı olan ailenin uyuşmazlıklarını barışçıl ortamda çözebilmesi 

toplumsal barış ve huzura da katkı sunacaktır. Bu açılardan aile arabuluculuğunun 

geliştirilmesine özel önem verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  
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 Bu sebeple, boşanma ve ayrılık davaları sırasında aile arabuluculuğuna başvurulmalı, 

bu süreçte çocuklarla ilgili anlaşmalara (yani çocukların yetiştirilmesini ve çocuklarla görüşme 

koşullarını düzenleyen anlaşmalara) ağırlık verilmeli, ailenin ekonomik durumu ve müşterek 

mallarıyla ilgili uyuşmazlıklar da arabuluculukla çözülmelidir. Boşanma veya ayrılık 

davalarından önce bir arabulucuyla görüşmek zorunlu olmalı; aile sorumluluklarına, çocuğun 

yetiştirilmesine veya çocukla şahsi münasebet tesisine ilişkin davalarda arabuluculuk, 

başvurulması zorunlu bir ön adım olmalıdır.  

 Aile arabuluculuğuna başvurulmasını yaygınlaştırmak için, genel olarak bilgilendirici 

programlardan veya davalarda kişilerin arabuluculuğu öğrenmesini sağlayacak yöntemlerden 

yararlanılmalıdır. Kişilerin, arabuluculuk yönteminin faydalarını öğrenmeleri ve bu faydaların 

taraflara izah edilmesi için, taraflarla arabulucuların görüşmesi zorunlu tutulmalıdır. Bu 

alandaki tecrübeler, bu gibi bir toplantının faydalı olabileceğini ve tarafların, uyuşmazlıklarını 

dostane bir yolla çözme imkânı sunan böyle bir fırsatı değerlendireceğini göstermektedir. 

Aile arabuluculuğu yaklaşımı geleneksel ataerkil aile içinde kadınların ve kız 

çocuklarının maruz kaldıkları eşitsiz ilişkileri değerlendirebilecek, bu ilişkilerin neden olacağı 

baskı ve psikolojik ve ekonomik de dâhil olmak üzere farklı şiddet biçimlerini görebilecek bir 

nitelikte planlanmalıdır. Arabuluculuk hiçbir koşulda kadınların aile içindeki eşitsiz 

konumlarının sürdürülmesi pahasına ailenin bütünlüğünün korunmasına yönelik olmamalıdır. 

Mevcut durumun her bir aile ferdi için ideal sonucu verecek şekilde düzenlenmesine aracılık 

eden bir mekanizma olması gerekmektedir. Bu da aile arabuluculuğu ile ilgili her türlü politika 

içinde dile getirilmesi gereken önemli bir prensip olarak görülmelidir. Aile arabuluculuğunun 

etkin ve eşitlik prensibini mutlaka göz önünde tutacak şekilde planlanması, adalet sistemine 

olan inancın tesisi açısından da önemli bir adım olacaktır. Bu anlamda özellikle uluslararası 

standartların sağlanması ve bu standartların hayata geçirilmesi için gerekli eğitim ve 

kurumsallaşmanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca arabuluculuk sisteminin genel 

anlamda izlenmesi ve raporlamaların kamuoyu ile paylaşılması için gerekli mekanizmaların da 

kurulması önemlidir. Aile arabuluculuğunun şiddetin tüm biçimleri söz konusu olduğu 

durumlarda zorunlu olamayacağı, görünürde gönüllü olan arabuluculuğun kadınlar açısından 

bir tür gizli zorunluluk olarak kabul edilebileceği de değerlendirilmeli ve mevzuat bu 

hassasiyetle düzenlenmelidir.  

 3) “Hukuk Yargılamasında Sulh Müessesesi” geliştirilmeli, HMK’da düzenlenen 

hâkimin sulha teşviki zorunluluğu işlevsel hâle getirilmelidir. Ön inceleme aşamasında hâkime 

bir görev olarak yüklenen sulha teşvikin daha etkin olabilmesi için, hâkimin tensip zaptı ile 
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birlikte tarafları sulha hazırlık işlemleri hakkında bilgilendirmesi ve sulha başvurmak 

konusunda; sulhun esasları, süreci ve hukukî sonuçları hakkında aydınlatıp, sulh yoluyla 

uyuşmazlığın çözülmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan faydalarının olabileceğini 

hatırlatarak onları teşvik etmesi konusunda yasal düzenleme yapılması ve bu sayede hâkimlerde 

var olan ihsas-ı rey ile karşılaşma çekincesinin önüne geçilmelidir. Sulh müzakereleri, tarafların 

katılacağı bir kapalı oturumda yapılmalıdır. 

Uyuşmazlıklarını sulh yoluyla çözüme kavuşturan taraflardan da nispi karar ve ilâm harcı 

yerine maktu harç alınmalıdır.  

Belirli şekil şartlarına tabi olacak şekilde sulh önerilerinin getirilmesi ve bu önerilerin 

reddi halinde reddeden tarafın resmi sulh önerisine nazaran dava sonunda daha avantajlı bir 

sonuç elde edememiş olması üzerine davayı kazanmış olsa dahi yargılama giderlerinin üzerinde 

bırakılması gibi bazı yaptırımlarla karşılaşmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.  

4) Özellikle birey-idare karşılaşmasından kaynaklı uyuşmazlıklarda Kamu Denetçiliği 

Kurumunu daha etkin kılacak tedbirlerin alınması yerinde olacaktır. Kamu Denetçiliği Kurumu 

ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi, 

tarafı olunan uluslararası sözleşmelerin ulusal düzeyde etkin bir şekilde uygulanmasının 

sağlanması, uluslararası kurumlara gerekli raporlamaların yapılması ve insan hakları 

bağlamında kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik kapasiteleri geliştirilmelidir.  

28.03.2013 tarihli ve 28601 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’te değişiklik yapılarak “Dostane Çözüm Kararı”nın eklenmesiyle, Kamu 

Denetçiliği Kurumu’nun, kurumları dostane çözüme daveti ile, başvuran ve ilgili idare arasında 

sağlıklı bir iletişimin kurulması sağlanarak, arabuluculuk faaliyeti yapılıp, sorunların 

çözümünde katkı sağlanmıştır. 11. Kalkınma Planı döneminde Kamu Denetçiliği Kurumu için 

şu alanlarda gelişmeler kaydedilmelidir:  

 • e-devlet aracılığı ile şikâyet alınabilmesi ve bu yolun teşvik edilmesi, 

 • Kurumla işbirliğine yanaşmayan veya bilgi ve belge taleplerine 30 gün içerisinde 

dönüş yapmayan idarelerin sorumluları hakkında yasal yaptırım getirilmesi, 

 • Kurum kararları doğrultusunda yapılacak işlem ve eylemlerden dolayı ilgili makam 

veya görevlilere sorumluluk yüklenmemesi konusunda yasal altyapının hazırlanması, 
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 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 

denetimin daha da güçlendirilmesi, aynı görevi yapan kurumlar nedeniyle kaynak israfının 

önlenmesi ve etkin bir denetimle vatandaşın sorunlarına daha hızlı çözüm üretilmesi amacıyla, 

BİMER, CİMER, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu gibi diğer kurumlara Kamu Denetçiliği 

çatısı altında yer verilmesi, 

 • Dünya uygulamalarına bakıldığında, ülkelerin yaklaşık %80’inde Ombudsmanlık 

kurumlarının re’sen harekete geçme yetkisinin olduğu; bu bağlamda cezaevleri, çocukların 

gözetim altında tutuldukları yerler, psikiyatri merkezleri, mülteci kampları ve benzeri diğer 

idarelere düzenli olarak ziyaret gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda Kamu 

Denetçiliği Kurumuna re’sen inceleme yetkisinin verilmesi, insan hakları kültürünün 

yerleşmesi, toplumun engelli, çocuk ve kadın gibi mağdur kesimlerinin sorunlarına çözüm 

bulunmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 

 5) Kamu idarelerinde hukuk hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ihtiyacı karşısında; 

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk 

Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin yeni yönetim sistemine 

geçiş sürecinde Cumhurbaşkanlığı sistemi ile uyumlu olacak, tüm idareleri kapsayacak, idareler 

arasında uygulama birliğini sağlayacak ve idarelerin yargı organları önünde temsiline ilişkin 

hükümler içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Yeni yönetim 

sisteminde güçlü yürütme erki içerisinde güçlü bir kamu savunma biriminin oluşturulması 

gerekmektedir. Yine anayasal bir ilke olarak idarenin bütünlüğü yeni yönetim sisteminde en üst 

seviyede pekişmiş olacağından kamunun taraf olduğu özellikle birden fazla idarenin davalı 

konumda bulunduğu dosyalardaki husumet ve temsil hususuna ilişkin usul ekonomisine ve 

idarenin bütünlüğüne uygun düzenlemeler için hazırlıkların başlatılarak yeni yönetim sistemi 

ile uyumlu bir şekilde eş zamanlı olarak uygulamaya alınması gerekmektedir. 

 6) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de, hukuk birimlerinin kamu hizmetlerinde 

koruyucu ve önleyici hukuk hizmetlerini yürütmesine ilişkin hükümler yer almakla birlikte 

idareler tarafından bu yaklaşımın uygulamada işlerlik kazanamadığı değerlendirildiğinden; 

kamu hizmetlerinde koruyucu ve önleyici hukuki yaklaşımın hâkim kılınmasını sağlayacak 

şekilde özellikle 5018 sayılı Kanunla getirilmiş olan ön mali kontrol sistemine benzer şekilde 

bir “ön hukuki uygunluk denetimi” sisteminin işlerlik kazandırılması hukuka uygun idare 

ilkesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu düşünce çerçevesinde kurumsal bir çerçeve içerisinde 

“önleyici ve koruyucu hukuk hizmetleri” hukuki dayanak bulacak bir şekilde düzenlenmelidir. 
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 7) İdare-birey arasındaki uyuşmazlıklarda ve idare-idare arasındaki uyuşmazlıklarda 

sulh müessesesinin etkin işleyeceği bir sistemin kurularak uzlaşma kültürünün yerleşmesini 

sağlayacak gerekli düzenlemeler ve idari tasarruflar bir strateji ve uygulama planı çerçevesinde 

kısa, orta ve uzun vadeli olarak ortaya konulacak bir perspektifle ele alınmalıdır. 

 8) Yargı kararlarının idare tarafından uygulanması konusunda yaşanan sorunların önüne 

geçilmesi adına yargı kararlarının ifası kapsamında gereken hallerde idari işleyiş süreçlerinin 

yeniden revizesini de içerecek şekilde sadece kararın ifasını değil aynı zamanda bu kararın 

etkilediği tüm iş süreçlerinin de gözden geçirilerek bunun uygulamaya en sağlıklı şekilde 

aktarılması için bir uygulama ve takip sisteminin kurulması yerinde olacaktır. Aynı zamanda 

kararların ifasındaki imkânsızlık hâllerinde de kararın ruhuna en uygun, adaletin tecellisine en 

yakın idari tasarruf ve tutumların geliştirilmesi konusunda kararın muhatabı ilgili hizmet 

birimleri ile hukuk birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonun kurumsal bir çerçeve 

içerisinde kurulmasını sağlayacak dayanakların oluşturulması yerinde olacaktır. 

 9) Uygulamada karşılaşılan mükerrer uygulamaları önlemek, kamu kaynaklarını etkin 

ve verimli kullanmak açısından kamu idarelerinin taraf olduğu dava ve icra takipleri yönüyle 

etkin kullanımını sağlayacak emek ve enerji tasarrufu getirecek UYAP’la entegre bir Hukuk 

Yönetim Sistemi Yazılımının tüm idareler tarafından kullanılabilecek bir zeminde geliştirilmesi 

ciddi kaynak ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bu çerçevede Başbakanlık12 Hukuk Hizmetleri 

Başkanlığı tarafından TÜRKSAT eliyle yürütülmekte olan Hukuk Yönetim Sistemi Yazılımı 

Projesinin pilot olarak kabulü ile yaygınlaştırılması yerinde olacaktır.   

 10) Alternatif uyuşmazlık çözümleri idarenin taraf olduğu uyuşmazlıklar açısından da 

yaygın bir uygulama alanına kavuşturulmalı ve arabuluculuk ve uzlaşma konularında kişilerin 

makul bir sürede adalete erişimini sağlayacak bir yapı oluşturulmalıdır. Özellikle dava şartı 

olarak öngörülebilecek bu süreçlerin makul bir süre içerisinde etkin bir süreçle 

sonuçlandırılabilmesi için uygulama el kitapları ve iyi uygulama örnekleri ile standart takip 

prosedürleri oluşturulması yerinde olacaktır. 

 5.3. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri  

 1) Hukuk fakültelerinde alternatif uyuşmazlık çözümlerine ilişkin hukuki ihtilafların 

çözümüne odaklı arabulucu ve uzlaştırıcı yetiştirmek üzere disiplinler arası seçimlik dersler 

konulmalıdır. 

                                                 
12        Özel İhtisas Komisyonu toplantılarının yapıldığı tarihler itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 

henüz geçilmediğinden Raporda Başbakanlığa yapılan atıflar aynen korunmuştur. 
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 2) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre akdedilen sözleşmelerin 

yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların 

çözümünde alternatif yöntemlerin yaygınlaştırılması ve bu kapsamda tahkim yolunun, özellikle 

2016/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda, uyuşmazlıkların etkin, tarafsız ve esnek 

bir biçimde milletler arası standartlarda çözümlenmesi amacıyla İstanbul Tahkim Merkezi'nin 

(ISTAC) daha işlevsel hâle getirilmesini teminen İhale Uygulama Yönetmelikleri Eki Tip 

Sözleşmelerde düzenlemeler yapılmıştır (30/12/2017-1. Mükerrer RG). Bu durum, kamu 

idarelerinin Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen Tahkim Ağı 

Projesi’ne olan ilgisini ve ihtiyacını artıracaktır.  

 Tahkim uygulamasının etkinleştirilmesini sağlamak adına Başbakanlık Hukuk 

Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülen Tahkim Ağı Projesi tamamlanmış olup bu proje 

kapsamında; Türkiye Tahkim Portalı isimli internet sitesi hazırlanmış, www.tahkim.gov.tr 

adresinden erişime açılacak olan web sitesi başta İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde de hizmet 

verecek olup yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik bir rehber olması amacıyla tasarlanmıştır.  

 Tahkim Ağı Projesinin ikinci ayağı olan Tahkim Veri Ağı ise bakanlık ve idarelerin 

geçmişte takip ettiği ve takip etmekte olduğu tahkim davaları ile tahkim öncesi uzlaşma 

başvurularına ait bilgilerin tek bir havuzda toplanmasını hedeflemektedir. Yazılımı tamamlanan 

veri tabanının, ilgili idarelerde görev yapan kullanıcılara verilecek eğitim sonrası aktif olarak 

kullanımına başlanacaktır. 

 2023 vizyonu kapsamında Türkiye’nin taraf olduğu tahkim uyuşmazlıklarının takip ve 

sonuçlandırılmasına yönelik yeni yönetim sistemi ile uyumlu kurumsal altyapının ve insan 

kaynağının oluşturulmasına dair gerekli hazırlık çalışmaları yapılarak bir öneri oluşturulması 

yerinde olacaktır. Yeni bir Tahkim Kanunu yürürlüğe konularak davaların tahkime sevk 

edilmesi, tahkim yolunun kurumsallaşması sağlanmalı, hakemlere yönelik etik ilkeler 

oluşturulmalıdır. Tahkim hukuku eğitimleri verilmeli, yapılacak tahkim hukuku sınavında 

başarılı olanlardan oluşan bir hakem sicili oluşturulmalı, hakemlerin hukukî, cezaî ve disiplin 

sorumluluğu düzenlenmeli, hakemler, tahkim hukuku alanında eğitim almış hakemlerin 

kaydedildiği merkezî hakem sicilinden atanmalıdır. Arabulucu ve Hakem Odaları Kanun 

Taslağı hazırlanmalıdır.  

3) İdarenin uyuşmazlık üretmesinin önlenmesi yanında idarenin taraf olduğu 

uyuşmazlıklarda sulh usulü etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının idare hukukunda büyük faydaları vardır. İdari uyuşmazlıkların çözümünde alternatif 

http://www.tahkim.gov.tr/
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uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması, çözüme hızlı bir şekilde ulaşılması, biçimselliğin 

asgarî düzeyde olması, uyuşmazlık çözüm sürecinde tarafların birbirlerine karşı daha ılımlı ve 

ihtiyatlı davranması, uyuşmazlık çözüm sürecinin daha dostane bir ortamda işlemesi, uzman 

kişilere başvurulması, hakkaniyet ilkelerine dayalı bir çözüme ulaşılmasını sağlar ve usul 

ekonomisine hizmet eder. İdari uyuşmazlıkların çözümünde uyuşmazlıkların doğmasını 

önleyen yöntemlerle uyuşmazlık doğduktan sonra bu uyuşmazlıkları çözen yöntemler arasında 

bir ayırım yapılmalıdır. Zaman sıralaması itibarıyla, idare ile kişiler arasındaki ilişkilerde bu 

yöntemlere farklı dönemlerde başvurulabilir. Kamu araştırması, istişare ve müzakere gibi 

uyuşmazlıkların doğmasını önleyici alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, bireyler ile idari 

makamlar arasındaki görüşme biçimleri olup, her zaman idari işlemin hazırlık sürecine 

dâhildirler.  

İstişare yöntemi veya vatandaşın şikayetlerinin görüşülmesi için toplantı yapılması, 

hakları idari işlemden etkilenecek olan tarafların görüş ve düşüncelerinin önceden alınmasını 

amaçlar. İdari işlemin tarafı olan kişiler bu yolla, idarenin neden söz konusu idari işlemi yapmak 

istediği konusunda bilgilendirilir. Bu sayede vatandaşlara görüşlerini bildirme ve muhtemelen 

idari işlemin hazırlık sürecinde söz sahibi olma fırsatı sunulur. Bu yöntem, çoğunlukla mâlî ve 

toplumsal konularda uygulanır. Şehir planlaması alanında da istişareye benzer olan kamu 

araştırması yöntemi kullanılır. 

Müzakere yöntemi, idare ile vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen ortak bir çalışma olup, 

tarafların birbirlerine yakınlaşması veya zıt menfaatlere sahip olsalar bile birbirleriyle uyumlu 

hale gelmelerini sağlayacak bir anlaşma yapılması için birlikte çaba göstermelerini gerektirir. 

Böylece müzakere, idari mercilerle kişiler arasındaki çeşitli görüşme şekillerini kapsar ve 

müzakerenin asıl amacının uyuşmazlık doğmasını önlemek olmasına rağmen, bazı durumlarda 

mevcut uyuşmazlığın çözülmesine yardım eder. Müzakere yöntemi, özellikle bir uyuşmazlığı 

önlemek yerine çözmek için kullanıldığında, çoğunlukla bir sözleşme yapılmasıyla sonuçlanır.  

Uyuşmazlıkları önleyici nitelikteki bu yöntemler, vatandaşları idarenin eylem ve 

işlemlerine katılmaya özendirdikleri gibi, vatandaşların idarenin faaliyetleri hakkında daha çok 

bilgi sahibi olmasını da sağlamaktadırlar. Bu yolla idare, vatandaşlar açısından hem daha kolay 

erişilebilir hale gelmekte hem de planlanan programlar hakkında halkın düşüncelerini daha iyi 

öğrenmektedir. Uyuşmazlıkları önleyici yöntemlerin amacı, idari işlemin yukarıda açıklanan 

hazırlık süreci tamamlandığında, idarenin yaptığı işlemden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların 

önüne geçmektir. 
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Bu yöntemleri idari işlemin hazırlık sürecine kazandırmak amacıyla Genel İdarî Usûl 

Kanunu Tasarısı kanunlaştırılmalı ve idarelerin Kanunda yer verilen usûl hükümlerine uygun 

hareket etmesi sağlanmalıdır.  

4) İdari uyuşmazlıklarda büyük bir dosya hacmine sahip olan, aynı gerekçe ile aynı 

konuyu içeren birel işlemler yönünden açılan ve seri dava niteliğini taşıyan davalarda pilot dava 

uygulamasına geçilmeli ve pilot dosya üzerinden ilke kararı verilerek aynı mahiyetteki diğer 

davalarda bu ilke karar üzerinden karar verilmesinin sağlanması konusunda çalışma 

yapılmalıdır. 

 5.3.1. Mevzuat Düzenlemeleri ve Kurumsal Düzenlemeler  

1) Kolektif hukukî himayenin sağlanmasına ve adalete erişimin kolaylaştırılmasına büyük 

ölçüde hizmet eden grup (topluluk) davaları sistemi geliştirilmelidir.  

2) Küçük uyuşmazlık kavramı geliştirilerek, küçük miktar ve değerdeki alacak taleplerine 

özgü basitleştirilmiş bir yargılama usulü (küçük miktarlı taleplere ilişkin yargılama usûlü) 

uygulanmalıdır. 

3) Özellikle re’sen takip ilkesinin bulunduğu ceza yargılamasına ilişkin dava türlerinde 

delillerin tespiti ve toplanması konusunda adli kolluğu daha nitelikli bir seviyeye ulaştıracak 

yapı kurulmalı, adli kolluğun genel kolluktan ayrıştırılması değerlendirilmelidir. 

4) Ceza Muhakemesi Hukukunda onarıcı adalet anlayışı ve bu anlayışın bir uzantısı olan 

uzlaştırma yolunun uygulaması geliştirilmelidir. Uzlaşma, zararın giderilmesi yanında, ayrıca 

bir moral unsuru da taşımaktadır. Uzlaşma ile fail, işlediği suçun sorumluluğunu üstlenmiş, 

suçun sonuçlarını da gidererek, toplumla yeniden bütünleşme olanağını elde etmiş olmaktadır. 

Failin ceza sorumluluğu tespit edilip, zararın giderilmesi için gereken de yapılmış olacağından, 

hem adalet yerine getirilmiş olacak, hem de fiille ihlâl edilmiş olan hukuk kurallarının 

geçerliliği vurgulanacak ve dolayısıyla kamusal barışın yeniden kurulmasına hizmet edilecektir. 

Bu bağlamda uzlaştırma müessesesinin uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarından birisi 

olarak kilit rol oynayacağı kuşkusuzdur. Bugün bu kurum etkili bir ceza politikası olarak 

demokratik hukuk devletlerinde, bütün Avrupa ülkelerinde yoğun olarak uygulanmakta ve 

yargı yükünün hafifletilmesinde oldukça etkin rol almaktadır.    

Onuncu Kalkınma Planı döneminde CMK m. 253’te yapılan değişikliklerden sonra alınan 

uzlaştırma verilerinde büyük artış olduğu gözlemlenmiştir. Kanun değişikliği sonrası, 

02/12/2016 ilâ 01/12/2017 tarihleri arasında 200.711 dosyanın uzlaşma ile sonuçlandığı tespit 

edilmiştir. Kanun değişikliği öncesi; 2015 yılında uzlaşma ile sonuçlanan dosya sayısı 17.319 

idi. Bu sayı, 2016 yılında Kanun değişikliğine kadar olan dönemde ise 12.261’dir. Görüldüğü 
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üzere, son 12 ayda uzlaşma sağlanan dosya sayısı, 2015 ve 2016 yılı verilerinin oldukça 

üzerindedir.  

 Bu ise uzlaştırma kurumunun sadece ceza yargılamasına yansımasıdır. Bir dosyada 

uzlaşma sağlandığında, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası da açılamamakta ve 

açılmış bir dava varsa feragat edilmiş sayılmaktadır. Böylece uzlaşmanın faydaları hukuk 

mahkemelerine de sirayet etmektedir. Başka bir ifade ile uzlaştırma kurumu sadece ceza 

yargılamasının değil, aynı zamanda hukuk mahkemelerinin, icra müdürlükleri ile infaz 

birimlerinin de iş yükünü azaltmakta ve söz konusu birimlerde yapılan giderlerden tasarruf 

edilmesini sağlamaktadır.  

Uzlaştırma ile mağdur ve fail arasındaki uyuşmazlığın çözümlenmesinin yanı sıra, kurum; 

toplumsal barışa da büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Taraflar genellikle toplumsal dayanışma 

örneği olan edimler üzerinde uzlaşmaktadırlar. 

Onarıcı adalet programları öncelikle suça sürüklenen çocuklar için geliştirilmeli ve 

uygulanmalıdır. Suça sürüklenen çocukların karıştığı olaylardan doğan uyuşmazlıkların 

mahkeme dışında çözümünü kolaylaştırmak için, topluluk programları, geçici gözetim ve 

rehberlik ve mağdurların zararlarının giderimi gibi çeşitli imkânlar sağlanmalıdır. 

Uzlaştırmanın amaçları dikkate alındığında, suça sürüklenen çocuklar bakımından 

uzlaştırmanın özellik gösteren yönlerinin ayrı düzenlenmesi, uzlaştırmanın çocuk için 

uygunluğunun sosyal inceleme raporu esas alınarak belirlenmesi ve kapsamının daha geniş 

tutulması yararlı olacaktır. Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi ilkesi, çocuklara özgü 

uzlaştırma usûllerinin oluşturulmasını gerektirir. Nitekim ülkemizin de taraf olduğu Çocuk 

Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 3. maddesinin birinci fıkrasında da, kamu 

veya özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idarî makamlar veya yasama organları 

tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun yararının temel 

düşünce olduğu vurgulanmış, çocuk hukukunda uluslararası standartları tespit eden ve çocuk 

haklarını koruyan hükümlere yer verilmiştir. Bu çerçevede Sözleşmenin 40. maddesinde taraf 

Devletlerin, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddiası ileri sürülen, bununla itham edilen veya 

ihlâl ettiği kabul olunan çocuk bakımından, yalnızca ona uygulanabilir yasaların, usûllerin, 

onunla ilgili makam ve kuruluşların oluşturulması hususunda çaba gösterecekleri belirtilmiştir.  

Ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırma yolunun geliştirilmesi için 11. Kalkınma Planı 

döneminde şu öneriler yapılabilir: 

a- Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcılarına ve asliye ceza mahkemesi hâkimlerine 

eğitim semineri düzenlenmesi, 
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b- Uzlaştırma başta olmak üzere ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile 

ilgili alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici faaliyetlerin yapılması; bu 

kapsamda afiş, broşür ve kamu spotu hazırlanması,   

Hazırlanan kamu spotunun metro, metro istasyonları, hızlı tren gibi kamuya açık yerlerde 

ve televizyonlarda gösteriminin sağlanması; broşür ve afişlerin dağıtımının yapılması, afişlerin 

kamu binalarında ve kamuya açık alanlarda sergilenmesinin sağlanması, 

c- Hukuk fakültelerinde öğrencilerin; ceza muhakemesinde alternatif çözüm yöntemleri 

olan uzlaştırma, ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi konularında ders 

almalarının ve yüksek lisans yapmalarının sağlanması, 

d- Uzlaştırmacı eğitiminde görev alan eğiticilere; eğitici eğitimi ve sertifika verilmesi ile 

uzlaştırma alanında eğitici havuzu oluşturulması, 

e- Uzlaştırmacı eğitim kitabı hazırlanarak; kitabın tüm Cumhuriyet başsavcıları, 

uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile savcılarına dağıtımının yapılması, 

aynı zamanda kitabın elektronik ortamda uzlaştırmacıların istifadesine sunulması, 

f- Mevzuat değişikliği sonrası uzlaştırma kurumunun mevcut durumunun 

değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi konusunda çalıştay yapılması ile başarılı 

uzlaştırmacı ve Cumhuriyet savcılarına takdir belgesi verilmesi, 

g- Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumunun etkin bir şekilde uygulanmasına 

yönelik mevzuat çalışması yapılması ile kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararlarının 

çıkan işten sayılması konusunun HSK ile müzakere edilmesi, 

h- Soruşturma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından uzlaştırma bürolarına 

gönderilen dosyaların ilgili savcı yönünden çıkan işten sayılması hususunun HSK ile müzakere 

edilmesi,  

i- Uzlaştırma kurumunun kapasitesinin ve etkinliğinin artırılması konusunda proje 

çalışması yapılması, 

j- Uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumlarının kapsamının 

genişletilmesi bu kapsamda mevzuat çalışması yapılması, 

k- Uzlaştırma bürolarında görevli yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi ve diğer personele 

yönelik uzlaştırma iş ve işlemleri, büroların işleyişi ve kişisel gelişim konularında eğitim 

semineri verilmesi, 

l- Uzlaştırmacı siciline kayıt hakkı elde edenlere uzlaştırmacı unvanı ve kimlik kartı 

verilmesi, 



   

38 

 

m- Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak, onarıcı adalet ve uzlaştırma konusunda 

15 dakikalık eğitim filmi hazırlanması, 

n- Toplumda sıklıkla işlenen uzlaştırma kapsamındaki birkaç suçla ilgili uzlaştırma 

konusunda kamu spotu hazırlanması, 

o- Uzlaştırma kurumunu, işleyişini ve sonuçlarını anlatan; uzlaştırmacılar, uzlaştırmacı 

eğitiminde görev alan eğiticiler ile hâkim ve savcıların istifade edeceği 30 ilâ 40 dakikadan 

oluşan bir eğitim filminin hazırlanması, 

p- Uzlaştırma mevzuatıyla ilgili olarak kitapçık bastırılarak, hâkim ve savcılara 

dağıtımının yapılması, 

r- Uzlaştırmada görev alan tüm aktörlerin katılımıyla yeni dönemdeki uygulamaların 

değerlendirilmesi amacıyla 2018 yılı sonunda bir çalıştay yapılması, 

s- Basit yargılama usulüne ilişkin mevzuat çalışması yapılması. 

5) Noterlik mesleği tümüyle yeniden örgütlenmeli, 1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik 

Kanunu, günümüzün değişen mevzuatı ve çağdaş ihtiyaçları nazara alınarak yenilenmelidir. 

Noterlik sistemi, işlem maliyetlerinin azaltılması ve verimlilik temelinde yeniden 

kurgulanmalıdır. Buna göre; 1512 sayılı Noterlik Kanununda değişiklik yapılmalı, noterlik 

sayısı artırılmalı ve noterlik sisteminin işleyişi iyileştirilmelidir. Çekişmesiz yargı işleri gibi 

mahkemelerin iş yükünü azaltacak bazı iş ve işlemler noterliklere devredilmeli; noterlerin tespit 

işlemlerinin kapsamı genişletilmelidir. Böylelikle hem mahkemelerin mevcut iş yükü azaltılmış 

hem de uyuşmazlıklar daha kısa ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmuş olacaktır.  

Noterlik hukukunda noterin aydınlatma ödevinden yararlanarak kişilerin daha bilinçli bir 

şekilde işlem yapmasının temin etmek üzere, taşınmaz mülkiyetinin devri borcunu doğuran 

sözleşmeler, aynî hakkın tesisi, devri, sona ermesi ve aynî hakta değişikliğe yol açan sözleşme 

ve şerh anlaşmasına ilişkin işlemler noterliklerde yapılmalıdır. Bu durum, işlem güvenliği 

sayesinde çekişme konularının baştan önlenmesini de sağlayacaktır. Yeni noterlik teşkilatında 

noter ve noter yardımcısı görev almalı, noterlik dairesi personelinin dahi mümkün olduğu 

ölçüde hukukçulardan seçilmesi sağlanmalıdır.  

Elektronik noterlik uygulaması ve alt yapısı geliştirilmelidir.  

Noterlik hukuku alanındaki araştırmalar ve akademik çalışmalar desteklenmeli, bir 

Noterlik Kanunu şerhi yazılmalı ve tüm bu faaliyetleri koordine edecek bir Noterlik Akademisi 

kurulmalıdır. 

Noterlik işlemlerinde alınan harç, damga vergisi ve değerli kâğıt bedeli gibi mâli 

yükümler sadeleştirilmeli, bilhassa değerli kâğıt bedeli gibi işlevini yitirmiş mâli yükümler 
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ayıklanarak sade, hesaplanması kolay ve işlem sahibinin de anlayabileceği bir harç tarifesi 

oluşturulmalıdır.  

6) Ekonomik gücü olmayanlar başta olmak üzere çeşitli dezavantajlara maruz kalan veya 

kalma tehlikesi taşıyan gruplara mensup bireylerin de hakkının korunması, hak arama ve hakkın 

savunulmasının etkin olması ve âdil bir yargılama hedefine ulaşılabilmesi için, medenî ve ceza 

yargılama hukukunda belli davalar ve mahkemelerde (özellikle istinaf mahkemesi ve 

Yargıtay’da yapılan duruşmalı incelemelerde) avukatla temsil zorunluluğu konusunda çalışma 

yapılmalıdır. 

7) Avukatlık mevzuatında yapılacak düzenlemelerle avukatlık mesleği güçlendirilmeli, 

avukatların iş sahası geliştirilmeli, şirket sözleşmelerinin yapılması, taşınmazlar üzerindeki 

aynî hak tesisi, taşınmazların mülkiyet devir işlemleri, satış iş ve işlemlerinin takibi, satış 

sözleşmelerinin hazırlanması da dâhil olmak üzere her türlü iş ve işlemlerin avukatlar eliyle 

yapılabilmesine imkân tanınmalıdır. Ayrıca avukatlık hizmetinde yürürlükte olan vergi 

düzenlemelerinin gözden geçirilmesi gibi konularda da çalışılmalıdır.  

Avukatlık mesleğinin, iddia ve savunma hakkının kullanılması yanında hukukî ilişkilerin 

düzenlenmesini, her türlü hukukî işlem ve ilişki ile uyuşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete 

uygun olarak çözümlenmesini, koruyucu hukuktaki işleviyle her derecede yargı organları, 

hakemler, arabulucular, resmî ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde hukuk kurallarının tam 

olarak uygulanmasını sağladığı dikkate alındığında, koruyucu hukukta etkinliği artırılmalı, 

meslekte uzmanlaşmayı özendirecek şekilde avukatlık şirketlerine destek verilmeli ve yeni bir 

Avukatlık Kanunu hazırlanmalıdır.  

Avukatlık mesleğinde, özellikle çeşitli dezavantajlara maruz kalan veya kalma tehlikesi 

taşıyan gruplara yönelik adlî yardım sunan avukatlar arasında uzmanlaşma (ihtisaslaşma) 

sağlanmalıdır.  

Avukatların yargının kurucu unsuru olması nedeni ile Türkiye Barolar Birliği ile baroların 

Anayasa’da yargı bölümü içerisinde yer alması, silahların eşitliği ilkesi ve diyalektik dokuya 

uygun olacak şekilde Cumhuriyet savcılarının savunmanın temsilcisi avukatlar ile eşit hale 

getirilmesi adliyedeki fizikî mekânların buna göre ayarlanması ve sanık ile müdafiinin 

duruşmalarda yan yana oturabilecekleri şekilde duruşma salonlarının düzenlenmesi gereklidir.  

8) Yeni icra dairesi modeli üzerinde çalışılmalı, elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi 

abonelik borçlarından dolayı borçluların icra dairesine gitmeden daha az masrafla borçlarını 

ödemeleri için merkezi takip sistemi geliştirilmelidir. Bu kapsamda halen 18 yerde uygulanan 

yeni icra dairesi modeli 2018 yılı içerisinde 41 mahalde faaliyete geçirilmeli, abonelik 
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sözleşmelerinden kaynaklı borçlara ilişkin olarak ise “Merkezi Takip Sistemi” oluşturulmalıdır. 

Bu sayede icra dairelerinin iş yükünün %60’ına tekabül eden kısmı icra dairesine gitmeden, 

daha az masraf ve iş gücüyle ödenmiş olacaktır. 

Elektronik haczin uygulamasındaki gelişmeler ışığında icra sistemi, fiili haciz safhası 

hariç tüm personelin hukukçulardan oluşacağı kurumsal bir sistem kurgulanarak 

özerkleştirilmesi ve adliye dışına çıkartılması yönünde çalışma yapılmalıdır. Kusursuz 

sorumluluk esasına göre Adalet Bakanlığının vesayet denetimi korunarak özerk bir model 

geliştirilebilir.  

İcra daireleri aracılığıyla borç yapılandırma ve uzlaştırma sistemleri incelenmeli ve 

geliştirilmelidir.  

Malvarlığının şeffaflığının sağlanması, borçluların kredibilitelerinin araştırılması yolları 

geliştirilmelidir.  

İcra ve İflas Kanunu yenilenmeli, icra teşkilatındaki sorunlara ve aksaklıklara çözümler 

üretilmelidir.   

Yed-i emin uygulamasından doğan problemlerin çözüme kavuşturulması, re’sen takip ile 

birtakım işlemlerin yapılmasına imkân veren bir yapı oluşturulması, e-devlet uygulaması 

üzerinden sorgulama ve takip yapılabilen bir sistem kurulması ve en önemlisi icra ve iflas 

hukukunda toplumda adalet duygusunu zedelemeyen bir dönüşüm yapılması gerekmektedir. 

Bu kapsamda kaldırılan iflâsın ertelenmesi yerine benimsenen konkordatonun 

işlevselleştirilmesi sağlanmalı, beklenen düzeyde uygulaması olmayan uzlaşma yoluyla 

yeniden yapılandırma kaldırılmalı ve bu alandaki karmaşık yapı sadeleştirilmelidir.   

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla; iflasa tabi gerçek ve tüzel kişilerin ticari 

bütünlüklerini koruyarak varlıklarını sürdürebilmeleri için konkordato kurumunun 

güçlendirilerek tercihe şayan olması sağlanmalıdır. 

Düzenlemeyle alacaklı ve borçlu arasındaki denge korunarak iflasa tabi gerçek ve tüzel 

kişilerin daha basit, ucuz ve hızlı bir usulle ticari varlıklarını devam ettirerek borca batık 

durumdan kurtulması bunun mümkün olmaması halinde hızlı bir şekilde iflas ve tasfiye 

işlemlerine başlanması sağlanmalıdır. Bu bağlamda iflâs tasfiyelerindeki tıkanıklığı aşacak 

çareler düşünülmeli, iflâs dairelerinin süreçte yol açtığı hantallığın verdiği zararların azaltılması 

için tedbir alınmalıdır.  

Bununla bağlantılı olarak tasarrufun iptali davalarında kötü niyetli borçlularla mücadeleyi 

etkinleştirecek tedbirler alınmalıdır.  
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İcra ve İflas Kanunu tümüyle yenilenirken, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunda da gereken uyumu sağlayacak düzenlemeler yapılmalı, her iki kanun 

arasındaki çatışma ve farklılıklar asgariye indirilmelidir.  

9) Bilişim hizmetleri en üst seviyeye çıkarılarak başta UYAP olmak üzere teknik donanım 

konusunda yatırımlara devam edilmeli, adliyeler ile diğer devlet kurumları arasında uyum 

sağlanarak verimlilik, hız ve şeffaflık artırılmalıdır. Halen Jandarma Genel Komutanlığı, Basın 

İlan Kurumu, Bankalar Birliği gibi 54 kurum ve kuruluşla oluşturulan UYAP entegrasyonunun 

sayısı ve kapsamı avukatlar ve noterleri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir. 

UYAP’a doğru, eksiksiz ve zamanında veri girişi yapılmalı; böylece yargılamanın tüm 

safahatları ayrıntılı olarak irdelenebilmeli, yargılama sürelerini uzatan nedenler tespit 

edilebilmeli ve mevzuat etki analizi etkin olarak yapılabilmelidir. Bu sayede ülkemizin yargı 

politikalarının oluşmasına temel teşkil edebilecek veriler ayrıntılı, hızlı, etkin ve güncel olarak 

alınarak karar alıcıların ihtiyaçlarına cevap verir istatistikler üretilebilecektir. 

10) 11. Kalkınma Planı döneminde adlî yardım hizmetlerinden yararlanma imkânları 

kolaylaştırılmalı, mevzuatta adlî yardıma ilişkin hükümlerin gereği gibi uygulanmamasından 

kaynaklanan sorunlar çözülmeli ve adlî yardıma kamu bütçesinden kişi başına ayrılan pay 

artırılmalıdır. Hukuki temsil, hukuki farkındalık yaratma, hukuk danışmanlığı ve mahkeme dışı 

ortamlarda savunuculuğu da içerecek şekilde kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak geniş 

çerçevede bir adli yardım hizmeti geliştirilmelidir.  

Harç ve masrafların karşılanmasında yaşanan sorunlar da göz önünde bulundurularak, 

kapsayıcı, kolay erişilebilir, hızlı, ek masraf ve yükümlülükler gerektirmeyen, teknoloji dostu 

bir yaklaşımla yüksek kalitede adlî yardım hizmeti sunulmalıdır.  

Kanunda aranan koşulların varlığına rağmen adlî yardım taleplerinin mahkemelerce reddi, 

kişilerin hak arama hürriyetini doğrudan kısıtlamaktadır. Hak arayan kişilerin gelirinin belli bir 

miktarın altında olması, adlî yardımdan yararlanmak için yeterli olmalıdır.   

Türkiye’de adlî yardım hizmetlerinin güçlendirilmesine ilişkin 2016 yılının Haziran 

ayında uygulanmaya başlanan Avrupa Birliği projesi halen Adalet Bakanlığı tarafından 

yürütülmektedir. Proje kapsamında, Avrupa Birliği uzmanlarının katkılarıyla; çeşitli ülke adli 

yardım sağlayan kurumların organizasyon yapısı, avukatların atanması, eğitimi, varsa uzmanlık 

alanları, adli yardım başvurusu, kabul ve redde ilişkin prosedürler, adli yardımın içeriği ve 

kapsamı, bütçe sistemi, adli yardımda bilgi teknolojisinin kullanımı, hizmet sağlayıcıların 

performansının izlenmesi ve denetlenmesi konularında çalışmalar yapılmış, adli yardım 

sisteminin bütünüyle etkin işleyip işlemediği, mevcut durumun analizi ve varsa sistemin 
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sorunlarının tespit edilmesi ile adli yardım hizmeti sunan avukatların performansının 

ölçülmesine katkıda bulunmak üzere; hukuk ve ceza yargılaması ile idari yargıda adli 

yardımdan faydalanan kişilere yönelik memnuniyet anketleri yapılmıştır.  

2018 yılında Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında adlî yardımla ilgili Bakanlığın görev 

alanına giren işlemleri yürütecek bir daire başkanlığı kurularak, hukuk yargılamasında 

başvurucuların mâlî durum analizinde kullanılacak objektif kıstasların belirlenmesi, adlî 

yardımda görev alan avukatların meslekî tecrübeleri ve yoğun olarak çalıştıkları alanlara göre 

görevlendirilmesi, hâkim ve savcılara meslek öncesi ve avukatlara meslek içi eğitimler 

verilmesi, hâkim, savcı, avukat, kolluk birimleri ve vatandaşlara yönelik rehberler hazırlanması, 

anılan rehberler ile adlî yardımla ilgili istatistik ve bilgilerin yayınlandığı bir internet sitesi 

kurulması ile adlî yardımla ilgili etik ilkelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi 

gerekmektedir. 

Nitekim Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP) işbirliğinde, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın 

finansal desteğiyle 2015-2018 yılları arasında uygulanmakta olan Türkiye’de Adalete Erişim 

için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi, dezavantajlı grupların 

ihtiyaçları başta olmak üzere Türkiye’de verilen adlî yardım hizmetlerinin kalitesini ve 

avukatların kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, Barolar tarafından uygulanmak 

üzere, daha etkin koordine edilebilen ve denetlenebilen, daha yüksek kalitede hizmet verecek 

bir adlî yardım sistemi için kurumsal yöntemler geliştirilmektedir. Bu bağlamda, adlî yardım 

hizmeti sağlayan avukatlar için Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler standartlarına uygun 

performans kıstasları ve değerlendirme modelinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

11) Bilirkişilik Kanununun etkin bir biçimde uygulanması amacıyla bilirkişilerin seçimi 

ve görevlendirilmesine yönelik standartlar belirlenmelidir. Bilirkişilik müessesesinin yeniden 

yapılandırılarak, bilirkişilerin seçimi ve görevlendirilmesine yönelik standartların belirlenmesi, 

sertifikalandırma sistemine geçilerek hậkimlerin bilirkişiye müracaatlarının yalnızca teknik bir 

meselenin vuzuha kavuşturulmasıyla sınırlandırılması uygun olacaktır. 

İyi işleyen bir bilirkişilik sistemi mahkeme kararlarının da kalitesinin artmasında önemli 

bir etkendir. Zira uygulamada, mahkeme kararlarının büyük çoğunluğunda bilirkişi raporları 

hükme aynen aktarılmakta, sonuçta mahkeme kararlarında muhakeme ve hukukî anlamda 

gerekçeden yoksunluk göze çarpmakta, kararların hukukî gerekçeden yoksunluğu kanun yolu 

mahkemesince hükmün kaldırılması veya bozulması yoluyla giderilmeye çalışılmakta, bu da 

yargılama sürelerinin uzamasına ve usûl ekonomisi ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.  
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Toplumun yargılamaların âdil olduğuna inanması ve yargılama usûlüyle ilgili araçlardan 

biri olan bilirkişi raporlarının, genel geçer, soyut ifadeler yerine maddi olgunun tartışılıp ortaya 

çıkarılması noktasında görevlendirmeyi yapan merciye yol gösterici ve karar verme sürecine 

yardımcı olacak nitelik ve doygunlukta olması büyük önem arz etmektedir. 

Yargılamada bilirkişilik müessesesi, mahkemelerin bağımsızlığı ve hesap verebilirliğinin 

de bir parçasını teşkil etmektedir. Mahkemelerce hukuki konu-teknik konu ayrımı yapılmadan, 

görev sınırları belirlenmeden ya da eksik belirlenerek veya yanlış nitelendirme yapılarak 

dosyaların rapor alınmak üzere bilirkişiye tevdi edilmesi neticesinde, bilirkişi raporlarının 

kalitesi düşmekte, müessese amacından sapmakta ve alınan raporların mahkemece denetimi de 

mümkün olamadığından sağlıklı bir sonuç ortaya çıkmamaktadır.  

Bilirkişi görevlendirmesi yapılmadan önce dosyaların iyi okunup analiz edilmesi ve 

sonrasında gerekiyorsa bilirkişi görevlendirmesi yapılması gerekirken, hemen hemen her 

dosyanın âdetâ zorunluymuş gibi rapor için bilirkişiye gönderilmesi toplumda mahkeme yargısı 

yerine bilirkişi yargısı algısının yerleşmesine yol açmaktadır. 

Uygulamada hukuk ve maddî olgu sorunları birbirinden ayrılmadan bilirkişi atanan 

hukukçu, delilleri değerlendirerek “tüm hukuk ve olgu sorunlarını akıl yürüterek, bir anlamda 

hâkimin yerine geçerek görüş açıklamaktadır. Hâkimin yargısal yetkisini bir hukukçuya 

devretmesi, hukukçunun da bu görevi kabul etmesi hukuk ve etik açısından sorumluluğu 

gerektiren bir durumdur. 

Uygulamada hukukçu bilirkişilik olarak bilinen hukuki konularda bilirkişi raporu 

alınması nedeniyle yargılama süreleri olması gerekenden oldukça fazla uzamaktadır. Bu durum, 

maliyetlerin artması yanında verilen kararlardan tarafların memnun olmaması ve mahkeme 

kararlarının istinaf ve temyiz kanun yollarıyla üst yargıya taşınmasını da beraberinde 

getirmektedir. Bu sorunların çözümü amacıyla Bilirkişilik Kanunu ile hâkimlerin bilirkişiye 

müracaatları yalnızca teknik bir meselenin açığa kavuşturulmasıyla sınırlandırılmıştır. 

Önümüzdeki süreçte kanunun daha etkin uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.  

12) İdarenin yargı kararlarını uygulama konusundaki isteksizliği ve gecikmesi, devlet 

mallarının haczedilmezliği kuralının (İİK m. 82/1) sorgulanmasına yol açmaktadır. İdarelerin 

ilâma dayalı borçlarını ifa etmeyerek ilâmlı icranın sürüncemede kalmasına yol açması veya 

idarece, yargı kararından hemen sonra, bu kararı hükümsüz kılacak yeni bir işlem yapılması, 

hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığından bu konuda tedbirler alınmalıdır.  

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinde düzenlenen idare aleyhine 

hükme bağlanmış olan ilamların icra takibine konu edilmeden önce idareye başvuru 
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zorunluluğunun, idarenin özel hukuktan kaynaklı uyuşmazlıklarında da uygulanmasının kabulü 

sağlanarak icra takipleri üzerindeki yükün kısmen azaltılması ve idarenin icralık konuma 

düşmesinin önlenmesi yerinde olacaktır.  

13) Mağdur odaklı ceza adaleti sistemi için “mağdur hakları” konusunda uluslararası 

standartları içerecek nitelikte yasal düzenleme yapılmalıdır.  Kadın, çocuk, engelli gibi çeşitli 

dezavantajlara maruz kalan veya kalma tehlikesi taşıyan gruplar başta olmak üzere, mağdurlara 

yönelik uygulamalar geliştirilmeli ve adalete erişim etkinleştirilmelidir (adlî yardım, 

bilgilendirme ve yönlendirme, psiko-sosyal destek, ekonomik destek gibi). 

Ceza Kovuşturmalarında Mağdurların Durumu Hakkındaki 15 Mart 2001 tarihli Avrupa 

Birliği Konseyi Çerçeve Kararında (2001/220/JHA) (OJ C 243, 24.8.2000, s. 4), mağdurun 

ikinci kez mağdur olmasına neden olabilecek kısmî veya tutarsız çözümler üretmekten 

kaçınılarak, mağdurların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması ve bu ihtiyaçların kapsamlı 

ve koordine bir şekilde ele alınması gerektiğine dikkat çekilmiştir. 2001/220/JHA sayılı 

Çerçeve Karanın 2. maddesine göre her üye devlet, mağdurların kendi ceza hukuku 

sistemlerinde gerçek ve uygun bir rolü olmasını sağlar. Her üye devlet ayrıca, kovuşturmalar 

sırasında mağdurlara, haysiyetlerine gereken saygının gösterilerek muamele edilmesini temin 

edecek her türlü çabayı sarf eder ve özellikle ceza kovuşturmasına ilişkin olarak, mağdurların 

hakları ve yasal menfaatlerini tanır. Her üye devlet, özellikle savunmasız mağdurların, 

durumlarına en uygun olan özel muameleden yararlanmalarını temin eder.  

14) Temel mevzuatın uygulaması incelenerek gerekli revizyonlar yapılmalı, bu yapılırken 

mevzuat hazırlama tekniğine ve mevzuatın sık değişmesinden kaynaklanan sorunlara dikkat 

edilmeli, bilim komisyonları geniş katılımlı olmalı, uzun süre taslakların tartışılması sağlanmalı, 

mevzuat çalışmalarından önce düzenleyici etki analizi yapılmalı ve bu analizlerde asgari olarak 

bulunması gereken hususları içeren örnek bir analiz hazırlanarak paylaşılmalıdır.  

Mevzuat hazırlığı sürecinde düzenlemelerin gerekçesi ve madde gerekçelerinin 

yazımında belli bir standart öngörülerek madde gerekçelerinin oluşturulmasına önem 

verilmelidir.  

15) 2017 yılında 40.264.000 adet fizikî tebligat yapılmıştır. Zorunlu elektronik tebligat 

usulü yaygınlaştırılarak en az yarısının elektronik tebligat yoluyla yapılması sağlanmalıdır. 

Kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemine tebligat yapılmasının kapsamı genişletilmeli ve 

Tebligat Kanunu, tüzüğü ile yönetmeliği güncellenmelidir. Tebligat memurlarının eğitim 

düzeyi artırılmalı ve noterlere elektronik tebligat yapabilme yetkisi verilmelidir.  

16) Yargılama harçlarında bir tavan öngörülmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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17) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen ihlâl kararlarına konu alanlarda 

ihlâle neden olan sorunların ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanan ve takibi Adalet Bakanlığı 

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planının çerçevesini çizdiği amaçların 

gerçekleştirilmesine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesi 

sağlanmalıdır.  

18) Adliye mimarisinin özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmak şartıyla yeni adalet hizmet 

binalarının yapımına devam edilmeli, Adli Tıp Kurumunun otopsi hizmetleri yaygınlaştırılmalı, 

Adli Tıp Kurumu ile Jandarma ve Emniyet Kriminal Dairelerinin koordineli çalışması 

sağlanmalıdır. 

19) İstinaf mahkemelerinin güçlendirilmesi suretiyle daha hızlı ve etkin yargılama 

yapılması sağlanmalıdır. Diyarbakır, Kayseri, Konya, Sakarya, Trabzon ve Van istinaf 

mahkemeleri faaliyete geçirilmeli, mevcut istinaf mahkemelerindeki daire sayıları artırılmalıdır. 

20) Ceza infaz kurumları ve adliyelerdeki fiziki ve teknik altyapı ihtiyaçları, çeşitli 

dezavantajlara maruz kalan veya kalma tehlikesi taşıyan grupların ihtiyaçları gözetilerek 

karşılanmalıdır.  

21) Soruşturma kovuşturma veya yargılamalara ilişkin hedef süreler belirlenerek 

mahkeme ve savcılıkların bu sürelere uymasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda, 

taraflara hukuki sürecin ne kadar sürede biteceği önceden yazılı olarak bildirilerek, süresinde 

bitmeyen süreçlere ilişkin gecikme nedenleri UYAP sistemine işlenmelidir. 

23 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6723 sayılı Danıştay Kanunu ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar 

Kanunu'nun 28. maddesinin yedinci fıkrası yeniden düzenlenmiş olup, bu madde uyarınca 

“soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirleneceği” 

hüküm altına alınmıştır. 

Kanun yolları incelemesi neticesinde adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari 

yargı hâkimleri hakkında düzenlenecek “kanun yolu değerlendirme formları”na ilişkin usul ve 

esasları belirleyen ve 30 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kanun Yolu Değerlendirme 

Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendinde ise; “Soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın hedef sürede tamamlanması” 

hususunun değerlendirmede dikkate alınacağına yer verilmiştir.  
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“Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”  23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Tüm ilk derece adli ve idari yargı mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarına 

belirlenen hedef süreler gönderilerek, görüş ve öneriler alınmış, ayrıca tüm ilk derece adli ve 

idari yargı hâkimleri ile Cumhuriyet savcılarının katılım sağladığı bir anket çalışması 

yapılmıştır. 

Önümüzdeki süreçte Yönetmelik kapsamında belirlenecek yargılama hedef süreleri 

belirlenerek uygulama, öncelikle pilot bölgelerde başlatılmalıdır. 

22) Toplumun hukuk bilincinin ve toplumda hukuka saygının artırılması için “Koruyucu 

Hukuk Uygulamaları” geliştirilmelidir. Koruyucu (önleyici) hukuk uygulaması kapsamında 

temel hukuk bilgileri ilköğretim aşamasında ders olarak verilmeli, ilk ve orta öğretim 

kurumlarındaki bu derslerde öğrencilere temel hukuk bilgileri, temel hak ve hürriyetler, hukuki 

ödevler öğretilmeli, hak arama yöntemleri hakkında bilgi verilmelidir.  

23) Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanmalı ve bilgi kirliliğini önlemek amacıyla 

kamuoyunu ilgilendiren davalarda kamu diplomasisi ve kamu iletişim stratejileri oluşturularak 

bu davaların izlenmesi ve takibine yönelik mekanizma oluşturulmalıdır. Özellikle yayın yasağı 

olan konularda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve sürecin etkin yönetilebilmesi için 

Adalet Bakanlığı bünyesinde basın sözcülüğü oluşturularak bilgilendirmenin durumun 

gerektirdiği düzeyde ve sınırda tek bir yetkili birim tarafından yapılmasına önem verilmelidir. 

24) Çeşitli dezavantajlara maruz kalan veya kalma tehlikesi taşıyan gruplara (kadınlar, 

yaşlılar, çocuklar, engelliler, mülteciler veya geçici koruma altında olan yabancılar gibi) 

yönelik uygulamalar geliştirilmeli ve adalete erişim etkinleştirilmelidir (adlî yardım, 

yararlanıcıların bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler, ulaşım gibi). Adalete erişimin 

etkinleştirilmesi kapsamında adalet hizmetlerinin ücretsiz olması, erişilebilir olması (dil, 

akredite tercüme hizmeti, okuma yazma bilme, brill alfabesi ile hazırlanan doküman ve 

tutanaklar, engellilik gibi konuların dikkate alınması), sosyal ve psikolojik destek 

mekanizmalarının etkin biçimde yerleştirilmesi ve kullanılması (sosyal hizmet uzmanları, 

çocuk gelişimciler gibi meslek mensuplarının mevcut olması) gibi konulara önem verilmeli ve 

bu konularda uluslararası standartlar referans alınmalıdır. 

25) Toplumda uzlaşma kültürünün geliştirilmesi için ilköğretim düzeyinden itibaren, 

Adalet Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müştereken, 

çocuklara ve gençlere yönelik bir eğitim politikası oluşturmalı, arabuluculuk eğitimi müfredata 
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alınmalı ve akran arabuluculuğu gibi modellerle sosyal uzlaşma teması, ilköğretimden itibaren 

toplumdaki kişilere kazandırılmalıdır. Müzakere ve arabuluculuk hünerleri eğitimi, çocukların 

sorun çözücü bir yaklaşım kazanması için tasarlanmıştır. Uygulamada arabuluculuk yaklaşımı, 

barışçıl sınıf yaklaşımı ve barışçıl okul yaklaşımı gibi farklı anlaşmazlık çözüm eğitimi 

yaklaşımları vardır. Çocuklar, sorun çözücü bir karakter kazanmak için müzakere hünerlerini 

öğrenmelidirler. Müzakere ve arabuluculuk becerileri eğitimi ilkeli müzakerenin unsurlarından 

oluşur. Bu tür bir eğitim çocuklara alternatif uyuşmazlık çözümü ve müzakere hünerleri 

yanında arabuluculuğun uygulandığı alanlar, iletişim teknikleri, soru sorma ve müzakere 

teknikleri, müzakere yönetimi, uyuşmazlık analizi ve etik kurallarına ilişkin hünerleri 

kazandırmayı amaçlamalıdır.   

Televizyon programları, diziler, şiddet içerikli filmler, bilgisayar oyunları ve benzeri 

etkenlerin öğrencilerin ergenlik dönemindeki kimlik arayışlarıyla çakışması sonucu olarak son 

yıllarda okullarda şiddet olayları hızla yaygınlaşmaktadır. Öğrenciler arasında şiddetin 

yaygınlaşması ile birlikte çözüme yönelik arayışlar “Akran Arabuluculuğu”nun önemini ortaya 

çıkarmıştır. Şiddet içeren davranışların temelinde yatan iletişimsizlik olup akran arabuluculuğu, 

iletişimi, çatışmayı akran gözünden ele almaktadır. Bir yetişkinin gözü yerine bir akranın gözü 

ile çatışmaya bakabilmek aynı gelişim döneminde olan bireylerin, sorunu aynı yaş çerçevesinde 

değerlendirip, etkili çözümler getirebilmesini de beraberinde getirecektir. Çözüm arayışına, 

yardımlaşmaya ve iletişime önem veren kavga ve şiddet olmadan çatışmayı çözebileceğine 

inanan öğrenciler, sadece okul hayatında değil ev ve sosyal yaşantılarında da barış ortamı 

yaratmaya katkı sunacaklardır. Bu nedenlerle akran arabuluculuğunun geliştirilmesi önem 

kazanmaktadır.   

26) Televizyon programlarında şiddeti ve hukuk kurallarını ihlâl etmeyi özendiren değil, 

hukuka saygıyı teşvik eden program ve filmler yapılmalıdır.  

27) Soruşturmaların etkin bir şekilde yapılması için; savcılık işlemlerinin düzenli 

yapılmasını takip etmek üzere kontrol listeleri oluşturulup uygulama birliği sağlanmalı, rehber 

ilkeler oluşturulmalı, savcıların adlî kolluk üzerindeki denetimi düzenlenmeli, kovuşturmaya 

yer olmadığı kararı verme ve kamu davası açma koşulları yeniden düzenlenmelidir.  

28) Medyanın yargı üzerindeki olumsuz etkisi bertaraf edilmeli, TCK’nın medyaya karşı 

yargı bağımsızlığını koruyan hükümlerine etkinlik kazandırılmalıdır.  

29) Hukuk kliniği uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır.  
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5.3.2. İnsan Kaynakları  

1) Hâkimlik ve savcılık mesleğinde uzmanlaşma (ihtisaslaşma) artırılmalıdır. 

İhtisaslaşma, birbiriyle bağlantılı, sebep-sonuç ilişkisi olan ve aynı mevzuatın 

uygulanmasından doğan işlemlerin oluşturduğu dava konuları dikkate alınarak 

gerçekleştirilmelidir. Mevcut mahkemelerin iş yükü değerlendirilerek ihtisas mahkemelerinde 

görevli hâkim sayısı artırılmalıdır. Özel uzmanlık gerektiren konularda HSK tarafından ülke 

genelinde ihtiyaç duyulan ihtisas mahkemelerinin görevlendirilmesi suretiyle, davaların daha 

kısa sürede bitirilmesi sağlanmalıdır. 

2) Devlet için stratejik öneme sahip ve özel değer atfedilen alanlara yönelik (uluslararası 

kara suları, münhasır ekonomik bölgeler, ulaştırma, enerji, savunma sanayii, sermaye piyasası 

gibi) uluslararası muhtemel hukuki ihtilafları öngörecek, izleyecek ve yetkili kurumları önleyici 

hukuki yaklaşım çerçevesinde bilgilendirecek insan kaynağının geliştirilmesine yönelik 

tedbirler alınmalıdır. 

3) Hukuk eğitiminde kalite yükseltilmeli, eğitim süresi 5 yıla çıkarılmalı, müfredat 

analitik ve metodolojik düşünce tarzını güçlendirecek şekilde güncellenmelidir. Hukuk 

eğitiminin toplumda üst seviyede ilgi toplaması nedeniyle, devlet ve özel üniversiteler 

düzeyinde çok sayıda hukuk fakültesi açılmıştır. Ancak, eğitim seviyesi her üniversitede 

(öğretim elemanı sayısı, nitelikleri ile öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlayamaması gibi 

nedenlerle) aynı düzeye ulaşamamaktadır. Bunun sonucu olarak da gerekli bilgi ve donanıma 

sahip olmadığı gözlenen çok sayıda hukukçu mezun olmakta, avukatlık ve noterlik mesleğine 

bir yarışma sınavı ile atanamamakta, gerekli şartları ikmal eden her mezun bu mesleklere 

kolayca başlayabilmektedir. Bu durum, söz konusu mesleklerde belli bir kaliteye ulaşılmasının 

önünde engel teşkil etmektedir.  

Bu sebeple hukuk fakülteleri ve mevcut hukuk fakültelerinin aldıkları öğrenci sayısı 

azaltılmalıdır. Tüm hukuk fakültelerindeki eğitimin aynı seviyeye ulaşmasının sağlanmasına 

yönelik tedbirler hızla alınmalı (belirli sayıda öğretim üyesi olmadan fakülte açılmasına izin 

verilmemesi gibi) ayrıca, her ile bir fakülte açılması yerine (sinema-tiyatro-kütüphaneleri 

bulunan sosyal imkânları yüksek şehirlerde) birden çok fakültenin açılarak, aynı öğretim 

üyelerinin birden fazla fakültede eğitime katılmaları sağlanmalı; yine öğrencilerin bilgi 

birikimleriyle birlikte sosyal yaşam kaliteleri artırılmalıdır.  

Hukuk fakültelerinde çağın gerekliliklerine uygun olarak yeni gelişen alanlar takip 

edilerek hava ve uzay hukuku, siber güvenlik hukuku, adli genetik hukuku gibi özellikli konular 
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ders programlarına eklenmeli, bu alanlarda nitelikli hukukçuların yetiştirilmesine dair insan 

kaynağı politikası benimsenmelidir. 

4) Hâkimlik mesleğinde mevcut hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısındaki açığın 

kapatılması amacıyla yapılan sınavlarda başarı puan seviyesinin düşürülmesi, açığın 

kapatılmasına yönelik olarak henüz staj dönemini tamamlamayan adayların mesleğe atanmaları, 

meslek içi eğitimlerinin iş yükü nedeniyle vaktinde yapılamaması, hâkim ve Cumhuriyet 

savcılarının yeterli bilgi birikimine sahip olmadan göreve başlamasına yol açtığından, yargıda 

aksaklığa, gecikmeye, hak kaybına, dolayısıyla da yargıya olan güvenin ve yargı etkinliğinin 

azalmasına neden olabilmektedir.    

Avukat ve Noter gibi meslek gruplarına girişte mutlaka sınav yapılması, hızla değişen ve 

gelişen yeni durumlara karşı da sıklıkla meslek içi eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 

hâkim ve Cumhuriyet savcılığında uzmanlaşmayı sağlayacak yöntemlerin hayata geçirilmesi 

gerekir.  

Yukarıda bahsedilen meslek gruplarına girmek istemeyen veya sınavlarında başarı 

gösteremeyen hukuk fakültesi mezunlarının noter yardımcılığı, mahkeme yazı işleri ile ceza 

infaz kurumu yöneticiliği gibi görevlerde istihdamı için özendirici çalışmalar yapılmalıdır. 

Mahkeme - savcılık kalemleri ile icra ve iflas dairesindeki görevli adli personelin mesleğe 

kabulünde Adalet Meslek Lisesi ve Adalet Yüksek Okulu mezunlarına öncelik tanınmalıdır.  

5) Adalet Bakanlığında yetişmiş hâkim ve Cumhuriyet savcılarının belirli vazifelerde 

(Örneğin HSK müfettişi, hâkim-Cumhuriyet savcısı soruşturma-atama bürosu gibi birimlerde) 

ve belirlenecek sayı dışında, tektik hâkimi olarak görevlendirilmesi uygulamasından 

vazgeçilerek, hâkim bağımsızlığının da sağlanması bakımından idarî görevlerde hâkimler 

yerine, uzman sıfatıyla hukuk fakültesi mezunlarının çalıştırılması tercih edilmelidir. Adalet 

Bakanlığındaki tektik hâkimleri kadrosu yerine adlî hizmet uzman kadrosu ihdas edilmeli, 

tektik hâkimleri mahkemelerde yargısal görevlerde çalışmalıdır. 

Komisyonda bu görüşe katılmayan üyeler, Adalet Bakanlığında görev yapan tektik 

hâkimlerinin uzmanlığı ve meslekî bilgi birikimi itibariyle belli görevlerde çalışmasının faydalı 

olduğunu, adlî hizmet uzmanlarının beklenen verimi veremediğinden Adalet Bakanlığındaki 

tektik hâkimleri kadrosunun korunması gerektiğini bildirmişlerdir.  

6) Hâkim ve savcı sayısı konusunda Avrupa ülkelerinin (CEPEJ) standartlarına ulaşılmalı, 

personel ihtiyacı giderilmelidir.  

7) Uluslararası uyuşmazlıklar yönüyle uluslararası yargı mercilerinde ülkemizin veya 

taraf vatandaşlar ile tüzel kişilerin temsilini sağlayacak nitelikte hukukçuların yetiştirilmesi 
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önceliklendirilmelidir. Benzer şekilde kamunun temsilini gerektiren uluslararası yargı mercileri 

ve uluslararası kuruluşlarda temsil kabiliyeti yüksek hukukçuların yetiştirilmesine yönelik 

sürdürülebilir bir program kurularak kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenerek uygun eylem 

planı çerçevesinde uygulamaya alınmalıdır. 

8) Tüm yargı mensuplarına yönelik etik ve davranış kuralları ve performans kıstasları 

belirlenerek ilan edilmelidir. 10. Kalkınma Planı döneminde etik ilkelerin yazımına ilişkin HSK 

bünyesinde çalışma toplantıları gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde etik ilkelerin 

yazım aşaması tamamlanmış ve etik ilkelerin uygulanmasında yol gösterici olması amacıyla 

rehber hazırlanmıştır. 11. Kalkınma Planı döneminde, etik kodlar ve rehberin HSK Genel 

Kurulu’nun onayıyla kamuoyu ve ilgililerle paylaşılması gerektiği düşünülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP) işbirliğinde, Türkiye Hükümeti’nin finansal desteğiyle, 2016-2018 yılları arasında 

uygulanmakta olan Yargıtay’da Etik İlkelerin Yaygınlaştırılması, Şeffaflığın Güçlendirilmesi 

ve Yargıtay’a olan Güvenin Artırılması Projesi kapsamında Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri, 

Cumhuriyet savcıları ve personeline özgü etik ilkeler belirlenmiştir. “Yargıtay Yargı Etiği 

İlkeleri”, “Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri” ve “Yargıtay Personeli Etik 

Davranış İlkeleri” geniş ve demokratik bir katılımla, kurum içi ve kurum dışı şeffaflık 

sağlanarak hazırlanmıştır. Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri, Yargıtay Büyük Genel Kurulu 

tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik 

Davranış İlkeleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları tarafından 19.10.2017 tarihinde oybirliği ile 

kabul edilmiştir. Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri, Yargıtay Başkanı’nın 19.10.2017 

tarihli Olur’u ile kabul edilmiştir. Söz konusu ilkelerin iyi uygulama örneği olarak 

değerlendirilmesi mümkündür. 

5.4. Plan Hedef Amaç ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle 

İlişkisi ve Uyumu 

 On Birinci Kalkınma Planının hedefleri, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu 

şekilde belirlenmiştir. 16. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı “Herkesin Adalete Erişimini 

Sağlamak ve Her Seviyede Etkili, Hesap Verebilir ve Kapsayıcı Kurumlar Kurulması”dır. On 

Birinci Kalkınma Planında da adalet hizmetlerinin vizyonu “Herkes için güvenilir, etkili, 

erişilebilir, âdil ve makul sürede dağıtılan bir adalet hizmeti oluşturulmalıdır.” şeklinde 

belirlenmiş ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyum sağlanmıştır.  
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Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında, her yerde her türlü şiddetin ve şiddet 

sebepli ölüm oranlarının kayda değer miktarda azaltılması ile çocuklara karşı her türlü tacizin, 

istismarın, kaçırılmanın ve her türlü şiddetin ve işkencenin bitirilmesi yer almaktadır. Yeni Plan 

döneminde “aile arabuluculuğu ile öğrenciler arasında şiddetin önlenmesi için akran 

arabuluculuğunun geliştirilmesi, televizyon programlarında şiddeti ve hukuk kurallarını ihlâl 

etmeyi özendiren değil, hukuka saygıyı teşvik eden program ve filmler yapılması” gibi 

tedbirlerin yer alması önerilmektedir.  

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında zikredilen ulusal ve uluslararası 

düzeylerde hukukun üstünlüğünün yaygınlaştırılması ve herkes için adalete eşit erişimin 

sağlanması, On Birinci Kalkınma Planının temel hedefi olarak ortaya konulmuş, kişilerin makul 

sürede adalete erişimini sağlayacak şekilde adli teşkilatlanmanın düzenlenmesi için öneriler 

geliştirilmiştir. Bu kapsamda üretilen çözümler arasında; kolektif hukukî himayenin 

sağlanmasına ve adalete erişimin kolaylaştırılmasına büyük ölçüde hizmet eden grup (topluluk) 

davaları sistemi, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının yaygınlaşması ve kurumsallaşması, 

küçük uyuşmazlıklara özgü yargılama usullerinin oluşturulması, yargı sektöründe kurumsal ve 

bireysel kapasite geliştirme ve yasal haklar konusunda kamuoyunda farkındalık yaratma, 

mağdurlar ve dezavantajlı gruplara yönelik uygulamaların geliştirilmesi, sosyal ve psikolojik 

destek mekanizmalarının etkin biçimde yerleştirilmesi ve kullanılması, adlî yardım 

hizmetlerinden yararlanma imkânlarının kolaylaştırılması, mevzuatta adlî yardıma ilişkin 

hükümlerin gereği gibi uygulanmamasından kaynaklanan sorunların çözülmesi ve adlî yardıma 

kamu bütçesinden kişi başına ayrılan payın artırılması sayılabilir.  

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan “her düzeyde, etkili, hesap verebilir 

ve şeffaf kurumların geliştirilmesi” ve kamunun bilgiye erişiminin sağlanması hedefleri, UYAP 

sistemi sayesinde bilişim hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması, mahkeme kararlarının 

kalitesi, idarenin taraf olduğu özel hukuk ve idare hukuku davalarının eşitlik, adalet ve 

bütünlüğü ile tasarruf analizi, dava ve emsal yargı kararlarına kolay erişim, sürecin şeffaflığı, 

haczedilen malların âdil, şeffaf ve hızlı bir şekilde satılması, âdil ve şeffaf yargı sistemi, 

mahkemelerin performansının etkinliği ve verimliliğinin ölçülmesine ilişkin standartların 

oluşturulması, adalete erişim, tahkikat ve yargılama takvimine uyulması, eşitlik, adalet ve 

bütünlüğün sağlanması, yargının tarafsızlık, bağımsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirliği ile 

adalete duyulan kamu güveni ve inancın arttırılması, mahkemelerin, hukukî ve kurumsal 

sınırlarını oluşturması, işlemlerini takip ve kontrol etmesi ve performansları için halka açık bir 

şekilde hesap vermesi, yargı performansının kamuoyuna duyurulması, yargı hizmetlerinde 
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hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın geliştirilmesi amacıyla ülke genelinde adliyelerin faaliyet 

raporlarını kamuoyuna duyurması gibi öncelikler çerçevesinde On Birinci Kalkınma Planında 

karşılığını bulmuştur.  
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 6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME  

 Bağımsız, tarafsız ve etkili bir adalet sistemi, anayasal sosyal hukuk devletinin bir 

gereğidir. Adalet ve Hukuk Devleti, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin de çalışmalarının 

özünü oluşturmaktadır. Hukuk devleti (Rule of Law) ilkesinin temel koşullarından biri de, 

adalet sisteminin etkili bir şekilde yönetilmesidir. Bireylerin haklarını esas alan bir hukuk 

sistemi, etkin bir şekilde çalışmadığı takdirde faydasız olacaktır. Devlet, bireylerin adalet 

sisteminin yönetimine ilişkin haklarını korumalıdır. 

 Günümüzün modern toplumlarında mahkemeler, hukuk devletinin belkemiği hâline 

gelmiş; gelişmiş ve refah düzeyine ulaşmış toplumlar için, varlığı zorunlu kurumsal düzenin 

temelini oluşturmuşlardır. Buna karşılık, dünyanın birçok ülkesinde borçlar hukukundan, eşya 

hukukundan, aile hukukundan ve genel olarak özel hukukun tamamından doğan 

uyuşmazlıkların çözümü çok masraflı ve uzun zaman alır olmuş; bu durum da, bireylerin 

çoğunun mahkemelere ulaşmasını engelleyerek medenî yargı sistemine karşı duyulan kamu 

güveninin zedelenmesine yol açmıştır.  

 Türkiye’de artan dava alışkanlığı engellenebilmiş değildir. Adlî ve idarî yargıda, ilk 

derece ve üst derece mahkemelerinde ve icra teşkilatında aşırı iş yükünden kaynaklanan 

sorunlar katlanılamaz boyutlara gelmiştir.  

 Davaların uzaması ve adaletin gecikmesi kişilerin adalete ve devlete olan güvenini 

sarstığı gibi, medenî usûl hukukunun temel ilkelerinden biri olan usûl ekonomisi ilkesine de 

aykırıdır. Medenî usûl hukukuna egemen olan ilkeler içinde hem anayasal hem de yasal 

dayanağa sahip olan ilkeler, usûl ekonomisi ilkesi (Anayasa m. 141, 4; HMK m. 30) ile aleniyet 

ilkesidir (Anayasa m. 141, 1; HMK m. 28). Usûl ekonomisi, çiğnenen veya çiğnenme olasılığı 

bulunan hakkın en az giderle, en kısa sürede, en az zorlukla gerçekleşmesini ve boş yere davalar 

açılmasının önlenmesini sağlamaya yönelik bir usûl ilkesidir. Kamu menfaatine hizmet eden 

usûl ekonomisi, sosyal hukuk devleti anlayışının da bir uzantısıdır13. Davaların uzun sürmesi 

yüzünden ihlâl edilen diğer bir Anayasa hükmü, âdil yargılanma hakkıdır (Anayasa m. 36). Âdil 

yargılanma hakkının unsurlarından biri de mâkul süre içinde yargılanma hakkı olduğundan, 

davaların makul sürede bitirilememesi âdil yargılanma hakkına aykırı olacak (İHAS m. 6/ 1) ve 

insan haklarının ihlâli anlamına gelecektir. Bu nedenle mahkemelerin aşırı iş yükü altında 

kalmaları ve dolayısıyla davaların geç sonuçlanmasından kaynaklanan sorunlar mutlaka gi-

derilmeli, dava sayısının azaltılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.  

                                                 
13  Yılmaz, Ejder: Aksak Adaletten İşleyen Adalete (Yeni Türkiye 1996/10, s. 470-493), s. 474; Yılmaz, Ejder: Usul 

Ekonomisi (AÜHFD 2008/1, s. 243-274), s. 248.  
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 Yargı örgütünün ve adalet sisteminin yeniden yapılanmasını sağlayacak bir adalet 

reformu hareketine girişilmesi kaçınılmazdır. Uluslararası sempozyumlarda, hukukçuların 

Türk Yargı Reformundan olan beklentileri üzerinde uzun zamandır hararetli tartışmalar 

yapılmaktadır. Bu ortamda, adalet reformu çalışmalarının en önemli unsurlarından birini hiç 

şüphesiz ki alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi oluşturmaktadır. Nitekim, 

adalet sisteminin çağdaş bir anlayışla, daha etkili ve verimli çalışması için alınması gereken 

tedbirler konusunda hazırlanan yargı reformu stratejilerinde, mahkemelerin iş yükünün 

hafifletilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğine işaret edilmiş ve yargı alanındaki 

reform çalışmaları kapsamında, “Uyuşmazlıkları Önleyici Nitelikteki Tedbirlerin Etkin Hale 

Getirilmesi ve Alternatif Çözüm Yolları Geliştirilmesi” sayılmıştı. 

 Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi ve ayrıca yerli yatırımcıların da Türkiye’de 

kalması yönünden faydalı olabilecek bir adlî ve idarî yargı sistemi ile cebrî icra sistemine 

ihtiyaç vardır. Küreselleşen dünyada Türkiye, Avrupa, Orta Asya ve Asya arasında köprü 

konumunda olması nedeniyle küreselleşme sürecinde aktif rol almalı, tahkim alanında Hollanda, 

İngiltere ve Çin gibi ülkelerle rekabet edebilir düzeye gelmelidir. Arabuluculuk ve uzlaştırma, 

artık bir devlet politikası hâline gelmiştir. Türkiye Tahkim ve Arabuluculuk Kurumu kurularak 

alternatif uyuşmazlık çözümü kurumsal bir yapıya kavuşturulmalıdır.  

 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılı vizyonunda, 

yargı siteminde adalete erişim doktrininin hedeflerini fiilen gerçekleştirmesi ve adalet 

hizmetlerinde etkinliği bozan yapısal ve işlevsel sorunlara kalıcı çözümler bulması kaçınılmaz 

bir zorunluluk olarak görünmektedir. T.C. Kalkınma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Adalet 

Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu da, 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planında, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında benimsenen vizyona sadık kalınarak, 

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında adalet hizmetlerinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: 

 

“Herkes için güvenilir, etkili, erişilebilir, âdil ve makul sürede dağıtılan bir adalet 

hizmeti oluşturulmalıdır.” 

 

2019-2023 vizyonuna ilişkin olarak; herkese güven veren, etkili, erişilebilir, âdil ve makul 

sürede dağıtılan bir adalet sisteminin sağlanabilmesi için temel politikanın; 

 - insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü ilkesinin tüm kurum ve kuralları ile birlikte 

yaşama geçirilmesi, 
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 - yargı bağımsızlığını engelleyen, zedeleyen mevzuatın ve kötü uygulama örneklerinin 

tümüyle gözden geçirilmesi, 

  - adlî faaliyetlerin yürütülmesinde silahların eşitliği ilkesinin tüm gerekleriyle yaşama 

geçirilmesi, 

 - yargı içi ve dışı tüm etkinliklerde uyulması gereken meslek ahlakı ile ilgili tüm davranış 

kurallarını içeren Yargı Etiği Kanununun çıkarılması, 

 - kişi ve kurumların yargı kararlarına uymasının sağlanması,  

- hâkim, savcı ve avukatların meslekî eğitimlerinin her aşamasında yeterli hukuk nosyonu 

ve formasyonuna kavuşmalarını sağlamaya yönelik olarak; mesleğe giriş, meslek öncesi ve 

meslek içi eğitimlerin standardının ve organizasyonunun sağlanması, 

 - adlî yardım kurumunun etkin adaleti sağlayacak şekilde yapılandırılması şeklinde 

olması gerekmektedir.  
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