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ÖNSÖZ

ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile yıllık programların hazırlanması, 223 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 

f görevleri arasındadır.

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
İkinci, üçüncü ye Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, halen 
uygulanmakta olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara 
ilave olarak, piyasa ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili 
rol oynamıştır.

1990-199A dönemini kapsayacak olan Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nın, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik 
için başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa
mekanizmasının daha fazla etkinlik kazandığı ve KİT’leri 
özelleştirme çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu 
Plan için yapılan özel ihtisas Komisyonu çalışmalarını daha da 
önemli bir hale getirmiştir.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince "özel ihtisas Komisyonları" kurulmuştur.

özel ihtisas Komisyonları, iktisadi ve Sosyal Sektörlerde,
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teşkilatına, Kalkınma Planı çalışmalarında
yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere
kurulmuşlardır.



özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır.

özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür.

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan özel İhtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz.
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SUNUŞ

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 223 sayılı KHK 
ile ilgili Tüzük hükümleri ve 1987/31 sayılı Genelge uyarınca
kurulmuş bulunan Adalet Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu, Yüksek
Yargı Organları, Üniversiteler, Bakanlıklar Türkiye Barolar 
Birliği, Türkiye Noterler Birliği temsilcilerinden oluşturularak 
16 Haziran 1988 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır.

Bu ilk toplantıda, DPT Müsteşarı adına yapılan açış 
konuşmasında, Komisyonun kurulması amacı, görev konuları 
belirtilmiş ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlık
çalışmaları programı çerçevesinde ve Adli tatil de dikkate
alınarak Komisyon çalışmalarının Ekim ayı sonuna kadar 
tamamlanması gereği vurgulanmıştır.

Adalet hizmetleri görev konularının, çok geniş bir alanı ve 
sorunları kapsadığı bilinci içinde Komisyon iki alt komisyon 
kurarak "Yargı Organlarının Kuruluş Sorunlarını" incelemek
üzere (1) No.lu alt Komisyonu ve "Yargı Organlarının İşleyiş 
Sorunları" ile de (2) No.lu Alt Komisyonu görevlendirmiştir.

Alt Komisyonların, çalışmalarını tamamlayarak hazırladıkları 
raporlar 1 Aralık 1988 günü toplanan Komisyon Genel Kurulunda
görüşülerek tartışmaya açılmıştır.

Ana Komisyonun üç gün aralıksız devam eden çalışmaları 
sonucunda gerekli düzeltme, ekleme ve çıkartmalar yapılarak, 
kuruluş raporları arasında tekrarları önleyici ve uyumu sağlayıcı 
bir anlayış içerisinde bu RAPOR oluşturulmuştur.

Rapora Devlet Planlama Teşkilatında son şekli verilerek
basımı yapılmıştır.

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, bu belge kamu kesiminde 
büyük bir alanı ve önemli sorunları içeren konularda kısa bir 
süre içerisinde yapılabilen inceleme ve araştırmaların ilk ve 
geçici sonuçlarını yansıtmaktadır. Oysa, komisyonun ileride
sürdüreceği çalışmalarıyla ortaya çıkacağı gibi, gerek yargı 
sisteminin işleyişinin yeniden düzenlenmesi, gerek öteki 
konularda çözümlenmesi gereken daha birçok sorunların bulunduğu 
kuşkusuzdur.



Örneğin; Ceza Adaletinde reform konusuna kısaca değinelim. 
Ülkemiz, henüz bu konuyu kriminolojik ve sosyolojik yöntemlerini 
de çözmek üzere ele alabilecek düzeye gelmiş değildir. Çocuk 
yargılama usulünü aşağı yukarı son bir asır içinde tamamen 
çözümlemiş bulunan batı memleketleri, şimdi yetişkinlerle arada 
husule gelen açıklığı kriminolojik yöntemdeki reform çabalarıyla 
kapatmaya çalışmaktadır.

Bu durumda Türkiye, bütün ceza adalet teşkilatını, çağdaş 
kriminolojinin gösterdiği yöntemlerle iyileştirmej'i , geliştirmeyi 
elbette ki düşünemez. 0 nedenle, halen Türk Adaleti yönünden 
reform sorununu çok geniş ve iddalı bir düzeyde çözümlemek 
hayalcilik olur.

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

Sorun bu açıdan ortaya konulunca, yapılacak ilk iş, 
ülkemizde davaların süratle sonuçlandırılmasını engelleyen 
hususların nelerden ibaret bulunduğunu tesbit etmek ve bunları 
giderici önlemleri bulmak olur. Komisyon olarak biz, Raporda 
kısmen bunu yapmaya çalıştık.

Ekonomik kalkınma için yatırım gereksiniminde bulunan 
memleketlerde, kaynakların ayrılmasında, elbette ki, bir takım 
tercihlerin, önceliklerin belirlenmesi ve aslında sınırlı olan bu 
kaynakların, en başta üretimle doğrudan doğruya ilişkisi olan 
alanlara aktarılması ve bu alanların takviye edilmesi gerekir. Bu 
nedenle, tüm ülke ekonomisine doğrudan doğruya üretici bir 
katkıda bulunduğu şüpheli görülen adalet tevzii alanına 
yatırımların yöneltilmenıesi yolu izlenmektedir. Gerçekten, 
ülkenin son beş yıla ait bütçeleri incelendiğinde, görülecektir 
ki, Adalet Bakanlığının mahkemelerin idarelerine ayrılan bütçe 
rakamlarında, ülke çapındaki genel artış karşısında, artma şöyle 
dursun, aksine yıldan yıla azalma bile vardır. Belki bir kısım 
hakim, savcı ve yardımcı memurlar kadrolarında artmalar olmuştur; 
ancak, bu personelin iyi ve verimli bir şekilde çalışmasını 
sağlayacak araçlarda ve devletin temeli sayılan adalet hizmetinin 
ortaya koyduğu önem gözönünde tutularak bu personelin ekonomik ve 
sosyal şartlarında herhangi bir gelişme olmamıştır.



Oysa, ülkemizde nüfus mütemadiyen artmakta, şehirleşme ve
sanayileşme ile birlikte suçlar ve uyuşmazlıklar çeşitlenerek 
çoğalmaktadır. Bütün bu dava ve işleri görmek, suçları
yargılamakla yükümlü olan Adalet kuruluşlarında ve bu
kuruluşların kullandıkları maddi araçlarda bir gelişme olmamış, 
giderek çoğalan ve gelişen suçlar ve uyuşmazlıkları Adalet 
organları çok gerilerden izlemek zorunda kalmışlardır. İşte en
önemli sorun budur. Adalet işleriyle tüm ekonomi ve üretim 
arasındaki temel ilişkiyi kavramak ve kabul etmek gerekir. Bu
ilişkiler gözönünde tutulacak olursa, ülkesinde ekonomik kalkınma 
amacını güden her demokratik idarenin adalet teşkilatının mutlaka 
iyi çalışmasını sağlamak zorunda bulunduğu açıkça anlaşılır.

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

Pratikte adalet hizmetlerinden istenilen sonucu elde
edebilmek için, öncelikle adalet mesleği özendirilmeli, iyi 
adalet personeli yetiştirilmeli, kadrodan kopmalar bu suretle 
durdurulduktan sonra mevcut kadro eksiklikleri süratle 
giderilmelidir.

Kısaca özetini vermeye çalıştığım bu "RAPOR", oldukça geniş 
bir çevreden gelen ihtisas adamları, tatbikatçılar ve üniversite 
mensupları arasında sorunların tartışılması suretiyle ve onların 
değerli katkılarıyla ortaya çıkan teşhis ve çözüm yollarını 
göstermektedir. Bu bakımdan rapor ayrı bir önem taşımaktadır.

Bu "RAPOR", altınca Beş Yıllık Kalkınma Planının 
oluşturulmasına katkıda bulunabildiği ölçüde amacını
gerçekleştirmiş sayılmalıdır.

Şükrü ÖZDEMİR 
Yargıtay 8. Daire Başkanı 
ve Adalet Hizmetleri özel 
İhtisas Komisyonu Başkanı





BÖLÜM: I 
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ANAYASA MAHKEMESİ

I) Yasal Dayanak :

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, görev ve yetkileri;
- 7.11.1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası,

- 10.11.1983 günlü, 2949 sayılı "Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun",

- 3.12.1986 günü yürürlüğe giren "Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğü", ile düzenlenmiş durumdadır.

II) Görev ve Yetkileri :

Anayasamıza göre Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri; 
Kanunların, Kanun Hükmünde Kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün şekil ve esas bakımlarından, Anayasa 

değişikliklerinin de yalnızca şekil bakımından Anayasaya 
uygunluğunu denetlemek; Yüce Divan sıfatıyla, Cumhurbaşkanını, 
Bakanlar Kurulu Üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, 
Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve 

üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini 

görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılamak (m.148); siyasi 
partilerin mali denetimini yapmak ve kapatılma davalarına bakmak 
(m.69); yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı öne sürülen 
iptal istemlerini karara bağlamaktan (m.85) ibarettir.
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III) Kuruluş Şekli :

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nm 146 ncı 

maddesi Anayasa Mahkemesinin onbir asıl ve dört yedek üyeden 

kurulacağını ve iki asıl ve iki yedek üyenin Yargıtay, iki asıl 

ve bir yedek üyenin Danıştay, birer asıl üyenin Askeri Yargıtay, 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca 

kendi başkan ve üyeleri arasında üye tamsayılarının salt 

çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; 

bir asıl üyenin Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan 
yükseköğretim kurumlan öğretim üyeleri içinden göstereceği üç 
aday arasından; üç asıl bir yedek üyenin de üst kademe 

yöneticileri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından 
seçileceğini hükme bağlamıştır.

Bu hükme göre, Yükseköğretim kurumlan öğretim üyeleri ile 
üst kademe yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahkemeşine asıl 
ve yedek üye seçilebilmeleri için, kırk yaşını doldurmuş, 
yükseköğrenim görmüş veya öğrenim kurullarında en az onbeş yıl 

fiilen çalışmış veya en az onbeş yıl avukatlık yapmış olmak 

şarttır.

Bu arada, 2949 sayılı Yasa’nın 16. maddesi Anayasa 
Mahkemesine, çalışmalarında yardımcı olmak üzere yeteri kadar 

raportör verilmesini öngörmüştür.



Bu hükme göre, mesleklerinde en az beş yıl başarı ile 

çalışmış olan; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda 

tanımlanan hakim ve savcılar, Sayıştay denetçisi, başdenetçisi 
veya uzman denetçileri arasından ilgilinin isteği, Anayasa 

Mahkemesi Başkanının uygun görmesi üzerine bağlı oldukları kurum 
yetkili mercileri tarafından atanırlar. Yükseköğretim 
Kurumlarınm hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında 

doçent, yardımcı doçent ve doktora yapmış araştırma görevlileri 

de aynı usul ve şartlarla raportör olarak atanabilirler.

IV) Kadro Durumu :

a) Üyeler Yönünden :
Evvelce Yargıtay kesiminden Anayasa Mahkemesi asıl 

üyeligince seçilmiş bulunan bir üye, yaş sınırı nedeniyle 
emekliye ayrılmıştır. 2949 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi 

hükümleri çerçevesinde yapılacak seçimlerde, 4. maddede yer 
aldığı halde Mahkemede hiç temsil edilmeyen kesime öncelik 
tanımak suretiyle aynı maddedeki esas ve sıraya uyulması ilkesi 
benimsenmiş ve bugüne kadar yapılmış bulunan üye seçimleri ile 
Mahkemede hiç temsil edilmeyen kesim kalmamıştır.

b) Raportörler Yönünden :
Ihtiyaça göre kullanılmak üzere 23 adet raportör kadrosu 

mevcut olup bunlardan 11’i doludur. raportörlerden 6’sı adli 
yargı yerlerinden, 3’ü Sayıştay’dan, 2’si Danıştay Tetkik 

Hakimliği’nden gelmiştir.



Raportörlerin, Anayasa Mahkemesinde geçen hizmet süreleri, 

geliş tarihlerine göre 1 ile 20 yıl arasında değişmektedir.

c) Anayasa Mahkemesi Kuruluş Şeması ekte gösterilmiştir.

V) Son Beş Senelik tş Durumu:

Anayasaya uygunluk denetimi konusunda gelen ve çıkan iş 

durumu liste halinde aşağıda gösterilmiştir. Burada sayıların 

niceliğini değil, işlerin niteliğini gözönünde tutmak gerekir. 

Bundan başka, siyasi partilerin, sürekli inceleme yapılmasını 

gerektiren mali denetim işini bu sayılara dahil etmek

imkansızdır.'

Ayrıca Yüce Divan’da üç dava karara bağlanmıştır.

Yıl Devreden Gelen Çıkan Kalan

1983 5 18 21 2
1984 2 21 16 7
1985 7 35 24 18
1986 18 24 31 11
1987 11 39 36 14
1988 14 68 42 23
1989 23

VI) SORUNLAR:

1- Anayasanın 153 üncü maddesinde; Anayasa Mahkemesinin 

kararlarının kesin olduğu, iptal kararlarının gerekçeleri 

yazılmadan açıklanmıyacağı hükme bağlanmıştır. Aynı maddede, 

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğü ya da bunların hükümlerinin, iptal kararlarının Resmi



Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlükten kalkacağı; gerekli 

hallerde, Anayasa Mahkemesinin iptal hükmünün yürürlüğe gireceği 
tarihi bir yıldan fazla olmamak şartıyla belirleyeceği ifade

olunmuştur. Söz konusu madde ayrıca, iptal kararlarının geriye 
yürümeyeceğine dair bir hüküm de vazetmiş bulunmaktadır.

Ancak, Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının bazı hallerde 

gerekçeleri yazılmadan ve Resmi Gazete’de ilan edilmeden 
açıklandığı görülmektedir. Uu durum uygulamada sakıncalar 

yaratmaktadır.

2- Anayasa Mahkemesine raportör olarak atanacaklar 
arasında üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasi bilimler
alanlarında doçent ve yardımcı doçentler de yer almaktadır. Bu

durum, raportörlerden beklenen hizmetin düzeyini belirten bir 
kıstastır. Söz konusu öğretim görevlilerine 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu, masrafları Üniversite Bütçesinden 
karşılanmak üzere yurt dışında araştırma ve inceleme yapmak
imkanını tanımıştır. Buna karşılık, hakimler ve Sayıştay 
denetçileri arasından alman raportörlerin de, özellikle 

Anayasaya uygunluk denetiminin Anayasa Mahkeme ve Konseyi 
tarafından yapıldığı yabancı ülkelere gönderilmeleri, araştırma 
ve inceleme yapmalarının sağlanması büyük önem arz etmektedir.

\3- 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 

Usulleri Hakkında Kanunun 61 inci maddesinde; Anayasa Mahkemesi 

üyeleri ile raportör ve memurlarının lojman ihtiyaçlarını



karşılamak üzere, Anayasa Mahkemesi bütçesine yeterli ödenek 

konulacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme rağmen, bugüne kadar 

Anayasa Mahkemesi Bütçesine, mensupların lojman ihtiyacını 
karşılamak amacına yönelik miktarda ödenek ayrılması 

sağlanamamıştır.

VII) Alınması önerilen Tedbirler :

1- Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının bazı hallerde 

gerekçeleri yazılmadan ve Resmi Gazete’de ilan edilmeden 

açıklanmasını önleyici daha etkili düzenlemelere gidilmesi için 
bir ihtisas Komisyonu çalışması yapılmalıdır.

2- Hakimler ve Sayıştay denetçileri arasından a]inan 

raportörlerin aynı görevi yapan ve Üniversitelerden gelen 
emsalleri gibi yabancı ülkelerde araştırma ve incelemelerde 
bulunmalarının sağlanması için Anayasa Mahkemesi Bütçesine 

yeterli ödenek konulmalıdır.



YARGITAY

I. GİRtŞ :

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına ilk defa alınan Adalet 

Hizmetleri bölümü, son plan döneminin bitmesi ile birlikte 15 

yılını doldurduğu halde aynı konuları yeniden önümüzdeki dönem 
içinde getirmekle üzüntü duyulmaktadır.

Bu, önceki plan dönemlerinde tesbit olunan ilkelerin çok 
küçük bölümünün gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Yurdumuzda hızlı nüfus artışı, kırsal kesimden şehirlere 

akın, sanayi ve ticaretin gelişip büyümesi, ekonomik hareketlerin 
hızlı gelişimi, enflasyon oranının uzun süredir yüksek seyretmesi 

gibi olayların bir araya gelmesi sosyal yapıda ihtilafların
artmasına neden olmuştur.

Genel tercihimiz; ihtilafların yargı organlarınca 
halledilmesidir. davaya dönüşen ihtilaflar yargının yükünü
ağırlaştırmış, daha önce tesbit edilen plan hedefleri de

gerçekleştirilmediğinden yargı az kadro, yeterli olmayan 
personel, araç ve gereçler nedeniyle iş yükü altında ezilir hale 

gelmiştir. Bunun sonucunda; davalar uzamakta, kötü niyetliler 
bundan yararlanmakta, çok büyük gayret içinde adaleti sağlamaya 
çalışan yargı mensupları yorulmakta, hızlı, tarafları tatmin eden 
ve ihtilafları halleden adil hükmün gecikmesi önlenememektedir.



a) Yargıtayın Tarihi Gelişimi:

Mahkemelerin hükümlerini yargısal denetime yetkili yüksek 

mahkeme olan Yargıtay 11. Zilkade 1284 (6 Mart 1868) tarihinde 

Divanı Ahkamı Adliye nam’ı ile ve Padişah iradesiyle kurulmuştur.

18.6.1889 tarihinde adı "Mahkeme-i Temyiz” olmuştur. 

Mahkeme, İstanbulun TBMM Hükümetinin egemenliğine girdiği 

4.11.1922 tarahine kadar devam etmiştir.

Milli Mücadele esnasında, 7 Haziran, 1336 (1920) gün ve 4 

numaralı yasayla Sivas’ta "Muvakkat Temyiz Heyeti" kurulmuştur.

14.11.1923 gün ve 371 numaralı Kanunla Heyet-i Temyiziye 

Eskişehir’e nakledilmiştir. Başkente 10.6.1935 gün ve 2769 sayılı 

yasayla getirilmiştir. 10.1.1945 günlü 4695 sayılı yasa ile adı 
"YARGITAY" olmuştur.

334 sayılı 9.7.1961 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
ile hakimlerin teminatlarının anlamı ve kapsamı Anayasada 
belirtilmiş, Yargıtay Yüksek Mahkeme olarak ilk defa Anayasa’da 

yer almıştır.

b) Bugünkü Yasal Dayanağı:

18.10.1982 gün 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
Yüksek Mahkemeler kapsamında ve 154 üncü maddesinde Yargıtayı 

yeniden düzenlemiştir.



Anayasaya göre yapılan düzenlerce sonucu hazırlanan 2797 

Sayılı Yargıtay Yasası 8.2.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

IX. Yargıtaym Bugünkü Kuruluş Şekli ve Organları:

a) 2797 sayılı Kanuna Göre Yargıtay;

- Birinci Başkanlık
- Daireler
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
- Bürolar ve İdari Bölümlerden oluşur.

b) Karar Organları:

1- Daireler
2- Hukuk Genel Kurulu
3- Ceza Genel Kurulu
4- Büyük Genel Kurul
5- Başkanlar Kurulları
6- Birinci Başkanlık Kurulu
7- Yüksek Disiplin Kurulu
8- Yönetim Kurulu

Birinci Başkanlık; Başkan, Başkan vekilleri ve Gen°l 

Sekreterlikten oluşur.

Yargıtay’da; 16 Hukuk, 9 Ceza Dairesi ve her dairede bir 

daire başkanı ile yeteri kadar üye ve tetkik hakimi bulunur.

e) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı1ıgj: Cumhuriyet

Başsavcı,Cumhuriyet Başsavcı vekili, Cumhuriyet Başsavcı 

Başyardımcısı, ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarından oluşur.

d) Bürolar ve İdari Birimler olarak da; Yayın Kurulu Tasnif 

Kurulu»Yayın İşleri Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Eğitim ve Sosyal 

İşler Müdürlüğü, Yazı İşleri Büroları bulunmaktadır.



III. Yargıtaym İşleyişi ve organları :

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Yasanın 

başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son 

inceleme mercii olup T.C.Anayasası ile Yargıtay Kanunu ve diğer 

yasaların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek 
mahkemedir. (Yargıtay Yasası Md. 1.)

Buna göre görevi :

- Adliye mahkemelerince verilen ve yasanın başka bir adli 

yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son merci 

olarak inceleyip karara bağlamak,

- Yasalarda gösterilen kimseler aleyhindeki görevden 

doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait ceza 

davalarına ve yasalarda gösterilen diğer davalara ilk ve son 
derece mahkemesi olarak bakmak,

- Yasalarla verilen diğer işleri görmektir, 

a) Yargıtay'ın İşleyişini Düzenleyen İlkeler :

- Yüksek mahkeme olan Yargıtay ancak ilgilinin veya 
C.Savcısının isteği üzerine inceleme yapar, kaideten hiçbir işe 

doğrudan el atamaz. Istisnaen, yasalarda gösterilen hallerde, 
kendiliğinden gönderilen işlere bakar.



- Kural olarak, ilk derece mahkemelerden verilmiş

kararların kanuna aykırılık hususundaki yapılan itirazları üst 
mahkeme olarak inceler. İstisna olarak, yasalarda gösterilen 

hallerde ilk ve son derece mahkeme olarak görev yapar.

- İncelenmesi istenen kararın tetkiki için temyiz şartının 

gerçekleşmiş olması zorunludur. Yasalarda belirtilen buna ilişkin 

hususlar yerine getirilmemişse inceleme yapılamaz.

- Daire veya kurula gelen iş, kurula anlatılmak üzere 

özeti çıkartılması için bir üye veya tetkik hakimine verilir. 

Onun takriri ile sonuca varılır.

- Temyiz isteğinde bulunanın hukuki durumunu

ağırlaştıracak bir karar verilemez. (Aleyhe bozma yasağı)

- Kararların gerekçeli yazılması zorunludur, 

b) Çalışma Şekilleri :

Birinci Başkan ve Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Büyük 

Genel Kurulunca, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli 

oyla dört yıl için seçilirler.

Birinci Başkan Yargıtayı temsil eder, Yargıtayın idari 
başkamdir. Kurullara başkanlık eder. Zorunlu hallerde acele 
idari tedbirleri alır. Görevi Yasanın 21 inci maddesinde 

gösterilmiştir.
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Birinci başkanvekilleri, Birinci Başkana verilen 

görevlerden, onun tarafından verilenleri yaparlar ve kıdem 

sırasına göre Birinci Başkana vekalet ederler.

Genel Sekreter; Yargıtay üyeleri arasından Birinci başkan

tarafından seçilir. Yönetim işlerinde Birinci Başkanın

Yardımcısıdır. Birinci Başkanın onayı ile tetkik hakimlerinden
%

yeteri kadar genel sekreter yardımcısı görevlendirilir.

Daireler, Karar organlarıdır ve bir başkan ve dört üyenin 

katılması ile toplanır. Yasada incelemesi kendisine verilen 

işleri gizli olarak müzakere eder ve çoğunlukla karar verir. 

Büyük Genel Kurulca dört yıl için seçilen başkan, dairenin 

ahenkli, verimli ve düzenli çalışmasından sorumlu Olup, bunun 

temini için gerekli tedbirleri alır.

c) Hukuk ve Ceza Genel Kurulları:

Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinin, Ceza Genel Kurulu, 

ceza Dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur.

Genel kurullara, daire başkanlarmın en az yarısından 

fazlasının ve başkanlarmın katıldığı dairelerden bir, 

katılmadığı dairelerin iki üyenin bulunması zorunludur.

İçtihadı Birleştirme toplantılarında her dairenin mevcudu 

beş kabul edilerek üçte ikisinin katılması zorunludur.



Ceza Genel Kurulunun içtihadı birleştirme toplantılarına 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekili de katılır.

Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce 

verilen direnme kararlarını inceler. Daireler arasındaki veya 

aynı dairenin içtihat aykırılıklarını, içtihatların

birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlar. 

Yargılanmaları özel yasalarla genel kurullara ait olan kesimlere 

ait davalara ilk mahkeme olarak, özel dairelere ait olanlara 

ilişkin kararlara üst mahkeme olarak bakar.

d) Büyük Genel Kurul :

Birinci Başkan, birinci başkan vekilleri, daire 

başkanları, üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcı vekilinden oluşur.

Dairelerden her birinin mevcudu beş kabul edilerek, 
toplamının üçte ikisi ile toplanır.

Benzer olaylarda, genel kurulların herbirinin, birbirine 

aykırı biçimde verdikleri kararları, genel kurulların herbirinin 

diğerine aykırı kararları, genel kurulların herhangi bir hukuk 

veya ceza dairesi ve bir hukuk dairesi ile bir ceza dairesi 
arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını giderir ve içtihatları 

birleştirir.



Birinci Başkan, birinci başkan vekillerini, daire 

başkanlarını, yasada gösterilen kurulların üyeleri ile özel 

yasaların Yargıtay Üyelerinin katılmasını öngördüğü kurullara üye 
seçer veya üye adaylarını belirler.

e) Başkanlar Kurulları:

Yargıtay’da,

1- Birinci Başkan ile başkan vekillerinden ve daire 

başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu,

2- Birinci Başkan ile hukuk dairelerinden seçilen Birinci 

başkan vekili ve hukuk daireleri başkanlarından oluşan Hukuk 

Daireleri Başkanlar Kurulu,

3- Birinci Başkan ile ceza dairelerinden seçilen Birinci 

Başkanvekili ve ceza daireleri başkanlarından oluşan Ceza 
Daireleri Başkanlar Kurulu bulunur.

Başkanlar Kurulu; Daireler arasındaki görev ve işbölümü 

uyuşmazlıklarını halleder. Dairelerin yıllık iş durumunu 

gözönünde bulundurarak, bir kısım işleri başka daireye verir. 
İçtihadı Birleştirme görüşmelerine ve kararların alınmasına 

ilişkin ilke kararları alır. Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek 

Disiplin kurulu ile Yönetim Kurulunun kararlarına karşı yapılan 
itirazları inceleyip kesin olarak karara bağlar.



f) Birinci Başkanlık Kurulu:

Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında dördü daire 

başkanı ve dördü Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz üyeden oluşur.

Yeni gelen üyelerin ve Yargıtay tetkik hakimlerinin 

yerlerini belli eder, zorunlu hallerde daire başkanı ve üyelerin 
yerlerini değiştirir.

Yargıtay başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve 

Başsavcıvekilinin kişisel ve görevle ilgili suçlarından dolayı ön 
veya ilk soruşturma yapar.

Yargıtay üyeleri, meslekte en az beş yılını fiilen 
doldurmuş adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcıları arasından 
Birinci Başkanlık Kurulunun görüşü alınarak Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca.atanırlar.

Tetkik hakimleri kurul ve daire başkanlarının kendilerine 
verecekleri dosya ve evrakı, süresinde inceleyerek bir rapor 
düzenlerler. Kararlara ve yapılacak işlere ilişkin düşüncelerini 
rapora yazıp kurullara açıklamakla yetinirler. Birinci Başkan, 
kurul ve daire başkanlarının verecekleri diğer görevleri yerine 
getirirler.



g) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı :

Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekili, 

Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Cumhuriyet Başsavcı 

Yardımcılarından oluşur (Yasa Mad. 6.)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı 
vekili Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından 

gizli oyla tespit ettiği beş aday arasından Cumhurbaşkanı 

tarafından dört yıllık süre ile seçilirler.

Yargıtay C.Başsavcısinin, Cumhuriyet Başsavcılığını temsil 

etmek, Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Savcılığı görevini yapmak, 

Ceza Genel Kurulunda görülen davaların duruşmalarına katılmak 

bizzat veya yardımcıları marifetiyle siyasi partilerin tüzük ve 

programlarını ve kurucuların hukuki durumlarının Anayasa ve yasa 
hükümlerine uygunluğunu, öncelikle denetlemek, faaliyetlerini 

takip etmek, gerektiğinde siyasi parti, siyasi parti üyesi ve 
kuruluşu hakkında mahallinde denetleme inceleme ve soruşturma 
yapmak, yaptırmak.

Siyasi Partilerin kapatılması hakkında dava açmak,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını verimli ve düzenli bir 

şekilde çalışmasını sağlamak ve buyolda uygun göreceği her türlü 

tedbiri almak şeklinde özetlenebilecek görevleri vardır (Yasanın 

27 nci maddesi).



Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı 
Yardımcıları üzerinde gözetim ve denetim hakkına sahiptir. (2802 
S.Y.5 . md. )

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları, kendilerine 

verilen dosyaların tebliğnamelerini, karar düzeltme ve itiraz 
yoluna başvurma işlemlerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adına 

düzenler ve onun yerine imza ederler. Cumhuriyet Başsavcısının 

vereceği diğer işleri görürler.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için en az 

sekiz yıl, Başsavcı vekili seçilebilmek için altı yıl Yargıtay 
üyeliği yapmış olmak zorunludur.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısının birinci 
sınıfa ayrılmış bulunması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı 
Yardımcılarının ise beşinci ve daha yukarı derecelere ulaşmış ve 
meslekte fiilen enaz beş yıl süre ile adli yargı hakimliği veya 

savcılığı yapmış bulunmaları zorunludur.

Yargıtay’da İdari Birimler olarak, Yayın Kurulu, Tasnif 

Kurulu, Yayın İşleri, Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlükleri görev 
yapmaktadır.



IV. Kadro Durumu :

a) Başkan, Üye ve Tetkik hakimleri:

Yasal kadro 201 üyedir. Halen (30 Haziran 1988 

itibariyle) 1 Birinci Başkan, 2 Birinci Başkan vekili, 25 Daire 

Başkanı, 1 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, 1 Cumhuriyet Başsavcı 

vekili olmak üzere toplam 181 üye mevcuttur.

Bunlardan bir üye Genel Sekreterlik, 6 üye Yüksek Seçim 

kurulu asıl ve yedek üyeliği, 10 üye Uyuşmazlık Mahkemesi asıl ve 

yedek üyeliği yapmaktadırlar. 20 üye kadrosu boş bulunmaktadır.

Yargıtay Tetkik Hakimlerinin, Yasal kadrosu 226’dır. 

Yargıtayda çalışmak üzere Ankara Adliyesinde 30 kadro daha 

verilmiştir. Yeni ilave edilen kadrodan atama yapılmamamıştır. 

Yargıtay’da 219 tetkik hakimi fiilen görev yapmakta olup, ayrıca 
1 tetkik hakimi Uyuşmazlık Mahkemesinde, 9 tetkik hakimi Askeri 
Yargıtay’da görev yapmaktadır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ve Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları olarak; bir Başyardımcı kadrosu 
bulunup, yardımcılar için belli bir kadro mevcut değildir. 
İhtiyaca göre sayıları düzenlenmektedir.

Halen bir başyardımcı ve 67 yardımcı görev yapmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi Ankara Sıkıyönetim Savcılığında yetkili 

çalışmaktadır.



b) Diğer Personel :

Yargıtay’da 292 zabıt katibi, 78 şef, 37 yazı işleri 

müdürü, 32 mübaşir olmak üzere diğer hizmetlilerle birlikte 

toplam 685 personel çalışmaktadır. Halen 25 zabıt katibi kadrosu 
boştur.

V. Yargıtay’da İş Durumu :

Yargıtay’da iş durumunun özelliği itibariyle, Yargıtay ve 

Yargıtay C.Başsavcılığı olarak iki bölümde incelemek gerekmiştir. 
Zira, Yargıtay C.Başsavcılığı ayrıca Anayasa, Siyasi Partiler 

Yasası, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama 

Usulleri hakkındaki yasa ile diğer yasalarla verilen işleri 
yerine getirmekle de görevlidir. Bunların da belirlenebilmesi 
için Yargıtay C.Başsavcılığinin iş durumu ayrıca gösterilmiştir.

A- Yargıtay :

YIL GELEN ÇIKAN DEVİR

1981 .... ”77777777” 11.709
1982 214.235 210.000 15.947
1983 223.917 219.181 20.582
1984 250.705 236.136 35.150
1985 262.693 246.341 51.502
1986 285.440 256.475 80.808
1987 335.384 301.289 114.900
1988 yılında gelmesi beklenen iş sayısı 365.000 civarında

olacağı tahmin edilmektedir.



B- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı :

İş Durumunu Yargıtayla ilgili olanlar ve Siyasi Partilerle 

ilgili olanlar olarak ikiye ayırarak incelemek gerekmektedir.

YARGITAYLA İLGİLİ SON BEŞ YILA AİT GELEN, ÇIKAN VE 
DEVREDİLEN IŞ

YIL GELEN ÇIKAN DEVREDİLEN

1981 ...........................   17.938
1982 76.369 69.850 24.457
1983 80.101 71.800 32.758
1984 88.267 90.423 30.602
1985 90.687 88.150 33.139
1986 105.772 103.127 35.784
1987 95.888 119.880 11.792
1988 yılında gelmesi beklenen iş sayısı 85.000 civarında

olacağı tahmin edilmektedir.

Siyasi Partilere ait işlemler; Siyasi Partiler İnceleme, 

Soruşturma Bürosu ve Siyasi Partiler Sicil Bürosunca
yürütülmektedir.

Siyasi Partilerin tüzük, program ve kurucularının hukuki 

durumlarının Anayasa ve Yasa hükümlerine uygunluğunu öncelikle 

denetlemek ve faaliyetlerini takip etmekle görevli bu büronun 
yıllara göre iş durumu (Haz İran-1988 sonu itibariyle) aşağıda 

açıklanmıştır.



HAZIRLIK :

1983 Yılında
1984
1985
1986
1987
1988

TOPLAM

185 iş gelmiş 
1259 
1658 

201  
61 
44

3347

3 iş devam etmekte 
3 

49 
40 
13 
27

135

Ayrıca, 67 il ve 625 ilçede kurulu 3820 Siyasi Parti 

Teşkilatı denetlenmiştir.

Siyasi Partiler Sicil Bürosu ise, 2820 sayılı Siyasi 

Partiler Yasasının 10 uncu maddesindeki işlemleri yürütür. 

Üyelerini bilgisayara kaydeder.

VI. Bina ve Lojman Durumu :

Yargıtay ana binanın yetmemesi nedeniyle yıllar içinde 

eklenen binalarda ve- yine de yetersiz fiziki ortamda 

çalışmaktadır.

Lojman durumu Yargıtaya ait 82 Lojman vardır. 12 birimlik 

bina yeni alınmış ve henüz tahsis yapılamamıştır.

Bu durumda 201 kadrodan 111 üye lojmandan yararlanmakta, 
90 üye yararlanamamaktadır.
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VII. YARGITAYIN SORUNLARI :

Yukarıda iş durumunda gösterilen cetvelden açıkça 

anlaşıldığı gibi Yargıtay ağır bir iş yükü altındadır. Sistemin 

ve ihtiyaçların gereği olarak Yargıtay normal faaliyeti olan 

hukuki . denetimin dışına çıkarak maddi denetim de yapmak zorunda 

kalmaktadır. Bu da iş yükünü daha da artırmaktadır.

Yasal düzenlemelere bakıldığında; ülkemizde

anlaşmazlıkların yargı yolu ile çözümlenmesinin genel tercih 
olduğu anlaşılmaktadır. Bunun dışında yargıya, doğrudan ilişkisi 

olmayan görevlerde verilmiş bulunmaktadır. (Genel ve Yerel 

seçimlerin, hatta bazı kuruluşların seçimlerinin yargı denetimine 
verilmiş olması gibi.)

Genelde, bir davanın hazırlanışı, davayı hazırlayanların 

ve hükmü verenlerin niteliği, hükmün tarafları tatmin edici 
oluşu, kısa zamanda hükmün infaz edilir hale gelmesi, zaman 

içinde Yargıtayın yükünü azaltacağı gibi, uzun vadede üst 
mahkemeler (istinaf)in, kısa vadede onun başlangıcını teşkil 
edecek Bölge Mahkemelerinin kurulması, Yargıtayın asıl işlevi 

olan hukuki denetime dönmesini çabuklaştıracaktır.

Mevcut şartların Yargıtayın i'ş yükünü azalatması mümkün 

değildir.



Sadece Yargıtaya yönelik işin azaltılmasını önleyici 

tedbirler, adaleti yaralayıcı, sağlıksız sonuçlar doğurabilir, 

örneğin ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlerin kesinlik 

sınırının artırılması ve bunun getireceği sonuçlar 

gösterilebilir.

Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin yapısı ile çalışma 

usul ve şekilleri aynı ise de mahkemelerden çıkan işin bu 
dairelere gelmesi farklıdır.

Hukuk Dairelerine, mahkemelerden gönderilen işler doğruca 
intikal eder. Mahkemelerin gönderme esnasında yaptığı hata sonucu 

yanlış daireye gelen iş, bunun anlaşılması üzerine ilgili 
dairesine gönderilir. ön incelemenin ilk dairede işlerin 
yoğunluğu nedeniyle hemen yapılmaması veya gözden kaçması halinde 

işin geldiğinde yapılan yanlışlık bu incelemede anlaşılmaktadır. 
Her iki haldede evrak zaman kaybetmektedir. İlgili dairesine ise 

gittiği gün kaydı yapılmakta ve o gün yeni gelen evrak gibi 
muamele görmektedir. Bu da ikinci kaybedilen süre olmaktadır.

Daireler arasında görev nedeniyle, 1982 yılında 17.987, 
1983 yılında 17.913, 1984 yılında 17.748, 1985 yılında 17.844,

1986 yılında 18.240, 1987 yılında 20.025 iş daire değiştirmiştir.

Dairelerce inceleme esnasında, eksikleri görülen dosyalar 
tamamlanması için yerel mahkemelere geri gönderilmektedir. Bu 
işlem inceleme esnasında olduğundan o zamana kadar boşuna



beklenmiş olmaktadır. Yerel mahkemeye bu nedenle geri çevrilen 

1982 yılında 8.339, 1983 yılında 8.924, 1984 yılında 9.754, 1985

yılında 10.349, 1986 yılında 11.723 ve 1987 yılında 10.870 dosya

olmuştur.

Daireler, ayrıca kesin olduğu halde temyiz edildiği için 

Yargıtaya gönderilen işleri de incelemek ve bunları da bir 

kararla çıkarmak durumunda kalmaktadırlar.

Ceza Daireleri için bu tür sorunlar çok azdır. Zira, 

cezaya ilişkin hükümlerin tümü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 

gelmektedir. İlgili daireyi Cumhuriyet Başsavcılığı belirlemekte 

ve Ceza Daireleri arasındaki dosya trafiği böylece 
önlenmektedir.

Görüldüğü gibi gerek eksik gönderilen dosyalar, gerekse 
görev nedeniyle daireler arasında hareket eden dosya sayısı ciddi 
rakamlar oluşturmaktadır.

Daireleri doğrudan bu işlerle meşgul olmaktan uzak kılmak, 
onlara sadece incelenecek dosyalar bırakmak ve yasa gereği kesin 
nitelikteki hükümlerle zaman kaybetmesini önlemek, ayrıca bu 

özelliklere sahip hükümlerin hızlı hareketlerini temin etmek 

için, yalnız bu işlerle görevli bir (ÖN İNCELEME ve KESİN 
HÜKÜMLER HAKKINDA KARAR VERMEKLE GÖREVLİ) bir dairenin kurulması 
yarar sağlayacaktır.



Genel Kurullar her daireden en az 1 başkan ve bir üyenin 

katılması ile toplanmaktadır. Daire başkan ve üyeleri belli zaman 

periyodları ile bu görevi yerine getirmektedirler. Bu da genel 

genel kurulların yapısında, dairelere göre çoğunluktan azınlığa 

düşmesine ve katılanlarda değişikliğe neden olmaktadır,

Genel kurullarda toplantı nisabının azlığı, mahkemelere ışık 

tutacak kararlarda değişkenliğe neden olmaktadır.

Genel kurullarda - dairelerin bir başkan ve iki üye ile 

katılmasının yasallaştırılması kararlarının ışık tutucu 
niteliğini artıracaktır.

İlk anda, fazla iş çıkmasını engelleyecek gibi görünen bu 
husus, orta vadede ilk derece mahkemelerin hükümlerinin 

niteliğinin yükselmesine, Yargıtay incelemelerinin kolaylaşmasına 
yol açacaktır.

İçtihadı birleştirme kararları yayınlanmaktadır. Ancak, 

bunların müzakereleri teknik araçlarla kaydedilmeli ve hukuk 
mensupları ile hakimlere ulaşması sağlanmalıdır. Bu husus da 
yukarıda gösterilen sonucun alınmasına faydalı olacaktır.



Yargıtaydan geçen işlere göre bozma ve onama
!

YIL ONAMA BOZMA YÜZDE

1982 114.769 48.362 42
1983 119.389 52.425 43
1984 128.951 57.297 44

1985 135.973 61.904 45
1986 141.973 61.437 45

1987 161.030 60.319 37

Görüldüğü gibi bozulan hüküm oranı onanana göre oldukça 
yüksektir. Yaklaşık olarak yarısına yakındır. Uygulamada görülen 

husus, bozulan hükümlerin büyük çoğunluğu maddi olaylara, usule 
ve uygulamaya ilişkindir. Hukuki sorun nedeniyle bozmalar düşük 
orandadır. Bozulan hükümlerin büyük bir bölümü yeniden Yargıtaya 

gelmekte böylece Yargıtayın iş yükünün artmasına neden 

olmaktadır.

Hükmün bozulma ihtimalinin azaltılması için her zaman 

üzerinde durulan, hakimin yeterli bilgiye sahip olmasıdır. Bunun 
için, gerekli bilgi akışının bol ve hızlı olması zorunludur.

Yargıtayın emsal kararlarının bilgisayara geçirilmesi bu 

bilgi akışına yardımcı olacaktır.



Yargı işinde de tartışmasız en önemli husus insan unsurudur. 

Yüksek Mahkemede çalışan ve görev yapanların, ismine uygun üstün 
nitelikli, bilgili, araştırıcı, dürüst, çalışkan, mesleğinde 

varlığını hissettirmiş, tecrübeli, sosyal ve ekonomik 

değişiklikleri fark ve takibeden, hızlı kavramaya, salim sonuca 

varma özelliği bulunan, ekonomik sıkıntıları giderilmiş 
kimselerden olması gerekmektedir.

Yüksek Hakimler Akademisi kurulmalıdır. En az on yıl 

hakimlik ve Cumhuriyet savcılığı yapmış ve meslekte başarı 

göstermiş olanların istekleri ile başvurmaları sonucu yapılacak 
imtihanda başarılı olanlar bu Akademiye kabul edilmelidir. 

Burada üniversite öğretim üyeleri ile birinci sınıf hakimlerden 

oluşan öğretim kadrosu oluşturulmalıdır. İlk yılı yabancı dil 

öğretimi olan üç yıllık eğitim yapılmalı ve Akademiyi başarı ile 
bitirenler üye seçimine esas alınmak şartıyla "birinci sınıf 
hakim" sıfatını almalıdır.

Yargıtaym kadro durumunda da gösterildiği gibi, asıl ve
yedek olarak 22 üye Yargıtay dışındaki kurullarda da görev
yapmaktadır. Her ne kadar tüm mesailerini o kurullara

«
vermiyorlarsa da, her iki taraftan mesai vermeleri nedeniyle, 
Yargıtay kadrosunun düzenlenmesinde bu hususun gözönünde 

bulundurulması gerekmektedir.



Yargıtay üyeleri için meslek içi eğitim söz konusu değilse 

de; yabancı dil öğrenmelerini temin edecek şartların yaratılması, 

yurt dışına onbeş günlük geziler yerine, özellikle 

Avrupa Topluluğuna dahil ülkelerde daha uzun süreli incelemelerde 

bulunmalarını teminde yarar olduğu şüphesizdir. Bu genelde bir 

ihtiyaç olduğu gibi özel olarak da önümüzdeki yıllarda topluluk 

hukukunun uygulanması durumunda kısa vade de tedbir

alınması yararlı olacaktır.

Tetkik hakimlerinin seçiminde gösterilecek özenin, onun 

çalışmasında da gösterilmesi zorunludur. İmkan oranında tetkik 
hakimlerinin sayısının artırılarak inceleyeceği hükmün sayısını 

azaltmak işin selameti sonucunu doğuracaktır. Tetkik hakimlerinin 
görüşünün kararlara geçirilmesi verilen değerin ölçüsü olacak ve 
kişilik getirecektir. Ayrıca, Çalışma ve özlük işlerine ait 
şartların, hakimlik sıfatına yakışır şekilde düzeltilmesi 

gerekmektedir. 7-8 tetkik hakimi aynı odayı paylaşarak çalışmak 

durumundadır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcıları da bundan farklı 
bir ortam içinde değillerdir.



Tetkik hakimleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı 

Yardımcıları Yargıtay kadrosu içinde olmayıp, Adalet Bakanlığı 

kadrosu içindedirler. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı özel 
İhtisas Komisyonu raporunda da benimsenen ilke çerçevesinde 

tetkik hakimleri ve başsavcı yardımcılarının Yargıtay kadrosuna 
alınmaları uygun olacaktır.

Yargıtayda görev yapan personel binlerce dosya ile , meşgul 
olmakta, bunlara ait tüm işlemleri yapmakta, kararlarını daktilo 

ederek yerel mahkemeye göndermektedirler. Bu itibarla, Yargıtayda 
görev yapan personel kadrosu yıllar içinde artan iş oranında 

sayısı genişletilmemiştir. Ayrıca, yaptıkları işin nitelik ve 
niceliği gözönünde bulundurularak ekonomik şartları

iyileştirilmelidir.

Kesin kararların sınırının genişletilmesi, Yargıtaya ön 

İnceleme ve Kesin Hükümler Hakkında Karar vermekle görevli bir 
daireden başka daire ilave etmek, üye sayısını çoğaltmak kesin 
çareler değildir. Aynı konudaki işlerin yeni bir dairenin de 
bakmasını düşünmek ve uygulamaya koymak bir süre sonra yeni 
sorunlar çıkartacaktır. Tapulama işlerine bakan ikinci bir 
dairenin kurulması, ilgili Yedinci Hukuk Dairesinin işini 

azaltırken, yeni hukuki sorunlar doğurmuştur.



Türk Ceza Yasasının 2370 sayılı Yasa ile değişik 119 uncu 

maddesindeki uygulama, yargının ve dolayısıyla Yargıtayın işinin 

azalmasında önemli rol oynamıştır. Bunun uygun şartlarda 

genişletilmesi etkili sonuç doğuracaktır.

İcra İflas Yasasındaki İcranın tehiri, belli şartların 

yerine getirilmesi ile verilen kararlardır. Yasanın 36. maddesi 

Yarğıtaya intikal eden işler için bu kararı vermeye ilgili 
Yargıtay dairesini yetkili kılmıştır. İcra Memurunca yapılıp, 

icra tetkik merciince sonuca bağlanabilecek bu iş Yargıtayı 

işgal edecek kadar fazla olmaktadır.

4353 sayılı "Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve 

Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının 

Takibi Usullerine Dair" yasanın 32. maddesi, dar bir sınır 

dışında, bütün kararlara karşı yasa yollarına gidilmesini zorunlu 
kılmıştır. Bu hüküm, ilk anda bütün kararlar için Yarğıtaya 
başvurulması sonucunu doğurmaktadır. Yasaya göre başvurudan 

vazgeçilmesi mümkün olan hükümler için de bu yapılmaktadır.

İlgili yasada yapılacak değişikliklerle hükmün bozulmasını 

gerektiren nedenler yoksa, Yarğıtaya başvurma yolunun takdirine 
ait yetkilerin genişletilmesi iş hacmine önemli 

derecede etkili olacaktır.

Yargıtayın niteliğini belirleyecek ve Yargıda en önemli 

aşamayı yapacak olan kuruluş,Üst Mahkemeler (İstinaf) olacaktır.



Uzun yıllardır dile getirilen bu husus bir türlü yerine 
getirilememiştir. İhtiyacı reddetmek mümkün değildir. Üst 

mahkemelerin kurulmasını engelleyen ekonomi de olamaz. Ancak; 
yeterli eleman yokluğundan bahsetmek mümkündür. Büyüyen 

Türkiye’de artan nüfus, değişen ekonomik şartlarla birlikte 

çoğalan davalar, bugün ancak doldurulduğu belirtilen hakim 

kadroları uzun olmayan bir süre sonra yine yetersiz kalacaktır. 
Bunun için mevcut kadro ile Üst Mahkemelerin kuruluşuna 

başlanmalı ve bundan sonra görev alacak hakimlerin bu sistem 
içinde yetişmeleri sağlanmalıdır.

Tapulama işlerine bakmakla görevli Yargıtay Yedinci Hukuk 
Dairesinin iş durumu yıllara göre şöyledir:

Yıllar Gelen Çıkan Devir

1981 2.278
1982 16.159 16.213 2.224
1983 22.453 19.576 5.101
1984 22.567 16.109 11.552

1985 25.300 14.813 22.039

1986 26.000 12.550 35.489
1987 18.634 30.920 23.203

1987 yılında aynı işle görevlendirilen 16. Hukuk Dairesi 

kurulduğundan 7. Hukuk Dairesinden çıktığı gösterilen 30.920 
işten, 19.995 tanesi yeniden kurulan Daireye tevdi edilmiştir.
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Bu tevdi edilen işle birlikte 1987 yılında 16. Hukuk 

Dairesine 25.772 iş gelmiş, 5008 tane çıkartılmış olup, 20.764 iş 

1988 yılına devredilmiştir.

Görüldüğü gibi tapulama mahkemelerinden Yargıtaya intikal 
eden iş çok yoğundur. Bu yoğun iş sayısı sonunda ikinci bir daire 

kurulmuştur. Ancak, her iki daire de aynı konuda görevli 

olduğundan, yasal olarak ikisi arasında koordinasyon da söz 
konusu olamayacağından, birbirinden değişik kararların çıktığı da 

görülmüştür.

Bölge Tapulama Mahkemelerindeki ve üst mahkemelerde 

kurulları teşkil eden hakimler ve Cumhuriyet savcısı birinci 
sınıfa ayrılmış değil birinci sınıf olmalıdır. Böylece rahat 

çalışma ortamı sağlanmış olacaktır. Bu mahkemelerde incelemeye 

yardımcı olması ve iş birikmesini önlemek için tetkik hakimi 
kadrosu temin edilmelidir.

Yüksek öğretim Kurumu Denetleme Kurulu üyeliğine, Yargıtayca 

seçilen 3 aday arasından Yüksek öğretim Kurulu seçim 
yapılmaktadır. Bu seçimin doğrudan Yargıtay tarafından yapılması 

uygun olacaktır.

Yargıtaym bina durumu bütün genişletme çabalarının sonuna 

gelmiştir ve daha da büyümesi mümkün değildir. Ancak, mevcut bina 

da yeterli olmaktan uzaktır.



Yüksek Yargı Organına yakışır ve yeterli ihtiyacı karşılar 

nitelikte yeni bir Yargıtay binasına ihtiyaç vardır.

YARGITAY C.BAŞSAVCILIĞI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının doğrudan yargıyla ilgili 

ve Yargıtayda yerine getirilmesi gerekli görevleri ile Anayasa ve 
diğer yasalarla verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak yerine 

getirilmesi gerekli görevleri vardır.

■ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak verilen görevler usul 

yasaları ve Yargıtay yasasından kaynaklanmaktadır. Bu görevleri 

yaparken Yargıtaydan bağımsız çalışır. Yerel mahkemelerin 
hükümlerinin yasaya uygunluğu yönünden inceleyip daireler ve Ceza 

Genel Kuruluna yazılı görüş bildirir, daire kararlarına karşı 
karar düzeltme isteminde bulunur ve daire kararlarına ilişkin 
Ceza Genel Kuruluna itirazda bulunur. Yargıtayda yapılan 

duruşmalarda Savcılık görevini yerine getirir. Ayrıca 
içtihadların birleştirilmesi için başvuruda bulunur.

Siyasi Partilere ve Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Olarak 
çalışması esnasındaki görevlerin Yargıtayla ilgisi yoktur.

Siyasi Partilerin faaliyetini takip etmek ve sicilini 
tutmak, ön seçimle ilgili olarak parti üyelerinin listesini 

düzenlemek aralıksız ve özenli bir çalışmayı gerektirmektedir.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bütçe olarak yargıtaym 

içindedir. Yer olarak da Yargıtay binasından yararlanmaktadır. 

Siyasi partilere ilişkin bilgileri bilgisayar aracılığı ile 

tespit ve takip etmektedir. Ayrıca kuruluş bölümünde gösterildiği 

gibi Cumhuriyet Başsavcılığı 67 il ve 625 ilçede 3820 siyasi 

parti teşkilatını yerinde denetlemiştir.

Bu işlerin yapılması özelliği ve aceleligi nedeniyle 

müstakil bütçe, personel ve yer ihtiyacını doğurmaktadır.

Hakimler ve savcılar yasasının 5. maddesine göre; Yargıtay 
Cumahuriyet Başsavcısının sadece Cumhuriyet Başsavcıyardımcıları 

üzerinde gözetim ve denetim hakkı vardır. Diğer Cumhuriyet 

Savcıları ile organik herhangi bir bağı mevcut değildir. Usul 
Yasalarındaki hükümlere göre kamu adına takip yapan ve mahkemeler 

karşısında yeri aynı olan Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer 
Cumhuriyet Savcılığının doğrudan bağı olmaması bir kopukluk 

yaratmaktadır.

Bütün bu şartlar gözönünde bulundurularak;
Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekilinin seçim usulü aynı 

kalmak suretiyle; Anayasa hükümleri ve usul yasaları gözönünde 
bulundurulmak suretiyle, Anayasa değişikliğine gerek olmadan 

Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir yasa ile müstakil bütçesi 
olan bir kuruluş olarak yeniden düzenlenmelidir. Cumhuriyet 

Başsavcı yardımcılarına Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ünvanı 

verilmelidi r.



VIII. ÖNERİLER :

1- Yargıtay kanununda yapılacak bir değişiklikle, Hukuk
davalarında usule ilişkin ön incelemenin , hukuk 

dairelerince öncelikle yapılması sağlanmalıdır.

2- Yargıtay daire ve genel kurullarının emsal kararları

bilgisayara geçilerek yararlanma imkanı genişletilmeli ve 

içtihadı birleştirme toplantılarına ait müzakereler teknik 
araçlarla tespit edilerek bunlar yayınlanmalıdır.

3- Yüksek Hakimler Akademisi Kurulmalıdır.

4- Yargıtay Üye, tetkik hakimi ve Cumhuriyet Başsavcı

Yardımcılarının yabancı dil öğrenmelerini temin için gerekli 
tedbirler alınmalı ve bunların uzun sürelerle yurt dışında 
araştırma yapmaları sağlanmalıdır.

5- Yargıtaydaki diğer personel kadrosu, yıllar içinde artan iş 

oranında artırılmalı ve yaptıkları işin nitelik ve niceliği 

gözönünde bulundurularak, ekonomik şartları iyileştirilmeli- 
dir.

6- İcra İflas Yasasının 36. maddesindeki hüküm değiştirilerek 
yargıtaya intikal eden işlerde tehiri icra kararının yerel 
icra hakimlerine verilmesi sağlanmalıdır.

7- Üst Mahkemeler (istinaf) kurulmalıdır.



8- Yüksek öğrenim Kurumu Denetleme Kurulunda Yargıtay’dan ve 

Danıştay’dan görev alacak olanlar Yargıtay Genel . Kurulunca 

doğrudan seçilmelidir.

9- Yargıtay Genel Sekreterinin üye sıfatında olması şartı 

kaldırılmalı ve bu görevin birinci sınıfa ayrılmış hakim 

veya Cumhuriyet Savcısı tarafından da yerine getirileceğine 

ilişkin yasal değişiklik yapılmalıdır.

10- Anayasa hükümleri gczönünde bulundurularak, Cumhuriyet 

Başsavcılığı, yasa ile Yargıtay’dan ayrı müstakil bir 

kuruluş haline getirilmesini sağlamak üzere ilgili kanunda 

gerekli değişiklik yapılmalıdır.

11- Bütün Yargı Organlarındaki hakim ve C.Savcılarının birinci 

sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren 3 yıl sonunda, bu ünvanı 

kendiliğinden kaybetmemek şartı ile, birinci sınıf Hakim ve 

Savcı sayılmaları sağlanmalıdır.



DANIŞTAY

GİRİŞ :

Onyedinci yüzyılın sonlarına doğru her alanda birtakım 

İslahat hareketlerine girişen Osmanlı İmparatorluğunun hukuk 

alanında yaptığı reformlar sırasında Vezir-i Azam Ali Paşa 

tarafından 11 Zilkade 1284 (5 Mart 1968) tarihli ferman ile 

ŞURAYI-DEVLET adıyla kurulmuş ve 1876 tarihli Kanun-u Esasi’nin 

54-92-95 ve 117, 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 51
ve 52, 20.7.1961 gün ve 334 sayılı T.C. Anayasasının 140 ve

nihayet 7 Kasım 1982 tarihinde halk oyu ile kabul edilen 2709 

sayılı T.C. Anayasasının 155 inci maddesinde yerini almış olan 
DANIŞTAY böylece bir Anayasa kuruluşu olarak varlığını o tarihten 
bugüne kadar kesintisiz bir şekilde sürdürmüştür.

Bu süre içerisinde inceleme ve danışma mercii ve yüksek 
yargı organı olarak Danıştay Türk İdare Hukukunun gelişmesi, 
idari uygulamada kararlılığın sağlanması yanında kişi ve idare 

hayatında koruyucu ve düzenleyici olarak son derece önemli bir 
rol oynamıştır.

Danıştay hukuk devleti prensibinin korunması bakımından da 

devlet organları içinde çok önemli bir yer işgal etmiş ve o 
oranda da sorumluluk yüklenmiştir.



Modern kamu idaresi perensiplerinin uygulanması ve idare 
hukukunun gelişmesi bakımından içtihat ve istişari kararları ile 
evlet teşkilatı içerisinde bir Anayasa organı olarak önemli 

yerini daima korumuştur.

Nihayet, ülkemizde idari hukuku ilkelerinin, idari işlem, 

karar ve tasarruflarının teessüs etmesinde ve gelişmesinde 

Danıştay içtihatları büyük ölçüde etkili olmuştur.

1. Kanuni Dayanak :

A- Yürürlükteki Mevzuat

Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Md.155) ile 

görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme 

merciidir.

Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili danıştay 

Başkanına aittir. Danıştay’ın hükümetle ilgili işleri Başbakanlık 

aracılığı ile yürütülür.

1961 Anayasasına göre 1982 Anayasasında Danıştay’ın 

kuruluşu ile ilgili olarak pek büyük bir yenilik ve farklılık 

getirilmemiş olmasına rağmen görev bakımından bazı farklılıklar 

mevcuttur. Bu farklılıklar ise alt derece idare ve vergi 

mahkemelerinin kurulmuş olmasından kaynaklanmış olup, böylece 

Danıştay’ın daha ziyade bir içtihat mahkemesi olarak görev 

yapması imkanı sağlanmıştır.



Danıştay’ın kuruluşu, görev ve yetkileri 20.1.1982 

tarihinde yürürlüğe girmiş olan 2575 sayılı kanunla 

düzenlenmiştir.

Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun 

başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin 

son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk 

ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Danıştay; idari davaları görmek, Başbakan ve 

Bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında 

düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerini incelemek, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından 

gönderilen işler hakkında görüşünü bildirmek, idari 

uyuşmazlıkları çözümlemek ve kanunla gösterilen diğer işleri 

yapmakla görevlidir.

2575 Sayılı kanun hükümlerine göre

Danıştay;Bakanlar Kurulu Kararlarına, müşterek kararnamelere, 

Başbakanca alınan kararlara, Bakanlıkların düzenleyici işlemleri 

ile kamu kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak 

düzenleyici işlemlere Danıştay idari dairelerince verilen 

kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere, birden çok idare 

ve vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere, yabancı 

ülkelerde görevli makamlarca alınan kararlara, Danıştay Yüksek 

Disiplin Kurulu kararlarına, Yüksek öğretim Kurulu, Yüksek 

öğretim Denetleme Kurulu, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi,



Üniversitelerarası Kurul kararlarına, Vergi Usul Kanunu gereğince 
şikayet yolu ile vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin 

işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ilk derece 
mahkemesi olarak çözümlemekle ve il merkezi belediyeleri ile il 

özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını 

kaybetmeleri hakkmdaki talepleri . incelemek ve karara bağlamakla 
görevli kılınmıştır.

Diğer yandan yine aynı kanuna göre, İdare ve Vergi 

Mahkemelerince verilen nihai kararlar Danıştay’da temyiz yolu ile 
incelenip karara bağlanır.

2- Kuruluş Şekli :

Danıştay’ın karar organları şunlardır;

a) Daireler: Sekizi dava, ikisi idari olmak üzere 10
daireden ibarettir. Her daire bir başkan ve en az dört üyeden 
kurulur. Dairelerde yeteri kadar tetkik hakimi bulunur. Her 

dairede ayrıca bir yazı işleri müdürünün yönetimi altında yazı ve 
tebilğ işlerini yürüten bir kalem bulunur. Dairelerin hangi 
işlere bakacakları 2575 sayılı kanunda teker teker 

gösterilmiştir.

İdari uyuşmazlık ve davalar 3-4-5--6-7-S-9 ve 10 uncu 

dairelerde ve İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarında,



İdari İşlerle, Danıştay’dan istenilen veya kanunen 

alınması zorunlu olan istişari mütalalar, kanun ve tüzük 

tasarıları ile Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerine göre 
görülecek işler 1. ve 2 nci Dairelerle İdari İşler Kurulunda 

incelenir.

b) Danıştay Genel Kurulu: Danıştay Başkanı, Başsavcı 

Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve üyeleri ile Genel 

Sekreterden oluşur.

Genel kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı Başkan ve 

Üyeler tam sayısının yarısından fazlasıdır.

Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde 

Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Genel 

Kurulun toplantı yeter sayısına ilişkin özel hükümler saklıdır. 

Genel Kurul 2575 sayılı kanunla ve diğer kanunlarla verilen seçim 

görevleri ile diğer görevleri yapar.

c) İdari İşler Kurulu: İdari daireler başkan ve üyeleri

ile her yıl Genel Kurulca seçilecek on dairenin başkan veya 

üyesinden oluşur.

Bu kurula Danıştay Başkanı ve başkanvekillerinden biri 

başkanlık eder. Toplanma ve görüşme yeter sayısı onbeştir.

Memurların yargılanması ile ilgili işlerin

görüşülmesinde, İncelenmekte olan kararı veren daire başkan ve
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üyeleri toplantıya katılmazlar. Bu toplantılarda toplanma ve 

görüşme yeter sayısı onbirdir. Kararlar oyçokluğu ile verilir. 

Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu 
sağlamış sayılır.

İdari İşler kuruluna yeteri kadar tetkik hakimi ve memur
verilir.

Bu kurul, Kanun ve tüzük tasarılarını, imtiyaz 

verilmesine ilişkin sözleşme ve şartlaşmaları, Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili dairece birinci derecede 

verilen men’i muhakeme kararlarını kendiliğinden, lüzumu muhakeme 
kararlarını ise itiraz üzerine inceler ve gereğine göre karara 

bağlar veya düşüncesini bildirir.

d) İdari Dava Daireleri Genel Kurulu: İdari Dava

Dairelerinin başkanlarıyla üyelerinden oluşur.

e) Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu : Vergi Dava

Dairelerinin başkanlarıyla üyelerinden oluşur.

Bu kurullara Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri 
başkanlık eder. Toplanma ve görüşme yeter sayısı onyedidir. 
Kararlar oyçokluğu ile verilir.

Bu kurullar konularına göre idare ve vergi mahkemelerinden 
verilen İsrar kararları ile Bakanlar Kurulunun düzenleyici 

işlemlerine karşı açılan davaları çözümlerler.



f) İçtihatları Birleştirme Kurulu: Danıştay Başkanı,

Başsavcı, Başkanvekilleri, Dava Daireleri Başkanları ve 

üyelerinden kurulur.

Toplanma ve görüşme yeter sayısı en az otuzbirdir. 

Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye 

kurula katılmaz. Bu kurul, dava dairelerinin veya idari ve vergi 

dava daireleri genel kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı 

verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü 

veya içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, 

Danıştay Başkanının havalesi üzerine Başsavcının düşüncesi 

alındıktan sonra işi inceler ve karar verir.

Esas hakkmdaki kararlar, birinci toplantıda Kurul üye 

tamsayısının salt çoğunluğu ile, bu toplantıda karar yeter sayısı 

sağlanamaz ise ikinci toplantıda mevcudun salt çoğunluğu ile 

verilir. Kurulun diğer kararları oyçokluğu ile verilir.

g) Başkanlık Kurulu: Danıştay Başkanının başkanlığında, 

başkanvekilleri Genel Kurulca 2 yıl için seçilecek bir idare, bir 

idari dava dairesi bir vergi dava dairesi başkanı ve bir üyeden 

oluşur.

Bu kurul, üyelerin dairelere ayrılmalarını, zorunluluk 

halinde daire başkanı ve üyelerin dairelerinin değiştirilmesini, 

daireler arasında iş dağılımı ile görev uyuşmazlıklarını inceler, 

karar veriri



Bunlardan başka teşekkül tarzları Danıştay Kanunu ile 

belirlenmiş olan Yüksek Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu gibi 

kuruluşları vardır.

Genel Sekreterlik ve İdari Hizmetler :

Danıştay Başkanının seçeceği bir Danıştay üyesi. Genel 

Sekreterlik görevini yapar.

Genel Sekreter; 2575 sayılı Kanunun görevli kıldığı işler 

ilk Danıştay Başkanının vereceği idari ve yazı işleri yürütür.

Danıştay’da Personel ve Eğitim, Genel Evrak, İdari İşler, 

Kitaplık ve Yayın Tasnif, Arşiv ve özel Kalem Müdürlükleri 

bulunmaktadır. Ayrıca, 2575 sayılı kanunun 7 nci maddesine 

dayanılarak kurulmuş bulunan Tahakkuk, Sosyal İşler, Bilgi 

İşlem, Ayırma ve Halkla İlişkiler Büroları vardır.

A- Başkan ve Üyeler :

Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri, Daire 

Başkanları ile Üyeleri Danıştay meslek mensubu olup, yüksek 

mahkeme hakimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 

kanunların kendilerine sağladığı teminat altında görev yaparlar.
Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekiileri, daire 

başkanları ve üyelerinin aylık, ödenek, diğer mali ve sosyal hak 

yardımları hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanur.u 

uygulanmaktadır. Disiplin kovuşturmaları 2575 sayılı Danıştay 

Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.



Üye Seçimi : 334 sayılı T.C.Anayasasının 140 inci

maddesinde Danıştay üyelerinin; Bakanlar Kurulu ile Danıştay 

Genel Kurulunca ayrı ayrı boş yer sayısı kadar gösterilecek

adaylar arasından Anayasa Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerinin 

üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçileceği 

hükme bağlanmıştır.

2709 sayılı T.C.Anayasasının 155 inci maddesinde ise bu 

sistem değiştirilmiş ve "Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci 

sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar 

arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri 

nitelikleri kanununda belirtilen görevliler arasından 

Cumhurbaşkanı; tarafından seçilir" hükmüne yer verilmiştir.

Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire 

başkanları üyeler arasından Danıştay Genel Kurulunca seçilirler.

Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için sekiz

yıl, başkanvekili ve daire başkanı seçilebilmek için altı yıl

süre ile Danıştay üyeliği yapmış olmak zorunludur. Görev süreleri 

dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler, 

seçilmeyenler Danıştay üyeliği görevine devam ederler.

Danıştay Başkanı : Danıştay’ın genel işleyişinden

sorumludur. Kuruluşun düzenli çalışmasını sağlar. Genel Kurula, 

İçtihatlar Birleştirme Kuruluna, İdari İşler Kuruluna, İdari ve 

Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına, Yüksek Disiplin Kuruluna 

ve Başkanlık Kuruluna başkanlık eder.



Başkanvekilleri: Danıştay Başkanınm yokluğunda kıdem

sırasına göre ona vekillik ederler.

Daire Başkanları : Dairelerinde görevli bulunanların

görevlerine devamlarını, düzenli çalışmalarını, daire işlerinin 

verimli bir şekilde yürütülmesini ve tetkik,hakimleri ile diğer 

memurların yetişmelerini sağlarlar. Görüşmeleri idare eder ve oya 

sunulacak hususları belirler, kurullara katılarak düşüncelerini 

bildirir ve oylarını verirler.

Üyelerin Görevleri: Üyeler bulundukları dairelerde başkanlar 

veya dahil bulundukları kurullarda kurul başkanları taraflından 

kendilerine verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek görevli 

daire veya kurullara gerekli açıklamaları yaparlar, kararları 

yazarlar, toplantılara katılarak düşünce ve görüşlerini bildirir 

oylarını verirler.

Başsavcının Görevleri : Başsavcı, dava dosyalarını uygun

göreceği görev ayrımına göre savcılara havale eder. İncelediği 

dava dosyaları hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunla 

kendisine verilen diğer görevleri yapar.

B- Danıştay Tetkik Hakimleri ve Savcılar:

14 Mayıs 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2461 sayılı 

kanunun geçici 10 uncu maddesi ile Danıştay Yardımcıları ve Kanun 

sözcülerinin ünvanları Danıştay Tetkik Hakimi ve Danıştay Savcısı



olarak değiştirilmiş ve özlük işlerinin Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca yerine getirileceği öngörülmüştür.

2462 sayılı kanunla 2556 sayılı Hakimler Kanununa eklenen 
Ek Madde 3 ile de Hakimler Kanununa tabi kılınmışlar daha sonra 

da 24.2.1983 gününde kabul edilen 2802 sayılı Hakimler ve 
Savcılar Kanunu kapsamına alınmışlardır.

2575 sayılı Danıştay Kanununa göre Danıştay tetkik 
hakimleri ile savcıları, beş yıl meslekte hizmet etmiş ve olumlu 
sicil almış idari yargı hakimleri arasından Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca atanırlar. Tetkik Hakimlerinin Danıştay’daki 
görev yerleri Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir.

Danıştay Savcıları; kendilerine havale olunan dosyaları 
Başsavcı adına inceler ve düşüncelerini, davalarda bir ay, 
yürütmenin durdurulması isteminde iki gün içinde gerekçeli ve 
yazılı olarak verirler.

Tetkik Hakimleri; Danıştay Başkanınm, daire ve kurul 
başkanlarının kendilerine havale ettikleri dosyaları inceleyerek 
daire veya görevli kurula gerekli açıklamaları yaparlar. Düşünce 
ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar 
taslaklarını yazarlar, gerekli tutanakları düzenlerler.



C- Personel;

Danıştay’ın Meslek Mensupları ile Tetkik Hakimleri ve 

Savcıları dışında kalan idari personel 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu hükümlerine tabi olup, bunlar Danıştay Başkanı 

tarafından atanırlar.

Danıştaym Çalışma Usulleri:

Danıştay’ın idare ve vergi mahkemelerinin çalışma usul 

ve esasları 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa tabidir. 

Ancak bu açıklama Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak açılan 

bir davanın seyri esas alınarak yapılacaktır.

Dava dilekçesi genel evrak müdürlüğünce harç ve posta pulu 

masrafı alındıktan sonra kayda Genel Sekreterlikçe görevli 

dairelere havale olunur. Dairenin esas defterine kaydedilir ve 

bir dosya açılır. Konusuna göre uyuşmazlığa bakmakla görevli 

dairede başkanın görevlendireceği bir tetkik hakimi tarafından, 

görev ve yetki, idari merci tecavüzü, ehliyet, husumet, kanunda 

yazılı usule uygun olup olmadığı ve süre aşımı yönlerinden 

sırasıyla incelenir, (ilk inceleme)

Bu yönlerden kanuna aykırılık görülmez ise tebligat 

işlemlerine başlanır.



Dilekçe ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının 

vereceği savunma davacıya tebliğ olunur. Davacının ikinci 

dilekçesi davalıya onun vereceği ikinci savunmada davacıya tebliğ 

edilir. Taraflar bu tebliğlere 30 gün içinde cevap verebilirler. 

(Bu süreler haklı sebeplerin bulunması halinde ve istek üzerine 

bir defaya mahsus 30 gün daha uzatılabilir.)

Bu dosya Başsavcılığa gönderilir ve savcının yazılı 

mütalaasını alarak dairesine döner. Böylece dosya esastan 

incelenmek üzere hazır hale gelmiş olur.

Dosya incelenmek üzere ilgili dairede görevli bir tetkik 

hakimine havale edilir, tetkik hakimi dosyayı inceleyerek görevli 

daire veya kurula gerekli açıklamaları yapar. Dosya müzakere 

edilerek bir karara bağlanır. Kararlar yazılıp imzalandıktan 

sonra taraflara tebliğ edilir.

tik inceleme, duruşma, yürütmenin durdurulması, kararın 

düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi ve diğer hususlar hakkında 

tdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır.

3- Kadro Durumu:

A) Başkan ve Üyeler olarak 73 kadro tamamen doludur.



B) Tetkik Hakimleri ve Savcılar

Tetkik Hakimi Kadrosu 194 olup 95 kadro açığı 

bulunmaktadır. Fiilen görev yapanlar 99 (1 Genel Sekreter Yrd.,

2 Uyuşmazlık Mah., 1 Anayasa Mah.de görevlidir.)

Savcı olarak 40 adet kanuni kadro karşılığında (fiilen 

görev yapanlar 24 (1 Genel Sekreter Yrd. görevlidir.) Savcıdır.

C- İdari personel kadrosunda 41 adet açık bulunmaktadır. 
Kanuni kadro sayısı 381’dir.

4- Meslek öncesi ve Meslek İçi Eğitimi:

2575 Sayılı Danıştay Kanununda Başkan ve Üyelerle 

(meslek mensupları) ile ilgili olarak; "Danıştay meslek 
mensupları idare ve vergi hukuku alanında bilimsel araştırmalar 

yapmak ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere idari yarg?. 

sisteminin uygulandığı yabancı memleketlere Başkanlık Kurulunun 
izni ile gönderilebilir." hükmü yeralmaktadır.

Maddede bu hususla ilgili esasların bir yönetmelikle 

düzenleneceği öngörülmüş ise de bu yönetmelik henüz 

çıkarılmamıştır.

"Danıştay meslek mensupları, ilmi araştırma ve 

yayımlarda bulunabilirler. Danıştay Başkanının izni. ’le 

kurumlarmdan yolluk almaksızın davet edildikleri yurt içi ve 

yurt dışı kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel



toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara 

katılabilirler.

Tetkik Hakimi ve Savcıların meslek öncesi ve meslek içi 

eğitimleri 2802 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.

İdari Yargı hakim adayları Adalet Bakanlığı 

tarafından yapılan sınavla mesleğe alınmaktadır. Meslek öncesi 

Eğitim :3221 sayılı "Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"la düzenlenmiştir.

Bu kanunla hakim adaylarının yetiştirilmeleri için 

Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi kurulmuştur. kanunda

Hakim ve Savcı adayları için üç bölümden oluşan 24 aylık bir staj 

öngörülmüştür. Bu dönemin 6’şar ayı Danıştay, İl Valilikleri ve 

Bölge İdare Mahkemelerinde 6 ayı ise Eğitim Merkezinde 
tamamlanır.

Stajını tamamlayan ve mani hali görülmeyen adayların 
mesleğe kabullerine Hakimler ve Savcılar Yüksek kurulunca karar 
verilir. Adaylar Danıştay Tetkik Hakimliğine atanırlar. Bu 

görevde iki yıllarını tamamladıktan sonra görev yerleri Hakimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

Diğer taraftan, Adalet Bakanlığının 29.8.1983 tarihli 

onayı ile yürürlüğe konulmuş bulunan "Hakim ve Savcıların Meslek 
İçi Eğitim Yönetmeliği" ile adli ve idari yargıya mensup hakim ve
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savcıların yurt içi ve yurt dışındaki meslek içi eğitimlerine 

ilişkin esas ve usuller tesbit edilmiştir.

Bu eğitim; Hakim ve Savcıların bilgi, yetenek, 

verimlilik ve deneyimlerini geliştirmek ve artırmak üzere kurs 

seminer, sempozyum, konferans tertibi şeklinde yapılmaktadır.

5- İş Durumu :

A- DAVA DAİRELERİNE GELEN, ÇIKAN ve DEVREDEN İŞ MİKTARI

BİR ÖNCEKİ 
YILDAN

YILI DEVİR YENİ GELEN ÇIKAN KALAN

1983 59052 18889 49962 27979
1984 27979 17626 27088 18517
1985 18517 20501 20549 18469
1986 18469 22943 20190 21222
1987 21222 27283 21662 26843
1988 26843 12905 11471 28277

(Mayıs 11
sonu itil
riyle)

B- İDARİ DAİRELERE GELEN, ÇIKAN ve DEVREDEN IŞ MİKTA1

BİR ÖNCEKİ
YILDAN

YILI DEVİR YENİ GELEN ÇIKAN KALAN

1983 5884 4829 3776 6937
1984 6937 4431 3560 7808
1985 7808 4198 4632 7374
1986 7374 4146 4495 7025
1987 7025 4331 5309 6047
1988 6047 1760 2499 5308

(Mayıs 1988 
sonu itiba
riyle )



İş durumu incelendiğinde; son üç yılda gelen ve

devreden iş sayısında artma çıkan dosya sayısında ise azalma 

gözlenmektedir. Ancak idare ve vergi mahkemelerinin işlerinde 

meydana gelen hızlı ve büyük artışlar gözönüne alınırsa ilerki 
yıllarda buna paralel olarak Danıştay’daki iş sayısının daha da 

artacağı kuşkusuzdur.

Danıştay mensupları inceleri 5 adet lojmandan

yararlanmakta iken 1983 yılından itibaren Danıştay Başkanlığı

mensuplarının lojman ihtiyacının halli için 10 yıllık bir program

hazırlanmıştır. Bu program uygun olarak 1984-1985-1986 ve 1987 

yıllarında bütçeye konulan ödeneklerle 66 daireden oluşan 4 bina 
satın alınmış ve lojman olarak mensuplarının istifadesine 

verilmiştir. 1988 yılında dâ bütçeye bu amaçla gerekli ödenek 

konulmuş satın alma muameleleri tamamlanmıştır.

Bugüne kadar satın alınan lojman sayısının çalışanlara 

göre oranlaması yapıldığında, meslek mensupları ile tetkik hakimi 
ye savcıların yararlanma oranında yüzde 30’a ulaşılabilidiği 
ancak bütün mensuplar nazara alındığında ise bu oranın yüzde 10’a 

düştüğü gözlenmektedir.

c) Yine lojmanla ilgili olarak Kamu Konutları 
Yönetmeliğinde 87/12144 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yapılan 

değişiklik üzerinde de durmak gereklidir.



Bu değişiklikle Danıştay meslek mensupları ile tetkik 

hakimi ve savcıları için kiralama suretiyle lojman temini imkanı 

getirilmiştir. Halen bu yolla ancak kirada oturmakta olan 25 

tetkik hakimine lojman temin edilebilmiştir.

Eğitim ve Dinlenme Tesisleri : Bu tesisler için 1986 

yılında Manavgat Çenger Köy’de Tarım Orman ve Köyışleri 

Bakanlığından tahsis yoluyla 49 yıllığına 30 dönümlük bir arsa 

temin edilmiştir. 1987 yılında ihalesi «yapılmış olan bu tesisin 

inşaatı devam etmekte olup 1989 yılında bitirilmesi 

gerekmektedir.

Bilgi İşlem Merkezinde, Üç adet bilgisayar cihazı ile 

14 adet terminal mevcuttur.

Bu cihazlar; Danıştay daireleri ile kurullarının 1982 

yılından bu yana (Bölge İdare ve Vergi mahkemeleri bu yılda 

kurulduğundan bu tarih baz alınmıştır) vermiş oldukları kararlar, 

istişari kararlar ile idari yargı ile ilgili kanun, tüzük, 
mevzuat, Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının 

programlanması suretiyle yargı hizmetlerinde,

Kütüphanede mevcut kitapların, makale yayınların 

kompüterize ediiemesi suretiyle yayın ve araştırma hizmetlerinde, 

Personel, Bütçe, maaş ve levazım işlerinde kullanılmaktadır.



Danıştay’ın 4500 saat kapasiteli 2 adet ofset baskı 

bir adet kalıp, bir dizgi makinası ile sair araç ve gereç 
mevcuttur.

Danıştay’ın kuruluş ve işleyişi ile ilgili 2575 sayılı 

kanun 1982 yılında yürürlüğe girmiştir. Altı yılı aşan uygulama 
sonucunda bu kanunun bazı boşlukları ihtiva ettiği, bazı 

konularda ise ihtiyaca cevap vermediği ortaya çıkmıştır.

Bunlardan başlıcaları aşağıda kısaca özetlenmiştir, 
a- Kuruluş şekli ve görevleri yukarıda belirtilmiş olan 

Başkanlık Kurulu; Danıştay Başkanma yönetimde üst düzeyde 
yardımcı olan bir organdır. Ancak bu kurul bugünkü oluşumu 

itibariyle, daire başkanlarmdan pek çoğuna dairelerini yakından 
ilgilendiren üye ve tetkik hakimlerinin yerlerinin 

değiştirilmesi, daireler arasında iş dağılımı ve görev 
ihtilaflarının halli gibi çok önemli konularda verilen kararlara 
iştirak ve düşünce beyanı imkanı vermemekte bunun neticesinde 
bazı sakınca ve haklı şikayetler ortaya çıkmaktadır.

b- Kanunda; idare ve vergi mahkeameleri arasındaki 
görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarla, bağlantılı davalarda 
merci tayini işlerinin Danıştay’ın hangi dairesinde bakılacağına 

dair bir hükme yer verilmediğinden bu tür dosyaların karara 
bağlanmasında gecikmeler olmaktadır.



c- Kamu düzeni ile çok yakından ilgili kanun ve tüzük 

tasarıları ile imtiyaz verilmesine ilişkin işlerin görüşülmesi 

sırasında Danıştay’ın bütün dairelerinin ihtisas ve bilgilerinden 

yararlanılması gerekir. Böyle bir katılma ise ancak bu işlerin 

danıştay Genel Kurulunda müzakaeresi ile temin edilebilir. Halen 

kânuna göre bu işlerin görüşülüp karara bağlandığı İdari İşler 

Kurulu ise teşkil tarzı itibariyle bunu sağlamaktan uzak 

kalmaktadır.

d- Bazı dava dosyalarındaki uyuşmazlıklar Danıştay’ın 

aynı anda iki Dairenin de görevine girebilmektedir. Kanunda böyle 

bir durumda ne yapılacağına dair bir hükme yer verilmemiş 

olduğundan bu dosyaların karara bağlanmasında gecikmeler 

olmaktadır.

e- Yine kanunda; Danıştay’da 657 sayılı kanuna tabi 

olarak çalışan idari personelin disiplin cezaları hakkında ilk 

derece karar verecek olan disiplin kurulunun teşkiline dair bir 

boşluk mevcuttur.

f- Nihayet, kanunun diğer yüksek yargı organlarının 

kuruluş kanunlarında yer alan bazı hükümleri ihtiva etmemesi 

sebebiyle bu kuruluşlarla Danıştay arasında eşit olmayan 

uygulamalara sebep olduğu da bir gerçektir.



g- Bugünkü kanuni düzenlemeye göre Danıştay tetkik 

hakimleri idari yargıçlarla aynı eğitim sistemine tabidirler. 

İdari yargı hakimlerinin mesleğe başlamadan önce yapmakta 

oldukları eğitim bu hizmetin ifası için gerekli formasyonun 

sağlanmasına yeterli ise de, meslek içi eğitimlerinin tatminkar 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira idare hukuku, yazılı

kaynaktan ziyade içtihat ve doktirine dayalı dinamik bir

hukuktur. Bunun yanında ekonomik hayatta ve kamu hizmetlerinde 
zaman içinde vuku bulan hızlı gelişmelerde idari zaruretleri ve 

idarenin çalışma usullerini etkilemektedir. İdare ve fertler 
arasındaki uyuşmazlıkları çözmekle görevli idari yargı 

hakimlerinin bu gelişme ve değişiklikleri yakından takip 
edebilmeleri gerekir. İdari yargı özellikleri itibariyle 
hakimlerin meslek içinde daha sık, daha ağırlıklı ve aktif

eğitimleri sağlanmalıdır.

h- Yargı görevlerinin yerine getirilmesinde, yargıçlar 
yanında dosyaların açılması, dilekçe ve sair evrakın tebliği, 
dosyaların tekemmülü, kararların daktilo edilmesi ve taraflara 

gönderilmesi gibi önemli hizmetleri yerine getiren idari 
personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri, üzerinde
durulması gereken önemli bir husustur.

i- Adalet Yüksek Okulları bugünkü sayıları itibariyle 
yargının yardımcı personel ihtiyacını karşılamaktan uzak 

kalmaktadır. Ayrıca bu okullar bu tür personelin daha ziyade üst 
kademede yer alacak olanlarını yetiştirmek üzere kurulmuştur.



Yaptıkları görevin özelliğinin gerektirdiği yetenek 

ve niteliklere sahip personel teroininindeki zorluklar karşısında 

yardımcı personelin de yargı görevinin niteliklerine uygun meslek 

içi eğitim yoluyla yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Nihayet günümüz personel ücret rejimi de bu dalda 

nitelikli personel teminine imkan vermemektedir.

k- Danıştay’ın son beş yıllık iş durumu 

incelendiğinde, özellikle son üç yılda gelen ve devreden iş 

sayısında çoğalma, buna oranla çıkan dosya sayısında ise azalma 

olduğu gözlenmektedir. Bu durum daha ziyade vergi 

uyuşmazlıklarını çözümlemekle görevli 3,4,7 ve 9 uncu dairelere 

gelen dosya sayısındaki artıştan kaynaklanmıştır.Vergi
mevzuatımızda son yıllarda çok sık yapılan değişiklik ve 

düzenlemeler uyuşmazlıkların çoğalmasına ve yeni bir takım 

ihtilafların doğmasına sebep olmakta bu durum ise vergi 

mahkemeleri ile Danıştay’ın iş sayısında artışlar yaratmaktadır. 

Çıkan dosya sayısındaki azalmanın belli yegane sebebi ise 

Danıştay Tetkik Hakimi sayısındaki büyük açıktır.

Bilgi İşlem Bürosu:

Bilgisayar çağının yaşanmakta olduğu günümüzde yargı 

görevinin yerine getirilmesinde hafızaya ve defter kayıtlarına 

dayalı ve ilkel denebilecek bir çalışma şekline artık son 

verilmesi zamanının geldiği söylenebilir.



Bu teknoloji ile hakimin bir dosya hakkında karar 

vermeden önce ihtiyaç duyacağı; benzer olaylarda daha önce 
verilmiş olan yargı kararları ve içtihatların mevzuatın ve 

doktriner bilgilerin temini ve böylelikle daha hızlı ve daha 

sağlıklı karar verebilmesi imkan dahiline girmiş bulunmaktadır.
Yine bilgisayar sistemi ile yargısal karar ve 

içtihatların daha sistemli ve sağlıklı bir şekilde depolanması 

sağlanabildiği gibi, ilgililerin ve özellikle bilimsel araştırma 
yapanların istifadesine kolayca sunulabilmesi de mümkündür.

Panıştayda bilgisayar teknolojisinin yargı alanına 
sağladığı bu imkanlardın faydalanılmak üzere 1984 yılında bir 

bilgi işlem merkezi kurularak gerekli teknik eleman ve cihazlar 

temin edilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır.

Raporun hazırlandığı tarihte daire ve kurul kararları 
yanında içtihat ve istişari kararların, idari yargı ve ilgili 
mevzuat ve bilimsel makalelerin, Anayasa ve Uyuşmazlık mahkemesi 
kararlarının programlanması ve bilgisayara aktarılması devam 

etmekte olup büyük bir kısmı tamamlanmak üzeredir.

Bilgi işlem merkezinin sağlayacağı faydalar ve 

arzedeceği hizmetlerden Danıştay yanında, Bölge İdare, İdare ve 
Vergi Mahkemeleri ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının da istifade etmesi gerektiği şüphesizdir. Ancak 
bilgi işlem merkezi kapasitesi itibariyle sadece Danıştay’ın 

ihtiyacına cevap verebilecek düzeydedir.



III- Alınması önerilen Tedbirler :

Her alanda olduğu gibi idari yargı alanında da 

uyuşmazlıkların gecikmeden ve isabetli bir şekilde halli

suretiyle adaletin sür’atle yerine getirilmesi gerekir.

Danıştay’a temyizen gelen dosyalarla ilk derece açılan 

davaların kısa bir süre içerisinde karara bağlanmasını temin 

edecek kısa vadeli önerileri şu şekilde sıralayabiliriz.

1 - Halen boş bulunan Tetkik Hakimi ve Savcı kadroları, 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca gerekli atamalar yapılarak 

sür’atle doldurulmalıdır. Bu şekilde hem dosyaların biran önce 

karara bağlanması sağlanacak hemde ileriki yıllarda doğması 
muhtemel bu teraküm şimdiden önlenmiş olacaktır.

2- İdari hakimlerle tetkik hakimi ve savcıların meslek

içi eğitimlerine ağırlık verilmeli, idari hizmetlerdeki zaruret

ve gelişmeleri yakından takibedebiİme imkanı sağlayacak eğitim

esasları getirilmeli ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.

3- Bilgi işlem merkezinin kapasitesi arttırılmalıdır. Zira 

idare ve vergi mahkemelerinin ihtiyaç duyduğu emsal kararların 
temini dosyaların çabuk karara bağlanmasını sağlayacağı gibi,



kamu kurum ve kuruluşlarınında benzeri olaylarda daha önce 

verilmiş bulunan Danıştay kararlarının göz önünde tutulması 

suretiyle işlem tesis etmesi ve böylece ihtilafların azalması 
sağlanmış olacaktır.

4- İdare mahkemeleri ve Danıştayla müştereken yapılacak 

bir çalışma ile idari uyuşmazlıkların en çok hangi kanun, tüzük, 

yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerden doğduğu tesbit 

edilerek bunlar yeniden düzenlenmelidir. Böylece idari 
ihtilafların kısmen de olsa azaltılması sağlanabilir.

5- Kamu Yönetiminde yetki ve sorumluluk dağınıklığının 
önlenmesi, idari teşkilat ve yapıda sadelik ve basitlik, idari 
formalitelerin azaltılması, idare sisteminin hızlı, etkili ve 

verimli hale getirilmesi çalışmalarına devam edilmelidir.

6- Bazı idari uyuşmazlıkların adalet mekanizmasına 
gidilmeden daha kaynağında hallini temin etmek üzere kanunlarda 
yer alan bazı müesseselerin örneğin vergi uyuşmazlıklarındaki 
UZLAŞMA yolunun daha yaygın ve müessir bir şekilde işletilmesi 

yolu tercih edilmelidir.

7- Vergi idarelerinin İslahı çalışmalarına hız verilmesi, 
bu alanda tümüyle bilgisayar sistemine geçilmesi, vergi 

incelemesi yapmakla görevli elemanların yetiştirilmesinde daha da 
özen gösterilmesi vergi konusundaki idari uyuşmazlıkları

azaltacak önemli bir gelişme olacaktır.
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8- Kamu görevlilerinin statü hukuku ile ilgili bir 

düzenleyici işlemin iptali halinde bu konuda artık uyuşmazlık 

doğuracak yeni idari işlem tesisinden kaçınılması, benzer 

olaylarda verilmiş ve artık içtihat halini almış yargı 

kararlarının gözönünde bulundurularak bu hususlarda uyuşmazlık 

yaratılmaması.nın temini yoluyla da idari yargının yükü bir 

nisbette azaltılabilir.

9- Kanun tasarılarının, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlar 

kurulunun düzenleyici kararlarının, ilgili mevzuat hazırlayıcı 

birimler arasında yeterli koordinasyon sağlanarak, yorum 

farklarını en az indirici mevzuat yapma tekniği

gel iştirilmelidir.

10- Vatandaşlar ve idarede çalışanları yakından 

ilgilendiren tüzük ve yönetmelikler ile diğer düzenleyici 

işlemlerin yapılması sırasında Danıştay’ın istişari görevinden 

yararlanılmalı, doğacak idari uyuşmazlıkların daha kaynağında 

azaltılması böylece sağlanmalıdır.

11- Düzenleyici işlemlerin yürürlüğe girmesinde olduğu 
gibi, konunun tüm ilgililer tarafından bilinmesinin gerekliği 

nedeniyle Tüzüklerin ve Resmi Gazete ile yayınlanan 

yönetmeliklerin idari yargı kararı ile iptalinin de, Resmi 

Gazetede yayımını sağlayacak yasal düzenleme yapılmalıdır.



12- Nihayet; idarenin hatalı bir işlemini herzaman geri 

alabileceği ilkesini benimsemiş, hukuk devletine samimiyetle 
inanmış yetkililerin varlığı da idari uyuşmazlıkları

azaltabilecek önemli bir etken olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.

ASKERİ YARGITAY

TARİHÇE :

24 Mart 1330 (6 Nisan 1914) tarihinde, 233 sayılı 

geçici kanunla İstanbul’daki Harbiye Nezareti binasında (Şimdiki 

İstanbul Üniversitesi binası) "Divanı-Temyiz-î Askeri” adı 

altında, divanı harblerin kararlarını temyizen tetkik etmek üzere 
bir merci ihdas edilmiş ve bu suretle memleketimizde bu günkü 
anlama uygun düşen bir Askeri Temyiz Mahkemesinin kanuni şekilde 

ilk kuruluşu bu teşkilat ile başlamıştır.

233 Sayılı geçici kanunla kurulmuş olan "Divanı- 
Temyiz-iAskeri' tek daireden oluşmuş iken 6 EKİM 1916 tarih ve 809 
sayılı geçici kanunla teşkilatı genişletilerek iki daire haline 

getirilmiştir.



Birinci Dünya harbi mütereke yıllarında 30 HAZİRAN 

1920 tarihli bir kararname ile "Divanı-Temyizi-Askeri" 

kaldırılarak, görevleri Harbiye Nezaretinin idari bir makamı olan 

"Adliye-i Askeriye Dairesi"ne bağlı dokuz kişiden oluşan 

"Heyet’i Temyiziyye" adlı yeni bir kurula verilmiştir. Ancak 10 

KASIM 1920 tarihli bir kararname ile bu kurulda kaldırılarak 

"Divanı-Temyizi-Askeri"nin teşkili hakkındaki 6 EKİM 1916 tarih 

ve 809 sayılı kararname hükümleri sadece kadrosu azaltılarak 

yeniden yürürlüğe konulmuştur.

Bir süre sonra 20 MAYIS 1922 tarih ve 237 sayılı

kanunla bir Başkan ve dört üyeden oluşan yeni bir "Divanı-

Temyizi-Askeri" kurulmuştur. Bu divan da 22 MAYIS 1930 tarih ve 

1631 sayılı "Askeri Mahkeme Usulü” Kanununun yürürlüğe konması 

ile kaldırılmış ve Askeri Temyiz Mahkemesi kurulmuştur.

İki Daireden teşekkül eden ve her Dairesinde 4 

askeri ve 4 Adli üye bulunan bu yüksek mahkemede Korgeneral ve 

daha üst rütbede bir başkan ile birde 2. başkan ve genellikle 
general rütbesinde üyeler ile doğrudan Milli Savunma Bakanı

tarafından Askeri Temyiz Üyeleri arasından seçilen Savcı

bulunmaktaydı.



1. Kanuni Dayanak

1962 Yılına kadar görev yapan bu yüksek yargı 
organı Türkiye’de Hukuk devletinin ana ilkelerini getiren 1961 
Anayasasının, yargı organının bağımsızlığı ve teminatı 
kurallarına uygun şekilde 4 Aralık 1962 gün ve 127 sayılı kanunla 
reorganizasyona tabi tutularak Başkan ve üyeleri Askeri hakim 
subaylardan oluşan ve her Dairesinde 1 Başkan ile 7 üye bulunan 4 
Daireden ibaret bir Anayasa kuruluşu haline getirilmiştir.

1961 Anayasasını 141. maddesi, diğer bazı maddeleri 
ile birlikte 1971 yılında 1488 sayılı kanunla değiştirilerek yeni 
bazı prensipler getirildiğinden 127 sayılı kanunda değiştirilmesi 
lüzumu belirmiş ve bu nedenle Askeri Yargıtay’ın kuruluşu 
işleyişi, yargılama usullerini kapsayan ve halen yürürlükte 
bulunan 27.6.1972 tarih ve 1600 sayılı "Askeri Yargıtay Kanunu" 
çıkarılmış ve son olarak 11.12.1981 gün ve 2563 sayılı kanunla 
yapılan değişiklikle Daire sayısı beş olmuş, iş hacmine göre 
Askeri Yargıtay Genel Kurulunun teklifi, üzerine H.S.B.lığınca 
Daire sayısıın altıya çıkarılmasına veya dörde indirilmesine 
imkan tanınmıştır.

2- Yapısal Durum :

27.6.1972 gün ve 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanunu 
hükümlerine göre Askeri Yargıtay’ın yapısal durumu şöyledir:



a- Başkanlık :

Askeri Yargıtay’da bir başkan ile bu kanunda belli 

edilen ve ayrıca başkan tarafından verilen görevleri yapmak ve 

yokluğunda kendisine vekalet etmek üzere bir ikinci Başkan 

mevcuttur.

b- Başsavcılık :

Askeri Yargıtay Başsavcılığı; Bir Başsavcı, bir 

Başsavcı Başyardımcısı ile yeteri kadar Başsavcı yardımcılarından 

teşekkül eder.

c- Daireler :

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

(1) Başkan ve (4) üyenin katılmasıyla toplanarak karar ve hüküm 

verir.
d- Daireler Kurulu ;

Askeri Yargıtay Başkanınm Başkanlığında, İkinci 

Başkan, daire Başkanları, kararma itiraz edilen veya direnilen 

Daire hariç olmak üzere Dairelerden ikişer üyenin katılmasıyla 

kurulur.

e- Genel Kurul :

Askeri Yargıtay Genel Kurulu; Başkan, Başsavcı, 

İkinci Başkan, Daire Başkanları ve üyelerin tamamıyla kurulur.



f~ Başkanlar Kurulu :

Askeri Yargıtay Başkanlar kurulu;Başkan, İkinci 

Başkan ve Daire Başkanlarından kurulur.

g- Yüksek Disiplin Kurulu :

Yüksek Disiplin Kurulu; Askeri Yargıtay Başkanı, 
Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanlarından kurulur.

h- Kalemler :

Askeri Yargıtay Başsavcılığı ile her Dairede ve 
ayrıca Daireler Kurulu ile Genel Sekreterlik bünyesinde birer 

kalem teşkilatı mevcuttur. Her kalem teşkilatında (1) Başkatip 

ile yeteri kadar zabıt katibi bulunur.

3- B) Görev ve Yetkileri :

Askeri Yargıtay, Askeri Mahkemelerden verilen

karar ve hükümlerin son inceleme mercii, ayrıca asker kişilerin

kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi

olarak bakmakla yetkili ve görevli bağımsız bir yüksek

mahkemedir.
1600 Sayılı kanuna göre Askeri Yargıtay’ın genel 

olarak görev ve yetkileri şöyle sıralanabilir:

Askeri Mahkemelerden verilen ve kesin olmayan hüküm

ve kararları son yargı yeri olarak inceleyip karara bağlamak,



Askeri Yargıda, kanun hükümlerinin ve hukuk

kurallarının uygulanmasında birliği sağlamak, gerektiğinde

kurulları arasında beliren içtihat uyuşmazlıklarını birleştirmek,

Askeri Yargıtay Başkanının, Başsavcısının, 2. 

Başkanının, Daire Başkanlarinin ve üyelerinin Askeri Yargıtaya

tabi şahsi suçlarına ilişkin ceza davalarına ve kamu davasıyla

birlikte bu suçlardan doğan istirdat ve tazminat davalarına ilk 

ve son yargı yeri olarak bakmaktır.

4- Kadro Durumu :

Uygulanan kadroda; Başkanlık, Başsavcılık ve İkinci 

Başkanlı-k kadroları hakim sınıfından (3) General şeklinde
belirlenmiş olup, bu makamlarda kadro açığı yoktur.

Daire Başkan ve Üyeleri kadrosu hakim sınıfından 40

Albay ve Yarbay şeklinde tesbit edilmiş olup, Eylül 1988
itibariyle bu kadrolarda (5) üye açığı bulunmaktadır.

Başkatip, Zabıt Katibi, Evrak Memuru, Kütüphane

Memuru, arşiv memuru, özlük işleri memuru, teksir memuru, 

mutemet, daktilo memuru, mübaşir ve hademe gibi personel kadrosu 

(64) sivil memur şeklinde belirlenmiştir. Sivil personel sayısı 
yeteriidir.

Başsavcı yardımcılığı kadrosu; (16) askeri Hakim

şeklinde belirlenmiştir.Halen bu kadroda (9) Başsavcı yardımcısı 

bulunmaktadır.



Sıkıyönetim ilanına bağlı olarak Askeri Yargıtay’da 

gerek dosya miktarı gerekse suçluların sayısı ve suçların 

niteliği bakımından artmış olan iş hacmi nedeni ile Askeri 
Yargıtay’daki mevcut Askeri hakim kadrosuyla bu işlerin 

üstesinden gelinmesi imkansız görüldüğünden 2563 sayılı kanun 

gereğince sırf Sıkıyönetim davalarına ilişkin olarak (28) Tetkik 

hakimi ile (9) Cumhuriyet savcısı yardımcısı olmmak üzere toplam 
37 sivil hukukçu geçici surette Askeri Yargıtay’da şu anda görev 

yapmaktadır.

5- D) İş Durumu :

Yıl
1983

1984

1985 
1987

Gelen İş
2528

2768
1519
3776

Yukarıda

Çıkan İş 
2481 

2714 
1444 
3686

Devir
47

54
75
90

büyükbelirtilen dava dosyalarının 
çoğunluğu sıkıyönetim mahkemelerine ait olup, bu dosyaların 1 
klasörle 200 klasör arasında değişen hacimde olduklarını, her bir 
dosyanın sanık sayısının da 1 sanıkla 900 sanık arasında 

değiştiğini vurgulamakta yarar bulunmaktadır.

Bu arada Askeri Yargıtay C.Başsavcılığının iş yükü 

açısından son durumu ise şöyledir:



1.1.1987 Tarihinden 1.1.1988 tarihine kadar Askeri 

Yargıtay Başsavcılığına 1936 adet dava dosyası temyiz encelemesi 

için intikal etmiş olup, geçmiş yıllardan kalan 3989 adet dava 

dosyası da nazara alındığında bu yıl içinde Başsavcılıkta işleme 

tabi dava dosyası adedinin toplam 5925 olduğu anlaşılmıştır.

1987 Yılı sonuna kadar bu dava dosyalarından 3776 

adedi Askeri Yargıtay Başsavcılığınca sonuçlandırılarak Askeri 

Yargıtay Dairelerine sevk edilmiştir. 1987 Yılından 1988 yılına 

incelenmek üzere 29 adedi Sıkıyönetim askeri Mahkemelerine ait 

olmak üzere toplam 2149 adet dava dosyası devir edilmiştir.

Askeri Yargıtay Direler Kuruluna 1987 yılından devir 

edilen 34 adet dava dosyası ile birlikte 1988 yılında 1.7.1988 

tarihine kadar intikal eden toplam 136 adet dava doyasından 82 

adedi yine bu tarihe kadar sonuçlandırılmış olup, 54 adet dava 

dosyası Daireler Kurulunda incelenmek üzere beklemektedir.

6- Eğitim :

Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, 
Daire Başkanları ve Üyeleri’nin mesleki incelemelerde bulunmak, 

kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılara 

katılmak üzere dış ülkeye gönderilmeleri bu güne kadar mümkün 
olmamıştır. Bu konuda 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi, bu kanuna 5 ek madde eklenmesi



hakkında hazırlanan Milli Savunma Bakanlığına gönderilen kanun 
Tasarısında bir madde bulunmaktadır. Ancak anılan kanun tasarısı 
henüz yasalaşmamıştır.

Adalet Bakanlığı sivil memurlarının eğitimleriyle 

ilgili imkanlarından Askeri Yargıda görev yapan sivil
memurlarında yararlandırılması yararlı olacaktır.

7- Bina, Araç Gereç Durumu :

Askeri Yargıtay halen M.S.B.lığı karargahı içinde 
bulunan bir binaya Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile 

paylaşmaktadır. İki Yüksek mahkeme için hiç bir yönü ile yeterli 

olmayan bu binada konferans salonu ve genel kurul toplantısı 
yapılmasına müsait olan bir salon bulunmamaktadır. Bu nedenle 
binanın sadece bir Yüksek Mahkemeye tahsis edilmesi uygun ve 

faydalı olacaktır.

II) SORUNLAR ve ÖNERİLER :

1- 27.6.1972 tarih ve 1600 sayılı Askeri Yargıtay 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bu kanuna 5 ek madde 

eklenmesi ve 26.10.1963 tarih ve 357 sayılı Askeri Hakimler 

Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve 
uygulamalarda görülen aksaklıkları gidereceği, hizmetin daha 

verimli ve gereklerine uygun şekilde yürütülmesini temin 
bakımından faydalı olacağı anılan kanun tasarısı ve gerekçesi 18
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MART 1987 ve 17 TEMMUZ 1987 tarihli yazılarımızın ekinde 

M.S.B.lğma gönderilmiş olmasına rağmen bu güne kadar 

yasalaşmamıştır. Tasarının kanunlaşması halinde Askeri Yargıtay 

çalışmalarında ve uygulamada görülen aksaklıklar giderileceği gibi 

daha verimli çalışma imkanları sağlanacaktır.

2- Ayrıca; 353 Sayılı Askeri Yargılama Usul Kanununda 

aşağıda sıralanan değişiklikler yapılmalıdır.

a- İtiraz kanun yolu CMUK.nun 297-298. madelerindeki 

gibi kural olarak genel olmalı, 353 sayılı kanunun 202. 

maddesi gibi tahdidi olmalıdır. 202. maddedeki tahdidi durum 

zaman zaman mağduriyetlere sebep olmaktadır. C.M.U.K.nunun ilgili 

maddeleri ile paralel hale getirilmelidir.

b- İslahen Onanma müessesesi genişletilmelidir. 

A.Y.U.K.nun 220. maddesinde yer alan hükmün bozulması ve davanın 

esasına da hükmedilecek hallere davanın reddi halinin 
eklenmesiyle birlikte maddenin C.M.U.K.nunun 322. maddesine 3206 

sayılı kanunla yapılan ilavelerdeki hükümlere paralel hale 
getirilmesi zorunlu görülmektedir.

c- Askeri Mahkemece yargılanmakta olan bir sanığın, 

sonradan suçunun 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanununun 
kapsamına girdiğinden bahisle askeri Mahkemelerde görevsizlik 

kararı verilmemeli, Ceza Mahkeme Usul Kanununun 262. maddesindeki 
hükmün benzeri Askeri Yargılama Usul Kanununa da konmalıdır.



d- 353 Sayılı Kanunun 17. maddesinin son fıkrasında yer 

alan "... ancak işlenen askeri bir suç değilse veya askeri bir 

suça bağlı bulunmuyorsa soruşturmaya başlanmış olsa dahi Askeri 

Mahkemenin görevi sona erer" şeklindeki hükmün kaldırılması 

gerekli görülmektedir.

e- Sıkıyönetimin kalkmasını müteakip Sıkıyönetim Askeri 

Mahkemelerinin görevlerinin sona ermesinin sağlanması ve bu 

konudaki 1402 Sayılı kanunun 23. maddesinin kaldırılması 

gerekmektedir. Yine barış zamanında sivil şahısların Askeri 

Mahkemelerde yargılanmaları asgari seviyeye indirilmelidir.

f- 353 Sayılı Kanuna "bu kanunda özel hüküm bulunmayan 

haller de Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanır" 
şeklinde genel bir hüküm konulmasının usul yönünden bir çok 
sorunu halledeceği düşünülmektedir.

3- Hazırlanan yeni TCK. Tasarısı doğrultusunda Askeri 

Ceza Kanunu ve Disiplin Ceza Kanunu Tasarıları yeniden gözden 
geçirilmelidir. Öncelikle ve ivedilikle Askeri Ceza Kanununda 
Astsubayların durumları, vekilin asıl gibi tecziye yetkisini haiz 

olmasına dair hükümler değiştirilmelidir.

4- Ayrıca; Askeri Ceza Kanununda ve 477 sayılı kanunda 

aşağıdaki değişiklikler yapılmalıdır:

- 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunundaki 6 aylık 

dava zamanaşımı süresi TCK.na paralel olarak 1 yıla çıkarılmalıdır



- Askeri Ceza Kanununda yapılacak bir değişiklik ile 

"sırf askeri suç-askeri suç" kavramları kanunla tanımlanmalıdır. 

Bu yolda içtihatlarla kesin bir tanım yapmak mümkün olamamıştır.

- Yeni Ceza Kanunu Tasarısında, dava zamanaşımında 

mücerret sistemin mi, yoksa müşahhas sistemin mi kabul edildiği 

açıkça belirtilmelidir.

- 1402 Sayılı kanunun 17/1 maddesindeki artırma ile 

ilgili eşitsizliğe ve adaletsizliğe neden olan uygulama 

giderilmelidir. Uygulamada görülen aksaklıklar yönünden maddenin 

kaldırılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

5- Anayasal kuruluş olan Askeri Yargıtay’ın da emsali 

yüksek mahkemeler gibi müstakil bir bütçeye kavuşturulmasında 

sayısız fayda bulunmaktadır. Bu yolda yasal düzenleme 

yapılmalıdır.

6- 1600 Sayılı Kanunun 2563 Sayılı Kanunla değişik 14. 

maddesi; Cumhurbaşkanınca Askeri Yargıtay üyeliğine seçilen 

Askeri Hakimlerin atanmaları, Genelkurmay Başkanmın teklifi ve 

Milli Savunma Bakanı ile Başbakanın müşterek kararnamesi ile 
yapılmasını amir olup, Cumhurbaşkanı tarafından kesin olarak 

Askeri Yargıtay Üyeliğine seçilen bir şahıs hakkında ayrıca 

müşterek kararname çıkartılarak atanmasının yapılması, tesbit 

edilen Anayasa sistemine ve espirisine uygun düşmeyen, sadece 

biçimsel nitelikte göreve başlamayı geciktirici bir işlem olarak



görülmektedir. Bu usul, üyeleri Cumhurbaşkanınca seçilen diğer 

yüksek yargı organlarında mevcut değildir.

Ayrıca 1600 Sayılı Askeri Yargıtay Kanununun seçim ve 

atama ile ilgili 12 ve 13. maddelerinde Askeri Yargıtay üyeleri 
bakımından, boşalan yerlere seçim ve atamanın ne zaman yapılacağı 
belirtilmemiştir. Bu husus çalışmaları aksatmakta olduğundan, 

boşalan üyeliklere de bir ay içinde seçim yapılmasını hükmünün 

getirilmesi gerekli görülmektedir.

Nitekim 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

Kanununda böyle bir hüküm mevcuttur.

7- Halen Askeri Yargıtay Daire Başkanlarmın tümü ve 

üyelerin ekserisi, Albaylıkta çok uzun bir süre geçirmiş Askeri 

hakimlerdir.

Çalışma düzeninindeki disiplin ve hiyeraşi açısından 

Askeri Yargıtay’da ki Daire Başkanlarına da terfi imkanı 
sağlıyacak kanuni düzenlemenin yapılması uygun görülmektedir.

8- İçtihatların bilgisayara yüklenmesi ve adalet 

hizmetlerinde bilgisayara geçilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu 
zaman kaybını önleyecek, içtihat birliğini, dolayısıyla adaleti 

sağlayacak çok önemli önlemlerden birisidir.



9- Askeri Yargıtay’ın kuruluş ve çalışmasını düzenleyen 

1600 Sayılı Askeri Yargıtay Kanununda, Yayın işleri ile görevli 

bir kuruluşa yer verilmemiştir. 2792 Sayılı Yargıtay Kanununda 

olduğu gibi bahis konusu kararları toplayıp, özetlerini çıkarmak 

ve yayınlamakla görevlendirilecek Askeri Yargıtay Başkanlığına 

bağlı bir yayın İşleri biriminin kurulması için ilgili kanunda 

yeni bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Yeni yasa 

değişikliği teklifinde buna dair hüküm mevcuttur. Askeri Yargıtay 

Kanun değişikliği yasalaştığı takdirde bu sorun da çözülmüş 

olacaktir.

10- Askeri yargıda çalışan sivil personele, Adalet Yüksek 

Okulunda eğitim görebilmeleri için yeterli kontenjan 

ayrılmalıdır.

DİĞER ÖNERİLER :

1 . EKONOMİK SUÇLAR :

Ekonomimizin kabuk değiştirdiği, serbest piyasa 

ekonomisinin uygulamasına geçildiği ve AT’a giriş aşamasının 

başlatıldığı bu dönemde Orta Avrupa ülkelerindeki modern ekonomik 

suçları da kapsayacak şekilde, yeni TCK.nu tasarısının gözden 

geçirilmesi ve modern ekonomik suçlara yeni TCK. nunda yer 

verilmesi zorunludur.



Gerek yürürlükteki TCK.nunda ve gerekse yeni taslakta, 

modern ekonomik suçlara (Sübvansiyon dolandırıcılığı, kredi 

dolandırıcılığı, şirket yetkililerinin yolsuzluğu ve

usulsüzlükleri vb.) yer verilmemiştir. Ticari defterlerle ilgili 
Türk Ticaret Kanununda yer alan (Md.67) müeyyideler yeterli 
değildir. Ceza Kanunundaki diğer hükümlerle Adaletin tecellisi 

çok güçleşmektedir. Cezanın caydırıcılığı ilkesi işlemez hale 

gelmiştir.

Ekonomik suçlarla ilgili söz konusu düzenlenmenin 

yapılması, gelişen Türkiye’nin yapısına da uygun düşecektir. Batı 
Ülkelerinde bu yoldaki çalışmalar 1960 yılında başlamıştır.

2. AT’A GİRİŞ :

Avrupa Topluluğuna giriş aşamasında bulunduğumuz ve

İnsan Hakları Çağı olarak adlandırılan bu dönemde, insan

haklarıyla ilgili olarak atılan adımlara hızla devam edilmesi,
insan hakları ilkeleriyle bağdaşamayan iç hukuk kurallarının 
ayıklanması yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bu yolda Anayasa 
değişikliklerine de ihtiyaç bulunduğu bilim adamlarınca ileriye 

sürülmektedir.

3. Çevre Sorunu :

Anayasamızın 44, 45, 56 ve 63. maddesine dayanılarak,

şehirleşme ve sanayileşmenin getirdiği hava ve suların 

kirlenmesinin, erezyonun, ormanların ve yeşil alanların



tahribinin, aşırı gürültünün ve çevremizin kirletilmesinin 

önlenmesi, tabiat varlıkları ve güzelikleriyle tarihi çevrenin 

korunması için; ısıtmada doğal-gazdan yararlanılması, kaliteli 

yakıt kullanılması, ağaçlandırma,sanayi tesislerinin artıklarının 

arıtılması gibi idari tedbirlerin yanında ceza hukuku, medeni 

hukuk ve vergi hukuku alanlarında da yasal düzenlemeler 

yapılması, yapılmış olan düzenlemelerin daha da geliştirilmesi 

gerekir. Bunun için Birleşmiş Milletler Çevre Bürosu (ÜNEP) 

Avrupa Konseyi ve Barolar Birliği ve Bonn’daki Çevre Hukuku 

Birliği ile ilişkiler yoğunlaştırılmalı bir Türk Ceza Hukuku 

oluşturularak ilgili Üniversitelerde öğretimi sağlanmalıdır.

4. Devlet Güvenlik Mahkemeleri:

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde derdest dava 

sayısı Mayıs 1988 itibariyle 200’dür. 1990 yılında hatta 1S89

yılında İstanbul’a bir Devlet Güvenlik Mahkemesinin daha 
kurulması zorunludur. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde 

14.6.1988 itibariyle derdest dava sayısı 81’dir. İki yıl sonra 
Ankara’ya da ikinci bir Devlet Güvenlik Mahkemesinin kurulması 

planlanmalıdır.

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bina ve salon durumları 

çok sanıklı ve çok müdafiili bir kısım davalar için yeterli 

değildir. Hatta bazı binalar (Kayseri) ısınma yönünden dahi 

yeterli değildir. Modern Devlet Güvenlik Mahkemesi bina ve 

salonları yapılması zorunludur.



askeri yüksek idare mahkemesi

Yasal Dayanağı :

1961 Anayasasının 140 ncı maddesi 20 EYLÜL 1971 tarih ve 
1488 sayılı Anayasa Değişikliği ile yeniden düzenlenmiş ve Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesinin kurulması öngörülmüştür. Bu düzenlemede 
mahkemenin görevi, "asker kişilerle ilgili idari eylem ve 
işlemlerin yargı denetimi" nin yapılması olarak belirtilmişdir.

1961 Anayasanın birbirini takip eden madde 
numaralarını bozmamak için ve bir ek madde getirilmesi de uygun 

bulunmadığından Askeri Yüksek İdare Mahkemesine zorunlu olarak 

Danıştayla ilgili 140 ncı madde içinde yer verilirken, 1982 
Anayasasının hazırlanışmda Mahkemenin ayrı bir maddede 
düzenlenmesi imkanı bulunmuş ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 
Anayasasının 157 nci maddesinde yer almıştır.

Alt derece makemeleri bulunmayan, ilk ve son derece 
mahkemesi olarak görev yapan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi idari 
rejimi benimsemiş olan ülkemizde idari yargı kesiminde yer alan 

özel görevli bir yüksek mahkemedir.



Anayasal dayanağını açıkladığımız Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi 20 TEMMUZ 1972 tarihli Resmi Gzetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu 

ile kurularak fiilen ve hukuken yargı görevine başlamıştır. Bu 

kanun halen yürürlükte olup, deneyimler ve gereksinimlerden yola 

çıkılarak 1982 yılında 2568 sayılı Kanunla yapılan 

değişikliklerle güncelleştirilmiştir.

2. Tarihçe :

Cumhuriyet döneminde idarenin yargısal denetimi, 669 

sayılı Şurayı Devlet Kanunu ile kurulan Danıştayca 6 TEMMUZ 1927 

tarihinden itibaren fiilen başlanmıştır. Ancak Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin 1 ARALIK 1928 gün ve 457 sayılı yorum kararı 

ile belli bir idari işlemle sınırlı olarak, askeri nitelikli bir 

işlemin Danıştayca denetlenemiyeceği belirtilmiştir. Buna rağmen 

Danıştay yorum kararı kapsamı dışındaki konularda askeri

nitelikli idari davalara bakmaya devam etmiş ise de 1934 yılında

çıkarılan 2515 sayılı Kanunla Milli Savunma Bakanlığında "Zat

İşlerinin Son Tetkik Merci Encümeni" ismi ile kurulan bir 

komisyona asker kişilerin özlük hakları ile ilgili şikayetleri

inceleme görevi verilmiş, bu komisyon kararına karşı da Türkiye 

Büyük Millet Meclisine başvurulabileceği esası getirilerek, 

Danıştayın bu tür davalara bakması önlenmiştir.



"Zat İşlerinin Son Tetkik Mercii Encümeni" dört yıl 

görev yapmış, 1938 yılında 3410 sayılı Kanunla askeri nitelikteki 
idari işlemlerin yargı denetimi Askeri Yargıtaya verilmiştir. 

Askeri Yargıtaym idari davalara bakma görevi 15 yıl sürmüş ve 

1953 tarihinde çıkarılan 6142 sayılı Kanunla görev Askeri 
Yargıtay’dan alınarak Danıştaya verilmiştir.

Danıştay bu görevi 1972 yılına kadar sürdürdükten sonra 

yukarıda belirtilen 1488 sayılı Kanunla Anayasa değişikliği 

yapılmış daha sonra 1982 Anayasası ile askeri nitelikteki idari 
işlem ve eylemlerin yargısal denetimi için askeri idari yargı 
düzeni oluşturulmuş ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
kurulmuştur.

3. Teşkilat ve Kadro :

1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 
2’nci maddesinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM’in) 
teşkilatının Milli Savuma Bakanlığı Kuruluş ve kadrolarında 
gösterileceği yazılıdır.

Aynı Kanunun 3 ncü maddesine göre kadro personeli; AYİM 

Başkanı, Başsavcı Daire Başkanları, Üyeler, Genel Sekreter,
Savcılar, Genel Sekreterlik Personeli, daire Müdürlüğü, tasnif ve 

yayın bürosu ile diğer personelden oluşur.
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AYİM’in organları, 1602 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde 

Daireler, Daireler Kurulu, Başkanlar Kurulu, Yüksek disiplin 

Kurulu ve Genel Kurul şeklinde belirlenmiştir. Kanunun 14 ncü 

maddesi gereğince AYİM’in 2 Dairesi vardır. Anayasanın, 

mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı ilkelerine uygun 

olarak yargı faaliyeti ile ilgili personelin kadroları kanunla 
belirlenmiştir. Bu cümleden olarak 357 sayılı Askeri Hakimler 

kanunun EK-6 ncı maddesi uyarınca AYİM Başkanmın kadrosu Hakim 

Tuğgeneral Tuğamiral veya Tümgeneral- Tümamiral; Başsavcının 

kadrosu Hakim Albay veya Tuğgeneral- Tuğamiral dir.

Keza bir başkan 6 şar üyeden oluşan dairelerde en az 

yarbay rütbesinde birinci sınıfa ayrılmış 4 askeri hakim ile 2 

yılını doldurmuş iki kurmay yarbay yada 3 yılını doldurmuş iki 

kurmay albay üye görev yapabilir. Başkan, Başsavcı ile Daire 
Başkanlarmın askeri hakim sınıfından olması şarttır. (1602 Saylı 
Kanun Md.9)

Dairelerde çoğunluğu askeri hakim sınıfından olmak 

üzere görüşme sayısı beştir. Kararlar oyçokluğu ile verilir. 

(1602 Sayılı Kanun md. 14-7).

Hakim sınıfından olan üyeleri, bu sınıfa mensup başkan 

ve üyelerin tam sayısının salt çoğunluğu ile her boş yer için 

gösterilecek üç aday arasından; hakim sınıfından olmayan üyeleri 

Genel Kurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç aday



arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. AYİM Başkanlığına,

Başsavcılığına, Daire Başkanlıklarına ve üyeliklere atamalar

müşterek kararnameler ile yapılır (1602 Sayılı Kanun Md.9.)

AYİM’in hakim sınıfından olan mesuplar} emekli oluncaya 

dek başka bir göreve atanamaz, hakim sınıfından olmayan üyelerin 

görev süresi ile en fazla dört yıldır.

Gerek askeri hakim sınıfından ve gerek askeri hakim

sınıfından olmayan üye kadrolarında halen herhangi bir açık

bulunmamaktadır.AYİM’in idari personel ihtiyacı Milli Savunma

Bakanlığınca yeterince karşılanmaktadır. Bu yönden bir sorun

söz konusu değildir.

AYİM’de raportörlük ve tetkik hakimliği müessesesi

bulunmamaktadır. Şimdilik buna ihtiyaç da duyulmamaktadır.

Bina Durumu :

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yargıtay ile

birlikte müşterek kullanılan bir binada görev yapmaktadır. 

Sıkıyönetimin yarattğı iş yükü nedeniyle Askeri Yargıtaym sivil 

hakim ve savcılarla takviye edilmesinin yerleşim bakımından bazı 

problemler doğurduğu söylenebilir. Ancak, takviye personelin

zamanla iadesi halinde sorun kendiliğinden çözülecektir.



4. Meslek İçi Eğitim :

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi mensuplarının meslek içi 

eğitimleri konusunda herhangi bir özel düzenleme bulunmadığı 

gibi, bugüne kadar da konu üzerinde bir çalışma yapılmamıştır.

357 Sayılı Askeri Hakimler kanununun bilgi görgülerini 

artırmak veya meslekle ilgili araştırma yapmak yada kurs ve 

öğretim görmek üzere askeri hakimlerin yabancı ülkelere 

gönderilmelerine ilişkin EK-11 ile askeri hakimlerin meslek içi 

eğitimlerini düzenleyen EK-12 nci madelerinin AYİM üyesi askeri 

hakimler hakkında uygulanabileceğini söylemek mümkün değildir.

Askeri hakim adaylarının staj döneminde AYİM’de bir 
aylık staj görmeleri öngörülmüştür.

5. Görev ve Yetkileri :

1961 Anayasasının 140 ncı maddesinde yapılan 
değişiklikle "Asker kişilerle ilgili eylem ve işlemlerin yargı 

denetimi"nin Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde yapılacağı 
öngörülmüşken, Mahkemenin görev alanı "... askeri olmayan 

makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren 

ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan 
uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı 

denetimini ve diğer kanunlarla gösterilen görevleri yapar. Ancak 

askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda, ilgililerin asker



kişi olması şartı aranmaz" şeklinde belirlenmiştir. Böylece 1961 

Anayasasının asker kişilerle ilgili her türlü idari davaya bakma 
görevini Danıştay’dan alarak bunların görüm ve çözümünü Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesine bıraktığı intibaını veren 140 ncı 

maddesine açıklık kazandırılmış, uygulama ve öğreti doğrultusunda 
birlik sağlanmıştır.

1962 Anayasasının 157 nci maddesinde, 1602 Sayılı 
Kanunun 20 nci maddesine 2568 sayılı Kanunla getirilen ve 

yukarıya alınan görev alanı ile ilgili hüküm aynen yer 
almaktadır. Bu hükme göre bir idari davanın AYlM’in görevine 

girebilmesi için idari işlem ve eylemin askeri veya askeri 
olmayan makamlarca tesis edilmiş olunmasına bakılmaksızın;

a. Asker kişileri ilgilendirmesi

b. Askeri hizmete ilişkin olması.
şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
Bu iki koşulun birlikte gerçekleşmesi zorunluğuna yargı kararları 
ile öğretide yer verilmiş bulunmaktadır (1).

(1) Uyuşmazlık Mahkemesinin 18.12.1974 E. 1973/617,K.1974/1817 
Resmi Gazete 12.6.1975-15263; 3.12.1984E.1984/19, K.1984/20 Resmi 
Gazete 31.1.1985-18652; GÖZÜBÜYÜK A.Şeref, AYlM.si ve Görevleri, 
Prof.Dr. Kemal Fikret ARIK’a, Armağan, Ankara 1973 S.114.115; 
DURAN Lütfi, Askeri İdarenin Yargısal Görev ve Yetkisinin 
Sınırları, ORD. Prof. Dr. S.Sami ONAR’a Armağandan Ayrı Basım 
İSTANBUL 1976 S.13



Bununla birlikte idari işlem ve eylemin "asker kişiyi 

ilgilendirmesi" veya "askeri hizmete ilişkin olması" .şartlarının 

ne anlama geldiği sorularına yanıt aranması, kavramlara açıklık 

kazandırılması da bir zorunluluktur. Zira bu kavramlar yeterli 

açıklığı taşımamaktadır.

Asker kişilerin kimler olduğu 1602 sayılı Kanunun 

20’nci maddesinde sayılmıştır.

İdari işlemin asker kişiyi ilgilendirmesi deyiminin,

t- Davacının asker kişi olması, veya

- Davacının asker kişi olup olmadığına bakılmaksızın 

idari işlemin tesisinde bir asker kişinin gözönünde tutulması,

İdari eylemin asker kişiyi ilgilendirmesi deyiminin ise

- Davacının asker kişi olması, yahut

- Eylemin bir asker kişi tarafından yapılması, yada

- Eylemin bir asker kişiye yönelmesi, zarar verici 

etkilerini bu kişinin beden veya mal varlığı sahasında meydana 

getirilmesini ifade ettiği düşünülebilir.

Bu nedenle makemenin görev alanını belirleyecek 

olursak şunları söylemek mümkündür.

1- İdari işlemler açısından

İdari işlemin asker kişiyi ilgilendirmesi 

denildiğinde, idarece işlem tesis edilirken 1602 sayılı Kanunin



20 nci maddesinde sayılan asker kişilerden herhangi birinin 

gözönünde tutulması anlaşılmaktadır. Davacının asker kişi olması 

zorunlu değildir.

İşlemin askeri hizmete ilişkin olması dava konusu 

işlemin mutlaka askeri makamca tesis edilmiş olması anlamına 

gelmez. Böyle bir işlem sivil makamlarca da tesis edilebilir. Bu 
kavram Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluş amacına göre 
beliren bir idari işlem türünü ifade etmektedir. Bunun dışında 

kalan diğer idari işlemler ise ister sivil ister askeri

makamlarca tesis edilsinler sırf idari işlemlerdir. Askeri
hizmete ilişkin idari işlemleri, "İdarece bir asker kişinin

askeri yeterlik ve yetenekleri, tutum ve davranışları, askeri 
geçmişi, hak ve ödevleri gibi durumların askerlik hizmetinin 

amacı, askeri görev yerlerinin özellikleri, askeri kural gerek ve 

gelenekler gözönüne tutularak değerlendirilmesi sonucu tesis 

edilen ve bu nitelikleri itibariyle yargı denetiminin askerlik 
mesleğinin özellikleri açısından uzmanlaşmış hakimlerce 
yapılmasının daha uygun olacağı işlemler" olarak tanımlamak 
mümkündür.

2- İdari eylemin asker kişiyi ilgilendirmesi, eylemin 
bir asker kişiye yönelmesi, zarar verici etkilerini bir asker 
kişinin beden veya mal varlığı sahasında meydana getirmesidir.



Eylemin askeri hizmete ilişkin olması koşuluyla, 

eylemin asker kişilerce oluşturulması veya bir askeri hizmetin 

yerine getirilmesi sırasında oluşması ifade edilmektedir. Askeri 

hizmet vatan savumasına ilişkin faaliyetler olabileceği gibi 

Kanunlarla Silahlı Kuvvetlere verilen görevlerin yerine 

getirilmesi sırasındaki faaliyetler de olabilir.

Askeri nitelikteki idari eylemi, askeri kural; gerek 

ve gelenekler çerçevesinde yürütülen askeri hizmet sırasındaki 

bir hareket, bir tutum veya meydana gelen veya getirilen bir olay 

olarak tanımlamak mümkündür. Eğer bu tür bir olayın zarar verici 

etkileri bir asker kişinin beden veya mal varlığı sahasında 

meydana gelir, yönelmiş olur ise, o asker kişinin olayın 

bütünlüğü içerisindeki tutum ve davranışları da askerlik mesleği 

açısıdan değerlendirileceğinden dava askeri idari yargıda 

çözümlenecektir.

6. İŞ DURUMU :

YIL GELEN İŞ ÇIKAN İŞ DEVİR

1983 827 634 193

1984 737 526 211

1985 859 667 192

1986 742 536 206

1987 782 481 301



7. SORUNLAR :

a- Yargısal Faaliyetlerle İlgili Sorunlar:

1. Anayasanın 40 ncı Maddesinde öngörülen Kanununun
Çıkartılmaması :

Memurların görevleri ile ilgili suçları nedeniyle 
yargılanmaları, Memurup Muhakematı Hakkındaki Kanunda belirtilen 

idari makamların iznine tabi iken, görevleri sırasında veya 

görevleri vesilesi ile yol açtıkları zararlar bakımından hukuki 
sorumlulukları uzun süre ayrı bir rejime tabi tutulmamıştır.

Bu konuda ilk adım 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun 13 ncü maddesi ile atılmıştır. Ancak 657 sayılı Kanunun 

sadece memurlar hakkında uygulanacak bir kanun oluşu karşısında 
13 ’ ncü maddenin memurlar dışındaki kamu görevleleri için 
uygulanmayacağı ileri sürülmüş, ayrıca maddenin "sorumluluk 
kurucu" bir madde olmadığı, sadece usul hükmü niteliği taşıdığı 
belirtilerek kamu görevlilerinin hizmetten ayırabilen kusurları 
ile hizmetten ayrılmayan kusurları kavramına başvurulmuştur. 

Görev kusuru da denilen görevlinin hizmetten ayrılmayan kusuru 
halinde idareye karşı idari yargıda dava açılması, görevlinin 
açıkça ve kolayca hizmetten ayrılabilen tutum ve hataları halinde 

(salt kişisel kusur) ise, memur aleyhine adli yargıda dava 
açılabileceği kabul edilmiş ve yaygın biçimde uygulanmıştır. Kamu 
görevlisinin bilerek ve isteyerek yetkisini kötüye kullanması,



mevzuatta açık ve kesin olarak belirtilen görev ve yetki 

konusunu, sınırlarını aşması, idarenin görev alanı dışına

çıkması, salt kişisel kusura yol açan durumlar olarak kabul

görmüştür.

1982 Anayasası 129 ncu maddenin 5 nci fıkrasında 

"memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırlarken 

işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu 

edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun 

olarak, ancak idare aleyhine açılabilir" hükmü yer almıştır. Bu 

hüküm bir usul hükmü olarak nitelendirilse de; yine Anayasanın 40 

ncı madde 2 ncı fıkrasındaki "Kişinin, resmi görevliler 

tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da kanuna 

göre devletçe tazmin edilir. devletin sorumlu olan ilgili 

görevliye rücu hakkı saklıdır." hükmü, resmi görevlilerin neden 

olduğu zararlar açısından sorumluluk kurucu bir maddedir. Bu

madde resmi görevlilerin haksız işlemler sonucu yol açtığı 
zararlardan Devletin asli biçimde sorumlu olduğunu 

bel i rtmektedi r.
Ancak, Anayasanın 40 ncı maddesinde belirtilen 

Kanun henüz çıkartılmadığı için idarenin bu asli sorumluluğu 
öğreti ve yargı kararlarında genel olaak benimsenmemekte, 

Anayasa’nın 129 ncu maddesinin 5 nci fıkrasındaki hüküm usul 

hükmü niteliğinde görüldüğünden kamu görevlisinin görev 

sırasındaki eylemlerinin yol açtığı zarardan dolayı şahsına karşı 

adliye mahkemelerinde dava açılabilmektedir.



Bu husus bir belirsizlik yaratmaktadır. Aynı 
türden davalara hem adli yargıda, hem de idari yargıda bakılması 

gibi hukuk açısından izahı mümkün olmayan bir durumla 

karşılaşılmakta, görev tartışmaları nedeniyle davalar 

uzayabilmektedir. Ayrıca ve daha önemlisi Anayasa’nm kamu 

görevlilerinin hukuki sorumluluğu ile ilgili buyruğu yerine 

getirilmemektedi r.

2. 492 Sayılı Harçlar Kanunu Gereği Devletin Zararına
Yol Açan Uygulama :

492 Sayılı harçlar Kanununa 2558 sayılı Kanunla 

eklenen (j) bendi genel bütçeye dahil idareleri yargı ve vergi 

itiraz harçlarından istisna kılmıştır.

Yargı Harcı alınmasının nedeni, yargı faaliyetinden 
yararlanan kişilerin bu yararlanmalarının karşılığı olarak 
Devletin yargılama ile ilgili harcamalarına belirli bir oranda 
katılmalarını sağlamak olduğuna göre, Devletin kendi kendine 
ödeme yapması gibi yargı harcının niteliği ile bağdaşmayan 
durumun ortadan kaldırılması yerinde olmuştur.

Bununla birlikte yargı harcının niteliği ile 
bağdaşmayan bir başka uygulamaya devam olunmakta, genel bütçeye 

dahil idarelerin hem büyük miktarlara ulaşan faiz ödemelerine, 
hem de adli işlemlerin uzamasına yol açılmaktadır.
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Sorun şudur; karar ilam harçlarından maktu harçlar 

peşin olarak, nisbi harçlar ise 1/4 oranında peşin, geri kalanı 

kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenmektedir. Karar 

ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmemekte, birbaşka 

deyişle karar tebliğe çıkartılmamaktadır. (Harçlar Kanunu Md. 27- 

28) Harçlar Kanununun 11 nci maddesi ile sağlanan, harcın diğer 

tarafça ödenmesi kolaylığı, harcın davayı açan tarafından 

yatırılması kuralını ortadan kaldırmadığı gibi, diğer taraf olan 

idarenin harçlar Kanunu Md. 11’e dayanarak geri kalan nisbi harcı 

ödemesi genellikle söz konusu edilmemektedir.

Genel bütçeye dahil bir idare aleyhine açılan ve 

nisbi harca tabi davalarda idare aleyhine hüküm verildiğinde 

karar ve ilam harcı Harçlar Kanununun 11 nci maddesi uyarınca 

kural olarak davacı tarafından ödenmesi gerektiğinden özellikle 

idari yargıda önce eksik kalan nisbi harcın davacı tarafından 

tamamlanmasına, sonra da harcın tümünün yargılama gideri olarak 
davalı idareden alınıp davacıya verilmesine hüküm
edilmektedir ki, davacı harcı tamamlayıncaya kadar karar tebliğe 
çıkarılmamakta, daha sonra da davacı yatırdığı tüm harcı 

yargılama gideri olarak geri almaktadır. Düzenlemenin herhangi 
bir faydası olduğunu söylemek olanaksızdır.

Harçlar Kanununun 13 ncü Md. (j) bendindeki "bütün 

işlemleri" ibaresi, idarenin aktif durumda olacağı haller 

şeklinde anlaşılmaya elver'iş1idir. Düzenleme yapılırken Devletin



davacı veya itiraz eden durumunda bulunduğu haller gözönünde 

tutulmuş, davalı olup davanın aleyhine sonuçlanabileceği ihtimali 

gözden kaçırılmıştır. Zaten yargılama usul kanunlarındaki yargı 

harçlarının haksız çıkan tarafa yükletileceği yolundaki hükümler 

Harçlar Kanunu Md. 13/j deki "bütün işlemleri" ibaresinin

idarenin davalı olduğu durumları da kapsadığı biçimde 

yorumlanmasına engeldir.

Kararın yerine getirilmesini geciktiren ve Devletin 

gereksiz yere faiz ödenmesinden başka hiçbir sonuç ve yarar 

sağlamayan bu uygulamanın önlenmesi yararlı olacaktır.

3. Görevli Olmayan Yerlere Açılan Davalar Hakkında 

Verilen Görevsizlik Kararları Üzerine AYİM’de Bir 

Ay İçinde Dava Açılması :

1-602 Sayılı Kanunun 41 nci maddesinde "Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesinin görevine giren uyuşmazlıklarda, Askeri, idari 

ve adli yargı mercilerine açılan davaların görev noktasından 

reddi halinde, bu husustaki kararların ve bunlara karşı Kanun 

yolları varsa süresi içinde olmak şartıyla bu yollara 

başvurulması üzerine, verilen kararların tebliği tarihinden 

itibaren 30 gün içinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava 

açılabilir." denilmiştir.



Uygulamada görevsiz yargı makamlarına açılan davalar 

hakkında verilen kararlar üzerine Yüksek İdare Mahkemesinde bir 

ay içinde açılabilen davaların esastan görümü yapılmakta, şayet 

görevsizlik kararlarının tebliği tarihinden itibaren geçen 30 gün 

içinde dava açılmamış, daha sonra açılmış ise zaman aşımı 

yönünden davanın reddine karar verilmektedir.

Oysa 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 

46’ncı maddesi ile davacılarla verilen görevsizlik kararlarını 60 

gün içinde temyiz hakkı tanınmıştır.

İki hükmün Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde

görevsizlik kararları üzerine açılacak davalar yönünden öngörülen 

süre itibariyle bağdaştığını söylemek olanaksızdır. Bir yandan 

verilen görevsizlik kararının temyiz süresi dolmadan, 30 gün 

içinde görevli mahkemede dava açılmasına kişinin zorlanması tam

bir çelişki teşkil ederken, öte yandan 30 gün içinde açılmayan 

davaların reddi yoluna gidilmesi haksızlıklara vesile olmaktadır.

Konuyla ilgili olarak doktrinde görevli mahkamede 

dava açma süresinin, görevsizlik kararlarının temyizi için 

tanınan sürenin bitmesi tarihinden itibaren başlaması gerektiğini 

Lleri sürenler vardır. (4) Görüşe katılmamak elde değildir. İki 
Kanun arasındaki bariz sayılabilecek çelişkinin giderilmesi

haksızlıkları önlemiş olacaktır.

(4) Prof. Dr. KURU Baki; Hukuk Mahkemeleri Usulü 4 ncü Baskı 1979 
Cilt 1 S. 225-251



4. 357 Sayılı Kanunun Ek-11 ve Ek-12 nci Maddelerinin 

Uygulanmasına Geçilmemesi :

357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun Ek-11 nci 

maddesinde askeri hakimlerin bilgi ve görgülerini artırmak veya 

meslekleri ile ilgili araştırma yapmak ya da kurs ve öğrenim 

görmek için iki yılı aşmamak kaydı ile yabancı memleketlere 

göderilecekleri yazılıdır.

Keza aynı kanunun Ek-12 nci maddesinde askeri 

hakimlerin meslek içi eğitimlere tabi tutulacakları öngörülmüştür.

Bu güne kadar iki konuda da uygulamaya geçilmemesi 

askeri hakimlerin yetiştirilmeleri yönünden eksiklik olarak 

mütalaa edilmektedir.

5. Resmi Gazetenin Yayımlanış Tarzı :

Resmi ilanların resmi gazetede yayınlanması yasal 

bir zorunluluk olmamasına mukabil resmi ilanların

yayınlanmasına fazlası ile yer verildiği günlük gazetenin 

olağandan fazla sayfada çıktığı, gazetenin ilan bölümünün kesilip 

atılması nedeniyle büyük bir kağıt israfına yol açıldığı 

görülmektedir. Sadece 5 Haziran 1988 - 14 Haziran 1988 tarihleri 

arasında 10 günlük kısa bir süreye ilişkin yapılan incelemede 

tümü 592 sahife tutan gazetenin 371 sahifesinin ilanlara 

ayrıldığı gözlenmiştir.



Bu sorun kütüphanecilik bakımından ciltlenme ve

saklama zorluklarına da neden olmaktadır. Bu konuda müelliflerin 

uzun zamandan beri görüşleri bilinmesine karşın sorunun

çözümlenmemesi cihetine gidilmesi düşündürücüdür (1).

7. öneriler :

1. Anayasanın 40 ncı maddesinde çıkartılması

öngörülen Kanunun Üniversite öğretim Üyeleri, Yargıtay, danıştay, 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve ilgili diğer birimler ile

kişilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak, kamu 

görevlilerinin sorumluluklarının usul ve esaslarının

belirliyecek, bir mevzuatın süratle oluşturulması,

2. 492 sayılı Harçlar Kanununun 13/j bendine genel 

bütçeye dahil idareler aleyhine açılan davalarda, idare aleyhine 
herhangi bir meblağa hükümedilmesi halinde davanın bu meblağla 

ilgili kısmının, hüküm verildiği anda kendiliğinden yargı 

harcından müstesna duruma gireceği yolunda eklenecek bir hükümle 
Devletin gördüğü zararlardan korunması,

(1) Prof. Dr. KARAYALÇIN, Yaşar; Ticaret hukuku, Giriş, Ticari 
İşletme 3 ncü baskı 1968, S. 223, not 38-40; AynıKonuda aynı 
yazarın Resmi Gazetinin Yeni Şekli Hakkmdaki Notlar, Ankara 
Barosu Dergisi 178/1, S.38-41; Hukukta Öğretim-Kaynaklar Metot, 
Problem Çözme, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara 1986, S. 46.



3. 1602 sayılı Kanunun 41 nci maddesinde yapılacak 

değişiklik ile, yargı makamlarına açılan davalar üzerine

görevsizlik kararının kesinleşmesi veya bu karar aleyhine, yargı 

yoluna başvurma süresinden sonraki 30 gün içinde dava açılmasına 

olanak sağlanması,

4. 357 Sayılı Kanunun Ek-11 ve Ek-12 nci Maddelerin

de öngörülen Askeri Hakimlerin meslek içi eğitimleri ile ilgili 
çalışmalara gecikilmeden başlanması ve bu suretle Askeri Hakimle

rin mesleğe daha yararlı hale gelmelerinin sağlanması,

5. Resmi Gazetenin yayınlanması hususunda;

a) Gazetede sadece bu gazete ile yayınlanması

gereken konulara yer verilmesi,

b) Gerekiyorsa ilanlar için ayrı bir ilan

gazetesi çıkartılması bu bölümün ilgisi bulunduğu kişi ve
kuruluşlara dağıtılması,

c) Bu yolla Devlete tasaruf etme imkanı yaratılması 
ve ciltleme, muhafaza etme bakımından kolaylıklar getirilmesi,

d) Yargının tüm kollarındaki hakim ve savcılara

ve bunlardan idari görevlerde bulunanlara Resmi Gazete ile yıllık 
çıkan resmi gazete fihristinin ücretsiz olarak gönderilmesi,

böylelikle mevzuat ve mevzuat değişikliklerinin günü gününe

uygulayıcılara ulaştırılması,
Yerinde ve yararlı mütalaa edilmektedir.



UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

1- Kanuni Dayanak :

Anayasanın 158 inci maddesinde, yüksek mahkemeler 

arasında sayılan Uyuşmazlık Mahkemesinin adli, idari ve askeri 

yargı mercileri arasında grev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin 

olarak çözümlemeye yetkili olduğu; Uyuşmazlık Mahkemesiin 

kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişinin 

kanunla düzenleneceği, bu mahkemenin başkanlığını Anayasa 

Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen iiye 

tarafından yapılacağı; ve diğer mahkemeler ile Anayasa Mahkemesi 

arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin 
kararının esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasanın 158 inci maddesine 

istinaden, 2247 sayılı "Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve 

işleyişi Hakkında Kanun"la kurulmuştur.

2- Kuruluş :

Uyuşmazlık Mahkemesiin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında 

Kanunun "Kuruluş" başlıklı 2 nci maddesinde bu mahkemenin kuruluş 
şekline yer verilmiştir.



Söz konusu maddeye göre; Uyuşmazlık Mahkemesi bir başkan 
ile oniki asıl, oniki yedek üyeden teşekkül etmekte ve hukuk ve 

ceza bölümlerine ayrılmaktadır. Hukuk uyuşmazlıkları Hukuk, ceza 

uyuşmazlıkları Ceza Bölümünde karara bağlanmaktadır.

Maddede ayrıca; her bölümün bir başkan ile altı asil üç 
yedek üyeden kurulması, birlikte toplanan hukuk ve ceza 

bölümlerinin Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulunu teşkil 

edecekleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulunun bu Kanunla belli 

edilen görevleri yerine getireceği ve bölümler arasında çıkan 

olumsuz görev uyuşmazlıklarında görevli bölümü tayin edeceği 

hükme bağlanmıştır.

Ayrıca maddede; Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanınm Anayasa 

Mahkemesinde kendi asıl ve yedek üyeleri arasından seçilmesi, 

bolüler ile Genel Kurulun Uyuşmazlık Mahkemesi Başkamdir. 
Başkanlığında toplanacağı ifade edilmiş ve Hukuk Bölümü ile Ceza 
Bölümüne üye seçilmesiyle ilgili prosedüre yer verilmiştir.

3- Kadro Durumu :

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, üyeleri, raportörler 
ve diğer personel asıl bulundukları yargı kurulaşlarının 
kadrolarında olup, ayrıca mahkemenin özel kadrosu yoktur.

f



Gelen, Çıkan ve Bir Sonraki Yıla Devreden İş Durumu:
A) Ceza Bölümü :

Sene : Gelen İş : Çıkan İş :

1984 192 192
1985 149 149
1986 149 149
1987 121 121
1988 45 41

B) Hukuk Bölümü :

Sene : Gelen İş : Çıkan İş :

1984 30 30
1985 31 31
1986 57 57
1987 33 31
1988 2 3 + 2  1 7

4- Bina ve Lojman Durumu :

Mahkeme Teşkilatı halen Adalet Bakanlığının 

kiraladığı bir binada çalışmakta ve toplantılarını Anayasa 

Mahkemesinin toplantı salonunda yapmaktadır.

Mahkeme teşkilatında çalışanlar, esas görevleriyle 
ilgili birimlere ait olan lojmanlarda istifade etmektedirler.



II- Sorun"; ve önerileri

2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve 

İşleyişi Hakkında Kanunun 2 nci madesinin 2592 sayılı Kanunla 

değişik altıncı ve yedinci fıkralarında; Uyuşmazlık Mahkemesi 
Hukuk Bölümüne Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca gösterilecek 

adaylar arasından iki asıl ve iki yedek üyenin, Uyuşmazlık 

Mahkemesi Ceza Bölümüne Yargıtay Ceza Genel Kurulunca gösterilecek 

adaylar arasından üç asıl ve üç yedek üyenin, Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurlunca seçilmesi öngörülmüştür. Bu durum bir 

ölçüde üst merciin denetimi mahiyetini taşımaktadır. Uyuşmazlık 

Mahkemesine Yargıtaydan alınacak üyelerin, doğrudan doğruya 

Yargıtay Genel Kurulunca seçilmesini sağlayacak şekilde yasal 

düzenleme yapılmalıdır.

YÜKSEK SEÇÎM KURULU

1- Kanuni Dayanak :

Anayasanın 79 uncu maddesinde, Yüksek Seçim Kuruluna 

yer verilmiş ve seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve 

gözetimi altında yapılması öngörülmüştür.
Söz konusu madde de Yüksek Seçim Kurulu da ele 

alınmış ve seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimlerin 
düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri 

yapma ve yaptırma, seçim süresince ve Seçimden sonra seçim
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konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları 

inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme ve Anayasa 

değişikliklerine dair Kaunların halkoyuna sunulması işlemlerinin 

yönetimi ve denetleme görevleri bu kurula verilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının 

görev ve yetkilerinin kanunla düzenlenmesi Anayasa gereğidir.

293 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 

Kütükleri Hakkında Kanunda, Yüksek Seçim Kurulu, il seçim 

kurulları ve- ilçe seçim kurullarının kuruluşu işleyişi, görev ve 

yetkileri düzenlenmiştir.

2- Kuruluş :

Yüksek Seçim Kurulunun kuruluş şekli. Anayasanın 79 

uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ve 298 sayılı Kanunun il nci 

maddesinde gösterilmiştir.

Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört 

yedek üyeden oluşmakta, üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay 

Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt 

çoğunluğunun gizli oyu i.le seçilmektedir. Ayrıca bu üyeler, salt 

çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve fcir başkan 

vekili seçmektedirler.



- 103 -
Diğer taraftan, 298 sayılı Kanunun İkinci Bölümü

seçim kurullarına tahsis edilmiş olup, 10’uncu maddesinde seçim 

kurulları, 11*inci maddesinde Yüksek Seçim Kurulu, 15’inci 

maddesinde İl Seçim Kurulları, 18*inci maddesinde İlçe Seçim 

kurulları ile ilgili hükümlere yer verilmiştir.

Bundan ayrı olarak, 298 sayılı Kanunun değişik

28’inci maddesinin (A) bendinde, Yüksek Seçim Kuruluna bağlı

olarak Ankara’da bir "Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile her 

ilçede seçmen kütükleri büroları” teşkil edilmiştir.

3- Kadro Durumu :

Yüksek Seçim Kurulunun Başkan ve üyeleri meslek 

mensuplarından teşekkül ettiği ve asıl görevleriyle ilişkileri 

kesilmediği için ayrı bir kadrolaşma durumu söz konusu değildir.

Yüksek Seçim Kuruluna bağlı merkez ve taşra 

teşkilatı görevlileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

hükümlerine tabidir.

Halen Ankara’da toplam 122 kadroya karşılık fiilen 

çalışan adedi 29 kişidir.

Taşra teşkilatında ise 3401 kadroya karşılık fiilen 

çalışan sayısı 1754’dür.



Kuruluşun çalışma şekli ve görevinin özelliği

itibariyle gelen iş süresinde çıkmakta olduğundan bir devir söz

konusu değildir. Kurula bağlı seçmen kütüğü genel müdürlüğünce 
bilgisayar ortamında merkezi seçmen kütüğü düzenlemesinde

hazırlanan genel sistem çözümleme ve tasarım raporuna göre

öncelikle 1,5- 2,5 milyon seçmen için bir deneme uygulaması 

öngörülmüş, bunun 500.000 seçmenlik kısmı için (Ankara’m Bala, 

Çankaya ve Şereflikoçhisar ilçelerinde) Bilgisayar ortamında 
seçmen kütüğü düzenlenmiştir. Halkoylamasmda bu kütük kullanıl

mıştır. Halkoylaması ve mahalli seçimleri müteakip Ankara’nın 
geri kalan ilçelerinin bilgisayar ortamında seçmen kütükleri 

düzenlenerek pilot uygulama tamamlanacaktır. Pilot uygulamadan 
edinilen bilgiler için de gerektiğinde, tasarım sisteminde yapı
lacak değişiklikle yurt genelinde uygulamaya geçilecektir.

Bilgisayar ortamında düzenlenecek seçmen kütüğü için 
pilot uygulamalara yetecek güçte bilgisayar veri giriş sistemi 

sağlanmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu, kira ile tutulan ve hizmet için 

yetersiz olan bir binada bulunmaktadır.

İlçe Seçmen Kütük Bürolarının geneli Adalet 

binalarında görev yapmaktadır. Istisnaen büyük merkezlerde okul 

binalarından yararlanılmaktaır.



4- Sorunlar :

30 Milyon seçmenlik ülke düzeyinde bilgisayar 

ortamında seçmen kütüğünün düzenlenmesi için,

a- özelikle merkez kadrosu yetersiz kalmaktadır.

b- Personelin idarede devamlılığı sağlanamamaktadır.
c- Seçmen Kütüğü Bürolarının zaman zaman il ve ilçe 

adalet binalarının dışına çıkarılması, hizmeti aksatan başlıca 

etken olmaktadır.

5- öneriler :

1) Özellikle seçmen kütüğü düzenlenmesi görevi 

nedeniyle merkez teşkilatının hizmete yönelik bir binaya ihtiyacı 
bulumaktadır.

2) Merkez teşkilatı kadrosunun özellikle bilgisayar 
kulanan elemanlarla takviyesi ve bu Personelin kurumda 

kalıcılığının sağlanması kesin zorunluluk arzetmektedir.

SAYIŞTAY

1. Kanuni Dayanak :

Sayıştay, Anayasamızın Yargı bölümünde yer alan 

yüksek mali denetim ve yargı organıdır 832 sayılı Kanunla 

kurulmuştur.



Anayasamızın 160 ncı maddesinde Sayıştay; genel ve 

katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumlularının 

hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen

inceleme denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla

görevlendirilmiştir. Maddede ayrıca Sayıştaym kesin hükümleri 

hakkında ilgililerin yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş 

gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere (Sayıştay Temyiz 

Kurulunda) karar düzeltilmesi isteminde bulunabilecekleri; bu 

kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamıyacağı; 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının 

nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, ve diğer özlük 

işleri, Başkan ve üyelerinin teminatının bir kanunla 

düzenleneceği belirtilmiştir.

Sayıştay 1862 yılında Sultan Abdülaziz tarafından 

kabul edilen arz tezkeresi ile kurulmuştur.

1876 tarihli Kanuni Esasinin 105-107 nci, 1924

Anayasasının 100 ncü, 1961 Anayasasının 127 nci ve 1982

Anayasasının 160 nci maddelerinde yer almıştır.

Böylece Kuruluşundan itibaren yargı yetkisini haiz 

bir Aayasal teşkilat hüviyetini muhafaza etmiştir.



2- Görevleri

Sayıştayın Anayasadan, 832 sayılı Sayıştay 

kanunundan ve diğer Kanunlardan kaynaklanan görevleri aşağıda 

özetle sıralanmıştır:

- Genel ve Katma Bütçeli dairelerin, bu dairelerce

kurulmuş sabit veya döner sermayeli veya fon şeklindeki kurum ve 

teşekküllerin, Kaunlarla Sayıştay denetimine tabi tutulan diğer 

kurumların bütün gelir, gider ve mallarını TBMM adına denetlemek,

- Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak,

- Yasalarla verilen inceleme,denetleme ve hükme bağlama 
işlerini yapmak,

- Kesin hesap kanun tasarıları hakkında genel uygunluk 

bildirimi düzenlemek suretiyle bütçenin son denetimini yapacak
olan yasama organına yardımcı olmak,

- Sayıştay denetimine tabi kurumlarca harcamaya ilişkin 
olarak yapılan sözleşmeleri teSıCİl etmek,

- Genel ve katma bütçeli dairelerin kadro ve ödenek

dağıtımı işlemlerini önceden vize etmek,

- Hâzineyi zarara uğratıcı nitelikte görülen yasa, 

tüzük ve yönetmelikleri yasama organına duyurmak,

- İkraz, istikraz, kredi ve avansları denetlemek,



- Bakanlıkların ve Sayıştay’ın denetimine giren öteki 

kurumların mali konularda düzenledikleri yönetmelikler hakkında 
görüş bildirmek,

- Denetim sonucunda gerekli gördüğü hususları yasama 

organına duyurmak,

- Gerektiğinde mali işlere ve hesap usulleriyle gelir 

tahakkuk sistemlerine dair yasama organına rapor vermek,

- İl Özel İdareleri ve belediye hesaplarını denetlemek,

- Mali mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan 

duraksamalar hakkında (Maliye Bakanlığının isteği üzerine) görüş 

bildirmek,

832 sayılı kanununun 29. maddesi uyarınca Sayıştay’a; 

Bakanlık Kurul ve kurumların yetkilileri ve sorumluları ile 
doğrudan yazışma yapmak, gerekli gördüğü belge ve kayıtları 

incelemek ve sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan Kamu 

görevlilerini çağırmak ve bu yerlerden temsilci istemek yetkisi 

veri1mişt i r.
Keza Anayasa ve 832 Sayılı kanunda Sayıştay’ın, sorumluların 

hesap ve işlemlerini yargılamak suretiyle kesin hükme bağlama 

yetkisi yer almaktadır.

3. Teşkilat Kadro ve iş Durumu

Sayıştayın yargı fonksiyonu 8 yargılama dairesi tarafından 

gerçekleştirilmekte, bu dairelerde bir daire başkanı ve altı üye 

bulunmaktadır.



Sayıştay Başkanı ve üyeleri ayrıca Kanunla belirlenmiş 

işlerin görüşülmesi amacıyla Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu 

ve Daireler Kurulu çatısı altında da görev yapmaktadırlar.

Denetim fonksiyonu ise 410 denetçi ve denetçi yardımcısı 

tarafından yerine getirilmektedir. Denetçilerin 110’u yargılama 

ve özel inceleme gruplarında görevli olduğundan, hesap denetimi 

yaklaşık 300 denetçi tarafından yapılmaktadır.

Halen Sayıştaya 10336 saymanlık tarafından hesap 

verilmektedir. Bu saymanlıkların 1179 adedi genel bütçeli, 223 

adedi katma bütçeli, 17 adeti özel bütçeli, 1740 adedi döner 

sermayeli, 179 adedi fon saymanlığı, 1790 adedi belediye ve özel 

idare saymanlığı, 5308 adedi ise mal saymanlığıdır.

4. AET-SAYIŞTAY İLİŞKİLERİ

Avrupa Topluluğu bünyesinde, üye ülkelerin Sayıştaylarından 

seçilen temsilcilerden oluşan bir topluluk Sayıştayı mevcuttur. 
Bu Sayıştay, topluluk gelir ve giderleri yanında zaman zaman üye 
ülkelerin topluluğu ilgilendiren gelir ve giderleri hakkında 

inceleme yapmaktadır.

1987 yılında Avrupa Topluluğu ülkeleri Sayıştayları nezdinde 

yapılan kapsamlı incelemelerin ışığında, Avrupa Topluluğu 
Sayıştayı ile de ilişki kurulması ve denetim sistemlerinin 

Toplulukta uygulanan metodlara yaklaştırılması için çalışmalara 

gecikilmeden başlanılması uygun olacaktır.



5.Sorunlar ve öneriler

A- Sayıştay Kanunundan kaynaklanan sorunlar:

832 sayılı Sayıştay Kanunu; 27.2.1967 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 1260 ve 3162 sayılı Kanunlarla bazı küçük 

değişikliklere uğramış ise de gerek zaman içinde ortaya çıkan 

ihtiyaçlar, gerek 1982 Anayasası doğrultusunda Kanunumuzda 

yapılmasına ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin nedenlerini şöyle 

sıralayabiliriz.

a) Sayıştay Kanunu; yıllık sayman hesaplarının doğruluk ve 

hukukilik yönünden incelenmesi ve kanunlarla tayin edilmiş 

sorumlularının kusursuz sorumluluk esasına göre yargılanmasını 

esas alan bir denetim ve yargılama sistemi öngörmektedir.

Ancak ülkemizde yaklaşık 20 yıldır uygulanan program bütçe 

sistemi, kamu harcamalarında maliyet/fayda mukayesesini baz alan 
bir denetim modelile desteklenmediğinden, klasik bütçeden sadece 

kodifikasyon olarak farklılık arzeden bir sistem haline gelmiştir 
Dünya Sayıştaylarının çoğunda esas olarak uygulanan "Verimlilik 

Etkinlik Tutumluluk" Denetiminin Sayıştayımızca da mevcut 
"hukukilik ve doğruluk denetimi" yanında uygulanması ve bunu 

amaçlayan yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Kaldı 

ki, Avrupa Topluluğu Sayıştayı ve üye ülke Sayıştaylarında bu tür 

bir denetimin varlığı Sayıştayımızın da VET denetimine geçmesini 

zorunlu kılmaktadır.



b) Sayıştay Kanunu’nun 21 nci maddesi, Birinci Başkan’ın 

Sayıştayın en büyük amiri olarak Sayıştaym genel işleyişinden 

sorumlu olduğunu amirdir. Ancak 832 sayılı Karun’da Birinci 

Başkanın Sayıştay Bütçesinin ita amiri olduğu yolunda bir 

ibareye yer verilmemiş olması, uygulamada tereddüt yaratmakta ve 

bu yetki kısmen Birinci Başkan kısmen de TBMM Başkanı tarafından 

kulanılmaktadır. İta Amirliğinin Birinci Başkana ait olması, 21 

maddede yazılı görevlerin yerine getirilmesi bakımından zorunlu 

ve tabii bulunduğundan bu hususta Kanun değişikliğine gerek 

bulunmaktadır.

c) Sayıştay Denetçileri özlük hakları yönünden hakimlerle eş 

statüye tabidir. Ancak yeni düzenlemelerin ayrı ayrı Kanun ve 

K.H.K. 1er ile yapılması, zamanla hakimlere sağlanan bazı özlük 

haklarının Sayıştay Denetçilerine tanınmaması sonucunu 

doğurmuştur. Halen mevcut farklılıkların giderilmesi ve bundan 

Hakim ve Savcılar için özlük haklarında yapılacak düzenlemelerin 

kapsamına Sayıştay Denetçilerin de kendiliğinden dahil edilmesi 

kesin bir zorunluluk arzetmektedir.

Sayıştayın halihazır iş yükü 750 adet denetçi istihdamını 

gerektirmektedir. Ancak 818 adet denetçi kadrosunun mevcut 

olmasına rağmen nitelikli eleman bulunmaması ve özlük haklarının 

yeter sayıda nitelikli eleman temin edecek ölçüde cazip olmaması 

nedenleriyle istenilen işgücü temin edilememektedir.

İdari hizmetler (687) adet memur eliyle yürütülmektedir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



d) Devlet harcamaları ile ilgili olarak yön verici kararlar 

alan ve bu konudaki mevzuatı en doğru ve kapsamlı şekilde derle 

ip yorumlayan Sayıştay’ın düzenli ve idareye yön verici bir yayın 

faaliyeti gerçekleştirmesi bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak 

üzere Sayıştayın bir yayın döner sermaye işletemesi kurmasına 

izin verecek bir kanun değişikliği gerekmektedir.

e) Sayman hesaplarının hukukiliği ve doğruluğundan sorumlu 

olanlar, esas olarak 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu’nun 

22’nci maddesinde, ayrıca Sayıştay kanunu ve diğer mevzuatta 

belirtilmiştir. Sayıştay, sorumluların hizmet kusuru işleyip

işlemediklerine bakmaksızın, ilgililerin tesbit edilen kanunsuz 

veya fazla ödemeden ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumlu

tutulmaları esasına göre tazmin veya beraat hükümleri 

vermektedir. Bu uygulama, hem sorumluların ahizler hakkında 

açtıkları rücu davalarında hem de Sayıştay ilamlarının infazında 

sıkıntılar yaratmaktadır. Devlet harcamalarından kimlerin hangi 

ölçüde sorumlu tutulmaları gerektiği hususu, gene] olar&k ele 

alınmalı, yargılamanın, ödemenin ahizini de kapsayacak şekilde 

ve sorumluluk tevcihinde hizmet kusuru gibi sübjektif unsurları 

gözönüne alarak gerçekleştirilmesini temin etmek üzere, Sayıştay 

Kanunu ile birlikte ilgili diğer kanunları da kapsayacak bir

değişiklik yapılmalıdır.



B- Diğer Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar:

a) Anayasada ve Sayıştay Kanununda yer alan açık hükme 

rağmen, çeşitli kanunlara konan hükümlerle, Sayıştay denetimi 

kapsamında kalması gereken kurum ve kuruluşların denetim kapsamı 

dışında bırakılmaları, sık başvurulan bir uygulama haline 

gelmiştir.

Anayasa çerçevesinde Sayıştay denetimine tabi tutulması 

gereken kurum ve kuruluşların bu denetim kapsamına tabi 

olmamalarına dayanak sağlayan kanun hükümlerini kaldıran bir 

kanun değişikliği yapılmalıdır.

b) Mahalli idarelerin Sayıştay’ca denetlenme esas ve 

usulleri, Anayasamızın 127 nci maddesi doğrultusunda yeniden 

düzenlenme1 idir.

c) Devlet harcamalarında ortaya çıkabilecek fazla veya 

mevzuata aykırı ödemelerden sorumlu tutulacak görevliler ile 

sorumluluk ölçü ve esaslarını belirleyen kanunlar (öncelikle 1050 

sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu) Devlet zararının en kısa sürede 

telafi edilmesini sağlayacak ve hesap sorumlularının adalet 

kavramına uygun bir biçimde yargılanmalarını temin edecek şekilde 

gözden geçirilmelidir.

«M



C-Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar:

a) Hesap Denetleme ve yargılama sürecini kısaltıcı 

tedbirlerin alınması zorunluluk haline gelmiştir.

Denetleme ve yargılama süreci, harcamanın yapıldığı dönemden 

2-3 yıl sonra tamamlandığından ye ilamın da bu süreyi takiben 

tebliğ edilmesi ise ayrı bir zaman aldığından, sorumluların 

bulunması ve ilamın infazında güçlükler çıkmaktadır. Kısa dönem 

inceleme yönteminin yaygınlaştırılması, modern araç ve teçhizat 

kullanımı ve personel desteği ile bu işlemlerin daha kısa sürede 

tamamlanması mümkün bulunmaktadır.

b) Devlet malları ve devlet borçları denetimi ile ilgili 

hesap ve kayıtlar, bu hesap ve kayıtları tutmakla yükümlü 

idarelerce üzerinde kapsamlı bir Sayıştay denetimi yapılacak 

ölçüde sağlıklı ve doğru bir şekilde tutulmamaktadır. Bu nedenle 

Sayıştayın Devlet malları ve boçları üzerindeki denetimi sınırlı 

kalmaktadır. Keza, mevzuat ve denetim elemanından kaynaklanan 

nedenlerle kapsamlı bir gelir denetimi yapılamaması bütçe 

gelirlerinin de gereği gibi denetlenmesine imkan vermemektedir.

c) İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre infazı gereken 

Sayıştay ilamlarının infazının takibi Maliye ve Gümrük 

Bakanlığının görevidir. Ancak, kusursuz sorumluluk müessesesinin 

bazı tereddütler yaratması ve mali sorumluların mal varlıklarımı



çok üstünde tazmin hükümlerine muhatap olabilmeleri, iiama dayalı 

borcun sorumlulardan tahsili aşamasında usulen takibatlar 

yapılmasına yol açmaktadır.

öte yandan, Sayıştay ilamlarının infazı ile ilgili olarak, 

idarelerce, sorumlularca veya ahizlerce adli ve idari yargıda 

açılan davalardan "rücu" davası niteliğinde olmayanlarına da bu 

mahkemelerce bakılması ve o konuda kesinleşmiş Sayıştay ilamı 

olmasına rağmen aksi yönde hüküm tesis edilmesi ciddi bir sorun 

yaratacaktır.

d) Sayıştay’da mevcut olan bilgisayar sisteminin 

genişletilmesine, denetim ve yargılama işlemlerinin halen klasik 

usulerle yapılan bazı kesimlerinde de bilgisayar kullanımasına 

ihtiyaç vardır.

e) Mevcut Sayıştay binası, ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. 

Yeni Sayıştay binası için kamulaştırma işlemleri tamamlanmış 

olup, 1988 yılı sonunda proje ihale aşamasına gelinecektir.

SONUÇ

Altıncı 5 Yıllık Kalkınma Planının uygulanacağı dönemde 

Türkiye; batılı ülkelerle arasında bulunan kalkınma açığını 

kapatmayı ve bütün kurumlan ile Avrupa Topluluğuna entegre 

olmaya hazır bir ülke olmayı amaçlayacaktır.



HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

1. Kanuni Dayanak :

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası1nın 159. maddesi 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ilişkin bulunmaktadır.

13.5.1981 tarihli ve 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu Kanunu ile bu Kanunu değiştiren 3.6.1983 tarihli ve 

2835 sayılı Kanun, sözü edilen Kurulu düzenlemektedir.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun çalışma usullerini 

gösteren İç Yönetmeliği, 2461 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 

üçüncü bendi uyarınca hazırlanmış ve 14.7.1991 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. „

Bu Yönetmeliğin bazı maddeleri, 14.4.1984 gün ve 18372 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikle değişikliğe 
uğramıştır.

2- Kuruluş :

A) Başkan ve Üyeler :

1591 ve 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

Kanununun; 2835 sayılı Kanunla değişik 2, 5,7,8. maddelerinden 

anlaşılacağı üzere: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet



Bakanlığının Başkanlığında, Yargıtay’dan üç asılf ve üç yedek üye, 
Danıştay’dan iki asıl ve iki yedek üye ile Adalet Bakanlığı 

Müsteşar’mdan meydana gelmektedir.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üç asıl ve üç 

yedek üyesi, Yargıtay Genel Kurulunun, iki asıl ve iki yedek 
üyesi Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından her üyelik 

için gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanı’nca dört yıl 
için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Kurul, 

seçimle gelen asıl üyelerin arasından bir Başkanvekili seçer.

B) Raportörler ve Tetkik Hakimleri, Savcılar :
"2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

Kanunu"nun 10. maddesinin son fıkrasında; "Kurul Adalet 

Bakanlığında toplanır. Kurulun işleri Adalet Bakanlığınca 
yürütülür", denilmektedir.

Bu sebeple; Kurulun işleri Adalet Bakanlığı Personel 
Genel Müdürlüğü ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde görevli tetkik 
hakimleri tarafından yürütülmekte olup, Kurul bünyesinde 
müstakilen görevlendirilmiş ve Kurula bağlı Raportörler Ve Tetkik 
Hakimleri ile Savcılar bulunmaktadır.

Kurulun işleri Adalet Bakanlığı Personeli tarafından 
yürütüldüğü için, Kurulun bünyesinde müstakilen görevlendirilmiş 
ve Kurula bağlı Personel bulunmamaktadır.



3. Sorunlar ve öneriler :

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, 1982 tarihli 

Anayasamızda yer alması ve Kurulun görevlerini yerine getirmesi, 

üyelerinin seçim ve çalışma usulleriyle, itirazların Kurul 

bünyesinde incelenmesi esaslarının 2461 sayılı kanunla 

düzenlenmesi yönünden bir sorun bulunmamaktadır.

Ancak, Kurulun kuruluşu, çalışma tarzı birçok 

toplantılarda eleştiri konusu yapılmaktadır.

Bu eleştiriler başlıca şu noktalarda toplanmaktadır.

a. Kurulun hitap ettiği Adli Yargı Hakim ve Savcı 

miktariyle, İdari Yargı Hakim ve Savcı miktarı gözönünde 

bulundurularak mevcut mevzuat değiştirilmeli ve Kurulun 4 asil ve 

4 yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulunun, bir asıl ve bir yedek 

üyesi Danıştay Genel Kurlunun kendi üyeleri araşından,her üyelik 

için gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanı *nca 

seçilmelidir.

b. Cumuhrbaşkanı'nca seçilen bu Kurul üyelerinin Yargıtay 

ve Danıştay’daki görevlerinin devam etmesi böylece hem asil iş 

yerlerinde ve hem Kurul’da çalışmaları bu üyeler yönünden yorucu 

olduğu kadar, bütün mesailerini işlere vermemeleri yüzünden Kurulur 

işlerini menfi yönde etkilediği için mevcut mevzuat 

değiştirilmeli ve Kurul’un seçimle gelen üyelerinin Yargıtay ve 

Danıştay üyeliklerindeki görevleri Kurul’a seçildikleri süre ile 

kısıtlı olarak sona ermelidir.



c. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 12.

maddesinin 4. fıkrasında ifade edilen "İtiraz üzerine verilen 

karar kesindir. Bu karar hakkında başka bir idari yada Kazai
mercie başvurulamaz" hükmü hukuk devleti ve Hakim teminatı ilke

leri gözönünde bulundurularak değiştirilmeli ve Kurul kararlarına 

karşı Yargı mercilerine başvurulabilmesi ilkesi getirilmelidir.

Kurul işlerini yürüten Bakanlık Tetkik Hakimleri ve

Kurul işlerini yürüten Personel yönünden bir sorun sözkonusu

değildir.

Kurulun çalışma tarzı yönünden yapılan eleştiriler

gözönünde tutularak 1982 tarihli Anayasamızın 159. maddesinde ve 

2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda gerekli 

değişiklikler yapılmalıdır.



ADLİ YARGI

1. Kanuni Dayanak :

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 140 nci maddesinin, 

birinci fıkrasında; "Hakimler ve Savcılar adli ve idari yargı . 

hakim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten 

hakim ve savcılar eliyle yürütülür."

142 nci maddesinde de "Mahkemelerin kuruluşu, görev ve 

yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir." 

hükümleri yer almıştır. ^

Ülkemizde Adli Yargı teşkilatı; "8 Nisar, 1340 (1921)

tarihli ve 469 sayılı Mehakimi Şer’iyenin İlgasına ve Mehakim 

Teşkilatına Ait Ahkamı M.uaddil Kanun"la düzenlenmiş ve bu Kanun 

yürürlüğe girdikten sonra 825, 981, 3119 sayılı Kanunlarla, kısmen 

değişikliğe tabi tutulmuştur.



Söz konusu Kanunda ;

- Adli yargı mahkemelerinin yetki derecesi kanunla 
gösterilen sulh mahkemeleri ile bulundukları ilçenin isimleriyle 

anılan asliye mahkemelerinden meydana gelmesi,

- Gerektiğinde asliye mahkemelerinin birden çok dairelere 
ayrılabilmesi,

- Asliye mahkemelerinin, sulh mahkemelerinin selahiyetleri 
haricinde kalan bütün hukuk, ceza ve ticaret davalarına usul ve 

kanuna dayanarak temyizi kabil olmak üzere bakabilmesi,

- Asliye mahkemelerinin ağır ceza davalarına müstakilen 
bakabilmeleri,

öngörülmüş ve asliye mahkemelerinin kuruluş şekilleri ile 
Cumhuriyet savcılarının mahkemeler nezdindeki görevleri 

belirtilmiştir.

Adli Yargı teşkilatımızın esasını teşkil eden bu Kanun 

yanında, Ülkemizde Adli yargının kuruluşuyla ilgili olan mer’i 

Kanunları;

- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında

Kanun,
- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,

- 4784 sayılı Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel 

Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu Kanunu,
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- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

- 3403 sayılı Kadastro Kanunu,

- 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun,

- 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun,

şeklinde bir sıralamaya tabi tutmak mümkün bulunmaktadır.

Adli Yargı teşkilatının kuruluşuna esas teşkil eden ve 

yukarıda öngördüğü esaslara temas olunan 469 sayılı Kanun 

üzerinde gerçekleştirilen kısmi değişikliklerin, bu kanunun 

günümüz şartlarına cevap verdiğini söyleyebilmek mümkün değildir.

Bu görüşten hareketle ve Anayasanın 142 nci maddesinde yer 

alan "Mahkemelerin kuruluş, görev ve yetkileri, işleyişi ve 

yargılama usulleri kanunla düzenlenir" hükmüne istinaden Adalet 

Bakanlığınca hazırlanan "Adliye Mahkemelerinin Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun tasarısı" üzerindeki çalışmalar son 

aşamasına gelmiş bulunmaktaır.

469 sayılı Kanunla kurulmuş olan Adli Yargı mahkemelerinin 

yeniden düzenlenmesi ve bu mahkemelerimizin modern bir teşkilata 

kavuşturulması amacını taşıyan bu Tasarıda;

- îlk derece adliye mahkemeleri ile Cumhuriyet 

Savcılıklarının kurulması, teşkilatlanmaları, görev ve

yetkilerini yeniden düzenlenmesi,



- 1.23 -

- Adliye Mahkemelerinin tek hakimli olması ilkesi 

getirilerek, yıllardır devam eden fiili durumun
hukukileştirilmesi,

- Sulh hukuk, asliye hukuk ile sulh ceza, asliye ceza ve 

ağır ceza mahkemelerinin gösterilmesi,

- Yüksek Yargı Organlarından biri olan ve yargılama 

usulleri, usul kanunlarında belirlenmiş ve özel bir kanuna sahip 

bulunan Yargıtayın Tasarı kapsamı dışında bırakılması,

- Diğer bazı kanunlarla kurulmuş bulunan özel ihtisas 

mahkemelerinin de tasarı bünyesine dahil edilmemesi, 

öngörülmektedir.

Bundan ayrı olarak, asliye ve sulh hukuk mahkemeleri 

ayırımının kaldırılması suretiyle adli yargıda sürat ve 

etkinliğin sağlanmasını temin edecek düzenlemelerin de söz konusu 
Tasarıyla yakın ilişkisi gözönünde tutularak Hukuk Usulü 

Mahkemeleri Kanunu üzerinde Adalet Bakanlığında sürdürülen ön 
çalışmaların seyrine göre, bu Tasarıda da gereken yeni 

düzenlemeler gerçekleştirilecek ve tasarı mümkün olan en kısa 
süre içinde Başbakanlığa takdim kılınacaktır.



2. Kuruluş :

Adli Yargı Mahkemelerinin kuruluş sorunlarını belirlemek 

ve bu sorunların halledilmesi için getirilecek önerileri tesbit 

etmek bakımından Adli yargı mahkemelerinin, "Ceza Mahkemeleri" ve 

"Hukuk Mahkemeleri, olarak iki ayrı grup altında incelenmesi 

gerekli görülmüştür.

Halen Ülkemizde 647 yerde Adli Yargı teşkilatı mevcuttur. 

Kuruluş özelliklerine göre adli yargı mahkemelerinin;

- Ağır ceza mahkemeleri,
- Çift hakimli asliye mahkemeleri,

- Tek Hakimli asliye mahkemeleri,

olmak üzere üçlü bir ayırma tabi tutulduklarını belirtmek 

yerinde olacaktır.

Bu ayırıma göre halen;

- 128 yerde 172 adet ağır ceza mahkemesi,

- 236 yerde 236 adet çift hakimli asliye ceza mahkemesi,
- 281 yerde 181 adet tek hakimli asliye ceza mahkemesi, 

faaliyet göstermektedir.
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CEZA MAHKEMELERİ

A; Kanuni Dayanak :

Anayasamızın 38 inci maddesinde. suç ve cezalara dair 

genel esaslar belirtilmiş olup. Anayasanın 142 inci maddesindeki; 

mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama 

usulleri kanunla düzenlenir şeklindeki hükme ve İ40/1 inci 

maddesindeki; "Hakimler ve Savcılar adli ve idari yargı hakim ve 

savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hakim ve 

savcılar eliyle yürütülür." hükmüne paralel ve aşağıda temas 

olunan met’i mevzuatımız çerçevesinde ceza mahkemeleri 

faal i yetlerini sürdürmektedir.

Ülkemizde ceza mahkemelerinin kanuni dayanağını;

- 469 sayılı Mehakimi Şer’iyenin İlgasına ve Mehakiro

Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanun,

- 5167 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu,

- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,

- 2818 sayılı Karayolları Trafik kanunu,

- 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun,

2253 .sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 

teşkil etmektedir.



Yukarıda ifade olunduğu üzere ceza mahkemelerini de kapsamı

na alan "Adliye Mahkemelerinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun tasarısı" üzerindeki çalışmalar son aşamaya gelmiş 

bulunmaktadır.

B) Kuruluş :
Halen ülkemizde ceza mahkemeleri,

a) Sulh ceza mahkemeleri,
b) Asliye ceza mahkemeleri,
c) Ağır ceza mahkemeleri,
d) Özel ceza mahkemeleri,

- Trafik mahkemeleri,
- İcra tetkik mercii (İcra ceza hakimliği)
- Çocuk mahkemeleri,
- Devlet güvenlik mahkemeleri,

olmak üzere kısımlara ayrılmaktadır.

a) Sulh ceza mahkemeleri :
Sulh ceza mahkemeleri tek hakimli olup, her il ve 

ilçede bir veya işlerin fazla olduğu yerlerde birden fazla 

olmak üzere kurulmuş olup duruşmalarına Cumhuriyet savcısı 

iştirak etmemektedir.

b) Asliye Ceza Mahkemeleri :

825 sayılı Yürürlük Kanununa göre bir başkan ve iki 

üyeden kuruludur. 952 sayılı Kanunla 1927 yılında yapılan 
değişikliklerde, ağır ceza işlerine bakan asliye mahkemelerinin 
üç kişiden teşekkül edeceği açıklanmakta, ağır cezalı olmayan 
işlere bakan asliye mahkemelerinin tek hakimden oluşabileceği 

zimnen kabul edilmektedir.



flalno "toplu asliye ceza mahkemelerinin yerini bir hakimli 
asliye mahkemeleri almıştır.

Her asliye ceza mahkemesi nezdinde bir Cumhuriyet savcısı 

yeteri kadar Cumhuriyet savcı yardımcısı bulunmaktadır.

c) Ağır ceza mahkemeleri :

Kuruluş kanununda müstakil mahkeme olarak ele alınma

mıştır. 3119 sayılı Kanunda, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 421 

inci madesinde yazılı cürümlere ait davaları gören asliye mahke

mesinin bir başkan ile iki üyeden oluşacağı yazılıdır. Buna göre, 

ağır ceza mahkemesi, aslında asliye ceza mahkemesinin bir 

türüdür. Fakat, madde itibariyle yetkisi ayrıldığı için ağır ceza 

mahkemeleri adeta ayrı bir mahkeme gibi işlev görmektedir.

Her ilçede asliye mahkemesi olmakla beraber bunların 

hepsinin ağır cezalık işlerini gören daireleri yoktur.

Bugün müstakil ağır ceza mahkemeleri tam 

teşekküllüdür. Başkan ve üyeleri atanmıştır. Ağır ceza 

mahkemelerinin özel bir savcısı olmayıp, o yer asliye mahkemesi 

nezdindeki Cumhuriyet savcısı, ağır ceza mahkemeleri 

duruşmalarına da iştirak eder.



ı;,. Özel Ceza Mahkemeleri.. : ,? j!(0.v :•
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- Trafik mahkemeleri :

t, 291,8. sayılı Karayel lan Trafik Kanununun 112 nci 

maddesinde yer, alan» : ı "Bu kanundaki, hafif para cessasııu veya

bununla birlikte hafif hapis cezasını, belgelerin geri alınması
; . sis:.! asttm ■ ;'$A ’

ve iptali cezasını veya işyerlerinin kapatılması cezasını

gerektiren suçlarla ilgili davalara trafik ; mahkemelerinde,

bunların bulunmadığı yerlerde yetki Ver i 1 e'tı sulh ceza

mahkemelerinde bakılır'* hükmü karşısi'hda, Adalet Bakanlığınca

yetki- veri 1 en mahkemelerde bü davalara bakılmakta, böyle bir

yetki verilmemiş ise, suç yeri sulh ceza mahkemelerinde davaya

rüyet edilmektedir. B\ı mahkemelere Cumhuriyet savcısının iştirak

etmesi söz konusu değildir.

- tcra tetkik mercii (İcra ceza işleri) :
- , i j ‘ “  - . t  ■rş i vTİah _ a i  ;  M r  Lr-a s \ >  ı.  ?.f>

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 4 ncü maddesinde
.  .  ■  < - r ı i  ."İcra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan

■ >'•<.] . "■ > i i i- ■> V ■ ■
şikayetler ile itirazların tetkik mercii, mahkeme reisi veya 

hakimi ve bulunan yerlerde müstakil icra hakimleri yahut kanun 

mucibince bu vazife kendilerine verilmiş olan hakimlerdir" 

denilmekte, 348 inci maddesinde ise; ceza hususlarında yetkili 

tetkik merciinin, icra takibinin yapıldığı yerdeki merci olduğu 

belirtilmektedir. İcra tetkik merciinin yaptığı duruşmalarada 

Cumhuriyet savcısı katılmamaktadır.



- Çocuk Mahkemeleri :

Ülkemizde çocuk mahkemeleri 7.11.1979 tarihli ve 2253 

sayılı Çoçuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve yargılama Usulleri 
Hakkmdaki Kanuna göre kurulmuştur.

1 Haziran 1982 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bu 

Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre, bütün yurtta çocuk 

mahkemelerinin ve Kanunda yazılı müesseselerin kuruluşu 1.6.1992 

tarihinde tamamlanmış olacaktır.

Halen Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde bu 
mahkemeler kurulmuş ve faaliyete geçmiş bulunmaktadır.

- Devlet Güvenlik Mahkemeleri :

Anayasanın 143 üncü maddesinin birinci fıkrasına 

istinaden çıkarılan 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca kurulan Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri, Ankara, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, İzmir, 
Kayseri,Konya ve Malatya illerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

11 ve İlçelerdeki müstakil ceza mahkemeleri, aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir.



Ceza mahkemeleri İllerde İlçelerde Toplam

Ağır ceza mahkemeleri 106 66 172

Asliye ceza mahkemeleri 132 333 470

Sulh ceza mahkemeleri 107 56 163

Trafik mahkemeleri 3 - 3

İcra mahkemeleri 36 7 43

Çocuk mahkemeleri 4 - 4

Devlet güvenlik mahkemeleri 8 - 8

C- Kadro Durumu:

1988 yılı Bütçe Kanununa göre adli yargıda, 8565 adet hakim 

ve Cumhuriyet savcısı kanuni kadrosu bulunmaktadır.

Halen, 7346 hakim ve Cumhuriyet savcısı fiilen adli yargı 

görevini sürdürmektedir. Ayrıca, bunlardan 15 hakim ile 6 

Cumhuriyet savcısı sıkıyönetim mahkemelerinde; 28 hakim ile 11 

Cumhuriyet savcısı da Askeri Yargıtay’da görev yapmaktadır. Bugün 

için 1219 kadro açıktır.

Bu duruma karşılık bugün 1161 stajyer kanuni kadrosu 

bulunmasına rağmen 765 hakim adayı stajlarına devam etmektedirler.

Adli yargı taşra teşkilatında meslek mensupları dışında 

genellikle personelin atanmaları mahalli Adalet Komisyonları 

tarafından yapılmaktadır. Kanuni personel kadrosu aşağıda 

belirlenmiştir.



Görev Mevcut Kadro
Yazı İşleri müdürü 2493
Yazı İşleri müdür yard.
Zabıt Katibi 10789
Şoför 1108
Mübaşir 2937
Diğer yardımcı personel 5405

D- Hizmet öncesi ve Hizmet İçi Eğitim :

Hizmet öncesi eğitim bakımından adli yargı hakim adayları 

ile Cumhuriyet savcı adayları yönünden bir ayırım yapılmamakta, 

adli yargı hizmetini yürütecek hakim ve Cumhuriyet savcısı 
adayları bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Staj Sistemi :

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 7 nci maddesi 
uyarınca, adaylık dönemini geçerek ehliyetini kanıtlamadıkça hiç 

bir kimsenin hakimlik ve savcılık mesleğine alınması mümkün 
bulunmamaktadır.

3221 sayılı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun 1.1.1986 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Adli ve İdari yargı hakim ve savcı adaylarının yetiştirilmeleri 
bu Kanun çerçevesinde Ankara’da, Adalet Bakanlığına bağlı olarak 

kurulan "Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi”nde sağlanmakta
dır. Bu Kanuna istinaden çıkarılan ''Hakim ve Savcı Adayları 
Eğitim Merkezinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Uygulan

masına Dair Yönetmelik"de, 2.5.1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir
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Buna göre, adli yargı hakim ve savcı adaylarının toplam 

staj dönemi 2 yıl süreli olup, adaylar stajlarının ilk üç ayı ile 
son üç ayını Eğitim Merkezinde yapmakta ve arada kalan birbuçuk 

yıllık dönem içinde Cumhuriyet savcılığında mahkemelerde, diğer 
Adalet dairelerinde çalışmaktadırlar.

Hakim ve savcı adayları, her yıl Adalet Bakanlığınca, 
kadroya göre belirlenen aday sayısı esas tutularak yazılı yarışma 

sınavına ve mülakata alınmakta, başarı gösterenler Eğitim 
Merkezine kabul edilmektedirler. Staj Eğitimi sonunda tekrar 
yazılı sınava tabi tutulan adaylar başarı göstermeleri halinde 

mesleğe kabul edilmekte ve atanmaları gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan İstanbul, Ankara ve İzmir Hukuk 
Fakültelerine bağlı olarak, "Adalet Meslek Okulları" açılmış, iki 
yıl süreli olan bu okullarda İstanbul ve Ankara Meslek Yüksek 
Okulları, ilk mezunlarını 1981 yılında vermiştir. Mezunlar 
sınavsız olarak hizmete alınmış ve Adalet teşkilatının çeşitli 
kademelerinde görev verilmiştir. Bu okullara lise çıkışlılar 
alınmakta adli teşkilatta çalışan personele, üç yılını doldurmak 
kaydıyla kontenjan tanınmaktadır.

Ayrıca, adli yargı hakimleri ve Cumhuriyet savcıları, 
"4489 sayılı Yabancı Memleketlere Gönderilecek Memurlar
Hakkında Kanun" hükümlerindeki koşulların gerçekleşmesi halinde, 
bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere yabancı ülkelere 
gönderilmektedir.



Ayrıca, cumhuriyet savcıları için belli bir plan 
çerçevesinde seminerler periodik olarak Ankara’da Adalet 
Bakanlığında yapılmaktadır.

E- İş Durumu :

A) 1984 yılında ceza mahkemelerine gelen ve çıkan iş adedi :

MAHKEMELER
Geçen Dönemden
Kalan Yeni Gelen TOPLAM ÇIKANLAR DEVİR

Ağır Ceza 31472
Asliye Ceza 169237
Sulh Ceza 185849
İcra Tetkik Cez 5188

35710
223356
496786
17046

67182
392593
682635
22234

35139 32043
219685 172908 
492434 190201 
16302 5932

B) 1985 Yılında ceza mahkemelerine gelen ve çıkan iş adedi

Geçen Dönemden
MAHKEMELER Kalan Yeni Gelen TOPLAM ÇIKANLAR DEVİR
Ağır Ceza 32043 40083 72126 37360 34766
Asliye Ceza 172908 232100 405008 227506 177502
Sulh Ceza 190201 621286 811487 535839 275648
İcra Tetkik Ceza 5932 . . . .  2.4506.. , . 30438 18561 11877



C) 1986 Yılında ceza mahkemelerine gelen ve çıkan iş adedi

MAHKEMELER
Geçen Dönemden
Kalan Yeni Gelen TOPLAM ÇIKANLAR DEVİR

Devlet Güvenlik 185 874 1059 691 368

Ağır Ceza 37466 34394 69160 37537 31632

Asliye Ceza 177502 231274 408776 231705 177071

Sulh Ceza 275648 709826 985474 660016 325458

İcra Tetkik Ceza 11877 105461 117338 81115 36223

Trafik 8856 96814 105670 86730 18940

D) 1987 Yılında ceza mahkemelerine gelen ve çıkan iş adedi :

MAHKEMELER
Geçen Dönemden 
Kalan Yeni Gelen TOPLAM ÇIKANLAR DEVİR

Devlet Güvenlik 368 1055 1423 977 446

Ağır Ceza 31623 32635 64258 36093 28165

Asliye Ceza 177071 232699 409770 238752 171018

Sulh Ceza 325458 634005 959463 659028 300435

İcra Tetkik Ceza 36223 146389 182612 135980 46632

Traf ik 18940 99670 118610 102933 15677

F) Adli Yargı Taşra Teşkilatının Bina ye Lojman Durumu :

Adalet Teşkilatının mevcut bulunduğu 674 yerde 54 adet

Adalet Bakanlığı Bütçesi ile yaptırılmış müstakil adalet binası

bulunmaktadır. 7 yerde ise adalet binası yapım halindedir.



Adalet hizmeti verilen, 345 yerde ihtiyaca yetersiz 
veya kiralanmış bina bulunmaktadır.

Lojman durumu ise Taşra teşkilatında 340 yerde konut 
yaptırılmış ya da satın alınmıştır. 48 yerde konut yapımı 
sürdürülmektedir. 4 yerde konut yapımı 1988 yılı programına 
alınmıştır.

CUMHURİYET SAVCILIKLARI :

1- Kanuni Dayanak :

Ülkemizde, Cumhuriyet savcılıklarının kuruluşları, 469 
Sayılı Mehakimi Şer’iyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına Ait 
Ahkamı Muaddil Kanun çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Buna göre, her il ve ilçede asliye mahkemesi nezdinde 
en az bir Cumhuriyet Savcısı ve iş durumuna göre, yeteri kadar 
Cumhuriyet Savcı yardımcısından müteşekkil Cumhuriyet 
Savcılıkları görev ifa etmektedir.

2- Kuruluş :

Halen ülkemizde, 67 il’de ve bütün ilçelerde toplam 
128 Cumhuriyet savcılığı bulunmaktadır.

3- Kadro Durumu :

Ceza mahkemeleri bölümündeki açıklamalar Cumhuriyet 
Savcıları yönünden de geçerli bulunmaktadır.



Adli yargı taşra teşkilatında hakim ve Cumhuriyet 

savcısı olarak çalışanlar dışındaki personelin atamaları

genellikle mahalli Adalet Komisyonları tarafından yapılmaktadır.

4- Son Beş Yıla Göre Gelen, Çıkan ve Bir Sonraki Yıla 

Devreden İş Durumu :

A) Hazırlık Tahkikatiyla ilgili :

1984 Yılında 

Gelen 1.399.097 

Çıkan 1.373.508 

Devir 473.110

1985 yılında 

Gelen 1.520,429 

Çıkan 1.465.183 

Devir 528.214

1986 Yılında 

Gelen 19.83800 

Çıkan 1.080180 

Devir 203620

1987 Yılında 

Gelen 1.341317 

Çıkan 1.122.076 

Devir 219.241

B) llamatla İlgili :

1986 yılında 
Gelen 1.315.401 

Çıkan 920.062 

Kalan 373.334

1987 yılında 
Gelen 1.586.426 

Çıkan 1.199.175 

Kalan 387.251
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HUKUK MAHKEMELERİ

1. Kanuni Dayanak :

Anayasanın 140 ve 142 nci madde hükümleri, ceza 

mahkemelerinde olduğu gibi, hukuk mahkemelerinin de mesnedini 

teşkil etmektedir.

Ülkemizde hukuk mahkemelerinin kanuni dayanağını;

- 469 sayılı Mehakimi Şeriyenin İlgasına ve Mehakim 

Teşkilatına ait Ahkamı Muadil Kanun,

- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,

- 4784 sayılı Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 

Görev ve Kuruluş Kanunu,

- 3403 sayılı Kadastro Kanunu, 

teşkil etmektedir.
2- Kuruluş :

Halen Ülkemizde hukuk mahkemeleri;

A- Sulh Hukuk mahkemeleri,

B- Asliye Hukuk mahkemeleri,
C- özel Hukuk mahkemeleri,

a- Ticaret mahkemeleri, 

b- İş mahkemeleri,
c- Tapulama (Kadastro) mahkemeleri,

,d- İcra tetkik mercii (İcra hukuk hakimliği) 

olmak üzere kısımlara ayrılmaktadır.



A) Sulh Hukuk Mahkemeleri :

Her il ve ilçede en az bir sulh hukuk mahkemesi vardır. 

Sulh hukuk mahkemeleri bir hakimlidir.

B) Asliye hukuk mahkemeleri :

Her il ve ilçede en az bir asliye hukuk mahkemesi 

mevcuttur. 469 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca asliye 

mahkemelerinin bir başkan ve iki üyeden ibaret bir mahkeme

olması gerekirse de, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki ticaret 

mahkemeleri dışındaki bütün asliye hukuk mahkemeleri, bu şehirde

kiler de dahil olmak üzere tek hakimlidir. Hakim yetersizliğinden 

kaynaklanan bu hal tarzı, 469 sayılı Kanunun Geçici maddesinin 

verdiği bir imkandan istifade edilerek uygulanmaktadır.

Diğer taraftan bugün her ilçede sulh mahkemesi için ayrı, 

asliye mahkemesi için ayrı olmak üzere iki hakim mevcut 
değildir.İşi az olan yerlerde, ilçelerde asliye ve sulh işlerine 

aynı hakim bakmaktadır.

Ayrı bir ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde de bu 

görevler asliye hukuk davalarına bakan hakimler tarafından yerine 

getirilmektedir.



C) özel hukuk mahkemeleri :

a) Ticaret mahkemeleri :

Türk Ticaret Kanununun 5/1 inci maddesinde: "Aksine hüküm 

olmadıkça, dava olunan şeyin değerine göre asliye hukuk ve sulh 

hukuk mahkemesi ticari davalara dahi bakmakla vazifelidir." hükmü 

bulunmaktadır.

Yine aynı madenin 2 nci fıkrasında: "Şu kadar ki; bir

yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin vazifesi 

içinde bulunan ve bu Kanunun 4 maddesi hükmünce ticari sayılan 

davalarla hususi hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek 
diğer işlere ticaret mahkemesinde bakılır." denilmektedir.

Ticaret mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden

oluşmaktadır. Yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı üzere bir

yerde ticaret mahkemesi kurulmuş olsa bile dava olunan şeyin

değeri sulh hukuk mahkemesinin görevine giriyorsa o ticari dava, 

o yerdeki sulh hukuk mahkemesinde görülecektir.

b) İş Mahkemeleri :

30 Ocak 1950 tarih ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri

Kanununun 1/1 inci maddesinde bu mahkemelerin kurulması,

öngörülmüştür. İş mahkemeleri 1971 yılına kadar toplu mahkemeler

olarak çalışmışlardır. Bu mahkemeler bir hakimin başkanlığında



bir iş veren temsilcisi ile bir işçi temsilcisinden oluşmakta, 

idi. Ancak, anayasa mahkemesi, işveren ve işçi temsilcilerinin 

mahkeme heyetinde bulunmalarını Anayasaya aykırı görmüş ve ilgili 

maddeyi iptal ederek yürürlükten kaldırmıştır. Halen iş 

mahkemelerinde bir hakim görev yapmaktadır.

c) Tapulama (Kadastro) mahkemeleri :

28.6.1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanununun 6 ncı 

maddesinde, bu mahkemelerin, bir hakimli ve asliye mahkemesi 

sıfatını haiz olarak ve genel mahkemelere ait olup da bu kanunun 

tatbiki ile ilgili ve işleri tesbit olunan usul ve esaslar 
dairesinde görmek üzere her bölgede kurulması öngörülmüş idi.

Ancak, 9 Temmuz 1987 tarihli ve 19512 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan ve 9 Ekim 1987 tarihinde yürürlüğe giren 

12.6.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 24 üncü 

maddesi gereğince; genel mahkemelere ait olup da bu Kanunun 

uygulanması ile ilgili dava ve işlere, belirlenen usul ve 

esaslara göre bakmak üzere her kadastro bölgesinde tek hakimli ve 

asliye mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda Kadastro mahkemesi 

kurulmuştur.

Diğer taraftan söz konusu 3402 sayılı Kanunun Geçici 1 ııci 

maddesinde de, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş



"Tapulama mahkemeleri"nin, "Kadastro mahkemesi" adını alarak, 

açılmış davaları bu Kanundaki hükümlere göre yürüteceği hükme 

bağlanmıştır.

d) İcra tetkik mercii (İcra hukuk işleri) :

Bu hakimler icra ceza işlerine baktıkları gibi icra hukuk 

işlerine de bakmakla görevlidirler.

Ülkemizde, müstakil hukuk mahkemelerinin toplam adedi :

Hukuk Mahkemeleri İllerde İlçelerde Genel Toplam

Sulh hukuk Mahkemeleri 123 163 286

Asliye Hukuk " 164 369 533

Ticaret 11 - 11

İŞ 38 9 47

İcra( İcra hukuk İşleri) 36 7 43

Tapulama (Kadastro) " 41 154 195

Hukuk Mahkemelerinin kadroları, görevli diğer personel 

durumu, hizmetiçi ve hizmet öncesi eğitim konuları daha önce Ceza 

mahkemeleri kısmında değinilen açıklamalar çerçevesinde olduğu 

için burada tekrarından kaçınılmıştır.
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3- İş Durumu

a) 1984 Yılı Hukuk Mahkemeleri İş Durumu

MAHKEMELER Geçen Dönemde 
Kalan

Yeni Gelen TOPLAM ÇIKANLAR DEVİR

Asliye Hukuk 317416 370504 687920 354384 333536

Sulh Hukuk 119159 341627 460786 329244 131542

İcra Tekkik Huk. 28435 86326 114761 81763 32998

Asliye Ticaret 13913 19092 33005 17273 15732

Tapulama(Kadastro >177416 54417 231833 67472 164361

İş Mahkemeleri 31621 577156 89336 47318 42018

b) 1985 Yılı Hukuk Mahke meleri İş Durumu :

MAHKEMELER
Geçen Dönemde 
Kalan Yeni Gelen Toplam Çıkanlar Devreden

Asliye Hukuk 333536 377169 710705 385662 325043

Sulh Hukuk 131542 434226 565768 383863 181905

İcra Tekkik Hukuk 32998 90582 123580 88708 34872

Asliye Ticaret 15732 16404 19403 12733 12733

Tapulama(Kadastro)164361 73343 237704 71869 165835

İş Mahkemeleri 42018 46288 88306 48568 39738



c) 1S86 Yılı Hukuk Mahkemeleri İş Durumu :

Geçen Dönemden
MAHKEMELER Kalan Yeni Gelen TOPLAM ÇIKANLAR DEVİR

Asliye Hukuk 325043 384762 709805 400014 309791
Sulh Hukuk 181905 444680 626585 441097 185488
İcra Tetkik H. 34872 100598 135470 103994 31476
Asliye Ticaret 12733 17972 30705 18131 12574
Tapulama(Kadastro)16583 5 61383 227218 67938 159280
İş Mahkemeleri 39738 50829 90567 50317 40250

d) 1987 Yılı Hukuk Mahkemeleri İş Durumu :

MAHKEMELER
Geçen Dönemden 
Kalan Yeni Gelen TOPLAM ÇIKANLAR DEVİR

Asliye Hukuk 309791 392949 702740 391519 311221

Sulh Hukuk 185488 423150 608638 440979 167659

İcra Tetkik H. 31476 97414 128890 96768 32122
Asliye Ticaret 12574 23086 35660 21927 13733

Tapulama*Kadastro)159280 54132 213412 59151 154261

İş Mahkemeleri 40250 69746 109996 57443 52553



ADLI YARGI MAHKEMELERİ VE CUMHURİYET SAVCILIKLARI YÖNÜNDEN SORUNLAR:

1 ) Adli Yargı Mahkemelerinin Kuruluşuyla ilgili Kanun 

Tasarısı henüz yasalaşmamıştır.

2- Adli Yargı teşkilatına bağlı olarak görev yapmak üzere

zabıta kuvvetlerinden gerekli sayıda ve nitelikte elemanın

ayrılmamış yani "Adli Zabıta"nın kurulmamış olması, tahkikatın

istenilen süre ve düzeyde gerçekleşmesine engel teşkil etmekte ve 

bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

3- Adli Yargıda halen hakim ve savcı kadroları 

doldurulamamıştır. Yargı mercilerinde işlerin süratle 

sonuçlandırılmasına engel olan bu durum, halledilmesi gereken 

sorunlardan birini teşkil etmektedir.

Bugün Adli yargıda görev ifa eden meslek mensupları

için verilen kanuni kadro miktarı, bu kadrolar dolu olsa dahi 

adaletin en üst düzeyde gerçekleştirilmesini temin bakımından 

yetersizdir.

4 - Mesleğin cazip hale getirilmesi bakımından yetersiz

kalınması meslek mensuplarının, bütçe imkanlarının zorlanarak 

daha iyi ekonomik imkanlara kavuşturulmaması bu sorunun başlıca 

nedenidir .......................



5- Aoii yargıda görev ifa eden personelin de ekonomik 

yönden tatmini edilememeleri, bunların diğer kurumlara geçmelerine 

neden olmakta, bu durum adli hizmetlerin istenilen süratte ve 

etkinlikte gerçekleşmesini engellemektedir.

8- Adalet dairelerinde bulunan "suç eşyası emanet 

memurlukları" bugün için eleman adedi bakımından yetersizdir.

7- Adalet Yüksek Okullarının bugünkü kapasitesi ve 

adetleri yeterli değildir.

8- Yeterli sayıda meslek mensubunun yabancı ülkelere 

gönderilerek mukayeseli hukuk alanında meslek içi eğitimlerinin 

üst düzeyde gerçekleştirilmesi sağlanamamaktadır.

9- Bugün dört yerde kurulmuş bulunan çocuk mahkemelerinin 

bütün yurt sathında kurulamaması, bu mahkemelerin kurulmalarıyla 

ilgili olan amacın gerçekleştirilmesine bir ölçüde engel 

olmaktadır.
Aynı şekilde, Adli yargı personelinin hizmet içi 

eğitimlerini üst düzeyde gerçekleştirilmesi bugüne kadar mümkün 

olamamıştır.

10- Henüz adli teşkilat bulunan her bölgede lojman temini 

gerçekleştirilememiştir.



11- Adalet hizmetlerinin süratli şekilde yürütülmesinde 

araç ve gereç ihtiyacı büyük önem arz etmektedir. Ancak bugün 

için bu ihtiyacın tamamiyle karşılandığını söylemek mümkün 
değildir.

ADLİ YARGI MAHKEMELERİ VE CUMHURİYET SAVCILIKLARI YÖNÜNDEN 

ÖNERİLEN TEDBİRLER

1) Adli Yargı Mahkemeleri Kuruluşuyla ilgili kanunun 
yasalaştırılması sağlanmalıdır.

2- Adli Zabıta Kurulmasıyla ilgili yeni mevzuat 

düzenlemeleri gerçekleştirilmelidir.

3- Adli yargıda meslek mensubu ve personel açıkları en 

kısa sürede doldurulmalı bu amaçla, mesleğin cazip hale 

getirilmesi için gerekli çalışmalar süratle sonuçlandırılmalıdır.

Ayrıca, Adli yargı meslek mensuplarının kanuni 

kadrolarının adedinin de artırılması sağlanmalıdır.

4- Adalet Yüksek Okulu mezunlarının durumu, mezuniyet 
sonrasında istihdam şekilleri, bugüne kadar mezun olanların 
ne kadarının adli yargıda çalıştığının tesbiti ve bu alanda varsa 
olumsuzlukların belirlenerek gereken tedbirlerin oluşturulması 

amacıyla Devlet Planlama Teşkilatının koordinatörlüğünde ilgili 

kuruluşlarca bir araştırma yapılmalıdır.



Bu arada, Adalet Yüksek Okullarının kapasiteleri 

eğitimin niteliğini bozmayacak şekilde artırılmalıdır.

5- Adalet dairelerindeki "Suç eşyası emanet memurlukları" 

için yeterli kadro takviyesi yapılmalıdır.

6- Yeterli sayıda meslek mensubunun yurt dışına belli 

sürelerle gönderilerek mukayeseli hukuk bakımından bilgi ve 

görgüleri artırılmalıdır.

7- Adli yargı personelinin hizmet içi eğitimlerine büyük 

ağırlık verilmelidir.

8- Adli teşkilatın mevcut olduğu her hizmet biriminde 

belli standartlara uygun tefriş işlemi gerçekleştirilmelidir.

9- Bütün illerimizde çocuk mahkemelerinin kurularak 

faaliyete geçirilmeleri temin edilmelidir.

10- Mevcut iş durumu da gözönünde tutularak adli yargı 

mahkemelerinin adedinin artırılması bakımından kuruluş 

çalışmalarına başlanmalıdır.

11- Adli yargıda iş maliyeti (duruşma, dava v.b. gibi) 

üzerinde bir araştırma Adalet Bakanlığınca başlatılmalıdır.



İCRA VE İFLAS DAİRELERİ

1- Kanuni Dayanak:

Yürürlükteki 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

"Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar 

icra dairesi bulunur.

Her icra dairesinde Adalet Bakanlığınca alınacak bir icra 

memuru ile yeteri kadar yardımcı ve mahallince atanacak katip, 

mübaşir ve sair müstahdem bulunur” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan söz konusu Kanunun 2 nci maddesinde;

"Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde lüzumu kadar 

iflas dairesi bulunur.” denilmekte ve İcra ve İflas İşlerinin 

bir dairede birleştirilebileceği hususuna aynı Kanunun 3 üncü 

maddesinde temas edilmektedir.

Ancak, bugün ülkemizde müstakil "İflas Dairesi" 

kurulmamış olup, bu görev icra memurluklarınca yapılmakta, işi 

çok olan yerlerde, icra memurluklarından bazılarına müstakil 

olarak iflas dairesi olarak çalışma yetkisi verilmiş

bulunmaktadır. Nitekim bugün için Ankara’da 1, İstanbul’da 3 adet 

icra dairesi müstakil olarak iflas dairesi görevini

yürütmektedir.



Ayrı-_, 2.10.1932 tarih ve 2215 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak 17.10.1932 günü yürürlüğe girmiş olan "İcra ve İflas 

Kanunu Nizamnamesi" 25.5.1965 tarihinde yürürlüğe giren "İcra ve 
İflas Kanunu Yönetmeliği" uygulanmaktadır.

Adalet Bakanlığınca; günümüz şartlarına cevap vermek 

amacıyla hazırlanan "2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun 

2 nci maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı" 

Başbakanlığa 5.5.1988 tarihinde sunulmuştur.

2- Kuruluş :

Türkiye’de bugün sadece 11 ilçede icra dairesi kurulmamış 

olup bu görev,2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1/3 maddesi 

uyarınca o yerdeki yazı işleri müdürleri tarafından yürütülmekte

dir.

3- Kadro Durumu :
İcra memur ve yardımcılarının kanuni kadrosu ve boş 

kadrolar 1.9.1988 tarihi itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

Görev Ünvanı Kanuni Kadro Dolu Kadro

İcra memuru ve İcra memur 

Yardımcısı

890

513

749

421



İcra memurluklarında çalışan katip ve diğer personel 

mahalli Adalet Komisyonları tarafından ihtiyaca göre tayin edilip 

atandıklarından bu konuda istatistik! bilgi vermek imkanı 

bulunmamaktadır.

4- Eğitim :

İcra memuru ve icra memur yardımcılarının hizmet içi 

eğitimleri Adalet Bakanlığı Eğitim İşleri Genel Müdürlüğünün 

hazırladığı bir plan çerçevesinde, Ankara Çocuk Islahevi Eğitim 

biriminde 3 er aylık süreleri kapsamak üzere yapılmaktadır. İcra 

memur ve yardımcıları kurslarında, Medeni Usul Hukuku, İdare 

Hukuku, Devlet Muhasebe Muamelat Yönetmeliği, İcra ve İflas 

Hukuku ve Kanunu, tüzüğü ve yönetmeliği, Ticaret Hukuku, Ayni 

Haklar ve Borçlar Hukuku, Anayasa. Hukuku dersleri okutulmaktadır.

Diğer personelin hizmet içi eğitimleri ise, ünite

amirlerinin mesleki konularda yönlendirmeleriyle yapılmaktadır.

5- İş Durumu :

GELEN ÇIKAN DEVREDEN

1986 1987 1986 1987 1986 1987

İlamlı Takip 480.943 405.866 230.480 215.440 250.463 235.426

İlamsız Takip 2.417.030 2.429.788 1.137.288 1.161.964 1.279.742 1.267.824

İflas 1.907 1.859 323 357 1.584 1.502

Talimat 625.022 620.970 304.266 303.667 320.756 317.303



6- Sorun ve öneriler :

1. İcra Dairelerimize gelen dosya adetlerinde her geçen 

yıl büyük artışlar görülmektedir.

Bu gün adli teşkilat bulunan her bölgede müstakil icra 

dairesinin kurulmaması bu görevlerin yazı işleri müdür ve 

vekilleri tarafından yürütülmesi işlerin bir ölçüde yavaşlamasına 

sebep olmaktadır. Bu sorunn giderici nitelikli personel takviyesi 

yapılmalı ve yeni icra daireleri kurulmalıdır.

ADLI SİCİL

1- Kanuni Dayanak :

Adli Sicil konusundaki uygulama, 12.9.1944 tarihinde 

yürürlüğe giren "4664 sayılı Adli Sicil Kanunu" ile "Adli Sicil 
Talimatnamesi" hükümlerine göre yapılmaktadır. 4664 sayılı 

Kanunla merkezi ve mahalli adli sicil tesis edilmiş ve böylece 
Türkiye’de ilk defa mahalli adli sicil yanında Merkezi Adli Sicil 

oluşturulmuştur.

Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Adli Sicil ve 

İstatistik Genel Müdürlüğünün görevleri 7.4.1984 tarihli ve 18365 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş 

olan 29.3.1984 tarihli 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde yer almıştır.
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Bu maddeye göre Adli Sicil ve İstatistik Genel

Müdürlüğünün görevleri Adli sicili tutmak, Bakanlığın görev ve 

yetkisine giren konularla ilgili istatistik bilgilerin 

belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi 

ile ilgili hizmetleri yürütmek, Adli sicil ve istatistik 

hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemini 

kurmak ve geliştirmektir.

4664 sayılı Adli Sicil Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten

bu yana geçen 44 yıl içinde değişikliğe tabi tutulmadan

uygulanmakta ve artık günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak 

kalmış bulunmaktadır. özellikle ülkemizin hızla artan nüfusu, 

sosyal ve ekonomik bünyesindeki değişiklikler Adli Sicil 

uygulamasına da yansımış ve insan gücüne dayalı olarak yapılan 

çalışmalar yetersiz kalmıştır.

Adli sicilde otomasyona dayalı olarak yapılacak 

faaliyetlere yasal dayanak sağlanmasını teminen Adalet
Bakanlığınca yeni bir Adli Sicil Kanunu Tasarısı hazırlanmış ve' 

görüşlerinin belirlenmesi için ilgili Bakanlık, kurum ve 

kuruluşlara gönderilmiştir.

Söz konusu Adli Sicil ve Adli İstatistik Kanunu

Tasarısında;



- '.^r’i Kanunda yer almayan ancak, adli sicil kayıtlarına 
dahil edilmesinde fayda mülahaza olunan bazı bilgilerin de adli 

sicil bilgileri arasına alınması, (Anayasa Mahkemesi ve

Yargıtayca verilen kararlar; para cezalarının hürriyeti bağlayıcı 

cezaya çevrildiği hallerde infazın bittiği tarih gibi)

- Adli sicille ilgili bilgilerin sadece doğum yeri 

esasına göre tutulması,

- Suç işledikleri tarihte 15 yaşını doldurmamış

küçüklerin adli sicil kayıtlarına geçirilmiş olup da, mer’i 

Kanuna göre silinmesine imkan olmayan suçlarıyla ilgili sabıka

kayıtlarının silinebilmesi,

- Adli sicillerden çıkarılması gereken bilgilerin, Türk 
Hukuk Mevzuatı çerçevesinde gerekli hallerde kullanılmasını temin 

için beli bir sistem dahilinde muhafaza edilmesi,

- Adli sicil ve adli istatistikle ilgili bilgilerin, 

bilgisayar tekniğiyle muhafaza edilmesi ve talep vukuunda aynı 

sistemin kullanılması suretiyle ilgililere ulaştırılması, 

öngörülmektedir.

2- Kuruluş:

Ülkemizde Adli Sicil;

-Merkezi Adli Sicil,

-Mahalli Adli Sicil,
Olmak üzere ikiye ayrılarak kurulmuştur.



"Merkezi Adli Sicil" Adalet Bakanlığında, Adli Sicil ve 

İstatistik Genel Müdürlüğü bünyesinde; "Mahalli Adli Siciller" 
ise, her Cumhuriyet savcılığında, bu savcılıkların adli yargı 

sınırlarıyla bağlı olmak üzere, o yer nüfusuna kayıtlı kişiler 

yönünden; tutulmaktadır.

3- Kadro Durumu:

Bugün, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün Kanuni 

kadrolarında en önemli boşluklar, bilgisayar programcısı, 

işletmeni ve veri hazırlama elemanlarında görülmektedir. Bunun 
nedeni verilen ücretlerin piyasa rayicinin altında olmasıdır.

4- Eğ itim:

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü üst düzey 
yöneticileri için Başbakanlıkça belirlenen yer ve zamanda Devlet 

Güvenlik Akademisinde, hizmet içi eğitime tabi tutulmaları söz 

konusudur.

Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan tetkik hakimleri 
ise, "4489 sayılı Yabancı Memleketlere Gönderilecek Memurlar 
Hakkında Kanun" hükümlerinde öngörülen koşulların gerçekleşmesi 

halinde, bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere yabancı 
memleketlere gönderilmekte böylece hizmet içi eğitimleri 

sağlanmış bulunmaktadır.



Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan personel, adli yargıda 

görev yapan diğer personele tanınan hizmet öncesi ve hizmet içi 

eğitimden yararlanmaktadırlar.

5.İŞ DURUMU

Sabıka Kaydı
Yıllar Ceza Yerine Getirme Tali Karar Bilgi İstem Sayısı

1983 360631 208423 38837 535880

1984 377211 203891 15355 481596

1985 458589 213635 12976 547113
1986 784252 416593 20155 606012
1987 844065 452523 27163 626524
1988 626478 313379 12224 310632

6- Bina ve Lojman Durumu:

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez 

Binası yeterli olmadığından, Tuna caddesinde No: 10’da Bakanlığın

kendi malı olan bir binada hizmet görmektedir.

Genel • Müdürlüğün üst düzey yöneticileri ile tetkik

hakimleri için yaptırılmış veya satın alınmış konut
bulunmamaktadır. Ancak bunlar Ankara Adliyesi için tahsis edilmiş 
olan % 20 kontenjandan yararlanmaktadırlar.

Personel için herhangi bir tahsis yapılmamışıtr.



7- Sorun ve öneriler :

1) Adli Sicil ve Adli İstatistik Kanunu Tasarısının 

kanunlaştırılması sağlanmalıdır.

2) Otomasyona dayalı çalışmalara başlamış olan adli 

sicil ve istatistik çalışmalarında üst düzeyde teknik personel 

ihtiyacı tam anlamıyla karşılanamamıştır. Görevli meslek 

mensupları ile personelin çağımızın teknolojisine uygun şekilde 

meslek içi eğitimleri de yeterli değildir.

ADLİ TIP

1. Kanuni Dayanak :

Yürürlükteki 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu, 20 Nisan 

1982 tarihli ve 17670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Mayıs 

1982 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bugün 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununa istinaden 

çıkarılan;

- Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği,
- Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmeci Yönetmeliği, 

yürürlükte bulunmaktadır.



2- Kurul»5 :

2659 sayılı Kanunun, "Kuruma Dahil Birimler" başlıklı 3 
üncü maddesinde:

"Adli Tıp Kurumunun; Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Adli Tıp 

Başkanlar Kurulu, Adli Tıp Genel Kurulu, Adli Tıp İhtisas 

Kurumlan, Adli Tıp İhtisas Daireleri, Adli Tıp Kurumu Grup 

Başkanlığı, Adli Tıp Şube Müdürlüklerinden teşekkül ettiği" 

hükme bağlanmıştır. Kanunun 4 üncü maddesinde; "Adli Tıp Kurumu 

Başkanlığının; Adli Tıp Uzmanı bir Başkan, Adli Tıp Uzmanı bir 

Başkan Yardımcısı, hizmetin gerektirdiği ve Yönetmelikte 
gösterilen birim ve müdürlüklerden" oluşacağı; Kanunun 5 inci 
maddesinde; "Adli Tıp Başkanlar kurulunun; Adli Tıp Kurumu 
Başkanmın Başkanlığında, Adli Tıp İhtisas Kurulları 

Başkanlarından" meydana geleceği; Kanunun 6 ncı maddesinde: 
"Adli Tıp Genel Kurulunun; Adli Tıp Kurumu Başkanının 
Başkanlığında, İhtisas Kurulları Başkanları ve üyelerinden, 

oluşacağı ve Genel kurul için yeteri kadar raportör 
bulundurulacağı; Kanunun 7 nci maddesinde "Adli Tıp İhtisas 

kurullarının; 5 ihtisas kuruluna ayrıldığı ve her İhtisas Kurulu 
bir Başkan ile yeteri kadar uzman üyelerden oluşacağı 

öngörülmüştür.

İhtisas Kurullarında yeteri kadar raportör bulundurulur. 

Kanunun 8 inci maddesinde: Morg, Gözlem, Kimyasal Tahliller,

Biyoloji, Fizik İncelemeler, Trafik Dairelerinden ve yönetmelikte



belirtilen şubelerden oluştuğu ve ayrıca her ihtisas dairelerinde 

uzman bir daire başkanı ile sayıları yönetmelikte tesbit edilen 
yeteri kadar uzman bulunacağı;"

Kanunun 9 uncu maddesinde "Adalet Bakanlığının gerekli 

gördüğü yerlerde birden fazla Adli Tıp İhtisas Daireleri 

açılabileceği ve bu daireler açıldığında bu yerlerde ayrıca Adli 

Tıp Grup Başkanlıklarının da kurulacağı; Adli Tıp üyesi yoksa, 

akademik ünvana sahip en kıdemli öğretim üyesi, onun da 

bulunmaması halinde en kıdemli Daire Başkanınm yürüteceği, Grup 

Başkanlıklarının görevleri, çalışma usul ve esasları ile teşkil 

edilecek büroların kuruluşlarının yönetmelikte gösterileceği";

Kanunun 10 uncu maddesinde: "Adli Tıp Şube
Müdürlüklerinin adli tabiblerden başka kimlerden oluşacağı, 
görevleri, çalışma usul ve esasları ile nerelerde 
kurulacaklarının yönetmelikte belirtileceği;"

Hükme bağlanmıştır.

3- Kadro Durumu :

Adli Tıp Kurumunun bugünkü kanuni kadrosu, 343’ü tıp 

adamı, 47 kimyager, 25 laboratuvar 18 hemşire ve 23 ünite şefi 
olmak üzere toplam 456’sı teknik personeldir. Bu kadronun 90 

adedi sağlık sınıfından boş bulunmaktadır. Diğer personel ile 
birlikte toplam 1027 kadronun halen 406’sı açıktır.



4- Eğitim :

Adli Tıp Başkan ve üyeleri esasen uzman kişilerden 

oluştukları için bunların hizmet öncesi eğitimlerinin yapılması 

söz konusu değildir.

Bugün Adli Tıp Kurusunda çalışan tabiplerin doktora ve 

lisanüstü eğitimlerinin yapılmasını sağlayacak çalışmalar ile 

teknik personel ve diğer personelin de hizmet içi eğitimlerinin 

yapılmasını sağlayacak planlama çalışmaları yapılmaktadır.

5- İş Durumu :

Adli Tıp Kurumuna 1987 yılında 71.951 iş gelmiş olup, 

1988 yılında 70.000 civarında iş gelmesi beklenmektedir.

6- Bina ve Lojman Durumu :

Adli Tıp, gelişen ve ilerliyen tıp ve hukuk ilmine daha 
yararlı sonuçlar verebilmesi için geliştirilen laboratuvarlar 
nedeniyle yetersiz hale gelen İstanbul Soğukçeşme’deki binanın 

yerine, inşaatı tamamlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsündeki 
yeni binaları hizmete girmiştir.

Bu arada, Adli Tıp Kurumunda çalışanlar için bugün 

İstanbul’da 33, Ankara’da 4, Adana’da 9, İzmir’de 4 daire tahsis 

edilmiştir.
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CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ

1- Kanuni Dayanak:

1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi
Hakkında Kanunun 1* nci maddesinde: "Türkiye’de her mahkeme

bulunan yerde hapishane ve tevkifhane bulunur." denilmektedir.

Ayrıca, 647 sayılı cezaların infazı hakkında kanunun

11 nci maddesinde: "Çocuk, kadın ve diğer hükümlülere ait

cezaevleri açık, yarıaçık ve kapalı olmak üzere sınıflandırılır." 

hükmü yazılmıştır.

Aynı Kanunun 13 ncü maddesinde ise: "Tutuklular,

hükümlülerden ayrı müesseselerde muhafaza edilirler. Bunlar için 
müstakil bir bina tefriki mümkün olmadığı takdirde bulundukları 

cezaevlerinde kendilerine ayrılan birimlerde kalırlar.

Ancak, hükümlülerle tutukluların birbirleri ile

ihtilaflarına müsaade olunmaz."

Tüzük :

"Ceza İnfaz Kurumlan ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve 
Cezaların İnfazına dair Tüzük"'de; "Ceza infaz kurumlan;
cezaevleri ile ıslahevleridir. Cezaevleri ile Tevkifevleri iıer 
mahkeme bulunan yerde; Islahevleri Adalet Bakanlığınca 

belirtilecek yerlerde kurulur.



Çocuk, Kadın ve diğer hükümlülere ait cezaevleri, açık; 

yarıaçık ve kapalı; olmak üzere sınıflandırılır."

Tüzüğün 3,4,5,9 ncu maddelerinde sırayla, açık, yarıaçık, 

kapalı cezaevleri ile ıslahevlerinin tanımı yapılmıştır.

Buna göre: açık cezaevleri; dıştan koruma ile görevli

personeli bulunmayan ve firara karşı maniaları olmayan 

cezaevieridir i

Yarıaçık cezaevi; dıştan koruma ile görevli personeli 

bulunmayan ve firara karşı çok basit maniaları olan 

cezaevleridir.

Kapalı cezaevi; içten ve dıştan olmak üzere koruma ile 

görevli personeli bulunan ve dışarıyla irtibatı kesilen ve muhkem 

fizik engellerle çevrilen cezaevidir.

Islahevi; suçu işlediği zaman 11 yaşını bitirmiş olup da 15 

yaşını bitirmeyen ve cezanın çektirilmesine başlandığı anda 18 

yaşını doldurmayan küçüklerin cezalarının çektirildiği ceza infaz 

kurumudur.

Tüzüğün 6 ncı maddesinde: Açık, yarıaçık ve kapalı

cezaevleri ile ıslahevlerinin lüzum ve ihtiyaç bulunan yerlerde 

ayrı ayrı kurulabileceği gibi, müdür ve personeli ayrı olmak 

şartıyla bir arada da kuruabileceği vurgulanmıştır.
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Kadın cezaevlerine ilişkin bulunan 7 nci madde de:

"Kadın hükümlülerin hürriyeti bağlayıcı cezaları açık 

yarıaçık ve kapalı kadın cezaevlerinde infaz olunur. Bunlar içiı 

müstakil cezaevleri kurulmadığı takdirde, cezaları diğer 

hükümlülere mahsus cezaevlerinin kadınlara ayrılan kesimlerinde 

infaz olunur." denilmektedir.

Çocuk cezaevlerine ise Tüzüğün 8 nci maddesinde yer verilmiş 

olup bu maddenin birinci fıkrasında:

"Suçu işlediği zaman onbeş yaşını bitirmiş olup da onsekis 

yaşını bitirmeyen ve cezanın çekilmesine başlandığı anda onsekiı 

yaşını doldurmayan hükümlülerin cezaları; açık, yarıaçık ve 

kapalı çocuk ıslahevlerinde infaz olunur. Bunlar için müstakil 

cezaevleri kurulmadığı takdirde cezaları, diğer hükümlülere 

mahsus cezaevlerinin çocuklara ayrılan kesimlerinde çektirilir.'

Yönetmelik:

Müşahede ve Sınıflandırma Merkezlerine Dair Yönetmeliğin 

1 nci maddesinde:

"Münferit hücreleri bulunan müstakil binalarla cezaevinin 

ayrı kesiminde münferit hücreleri olan cezaevleri, birer müşahade 

ve Adalet Bakanlığınca tesbit ve lüzum görülen cezaevleri de 

sınıflandırma merkezi olarak ayrılmıştır."

denilmektedi r.



"Ceza infaz kurumlan iş yurtlan döner sermaye 

yönetmeliği" :

Ceza infaz kurumlannda "Döner sermaye" ile çalışan iş 

yurtlarının kuruluş ve idaresi" Ceza İnfaz Kurumlan İşyurtları 

Döner Sermaye Yönetmeliğinin" "203 ncü maddesinde ele alınmış 

olup söz konusu madde:

"Müessese personeli, mümessil, müdür, müdür muavini, mesul 

muhasip, idare memuru, ambar memuru, ayniyat mutemedi, kantin 

memuru, veznedar, atölye şefi, iş kontrolörü, ustabaşı ve icabına 
gpre tayin edilecek teknik elemanlardan terekküp eder.

" Mümessil ve müdürlük bir şahıs uhdesinde

birleştirilebilir." hükmü taşımaktadır.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyet Anayasa’sının 18 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasında:

"Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya 

tutukluluk süreleri içinde hükümlü ve tutukluların 
çalıştırılmaları; zorla çalıştırma sayılamaz.

denilmiş olup, bu hüküm Anayasa’miza yeni eklenmiştir.



Bunun dışında, 'ceza infaz kurumlan ile tutukevlerinin 

kuruluşuna ilişkin olarak, 1982 Anayasasında herhangi bir yen: 

hükme yer verilmemiştir.

- Diğer taraftan, "1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin 

İdaresi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı", 8.11.1982 tarihinde Başbakanlığa 

sunulmuştur. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, "Ceza infaı 

kurumlan ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına 

Dair Tüzük," çağımızın şartlarına göre yeniden düzenlenecek ve 

modernize edilecektir.

- Ayrıca, "Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait Kanun’ 

tasarısı hazırlanmış, ancak bugüne kadar bir türli 

kanunlaşamamıştır.

2- Kuruluş :

Mevcut kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre ceza infaz 

kurumlarınm, "tutukevleri" ve "ceza infaz kurumlan" olarai 

ayrıldığını ve ceza infaz kurumlarınm da,

a- Cezaevleri
aa- Açık cezaevleri 
bb- Yarıaçık cezaevleri 
cc- Kapalı cezaevleri

b- İslahevleri şeklinde tasnif edilebileceğini

belirtebiliriz.
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İnfaz ve ıslah kurumlan, Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve 

Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Halen 

Ülkemizde 639 adet sivil cezaevi mevcuttur.

Bugün için sivil cezaevlerinin kapasitesi 99155’tir. 

kapasite itibariyle en büyük cezaevi 3392 kişi ile İstanbul 

Bayrampaşa cezaevidir. Cezaevi olmayan ilimiz bulunmamaktadır. 

Cezaevi olmayan 28 ilçe mevcuttur. Ancak buralarda da kiralık 

cezaevi kurulmaya çalışılmaktadır.

Türkiye’de 7 adet açık cezaevi; 25 adet yarıaçık 3 

adet çocuk ıslahevi ve bir çocuk cezaevi vardır. Islahevlerinin 
kapasitesi 200’er kişilik; çocuk cezaevinin kapasitesi de 180 

kişiliktir.

3- Kadro Durumu :

Bugün cezaevlerinde, İnfaz ve koruma memuru ve başmemuru 

kadrosu ile birlikte diğer personelin, kanuni kadrosu; ve fiilen 

görev yapanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



UNVANI ADEDİ DOLU BOŞ

Müdür 500
Sayman 200
tdare Memuru 650
Şoför 550
Ambar Memuru 200
Katip 1267
Mübayaa Memuru 31
Veznedar 30
Tahsildar 30
Tabib 300
Sos.Hizmet Uzmanı 150
Psikolog 150
Veteriner 6
Sağlık Memuru 192
Öğretmen 480
Mühendis 28
Teknisyen 600
Tek.Yrd. 300
Gemi Adamı 2
İn.Kor.B.memuru(Gard ) 4297 
İn.Kor.Memuru (Gard) 213567 
Hizmetli 707
Aşçı 400

382
164
308
351
189
791

3
8
5

238
99
99
3

162
316

8
313
253

2
2902
14745
474
230

118
36
342
199
1 1
476
28
22
21
62
51
51
3
30

164
2 0
287
47

1395
6612
233
170

TOPLAM : 32427 22045 10378

Halen cezaevlerinde, infaz ve koruma başmemuru ve 

memurlarının Kanuni kadroları, fiilen görevde bulunanlar ve boş 

kadrolar şu şekildedir:

İnfaz ve koruma başmemuru ve memuru kanuni kadrosu : 25654 

Fiilen görev yapan infaz ve koruma başmemuru ve memuru adedi 

17.647 Boş kadro sayısı : 8007

4- Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim :

Bu gün 480 kadrolu öğretmen ile Halk Eğitim

Müdürlüklerinden, ortaokul ve liselerden gelen öğretmenin de 

yardımı ile 639 cezaevinde eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.



A- Personel Eğitimi :

Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine göre, 

ceza infaz kurumlan ile tutukevlerinde görev yapan personelin 

hizmet içi eğitimlerinin en iyi bir şekilde yapmalarını sağlamak 

üzere Adalet Bakanlığı bünyesinde çeşitli kurslar
düzenlenmektedir.

Ankara çocuk ıslahevi eğitim biriminde, 1-6 ay süreli 

olarak düzenlenen bu kurslarda psikoloji, krimonoloji, infaz 

hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Döner 

Sermaye, Cezaevi İdaresi konularında dersler verilmekte ayrıca, 

bu konularda pratik çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca, 11 merkezlerinde süreleri 1-6 ay arasında değişen 
infaz ve koruma memuru yetiştirme kursları açılmakta ve bu 

kurslar periodik olarak sürdürülmektedir.

Bunun dışında cezaevlerinin personeline bir plan 
dahilinde 20’şer günlük süreleri kapsayan özel kurslar 
cezaevleri bünyesinde düzenlenmektedir.

B- Hükümlü ve Tutukluların Eğitimi:

Bunların eğitimi;

Okuma yazma kursları, ilkokul ve ortaokul bitirme 

kursları, lise ve dengi okul bitirme kursları, Kültür dersleri, 
üniversiteye giriş için hazırlık kursları, üniversiteye kayıt ve



bulunduğu yerden (Cezaevinden) yüksek tahsil yapma imkanı, meslek 

eğitimi, tiyatro yapma ve yazma çalışmaları, münazara ve bilgi 

yarışmaları, film ve video ile eğitim, müzik, folklor kollarının 

kurularak çalıştırılması, televizyon ve radyo ile eğitim, grup 

terapisi, bireysel terapi çalışmaları, ferdi görüşmeler, kitap ve 

kütüphane ile eğitim psikososyal hizmet programının uygulanması 

ile eğitim, resim karikatür ve hat sanatı ve el sanatları 

çalışmaları ile eğitim, döner sermaye işyurtlarında çalışarak 

meslek öğrenme ve iş ahlakı eğitimi, şeklinde yapılmaktadır.

5- İş Durumu :

Yıl1ar Giren + D ev'i r Çıkan Dev i r

1983 202.483 126.959 75.524

1984 192.637 120.240 72.397

1985 189.257 1 2,0 . 1 7 3 69.084

1986 188.151 137.853 50.298

1987 179.971 130.738 49.233

1988 117.902 (İlk altıay) 68.234 49.668

6- Türkiye’de ceza infaz kurumlarında döner sermayeyle 

çalışan iş yurtları hakkında bilgi :

Ceza infaz kuramlarında mevcut hükümlülerin insan gücü 

kapasitelerinin değerlendirilmesi, iş yurtlarında çalıştırılma

ları ile mümkün olabilmektedir.



2638 c\.,ılı Kanunla, Kamu kuruluşlarına ait toplu hükümlü 

çalıştırma imkanı veren işlerde, hükümlü çalıştırılmasının 

zorunlu hale getirilmesiyle birlikte, bu yöndeki girişimler daha 

da yoğunirştırılmıştır.

tşyurdu Adedi :

1936 143

1987 145

1988 148 (Ağustos Ayı)

Çalıştırılan hükümlü adedi :

1986 86.701
1987 94.116

1988 47.000 (Beş aylık)

148 iş yurdunun her birinde günde ortalama 261 hükümlü 

çalıştırılmakta ve cari mali yılın ilk 6 ayı içinde 579.420.000 
yevmiye x 1050 TL. gündelik - 608.391.000 lira ödenmiş
bulunmaktadır.

7- Bina ve Lojman Durumu :

Ceza adaletinin yerine getirilmesinde hükümlülerin ıslah 

ve yeniden topluma kazandırılmasında çalıştırılarak boş 

zamanlarının ve büyük bir iş potansiyelinin değerlendirilmesinde 

infaz kurumlarınm bina durumunun büyük rolü vardır.



Halen mevcut 639 adet cezaevinin ancak, 465 adedi tip 

cezaevi binası olarak yapılmış bulunmaktadır. 83 adet cezaevi 

özel şahıslara veya amme hükmi şahıslarına ait müsait olmayan 

kiralik binalardan ibarettir. 58 adet cezaevi de Devlete ait 

eski binalarda bulunmaktadır, Bu binalar, değişikliklere rağmen 

cezaevi olarak kullanılmaya gerek sağlık, gerekse, güvenlik 

açısından çok yetersizdir. Halen bunlardan 7 adedi açık, 25 adedi 

yarıaçık cezaevi, 1 adedi çocuk cezaevi, 3 adedi de çocuk

ıslahevi olarak hizmet vermektedir.

Cezaevi ve tevkif evi bulunması gereken 28 yerde ise, 

kiralık bina dahi bulmak mümkün olmadığından, infaz kurumu 

binası mevcut değildir. Günden güne düşen hükümlü ve tutuklu 

sayısı karşısında cezaevlerinin mevcut kapasiteleri yeterli hale 

gelmiş ve bazı bölümleri sınıf, eğitim salonu, konferans

salonu, mescit, kütüphane ve atölyeye çevrilmiştir.

8- Sorunlar :

1. 1721 Sayılı hapishane ve Tevkifhaneler in İdaresi

Hakkında Kanun, 647 Sayılı Cezalarjn İnfazı Hakkında Kanun; ,Ceza 

ve tutukevleri için düzenlenen Mİç Yönetmelik” gibi, halen 

yürürlükte olan mevzuat, genel anlamda günümüz şartlarına ve 

çağdaş infaz anlayışına tam uygun değildir.



Kurumlardan tahliye olarak normal hayata dönen 

hükümlülerin korunmasında, yasal dayanak ile mevcut mevzuatın 

yetersizliği sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

2. Kurumlarda çalışan personelin ücretleri günümüz 

şartları karşısında yetersiz kalmaktadır. Ücretleri sonderece 

düşüktür. Bu durumda kurum personeli maaşlı hükümlüler gibidir. 

Geceli gündüzlü demir kapılar ardında görev yapmaktadır.

3. Tutukluların hükümlülerden ayrı barındırılması, 

bugünkü şartlarda imkansız bulunmaktadır. Ancak hükümlü ve 

tutukluların aynı binada birlikte barındırılması gerek 

tutukluların, gerekse hükümlülerin rehabilitasyonunu olumsuz 

yönde etkilemektedir.

4. Kapalı cezaevlerinin fiziki yapısı, çağdaş infaz 

anlayışına ve rehabilitasyon programlarının uygulanmasına 

elverişli bulunmamaktadır. Spor sahaları, konferans sahaları, 

sınıflar, atölyeler, kütüphaneler, mescid ve banyolar vb. azdır 

yetersizdi r.

5. Her yerde çocuk cezaevlerinin bulunmaması sebebi ile, 

büyüklere mahsus kurumlarda bulunan küçüklerin, büyüklerden 

tamamen ayrı olarak barındırılması gerektiği Tüzükte de 

belirtilmiş olmasına rağmen; az da olsa bazı kurumlarda kurumun 

fiziki yapısı gereği, çocuklarla büyükler bir arada
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bulundurulmaktadır. Bu da küçüklerin çeşitli şekillerde istismar 

edilmesine ve yeniden eğitimlerinin daha da güçleşmesine sebep 

olmaktadır.

6. Kadın hükümlü ve tutuklular için ayrı kurumların 

olmaması, sayıca erkeklerden az olan bu grubun rehabilitasyon ve 

eğitimlerinin ihmal edilmesine yol açmaktadır.

7. 2253 sayılı "Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu Görev ve 

Yargılama Usûlleri hakkında Kanun" yürürlüğe girmiş 

bulunduğundan, bu mahkemelerce verilecek tedbir kararlarında 

çocukların barınma ve ıslahı için öngörülen çocuk bakım ve 

yetiştirme yurtları, gözetim evleri gibi kurumların olmaması, 

kanundan beklenen yararların sağlanmasını engellemektedir.

8. 647 Sayılı Kanunun 4. maddesi, hakimlere, cezaları 

tedbire çevirme yetkisi verdiği halde, bu tedbirlerden tecil ve 

para cezasına çevirme dışındakiler; alt yapısı, ilgili kurumlan 

ve yardımcı kuruluşları oluşturulmadığı için uygulanmamaktadır.

9. 647 Sayılı Kanunun dağınık, anlaşılmaz ve girift olan 

içeriğinin değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

10. Kurumlardaki rehabilitasyon çalışmalarına etkili 

olaci'k kadrolar sayı İtibariyle yetersizdir.



Eğitim faaliyetlerinde gerekli olan usta, öğretici, 

branş öğretmeni, konferans verecek uzman kişiler, kurumlar arası 

işbirliği ve koordinasyon olmadığı için temin edilememektedir.

11. Fakülte ve yüksek okullarda suçluların 

iyileştirilmesi,eğitilmesi gibi, konumuzla ilgili öğretime 

yeterince yer verilmediğinden, nitelikli uzman eleman 

yetişmemekte, Üniversitenin teorik eğitimi, pratik hayata 

uygulanabilir bilgiler ihtiva etmediğinden Üniversitelerde 

yetiştirilen öğrenciler mesleki uygulamalarda başarılı 

olamamaktadır.

12. Personelin hizmet içi eğitimine gereken önem 

verilmemekte, mali imkansızlıklar sebebi ile kısa süreli 

seminerler şeklinde sürdürülen eğitim ise, beklenen yararları 

sağ 1 anlamaktadır.

Ayrıca bu kurslar sonucu başarı gösterenlere üst 

göreve atama ve terfi etme gibi ferdi yararlar temin 

edilmediğinden istenilen sonuç alınamamaktadır.

13. Bazı kuruşlarda koğuşlar çok kalabalık ve havasızdır. 
Yemek, banyo gibi zorunlu ihtiyaçların karşılanması bile bir 

sorun olmaktadır. Koğuşların çok kalabalık oluşu rehabilitasyonu 
engellediği gibi, gerekli disiplinin kurulmasına da engel 
olmaktadır. Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde bina 

sorunları bunun için büyük önem taşımaktadır.



14. Ceza infaz kurumlarırida mahalli memurların 

çalıştırılması sakıncalı olmaktadır. Ayrıca geceli gündüzlü üç 

vardiye halinde çalışılmakta, kurumun şehir dışında olması 

nedeniyle ihtiyacı karşılayacak kadar Lojman bulunmaması 

çözülmesi gereken önemli bir sorun teşkil etmektedir.

15. İşyurtlarında çalışan, tutuklu ve hükümlülerin halı

atölyelerinde olduğu gibi günlük ücretlerinin az olması

gündelik ücretlerinin yanında yeterli prim sisteminin
*

uygulanmaması ve ücretlerinden bir kısmının kendisine bir 

kısmının ailesine verilmemesi bu kişilerin işyurtlarında iyi bir 

seçimle çalıştırılmaması, işi yavaşlatılmalarına ve kaliteli mal 

üretmelerine, çalıştıkları iş kolunu meslek olarak 

benimsemelerine engel teşkil etmektedir.

9- öneriler :

1. Cezaların infazından sonraki korunmaya ait Kanun en 

kısa zamanda yürürlüğe konmalıdır.

2. Çocuk hükümlülerin hükümlülük kayıtları Adli Sicile 

işlenmemeli ve yapılacak çalışma ile önceki yıllara ait kayıtlar 

silinmelidir. (647/7. madde), Bugün tahsilini tamamlasa bile

çocuk hükümlüler Devlet Memurluğuna alınmamaktadır.



3. Açık ve yarıaçık cezaevlerinin sayısı önümüzdeki 5 yıl 
içinde 60’a çıkarılmalıdır. Mevcutların kapasiteleri ve sayıları 

arttırılarak 6’sı açık 15’i yarıaçık toplam 21 cezaevi 

kurulmalıdır.

1989 yılında Adana’da açık Bandırma, Samsun ve 

İstanbul’da yarıaçık, 1990 yılında Manisa’da açık, Uşak, 

Diyarbakır ve K. Maraş’da yarıaçık, 1991 yılında Malatya’da açık 

Bursa, Siirt ve Kastamonu’da yarıaçık 1992’de Aydın’da açık, 

Mersin, Çankırı, Şanlıurfa'da yarıaçık 1993’de Adapazarı,Tokat, 

Bergama’da yarı açık Antakya’da açık cezaevi projeleri uygulamaya 

konulmalıdır.

4. Tutuklu ve hükümlülerin infaz sırasında ve infaz 

sonrasında topluma kazandırılmalarına ilişkin öneriler,geniş bir 
şekilde II'inci Alt Komisyon Raporunda işlendiği için burada 

tekrarından kaçınılmıştır.

5. Kurumlarda görev almayı özendirici bir hale 
getirilebilmesi amacıyla "Emniyet sınıfı" gibi cezaevi personeli 

için de Adalet Hizmetleri veya "infaz ve ıslah hizmetleri sınıfı" 
şeklinde ayrı bir sınıf kabul edilmeli ve tüm personele kademeli 
bir özel hizmet tazminatı verilmelidir.



6. Ceza infaz kurumlan ile tutuk evlerinde dış koruma 

jandarmadan alınarak Adalet Bakanlığına verilmeli ve bunun için 

gerekli kadro Adelet Bakanlığına tahsis edilmelidir.

7. Üniversitelerin, cezaevlerinin itiyacını karşılamak 

üzere psikolog ve sosyal çalışmacı gibi nitelikli eleman 

yetiştirmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Cezaevi idarecisi ve müdürü yetiştirmek üzere, 

Ankara’da Adalet Bakanlığı bünyesinde en az iki yıl süreli bir 

"İnfaz ve Islah Kursu" açılmalıdır.

8. İnfaz burumlarında hükümlülerin eğitimi ile ilgili bir 

eğitim yönetmeliği hazırlanmalıdır. Döner sermayeden de eğitim 

harcamaları için bir eğitim fonu ayrılmalıdır.

9. Hukuk Fakültelerinde infaz hukukuna daha fazla ağırlık 

verilmelidir.

10. Her türlü teknik araçlarla kontrol edilecek şekilde, 

muhkem ve ileri ülkelerdeki benzer cezaevleri gibi geniş 

kapasiteli özel tip cezaevleri inşa edilmesi için uygun bir proje 

hazırlatı1malı ve Devleti, toplumu ve Cumhuriyet Savcılarını 

rahatlatacak bir cezaevinin yapımına derhal geçilmelidir.
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İDARİ YARGI

1. Kanuni Dayanak :

20 Ocak 1982 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün 

yürürlüğe giren 2575 sayılı "Danıştay...” 2576 sayılı "Bölge 

İdare Mahkemeleri ,İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin

Kuruluşu ve Görevleri.." ve 2575 sayılı "İdari Yargılama Usulü" 

Kanunları ile alanında köklü değişiklik ve yenilikler 

yapıImıştır.

Gerçekten, bu düzenlemeler ile idari yargıda genel 

görevli, bağımsız ve güvenceli ilk derece yerleri

idare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemeleri kurulmuş, 

Danıştay ise, özel görevli ilk ve son derece mahkemesi olarak da

görev yapan, ilk derece mahkemelerinin kararlarının temyizen

incelendiği bir yüksek mahkeme durumuna gelmiş ve bağımsız bir 

usul yasası da hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

2- Kuruluş :

22.1.1982 tarihinde yürürlüğe giren 6.1.1982 tarihli 2576 

sayılı Kanunun geçici birinci maddesinde; Adalet Bakanlığı bu 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde İçişleri 

ve Adalet Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının 

görüşünü alarak Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve



Vergi Mahkemeleri kurar, Mahkemelerin kuruluşu ve yargı çevreleri 

ve bütün yurtta göreve başlayacakları tarih Resmi Gazete’de iian 

edilir" denilmektedir.

Sözü edilen madde hükmü uyarınca Adalet Bakanlığınca 22 

ilde Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi ve 33 ilde de Vergi 

Mahkemesi kurulmuştur.

Bu yasal düzenlemelerle, ilk derece yargı yerleri olarak 

idare ve vergi mahkemeleri ile bu mahkemelerin bazı kararlarını 

"itiraz” yolu ile incelemek ve karara bağlamak üzere bölge idare 

mahkemeleri kurulmuş, Danıştay ise,genel görevli mahkeme olmaktan 

çıkarılarak özel görevli ilk ve son derece mahkemesi olarak da 

görev yapan, ilk derece mahkemelerinin kararlarının temyiz yolu 

ile incelendiği bir yüksek mahkeme durumuna gelmiştir. Böylece 

hem muhtelif kanun hükümlerine göre mahkeme niteliği taşıdıkları 

halde ilk derece idari yargı yetkisi kullanan bazı idari mercii 

ve kurumlar ilçe ve il idare kurulları, vergi itiraz 

komisyonları, vergiler temyiz komisyonu vb. gibi kaldırılarak 

Anayasanın, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız 

mahkemelerce kullanılacağı ilkesine aykırılık giderilmiş hem de 

iş yüküne p a r a l e l  ve sürekli olarak daire ye kadro sayısı 

arttırılmış olmasına .rağmen davaların yığılması önlenemeyen 

Danıştay,asıl işlevi olan içtihat mahkemesi niteliğini geliştirme 

olanağına kavuşmuştur.



Ancak, bu düzenlemeler ile idari yargı teşkilatı, idari 

yargının ^-ilişim çizgisine ters düşecek biçimde başkalaştırılmış 

ve adli yargı teşkilatı ile aynı idari çatı altına sokulmuştur.

2576 Sayılı Kanunun birinci maddesinde belirtildiği 

üzere, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemeleri, bu kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere 

kurulmuş genel görevli bağımsız mahkemelerdir.

Aynı kanunun 3 ncü madesinin birinci fıkrasına göre Bölge 

İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemesi başkanı ile iki üyeden 

oluşur.

Sözü edilen kanunun 4 ncü maddesi uyarınca, İdare ve

Vergi Mahkemelerinde birer başkan ile yeteri kadar üye bulunur.
Mahkeme kurulları, başkan ile iki üyeden meydana gelir.

3- Kadro Durumu :

İlk derece idari yargıda başkan ve üye kanuni kadro 
sayısı 9ö5’dir. Bu kadronun fiilen 390’ı kullanılmaktadır.

Diğer personel kadrosunun ise tamamı kullanılmakta olup, 

açık kadro bulunmamaktadır.

Adli ve İdari Yargı stajyeri olarak 1161 kanuni kadroya 

karşılık 761 adedi doludur. Ancak bu dolu kadronun tamamı da adli 
yargı hakim adayıdır. İdari Yargının stajyer hakim adayı ve

raportör ile tetkik hakimi bulunmamaktadır.



İş Durumu :

A. Bölge İdare Mahkemeleri :

YILI

1983

1984

1985

1986

1987

1988 (Tahmini)

YILI

1983

1984
1985

1986
1987

1988 (Tahmini}

GELEN

58721

33266

19374
13207

8323

3733

GELEN

26404
34149

42334

52792

63052
75466

ÇIKAN

33909

19517

11172

8264

6335

1978

ÇIKAN
12434

17049
19234

25118
28664
36213

İdare Mahkemesi :

DEVİR

24752

13749

8202

4943
1988

1755

DEVİR
13971

17100
23100
27674
34388

39253



C. Vergi Mahkemeleri

YILI GELEN

1983 138931

1984 94969

1985 78169

1986 74660

1987 78979

1988 (Tahmini) 85888

5- Sorunlar :

ÇIKAN

85704

53097

43748

42215

45920

49625

DEVİR

53227

41872

34421

32445

33059

36263

1. İdare ve Vergi Mahkemesi ayırımı bazı sorunlar 

yaratmaktadır. Bugünkü yasal düzenlemeye göre idari yargı

hakimliğinin tek kaynağı idari yargı hakim adaylığıdır. Adaylar 

farklı bir eğitim ve yetiştirme olmaksızın 2 yıllık stajdan sonra 

kur’a sonucu idare veya vergi mahkemelerine atanmakta ve ilerde, 

idare mahkemesi üyeleri veya vergi mahkemesi üyeleri de idare 

mahkemesine atanabilmektedir. Danıştay tetkik hakimliğinde

görevlendirilmede de idare ve vergi dairesi ayrımı yapılmamakta

ve anılan mahkemelerde aynı ilke ve usul kuralları

uygulanmaktadır.

Bu durum karşısında, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi 

ayrımına gidilmesinin gereksizliği ve hatta sakıncalarının olduğu 

gözlemlenmekte tümünün idare mahkemesi olarak adlandırılmasının 

bir çok yararları olacağı düşünülmektedir.
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Ayrıca, İdare Mahkemeleri halen 22 ilde, vergi 

mahkemeleri ise 33 ilde faaliyet göstermektedir. Bunlar idare 

mahkemesi olarak adlandırıldığında anılan mahkemelerin daha çok 

il’e yayılması mümkün olacaktır.

Ancak, birden fazla mahkemenin açılmasına gerek duyulan 

yerlerde özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük

şehirlerde farklı uygulama yapılabilir.

Yerel mahkemelerin idare mahkemesi adı altında 

örgütlenmesi halinde mahkemeler arasındaki dava dengesizliği ve 

hakim açığı gibi durumların çözüme kavuşturulnası

kolaylaşacaktır.

İdare ve vergi mahkemelerinin birleştirilmesile bu gün

var olan görev ve yetki uyuşmazlıkları da büyük ölçüde

azalacaktır.

Bu öneri doğrultusunda Danıştay Kanununda yapılıcak
değişiklikte, bugün mevcut olan İDARİ VE VERGİ DAVA DAİREİERİ 
KURULLARI ayrımı da ortadan kaldırılarak idari yargıda birlik 

sağlanacağı gibi olası içtihat farklılıkları da giderilmiş 

olacaktır.



2. 2576 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, bölge idare 

mahkemeleri yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek 

hakim tarafından 7 inci madde uyarınca verilen kararları itiraz, 

idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki 

uyuşmazlıklarını da ilgili mahkemelerinin göndermesi üzerine 

kesin olarak karara bağlamaktadır.

Tek hakim kurumu ile bölge idare mahkemeleri görev ve 

işlerlik yönünden birbirine bağlı bulunduğundan bunlara ilişkin 

sorun ve çözümler birlikte incelenip değerlendirilmiştir.

7 inci maddede öngörülen 75.000.- TL.’lık sınır, 

yasalarda kısa aralıklarla değişiklik yapılmasının güçlüğü de 

gözönünde tutularak yükseltilmeli, bu miktarla sınırlı olmak 

üzere 6183 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin davalara da tek 

hakim tarafından bakılmasına olanak tanınmalıdır.

Ayrıca, Vergi uyuşmazlıkları genelde mükellefiyet, 

muafiyet ve istisna konularında ortaya çıkmakta, ya da bu 

konularla yakından ilgili bulunmaktadır. 2577 sayılı Kanunun 47 

inci maddesi gereğince, bu konularda tek hakimle verilen 

kararlara karşı bölge idare mahkemelerine itiraz

yerine,"terayizen" Danıştay’a başvurulmasının hiçbir gereği ve 

yararı bulunmadığından, bu istisna hükmü kaldırılmalı, tek 

hakimin bu konudaki kararlarına karşı da bölge idare 

mahkemelerine itiraz edilmesi sağlanmalıdır.



Eğer tek hakimin bu konudaki kararlarının (içtihatla 

belirlenmesi ve yönlendirilmesi bakımından) temyizen Danıştay’da 

incelenmesi gerektiği görüşüyle yasal düzenleme sürdürülecekse, 

sözkonusu uyuşmazlıklara ilişkin davalar, tek hakim yerine 

mahkeme "kurullarınca" karara bağlanmalıdır.

Bu arada, konusu ve önemi itibariyle bazı uyuşmazlıklar 

tek hakimle çözümlenecek davalar arasına alınarak tek hakimin 

göreceği davaların kapsamı genişletilmelidir. örneğin, memurlar 

hakkında uygulanan ve göreve son verme niteliği taşıyan işlemler 

dışında tüm işlemlerle, öğrenciler hakkında ilişik kesme sonucunu 

doğuran işlemler dışında açılan devaların çözümü tek hakime 

bırakılabili r.

İlaveten, 2576 sayılı Kanun tasarısında öngörülen, ancak 

Adalet Komisyonunca metinden çıkarılmış bulunan ilçe ve il idare 

kurullarınca memurların yargılanması ile ilgili olarak verilen 

kararları itiraz üzerine veya re’sen inceleme görevleri de bölge 

idare mahkemesine verilerek hem Danıştayın bu konudaki ezici 

yükünün hafifletilmesi sağlanır hem de bölge idare mahkemelerine 

işlerlik kazandırılmış olur.

3. Bilindiği gibi idari davaların nitelik ve amaçları 

O’nun Hukuk Yargılama Usulünden ayrı yargılama usul ve

kurallarına göre yürütülüp sonuçlandırılmasını gerekli
}

kılmaktadır.



Bu zorunluluğun sonucu olarak; Bölge İdare, İdare ve

Vergi Mahkemelerinin kurulması ile ortaya çıkan görev, yetki ve 

bağlantı gibi yeni usul konularının düzenlenmesi ve daha önce 521 

sayılı Danıştay Kanunu’nun yargılama usulü bölümünde yer alan 

usul hükümlerinin hem Danıştay’da hem de İdare ve Vergi

Mahkemelerinde uygulanır hale getirilmesi amacıyla bağımsız bir 
usul kanunu olan 2577 sayılı "İdari Yargılama Usulü Kanunu” 

hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Kanunda, idare hukuku ve idare yargılama hukukunun

özellik ve gerekleri ile bağdaşmayan hükümlerin yanı sıra bazı 

konular yeterince ve gereğince düzenlenmediği gibi, HUMK’na 

yollamada bulunulan müessese ve hükümlerin, idari yargıda 

uygulama olanağı bulunmaması ya da çok sınırlı olmasına karşın, 

aynen uygulanacağının öngörülmesi, uygulamada farklı yorum ve 

karmaşık sorunlara yol açmaktadır. Bu konuda bazı önemli sorun 
alanlarına değinilecektir.

Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlemler:
Bu konudaki sorunlar genel olarak iki alt başlık altında 

incelenmişt ir.

a- Harç veya Posta Ücreti Eksikliği ve Davanın Açılmamış 

Sayılması:



Eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması 

halinde, yapılan tebliğe karşın 30 gün içinde eksiklikler 

giderilemezse dosyanın işlemden kaldırılmasına ve 1 yıl içinde 

noksan tamamlanarak yeniden işleme konulması istenilmediği 

takdirde de davanın açılmamış sayılmasına karar verilmektedir.

Bu düzenleme, idari davaların 1 yıla kadar askıda tutulup 

sürüncemede kalmasına neden olabilecek bir nitelik taşımaktadır.

Uygulamada sıkça görünen bu sakıncayı gidermek için 

yapılan tebliğe karşın 30 gün içinde eksikliklerin giderilmemesi, 

halinde tebligat yenilenmeli yine noksanlık tamamlanmazsa davanın 

açılmamış sayılmasına karar verilebilme olanağı tanınmalıdır.

b- Dava dilekçesi üzerinde ilk inceleme ve verilecek 

kararlar işin sürüncemede kalmasını önlemek üzere tek hakimle 

ve kesin olmalıdır.

Ancak, bu hususun yapılacak değişiklikte kanunda açıkça 

belirtilmesi, tek hakim müessesesine işlerlik kazandıracak hem de 

uygulamada birlik ve tutarlılık sağlayacaktır. Tek hakimin bu 

konudaki kararlarına karşı da BtM’ne itiraz edilmesi 

öngörüİme1 idir.



Ayrıca, kanunda dilekçenin reddedilmesi üzerine yeniden 

verilen dilekçelerde aynı yanlışlıkların yenilenmesinin herhangi 

bir yaptırıma bağlanmaması, davaların gecikmesine neden olduğu 

kadar kötüye kullanmaya da elverişli bir nitelik taşımaktadır.

Bu sakıncayı önlemek için dilekçenin reddedilmesi üzerine 

yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde 

521 sayılı Danıştay Kanununda olduğu gibi davanın reddine karar 

-ver ilebil mel idi r.

İdari davaya konu olmayacak nitelikte olduğu ilk inceleme 

sırasında anlaşılan işlemlere karşı açılan davaların tekemmül 

ettirilmeden karara bağlanması hükmüne yer verilmelidir.

4- Sürelerle İlgili Konular :

Kanunun 45 inci maddesinde, idare ve vergi mahkemelerinin 

tek hakimli olarak verdiği kararlara karşı "itiraz" süresi 30 gün 

olarak saptanmış, 46 ncı maddesinde ise, bu mahkemelerin 

kararlarına karşı 60 gün içinde "temyiz" yoluna başvurulabileceği 

belirtilmiştir.

Kanımızca, "itiraz" ile "temyiz” süresi arasında bir ayırım 

yapılmasını gerektirecek haklı bir neden bulunmamaktadır. Temyiz 

süresi 60 güne indirilmeli ve "itiraz" süresi ile paralellik 

kurularak davaların sür’atle sonuçlandırılması sağlanmalıdır.



5- Yürütmenin Durdurulması :

İdarenin yargısal denetiminin temel güvencesi olan,iptal 

davalarına etkinlik sağlayarak bu davaları anlamlı kılan idari 

yargılama usulüne özgü yürütmenin durdurulması işlemi, ülkemizde 

ilk kez 125’inci madde ile anayasal bir nitelik kazanmıştır.

Gerek Anayasanın 125 inci ve gerekse 2577 sayılı Kanunun 

27 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, yürütmenin 

durdurulmasına karar verilebilmesi için idari işlemin uygulaması 

halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve 

idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte 

gerçekleşmesi ve ayrıca gerekçesinin de kararda gösterilmesi 

gerekmekted ir.

Aynı maddenin 4 üncü fıkrasına göre ise, yürütmenin 

durdurulmasına 90 gün için karar verilebilmekte ve bu sürenin 

bitiminde tarafların istemi üzerine gerekçeli olarak yeniden 

yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi de mümkün 

bulunmaktadır.

Gerçekten, yürütmenin durdurulması kararlarına 90 gün 

geçerlik tanıyan bu hüküm nedeniyle kimi davalarda dava esasten 

karara bağlanıncaya değin yürütmenin durdurulması istemi birkaç



kez yenilenmekte, bu durum ise, ilgililere bu konuda yeniden 

başvurma ve harç ve posta pulu ödeme gibi külfetler yüklemekte iş 

çokluğu ve tebliğ zorluğu gibi sebeblerle davaların gecikmesine 

ve iş birikimine neden olmakta, bu sürenin ne zaman işlemeğe 

başlıyacağı konusunda maddede açıklık bulunmaması da, farklı 

uygulamalara yol açmakta, daha da önemlisi işlemin birkaç kez 

uygulamaya konulup durdurulmasını gerektirmektedir. örneğin, 

görevine son verilmesi ya da emekli edilmesi işlemlerine karşı

açtığı davada yargı yerince yürütmenin durdurulmasına karar
verilen kamu görevlisi dava süresince bir kaç kez görevine 

başlayıp, görevinden ayrılma durumunda kalabilmektedir.

Sözkonusu 4 üncü fıkrada aynı zamanda, yürütmenin

durdurulmasına karar verilen davalar tekemmül etmelerinden 
itibaren 60 gün içinde esastan karara bağlanır hükmü öngörümüş ve 

dava bu sürede sonuçlandırılmazsa durdurma kararının, 
kendiliğinden hükümsüz kalacağı belirtilmiştir.

İdari yargı yerince yürütmenin durdurulmasına karar
verilen dava sayısının çokluğu veya uyuşmazlığın özelliğinden 

doğan nedenlerle kanunen belli süre içinde bu davalardan bir 
kısmının esastan karara bağlanmasının mümkün olmaması halinde , 
yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verilip verilmeyeceği 

konusunda görüş birliği bulunmamakta, bu da farklı uygulamalara 

neden olmaktadır.



Yukarıda belirtilen nedenlerle birlikte aynı madcenin 
3'üncü fıkrasında yer alan yürütmenin durdurulmasına karar 

verilen dava dosyaları öncelikle incelenir, hükmü ve yürütmenin 

durdurulması kararlarının davalı tarafça dava sonuna kadar telli 

bir süre ve sayı ile sınırlı olmaksızın her zaman kaldırılmasının 

da istenebileceği gözönüne alınarak biraz önce içeriğini 
belirtiğimiz anılan maddenin 90 gün ile sınırlayan 4 üncü fıkra

hükmünün madde metninden çıkarılması ve önceden olduğu ğibi 

yürütmenin durdurulması kararlarının dava sonuna kadar geç?rli 
olmasına olanak tanınması gerekmektedir.

Bu açıklamalar doğrultusunda kanunda gerekli
düzeltmeler yapılmalıdır.

6- İtiraz ve Temyiz Başvurusuna İlişkin Sorunlar :

Temyiz veya itiraz dilekçeleri üzerine uygulanacak 

işlemlerin kanunda yeterince ve gereğince düzenlenmemiş olnası 
nedeniyle uygulamada karşılaşılan güçlükleri giderici 

düzenlemeler yapılmalıdır.



ASKERİ MAHKEMELER

1. Yasal Dayanak :

Askeri mahkemeler Anayasanın 145 nci maddesinde yer alan 

ilke ve direktiflere uygun olarak teşkilatlanmıştır.

Söz konusu maddede; "Askeri yargı, askeri mahkemeler ve 

disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker 

kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine 

veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile 

ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla 

görevlidirler.

Askeri mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel kanunda 

belirtilen askeri suçları ile kanunda gösterilen görevlerini ifa 

ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askeri mahallerde 

askerlere karşı işledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler.

Askcîri mahkemelerin savaş veya sıkıyönetim hallerinde 

hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları; 

kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adli yargı hakim ve 

savcılarının görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.

Askeri yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askeri 

hakimlerin özlük işleri askeri savcılık görevlerini yapan askeri 

hakimlerin mahkemes ihde görevli bulundukları komutanlık ile
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ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik teminatı, 

askerlik hizmetinin gereklerine göre kanunla düzenlenir. Kanun, 

ayrıca asker?hakimlerin yargı hizmeti dışındaki askeri hizmetler 

yönünden askeri hizmetlerin gereklerine göre teşkilatında görevli 

bulundukları komutanlık ile olan ilişkilerini de gösterir.” hükmü 

yer almıştır.

Bu hüküm 1961 Anayasanın Askeri yargıya ilişkin 138 nci 

maddesi hükmüne benzer niteliktedir.

Yeni Anayasamız, savaş halinde askeri mahkemelerde adli 

yargı hakim ve savcılarının görevlendirilmelerinin kanunla 

düzenleneceği hükmünü getirmiştir. Esasen 14G2 Sayılı 

Sıkıyönetim Kanununa 8.10.1980 ve 8.12.1980 tarihli 2310 ve 2354 

Sayılı Kanunlarla eklenen EK-2 ve EK-5 nci madde hükümleri, adli 

yargı hakim ve savcılarının sıkıyönetim mahkemelerinde 

görevlendirilmelerine imkan sağlamıştır. Anayasanın yeni hükmü 

sadece evvelce kanuni düzenleme ile sağlanan uygulamanın 

Anayasaya aykırılığı konusunda doğabilecek kuşkuları ortadan 

kaldırmış, uygulamayı Anayasaya uygun şekle sokmuştur.

1961 Anayasasının yürürlüğe girdiği tarihte askeri 

mahkemelerin kuruluşunu düzenleyen Askeri Yargılama Usulü Yasası 

"Adli Amirlik" sistemini esas alan bir düzenleme getirdiğinden, 

Anayasanın kabul ettiği yeni statüye uygunluk taşımıyordu. Bu 

nedenle 25.10.1963 tarihinde kabul edilip 26.10.1963 gün ve 11541



mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 353 Sayılı Askeri 

Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu yürürlüğe sokuldu. 

Bunun yanısıra askeri hakimlerin özlük işlerini düzenlemek üzere 

26.10.1963 tarihinde kabul edilip aynı gün Resmi Gazetede 

yayımlanan 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununu da yürürlüğe 

konuldu.

2. Kuruluş Şekli :

353 Sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre "Türk Mileti 

adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler; Kolordu, Ordu 

(Deniz ve Havada çeşidi) ve Kuvvet Komutanları ile Genelkurmay 

Başkanlığı nezdinde Milli Savunma Bakanlığınca kurulur.

Kuvvet Komutanlıklarının yapacakları teklif veya Genelkurmay 

Başkanlığının, doğrudan doğruya göstereceği luzum üzerine, diğer 

kıt’a komutanlıkları veya askeri kurum amirlikleri nezdinde de 

Mili Savunma Bakanlığınca askeri mahkeme kurulabilir ve aynı 

yolla kaldırılabilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Milli Savunma 

Bakanlığınca kurulmuş olan 34 askeri mahkeme görev yapmaktadır. 

(Sıkıyönetim askeri mahkemeleri hariç). Bunlardan 25’i Kara 

Kuvvetleri, 3’i Deniz Kuvvetleri, 4’ü ise Hava Kuvvetlerinin 

bünyesi içinde bulunmaktadır.



Askeri mahkemelerde bulunacak subay üyelerin en az yüzbaşı 

rütbesinde muharip sınıftan olmaları, sanığın astı ve yargılama 

süresince en yakın amiri olmamaları ve taksirli suçlar hariç bir 

cürümle hükümlü bu Ilınmamaları şarttır.

Nezdinde askeri mahkeme kurulan her kıt’a komutanı veya 

askeri kurum amirinin refakatinde bir askeri savcı ile yeteri 

kadar yardımcı bulunur.

Askeri mahkemeler ile askeri savcılıklarda birer kalem 

teşkilatı bulunur. Her kalem teşkilatında birer başkatip ile 

yeteri kadar katip vardır. Ayrıca lüzum halinde er, erbaş ve 

astsubaylar, (Sıkıyönetim ve savaş halinde subaylar) kalemlerde 

görevlendirilebilirler. Kalem teşkilatı ile personelinin görev ve 

sorumlulukları 31.3.1965 tarih ve 11967 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan bir yönetmelikle düzenlenmiştir.

Nezdinde askeri mahkeme kurulan kıt’a komutanı ve askeri 

kurum amirlerinin refakatlerinde bulunan adli müşavirler, 

komutanların adli ve hukuk işlerinde yardımcısıdırlar.

Askeri vargı sistemimizde, nezdinde askeri mahkeme kurulan 

Kıt’a Komutanı veya Askeri Kurum amirinin kendine mahsus bir yeri 

vardır. Komutanın; bir suçun işlendiğini öğrendiğinde askeri 

savcıya soruşturma açtırmak, askeri savcıdan soruşturma hakkında



her zaman oilgi istemek, Sanığın tutuklanmasını istemek, Her 

yılın Aralık ayında subay üye asıl ve yedeklerini seçip liste 

halinde Askeri Mahkemeye bildirmek, kanun yollarına başvurmak, 

asker kişiler hakkında verilen hürriyeti bağlevıcı cezaların 

yerine getirilmesini sağlamak gibi yetkileri bulunmaktadır.

3. Kadro Durumu :

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri hakim 

subayların toplam mevcudu 341’dir. Bunların 53’ü Askeri 

Yargıtay'da, 16’sı Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, 21’i Devlet 

Güvenlik Mahkemelerinde, 23’ü idari görev kadrolarında, 37’si 

Adli Müşavirliklerde, 8’i Disiplin Subaylıklarında, 90’ı Askeri 

Savcılıklarda, 93’ü Askeri Mahkemelerde görev yapmaktadırlar. 

Buna karşılık toplam askeri hakim kadrosu 683’dür. Bu rakamlara 

göre kadro açığı 344. yüzdesi % 49.6’dır.

Askeri mahkemeler ve askeri savcılıkların kalem 

teşkilatlarında 64 yazı işleri müdüıü ile 166 zabıt katibi ve 30 

idari işler astsubayı görev yapmaktadır.



4. tş Durumu

Yi 1 Savcılık

Gelen İş

Mahkeme

Ç ikan 

Savcılık-
İŞ
Mahkeme

Devri

Savcılık-Mahl

1983 52824 37318 47992 - 30115 4832 - 7203

1984 47285 39475 45302 - 33005 1983 - 6473

1985 47374 38475 44171 - 30451 3204 - 8024

1986 46532 36548 44530 - 28312 2002 -• 8233

1987 49629 42918 47593 - 32581 2036 -10337

Askeri mahkeme ve askeri savcılıklar genellikle nezdinde 

kurulu oldukları Komutanlığın karargah binası içinde yerleşniş 

olmakla beraber az da olsa bir kısım askeri mahkeme ve askeri 

savcılıklar karargah binası dışında konuşlandırılmışlardır.

5. Sorunlar ve Öneriler :

1. 353 sayılı Kanuna göre ilke olarak kolordu ve daha İst

birliklerde kurulan askeri mahkemeler genellikle iki, hatta üç 

ili kapsayacak yetki sahalarına sahiptirler. Buna karşılık aznı 

şehirde birden ziyade askeri mahkeme de bulunmaktadır. Bu büzük 

bir israftır. Bu israfın nedeni, aynı şehirde nezdinde askeri 

mahkemeler kurulacak iki ayrı kuvvete mahsus birliğin bulunması 

durumunda iş durumuna bakılmaksızın iki ayrı askeri mahkeme 

kurulmaktadır. Halbuki kuvvet ayrımı yapmadan gerekli olan 

bölgelerde bölge askeri mahkemelerinin kurulması kadrolardan 

tasarruf sağlayacak ve masrafları azaltacaktır.



2. Askeri mahkemelerde bazı davalara tek hakimin bakmasına

olanak sağlanmasına rağmen, tek hakime bırakılan davaların

niteliklerinin saptanmasında fazla sınırlı hareket edilmiş,

örneğin subay ve astsubay davaları niteliği ne olursa olsun 

heyete bırakılmıştır. Bu uygulamanın, haklı dayanağı
bulunmamaktadır.

DİSİPLİN MAHKEMELERİ:

1 . Kanun Dayanak :

477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu Yargılama Usulü ve 

Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Disiplin 
Mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yetkileri, organları, yargılama 

usulü ile disiplin suç ve cezaları gösterilmiştir. Disiplin 

Mahkemeleri Anayasanın 145 nci maddesinde öngörülen Anayasal bir 

kuruluştur.

2. Kuruluş :

477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu Yargılama Usulü 
ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunun 1’ nci maddesine 

göre;
"Disiplin Mahkemesi; Alay, Tümen,Kolordu (Dz.ve Hv.da eşidi) 

Komutanlıkları, J.Gn.K.lığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile



M.S.B.lığı Müsteşarlığı ve Gn.Kur.Bşk.1ığı nezdinde kurulur. 

J.Gn.K.nın, Kuvvet Konutanlarının ve M.S.B.lığı Müsteşarının 

gösterecği luzum üzerine veya doğrudan doğruya Gn. Kur . Bşk . 1 ığır.ca 

diğer komutanlıklar veya askeri kurum amirlikleri nezdinde de 

disiplin mahkemesi kurulabilir."

Disiplin mahkemesi, biri başkan ikisi üye olmak üzere üç 

subaydan kurulur. Astsb., erbaş ve erlerin yargılanmalarınca, 

üyelerden biri astsubaylardan seçilir.

Başkan ve üyelerin en az bir yıl kıt’a veya askeri 

kurumlarda hizmet görmüş olmaları, taksirli suçlar dışında bir 

cürüm ile hükümlü bulunmamaları, sanığın astı olmamaları ve 

başkanın en az yüzbaşı rütbesinde bulunması şarttır.

Her disiplin mahkemesi kurulan yerde bir de disiplin subayı 

bulunur. Disiplin subayı prensip olarak askeri hakimler arasından 

atanır. Adli müşavirlik teşkilatı olan komutanlık disiplin 

mahkemelerinde bu adli müşavirler aynı zamanda disiplin subayı 

görevini de yaparlar.

Disiplin mahkemelerinin görevleri adı geçen kanunla 

gösterilen suçlara ilişkin davalara bakmaktır. Bu suçlar askeri 

mahkemelerin görevine giren suçların hafif şekilleridir..



Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde halen 274 disiplin 

mahkemesi mevcuttur. Bunlardan 2 adedi M.S.B.lığı, 5 adedi 

Gn.Kur.Bşk.1ığı, 196 adedi Kara Kuvvetleri, 24 adedi

Dz.Kuvvetleri, 24 adedi Hava Kuvvetleri ve 23 adedi de

J.Gn.K.lığı bünyesinde görev yapmaktadırlar.

3. Kadro ve Personel Durumu :

Adli müşavirlik teşkilatı bulunan komutanlıkların 

disiplin subaylıkları dışında genellikle disiplin subaylıkları 

komutan tarafından seçilen tğm.-bnb. rütbesindeki diğer sınıf 

subayları tarafından yürütülmektedir. Bunun nedeni askeri hakim 

mevcudunun disiplin subaylıklarına atanma yapılmasına olanak 

vermeyiş idi r.

4. İş Durumu :

Yıllar Gelen İş Çıkan İş Devir.

1983 15481 15140 341

1984 13363 13256 575

1985 14459 14179 684

1986 14875 14247 628

1987 14273 İ 3 7 30 543



ASKERİ CEZA VE TUTUKEVLERİ

1. Kanuni Dayanak :

As.Ceza Kanununun 39 ncu maddesine göre; "Askeri şahıslar 

hakkında hükmedilen Subaylarla askeri memurlar hakkmdaki tard ve 

ihracı mucip olmayan ceza hükümleri, askeri öğrencilerin 

okullarından kayıtlarının silinmesini icabettirmeyen ceza 

hükümleri, Eratın askere girdikten sonra işlediği suçlardan 

dolayı 6 ay veya daha az ceza hükümleri, herhangi bir mahkeme 

veya hey’et tarafından verilmiş ve kat’ileşmiş para cezasından 

çevrilme 6 ay ve daha az ceza hükümleri, askeri hapishanelerde 

infaz olunur.

Resmi bir kıyafet taşıyan rütbeli veya rütbesiz askeri 

şahıslar hakkında herhangi bir makam veya mahkeme tarafından 

verilen tevkif müzekkereleri askeri tevkifhanelerde infaz 

olunur."

Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan Askeri Ceza ve 

Tutukevinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelik 

Askeri Ceza ve Tutukevlerinin Kuruluş ve- Yönetimine ilişkin 

çeşitli hükümler öngörmektedir.



2. Kuruluş :

353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 

Kanununun 244 ncü maddesine dayanılarak çıkarılan "Askeri Ceza ve 

Tutukevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelik" 

in 4 ncü maddesine göre, teşkilatında askeri mahkeme kurulan her 

kıt’a komutanı veya askeri kurum amiri emrinde bir askeri ceza ve 

tutukevi kurulur.

Askeri Ceza ve Tutukevleri büyüklük ve kapasitelerine göre 

özel, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf olmak üzere 

sınıflandırılır.

Halen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 27 adet askeri 

ceza ve tutukevi mevcuttur.

Askeri Ceza ve Tutukevinin askeri savcılıkla hiçbir organik 

bağlantısı yoktur. Sadece askeri savcının askeri ceza ve 

tutukevini belirli aralıklarla denetleyip gördüğü aksaklıkları 

bir rapor halinde komutana bildirmeye yetki ve görevi 

bulunmaktadır.
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3. İş Durumu

YILLAR TUTUKLU HÜKÜMLÜ

1983 5148 3240

1984 6814 4228

1985 5354 3814

1986 5743 2812

1987 5048 3046

Askeri ceza ve tutukevlerinin büyük çoğunluğu kışla 

içinde özel olarak inşa edilmemiş, tadilat suretiyle ceza ^e 

tutukevi haline dönüştürülmüş binalarda bulunmaktadır. Kışla 

içinde olmaları harici emniyet yönünden elverişlilik sağlıyorsa 

da binaların özel olarak inşa edilmemiş olmaları kullanım 

güçlükleri yaratmaktadır.

Askeri ceza ve tutukevlerinin her türlü araç gereç \e 

malzemeleri, Komutanlıkça karşılanmaktadır.

Tutuklu ve hükümlüler Devletçe erler gibi iaşe 

edilmektedirler.



BÖLÜM : II

ADALET HİZMETLERİNDE ve

YARGI ORGANLARINDA ÇALIŞMA 
SORUNLARI





GİRİŞ :

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Adalet Hizmetleri özel 

İhtisas Koalisyonuna bağlı olarak kurulan 2 no.lu Alt Komisyon’un 

görevi, "adalet hizmetlerinde ve yargı organlarında çalışma 

sorunları"nın saptanarak çözüm yolları için önerilerde bulunma 

olarak belirlenmiştir.

Bu amaçla Komisyonu’muz, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar 

gözönünde bulundurularak alt çalışma gruplarına ayrılmış ve 

herbir kuruluş temsilcileri önce kendi raporlarını hazırlamışlar 

ve daha sonra tüm Komisyon olarak bunların değerlendirilmesine 

geçilmiştir.

Komisyonumuz, kuruluşların ayrı ayrı hazırladıkları 

raporlardaki görüş ve önerileri genellikle kabul etmekle 

birlikte, üzerinde tam bir gcrüş birliğine varamadığı, daha 

değişik bir ifadeyle bazı görüş ve önerilerin o kuruluşun kendi 

kişisel görüşü olması nedeniyle bunlar üzerinde görüş belirtmenin 

yerinde olmayacağı ve ayrıca bunların "oylama" gibi bir yöntemle 

benimsenip benimsenmemesi yolunda bir sonuca varmanın doğru 

olmayacağı görüşünden hareketle; üzerinde anlaşmaya varılan görüş 

ve önerilerin ortak bir raporla belirtilmesi; çok değerli 

bilgiler ve açıklamalar içermesi nedeniyle de herbir kuruluşun 

raporunu, "ortak rapor"un ayrılmaz ekleri olarak verilmesini ve 

bunların bir bütün halinde yayımlanmasının yararlı ve hatta 

zorunlu olduğu sonucuna varmıştır.



Yargı organlarının işleyişinde (ve genel bir ifadeyle adalet 

hizmetlerinin yerine getirilmesinde) çeşitli sorunların bulunduğu 

bir gerçektir, ve bu husus yetkililerin çeşitli vesilelerle

yaptıkları açıklamalarından da anlaşılmaktadır.

Karşılaşılan sorunların çözümü yolunda zaman zaman bazı yasa 

değişiklikleri yapılmakta ise de,bu yasa değişikliklerinin sorun

ları esaslı bir şekilde çözemediği de ayrı bir vakıadır. Yasa 

değişikliklerinde, siyasal tercihlerin rol oynaması doğal olarak

karşılanabilirse de, yargı organlarının temel işlevi olan "ad«alet

dağıtımı"nın en mükemmel şekilde olması, hukuk politikasının en 

esaslı ilkelerinden ve ilk sırada veralan amaçlarından biridir.

ülkemizin ilerlemesi, toplumsal ve ekonomik kurumlardaki 

değişmeler- ve çevre hukuku, Avrupa Topluluğu hukuku, ekonomik 

suçlar gibi yeni yeni hukuk dallarının gelişmesi karşısında,

hukuk düzenimizde de yenilikler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, 

Komisyonumuz adalet hizmetlerindeki çalışma sorunlarına getirmeye 

çalıştığı çözüm önerilerini, "kısa orta ve uzun vadeli” bir 

perspektif içinden görme çabasını vermiştir.

Raporumuzda da görüleceği üzere, getirilen önerilerin bir 

kısmı, bundan önceki beş yıllık kalkınma planlarında da yeralan 

önerilerin tekrarı niteliğindedir. Komisyonumuzun umut ve 

temennisi, önümüzdeki beş yılık kalkınma dönemi için 

gerçekleşebilmesi olanağı bulunan bütün önerilerin

geciktiri 1meksizin mutlaka yerine getirilmesidir.



I- ORTAK TESBİTLER :

Ayrı ayrı yargı organlarının özellik gösteren sorunlarını 

açıklanmasında ve çözümlerine geçmeden önce, tüm yargı 

organlarının işleyişinde, diğer ifadeyle adalet hizmetlerinin 

yerine getirilmesinde gözlemlenen müşterek bazı hususların gözden 

geçirilmesi yararlı olacaktır.

1. Adalet hizmetlerinde gözlemlenen en önemli hususların 

başında, yargı organlarının karşıkarşıya bulunduğu işyükü ile, 

hakim ve savcı sayısının azlığı gelmektedir. Bunun sonucunda da, 

adalet hizmetlerinin yeterince hızlı gerçekleşmediğinden 

yakınılmaktadır. öte yandan diğer bir şikayet konusu, mahkeme 

kararlarının isabeti noktasında toplanmaktadır.

Bu sorunların çözümünün en başında, hakim ve savcı

kadrolarının gerek nitelik gerek nicelik bakımından doldurulması 

gelmektedir.

Son zamanlarda Hukuk Fakültelerinin sayısı artmış 

olmasına rağmen, hukuk mezunlarının hakim ve savcılık 

mesleklerini seçmedikleri bir gerçektir. Bu açıdan herşeyden önce 

mesleğin cazip hale getirilmesi için gerekli önlemler

alınmalıdır.

2. Adalet hizmetlerinde görev alan hakimden savcıya,

avukattan notere, icra memurundan katibe kadar, hertürlü

personelin yetiştirilmesine özen gösterilmelidir. Bu açıdan



herşeyden önce Hukuk Fakültelerinin müfredat programları yeniden 

gözden geçirilmeli ve bu arada uygulamada geniş çapta yer tlan 

"İmar mevzuatı", "orman suçları", "kadastro işleri" gibi kontlara 

müfredat programlarında yer verilmelidir.

3. Sivil ve askeri hakimlik stajı ile avukatlık stajı, 

uygulamada yeterli ciddiyetten uzak bir şekilde yapılmaktadır. 

Her iki stajın, gerekiyorsa birarada yapılması yöntemi de dahil 

olmak üzere esaslı bir şekilde yürütülmesi ve bu stajların 

sonunda yapılacak sınavı kazanamayanların mesleğe kıbul 

edilmemeleri yoluna gidilmelidir.

Avukatlık stajının ayrı olarak yaptırılması yöntemi devam 

ettirilecek olursa, staj yapan avukat adaylarına da belirli bir 

ücret verilmesi yoluna gidilmelidir.

4. Adalet hizmetlerinde görev yapan yardımcı personelin, 

yetiştirilmesi önemli bir personel politikası olarak 

benimsenmelidir. Bilindiği gibi, gerek yargılama öncesi hazırlık 

gerek yargılama sonrası infaz aşamalarında görev alan personel, 

genellikle özel bir eğitim ve öğretim görmemiş olan kişiler 

arasından seçilmektedir. Yardımcı personelin adalet

hizmetlerindeki işlevlerinin önemi, bugüne kadar ihmal edilmiş 

durumdadır. Gerçi son zamanlarda, bu yolda önemli adımlar atılmış 

ve bu çerçevede Adalet Yüksek Okulları ile Adalet Meslek Liseleri 

kurulmuş ise de, bu okullardan mezun olanlardan azami şekiLde 

yarar1 anı1abilmesi için amaçlara uygun olarak yetiştirileı



mezunlara, mesleğe atanmalarında bunlara öncelik verilmesi 

yoluna gidilmelidir. Bu açıdan Üniversitelerle, Adalet Bakanlığı 

ve diğer* kurumlar arasında yeterli diyaloglar tesis edilmeli, 

ayrı ayrı emekler ve maddi harcamalar biraraya getirilerek 

müşterek amaca hizmet eder hale getirilmelidir.

5. Bugün ülkemizde, mahkeme binaları ve diğer adalet 

daireleri layık oldukları asgari fiziki koşulları içerir şekilde 

değildir. Adalet hizmetlerinin yerine getirildiği yerler ile 

batı ülkelerindeki "adalet sarayları" karşılaştırılmalıdır.

6, Gelişen teknolojiye paralel olarak, iş hayatına 

bilgisayar, teleks, telefaks gibi araçlar girmiştir.

Mahkemelerimiz bu gelişmelere oldukça yabancı kalmaktadır. Gerek 

ilk derece mahkemeleri gerek yüksek mahkemelerimiz çağımızın 

gerektirdiği tüm modern araç ve gereçlerle donatılmalıdır.

Bilindiği gibi yüksek mahkemelerimiz batı’daki 

emsallerine oranla, onlarla kıyaslanmıyacak ölçüde büyük işvükü 

altındadır ve verilen kararları, hukukçuların ve hatta Yüksek 

yargı organlarının bizzat kendileri dahi yeterince 

takip edememekte ve aradaki kopukluk nedeniyle birbiriyle 

aynı olan konularda bile kararların yeterince izlenememesi 

yüzünden, tamamen zıt şekilde kararlar verilebilmekte ve adaletin 

bu şekilde birbirinin yüzdeyüz aykırı şekilde gerçekleşmesi, 

vatandaşın adalete olan saygısını azaltıcı nitelikte 

görülmektedi r.



Bugün pekçok devlet dairesinde hertürlü çağdaş araç ve 

gereçler kullanılırken, mahkemelerimizin ve yargıçlarımızın çoğu 

kez telefon, araba gibi, diğer kamu kurullarının olanakları 

gözönüne alındığında, "ilkel" gelebilecek olanaklara dahi sahip 

olamadıkları üzüntü verici bir gerçektir. Uygulamada görüldüğü 

üzere, yargıçlık gibi yüce bir hizmeti ifa eden kimselerin,

gerekli araç tahsisi yapılmadığı için, (bazen yargılamalarını 

yaptığı) kamu kurum ve kuruluşlarının arabalarından yararlanmak 

durumunda kaldığı ve hatta birkaç saat önce yargıladıkları 

kişilerle aynı belediye otobüsünde omuzomuza seyahat ettikler, de 

maalesef bir gerçektir.

Bu nedenlerle, sayıları zaten oldukça az olan hakim ve

savcıların ve daha genel bir ifadeyle yargı organlarının 

faaliyetleri sırasında olması gerekli hertürlü maddi ve manevi

ortamın hazırlanması, Devlet’in en önemli görevlerinden biri 

olmak gerekir.

7. Adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde 

karşılaşılan önemli konulardan bir diğeri, ülkemizdeki "kanun 

yapma" politikası ile ilgilidir. Bilindiği üzere "kanun'lar, 

genel ve soyut kurallar olup azçok devamlılık gösteren hukuk 

kurallarıdır. Oysa ülkemizde bir süreden beri "çok hızlı" bir 

kanunlaştırma hareketinin bulunduğu ve bu hızlılığın bazen 

"üzerinde yeterince araştırma ve inceleme” yapılmamayı da 

beraberinde getirdiği gözlenmektedir. Kanunların değiştirilmesi.



gelişen koşulların doğal birer sonucu olmak gerekebilirse de çok 

kısa aralarla kanun değişikliklerine gidilmesi ve hatta 

kanunların, kanun hükmünde kararnamelerle değiştirilmesi 

yöntemini yaygınlaşmış bulunması, toplumun kanunlara karşı olan 

güvenini sarsıcı bir husus olarak karşımıza çıkabilir. Zira, 

"istikrar” unsurunun ihmal edilmesi, hukukun üstünlüğü ve hukuka 

saygı ilkeleri açısından son derece sakıncalıdır,

8. Kanunlar, Resmi Gazete ile yayımlanarak kamuoyuna 

sunulmakta ise de Resmi Gazete’nin sade vatandaşın kolaylıkla 

ulaşabileceği bir yayın aracı olmaması mahzurlar doğurmaktadır. 

Bu nedenle, çıkan kanunların (ve diğer önemli mevzuatın) halk 

tarafından çabuk, tam ve doğru öğrenilebilmesi için, radyo ve 

televizyon gibi geniş kitlelere kolaylıkla hizmet sunan yayın 

organlarında kanunlarla ilgili daha geniş yayınlar ve 

aydınlatıcı programlar yapılmalıdır. Kanunlar ile diğer mevzuatın 

güvenilir şekilde Devlet trafından yayımlanması yoluna gidilmesi 

ve halk için yapıldığına göre, kanunların halka kolaylıkla ve 

herkesin edinebileceği bedelle ulaştırılması temin edilmelidir.

9. Resmi Gazete mevcut halinden daha farklı hale 

getirilmeli, bu cümleden olmak üzere ilanlar Resmi Gazete 

bünyesinden çıkarılarak ayrı bir "ilan Gazetesi” yayımlanmalı, 

Resmi Gazete fihristleri tüm yargı organlarına ücretsiz 

dağıtılmalıdır.
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10. Kanunların dili yeniden gözden geçirilmeli ve 

özellikle eski tarihli yasalar günümüzün Türkçesiyle yeniden 

kaleme alınmalıdır. Yeniden kaleme alınmada, Anayasa dili ölçüt 

olarak benimsenmelidir. Yasaların dili açısıdan, geciktirilmeden 

bir "Hukuk Dili Kongresi" toplanmalıdır.

11. Ülkemizde dava sayısının azaltılması için gerekli 

zorunlu önlemler alınmalı ve fuzuli davalar açılmasına yolaçan 

nedenler ortadan kaldırılmalıdır. Bu amaçla, hukukun üstünlüğü 

ilkesinin daha da yerleşmesine çaba gösterilmesi, adalete

saygının yerleştirilmesi yoluyla ilk derece mahkemelerinin 

kararlarına karşı kanunyollarma başvurma ihtiyacının

hissedilmemesi yolundaki inancın benimsetilmesi gerekir.

12. Öte yandan, ülkemizde Devlet’in taraf olduğu davaların 

sayısı, hiç de azımsanmayacak ölçüdedir. Bu yönden gerçekten 

uyuşmazlık konusu olmaya değer olanların ayıklanması yoluna

gidilmesi; uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi için tahkin 

yollarının yaygınlaştırılması, küçük uyuşmazlıkların ve bu arada 

trafik suçlarının mahkeme önüne getirilmeden çözümlenmesi

çareleri aranmalıdır.

13. Suç sayısının azaltılmasını sağlamak üzere gerekli 

önlemler alınmalı ve kişileri suç işlemeye yönelten etkenlerin 

ortadan kaldırılması için çok yönlü bir araştırma 

başlatılmalıdır.



14. Halkın adalete olan saygısının artırılması amacıyla, 

hak arama özgürlüğünün bütün boyutlarıyla sağlanması zorunludur. 

Bu amaçla, yargıya başvurabilmek için gerekli maddi olanaklara 

sahip bulunmayanların, hak arama özgürlüklerinden tam olarak 

yararlanabilmeleri için, adli yardım, yargılama giderlerinin 

sigortalanması; az gelirli olandan daha az, çok gelirli olandan 

biraz daha fazla yargılama harç ve gideri alınması gibi önlemler 

yasalarla öngörülmeli ve bunun ötesinde yasa yollarına başvuruyu 

engelleyici sınırların olabildiğince dar tutulması yolu tercih 

edilmelidir. Kanun yollarına başvuru için değişik yasaların 

öngördüğü sınırlar ve ölçütler arasında paralellik sağlanmalıdır.

Yargılama yasaları ile diğer çeşitli yasalarda öngörülen 

süreler, basitliği sağlamak üzere, tek veya birkaç tip süreye

indirilmelidir.

15. Ülkemizde, mahkemeler teşkilatı ile ilgili olarak 1924 

tarihli ve 469 sayılı bir yasa var ise de, bu yasa bugün için 

yetersiz kalmıştır. Genel olarak ülkemizde yargı örgütüyle ilgili 

olarak, Batı’daki örneklerine uygun, ayrıntılı bir "Mahkemelerin 

Kuruluş Kanunu"na ihtiyaç vardır. Çağımızda mahkemelerin

uzmanlaşması bir gereklilik olarak karşımıza çıkmakta ise de, çok 

zorunlu olmadıkça genel yargılama sistemine istisnalar

getirilmesinden kaçınılmasına özen gösterilmelidir. Bu çerçevede 

olmak üzere, genel yargılama sistemine aykırı bulunan ve 

zorunluluk teşkil etmeyeceği saptanan hususlarda bir ayıklama

yoluna gidilmelidir.



16. Hakim ve savcıların bağımsızlığı ve teminatı konusu 

üzerinde gerekli hassasiyet gösterilmeli ve siyasal iktidarların 

tersine davranışlarına kesinlikle meydan verilmemelidir.

17. Hakimlik ve savcılık mesleklerinin özelliği nedeniyle, 

bu mesleklere aday seçerken çok dikkatli davranmalı ve mesleğe 

alınmalarında sakınca bulunanlar mutlaka elenmelidir. Bu arada 

mesleğe girişte güvenlik soruşturmasının gerekli olduğu görüşünde 

olmakla birlikte, daha sonraki atamalarda yeniden güvenlik 

soruşturması yapılmasının doğru olmadığı kanısındayız.

18. Çeşitli usul yasalarında ve diğer mevzuatta 

düzenlenmiş bulunan, tevkif, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, 

yürütmenin durdurulması gibi geçici hukuki himaye tedbirleri, 

uygulamada bazı hatalı sonuçlara yol açmakta ve bazen de bu 

kurumlar objektif olmayan şekilde tatbik edilebilmektedir. 

Sözgelimi, tevkif müessesesi haksız bir şekilde bir ceza 

yaptırımı olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Geçici hukuki 

himaye tedbirlerinin, amaca hizmet eder şekilde uygulanmasını 

sağlamak üzere gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.



II- ADLI YARGI :

1. Türk Ceza Kanunu, kabul edildiği tarihten bu yana 40 

kez değiştirilmiştir. Çeşitli ihtiyaçlar nedeniyle, değişik 

koşullar altında yapılan bu değişiklikler sonucunda Kanunun kendi 

içindeki bütünlüğü ve olması gereken ceza dengeleri bozulmuştur. 

Uygulamanın, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişikliklerin 

gözönünde bulundurulması suretiyle, kendi iç bütünlüğünü

sağlayıcı tarzda bir Ceza Kanununun bir an önce kabulü 

gereklidir. Başlatılan çalışmalar bu yönde sonuçlandırılmalıdır.

2. Aslında gerek Türk Ceza Kanunu gerek diğer ilgili 

mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi ile sorunların çözümünü 

beklemek hatalı olur. Değişiklikler yanında yeni hükümlerin

hakkıyla uygulanmasını sağlayıcı müesseselerin de getirilmesi ve 

bu müesseselerin yaşatılmasına özen gösterilmesi zorunludur,

örneğin, 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, hakimin takdiri 

içinde, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların altı ayı 

geçmemek üzere bir eğitim ve ıslah kurumuna devam etme veya bir 

yılı geçmemek kaydıyla bir yere gitmekten yasaklama tedbirine de 

çevrilebileceği hususları öngörülmüş ve ancak, bu hükmün 

uygulanmasını sağlayıcı müesseseler kurulmadığı gibi, bunu

izleyecek gözlemciler grubu da oluşturulmamıştır. Aynı şekilde, 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri



Hakkmdaki Kanun, suç işleyen çoçuklarla birlikte işlemeye 

temayülü olanlar hakkında da bazı tedbirler getirmişse de, 

bunların uygulanması ile ilgili müesseseler hernedense henüz
kurulamamıştır.

3. Cezaların ertelenmesi (tecili) ile ilgili olarak, 

yargıçların elinde objektif ölçüler bulunmamaktadır. Bu nedenle 

uygulamada tecil hususu genellikle sübjektif kalmaktadır.

4. Aynı husus, cezaların alt ve üst sınırları içinde 

tayini bakımından da sözkonusudur. Bu nedenle kısa vadede, adli 

zabıtanın kurulması yoluna gidilerek, adli zabıta içinde

oluşturulacak bir birim ile de sanık hakkında gerekli araştırma 

ve soruşturma yaparak, tecil ve alt/üst sınırlar arasındaki 

cezanın uygulanmasında hakime objektif ölçüler getirilmelidir. 

Uzun vadede ise, sosyal hizmet kuruluşlarının çalışmaları
esnasında topladıkları bilgiler, kişi hak ve dokunulmazlıklarına 

zarar vermeyecek şekilde bir bilgi işlem merkezinde

biriktirilmeli ve gerektiğinde hakimin izni ile mahkemelerde 

kullanmayı sağlayıcı bir sistem tesis edilmelidir. Olayların

soruşturulması, teknik kanıtların toplanması gibi hususlarda da 

C.Savc 11 ıklanna yardımcı olmak üzere adli zabıta örgütü en kısa 

zamanda mutlaka kurulmalıdır.



5. Ağır ceza mahkemelerinin yer itibariyle yetki alanı 

genişletilmeli ve böylece bu mahkemelerin sayısının azaltılması 
yoluna gidilmelidir. Bu husus hem yetkisizlik kararlarını 

azaltacak, hem de hakim tasarrufu sağlayacaktır.

6. Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İcra ve 

İflas Kanunu, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu gibi özel hukuk 
ilişkilerinin düzenlendiği yasalar günün ihtiyaçlarına göre 

yeniden ele alınarak gözden geçirilmelidir.

7. Sulh hukuk-asliye hukuk mahkemesi ayrımının, 

uygulamada pek önemi kalmamıştır; aksine bu ayırım görevsizlik 

kararları sonucunda gereksiz yere davaların uzamasına neden olan 
bir ayırım haline gelmiştir. Bu yüzden sulh hukuk-asliye hukuk 
mahkemesi ayırımı ortadan kaldırılmalıdır. Bunun sonucunda 

yargılama usulleri yeniden gözden geçirilmeli ve yargılama 
usulleri basitleştirilmelidir.

8. Büyük şehirlerde bulunan Ticaret Mahkemeleri toplu 
mahkemeler olarak görev yapmaktadırlar, bu mahkemeler tek hakimli 

hale getirilmelidir.

9. Davaların uzamasının bir ölçüde önlenebilmesi için, 
çekişmesiz yargı (nizasıZ kaza) sistemine geçilmeli ve çekişmesiz 

yargı işleri, ya ayrı bir kanun halinde, ya da Hukuk Usulü 
Mahkemeleri Kanunu içinde ayrı bir bölümde düzenlenmelidir.



10. Adaletin daha iyi gerçekleştirilebilmesi ve 

Yargıtay’ın işgücünü azaltarak Yargıtay’ın gerçek bir içtihat 

mahkemesi haline getirilmesi için istinaf mahkemesi teşkilatı 

kurulmalıdır.

11. Hakimlerin atanmasında ve yetkilendirilmelerde

uzmanlığa riayet edilmelidir. Uygulamada, hakimlerin terfi 

edebilmeleri için en az 40 dosyayı Yargıtay’dan geçirtme

zorunluluğu, gereksiz yere Yargıtay’ın işlerini artıran bir etken 

durumundadır.

12. Hukuk davalarının hızlandırılması amacıyla, davanın 

başında avans olarak, yeterli meblağ peşin alınmalı ve böylece 

her seferinde yeniden tebligat gideri veya diğer giderler

yatırılması beklenilmeden işlem yapılabilmelidir.

III- İDARÎ YARGI :

Danıştay :

1. Danıştay’ın işleyişinde bazı sorunlarla karşıkarşıya 

bulunulmaktadır. Bu sorunların çözümüne yardımcı olmak üzere 

30.5.1988 tarihinde Başbakanlığa sunulan kanun tasarısının 

yasalaşması ve uygulamada görülen diğer aksaklıkların 

giderilmesini amaçlayan tüm değişikliklerin gerçekleştirilmesi 

için hertürlü çabanın gösterilmesi gereklidir. (söz konusu yasa 

değişikliği kanunlaşmıştır.)



2. Düzenleyici işlemlerin yürürlüğe girmesinde olduğu 

gibi, bunların yürürlükten kaldırılması hallerinde de, konunun 

tüm ilgililer tarafından bilinmesinin gerekliliği nedeniyle, 

Tüzüklerin ve Resmi Gazete ile yayımlanan Yönetmeliklerin idari 

yargı kararlarıyla iptali hallerinde, bu iptal kararlarının da 

Resmi Gazete ve kamuoyuna sunulacak diğer yollarla bilinmesini 

sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, Resmi Gazete ile 

yayımlanması zorunlu bulunan Yönetmelikler konusu da, uygulamada 

bazı tereddütlere yol açmaktadır. Hernekadar bütün 

Yönetmeliklerin kamuoyunu ilgilendirmemesi nedeniyle Resmi Gazete 

ile yayımlanmaları luzumlu olmamakta ve bu konuda yasal bir 

düzenleme bulunmamakla beraber, uygulamada karşılaşılan bazı 

sakıncalar nedeniyle, hangi Yönetmeliklerin yayımlanacağı 

hangilerinin yayımlanmayacağı konusuna yeniden açıklık 

getirilmelidir.

3. Her alanda olduğu gibi idari yargı alanında da 

uyuşmazlıkların gecikmeden ve isabetli bir şekilde halli 

suretiyle adaletin sür’atle yerine getirilmesi gerekir.

Günümüzde diğer yargı kuruluşlarından daha az olmakla 

beraber Danıştay’ın da bu hususta bazı sorunları bulunduğunu 

söylemek mümkündür. Bu sorunların büyük bir kısmının kısa sürede 

alınacak tedbirlerle giderilebileceği bir kısmının ise ancak uzun 

sürede halledilebileceği düşünülmektedir.



4. Danıştay’a temyizen gelen dosyalarla ilk derece olarak 

açılan davaların kısa bir süre içerisinde karara bağlanmasını 

temin edecek kısa vadeli öneriler şu şekilde sıralanabilir.

Halen boş bulunan Tetkik Hakimi ve Savcı kadrolarına 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca gerekli atamalar yapılarak 

bu kadrolar sür’atle doldurulmalıdır.

5. İdari hakimlerle tetkik hakimi ve savcıların meslek 

içi eğitimlerine ağırlık verilmeli, idari hizmetlerdeki zaruret 

ve gelişmeleri yakından takibedilme imkanı sağlayacak eğitim 

esasları getirilmelidir.

6. Hakimlik mesleğini cazip hale getirecek tedbirlerden 

olan lojman temini politikasına devam edilerek lojman sayısı 

artırılmalıdır.

7. Bilgi işlem merkezinin kapasitesi artırılmalıdır. Zira 

idare ve vergi mahkemelerinin ihtiyaç duyduğu emsal kararların 

temini dosyaların daha çabuk karara bağlanmasını sağlayacağı 

gibi, kamu kurum ve kuruluşlarının da benzeri olaylarda daha önce 

verilmiş bulunan danıştay kararlarının göz önünde tutulması 

suretiyle işlem tesis etmesi ve böylece ihtilafların azalması 

sağlanmış olacaktır.

8. Hakim ve Savcılarla yargıda çalışan özellikle yardımcı 

personelin ücret ve diğer mali ve sosyal imkanları üzerinde 

durularak tatminkar hale getirilmelidir.



Uzun vadede ise, idari uyuşmazlıkların mümkün olduğunca 

azaltılabilmesi , için alınabilecek bazı tedbirler üzerinde 

durulacaktır.

9. İdare mahkemeleri ve Danıştayla müştereken yapılacak

bir çalışma ile idari uyuşmazlıkların en çok hangi kanun tüzük, 

yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerden doğduğu tesbit

edilerek bunlar yeniden düzenlenmelidir. Böylece idari

ihtilafların kısmen de olsa azaltılması sağlanabilir.

10. Başlatılmış olan; yetki ve sorumluluk dağınıklığının 

önlenmesi, idari teşkilat ve yargıda sadelik ve basitlik, İdari 

formalitelerin azaltılması, idare sisteminin hızlı, etkili ve 

verimli hale getirilmesi çalışmalarına devam edilmelidir.

Bu tür çalışmalar ve varılacak sonuçlar ülkemizde olduğu 

kadar diğer ülkelerde de idari uyuşmazlıkların azaltılmasında 

önemli bir tedbir olarak ele alınmaktadır.

11. Kanun tasarılarının tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlar

Kurulunun düzenleyici kararlarının mümkün olduğunca değişik 

yorumlara imkan vermeyecek ve boşluktan azade bir şekilde 

hazırlanıp düzenlenmesi, bunların uygulanmasından doğacak 

uyuşmazlıkların asgariye indirilmesini sağlayacak bir diğer öneri 

olarak düşünülebilir. İlgili birimler arasında koordinasyon 

sağlanarak yorum farklılıklarını en aza indirecek mevzuat yapma

tekniği geliştirilmelidir.
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12. Bazı İdari uyuşmazlıkların adalet mekanizmasına 

gidilmeden daha kaynağında hallini temin etmek üzere kanunlarda 

yer alan bazı müesseseler in örneğin vergi uyuşmazlıklarındaki 

UZLAŞMA yolunun daha yaygın ve müessir bir şekilde işletilmesi 

yoluyla mahkemelerin ve dolayısıyla Danıştay’ın iş yükü 

azaltılabileceği gibi Hâzinenin de alacağını biran önce tahsil 

etme imkanı sağlanabilir. '

13. Vergi idarelerinin ıslahı çalışmalarına hız verilmesi, 

bu alanda tümüyle bilgisayar sistemine geçilmesi, vergi 

incelenmesi yapmakla görevli elemanların yetiştirilmesinde iaha 

da özen gösterilmesi de vergi konusundaki idari uyuşmazlıkları 

azaltacak bir tedbirdir.

14. Kamu görevlilerinin statü hukuku ile ilgili bir 

düzenleyici işlemin iptali halinde bu konuda uyuşmazlık doğuracak 

idari işlem tesisinden kaçınılması, benzer olaylarda verilmiş ve 

artık içtihat halini almış yargı kararlarının göz öninde 

bulundurularak bu hususlarda uyuşmazlık yaratılmamasmın tenini 

yoluyla da idari yargının yükü bir nisbette azaltılabilir.

Nihayet; idarenin hatalı bir işlemini herzaman §eri 

alabileceği ilkesini benimsemiş, hukuk devletine samimiyetle 

inanmış yetkililerin varlığı da idari uyuşmazlıkların

azaltılmasını sağlayacak en önemli bir öneridir.
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IV- İLK DERECE MAHKEMELERİ:

1982 Yılında yapılan yasal düzenleme üzerine faaliyete 

başlayan ilk derece idari mahkemeler (yeni, bölge idare, idare ve 

vergi mahkemeleri) kısa dönemdeki faaliyetleri sonucunda, 

kuruluşlarının isabetli olduğunu ispatlamışlardır.

Henüz kısa bir süre geçmesine rağmen, bu mahkemeler

şimdiden çeşitli sorunlarla karşıkarşıya kalmışlardır.

1. Bu sorunların en önemlilerinin başında aşırı işyükü 

gelmektedir. Özellikle bazı idare mahkemeleri, "Öğrenci

kağıtları" üzerine açılan iptal davaları gibi idarenin kendisinin 

çözebileceği sorunların mahkemelere aktarılması sonucunda çok

büyük bir mesai verir hale getirilmiştir. Bu yöndeki işyükünün 

azaltılmasının gereğine inanılmaktadır. Sorunlar öncelikle 

İdare’nin kendi oluşturacağı komisyonlarca çözümlenmeli ve daha 

sonra İdare Mahkemelerine getirilmelidir.

2. Belli yerlerdeki (örneğin, Ankara’daki) idari 

mahkemeler, davaların buralarda yoğunlaşmış bulunması yüzünden, 

diğer bazı yerlerdeki mahkemelere oranla daha büyük işyükü 

altındadırlar. Uyuşmazlıkların dengeli bir şekilde dağıtılmasının 

sağlanması gereklidir. Bu yönde mevzuat değişikliklerine 

gidilmelidir.



3. Dava süreleri yeniden gözden geçirilmeli ve özellikle 

süreler arasında vatandaş tarafından daha kolay bilinmesi için 

paralellikler sağlanmalıdır. İdari Yargılama Usulü Kanunu, bazı 

konularda Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu’na yollama yapmakta ise 

de, bu hususlarda bazı tereddütler ortaya çıkmıştır. Bu 

tereddütleri giderici, anlaşılır düzenlemeler getirilmelidir.

V- ASKERİ YARGI:

Askeri yargının ve Askeri Yargıtay'ın işleyisiıde, 

mevzuattan ve uygulamadan doğan çeşitli sorunlar vardır. Hizmetin 

daha iyi hale getirilebilmesi için bu sorunların çözümü gerekir.

1. 353 Sayılı Askeri Yargılama Usul Kanununda yapılnası 

gerekli değişiklikler şunlardır:

Kanuni itiraz yolu CMUK.nun 297-298. maddelerindeki Sibi 

kural olarak genel olmalı 353 sayılı Kanunun 202. maddesi Sibi 

tahdidi olmamalıdır. 202. maddedeki tahdidi durum zaman zuıan 

mağduriyetlere sabep olmaktadır. Ceza Mahkemeleri Usulü Kanınun 

ilgili maddeleri ile paralel hale getirilmelidir.

2. İslahen Onama müessesesi genişletilmelidir. As.T.U. 

Kanununun 220. maddesinde yer alan hükmün bozulması ve davının 

esasına da hükmedilecek hallere, davanın reddi halenin 

eklenmesiyle birlikte maddenin C.M.U.K.nunun 322. maddesine î206 

sayılı kanunla yapılan ilavelerdeki duruma paralel lale 

getirilmesi zorunlu görülmektedir.



3. Askeri Mahkemece yargılanmakta olan bir sanığın, 

sonradan suçunun 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanununa 

girdiğinden bahisle Askeri Mahkemelerde görevsizlik kararı 

verilmemeli, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 262. maddesindeki 

hükmün benzeri Askeri Yargılama Usul Kanununa da konmalıdır.

4. 353 Sayılı Kanunun 17. maddesinin son fıkrasında yer 

alan "... ancak işlenen askeri bir suç değilse veya askeri bir 

suça bağlı bulunmuyorsa soruşturmaya başlanmış olsa dahi Askeri 

Mahkemenin görevi sona erer" şeklindeki hükmün kaldırılması 

gerekli görülmektedir.

5. 353 Sayılı Kanuna "bu kanunda özel hüküm bulunmayan

hallerde Ceza Mahkemeleri Usulü Kanun hükümleri uygulanır"

şeklinde genel bir hüküm konulmasının usul yönünden bir çok

sorunu halledeceği düşünülmektedir.

6. Barış zamanında sivil şahısların Askeri Mahkemelerde 

yargılanmaları asgari seviyeye indirilmelidir.

7. Hazırlanan Yeni TCK. Tasarısı doğrultusunda Askeri 

Ceza Kanunu ve Disiplin Ceza Kanunu Tasarıları yeniden gözden 

geçirilerek yasallaştırılmaları yoluna gidilmeli, en azından ve 

ivedilikle Askeri Ceza Kanununda Astsubayların durumları, vekilin 

asıl gibi tecziye yetkisini haiz olmasına dair hükümler 

değiştirilmelidir.



Ayrıca; Askeri Ceza Kanununda ve 477 sayılı kanunda 

aşağıdaki değişiklikler yapılmalıdır:

8. 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunundaki 6 aylık 

dava zamanaşımı süresi TCK.na paralel olarak 1 yıla, 
çıkarıİmalıdır.

9. Askeri Ceza Kanununda yapılacak bir değişiklik ile 

"sırf askeri suç-askeri suç" kavramları kanunla tanımlanmalıdır.' 

Bu yolda içtihatlarla kesin bir tanım yapmak mümkün olmamıştır.

10. Türk Ceza Kanunu ve Askeri Ceza Kanununda yapılacak 

değişikliklerle, dava zamanaşımında mücerret sistemin mi, yoksa 
müşahhas sistemin mi kabul edildiği açıkça belirtilmelidir.

11. 1402 Sayılı Kanunun 17/1 maddesindeki artırma ile
ilgili eşitsizliğe ve adaletsizliğe neden olan uygulana 

giderilmelidir. Uygulamada görülen aksaklıklar yönünden maddenin 
kaldırılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

12. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun seçim ve atana
ile ilgili 12 ve 13. maddelerinde Askeri Yargıtay üyeleri
bakımından, boşalan yerlere seçim ve atamanın ne zaman yapılacağı 

belirtilmemiştir. Bu husus çalışmaları aksatmakta olduğundan, 
boşalan üyeliklere de bir ay içinde seçim yapılması hükmünün 
getirilmesi gerekli görülmektedir. Nitekim 1602 Sayılı Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda bu hüküm mevcuttur.



13. Halen Askeri Yargıtay Daire Başkanlarinin tümü ve 

üyelerin ekserisi, albaylıkta çok uzun bir süre geçirmiş Askeri 

Hakimlerdir.

Çalışma düzenindeki disiplin ve hiyerarşi açısından 

Askeri Yargıtaydaki Daire Başkanlarına da terfi imkanı sağlayacak 

kanuni düzenlemenin yapılması uygun görülmektedir.

14, Askeri Yargıtay’ın kuruluş ve çalışmasını düzenleyen 

1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununda, yayın işleriyle görevli 

bir kuruluşa yer verilmemiştir. Yeni yasa değişikliği tasarısında 

bu hususa yer verilmiştir.

Esasen Askeri Mahkemeler arasında benzer olaylarda 

uygulamada birliği sağlamak bakımından Daire ve Daireler Kurulu 

Kararları ile İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararlarının kısa 

sürede Askeri Hakimlerin, Askeri Savcıların ve Avukatların 

bilgilerine sunulması artık kaçınılmaz bir zorunluluk 

arzetmektedir.

Bu nedenlerle, 2797 Sayılı Yargıtay Kanununda olduğu gibi, 

sözü edilen kararları toplayıp, özetlerini çıkarmak ve 

yayınlamakla görevlendirilecek Askeri Yargıtay Başkanlığına bağlı 

bir Yayın İşleri Müdürlüğünün kurulması için ilgili kanunda yeni 

bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Askeri Yargıtay Kanun 

değişikliği yasalaştığı takdirde bu sorun da çözülmüş olacaktır.



VI- ASKERİ İDARİ YARGI:

1. Anayasanın 40 ıacı maddesinde öngörüldüğü şekilde bir 

Kanun’un bütün ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak 

çıkarılması önemli bir zorunluluk olup, bu şekilde Kamu 

görevlilerinin verdikleri zararların nasıl tazmin edileceği hukuk 

devleti ilkesi çerçevesinde kesin olarak belirlenmelidir.

2. Genel bütçeye dahil idarelere karşı açılan davalarda,

idare aleyhine hükmedilecek miktarlarla ilgili olarak Harçlar 

Kanuna gerekli hüküm eklenmelidir.

3. İdari yargıda hak düşürücü süre niteliğinde bulunan

dava açma süreleri, tazminat davalarında bir kısım zararların

hüküm altına alınmasını önlemektedir. Sürelerin kısalığı 

nedeniyle davacılar hakkın tamamını kapsayan dava açma

durumundadır. Kısmi dava açılması, açıkça ortadan kaldırılmamış 

bulunmamakla birlikte fiiliyatta bazı engellerle

karşılaşılmaktadır. Bu gerekçeyle, tazminat davalarına özgü olmak 

üzere, dava açma süreleri uzatılmalı ve kısmi dava açılması 

olanağı tanınmalıdır.

VII- SAYIŞTAY:

Sayıştay’ın işleyiş inde,_ Sayıştay Kanunu’ndan kaynaklaıan 

bazı sorunlar sözkonusudur.



1. Sayıştay Kanunu; yıllık sayman hesaplarının doğruluk 

ve hukukilik yönünden incelenmesi ve kanunlarla tayin edilmiş 

hesap sorumlularının kusursuz sorumluluk esasına göre 

yargılanmasını esas alan bir denetim ve yargılama sistemi 

öngörmektedir.

Ancak ülkemizde yaklaşık 20 yıldır uygulanan program 

bütçe sistemi, kamu harcamalarında maliyet/fayda mukayesesini baz 

alan bir denetim modeliyle desteklenmediğinden, klasik bütçeden 

sadece kodifikasyon olarak farklılık arzeden bir sistem haline 

gelmiştir. Dünya Sayıştaylarinin çoğunda esas olarak uygulanan

"Verimlilik Etkinlik Tutumluluk " (VET) denetiminin

Sayıştayımızca da mevcut "Hukukilik ve doğruluk denetimi" yanında 

uygulanması ve bunu amaçlayan yasal düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. Kaldı ki, Avrupa Topluluğu Sayıştayı ve üye ülke 

Sayıştaylarında bu tür bir denetimin uygulanması da

Sayıştayımızın VET denetimine geçmesini zorunlu kılmaktadır.

2. Sayıştay Denetçileri özlük hakları yönünden hakimlerle 

eş statüye tabidir. Ancak yeni düzenlemelerin ayrı ayrı Kanun ve 

K.H.K.ler ile yapılması, zamanla hakimlere sağlanan bazı özlük 

haklarının Sayıştay Denetçilerine tanınmaması sonucunu 

doğurmuştur. Halen mevcut farklılıkların giderilmesi ve bundan 

sonra Hakim ve Savcılar için özlük haklarında yapılacak

düzenlemelerin kapsamına Sayıştay Denetçilerinin de kendiliğinden 

dahil edilmesi kesin bir zorunluluk arzetmektedir.



3. Devlet harcamaları ile ilgili olarak yön verici 

kararlar alan ve bu konudaki mevzuatı en doğru ve kapsamlı 

şekilde derleyip yorumlayan Sayıştay’ın düzenli ve idareye yön 

verici bir yayın faaliyeti gerçekleştirilmesi bir ihtiyaçtır. Bu 

ihtiyacı karşılamak üzere Sayıştayın bir "Yayın Döner Sernaye 

işletmesi" kurmasına izin verecek bir kanun değişikliği 

gerekmektedir.

4. Anayasada ve Sayıştay Kanununda yer alan açık hükme 

rağmen, çeşitli kanunlara konan hükümlerle, Sayıştay denetimi 

kapsamında kalması gereken kurum ve kuruluşların denetim kapsamı 

dışında bırakılmaları, sık başvurulan bir uygulama ha.ine 

gelmiştir.

Anayasa çerçevesinde Sayıştay denetimine tabi tutulnası 

gereken kurum ve kuruluşları bu denetimin dışına çıkaran kmun 

hükümlerini kaldıran bir kanun değişikliği yapılmalıdır.

5. Mahalli idarelerin SayıştayCa denetlenme esas ve 

usulleri, anayasamızın 127 nci maddesi doğrultusunda yen.den 

düzenlenme1 idi r.

6. Devlet harcamalarında ortaya çıkabilecek fazla Teya 

mevzuata aykırı Ödemelerden sorumlu tutulacak görevliler ile 

sorumluluk ölçü ve esaslarını belirleyen kanunlar (öncelikle 050 

Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu) Devlet zararının en kısa sü'ede



telafi edilmesini sağlayacak ve hesap sorumlularının adalet 

kavramına uygun bir biçimde yargılanmalarını temin edecek şekilde 

gözden geçirilmelidir.

Uygulamadan kaynaklanan sorunlar:

7. Hesap denetleme ve yargılama sürecinin kısaltıcı 

tedbirler ihtiyacı kendini açık bir şekilde hissettirmektedir.

Denetleme ve yargılama süreci, harcamanın yapıldığı 

dönemden 2-3 yıl sonra tamamlanmaktadır, ilamın bu süreyi takiben 

tebliğ edilmesi de ayrı bir zaman aldığından, sorumluların 

bulunması ve ilamın infazında güçlükler çıkmaktadır.

VIII- CEZA ÎNFAZ VE ISLAH KURUMLARI:

Ceza infaz ve ıslah kurumlarıyla ilgili sorunlar, çeşitli 

zamanlarda çok çeşitli yerli ve yabancı ağızlarda sık sık gündeme 

getirilen, güncelliğini devamlı olarak koruyan sorunlar 

nitel iğ indedir.

1. 1721 ve 647 sayılı Kanua ve değişiklikleri ile, Tüzük 

ve İç Yönetmelikler yeniden düzenlenerek, günün şartlarına ve 

çağdaş infaz anlayışı ile rehabilitasyon programlarına uygun hale 

getiril mel idir.

2. Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait Kanun en 

kısa zamanda yürürlüğe konmalıdır.
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3. Çocuk ve genç suçluların topluma yararlı bireyler 

olarak kazandırılmaları amacının gerçekleştirilebilmesi ve 

yapılacak bir çalışma ile önceki yıllara ait kayıtlır 

silinmelidir.

4. 11.6.1978 gün ve 16313 sayılı Resmi Gazetede

yayınlanarak yürürlüğe giren ve 647 sayılı Kanuna 2148 sayıLı 

Kanunla eklenen 4. madde; Halk Bankası tarafından esii

hükümlülere meslek kredisi verileceğini belirtmesine rağmeı, 

bunun için Halk Bankasında fon ayrılmadığından, söz konusu madde 

işlerlik kazanmamıştır. Halk Bankasında gerekli fon ayrılara*, 

eski hükümlülerin meslek kredisinden yararlanmaları

sağlanmalıdır.

Aynı şekilde, Ziraat Bankası tarafından verilen tarım re 

hayvancılık kredilerinden faydalanabilmeleri için eski hükümlüler 

için ilgili mevzuata bir madde eklenmelidir.

5. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının paras.z
yatılı okulları, yatılı meslek okulları ve yatılı yetişkinler
teknik eğitim merkezlerime tahliye olmuş, öğrenim görebilecek 

durumdaki çocuklar için yeteri kadar kontenjan ayrılmalıdır.

Söz konusu okulların paralı yatılı bölümleri için Adalet 

Teşkilatını Güçlendirme Fonundan ve Adalet Vakfından ödenek 

tahsisi edilmelidir.



Özel ve Kamu Kuruluşlarının Yurt İçinde Mecburi Hizmet 

Karşılığı öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliğine (Bkz. 

2.7.1983 gün ve 18095 sayılı Resmi Gazete) tahliye olmuş çocuk ve 

gençlerin yararlanabilecekleri maddeler konulmalıdır.

6. 28.10.1982 gün ve 17853 sayılı Resmi Gazetede

yayınlanarak yürürlüğe giren Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile 

ilgili Yönetmelikte ve 11.12.1983 gün ve 18248 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Krediler ile İlgili 

yönetmelikte tahliye sonrası yüksek öğrenim görmekte olan 

gençlerin bu haklardan faydalanmasını engelleyen maddeler 

kaldırılmalıdır.

Yine tahliye olmuş çocuklar için Vakıflar Genel Müdürlüğü 

yurtlarından yararlanma imkanları sağlanmalıdır.

Kurumlarda tutuklular için, hükümlülerden tamamen ayrı 

bloklar inşa edilmeli veya İstanbul, Ankara gibi tutuklu 

sayısının yoğun olduğu büyük şehirlerde ayrı tutukevleri 

açıİmalıdır.

7. Açık ve Yarıaçık kurumların çağdaş infaz anlayışına ve 

rehabilitasyon programlarına uygun bir planda yapılmasına; koğuş 

sistemi yerine tek kişilik modern hücrelerden oluşan, banyo, 

revir, kütüphane, yemekhane, spor salonu, eğitim salonu, dershane 

vb. kurumlar ihtiva eden, havalandırma sistemine sahip binalar 

inşa edilmelidir. Mevcut binalardan kullanılmak zorunda olanlar



modern hale getirilmeli; onarımı ve ek inşaatlarla çağdaş infaz 

anlayışına uygun hale gelmesi mümkün olmayan eski tip binaların 

yerine yenileri yapılmalıdır.

Çocuklar için tek kişilik odalar halinde modern binalar 

inşa edilmelidir. Öncelikle , çocukların barındırıldığı 

kuramlarda koğuş sisteminin terkedilmesine çalışılmalıdır.

8. 15-18 ve 19-25 yaş gençler için ıslahevleri statüsünde 

kurumlar inşa edilmelidir.

Kadın mahkumların anneleriyle birlikte kalmak zorunda 

olan çocukları için kreşler inşa edilmeli, küçüklerin gelişinini 

sağlayacak, onların kurumun olumsuz havasından etkilenmelerini 

önleyecek tedbirler alınmalıdır.

9. 5.10.1987 tarihinden bu yana dört ilde faaliyete 

geçirilen Çocuk Mahkemelerinde alınacak tedbir kararları ile 

öngörülen küçük suçluların barınma ve ıslahı için bakım ve 

yetiştirme yurtları ile gözetimevleri ivedilikle açılmalıdır.

10. Tahliye sonrası kimsesi olmayan veya çeşitli 

sebeplerle ailelerinin yanına gitmesinde zarar görülen çocuklar 

için tahliye sonrası barınabilecekleri kurumlar oluşturulmalıdır.

11. Kuramlarda uygulanan eğitimi belirli esaslara 

bağlayacak bir Eğitim Yönetmeliği hazırlanmalıdır.



Döner Sermayeden, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonundan 

eğitim harcamaları için Eğitim Fonları ayrılmalıdır,

12. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı il ve ilçe 

müdürlüklerini infaz ve ıslah korumlarında uygulanmakta olan 

eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı ve destek olma hususunda 

uyarmalı ve konuyla ilgili mevzuatlarına yaptırım gücü olan 

esaslar eklenmelidir.

Kurum kütüphanelerindeki kitap çeşidi ve sayısını 

arttırmak için ödenek ayrılmalıdır.

Psiko-sosyal hizmet programı yeniden düzenlenmelidir. 

İlgili fakülte ve yüksek okulların katkısıyla hizmet içi eğitim 

kursları yapılmalı uzman personelin mesleki bilgi ve becerisi 

arttırılmalıdır.

13. Eğitim ve sağlıkla ilgili araç gereçler artırılmalı, 

ihtiyacı karşılayacak seviyeye getirilmelidir.

IX- AVUKATLIK:

1. Temel haklardan olan savunma hakkının bütün kurum ve 

kurallarıyla işlemesini sağlayacak tarzda mevzuat değişikliği 

gereklidir.

2. Ortak raporumuzun başında da belirttiğimiz üzere, 

avukatlık stajının, mesleğin gereklerine göre ciddi bir şekilde 

yaptırılması zorunludur.



3. Avukatların dava dosyası ile diğer hertürlü belgeyi 

incelemesi, savunması hakkının doğal bir gereğidir. Bu gereğe 

aykırı düşen mevzuat hükümleri ile uygulama yeniden gözden 

geçirilmeli ve avukatın savunma ile ilgili hertürlü belge ve

dosyayı, prensip olarak, hiçbir gizlilik istisnası olmadan 

inceleyebilmesi olanak dahiline sokulmalıdır.

4. Hak arama özgürlüğünü tam olarak yerine getirmek

amacıyla "adli vardım" müessesesi yeniden, ihtiyacı karşılar

şekilde düzenlenmelidir. Aynı amaçla "hukuk öigorta" uygulaması, 

Batı ülkelerinde olduğu gibi yaygınlaştın İmalıdır.

X- HAZİNE AVUKATLIĞI:

1. Hazine ile ilgili davalarda, hazine avukatlarının

yerine getirdiği hukuki yardım hizmetlerini n etkinliğini sağlamak

üzere ve ayrıca Hazine Avukatlığı ku rumunun teminata

kavuş turulması bakımından 4353 sayılı Kanun’da gerekli

değişiklikler yapılmalıdır.

2. Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü yönetiminin 

yaygınlaştırılması amacıyla 4353 sayılı Kanunda gerekli 

düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.

2. Hazine’nin taraf olduğu davaların sayısı, genel dava 

sayısı içinde oldukça yüksek sayılabilecek bir oran



oluşturmaktadır. Dava sayısının azaltılabilmesi amacıyla, 

Hazine’yi dava tarafı haline sokmuş bulunan tüm mevzuat hükümleri 

gözden geçirilerek bu konuda yeni düzenlemelere gidilmelidir.

XI- NOTERLİK:

Uyuşmazlıklara meydan vermemek amacıyla, özellikle 

taraflardan biri resmi daire (Kamu kurum ve kuruluşu) olan 

işlemlerin noterlerce yapılması uygulamasının (harç muafiyetleri 

getirilerek) yaygınlaştırılması bir gerekliliktir. Öte yandan, 

Noterlik Mevzuatının, yürürlükteki mevzuatla çatışmaması

koşuluyla Avrupa Topluluğuna gireceğimiz bir aşamada, Avrupa 

Topluluk mevzuatına uygun hale getirilmesi zorunludur.

SONUÇ:

Genel olarak, yukarıdaki ortak raporumuzda anılan ve 

ayrıntıları bu ortak raporumuzun ayrılmaz parçalarını oluşturan 

ve ekte sunulan münferit raporlarda belirtildiği üzere, yargı 

organlarının en büyük sorunu, yargı organlarının çözmek zorunda 

bulunduğu uyuşmazlık sayıları ile bunları halletmek durumunda 

bulunan yargı yeri personeli ile ilgilidir. Bu açıdan ortadaki 

durum, sınırlı sayıdaki yargı organları mensuplarının güçleri 

üzerindeki işyükü ile karşıkarşıya bulunduklarını göstermektedir.



Burada, üzerinde büyük bir samimiyetle ve takdirle 

vurgulanmalıdır ki, yargı organları mensupları güçleri üzerindeki 

işyükünü, büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde olağanüstü bir 

çaba ile yerine getirme gayreti içerisindedirler.

"Olağanüstü" veya "İnsanüstü" diye özetlenebilecek bu 

gayretin, adalet dağıtımı gibi burada izaha gerek olmayan "hassas 

terazi"nin, haklılığı ne ölçüde temin ettiği (veya bir açıdan 

daha ne kadar devam ettireceği) artık kesinlikle gündeme 

getirilmesi gerekli bir konudur.

"Adalet, devletin (mülkün) temelidir" özdeyişinin 

günümüzde (deyiş yerinde ise) "basmakalıp" bir söz olarak 

algılandığı gibi bir yargıya ulaşmak istememekle birlikte, mevcut 

uygulamanın İSter iatemez bu sonuca vardığını gösterir nitelikte 

bulunduğunu üzülerek ifade etmenin bir görev olduğu kanısındayız. 

Bunun bir kanıtı da, bundan önceki beş yıllık kalkınma 

planlarında \er almış bulunmasına rağmen, bazı acil sorunların 

halen çözümlenmemiş olduğudur.

Sorunların çözümünün, ülkemizin ekonomik olanakları 

çerçevesinde değerlendirilmesi bir anayasal buyruktur ve bu 

buyruk doğal olarak karşılanmalıdır. Ancak, öncelikler 

sıralamasında "adalet dağıtınu "nm en ilk derecede olması 

gerektiği, "adalet, devletin temelidir" özdeyişinin tartışılmaz 

bir sonucudur.



Yukarda anılan sorunların çözümünün, ülkemizin maddi 

olanakları gözönünde bulundurulduğunda, kesinlikle büyük paraları 

gerektirmediği anlaşılacaktır. Daha değişik bir ifademle bu 

sorunlar, bütçelere konulacak "cüz’i" ödeneklerle kolaylıkla 

halledilebilecek konulardır.

Komisyonumuzun umut ve temennisi, bundan önce de değişik 

ağızlarda çeşitli kereler dile getirilmiş bulunan ve yukarda bir 

özet biçiminde sunulan sorunların kesin çözümünün, daha da 

gecikmeye neden olmaksızın nihai çözüme mutlak ve mutlak suretle 

kavuşturulmasıdır.

Sorunların bir kısmı doğrudan doğruya mevzuat 

değişiklikleri ile ilgilidir. Büyük Atatürk’ün güç koşullarda 

emrettiği "hukuk reformu (devrimi)" nden bu yana geçen sürede, 

başlangıç yıllarıyla kıyaslandığında, günümüzdeki Türk 

Hukukçularının, Atatürk’ümüzce başlatılan "hukuk reformu"nu daha 

da öteye götürebilecek çapta olduğunu kabul etmek gerekir. Bu 

nedenle, uzun yıllardan beri ifade edilegelmekte olan münferit 

yasa değişiklikleri yolundaki talepler daha da geniş platformda 

değerlendirilmelidir. Küçük bir örneği, 1972 yılında Türkiye 

Barolar Birliğinin önderliğinde düzenlenen "Türk Hukuk 

Kongresi"nin, bu kez daha geniş çaplı bir biçimde toplanarak 

bugünün şartlarına uygun reformları belirlemesinin ve bu tür 

kongrelerin düzenli bir şekilde sürdürülmesinin zorunluluğuna 

inanılmaktadır.



TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE BAROLAR

I. Bugünkü Durum :

1. Kanuni Dayanak:

1982 Anayasası’nın 135. maddesi Kamu kurum ve

niteliğindeki meslek kuruluşlarını yeniden düzenlemiştir.

7 Temmuz 1969’da yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık

Yasası özellikle 1982 yılından sonra bir dizi yasa ile önemli 

değişmeler geçirmiştir.

14.4.1982 günlü 2652 sayılı yasa, 21.1.1983 günlü 2790 

sayılı yasa, 8.5.1984 günlü 3003 sayılı yasa, 21.11.1984 günlü 

3079 sayılı yasa, 20.1.1986 günlü 3256 sayılı yasa ve 28.5.1988 

günlü 3464 sayılı yasalar, özerk kuruluşlar olmaları gereken

Türkiye Barolar Birliği’ni ve Baroları, başta Adalet Bakanlığı 

olmak üzere İçişleri Bakanlığına, yerel mülki amirliklere, seçim 

kurullarına daha bağımlı duruma getirmiş ve çok yönlü denetim 

altına almıştır.

Baroların hukuksal konumu, 1982 Anayasası’ndan sonra 1136 

sayılı Yasadan ayrı olarak Dernekler Yasası,P o l i s  v a z i f e  v e  

Selahiyetleri Yasası gibi diğer Yasalarla da ilgilendirilmiştir.



1136 sayılı Yasadaki düzenlemelere göre, Barolarca alınan 

kararlar üzerine Türkiye Barolar Birliğinin, avukat adaylarının 

levhaya yazılmaları konusundaki kararları (md.8) stajyer 

adaylarının staj listesine yazılmalarıyla ilgili kararları 

(md.20), levhadan silme kararları (md.71), bir daha yazılmamak 

üzere levhadan silinme kararları (md.74), disiplin kovuşturması 

açılmasına yer olmadığı kararları (md.142), disiplin kurulu 

kararları (md.142) Adalet Bakanlığının onaylamasına bağlıdır.

"Türkiye Barolar Birliğini veya Baroları temsil etmek 

üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak Adalet 

Bakanlığının iznine tabidir.” (Ek.md.2).

Avukatlık Yasası üzerinde yapılan Yasa değişimleri 

konusunda genellikle Türkiye Barolar birliğinin ve Baroların 

görüşleri alınmamaktadır. Kuruluşlarımızdan görüş istendiği 

durumlarda da, önerilerimiz benimsenmemektedir.

Ayrıntı düzeyinde kalan Önemsiz konularda 1136 sayılı 

yasa sık sık değiştirilmektedir.

1987 yılında T.B.M.M. Adalet Komisyonu Başkanlığı’nm 

çağrısı üzerine, Türkiye Barolar Birliği ve baroların 

temsilcilerinin katıldığı bir komisyon kurulmuş, öneri ve 

görüşlerimiz sunulmuş, ancak Adalet Bakanlığında çalışan bu 

komisyon daha sonra anlaşılmayan nedenle dağılarak, çalışma 

sonuçsuz kalmıştır.
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2. Avukatlar :

1136 sayılı Yasadaki tanıma ve ilkelere göre, avukatlar, 

hukuki münasebetlerin düzenlenmesine her türlü hukuki mesele ve 

anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak 

çözümlenmesine ve genellikle hukuk kurallarının tam olarak 

uygulanması hususunda yargı organları ve hakimlerle resmi ve özel 

kurul ve kurumlara yardım etmek amacı ile görev yapan ve bu 

amaçla bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine tahsis eden meslek 

mensuplarıdır. Avukatlık kamu hizmeti ve serbest meslektir. 

Avukatların faaliyette bulunabilmeleri için Barolara kayıt 

olmaları zorunludur. 1982 Anayasasına paralel olarak 3003 sayılı 

Yasa ile getirilen değişikliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları 

ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde 

çalışan avukatların barolara kayıt olma zorunluluğu 

kaldırılmıştır.

1987 sonu itibariyle Türkiye’de, barolara kayıtlı 22.395 

Avukat görev yapmaktadır.

3. Barolar:

Bölgesinde en az 15 Avukat bulunan her il merkezinde baro 

kurulabilmektedir. Baro kurulmayan iller en yakın baroya 

bağlanmaktadır. Bugün 61 ilde Baro bulunmaktadır. Bilecik, 

Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari, Tunceli’de baro kurulamamıştır. 

Buradaki avukatlar en yakın ildeki baroya kaydolmakta, hizmetleri 

Bölge Barosu adı verilen bu barolarca karşılanmaktadır.
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a) Baroların Organları:

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Baro Başkanlığı, Baro 

Başkanlık Divanı, Baro Disiplin Kurulu Baro Denetleme Kurulu’dur.

b) Adli Müzaharet Büroları:

Organ niteliğinde olmamakla beraber, 1136 sayılı Yasanın 

176. maddesi Asliye Mahkemesi bulunan her yerde, Baro Yönetim 

Kurullarınca atanan birer avukatın gözetiminde "Adli Müzaharat 

Büroları” kurulmasını öngörmektedir.

Bu bürolar, yoksul yurttaşlara adli yardım sunmak, 

gerekirse avukat görevlendirmek, davalarını izleyip

sonuçlandırmak, yargılama giderlerini ödemek gibi önemli görevler 

üstlenmişlerdi r.

1136 sayılı yasanın 180. maddesinde ”... İl veya Belediye 

Bütçelerinden yahut hayır müesseselerinden Baroya tahsis edilen 

yardımlar...” ın bir bölümünün adli müzaharet bütçesine 

aktarılacağı belirtilmişse de, bu kural hiç bir biçimde 

uygulanamamıştır.

İl veya Belediyelerin bütçelerinden adli yardım amacıyla 

barolara ödeme yapılmadığı gibi, yeni kurulan sosyal dayanışma 

fonunun da, herhangi bir katkısı olmamaktadır. Bu durumda, 

Barolar ve avukatlar, salt kendi imkanlarıyla yoksul yurttaşlara 

katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Ancak verilen hizmet etkisiz ve 

yetersizdir.



4. Türkiye Barolar Birliği :

Baroların belli oranda delegelerinin katılması ile 

Türkiye Barolar Birliği ilk defa 1969 yılında kurulmuştur.

Organları: 

1 ) Genel Kurul,

2) Yönetim Kurulu,

3) Birlik Başkanlığı,

4) Başkanlık Divanı,

5) Disiplin Kurulu,

6) Denetleme Kurulu’dur.

Türkiye Barolar Birliği ve Barolar kendi hizmetlerinin

aksamadan yerine getirebilmesi ve görevlerini hakkıyla

yapabilmeleri için, imkanları nisbetinde personel

çalıştırmaktadırlar. Ancak ekonomik yetersizlik nedeniyle 

personeli olmayan barolar vardır.

Çalıştırılan personelin kadro durumunu, imkanlarına göre 

Türkiye Barolar Birliği ve Barolar kendileri düzenlemektedirler.

5. Eğ it im:

Avukat olabilmek için hukuk fakültesini bitirmek, belli 

şartları taşımak ve bir yıl staj yapmak gerekmektedir. Stajın 

6 aylık süresi mahkemelerde 6 aylık süresi de avilkat yanında olmaktadır. Hizmet 

içi eğitim yapılmamaktadır. Staj ücretsizdir. ^



6. Bina Durumu :

1136 sayılı Yasanın 50. maddesinde "her adalet 

dairesinde, bölgesinde bulunduğu baro için her mahkeme salonunda 

ve icra dairesinde ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayrılması 
zorunludur" kuralı yer almıştır.

Yasa ile konan bu zorunluluğa göre

- Baro Yönetim Merkezleri1nin adliye binası içinde olması,
- Avukat odaları’nın her mahkeme salonunda ve icra 

dairesinde bulunması gerekmektedir.

Uygulamada, çok az sayıdaki Baro, Adliye binası içindeki 

yetersiz hacimlerde çalışmalarını yürütebilmektedir. Türkiye 
Barolar Birliği ve Barolar genellikle kendi olanaklarıyla hizmet 

binaları edinmektedirler. Bir çok Baronun hizmet binası yoktur. 
Türkiye Barolar Birliği kendi binasında hizmet vermektedir.

Avukat odaları, son derece yetersizdir. Bir çok adliyede 
avukat odası hiç yoktur. Tip projelere göre yeni inşa edilen 

hükümet binalarında baro ve avukat odaları planlanmadığı için, 

yer bulabilmek çok güçleşmiştir.

Yeni mahkemeler açılışına, seçim kurullarında, adliye 

karakollarına, depolara gereksinim duyulan il ve ilçelerde, 
avukat odalarının boşaltıldığı sık sık görülmektedir. Zaman 
içinde baro ve avukat odalarının çoğalması beklenirken, bu 

nedenlerle hizmet yerleri her geçen gün daha da azalmaktadır.



II- SORUNLAR VE ÖNERİLER:

1. 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın çağdaş anlayış ve

ölçütlere göre değiştirilmesi gerekmektedir.

1136 sayılı Yasanın gerekçesinde, "Barolar Birliğinin 

kurulmuş olması dahi, Adalet Bakanlığının Barolar ve avukatlar 

üzerindeki yetkilerinin tamamen ortadan kalkması anlamına 

gelmeyecektir" denilmesine rağmen, 1982 Anayasasının 135. maddesi 

ve bu maddeye istinaden çıkarılan 54 ve 79 sayılı kararnameler ve 

bu kararnamelerin yasaya dönüşmesini sağlayan 3003 sayılı Yasa, 

1136 sayılı Yasanın öngördüğü vesayet rejimini çok büyük ölçüde 

yoğunlaştırmış ve Baroları Adalet Bakanlığına tam bağımlı hale 

getirmiştir.

Adalet Bakanlığının bu kadar vesayeti altında bulunan bir 

kuruluştan, demokratik bir ülkenin barolarına ait işlevler 

beklenemez. Baroların verdiği kararların yargı denetimine tabi 

olması yeterlidir.

Yasaların getirdiği bu bağımlı ortam Adalet Bakanlığının 

davranışlarımda menfi olarak etkilemeğe başlamıştır. Türkiye 

Barolar Birliğinin kararlarını onaylamayan Bakanlık kararıra 

karşı açılan davalardan Birliğimiz görüşü doğrultusunda 

sonuçlananlar vardır. Bu kararlara rağmen Bakanlık eski görüşür.(i 

sürdürmekte direnmektedir.



Savunma mesleğini, böylesine bağımlı Barolarla sürdürmek 

demokratik hukuk ilkesine aykırıdır.

Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin "vesayet" altında 

tutulması çağdışı bir anlayıştır. Kanun mutlaka düzeltilmelidir. 

Bağımsızlık bir ayrıcalık olmayıp görevin gereği icabıdır.

İlke olarak, Türkiye Barolar Birliği kararlarının kesin 
olması kabul edilmeli, ancak, bu kararlara karşı Adalet 

Bakanlığının ve ilgililerin idari yargıya başvurma hakları 
bulunmalıdır.

2. Avukatlık Yasasında Avukatlığın amacı yargı 

organlarına yardım etmek şeklinde düzenlenmiştir. Bu madde 
avukatın adaletin gerçekleşmesinde yardımdan da ileri aktif 
roluünün bulunduğunu ve hukukun uygulanmasında yol gösterici 

görevini belirten şekilde düzenlenmelidir.

Savunma suçlama ile başlar kuralı bu maddeye ilave 
edilmelidir.

"Adli merciler ve diğer resmi daireler, avukatlara 

görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmakla
yükümlüdürler" şeklinde kuralın işlerliğini sağlayacak bir 
yaptırıma gereksinme duyulmaktadır. Avukatın yargısal işlemlere 

doğrudan katılımını sağlayacak ilkeler benimsenmelidir.



3- 22.395 avukatın 14.069’si, İstanbul, Ankara ve İzmir’de 

geri kalan 8.326’i de 64 ilde görev yapmaktadır. Bu üç büyük ilde 

avukat toplanması diğer illerde avukatların az olması savunmanın 

ve adalet hizmetinin istenen ve beklenen düzeyde olmasını 

engellemektedir.
... ■; ,y\. v • : 3. • •

4- Avukatların sosyal güvencesi, malullük, yaşlılık ve 

ölüm dallarında sağlanmıştır. Hastalık hali için tam bir güvence 

getirilememiştir. Avukatlar, işveren ve işçi primlerini birlikte 

ödediklerinden ağır bir ekonomik yük altındadırlar.

5. Hukuk fakültelerinin sayısı gözetilerek arzuhalcilik ve 

dava takipçiliğine kesinlikle son verilmelidir.

t

6. Yurttaşların gelir düzeyi gözetilerek, önemli boyutlara 

ulaşan adli yardım gereksinimini karşılamak amacıyla Baroların 

adli yardım bürolarına kamusal kaynaklardan ciddi katkılar 

sağ 1anıİmalıdır.

Adli müzaharet yargı açısından çok önemli, sosyal ve 

demokratik bir müessesedir. Yoksulluk yüzünden hakkın aranmaması 

ve kaybedilmesi çağımızda hukukun önemli bir sorunudur. Bu 

konuda, Devlete, Barolara, yargı kuruluşlarına düşen görevler 

bulunmaktadır. Yasalarımızda yeralan konu ile ilgili bütün 

kurallar ele alınarak adli müzaharet bir müessese olarak yeniden 

düzenlenmelidir.



7. özellikle yeni yapılan adliye binalarında, yasanın 

öngördüğü genişlikte hizmet birimlerine planlama aşamasından 

başlanarak özen gösterilmeli ve bu odalar daha sonra da, herhangi 

bir gerekçeyle geri alınmamalıdır.

Mevcut binalarda da, baro ve avukat odaları açılabilmesi 

için gerekli değişim ve eklentiler yapılmalıdır.

8. Yeni bir ihtiyaç da bilgisayarlardan yararlanılarak 

mevzuatın depolanmasıdır. Geniş ekonomik olanakların ve uzman 

kadroların çalıştırılmasını gerektiren bu girişim Adalet 

Bakanlığı’nm öncülüğünde yürütülmeli, üniversitelerin, Türkiye 

Barolar Birliği ve Baroların katkıları sağlanmalıdır.

Ankara’da kurulması gerekli bilgisayar bilgi deposunda, 

tüm yasa, tüzük, yönetmelik, tevhidi içtihat, genel kurul ve 

daire kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, Yüksek Seçim kurulu 

kararları toplanmalı, tüm hukuk kuruluşlarının, kurumlan, 

avukatların özel ve tüzel kişilerin bu olanaktan yararlanması 

sağlanmalıdır.

9. Türkiye Barolar Birliği ve barolar Kamu hizmeti 

gördüklerinden Devlet Malzeme Ofisinden alım yapılabilmeli ve bu 

amaçla yasa değişimine gidilmelidir.

10. Hazırlama aşamasında bulunan altıncı Beş Yıllık Planda, 

adalet hizmetleri ve yargı organlarının kuruluş ve çalışmaları 

ile ilgili olarak, Hükümet programında da vurgulandığı gibi,



İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları 

belgelerinde ele alınan kişi hak ve özgürlükleri ile "hukukun 

üstünlüğünün" korunması temel amacına yönelik, tarafsız ve 

bağımsız yargı organları vasıtasıyle sür’atli ve basit bir adalet 

dağıtımının sağlanması için bir adalet hukuku ve yargı reformunun 

planlanmasına ihtiyaç vardır.

Bu reform ihtiyacı, herhangi bir yasanın bir maddesi ile 

ilgili değişiklik anlamında değildir. Hatta herhangi bir yasanın 

tümü ile ilgili yenileme ve değişiklikler de reform niteliğinde 

sayılamaz. Burada; Kamu oyunun geniş katılımı ile hazırlanmış, 

sistemi bütünü ile ele alan, davaları çağdaş ölçülerle ve hukuk 

devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uygun biçimde basit, 

sür’atli ve adil çözümlere ulaştıracak, yargının iş yükünü 

azaltacak, kapsamda bir reform öngörülmektedir. Böyle bir 

reformun büyük ölçüde maddi kaynağı ihtiyaç göstereceği 

dikkatten uzak tutulmamalıdır.

11. Altıncı Beş Yıllık Plan hedefleri arasında AT ile tam 

üyelik sürecinde entegrasyonun büyük bir önem taşıdığını 

görmekteyiz. Bu bakımdan AT ile ilişkilerde olayın, gerçekten 

bir yaşam biçimi olarak benimsendiği takdirde, özellikle insan 

hakları ve özgürlükleri ile bunların güvencesini sağlayan 

yargılama sistemleri açısından köklü değişiklikler/reform 

yapılması zorunludur-.



12. Adalet hizmetleri alanında yokluk ve israf atbaşı 

gitmektedir. Adalet reformunu gerektiren en önemli nedenler, bu 

yoklar ve kaynakların iyi kullanılmamış olmasından doğmaktadır, 

önemli israf konularını şöyle sıralayabiliriz:

- Yargı birliğinin olmaması, yargının gereksiz bölünmesi 

ve bu tür bölünme eğiliminin giderek doğal karşılanması ve hatta 

bölünmelerin arasındaki ihtilafların bir yargı organı vasıtasıyla 

çözümlenmesine çalışılması^iyi yetişmiş eleman, zaman ve maddi 

kaynak israfının ilk ve en önemli nedenidir.

- Memurların ayrı bir yargılama yöntemine tabi kılınması 

anlamsız, ya da demokrasi ilkelerine uygun olmayan bir anlama 

sahip olduğu kadar; çekişmelerin taraflarına (devlet veya fert) 

ve konusuna (devlete karşı işlenmiş suç, mali ve idari çekişme 

gibi) bakılmaksızın tek bir yargılama sistemi içinde 

çözümlenmesi, amaçlanan sür’ati ve basitliği sağlayacağı gibi 

kaynak israfına da neden olmayacaktır. (Bu konuda askeri disiplin 

suçları tek istisna olmak özelliğine sahiptir.)

- Diğer yandan sadece Yargıtaya intikal eden İşlerin 

yüzde 22*si gibi büyük bir oran Hâzinenin taraf olduğu 

uyuşmazlıklar teşkil etmektedir. Yani bizatihi adalet temin 

etmekle görevli devlet, adliyede halledilen davaların dörtte
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birinde taraftır. Bu büyük bir rakamdır. Devletin diğer 

organlarının ve birimlerinin hukuka uygun davranmak açısından 

hassas olmadığını göstermesi bakımından da ilginçtir.

- Bu gün mahkemelerin kuruluş ve yerleşim merkezlerinin 

durumlarının yeniden gözden geçirilmesi ve yenilerinin 

kurulmasında bazı ilkelere riayet edilmesi gerçek bir ihtiyaç 

olarak görülmektedir.

- İletişim ve ulaşım olanaklarının yaygınlaştığı 

ülkemizde, her ilçede, gerçekten adalet dağıtabilecek nitelikte 

2-3 yargıç ve 1-2 savcı bulundurmanın zorluğunu ve maliyetini iyi 

hesaplamak gerekiyor. Birbirinden 50 km. uzaklıktaki ilçelerde 

ağır ceza mahkemeleri kurulmasının da ciddi ve gerçek bir nedeni 

bulunmamaktadır. Ağır Cezalık suçlar arasından ekspertiz raporuna 

bağlı suçlar ile yaş gibi somut unsurlara bağlı suçları çıkarmak 

suretiyle ağırcezalık işlerin azaltılması suretiyle ağır ceza 

mahkemeleri azaltılabilir.

13. Avukatların, hakim ve savcılar gibi ortak bir eğitimden 

geçirilmeleri gerekli görülmektedir. Bu eğitim, hakim ve 

savcılarla birlikte olabileceği gibi sistemi bozmadan ayrı bir 

eğitim kurumunda da yapılması mutlaka sağlanmalıdır.



Ayrıca öğretmenlerin meslekleri ile birlikte, hakim ve 

savcıların da emekliliklerinde avukatlık yapmalarına sınırlama 

getirilmelidir.

14. Hukuk sigortası konusu, bir araştırmaya dayalı olarak

incelenmeli ve ülke şartlarına uyum sağlayacak bir sistem

üzerinde bir çalışma geliştirilmelidir.

ADLİ YARGI ÖNERİLERİNE İLİŞKİN KARŞI OY YAZISI:

1. Üst Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri)nin kurulması 

hukuk yapımız ve yargı örgütünde yeni ve çok çeşitli sorunların 

nedeni ve kaynağı olacaktır.

İstinaf Mahkemeleri ülkemizde önceden kurulmuş ancak

yarar sağlamadığı saptandığından daha sonra kaldırılmıştır.

Yargıtaydaki sıkışıklığın giderilmesi için kurulması 

düşünülen bu mahkemeler kendi bünyeleri içerisinde birikimlere 

neden olacak ve sonuca ulaşmakta daha uzun sürelerin geçmesi 

gerekecekt ir.

Üst Mahkemeler için yargıç bulmak güçtür. Yargıçların 

yerel mahkemelerden alınması yeni sorunlar yaratacak, yargıtaydan 

atanması ise bir tasfiye olayını gündeme getirecektir.



Ayrıca ülkemiz araç, gereç, personel, bina açısından 

hiçbir zaman üst mahkemelerin kurulmasına hazır değildir.

Bu nedenlerle İstinaf Mahkemeleri kurulması yönündeki 

çoğunluk görüşüne karşıyım. 1.12.1988

2. Yargının sür’atlendirilmesi ayrı bir olay, yargının iş 

yükünün azaltılması ayrı bir olaydır. İdari para cezası yoluyla 

yargının devreden çıkarılması ise ayrı ve vahim bir olaydır. Bu 

nedenle raporun (küçük uyuşmazlıkların ve bu arada trafik 

suçlarının yargı önüne getirilmeden çözümlenmesi) düşüncesini, 

vatandaş için hakim güvencesini ortadan kaldırıcı nitelikte 

gördüğümüzden karşıyız.

3. Hakimlik ve savcılık mesleğine girişte güvenlik 

soruşturması düşüncesine de Anayasanın 10 ncu maddesindeki 

eşitlik kuralının bozulmaması, özellikle siyasi inanç ve felsefi 

düşüncede farklılık gözetiİnlemesinin sağlanması için güvenlik 

soruşturmasının soruşturma olarak ve anayasanın 10 ncu maddesinin 

vurgulanması koşuluyla katılabileceğimizi saygılarımızla arz 

ederiz. 9.12.1988

Turan ASLAN 

Genel Sekreter

Teoman ERGÜL 

Yönetim Kurulu Üyesi



TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

1. Kanuni Dayanak:

Noterlik bir kamu görevidir. Noter, kişiler arasındaki 

hukuki ilişkileri belgelendiren ve onlara resmiyet kazandıran bir 

kişidir. Noterler, gerek Noterlik Kanunuyla ve gerekse diğer 

kanunlarla kendilerine verilen işlemleri yaparlar.

Halen yürürlükteki 1512 sayılı Noterlik Kanunu gereğince 

resmi olarak yapılması öngörülen ve ancak yapılacağı mercii ve 

makamı açıkça gösterilmeyen işlemler de noterliklerde yapılır.

Noterliklerde yapılan işlemler genel olarak;
1- Düzenleme şeklinde yapılan işlemler-,
2- Onaylama şeklinde yapılan işlemler,
3- Sair işlemler,
Şeklinde bir tasnife tabi tutulabilir.

Düzenleme şeklindeki işlemler, ilgililerin notere

başvurusu üzerine ve tamamen noter tarafından yazılıp, son bölümü 

gerek ilgililer ve gerekse noter tarafından imzalanarak onaylanan 

işlemlerd i r.

Onaylama şeklindeki işlemleri ise, dışarıda yazılan bir 

işlemin altındaki imza, mühür veya tarihin noter tarafından

onaylanması suretiyle yapılır.

Noterlerin yaptıkları ve yukarıda sair işlemler diye

isimlendirdiğimiz bölüm içinde, sosyal hayatımızda büyük önem 

taşıyan işlemler bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse; defter 

tasdikleri, protesto düzenlenmesi, emanet saklama, çeviri ve 

örnek verme işlemlerini bu arada sayabiliriz.



Noterlikte yapıları her işlem bu haliyle resmiyet 

kazanmakta olup, aksi veya sahteliği ispat edilinceye kadar 

geçerli ve tabir caiz ise, bir yerde mahkeme ilamı hükmünde belge 

hüviyetini taşımaktadır.

Noterlik işlemlerinin ve dolayısıyla noterlik müessesesin- 

in önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bir hukuki ilişkinin 

noterlikte belgelendirilmesi halinde ileride ihtilaf çıkması 

önlenmekte veya en kötü ihtimalle, çıkan ihtilafın en kısa yoldan 

çözümlenmesi sağlanmış olmaktadır.

Bu Kanun ile getirilen hükümlerle genellikle hukuk fakültesi 

mezunlarının noter olabilmeleri kabul edilmiş ise de, o günün 

koşullarını gözönünde bulunduran kanun koyucu, hukuk fakültesi 

mezunu olmayan fakat Devlet Memuru olma niteliğini taşıyan 

kimselerin "sınavla" ve noter yardımcısı adı ile bu görevi 

yapabilmelerine imkan tanımıştır. Bu nedenle 1938-1972 yılları 

arasında hukuk fakültesi mezunu noterler yanında, bu fakülteden 

mezun olmayan noter yardımcıları da noterlik görevini 

yürütmüşlerdir.

Ayrıca, işi ve geliri çok az olan ilçelerde noterlik 

görevi şimdiki adıyla adliye yazı işleri müdürleri (eski adıyla 

mahkeme başkatipleri) tarafından görülmekte ve bunlara "geçici 

yetkili noter yardımcısı" denmekte idi.



İsviçre’nin iki kantonu ile Avusturya Noterlik Kanunundan 

yararlanılarak hazırlanıp kabul edilen 3456 sayılı Noterlik 

Kanununun zamanla itiyaca cevap vermediği görülmüştür. Bu nedenle 

Adalet Bakanlığında 1960’lı yıllarda yeni bir kanun çalışması 

başlatıİmiştir.

Yeni kanuna göre ancak ve yalnızca hukuk fakütesi 

mezunları noter olabilmektedir. Ancak, 3456 sayılı Mülga Noterlik 

Kanununa göre belge almış ve 1972 yılında görev başında bulunan 

noter yardımcılarına bu kanunla noter unvanı verilerek müktesep 

hakları korunmuştur. Bunların sayıları gün geçtikçe azalmaktadır.

1512 sayılı Noterlik Kanunu ile atamalar konusunda 

objektif kurallar getirilmiştir. Bu kuralların uygulanabilmesi 

için noterlikler sınıflandırılmış bulunmaktadır. İlk defa 

noterlik mesleğine girecek bir kişinin üçüncü sınıf noter olarak 

göreve başlaması ve burada enaz dört yıl hizmet görmek ve bir üst 

sınıf noterliği yapabilir şekilde sicil almak koşulu ile ikinci 

sınıf noterliğe atanması mümkün bulunmaktadır. Keza ikinci sınıf 

bir noterinde enaz aynı süre ile hizmet görüp, yine müsbet sicil 

alması halinde birinci sınıf noterliğe yükselmesi mümkündür. 

Ancak bütün gelişmelere rağmen bugünkü koşullar altında da, 3456 

sayılı Kanunda mevcut bulunan "geçici yetkili noter yardımcılığı” 

müessesesi 1512 sayılı Kanunda da muhafaza edilmiştir. Bu kanunda 

bunlar dördüncü sınıf noterlikleri teşkil etmektedirler.



Şu kadarını ifade etmek gerekir kİ, eskiden müstakil 

noterliklerden daha fazla sayıda bulunan geçici yetkili noter 

yardımcılarının sayıları gün geçtikçe azalmaktadır. Zira bunların 

çoğu üçüncü sınıfa yükseltilmiş ve buralara hukuk fakültesi 

mezunu noterler atanmıştır.

2. Kuruluş :

Türkiye Noterler Birliği 1972 yılında yürürlüğe giren

1512 sayılı Noterlik Kanununun 163 ncü maddesi ile kurulmuş, 

tüzel kişiliği haiz bir meslek kuruluşu olup, merkezi

Ankara’dadır.

Noterlerin atanma ve izin işleri dışındaki hemen tüm 

işleri Türkiye Noterler Birliğine ait bulunmaktadır. Türkiye

Noterler Birliğinin görevleri arasında mesleki dayanışmayı 

sağlamak, kitap ve dergi yayını, mesleki konularda genelge yapmak 

ve mütalaa vermek gibi mesleki yardımlar, kredi vermek ve emekli 

noterlere toplu ödemelerde bulunmak gibi maddi yardımlar ve 

noterlerin disiplin işlemlerini saymak mümkündür.

Müstakil noterlik sayısı 1512 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girdiği ilk yıl 327 iken, bugün 792 ye ulaşmıştır. önümüzdeki 

günlerde Adalet Bakanlığınca düşünülen bazı ihdasların 

gerçekleşmesi halinde, bu sayının 800’ü aşacağı ortadadır.



Mevcut 792 noterlikten 247’si birinci sınıf, 231’i ikinci 

sınıf ve 314’ü de üçüncü sınıftır.Bu toplama dahil olmayan geçici 

yetkili noter yardımcılarının adedi ise sadece 131 dir.

Geçici yetkili noter yardımcıları hariç 792 noterden 

608’i erkek ve 125’i kadındır. 59 noterlik halen çeşitli 

nedenlerle boş olup vekaleten yönetilmektedir. Boş Noterliklerin 

ne şekilde tedvir olunacakları kanunun 33 ve müteakip 

maddelerinde gösterilmiştir.

Türkiye Noterler Birliği dünyanın tek Uluslararası 

Noterler Birliği olan Latin Noterler Birliğinin de üyesidir. 

Memleketimizin Avrupa topluluğuna girmek için başvuruda bulunduğu 

şu sıralarda, noterlik işlem ve şekillerinin Avrupa ülkeleri 

noterliklerine benzer bir hale getirilmesi zorunlu bulunmaktadır.

Bu itibarla, son beş yıllık plan içir. Biri iğ imiz inin 

çalışmalarından önemli bir bölümü bu konulara yönelik olacaktır. 

Esasen Uluslararası Latin Noterler Birliğinin her yıl yaptığı 

özel toplantılarda, Birliğe dahil Noterlik işlemlerinde bir 

beraberlik sağlanması yolunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

çalışmaların bir çoğu raporlara bağlanarak sonuçlandırılmış 

bulunmaktadır.



3. Sorun ve Öneriler :

1. Noterlik Kanunu yeniden gözden geçirilerek,

Noterliğin, görev ve yetki yönünden Avrupa noterleri düzeyine 

getirilmesini sağlayacak kanuni düzenlemeler yapılmalıdır. 

Noterlerce düzenlenen işlemlerin konusu genişletilmelidir.

2. Özellikle bir tarafı Resmi Daire olan noterlik

işlemlerinin mutlaka noterlerde yapılması zorunlu kılınmalıdır.

Bu suretle çok sık şekilde ortaya çıkan ihtilafların 

meydana gelmemesi sağlanacak veya çıkan ihtilafların en kısa süre 

içinde önlenmesi mümkün olacaktır. Bunlar arasında ihale 

sözleşmeleri, kira sözleşmeleri ve benzeri sözleşmeler

sayılabi1 ir.

İşlemlerin noterlerde yapılması hâzinenin vergi kaybını 

da önleyecek bir uygulama olduğundan bu hususun 

yaygınlaştırılması her yönden yararlı görülmektedir.



J

TİCARET SİCİL MEMURLUKLARI

1- Kanuni Dayanak :

Ticaret Sicili ve Ticaret Sicil Memurlukları; 6762 sayılı 

Türk Ticaret Kanurru ve bu Kanuna göre çıkarılmış bulunan ve 

29.6.1956 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye Ticaret 

Sicil Nizamnamesi" hükümlerine tabidir.

2- Kuruluş ve Görevleri :

Türk Ticaret Kanununun 26’ ncı maddesi; Ticaret 

davalarına bakan her asliye hukuk mahkemesi nezdinde bir ticaret 

sicili kurulacağını amirdir. Adalet Bakanlığı sicil

memurluğunun iş çevresini birden çok asliye mahkemesinin kaza 

çevresine teşmil edebilir.

Ticaret sicilinin idaresi, bağlı olduğu mahkeme hakimi 

veya başkanının nezareti altında Adalet Bakanlığı tarafından 

tayin olunan bir sicil memuruna aittir.

Sicil memuru tescil için aranılan kanuni şartların mevcut 

olup olmadığını incelemekle mükelleftir.

Bugün Ülkemizde 203 adet Ticaret Sicil Memurluğu görev 

yapmaktadır.
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Bu memurluklardan 4’ü müstakil, 2’si belediyeler, 49'u 

Ticaret Odaları ve 146’sı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 

Barolar Birliği büyesinde görevlerini sürdürmektedir.

3- Sorun ve öneri :

; Teşkilatı geniş olan Oda’lardaki Sicil Memurlukları 

yeterli bir çalışma göstermekte ise de diğerlerinde ve tek 

memurla görev yapılan Odalardaki sicil memurluklarının yeterli 

olduğu ve ihtiyaca cevap verdiği söylenemez.

Bu nedenle, Ticaret Sicili Memurluklarının her il 

merkezindeki Asliye hukuk Mahkemeleri nezdinde kurulacak 

memurluklara bağlanması yerinde olacaktır.

Böylece memur adedinden tasarruf edilecek aynı zamanda, 

hakimlerin yönetimine geçecek olan sicil memurları, şu anda 

olduğu gibi, bazı haksız ve kanunsuz taleplerin baskısı altında 

kalmayacaklardır.



YENİ TABLOLAR

Adalet Hizmetleri özel İhtisas Komisyonu Raporunun çalışmalarına başlangıç 

tarihi 1988 yılı Haziran ayı olması nedeniyle Rapor'da yer alan bazı tablolardaki 

sayısal bilgilerin 1987 yılına ait olanların kesin verileri kapsamadığı ilgili Kuru

luşlarca da belirtilmiştir.

Son olarak yapılan çalışmalar ve Kuruluşlarla varılan mutabakat sonucunda 

elde edilen sayısal bilgiler çerçevesinde üretilen ve analitik değerlendirilmesi 

yapılan verilere ekli tablolarda yer verilmiştir.

Bu Tablolarda;

- Yargıtay'ın iş durumu,

- Danıştay'ın iş durumu,

- Adli Yargı'da iş durumu,

- Adli Yargı'da mahkeme sayısı,

- Adli Yargı'da personel durumu,

- Cezaevlerinde giren-çıkan

hükümlü-tutuklu sayıları ve cezaevleri kapasitesi, 

yer almıştır.





TABLO : Yargitayin Is Durma

D E L E N  Ç I K A N

YILLAR Gecen Ylllik yeni Yillik Topla» Yillik Onana Yillik Boz»a Yillik Diğer Yillik Topla» Yillik Onana Bozna Diğer Cikan
Yildan
Devreden

Artis
(Yüzde)

Gelen Artis
(Yazde)

Artis
(Yazde)

Artis
(Yazde)

Artis
(Yüzde)

Artis
(Yazde)

Artis
(Yazde)

Oran i Oran i Orani Is
Orani

1 2 3 4 5 6 7 */7 5/7 6/7 7/3

1978 21888 215812 237700 121087 54010 44381 219478 55.17 24.61 20.22 92.33

1979 18222 -16.75 221953 2.85 240175 1.04 120321 -0.63 58401 8.13 46263 4.24 224985 2.51 53.48 25.96 20.56 93.(8

1980 15190 -16.64 223768 0.82 238958 -0.51 123912 2.98 53512 -8.37 4662? 0.79 224051 -0.42 55.31 23.88 20.81 93.76

1981 14907 -1.86 222768 -0.45 237675 -0.54 130709 5.49 53130 -0.71 43935 -5.7? 227774 1.66 57.39 23.33 19.29 95.83

1982 990! -33.58 214235 -3.83 224136 -5.70 114769 -12.20 48362 -8.97 46869 6.68 210000 -7.80 54.65 23.03 22.32 93.69

1983 14136 42.77 223917 4.52 238053 6.21 119389 4.03 52425 8.40 47467 1.28 219281 4.42 54.45 23.91 21.65 92.11

1984 18772 32.30 250705 11.96 269477 13.20 128951 8.01 57297 9.29 49888 5.10 236136 7.69 54.61 24.26 21.13 87,63

1985 33341 77.61 262693 4.78 296034 9.86 135973 5.45 61904 8.04 48464 -2.85 246341 4.32 55.20 25.13 19.67 83.21

1986 49693 49.04 285440 8.66 335133 13.21 141973 4.41 61437 -0.75 53065 9.49 256475 4.11 55.38 23.95 20.69 76.53

1987 78658 58.29 335384 17.50 414042 23.55 161030 13.42 60319 -1.82 79940 50.65 301289 17.47 53.45 20.02 26.53 72.77

1988 112753 43.35 302278 -9.87 415031 0.24 177526 10.24 61137 1.36 71909 -10.05 310572 3.08 57.16 19.69 23.15 74.83

kaynak : Yargitay



TABLO : Danistayin Is Durumu

YILLAR

D A V AD  A  I  R  E  LE R İ

Gecen 
Yi 1dan 
Devreden

Yillik
Artis
(Yüzde)

Yeni
Gelen

Yillik
Artis

(Yüzde)
Toplam
Gelen

Yillik
Artis
(Yüzde) Cikan

Yillik
Artis
(Yüzde)

1978 54551 53497 108048 55407
1979 52641 -3. 50 51068 -4. 54 103709 -4.02 47143 -14.92
1980 56566 7. 46 54691 7.09 111257 7. 28 49601 5.21
1981 61656 9.00 37248 -31.89 98904 -11.10 44188 -10.91
1982 54716 -11.26 44667 19. 92 99383 0. 48 31012 -29.82
1983 68371 24. 96 18889 -57.71 87260 -12.20 49962 61. 11
1984 37298 -45.45 17626 -6. 69 54924 -37.06 27088 -45.78
1985 27836 -25.37 20501 16.31 48337 -11.99 20546 -24..15
1986 27791 -0.16 22943 11.91 50734 4. 96 20190 -1.73
1987 30544 9.91 27283 18. 92 57827 13. 98 21662 7.29

YILLAR

i d a r i D A İ R E L  E  R

Gecen 
Yi 1dan 
Devreden

Yillik 
Artı s 
(Yüzde)

Yeni
Gelen

Yillik
Artis
(Yüzde)

Toplam
Gelen

Yillik
Artis
(Yüzde) Ci kan

Yillik
Artis
(Yüzde)

1978 2122 4688 6810 4213
1979 2597 22.38 4055 -13.50 6652 -2.32 3716 -11.80
1980 2936 13.05 4214 3. 92 7150 7. 49 3205 -13.75
1981 3945 34.37 5117 21. 43 9062 26. 74 3905 21 .84
1982 5157 30. 72 4180 -18.31 9337 3.03 3613 -7.48
1983 5724 10. 99 4829 15. 53 10553 13.02 3776 4. 51
1984 6777 18. 40 4431 -8. 24 11208 6.21 3560 -5.72
1985 7648 12.85 4198 -5.26 11846 5. 69 4632 30. 11
1986 7214 -5. 67 4146 -1. 24 1 1360 -4. 10 4495 -2.96
1987 6865 -4.84 4331 4. 46 11196 -1 . 44 5309 18.11

Kaynak : Danıştay
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1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

.AR

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

3 U L H M U K U X I Q M A M K E M E L E R İ

Yani 

Gol on

YilUk

Artls

(Yüzde)

ü'.kan

ı*ll 1k 

ArtİB 

(Yüzde)

Devir

Yillik 

Art i* 

(Yüzde)

Yeni

Gelen

Ymik 

Art i a

(Yüzde)

Cikan

Yillik

Artie

(Yüzde)

Devi r

396098 349954 154737 32847 46895 37380

315620 -20.32 335338 -4.18 135019 -12.74 27850 -15.21 39681 -15.38 26549

308793 -2. 16 326678 -2.58 117134 -13.25 33143 ;19. 01 45921 15.73 13771

308508 -0.09 320919 -1.76 104723 -10.60 36211 0.26 40470 -11.87 9512

319767 3.65 314484 -2.01 110006 5.04 14584 -59.72 16618 -58.94 7478

317446 -0.73 313984 -0.16 113468 3.15 33006 126.32 30995 86.51 11523

341627 7.62 329244 4.86 125851 10.91 57715 74.86 47318 52.86 21920

434226 27.11 383863 16.59 176214 40.02 46288 -19.80 48568 2.64 19640

444680 2.41 441097 14.91 179797 2.03 50829 9.81 50317 3.00 20152

423150 -4.84 440979 -0.03 156385 -13.02 69746 37.22 57443 14. 10 31943

ADA 3 T R 0 M A H K E M E L  E  RI T 0  PL A M

Yeni

Selen

Yillik

Artie

(Yüzde)

Cikan

Yillik 

Artie 

(Yüzde)

Devir

Yillik

Artie

(Yüzde)

Yeni

delen

Yillik

Artio

(Yüzde)

Cikan

Yillik

Artie

(Yüzde)

Devir

55904 41152 132259 1438922 1397376 1015539

63208 13.07 39013 -5.20 156454 18.29 1364619 -5.16 1390239 -0. 51 990989

47917 -24.19 41913 7.43 162458 3.84 1319863 -3.28 1394186 0. 28 921266

44329

en>
*

r- 44204 5.47 162503 0.03 1371582 3.92 1446669 3.78 865899

47526 7.21 52276 18. 20 157833 -2.87 1424659 3.87 1491248 3.07 799390

43909 -7.48 53049 2.63 152903 -3.12 1411195 -0.95 1415982 -5.05 801387

54417 23.76 67472 25.77 139848 -8.54 1580115 11 .97 1545676 9. 16 835726

73343 34.78 71869 6.52 141322 1.05 1824495 15.47 1690667 9.38 059654

61383 -10.31 67938 -5.47 134767 -4.64 1817148 5.08 1886624 11.59 938178

54132 -11.81 59151 -12.93 136305 1.14 1639316 -4.00 1882965 -0. 19 954991



TABLO : Adli Yargida Hukuk Mahkemeleri Sayisi

(1988 Yi 1 Sonu itibariyle)

Hukuk Mahkemeleri illerde ilçelerde Toplam

Sulh Hukuk Mahkemeleri İ 23 163 286

Asliye Hukuk Mahkemeleri 164 369 533

Ticaret Mahkemeleri 11 - 11

Is Mahkemeleri 38 9 47

Icra(Icra Hukuk isleri) 36 7 43

Tapulama (Kadastro) 41 154 195

Kaynak : Adalet Bakanlig 

TABLO : Adli Yargida

i

Ceza Mahkemeleri Sayisi

(1988 Yi 1 Sonu itibariyle)

Ceza Mahkemeleri 11 lerde ilçelerde Toplam

Agir Ceza Mahkemeleri 105 66 172

Asliye Ceza Mahkemeleri 132 333 465

Sulh Ceza Mahkemeleri 107 56 163

Trafik Mahkemeleri 3 - 3

icra Mahkemeleri 36 7 43

Çocuk Mahkemeleri 4 - 4

Devlet Güvenlik Mahkeme. 8 - 8

Kaynak : Adalet Bakan!igi



TABLO : Adli Yargida Personel Durumu
(1988 Yi 1 Sonu itibariyle)

UNVAN Kadro
Fiilen 
Cali san Bos

Bos Kadro 
Orani

Hakim-Savci 8565 7346 1219 14.2

Stajyer Hakim 1161 765 396 34.1

Yazi Isl.Ma.(Başkatip) 2493 1958 535 21.5

Yazi Is.Md.Yd.(Zab.Kat.) 10798 9939 859 8.0

Mubasi r 2937 2694 243 8.3

icra Memuru 890 749 141 15.8

icra Memur Yrd. 513 421 92 17.9

Cezaevi Md. 500 382 118 23.6

Sos.Hiz.Uzm. 150 99 51 34.0

Gardiyan(Infaz Memuru) 25654 17647 8007 31.2

Teknisyen 600 313 287 47.8

Kaynak : Adalet Bakan!igi

TABLO : Adli Tip’da Personel Durumu
(1.6. 1988 Tarihi itibariyle)

UNVAN Kadro
Fi i 1 en 
Cali san

Bos Kadro 
Bos Orani

Saglik Personeli 343 242 101 29.4

Diğer Personel 684 379 305 44.6

Toplam 1027 621 406

Kaynak : Adalet Bakan!igi



TABLO: 1978-1988 Yillari Arasında Cezaevlerine Giren Cikan

Hukumlu Tutuklu Sayisi ve Cezaevleri Kapasitesi

YILLAR

H U K U M L U T U T U K L U C E 2 A E V L E R I

Gı ren

Yillik 

Art i s 

(Yüzde)

Top1am(1) Ci kan

Yillik

Artis

(Yüzde)

Gi ren

Yillik

Artis

(Yüzde)

Toplam(1) Cikan

Yillik

Artis

(Yüzde)

Kapasite

Yillik

Artis

(Yüzde)

1978 57201 80834 54613 113016 139225 110875 72844

1979 40731 -28.79 6S952 43668 -20.04 112406 -0.54 140756 111103 0.21 73538 0.95

1980 40149 -1.43 63433 30483 -30.19 116902 4.00 146555 110239 -0.78 75172 2.22

1981 53152 32.39 86102 42587 39. 71 104980 -10.20 141296 106468 -3.42 75564 0.52

1982 42912 -19.27 86427 41090 -3.52 86303 -17.79 121130 90285 -15.20 80104 6.01

1983 42784 -0.30 88121 42196 2.69 82111 -4.86 112957 83358 -7.67 83606 4.37

1984 36327 -15.09 82252 35201 -16.58 80786 -1.61 110385 85039 2.02 86248 3.16

1985 30292 -16.61 77343 31179 -11.43 86568 7.16 111914 88994 4.65 88156 2.21

1986 38937 28. 54 85101 53222 70. 70 80130 -7.44 103050 84631 -4. 90 92086 4.46

1987 44472 14.22 76351 44639 -16.13 85201 6. 33 103620 86099 1 .73 96202 4.47

1988 50328 13.17 82040 51510 15.39 92049 8.04 109570 92435 7.36 99980 3.93

(1) Bir önceki yi 1dan devredenleri kapsamaktadir. 

Kaynak Adalet Bakan!igi
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