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Bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. 
Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması 
Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez. 

Bu yayın 300 adet basılmıştır. 



1. giriş 

Hukuk eğitimi yargısal faaliyete katılan tüm görevlilerin 
eğitimini ifade eder. Bu eğitim, hukukçu olmak için Hukuk 
Fakültelerine adım atıldığı andan başlar, yargı alanındaki 
faaliyetin son bulmasına kadar devam eder. Burada söz konusu olan 
hukukçu eğitimidir. Bunun dışında yargı alanında yardımcı 
hizmetlerde faaliyet gösterenlerin eğitimi de yer alır. Buraya 
yargı alanında yardımcı hizmet elemanları yetiştirmek üzere 
eğitim veren meslek okullarındaki eğitim girer. 

Bu kısa açıklamamıza uygun olarak ülkemizde hukuk eğitimi 
açısından aşağıdaki şemayı ortaya koymak ve bu şemadaki 
sıralamaya uygun olarak hukuk eğitimi konusundaki önerilerimizi 
mevcut uygulamayı da belirtmek suretiyle açıklamak yerinde 
olacaktır. 

HUKUK EĞİTİMİ 

HUKUKÇU EGITIMI YARDIMCI HİZMETLERDE EGITIM 
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Diğer yönden; Türkiye'deki hukuk eğitiminin nitelik ve 
nicelik bakımından yeterli olmadığı, bunun için birçok önlemlerin 
alınması gerektiği üzerinde Alt Komisyonumuzda görüş birliğine 
varılmış, özellikle hukuk eğitimi öncesi eğitim konusunda üç 
görüş ortaya çıkmıştır. 

1. Görüş : 

Hukuk Fakültelerine yalnız liseyi bitirmiş öğrenciler 
girebilmeli, meslek liselerinden mezun olanlar girememelidir. Bu 
nisbi eşitlik ilkesine ve fırsat eşitliğine, dolayısıyla 
Anayasaya aykırı değildir. Zira, Meslek liselerinin ana amacı 
çeşitli meslek dallarında "Ara insan gücü" yetiştirmektir. Bunun 
için her meslek okuluna milyarlarla ifade edilen atölyeler 
kurulmaktadır. Bugün en büyük sıkıntı "ara insan gücünde" 
yaşanmaktadır. Liselerde temel hukuk bilgisi, felsefe, psikoloji, 
mantık ve sosyoloji zorunlu dersler olarak okutulmalı, Hukuk 
Fakültelerine kabulde ise matematik-fen bölümü mezunlarına 
öncelik verilmeli ve bu öğrencilerin ÖYS sınavları matematik veya 
fen puanı ağırlıklı Türkçe ve sosyal bilimler testlerinden 
oluşmalıdır. Uygulamada liseler, meslek liseleri ve adalet yüksek 
okullarından hukuk fakültelerine öğrenci alınmakta ve ÖYS sınavı 
sosyal bilimler ağırlıklı matematik ve Türkçe testlerinden 
oluşmaktadır. Matematik ve fen bilimleri bölümü öğrencilerinin 
diğerlerine göre sistemli düşünme yöntemini çok daha çabuk 
kavrayacakları düşünülmektedir. 

2. Görüş 

Hukuk öğrenimi yapmak isteyenler, 2 yıllık yabancı dil 
ağırlıklı bir önlisans eğitimi görmeli ve bu önlisans eğitiminde 
siyasi tarih, beşeri tarih, sosyoloji, psikoloji, mantık, 
matematik, insan ilişkileri, pedagoji gibi dersler okutulmalıdır. 
Ayrıca, önlisans eğitiminde Türkçe kompozisyon dersi "baraj ders" 
olarak kabul edilmelidir. Bu konuda Ankara Hukuk Fakültesi Nisan- 
Mayıs 1993 tarihlerinde "Hukuk Öğretimi ve Eğitim Sempozyumu" 
düzenleyerek konuyu tartışmaya açmıştır. Anılan sempozyuma 
sunulan bildirilerde konu karşılaştırmalı olarak tartışılmış 
(örneğin ABD'de Hukuk Fakültelerine girebilmek için lise 
öğreniminin üzerine bir yüksek öğrenim programını bitirme 
zorunluluğu aranmaktadır) ve Hukuk Fakültesine gireceklerde 
ayrıca bir olgunluk düzeyinin de bulunmasının beklendiği 
bildirilerde ileri sürülmüştür. 

3. Görüş 

Aşağıda ayrıntılarıyla değinilecek olan bu görüşle Hukuk 
Fakültelerinde daha iyi bir eğitim verilebilmesi için birinci 
sınıfların "temel hukuk formasyonunu" geliştirmeyi sağlayan 
derslerin ağırlıkta olduğu bir baraj sınıfı olması ve bu barajı 
aşamayan öğrencilerin kendi yeteneklerine uygun başka alanlara 
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kaymasını sağlayacak bir değişikliğe gidilmesi gerektiği, bunun 
yanında Fakülte eğitiminin beş yıla çıkarılması ve beşinci 
sınıfın öğrencilerin yeteneklerine göre uzmanlık eğitimi veren, 
dört yıllık eğitim süresince alınan teorik derslerin 
pratiklerinin yapıldığı bir sınıf olması önerilmektedir. 

2. HUKUK EĞİTİMİ 

Yukarıda değinildiği gibi, hukuk eğitimi yargısal faaliyete 
katılan tüm görevlilerin eğitimlerini ifade eder. 

A. FAKÜLTE EĞİTİMİ 

a) Lisans Eğitimi 

Ülkemizde en eski Hukuk Fakültelerimiz olarak uzun yıllar 
hizmet veren Ankara ve İstanbul Üniversitelerine bağlı Hukuk 
Fakülteleri mevcuttur. Bu iki fakülteye 1970'den_ sonra İzmir 
Hukuk Fakültesi katılmış, 1980'den sonra Dicle Üniversitesine 
bağlı olarak Diyarbakır'da bir Hukuk Fakültesi açılmıştır. Aynı 
dönemde Marmara Üniversitesinde Marmara Hukuk Fakültesi ile 
Konya'da Selçuk Üniversitesine bağlı Konya Hukuk Fakültesi 
faaliyete sokulmuştur. Bunu 1989'da Erzincan'da açılan Hukuk 
Fakültesi izlemiştir. Son olarak 1993 yılında Eskişehir'de 
Anadolu Üniversitesi ve Ankara'da Gazi Üniversitesi bünyesinde de 
birer hukuk fakültesi açılması kabul edilmiştir. 

aa. Hukuk Fakültelerimizdeki lisans eğitimi konusunda 
öncelikle fakülteye alınan öğrenci sayısı üzerinde durmak 
gerekir. 

Hukuk Fakültelerine öğrenci alımlarında ve kontenjan 
tespitinde pek fazla bilimsel verilerle hareket edilmemektedir. 
Bu sayıların belirlenmesinde Hukuk Fakültelerinin, kapasite ve 
olanaklarına ilişkin görüşlerine itibar edilmemekte, bu konuda 
üniversite kapısında biriken öğrencileri eğitme kaygısı etkin 
olmaktadır. Örneğin Ankara Hukuk Fakültesi'nin kapasitesine uygun 
450 öğrenci kontenjanı Yüksek Öğretim Kurulu'nun kuruluşuyla 
beraber yılda 800-850 öğrenciye çıkarılmış, hatta birkaç yıl bu 
normal kontenjanın üç katı öğrenci alımı yapılmıştır. Gelişigüzel 
kontenjan tespiti öncelikle eğitim kalitesi açısından 
olumsuzluklar yaratmaktadır. 

Hukuk Fakültelerimizdeki eğitimi olumsuz yönde etkileyen bir 
başka uygulama, zaman zaman çıkartılan ve kısaca "Af Yasası" 
diyebileceğimiz yasalardır. Siyasi kaygılara ve amaçlara dayalı 
olarak çıkartılan bu yasaların doyurucu bilimsel ölçüsü ve 
gerekçesi mevcut değildir. Yıllar önce fakültenin ikinci, üçüncü 
ya da dördüncü sınıfından ayrılmış bir öğrencinin, okuduğu 
dersleri unuttuktan yıllar sonra yasalarla kaldığı yerden yeniden 
eğitimine devam etmesi olanağının tanınması, hukuk eğitiminde 
kaliteyi düşüren bir uygulama olmaktadır. Öğrencinin fakülte 
eğitiminden ayrıldıktan sonraki yıllarda sınav sisteminde, ders 
sayılarında, yönetmeliklerde yapılan değişiklikler karşısında Af 
Yasaları ile bu öğrencilerin yeniden fakülteye intibak 
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ettirilmesi çok büyük karışıklıklar ve zorluklar yaratmaktadır. 
Bu nedenlerle bu Af Yasaları uygulamasına kesinlikle son vermek 
gerekir. Bunun yerine belli süreler içerisinde fakülteyi 
bitiremeyen öğrencilerin kayıtlarını silme yerine, yeniden 
birinci sınıftan eğitime başlatılmalıdır. 

Gerek gelişigüzel kontenjan tespitleri gerekse çıkartılan Af 
Yasaları ülkemizde hukukçu eğitimi verilmesini engelleyen ve 
kaliteyi düşüren etkenler olarak görülmektedir. 

bb. Ülkemizdeki hukukçu eğitiminde bir başka önemli 
olumsuzluk, alt yapısı bulunmadan, öğretim üyesi kadrosu temin 
edilmeden, kitap ve kütüphane olanakları bulunmadan gelişigüzel 
bir şekilde Hukuk Fakültelerinin açılması olmuştur. Eğitim 
hizmetlerinin yurdun her yerine götürülmesi isabetli bir 
görüştür. Ancak, bu amaç yeterli bir eğitimin götürülmesi halinde 
gerçekleşebilir. Kuruluşunun üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen 
Diyarbakır Hukuk Fakültesinde, kuruluşunun üzerinden beş yıl 
geçmesine rağmen Erzincan Hukuk Fakültesinde yeterli eğitim 
yapılamamaktadır. Yeni açılan Hukuk Fakültelerinin öğretim üyesi, 
kütüphane, kitap sorunları bir an önce çözümlenmeli, bu 
yapılamıyorsa bu fakültelerdeki öğrenciler Ankara, İstanbul ve 
İzmir Hukuk Fakültelerinde eğitimlerine devam ettirilmelidir. 

cc. İyi bir hukuk eğitimi verilebilmesi, güçlü ve iyi 
eğitilmiş öğretinyüyelerinin varlığını gerektirir. Ülkemizde ne 
yazık ki Yüksek Öğretim Kanunu ve uygulaması ile bu alanda büyük 
olumsuzluk yaşanmıştır. Yüksek Öğretim Kurulunun kuruluşu ile 
birlikte gerek görevlerine son verilmeler, gerekse istifalar 
nedeniyle meydana gelen büyük öğretim üyesi açığının kapatılması 
için kolay öğretim üyesi olma yolu açılmıştır. Bu amaçla 
doktorasını vermiş araştırma görevlileri yardımcı doçent olarak 
öğretim üyesi sınıfına dahil edilmiş, doçent ve profesör olmak 
için doçentlik ya da profesörlük takdim tezi uygulamasına son 
verilmiş, bu kademeler için öngörülen süreler ya kaldırılmış ya 
da kısaltılmıştır. 

Bu ve benzeri uygulamalara son verilmeli, eskiden olduğu 
gibi doçent olabilmek için doçentlik tezi, profesör olabilmek 
için profesörlük takdinytezi ve iki yabancı dil bilme koşulları 
getirilmeli, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Yönetmeliği" ile 
Yüksek Öğretim Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

dd. Hukuk Fakültelerinde dört yıllık eğitimi tamamlayan 
öğrenciler hukuk diplomasının arandığı her alanda meslek icra 
edebilmekte, bu konuda uzmanlık aranmamaktadır. Hukuk 
Fakültelerinde bu eğitim süresince öğrencilere özellikle teorik 
bilgiler verilmekte, pratik çalışma şeklinde öğrencilerin pratik 
bilgilerini geliştirmeyi sağlayan dersler ya hiç verilmemekte ya 
da çok az sayıda verilmektedir. 



Hukuk Fakültelerinde daha iyi bir eğitim verilebilmesi için 
birinci sınıfların "temel hukuk formasyonu" geliştirmeyi sağlayan 
derslerin ağırlıkta olduğu bir baraj sınıfı olması ve bu barajı 
aşamayan öğrencilerin kendi yeteneklerine uygun başka alanlara 
kaymasını sağlayacak bir değişikliğe gidilmesi, bunun yanında 
eğitimin beş yıla çıkarılarak beşinci sınıfın, öğrencilerin 
yeteneklerine göre uzmanlık eğitimi veren, dört yıllık eğitim 
süresince alınan teorik derslerin pratiklerinin yapıldığı bir 
sınıf olması sağlanmalıdır. Örneğin: Beşinci sınıfta kamu hukuku, 
özel hukuk bölümü şeklinde ikili bir ayrım yapılmalı, bu 
bölümlerden birini seçen öğrencinin bu bölümün derslerini 
ağırlıklı, diğer bölümün derslerini ise daha az ders saati 
içerisinde görmesi temin edilmelidir. 

b) Lisansüstü Eğitimi 

aa. 1750 Sayılı Üniversiteler Kanununa Göre Yapılan Hukuk 
Lisansüstü Öğretiminin Esasları 

Halen yürürlükte bulunan 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunundan önce yürürlükte olan 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanunu ve buna bağlı olarak yürürlüğe konulan Hukuk 
Fakülteleri Doktora Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine 
göre, Hukuk bilimlerinde Lisansüstü öğretim Kamu Hukuku ve Özel 
Hukuk bölümleri ayrımı dikkate alınarak önceleri sadece "Hukuk 
Doktoru" ünvanma yönelik öğretim şeklinde yapılıyordu. 1975 
yılından itibaren Hukuk bilimleri alanında Yüksek Lisans (Master) 
öğretimi de yapılmaya başlanmıştır. 

Mülga Hukuk Fakülteleri Master ve Doktora Yönetmelikleri 
hükümlerine göre yapılan yüksek lisans ve doktora öğretiminin 
esaslarını kısaca şöylece özetlemek mümkündür: 

- Her iki öğretimin esaslarını fakülte kurulları 
kararlaştırırdı. 

- Fakülte kuruluna bağlı "Yüksek Lisans Öğretim Komisyonu" 
ile "Doktora Öğretim Komisyonu" yüksek lisans ve doktora 
programlarını yürütürdü. Bu komisyonlara bağlı komiteler de 
onlara yardımcı olurdu. 

- Seminer, uygulama dersleri ve ihtisas kurlarından oluşan 
programlar, fakülte kurulunca belirlenen öğretim üyeleri 
tarafından yürütülürdü. 

- Yüksek lisans öğretimini iki yıl içinde, doktora 
öğretimini tez yazma hariç dört yılda tamamlayamayan öğrencilerin 
kaydı silinirdi. 

- Yüksek lisans öğretimi için en az beş seminer yazılması, 
ders ve uygulamalı çalışmalarda başarılı olunması ve yapılacak 
sınavlarda 10 üzerinden en az 7 alınması istenirdi. 



- Doktora öğretimi ise kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında 
yapılırdı. Öğrencinin beş doktora semineri yazmış olması ve 
ihtisas kurlarını başarı ile tamamlaması, daha sonra "Doktora 
Yeterlik Sınavı" ile buna bağlı ihtisas sınavında başarılı olması 
ve doktora tezi aşamalarında başarılı bulunması istenirdi. 

Fakültelerce yürütülen bu lisansüstü öğretim, lisans 
öğretimi ile bir bütünlük içinde ve aynı öğretim üyeleri 
tarafından yürütüldüğü için, uygulamada pek fazla sorunlar 
yaratmıyordu. 

bb. Yürürlükte Olan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 
Hükümlerine Göre Yapılan Hukuk Lisansüstü Öğretiminin 
Esasları 

6.11.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek 
Öğretim Kanununun "tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (t) 
fıkrasının 1 inci ve 2 nci bentlerinde; lisansüstü öğretimin, 
yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki kademeli olduğu 
belirtilmiş; 

- Yüksek lisansın, bir lisans öğretimine dayalı ve bir 
araştırmayı ortaya koymaya yönelik bir yüksek öğretim olduğu, 

- Doktoranın lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa 
dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve özgün bir 
araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek 
öğretim olduğu öngörülmüş ve (f) fıkrasında bu öğretimin, Kanunun 
19 uncu maddesinde teşkilatı belirten Enstitülerce yürütüleceği 
hükme bağlanmış tır. 

Halen yürürlükte olan ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 
çıkarılmış bulunan "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin 
Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği" hükümlerine göre, Hukuk 
bilimleri de dahil diğer sosyal bilimler alanındaki yüksek lisans 
ve doktora öğretimi her üniversitede kanunla kurulan "Sosyal 
Bilimler Enstitüleri" tarafından yürütülmektedir. 

Bu Enstitülerin teşkilatında; Enstitü Kurulu, Enstitü 
Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcıları gibi organ ve 
makamlar bulunmaktadır. 

Kural olarak Hukuk bilimleri alanındaki yüksek lisans ve 
doktora öğretim programları hakkında "Enstitü Kurulu" karar 
vermekte, bu kararlara göre programları Müdürün başkanlığında 
toplanan Enstitü Yönetim Kurulu icra etmektedir. Hukuk 
Fakültelerinin Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bölümleri Başkanları ve 
Öğretim üyeleri derslerin ve sınavların yapılmasında Yönetim 
Kuruluna yardımcı olmaktadırlar. 

Üniversitelere bağlı Sosyal Bilimler Enstitülerinde 
lisansüstü öğretim, her birinin kendi "Lisansüstü Eğitim-Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliği" esaslarına göre yapılmaktadır. 
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Enstitülerde yürütülen yüksek lisans öğretimi, mecburi ve 
seçimlik dersler ile seminerlerden oluşmakta, bunları başarı ile 
bitiren öğrenciler, ayrıca bir master tezi hazırlamaktadırlar. 

Doktora öğretimi ise, yüksek lisansa dayalı olarak 
yürütülmekte, program mecburi ve seçimlik dersler ile seminerden 
oluşmakta, bunlara devam eden öğrenci, doktora yeterlik sınavı 
aşamasını da bitirdikten sonra, bir "Doktora tezi" yazmakta, bu 
tez üç kişilik jüri tarafından yapılan savunma ile birlikte 
başarılı bulunursa, öğrenci doktora öğretimini tamamlayarak 
"Hukuk Doktoru (Dr.Jur)" ünvanını kazanmaktadır. 

cc. Kara Avrupası Ülkelerinde Hukuk Alanındaki Lisansüstü 
Yüksek Öğretimin Esasları 

Özellikle Almanya, İsviçre ve Fransa gibi Batı Avrupa 
üniversitelerinin Hukuk Fakültelerinde Lisansüstü Öğretim, lisans 
öğretiminin yanında Hukuk Fakültesi Doktora Yönetmeliği 
hükümlerine göre yapılmaktadır. Batı Avrupa Üniversitelerine 
bağlı belli başlı Hukuk Fakültelerinde "Yüksek Lisans" öğretimi 
yapılmamakta, yani esas lisansüstü öğretim olarak "Doktora 
Öğretimi" kabul edilmektedir. 

Doktora öğretimi ise ya lisans öğretiminden sonra yapılmakta 
veya lisans öğretiminin ikinci sınavı ile birlikte bir tez yazmak 
ve teslim etmek şartıyla, lisans sınavı ile doktora sınavı 
birlikte yapılmakta ve öğrenci hem lisans mezunu hem hukuk 
doktoru ünvanı ile fakülteden mezun olmaktadır. 

Genellikle doktora öğretimi, lisans diploması alındıktan 
sonra doktora seminer ve ihtisas kurlarına devam edilip başarılı 
olunca yazılan doktora tezinin kabulü ve doktora sözlü sınavının 
başarıyla verilmesinden sonra tamamlanmakta ve öğrenciye Hukuk 
Doktoru (Dr.Jur) ünvanı verilmektedir. Her hukuk fakültesinin 
doktora yönetmeliğinde, doktora yeterlik sınavı ve doktora tezi 
ile ilgili özel hükümlere de rastlanmaktadır. Ortak özellik, 
kabul edilen doktora tezlerinin en az 200 nüshası fakülteye 
teslim edildikten sonra "doktora diplomasının" verilmesi 
şartıdır. 

dd. Lisansüstü eğitim bir uzmanlık eğitimidir. Bu eğitime 
Ülkemizin büyük ihtiyacı vardır. Günümüzde artık her hukukçunun 
her hukuksal konuyu bilmesi ve her hukuksal konunun uzmanı 
olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Bugün Batı ülkelerinde 
gerek yargıç ve savcı alımlarında, gerekse avukat olarak serbest 
meslek icrasında yüksek lisans eğitimi bir zorunluluk halini 
almış olup, bu eğitimi almamış kişilerin hukuk mesleğini icra 
etmesi mümkün görülmemektedir. Bu nedenle Ülkemizde yüksek lisans 
eğitiminin teşvik edilmesi, geliştirilmesi zorunludur. Daha çok 
sayıda hukukçunun yüksek lisans eğitimi yapabilmesini sağlamak 
için bu işi fakültelere bırakmak, öğrenci alımındaki 
kontenjanları artırmak gerekir. 
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Hukuk bilimleri alanındaki yapılan lisansüstü öğretimin 
bütünlüğü ve bu öğretimin lisans öğretimine sıkı sıkıya bağlı 
olduğu hususu dikkate alınarak hukuk alanları ile diğer sosyal 
bilimlerle ilgili lisansüstü programlarını düzenleyen ve yürüten 
Enstitüler ve bunlarla ilgili kuruluşlar kaldırılmalı ve 
lisansüstü öğretim, eski kanun döneminde ve Kara Avrupasındaki 
ülkelerde olduğu gibi aynı alanlarda lisans öğretimi veren 
Fakültelere bırakılmalıdır. 

Bu çerçevede 2547 sayılı Kanunda aşağıdaki değişiklikler 
yapılmalıdır: 

(1) 2547 sayılı Kanunda lisansüstü öğretim yapmak üzere 
öngörülmüş bulunan Enstitülerle ilgili hükümler kaldırılmalı, 
bunların görevleri her üniversitenin ilgili fakültesine 
bırakılmalıdır. 

(2) Bu düzenleme ile uygulamadaki lisansüstü öğretim yapan 
Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri 
kaldırılarak bunların görevleri fakültelere devredilecektir. 
Zaten her üç enstitü lisansüstü programlarında ders veren ve 
seminer yöneten öğretim üyeleri fakültelerin kadrolu öğretim 
üyeleridir. Enstitülerin öğretim üyesi kadrosu bulunmadığı gibi 
yönetim binaları ve dershaneleri de bulunmamaktadır. İstisnai 
durumlar saklı kalmak şartıyla Enstitüler "bir müdür, bir mühür" 
ilkesine göre yönetilmektedirler. Bu durum lisansüstü 
programlarının denetimini ve icrasını güçleştirmektedir. 

Ayrıca, hiç öğretim üyesi bulunmayan sadece bir müdür, iki 
müdür yardımcısı ve üç yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim 
Kurulu ile asgari (20) bölümden oluşan (7) sosyal bilimler 
alanında öğretim veren fakültelerin 1200-1300 doktora ve master 
öğrencisine hizmet vermenin ve lisansüstü programları yürütmenin 
ne derece güç olduğu gerçeği açıkça ortadadır. Lisansüstü 
programlarda yer alan ders ve seminerler ile doktora ve master 
tezlerini ilgili fakülte öğretim üyeleri yürüttüğüne ve 
yönettiğine göre, lisansüstü öğretimde görevli öğretim üyelerinin 
hizmetlerini onların disiplin ve ita amiri olmayan Enstitü 
Müdürüne denetletmek, en üst ita amirinin rektör olması 
karşısında kademik geleneklere uygun düşmemekte ve zaman zaman 
sürtüşmelere yol açmaktadır. 

(3) Fakültelerin lisans ve lisansüstü öğretim programlarında 
görev alacak öğretim üyeleri her yıl dönüşümlü olarak 
belirlenmelidir. Fakülte kurulları, fakülte öğretim üyelerinden 
kimlerin o öğretim yılı için lisans, kimlerin lisansüstü öğretim 
programlarını yürüteceğini belirlemeli veya bazı öğretim 
üyelerinin yalnız yüksek lisans eğitiminde görevlendirmeli, 
lisans eğitiminde görev almamalarını sağlamalıdır. Böylece 
öğretim üyeleri yüksek lisans eğitimine ve öğrencilerine daha 
fazla zaman ayırabilecek, bu alanda hem öğretim üyesinin kendi 
kendisini o alanda geliştirebilmesi, hem de öğrencilere daha 
faydalı olması sağlanmış olacaktır. 



B. STAJ VE MESLEK İÇİ EĞİTİMİ 

a) Staj Eğitimi 

aa. Hakim ve Savcı Staj Eğitimi 

Hakim ve savcıların eğitimi konusunda Hakimler ve Savcılar 
Kanunu ile "Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun" ve yönetmelik hükümleri 
uygulanmaktadır. Bu yasalara göre staj eğitimi iki yıl süreyle 
yapılmakta, bunun bir kısmı Adalet Bakanlığına bağlı olarak 
faaliyet gösteren Eğitim Merkezi'nde yürütülmektedir. Bu eğitime 
başlayabilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olan öğrencilerin 
Adalet Bakanlığı tarafından açılan hakimlik sınavını kazanmış 
olmaları zorunluluğu bulunmaktadır. 

Bu eğitimde hakim adaylarına uzmanlıklarına göre bir eğitim 
verilmemektedir. Yukarıda açıklanan değişiklik gerçekleştiğinde 
öğrenciler Hukuk Fakültelerinde son sınıftan itibaren belli 
uzmanlık dallarına ayrılarak mezun olduklarında, hakim ve savcı 
eğitiminde de öğrencinin mezun olduğu uzmanlık dalma göre eğitim 
esas alınmalıdır. Başka bir anlatımla hakimlikte uzmanlaşmaya 
gidilmeli, bu uzmanlaşma daha staj sırasında başlatılmalıdır. 

Hakimlik ve savcılık mesleğinde bilgi kadar önemli olan bir 
öğe de adaydaki kişiliktir. Bu kişilik adayın ahlak ve değer 
yargılarıyla çok ilgilidir. Bu nedenle staj döneminde eğitim 
merkezlerinde öğrencilere "ahlak, psikoloji ve felsefe" dersleri 
de verilmelidir. Hakimlik sınavında özellikle sözlü sınav 
aşamasında sınav jürisinde öğrencilerin kişiliğini 
belirleyebilecek bir psikolog yer almalıdır. 

Bugün uygulamada hakim ve savcı adayları stajlarının önemli 
bir kısmını mahkemelerde ve Yargıtay'da tamamlamaktadırlar. Bu 
staj döneminde adaylardan yargısal faaliyetlerde yararlanabilme 
olanakları sağlanmalıdır. Böyle bir uygulama hem adayların 
uygulama bilgilerinin daha iyi gelişmesini sağlayacak, hem de 
staj yaptıkları mahkemelerde mahkemenin işini hafifletme yönünde 
yararlı olacaktır. Bu durum hakim tarafından stajyerlere "veraset 
ilamı hazırlanması, delil belirlemesine ilişkin keşiflerin 
yapılması, tamamlanmış dosyaların hakime özetlenmesi ve kararla 
ilgili gerekçenin hazırlanması" gibi görevlerin verilmesi 
şeklinde olabilir. 

Staj süresi iki yıldır. Ancak yukarıda belirtildiği gibi 
hukuk fakültelerindeki eğitimin beş yıla- çıkarılması durumunda 
hakim ve savcılık stajı süresi iki yıl yerine bir ya da bir buçuk 
yıla indirilmelidir. 

bb. Avukatlık Staj Eğitimi : 

Bu eğitim Avukatlık Kanunu'na dayanmakta ve Türkiye Barolar 
Birliği tarafından düzenlenmektedir. 
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Bu stajla ilgili yasa hükümleri olumlu olmasına rağmen 
uygulama olumsuz bir şekilde yürümektedir. Uygulama yasaya uygun 
hale getirilmelidir. Avukat stajyerlerinin mahkeme aşamasındaki 
stajlarında hakim ve savcı stajyerlerine gösterilen özen ve ilgi 
onlara da gösterilmelidir. Avukat stajyerlerinden mahkeme 
aşamasında bazı yargısal faaliyetler yönünden yararlanma 
olanakları sağlanmalıdır. 

Hakim ve savcı stajına başlamak için aranan giriş sınavı 
gibi bir sınav avukatlık stajı için de getirilmelidir. Bu yönde 
Avukatlık Kanunu Tasarısı hazırlanmış olup, Meclis Adalet 
Komisyonundadır. Bu değişiklik desteklenmelidir. 

b) Meslek İçi Eğitimi 

Hakim ve savcıların meslek içi eğitimini sağlayan düzenli ve 
sistemli bir uygulama mevcut değildir. Bir kimsenin hakim ve 
savcı olarak atanmasından emekliliğine kadar geçen sürede meydana 
gelen değişiklikleri, yasaları, içtihatları, hukuksal yenilikleri 
izlemesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim uygulamasına 
başlanmalıdır. Bu amaçla Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Eğitim 
Merkezi bünyesinde zaman zaman seminerler, konferanslar, 
sempozyumlar düzenlenmelidir. Bu eğitimlerden geçen hakim ve 
savcıların gerektiğinde bazı sınavlardan geçirilmeleri 
düşünülmelidir. Gerek hakim ve savcıların yükselmelerinde, 
gerekse atamalarında ve Yüksek Mahkemelere seçilmelerinde meslek 
içi eğitim sonuçları gözönünde tutulmalıdır. 

Hakim ve savcıların kendilerini yetiştirmelerini sağlamak 
amacıyla her türlü hukuk yayınlarının Adalet Bakanlığı kanalıyla 
sağlanması yoluna gidilmeli, yargı çevrelerinde Adalet 
Komisyonları aracılığıyla "Mahkeme Kütüphaneleri" 
oluşturulmalıdır. 

c) Askeri Yargı İle İlgili Meslek Öncesi Staj ve Meslek İçi 
Eğitim : 

aa. Meslek Öncesi Eğitim 

(1) T.C. Anayasasının 145 inci maddesine göre askeri yargı, 
askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından 
yürütülmektedir. 

Askeri hakimler, hukuk fakültesi mezunları arasından 
alınmaktadır. Bu nedenle hukuk fakültelerindeki eğitimin 
arzulanan şekilde gerçekleştirilmesi ve karşılaşılan sorunların 
giderilmesi askeri yargı bakımından da büyük önem taşımaktadır. 

(2) Askeri hakim ve savcı ihtiyacı 357 sayılı Askeri 
Hakimler Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen aşağıdaki 
kaynaklardan sağlanmaktadır: 

a. Muvazzaf subay olan isteklilerden, hukuk fakültelerine 
gönderilerek öğrenimlerini tamamlayanlar. 
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b. Askeri lise mezunlarından, hukuk fakültelerine 
gönderilerek öğrenimlerini tamamlayanlar. 

c. Kıt'a da başarı göstermiş ve bir hukuk fakültesini 
bitirmiş yedek subaylardan askerlik görevleri sırasında istemde 
bulunanlar. 

d. Harp Okulu mezunu subaylardan kendi hesabına hukuk 
fakültesini bitirenler. 

e. Kendi hesabına hukuk fakültesini bitiren kadınlar. 

f. Lise mezunlarından askeri öğrenciliğe kabul edilerek 
hukuk fakültesini bitirenler. 

Bunlardan (a) bendinde yazılı kaynak, bugün için 
kullanılmamakta, (b) ve (f) bentlerinde yazılı kaynaklardan 
alınanlar için mesleğe girişte herhangi bir sınav 
yapılmamaktadır. 

Diğer kaynaklardan alınacak askeri hakim adayları; "Askeri 
Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" 
hükümlerine göre önce "Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testi"ne 
tabi tutulmakta, testte başarılı olanlar, daha sonra "Genel 
Kültür" ve "Meslek Bilgisi" sınavlarına girmektedir. Genel kültür 
sınavları; Türkçe, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, T.C.Anayasası, 
Birleşmiş Milletler, Nato ve Varşova Paktı, Lozan Antlaşması, 
Montreux Sözleşmesi ve 1947 Paris Sözleşmesi konularından, Meslek 
Bilgisi sınavı ise; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanunu konularından test yöntemi ile yapılmaktadır. 

Yazılı sınavları başaran adaylar, daha sonra genel 
davranışları, konuşmalarındaki tutarlılık ve akıcılık, kendine 
güven, belli bir konuyu anlama, anlatma ve açıklama yetenekleri 
yönünden "Mülakat"a tabi tutularak, sınavlarda aldıkları not 
sıralamasına göre askeri hakim adayı olarak kabulleri 
yapılmaktadır. Adaylar Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet 
işleri Başkanlığı emrine atandırılarak staj işlemleri 
yürütülmektedir. 

Adaylardan lise kaynaklı olanlar ile kadınlar önce üç ay 
süreli "Temel Askeri Eğitime" daha sonra da yine üç ay süreli 
"Kıt'a Eğitimine" tabi tutulmakta, Silahlı Kuvvetler hakkında 
bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Yedek subay kaynağından 
gelenler ise sadece üç ay süre ile Kıt'a Eğitimine tabi 
tutulmaktadır. 

(3) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri 
özel kanunlarına göre seçilmektedir. Askeri Yargıtay üyeleri en 
az yarbay rütbesinde birinci sınıf askeri hakimler arasından 
Askeri Yargıtay Genel Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ve gizli oyla her boş yer için göstereceği üçer aday içinden 
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Cumhurbaşkanınca seçilirler. Askeri Yargıtay Başsavcı 
Başyardımcısı ve Başsavcı Yardımcıları ile Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi Savcıları, bu yargı organlarının başsavcılarının 
göstereceği üç misli aday arasından atandırılmaktadır. 

bb. Staj Eğitimi 

Adaylar, Cumhuriyet Başsavcılığı, Asliye Ceza Mahkemesi, 
Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, İcra Tetkik Mercii 
Hakimliği, Askeri Savcılık, Askeri Mahkeme, Askeri Yargıtay ve 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcılıkları ile Dairelerinde 
staj yapmaktadırlar. Avukat veya adli yargı hakimlik stajlarını 
tamamlamış olanlar Adli Yargıda ayrıca staja tabi tutulmamakta 
bir senelik staj süresi Askeri Yargı ünitelerinde 
tamamlattırılmaktadır. 

(1) Yönetmeliğe göre; adayların, staj yerlerindeki hakimler 
ve savcılar tarafından suç ve suç duyurusu üzerine yapılacak 
işlemler, hazırlık soruşturmasının yürütülmesi, otopsi ve keşif 
yapılması, tanık ve bilirkişi dinlenilmesi, mahkemelerde iddia 
makamının temsili ve işlevi, cezaların infazı ile ilgili 
işlemler, iddianame ve karar yazılması, duruşma hazırlığı, 
duruşma işlemleri, istinabe, kanun yolları, tebliğname yazılması, 
itiraz ve karar düzeltmesi, idari dava dilekçelerinin kabulü ve 
ilk inceleme, harç ve pul işlemleri, tebligat, yürütmenin 
durdurulması gibi konularda yetiştirilmeleri, kalem işlerinde 
deneyimlerini arttırmak üzere çalıştırılmaları esası 
getirilmiştir. 

(2) Askeri hakim adaylarının Yönetmelikte belirtilen staj 
yerlerinde ne kadar süre ile staj yapacakları Askeri Adalet 
işleri Başkanlığı tarafından belirtilmektedir. 

Bir yıllık staj süresi içerisinde staj görülen yerlerin 
yetkili savcı ve hakimleri tarafından askeri hakim adaylarının 
göreve bağlılıkları, yetenekleri, ahlaki ve mesleki davranışları 
izlenerek haklarında düzenlenen fişler Milli Savunma Bakanlığı 
Askeri Adalet İşleri Başkanlığına gönderilmektedir. Staj süresi 
sonunda adayın başarısı bu fişlerdeki kanaate göre belirlenmekte 
ayrıca bir sınav yapılmamaktadır. Adaylar staj süresince subaylar 
gibi maaş ve ödenek almaktadır. Staj süresi askeri hakimlik 
hizmet süresinden sayılmamaktadır. 

cc. Meslek İçi Eğitim 

(1) 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun Ek-12 nci maddesi; 
askeri hakimlerin meslek içi eğitimlerinin kurs, seminer, 
sempozyum ve konferanslar şeklinde Milli Savunma Bakanlığınca 
çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek esaslara göre yapılacağını 
öngörmektedir. 

Konuya ilişkin "Askeri Hakimler Meslek İçi Eğitim 
Yönetmeliği" 5 Nisan 1991 gün ve 20836 sayılı Resmi Gazete ile 
yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 
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(2) Bahse konu Yönetmelik ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
görevli askeri hakimlerin, mesleki gelişmelerini sağlamak 
amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki meslek içi eğitim 
esasları, uygulama şekli ve yöntemlerini belirlemek amacı 
güdülmüştür. 

Meslek içi eğitimde, mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik 
güvencesi ve askeri hizmetlerin gereklerine uygun olarak askeri 
hakimlerin : 

a. Lisansüstü eğitim, kurs, seminer, sempozyum, konferanslar 
ve benzeri yol ve yöntemlerle mesleki bilgi, tecrübe, yeterlik ve 
liyakatlerini en üstün dereceye ulaştırmak yoluyla mesleki 
gelişmeleri, 

b. Kazandıkları bilgi, tecrübe ve yeteneklerden görevlerinde 
en uygun şekilde faydalanılması, 

c. Temayüz ettikleri alan ve görevlerde, yetki ve 
sorumlulukları artacak şekilde görevlendirilmeleri, 

amaçlanmıştır. 

Meslek içi eğitimin : bilgi, yetenek, verimlilik ve 
deneyimleri geliştirmek ve artırmak üzere yurt içinde ve yurt 
dışında kurs, seminer, sempozyum, konferans, gözlem gezisi ve 
benzeri etkinlikler, lisansüstü eğitim, yabancı dil eğitimi, 
tatbikat ve manevralara katılma ve görevbaşı eğitimi şeklinde 
genel bir plan çerçevesinde, yıllık programlara dayalı olarak 
yapılacağı ve yargı hizmetlerini aksatmayacak şekilde 
gerçekleştirileceği öngörülmüştür. 

(3) Meslek içi eğitim programları, genel olarak üç mesleki 
gelişme devresine ayrılır. 

a. Temel mesleki gelişim devresi : 

Bu devrede personel, deneyim ve ehliyet kazandırılacak 
şekilde temel ve diğer gerekli kurslara tabi tutulurlar. 

Personelin konferans, sempozyum ve seminerler yanında 
yabancı dil kurslarına ve rütbelerine göre görevbaşı eğitimi 
şeklinde değişik yargı görevlerine katılmaları sağlanır. 

b. İleri mesleki gelişim devresi : 

Personeli mesleki gelişim hedeflerini elde etmek üzere 
geliştirmeye ve geliştirilmeye çalışılan yeteneklerine uygulama 
imkanı vererek daha fazla sorumluluk taşımaya ve uzmanlık 
gerektiren görevlere hazırlamaya yönelik olan bu devrede, 
konferanslara iştirak yanında seminerler, sempozyum, gözlem 
gezisi ve yabancı dil kursları ve eğitim olanakları sağlanır. 
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c. Nihai mesleki gelişme devresi : 

Bu devrenin amacı, uzmanlık alanlarında araştırmalar 
yapılmasını sağlamak ve karargah görevlerine ve yönetim 
sorumluluğu gerektiren daha yüksek görevlere getirilecek 
personeli belirlemektir. 

Bu amaçla personele akademik düzeyde konferans ve seminerler 
verdirilir, sempozyum ve gözlem gezilerine katılmaları sağlanır. 

(4) Meslek içi eğitimde, askeri hakimler, yüksek öğretim 
kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri, özel kanunlardaki 
hükümlere göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarına bağlı uzmanlar 
görevlendirilebilmektedir. 

Ayrıca yargı organları ve Anayasal kuruluşların başkan ve 
üyeleriyle yabancı ülkelerden gelen bilim adamları ve uzmanlara 
konferanslar, bildiriler verdirilmek suretiyle meslek içi 
eğitimde yararlanıiabilmektedir. 

(5) Meslekle ilgili eserlerin basım, alım ve dağıtımını 
yapmak, dergi, broşür, duyuru ve açıklama yazıları yayımlamak 
suretiyle meslek içi eğitime yardımcı olmak görevi, Milli Savunma 
Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığına ait bulunmaktadır. 

(6) Askeri hakimler; yüksek mahkemelerde ve diğer resmi 
kurum ve kuruluşlarda meslekle ilgili konularda düzenlenen 
toplantı, seminer, konferans ve sempozyumlara 
gönderilebilmektedir. Ayrıca karşılığı Milli Savunma Bakanlığı 
bütçesinden ödenmek suretiyle Adalet Bakanlığı Eğitim Merkezinde 
uygulanan programın bir kısmını veya tamamını izleyebilmelerine 
olanak tanınmış bulunmaktadır. 

(7) Askeri hakimlerin yabancı dil bilgilerini artırmak 
amacıyla Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler dil 
okullarından kontenjan ayrılmaktadır. 

Kontenjanlara, adaylar ve yardımcılar dışında kıdemli 
üsteğmen ve kıdemli binbaşı rütbesindeki bütün askeri hakimler 
başvurabilmekte ve bu okullara gönderilecek askeri hakim 
subayların seçim işlemi Bakanlıkça yapılan yazılı sınav sonucuna 
göre belirlenmektedir. 

(8) Askeri hakimler, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi veya 
dış yardım programlarından sağlanan mali olanaklardan 
yararlanarak veya burs alarak lisansüstü eğitim-öğretim, mesleki 
bilgi ve görgülerini artırmak üzere meslekleriyle ilgili 
araştırma yapmak, seminer, konferans, sempozyum ve yabancı dil 
öğrenimi için yurt dışına veya NATO karargahlarında görevbaşı 
eğitimine gönderilebilmektedirler. 
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(9) Askeri hakimlerin yargı ile ilgili gelişmeler konusunda 
incelemelerde bulunmak, gelişmeleri yerinde görmek veya bu 
konularda bilgi edinmek amacıyla seminer, konferans, sempozyum, 
mesleki bilgi ve görgüyü artırmak şeklinde çalışmalarına katılmak 
üzere gerekli görülen süre kadar ve gerektiğinde gruplar halinde 
yurtdışına gönderilebilecekleri ve tercümanlı gidişlerde yabancı 
dil bilmek koşulu aranmayacağı Yönetmelikte düzenlenmiştir. 

(10) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı dil okullarını 
bitirenler ile kendi olanaklarıyla yabancı dil öğrenen hakim 
subaylar, onaylanmış yurt dışı eğitim-öğretim programları 
uyarınca yabancı dil bilgilerini artırmak üzere o dilin 
konuşulduğu yabancı ülkeye gönderilebilmektedir. 

İkili veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca masraflarının bir 
kısmı veya tamamı yabancı devlet veya kurumlar tarafından veya 
Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere nitelikleri 
uygun personel eğitim-öğretim konusu Türk Silahlı Kuvvetleri 
ihtiyaçlarına uygun bulunmak koşuluyla burslu olarak yurtdışına 
eğitim-öğretime gönderilebilmektedir. 

(11) Konu ile ilgili adaylarda aranacak nitelik ve koşullar 
ile usul ve esaslara ilişkin ayrıntılı bilgi "Askeri Hakimler 
Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği" ile belirlenmiş bulunmaktadır. 

dd. Yasa Değişiklikleri Konusunda Çalışmalar 

Askeri yargı işlevlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesi için koşullara uygun olarak yasa değişikliği 
çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda yapılan değişikliğe paralel olarak 353 sayılı Askeri 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ve 357 sayılı 
Askeri Hakimler Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

1630 sayılı Askeri Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündeminde bulunmaktadır. 

ee. Diğer Konular 

Uluslararası ihaleler, satış, imalat sözleşmeleri, istisna 
akitleri, Avrupa Toplulukları Hukuku konularında uzman hukukçu 
personel yetiştirilmek üzere Milli Savunma Bakanlığınca gerekli 
çalışmalar yapılmalı, bu alanlarda askeri hakimlerin ve diğer 
hukukçuların doktora yapmalarına olanak sağlanmalıdır. Yetişecek 
bu uzmanlar Milli Savunma Bakanlığının, dolayısıyla Devletin 
milyarlarca dolar zarara uğramasını önleyecek, kaliteli mal 
alimini sağlayacak, uyuşmazlıkların kısa zamanda sonuçlanmasını 
temin edecektir. Bu görüş ve öneri diğer Bakanlıklar ve Kamu 
Kuruluşları için de geçerlidir. 
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3. YARDIMCI HİZMETLER EĞİTİMİ 

A. ADALET YÜKSEKOKULLARI 

а) Adalet Yüksek Okullarının Tarihsel Gelişimi 

İlk Adalet Yüksekokulu 1979-1980 öğrenim yılında Ankara'da 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı olarak hizmete 
girmiştir. İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adalet 
Yüksekokulu 6.4.1979 tarihinde yayınlanan kuruluş yönetmeliğine 
göre; İzmir Adalet Yüksekokulu ise Ege Üniversitesi Senatosunun 
1980 yılında almış olduğu bir kararla Hukuk Fakültesine bağlı 
olarak kurulmuştur. 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyi değiştiren 2809 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 
önceden Ege Üniversitesine bağlı olan Adalet Yüksekokulu, Dokuz 
Eylül Üniversitesinin kurulmasıyla Hukuk Fakültesi ile birlikte 
bu üniversiteye bağlanmıştır. 

Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesine bağlı olarak bir Adalet Yüksekokulu kurulması 
konusunda, zamanın Adalet Bakanı ile Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu 
protokolde, kurulacak okulun mezunlarına Bakanlığa bağlı 
kuruluşlarda bir yasa değişikliği gerekse bile; özellikle 
istihdam olanağı sağlanması ve okul mezunlarının personel rejimi 
içinde yükselmeleri amacına yönelik ünvan ve kadro 
değişikliklerine gidilmesi konularında görüş birliğine 
varılmıştır. Söz konusu protokole göre; 

Adalet Bakanlığı; 

Okulun bütçe ve kadro kanunu yasalaşmcaya kadar, 

1) Okul için gerekli büro personeli ve müstahdemi kendi 
örgütü içinden görevlendirmeyi, 

2) Okulda öğretim ve eğitim ile görevlendirilecek olan 
öğretim elemanlarının mesaisi karşılığı olan ders ücretlerini 
ödemeyi, 

3) Okul için gerekli kırtasiye, basılı evrak ve diğer büro 
malzemesini sağlamayı, 

4) Okul için gerekli ders notlarının basımını sağlamayı, 

5) Kurulacak okulun mezun edeceği kişilere, Bakanlığa bağlı 
kuruluşlarda görev verilebilmesi bir yasa değişikliğini 
gerektirse bile, bu yolu da izleyerek, öncelikle istihdam olanağı 
yaratmayı, 

б) Okul mezunlarının personel rejimi içinde yükselmeleri 
açısından gerekli olan ünvan ve kadro değişikliklerine girişmeyi, 
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Hukuk Fakültesi ise; 

Yüksekokulun kurulması ve işleyişine ilişkin her türlü 
girişimlerde bulunmayı ve kurulacak okulda ayrıca hizmet içi 
kursların düzenlenmesinde Adalet Bakanlığı ile gerekli 
işbirliğinde bulunmayı taahhüt etmişlerdir. 

b) Adalet Yüksekokullarının Amacı 

31 Mart 1979 tarihli ve 16595 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksekokulu 
Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde "Adalet Yüksekokulunun amacı, 
adalet hizmetlerinin görülmesinde ihtiyaç duyulan personeli 
yetiştirmek ve bu hizmetlerin görülmesinde görev almış bulunan 
personeli hizmet içi eğitime tabi tutarak bilgi düzeylerinin 
yükseltilmesini sağlamaktır" denilmektedir. 6 Nisan 1979 tarihli 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksekokulları 
Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde ise "Adalet Yüksekokulunun amacı; 

- Adalet hizmetlerinin görülmesinde gereksinim duyulan 
personeli yetiştirmek, 

- Bu hizmetlerin görülmesinde görev almış bulunan personele 
eğitim olanakları açarak bilgi düzeylerinin yükseltilmesini 
sağlamak" olarak belirlenmiştir. 

c) Adalet Yüksekokullarının idari Yapısı 

Ülkemizde halen üç adet Adalet Yüksekokulu bulunmaktadır. 
Bunlar Ankara Üniversitesi Adalet Yüksekokulu, İstanbul 
Üniversitesi Adalet Yüksekokulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
Adalet Yüksekokuludur. Üç yüksekokulun da tüzel kişiliği yoktur. 
Söz konusu Yüksekokullar, nezdinde kuruldukları hukuk 
fakültelerine bağlıdırlar. Bu yüksekokulların idari mekanizması 
şu birimlerden oluşmaktadır: 

1) Müdür 
2) Yüksekokul Kurulu 
3) Yüksekokul Yönetim Kurulu 

Ülkemizde bulunan 3 adet Adalet Yüksekokulundan biri olan 
Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Yüksekokulunda bugüne kadar 
Yüksek Öğretim Kanununun 20 nci maddesinin emrettiği biçimde bir 
yüksekokul kurulu ve yönetim kurulu oluşturulamamıştır; bu 
kurullar yerine Hukuk Fakültesi fakülte kurulu ve hukuk fakültesi 
yönetim kurulu ikame edilerek Adalet Yüksekokulu için kararlar bu 
kurullar tarafından alınmaktadır. Yüksekokul Müdürü 2547 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesi gereği Hukuk Fakültesi fakülte kurulunun 
doğal üyesi olmakla birlikte Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi 
değildir. Yüksekokul Müdürünün üyesi olmadığı bir kurulun 
Yüksekokul hakkında karar vermesi gibi sakıncalı bir durumun 
ortaya çıkması, Yüksekokul Müdürünün Yüksekokulun bağlı olduğu 
Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunun da doğal üyesi olmasını 
sağlayacak şekilde 2547 sayılı Kanunda yapılacak bir değişiklikle 
önlenmiş olacaktır. 
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d) Adalet Yüksekokullarının Öğretim Kadrosu 

Yüksekokullarda az sayıda kadrolu öğretim elemanı dışında 
okutulması gereken dersler için noter, avukat, savcı gibi 
meslekten kişilerden öğretim görevlisi olarak yararlanılmaktadır. 
Hukuk dersleri için, Yüksekokulların bağlı oldukları hukuk 
fakülteleri öğretim üyeleri arasından ya da yabancı dil 
derslerinde olduğu gibi diğer fakültelerin öğretim üyelerinden 
saat ücreti ile öğretim üyeleri sağlanmaktadır. Örneğin, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Adalet Yüksekokulunda üç profesör, bir doçent, 
dört yardımcı doçent, sekiz öğretim görevlisi ve bir uzman olmak 
üzere toplam onyedi adet akademik kadro bulunmaktadır. Yukarıda 
belirtildiği gibi, bunlardan iki yardımcı doçent ve bir öğretim 
görevlisi kadrosuna atama yapılmıştır. Boş kadrolara yeni 
atamalar yapıldığında yüksekokulda anabilim dalları ve yüksekokul 
kurulu ve yönetim kurulu oluşması sağlanmış olacaktır. Ancak 
öğretim görevlisi atamaları için Yüksekokul Müdürünün katılmadığı 
Fakülte Yönetim Kurulunun görüşünün alınması 2547 sayılı Kanunun 
31 inci maddesi gereği olduğundan ve Fakülte Yönetim Kurulunun 
Yüksekokul gereksinimlerini Yüksekokul Müdürü kadar yakından 
izleme ve belirleme olanağına sahip bulunmadığından kadrolara 
atama yapılması sürüncemede kalabilmektedir. 

e) Adalet Yüksekokulları Mezunlarının İstihdam Alanları 

Adalet hizmetlerinde üstün nitelikli yazı işleri müdürü ve 
icra iflas müdürü yetiştirilerek en azından adliye kalemindeki 
işlerin hafifletilmesi amacıyla ülkemizde ilk defa Ankara 
Üniversitesi Adalet Yüksekokulu açılmıştır. Lise mezunu olup iki 
yıl yüksek öğrenim gören Adalet Yüksekokulu Mezunlarının Adalet 
Bakanlığı teşkilatındaki statülerinin ne olacağı ve bu kişilerin 
adalet hizmetinde iş bulabilme sorununun çözümlenebilmesi 
amacıyla Bakanlık bir takım girişimlerde bulunmuş, bu amaçla 
başkatiplik statüsü yazı işleri müdürlüğüne, icra iflas 
memurlukları da icra iflas müdürlükleri statüsüne 
dönüştürülmüştür. 0 tarihten sonra bu iki göreve kadrolar 
boşaldığında yalnız Adalet Yüksekokulu mezunlarının atanması 
kararlaştırılmıştır. Ancak Adalet Yüksekokulu mezunlarının 
düzeyine uygun statü eksikliği ve Adalet Yüsekokulları 
niteliğinin tam olarak belirginlik kazanamamış olması nedeniyle 
1983 yılından itibaren Yüksekokul mezunları işsizlik sorunu ile 
karşılaşmışlardır. 30.1.1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren "İlk Defa Devlet Kamu Hizmetleri ve 
Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi 
Yeterlik Ve Yarışma İmtihanları Genel Yönetmeliği"nin yeterlik ve 
yarışma sınavlarına tabi tutulmadan memuriyete atanacaklar 
başlıklı 4 üncü maddesinde Adalet Yüksekokulu mezunlarının 
sayılmamış olması Adalet yüksekokulu mezunlarının yarışma ve 
yeterlik sınavına tabi tutulmalarını gerektirmektedir. Bütün 
bunlar yüksekokul öğrencilerini gelecekte iş olanakları açısından 
umutsuzluğa yöneltmektedir. 
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Yüksekokul mezunlarının durumuna ilişkin yasal bir 
düzenlemeye gidilmemiş olması, bu okulların öneminin tam olarak 
anlaşılamamış olması, adalet yüksekokulundan hukuk fakültesine 
dikey geçiş olanaklarının sınırlı olması, bu okul öğrencilerini 
kendi istekleriyle okuldan ayrılmaya yöneltmektedir. 

f) Geleceğe Yönelik Görüş ve Öneriler 

Amaç iki yıllık yoğun hukuk öğrenimi görmüş ve hukuk 
teknisyeni diye nitelendirebileceğimiz bu kişilere "Yargı 
Memuru", "Adliye Memuru" sıfat ve statüsünü kazandırmak 
olmalıdır. 

Bunun için Alman Yargı Memurluğu Yasası örneğine uygun bir 
yasa tasarısı taslağı Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Yüksekokulu 
Müdürlüğünce hazırlanmış olup, 1993 Ocak ayında Adalet Bakanlığı 
ile görüşme yapılarak bunun bir yasa tasarısı olarak meclise 
sunulabilmesini sağlamak üzere girişimlerde bulunulmuştur. Ayrıca 
Adalet Bakanı Yüksekokul Müdürü'ne bu kişilerin adli kollukta 
çalıştırılması için yasal düzenlemelere gidileceği vaadinde 
bulunmuştur. Akademik işbirliği ve mübadele amacı ile. Yargı 
Memurları Alman Birliği Başkanı Ernst Tannen ile irtibat 
sağlanmıştır. 

Alman Yargı Memurluğu Yasasına göre yargı memuru, idare 
hukuku açısından zabıt katipleri ile kalem memurlarının üstünde 
yargıç ve savcıların altında yer alır. Savcının iddia yetkisini, 
yargıcın da yargı yetkisini kullanmasını gerektirmeyen hukuksal 
konularda yetkilidir. Almanya'da "Yargı Memuru"nun Adalet 
Yüksekokulunu bitirdikten sonra memuriyet kabul sınavını da 
başarması gerekmektedir. Federal Almanya'da 2 nci Dünya 
Savaşından sonra özellikle 1957-1969-1970 Reformları ile daha 
önce yargıçlara ait bulunan pek çok yetki bu memurlara 
devredilmiştir. (Baumann, Grundbegriffe und Verfahrunsprinzipien 
des Zivilprozess, Stuttgart 1979 S. 71) . 

Yargı memurlarının yetkileri ve ödevleri Almanya'da Yargı 
Memurları Kanunu'nda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

Ceza Muhakemeleri Hukukuna ilişkin konularda; suçüstü 
halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde zorla getirme, 
yakalama, arama gibi koruma tedbirlerine karar verebilmeye; 

Özel Hukukta; vesayet, aile hukuku, miras, ticaret sicili, 
İcra İflas Hukuku, Medeni Usul Hukukunda bazı basit yargılama 
yöntemlerini uygulamaya (neticesiz kalan ihtar üzerine ödemelerin 
tebliği gibi) ve mahkeme masraflarını belirlemeye yetkilidirler. 

Almanya'da yargı memurları, patent mahkemelerinde, sigorta 
mahkemelerinde, Anayasa Mahkemesinde, Yargıtay da ve Eyalet 
Mahkemelerinde çalıştırılmaktadırlar. 
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Yargı memuruna mahkeme başkanı ve hatta Adalet Bakanının 
bile talimat veya emir vermesi mümkün değildir. (Rechtatellung 
und Aufgaben der Rechtspfleger in de Mitgliedlandes, Europaische 
Union der Rechtspfleger 1984 S.71) Kararlarını hukuka uygun 
olarak tarafsız bir şekilde veren yargı memurunun 
tarafsızlığından şüphe edilmesi durumunda reddedilmesi mümkündür. 
(Bauman, Grundbegriffe und Verfahrensprin zipien des 
Zivılprozessrechts Stuttgart 1970.S.72). Yargı memurunun hakim 
ile herhangi bir hiyerarşik ilişkisi bulunmamaktadır. Yargı 
memuru hakimin altında değil yanında bulunmaktadır. Yargı 
memurunun kararlarına karşı denetim mahkemesine 
gidilebilmektedir. Savcı ile Yargı Memuru arasında da herhangi 
bir hiyerarşik ilişki bulunmamaktadır. Yargı memuru, zabıt 
katibi, kalem memuru ve icra memurlarından üstün durumdadır. 

Ülkemizde henüz tanınmamasına karşın, yargı memurluğu 
kurumunun güçlendirilmesi amacı ile 1967 yılında Yargı Memurları 
Avrupa Birliği (Europaische Union der Rechtspfleger E.U.R.) 
kurulmuştur. 25 Haziran 1965 Yargı Memurları Alman Birliği 
(Deutsche Union der Rechtspfleger) ve Avusturya Kamu Hizmetleri 
Sendikası Adliye Seksiyonu, iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek 
ve Avrupa'da hukukun gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile 
birleşme kararı almışlardır. Daha sonra 6 Ekim 1967 de Belçika, 
Almanya, Fransa, İngiltere ve Avusturyanm katılmasıyla Yargı 
Memurları Avrupa Birliği ilk toplantısı Karlsruhe şehrinde 
yapılmıştır. Birliğe daha sonra Finlandiya, Danimarka, Hollanda, 
Lüksemburg, İspanya Portekiz katılmıştır. Hukuksal alanda 
işbirliğini geliştirme yolundaki çalışmalarını etkili bir duruma 
getirebilmek için Birlik, Avrupa Konseyinde sürekli bir 
temsilcilik açmıştır. İtalya birliğe üye olmaya hazırlanmaktadır. 
Brezilya, Şili, Japonya, Fas, Tunus ve Zaire birliğe Assose 
üyelerdir. 

Adalet Yüksekokulu mezunlarının polis olarak istihdamı 
bugüne kadar kısmen sağlanmış olmakla birlikte bu mezunların 
genel kollukta değil bir an önce kurulması gereken suç kolluğunda 
istihdamı daha da yararlı olacaktır. Hukuk Devleti ilkesi bilinci 
içinde hazırlık soruşturmasını yürütebilen, sanığın haklarını, 
sorgulama tekniklerini, delil toplama ve muhafaza yöntemlerini 
bilen bu hukuk teknisyenleri suç kolluğunda (Adli kollukta) 
çalıştırılabilirler. Bu şekilde nitelikli elemanlar yardımıyla, 
hazırlık soruşturması sırasında olası insan hakları ve kişilik 
hakları zedelenmesi iddiaları önlenmiş olacaktır. 

Soruşturmada gerekli herşey ve özellikle deliller titiz bir 
şekilde hazırlanıp mahkemeye sunulacağından duruşmaların gereksiz 
yere uzaması da önlenmiş olacaktır. 

Bunun için Polis Okulları ile Adalet Yüksekokulları arasında 
bağlantı kurularak gerekli yasal düzenlemeler için İçişleri 
Bakanlığı katında görüşmeler planlanmış bulunmaktadır. 
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Bunun dışında infaz teşkilatında da Adalet Yüksekokulları 
mezunları çalıştırılabilir. Hukuk Devleti anlayışı içinde, 
kriminoloji ve penoloji bilimi çerçevesinde hizmet veren bu 
nitelikli personel ile infaz kurumlan görevlerini çağdaş ve 
insan haklarına saygılı bir biçimde yerine getirmiş olacaktır. 

Bu hususları sağlamak üzere; 

(1) Yargı Memurluğu yasası biran önce yürürlüğe girmelidir. 

(2) Mezunların adli kollukta istihdamı için gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

(3) Okulun öğrenim süresi Almanya örneğine uygun olarak 3 
yıla çıkarılmalı ve bu sürenin bir yılı mahkeme ve infaz 
kurumlarmda staja ayrılmalıdır. 

(4) Okulun amacı ve öğrenim konusunda yanlış anlaşılmalara 
neden olan Adalet Yüksekokulu adı "Yargı Memurluğu Yüksekokulu" 
olarak değiştirilmelidir. 

B. ADALET MESLEK LİSELERİ 

Yargı organlarına yardımcı eleman yetiştirmek amacıyla 
ülkemizde lise dengi iki adet Adalet Meslek Lisesi açılmıştır. 
Çağdaş düşüncenin ürünü olan bu okullardan uygulamada istenilen 
sonucun alındığı söylenemez. Ortaokulu bitirenleri kabul eden ve 
Ankara ile Gümüşhane'de kurulan bu iki okul, merkezi sınav ile 
öğrenci almaktadır. Mecburi hizmetli ve yatılı olan bu okulların 
merkezi sınavla öğrenci alması ve okulda yüksek ideallerle 
yetiştirilmeleri ile üniversite sınavlarına açık olması sonucu, 
mezun olanlar infaz ve koruma memurluğu ve zabıt katipliğini 
benimsemeyerek yüksek öğrenim kurumlarını tercih etmektedirler. 

Bu nedenle yargı organları, bu meslek liseleri mezunları 
yerine orta ve yüksek öğretim kurumlarından mezun olanları 
sınavla bünyesine alarak uygulama içinde yetiştirmeye çaba 
göstermektedir. 

Bu sakıncayı gidermek için; 

1- Adalet Meslek Liselerine öğrenci alımı, Adalet 
Bakanlığının açacağı ayrı bir sınavla yapılmalıdır. 

2- Avrupa ülkelerinde, cezaevlerine infaz ve koruma memuru 
yetiştiren okullar vardır. Bu okullardan mezun olanların mesleki 
bilgilerle donatılmaları ve daha disiplinli ve başarılı olmaları 
sağlanmaktadır. Ülkemiz cezaevlerinde ise bu konuda eğitim 
görmemiş orta öğretim mezunları infaz ve koruma memuru ünvanı ile 
işe alınmakta, hizmet içi eğitimlerle yetiştirilmeye 
çalışılmaktadır. 
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Bunun için infaz ve koruma memuru yetiştirmek üzere 2992 
sayılı Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanununun 11 inci maddesine bir 
fıkra eklenerek Adalet Bakanlığına, orta öğretimden sonra bir 
yıllık yatılı ve mecburi hizmetli okullar açmak yetkisi 
tanınmalıdır. 

3- Adalet Bakanlığına mecburi hizmetle yükümlü olan Adalet 
Meslek Lisesi mezunları içerisinden seçilecek öğrencilerin, 
Bakanlığın ihtiyacı olan Cezaevi Müdürü, İcra Müdürü, Yazı İşleri 
Müdürü ile Cezaevi Tabibi, Adli Tabip, Psikolog, Pedagog, Sosyal 
Çalışmacı ve Cezaevi Kontrolörü olarak yetiştirilmeleri ve bu 
gibi görevlerde uzun süreli çalıştırılabilmeleri için burslu 
yüksek öğretim görmeleri sağlanmalıdır. 

4. MERKEZİ AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI 

A. GİRİŞ 

Fırsat eşitliği, yani toplumdaki tüm bireylerin eğitim 
olanaklarından, yaşam boyu yararlanmaya hakkı olduğu, eğitimin 
bir dizi bireysel ve toplumsal amaçların gerçekleşmesine katkıda 
bulunabileceği düşünceleri yenilikçi, reformcu girişimlere ortam 
hazırlamıştır. Uzaktan Eğitim, kavram ve sistem olarak, bu 
anlamdaki çağdaş gelişmelerin en önemlilerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Bu sistem sayesinde üstün nitelikli öğretmenlerin 
hizmeti geniş kitlelere götürülebilir. Bu sistemle eğitimde 
fırsat eşitliğinden yararlanma yönündeki demokratik istek, 
eğitimin eğitimden yoksun kalmış kitlelerin ayaklarına 
götürülmesi suretiyle karşılanabilecektir. 

Açık Üniversite "uzaktan öğretim"in kurumlaşmış en etkili 
araçlarından biridir. 

Açık Üniversite; yaş, statü, ya da ön akademik nitelikleri 
dikkate almaksızın, yeteneği olan herkese üniversite düzeyinde 
eğitim sağlamaktadır. 

Toplumun demokratikleşme sürecini hızlandırmak, geçmişteki 
sosyal yapının eğitim yönünden yarattığı adaletsizlikleri ve 
eşitsizlikleri, özellikle bundan en çok etkilenen yetişkinler 
düzeyinde gidermek amacıyla açık üniversite, sosyal hedeflere 
siyasal bir giriş olarak ortaya atılmış ve Britanya eğitim 
sisteminin en başarılı araç ve yöntemlerinden biri haline 
gelmiştir. 

Açık Üniversitenin; 

- Uzaktan öğretimin çok sayıdaki insanın geleneksel 
yöntemlerle gerçekleştirilenden daha süratle eğitimini sağladığı; 

- Amacına uygun kullanılması halinde geleneksel yöntemlere 
oranla daha ucuz eğitim olanakları sunduğu; 

- Özellikle kırsal alanlarda kalkınmaya yardım ettiği; 
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- Başka yol ve yöntemlerle etkin olarak ulaşılması mümkün 
olmayan insanların her düzeyde eğitimden yararlanmalarını 
kolaylaştırdığı savunulmaktadır. 

B. ÜLKEMİZDE BU PROGRAMLARIN UYGULANMASININ DOĞURDUĞU 
HUKUKSAL SORUNLAR 

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 
(h) bendi ile 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) ve (f) 
bentlerinde yükseköğretim düzeyinde Açık Eğitim-Öğretim veya Açık 
Eğitim yapılmasını öngörmektedir. Aynı kanunun 3 üncü maddesinin 
1 inci fıkrasının (u) bendinin 2 numaralı alt bendinde Açık 
Eğitim, "Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları 
vasıtasıyla yapılan bir eğitim-öğretim türü" olarak 
tanımlanmıştır. Bu yasal çerçeve içerisinde örgün yükseköğretimi 
kazanamayan ya da bulundukları yer veya çalışmakta oldukları 
işten ayrılamamaları yüzünden örgün yükseköğretimde yaratılan 
kapasitelerden yararlanamayan gençlerin ihtiyacını karşılamak 
üzere 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Eskişehir Anadolu Üniversitesinde bir Açık Öğretim Fakültesi 
(AÖF) kurulmuştur. 1982-1983 öğretim yılında öğretime başlayan 
AÖF halen ülke düzeyinde açık öğretim yapan tek yüksek öğretim 
kurumudur. 

Fakültenin ikisi açık öğretim, dördü ise örgün öğretim yapan 
altı öğretim programı mevcuttur. Açık öğretim programları iş 
idaresi ve iktisat alanlarındadır. Ayrıca aynı üniversite 
bünyesinde eğitim ve öğretime 1992-1993 öğretim yılında başlamak 
üzere Sosyal Bilimler ve Ev İdaresi önlisans programları da 
açılmış bulunmaktadır. 4 yıllık olan iş idaresi ve iktisat 
programlarına ÖSYS kanalı ile öğrenci alınmaktadır. 

Açık Öğretimin örgün öğretimden temel farkı, bu tür 
öğretimin öğrencilerin dersliklerde bir araya getirilmeksizin 
radyo, televizyon gibi iletişijn araçlarından yararlanılarak 
yapılmakta olmasıdır. Bu temel fark dışında açık öğretimde de 
örgün öğretimde yapılan eğitim işlemlerinin yerine getirilmesi 
gerekmektedir. 

Açık öğretim, niteliği bakımından büyük sayılarda 
öğrencilere uygulanabilmektedir. 

1987-1988 öğretim yılında batı Avrupa ülkelerinde çalışmakta 
veya bu ülkelerde oturmakta olan gençlerimizin yüksek öğretim 
ihtiyaçlarının açık öğretim yöntemiyle karşılanması amacıyla 
Anadolu Üniversitesinde "Batı Avrupa Projesi" adı altında bir 
uygulama başlatılmıştır. Bu proje genişletilerek 
sürdürülmektedir. 

Anayasanın 130 uncu maddesine göre Üniversitelerin; 

Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde 
milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek 
amacı ile; orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim- 
öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye 
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ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu 
tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip olarak, Devlet 
tarafından kanunla kurulacağı belirtilmiştir. 

2 0 Temmuz 1982'de Anadolu Üniversitesine bağlı olarak 
kurulan Açık Öğretim Fakültesi ile; 

1- Merkezi Yükseköğretimi ülke çapında yürütmek, 
2- Eğitim teknolojisi ve uzaktan eğitim olanakları ile 

(radyo, televizyon, programlanmış ders kitapları) geniş kitlelere 
yüksek öğretimde fırsat eşitliği sağlanmak istenmiştir. 

Diploması yasal olarak benzeri kuruluşların diplomalarına 
denk olarak kabul edilmiştir. 

Anayasanın 10 uncu maddesine göre "Herkes dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit" olmakla 
beraber, bu eşitlik anlayışıyla Aristotelesin bundan 2300 yıl 
önce yapmış olduğu eşitlik ayrımı olan mutlak-nisbi eşitlik 
ayrımındaki nisbi eşitlik amaçlanmaktadır. Anayasa Mahkememiz de 
Almanya Anayasa Mahkemesi ve İsviçre Federal Mahkemesi gibi 
eşitlik kavramından nisbi eşitliği anlamaktadır. Nisbi eşitlikte 
insanların özellikleri göz önünde tutularak farklı işlem 
görmeleri esastır. Eşit olana eşit, farklı olana farklı fakat 
farklılığa uygun olarak eşit kriterler uygulanmaktadır. Nisbi 
eşitlik anlayışı ayrımlara izin verir. Anayasa Mahkemesi aynı 
hukuki durumda bulunanların eşit işlem görmeleri esasını kabul 
etmiş ve haklı nedenlerle yapılan ayrımlara izin vermiştir. 
Üniversite giriş sınavını kazanamaması nedeniyle adayın 
üniversiteye alınamaması, Üniversiteye girebilen öğrenciye göre 
bilgi ve yetenek eksikliği nedeniyle yapılan haklı bir ayrımdır 
ve meşrudur. Bu işlemde bir eşitlik ilkesi zedelenmesi söz konusu 
olamaz. Aksine açık öğretim fakültelerinden mezun bir kişiye 
verilen bir diplomanın diğer Üniversite mezunlarının 
diplomalarına eşdeğer kabul edilmesi eşitlik ilkesini zedeler, 
çünkü açık öğretim fakültelerinde Anayasanın 130 uncu maddesinin 
aradığı çağdaş eğitim ve öğretim esaslarına dayanan bir düzen söz 
konusu değildir. Öğrencinin öğretim elemanı ile yüzyüze temas 
ederek kişisel etkileşme olanağı yoktur. Keza pratik ve deney 
yapma, uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları da yoktur. 
Öğrencinin gerektiğinde öğretim elemanına soru sorma olanakları 
sınırlıdır. Akademik danışmanlık ve uygulama, açık öğretim 
programları öğrencilerine akademik sorunlarını öğretim üyeleri 
ile yüzyüze konuşmak ve danışmak amacını gerçekleştirmekte 
yeterli olmamaktadır. 

Zaten orta öğretimden yeterli olmayan bilgilerle gelmiş 
olduğu için üniversiteye girme olanağı bulamayan düşük bilgi 
düzeyine sahip ve onlarla aynı yeteneklere sahip olmayan bir 
öğrenci kitlesini yeterli olmayan öğretim ve eğitim olanaklarıyla 
mezun edip onlara diğerlerine verilen diplomalara denk diploma 
verilmesi eşitlik ilkesine ve Anayasanın 10 uncu maddesine 
aykırıdır. Açık öğretimi tercih eden öğrencilerin gerçek amacı, 
milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü oluşturmaktan 
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çok sahip oldukları diploma ile çalışmakta oldukları kurumlardan 
daha yüksek derecelerde maaş alabilmektir. 

Az sayıda öğrencisi bulunan öğretim elemanlarının 
yetiştirdiği, gerekli pratik ve deney yapılabilmesi imkanına 
sahip ve öğrencinin öğretim elemanlarıyla yüzyüze iletişim içinde 
olduğu bir sistemde gelişen öğrencilerin daha nitelikli olacağı 
açıktır. İleride kurulacak açık öğretim fakültelerinin hangi 
programlara yönelik olacağı da önem taşıyan bir başka konudur. 
Açık öğretimin sakıncaları içinde öğretim görmüş bir hukukçunun 
egemenlik erkinin bir parçası olan yargı erki ile donatılmasında 
kamusal zarar mevcuttur. Adalet Yüksekokullarında daktilo ve 
bilgisayar gibi uygulamalı derslerin bulunması açık öğretim 
uygulamasına büyük bir engel teşkil etmektedir. Amaç, açıkta 
kalan öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesi ise bunun 
için daha az kamusal zarar doğuran çözüm yolları aranmalıdır. 
Amaç, orta öğretime devam eden öğrencilerin bilgi ve yetenek 
düzeylerini yükseltebilmek olmalıdır. Ancak bu öğrencileri 
üniversitelere yerleştirebilmek sorun olmaktadır. 

O halde etkili bir nüfus planlaması uygulanmalı, ülke az 
fakat nitelikli, bilgili ve yetenekli nüfus gücüne sahip 
olmalıdır. 

C. UYGULAMANIN AMACA UYGUNLUK YÖNÜNDEN İRDELENMESİ 

Ortaya koyduğu bütün hukuksal sakıncalara karşın ülkemizde 
uygulanmakta olan ve geliştirilmesi yönünde bir politika izlenen 
uzaktan öğretim uygulaması halen ülkemizde çağdaş anlamda 
tümleşik teknolojiye dayalı bir görünüm arzetmemektedir. 

Meslek kursları tümleşik teknoloji kuralından tamamen 
uzaklaşmış ve işlev sadece kitap biçimine dönüştürülmüş olan ders 
notları gönderme ve sınav yapmaya indirgenmiştir. Bunun bireysel 
öğrenmeyi kolaylaştıracak tümleşik teknolojiye dayalı çağdaş 
anlamda öğretimle ilgisi kuşkuludur. Bunun dışında uzaktan 
öğretim bünyesinde halen sorumlu bulunan kuruluşlar nezdinde 
çalışan personelin (uzaktan öğretim) amaç ve alanlarının 
gerektirdiği, profesyonel, akademik ve teknik niteliklere sahip 
olup olmadığı ve bu personelin uzaktan öğretim alanında yeterli 
yetişme ve deneyime sahip olup olmadığı konularını araştırmak 
gereklidir. Bugünkü uygulamada Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 
Fakültesi kendi olanaklarıyla ürettiği televizyon programlarını 
kendi olanakları ile yaymlayamamaktadır. Buna sebep 2954 sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 4 üncü maddesidir. Bu engel 
nedeniyle Fakülte televizyon programlarının öğrenciye 
ulaşabilmesi için Anadolu Üniversitesinin Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu ile işbirliği kurması gerekmiştir. 

TRT Kurumu, Açık Öğretim Fakültesine bağlı Radyo ve 
Televizyon Yapım Merkezi tarafından üretilen ders programlarını 
yayınlamadan önce teknik ve içerik açılardan denetime tabi 
tutmaktadır. Bu denetim uygulaması sonucu aynı yayın döneminde 
önemli miktarlarda program geri döndürülmektedir. Bu ders 
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programlarının yeniden çekimi ve yayma hazırlanmasının gerek 
zaman gerekse parasal açıdan önemli bir maliyet artışı getirdiği 
açıktır. 

TRT'nin yayın saatlerini saptama politikası sonucu çalışan 
öğrenciler yayın saatlerinde ekran başında olamamakta ve 
yayınlardan yararlanamamaktadırlar; çok geç saatlerde yapılan 
yayınlar ise öğrencinin algılama kapasitesi düştüğünden yararlı 
olamamaktadır. Hafta sonu yapılan yayınları izlemek ise, tatilden 
ödün vermek olduğundan tepki yaratmakta ve verimli olamamaktadır. 

D. SONUÇ 

Sonuç olarak Üniversitenin bu hizmeti gerçekleştirmek için 
TRT'ye bağımlı olması en önemli sakıncayı oluşturmaktadır. 

Açıköğretim kitapları fakültenin maddi olanaklarıyla 
üniversite dışında bastırılmaktadır. Açık öğretim kitaplarının 
sayfa ve içerik düzenleri ve basım teknikleri özel olarak uzaktan 
öğretim ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 

Basım olanaklarının üniversite dışında olması çok sayıda 
düzeltmelere yol açmaktadır. 

Uzun süren düzeltmeler sonunda basılan AÖF kitaplarının 
öğrenciye ulaştırılmasında da üniversite dışı bir kurum olan PTT 
devreye girmektedir. Bu kurumun verdiği hizmetteki aksamalar 
eğitimin sağlıklı bir şekilde amacına ulaşmasında engel 
doğurmaktadır. Ayrıca basım ve dağıtım işlevlerinin üniversite 
dışı kurumlarca ifası, ağır parasal bir yük teşkil etmektedir. 

Anayasanın 133 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması ile 
radyo, televizyon tekeli son bulmuş ve 2954 sayılı TRT Kanununun 
4 üncü maddesi anlamını yitirmiştir. Değiştirilen 133 üncü madde 
ile radyo ve televizyon istasyonları kurma ve işletme serbest 
bırakıldığına göre her Üniversitenin gerektiğinde kendi 
televizyonunu kurup işletmesi halinde bugüne kadarki uygulamanın 
doğurduğu yukarıda belirtilen diğer sakıncalar bir dereceye kadar 
hafifletilmiş olacaktır. 

5. SUÇLULARIN EĞİTİMİ 

A. GİRİŞ 

Suç topluma zarar verdiği ya da tehlikeli olduğu yasa koyucu 
tarafından kabul edilen ve belirtilen eylem, davranış, tavır ve 
harekettir. Tarihsel süreç içinde incelendiğinde her dönemde 
topluma zarar verdiği ya da tehlikeli olduğu kabul edilen 
davranışlara yasa koyucu tarafından ceza yaptırımının uygulandığı 
görülmektedir. 

Suç evrensel bir olgudur. Toplumlarm tarihsel gelişim 
süreci içinde incelendiğinde her türlü sosyal yapıda suçun her 
zaman için olduğu görülür. Evrenselliğin yanında suçun bir başka 
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niteliği de göreliliğidir. Suç oluşturan eylem toplumdan topluma 
ve aynı toplumda zaman içinde farklılık gösterebilir. Bir 
toplumda suç olarak tanımlanan bir davranış başka bir toplumda 
suç olmayabilir. Bunun yanısıra toplumların sosyal değişme ve 
gelişme süreci içinde bir dönemde suç olarak tanımlanmayan bir 
davranış daha sonra yasalarda suç olarak tanımlanabilir. 

B. SUÇLU DAVRANIŞI ANLAMAYA YÖNELİK KAVRAMLAR 

Kriminoloji kelimesi ilk defa Fransız antropolog Topinard 
tarafından 1879'da yayımlanan araştırmada kullanılmıştır. 
Kriminolojinin ayrı bir disiplin olarak gelişmesi yenidir. Suçlu 
davranışların etyolojisi 18 ve 19 uncu yüzyıllarda sosyolog ve 
kriminologların temel ilgi odağı olmuştur. 

Konu ile ilgili ilk kuramlarda suç genellikle tek bir 
nedenle açıklanmıştır. Daha sonra geliştirilen kuramlarda çoklu 
yaklaşım benimsenmiştir. 

Suça ilişkin bilimsel yaklaşım ilk defa 18 inci yüzyılın 
ikinci yarısında "faydacı ekol" diye adlandırılan klasik ekolle 
olmuştur. Bu ekolün temsilcisi İtalyan Beccaria'dır. Bu dönemde 
cezalar, yasaklanmış faaliyetlerde bulunanlara acı verecek 
şekilde ayarlanmalı görüşü benimsenmişti. Suç bilimin pozitif bir 
bilim olarak tanımlanması 18761lara rastlamaktadır. 

1835-1909 yılları arasında yaşayan ve suç sosyolojisinin 
kurucularından biri olan Lombrosso "doğuştan suçlu" tezini ortaya 
atmıştır. Suçluların sınıflanması ilk kez Lombrosso'yla 
yapılmıştır. 

Daha sonra ileri sürülen kuramlarda suç ve suçu işleyen 
kişilerin farklı özellikleri üzerinde durulmuştur. Bunlar içinde 
toplumsal koşullar, coğrafi durumlar, suçu işleyen kişinin 
fiziksel özellikleri kromozom anomalileri gibi etkenler yer 
almaktadır. 

Suç çok faktörlü karmaşık bir olgudur. Bu olgunun ortaya 
çıkışında etkili olan birçok bağımsız değişkenden söz edilebilir. 
Suçun türüne, gerçekleştiği çevreye, işleyen kişinin 
özelliklerine göre bu değişkenlerden bazılarının etkileri suçun 
ortaya çıkışında diğerlerinden daha fazla olabilir. Bu nedenle 
suçu açıklarken bu özelliklerin dikkate alınması gereklidir. 
Burada suçu etkileyen etmenlerden sadece eğitim durumu üzerinde 
durulacaktır. 

C. EĞİTİM DURUMU VE SUÇ 

Eğitim durumu ile suç arasında yakın bir ilişkinin olduğu 
bilinmektedir. Suç işleyen çocukların kaçan, sınıfta kalanlar 
olduğu araştırma bulgularında verilmektedir. 
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Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan araştırmalarda suç 
işlediklerinden dolayı mahkum edilenler arasında okuma yazma 
bilmeyenlerin oranının yüksek ve ayrıca düzenli eğitim görenlerin 
oranının da çok düşük olduğu bildirilmektedir. 

Türkiye'de İstanbul Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü 
tarafından 6386 mahkum üzerinde yapılan bir çalışmada bunların 
4938'inin hiç eğitim görmedikleri saptanmıştır. İlkokul eğitimi 
görenlerin sayısı 590'dır. Bu araştırmaya göre mahkumların 
% 77.33'ünün hiç eğitim almadıkları saptanmıştır. 

Ankara Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsünün 1000 Mükerrir 
suçlu üzerinde yaptığı araştırma bulgularına göre bunların % 
48.10'u okuma yazma bilmemektedir. 

Türkiye'de 25 ayrı cezaevinde 2899 hükümlü ile yapılan 
çalışmada bunların eğitim durumları Tablo 1'de verilmiştir. 

Tablo 1 : Hükümlülerin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Öğrenim Düzeyi Sayı Yüzde 

Okur yazar değil 269 9.2 

Okur yazar fakat ilkokul mezunu 235 8 .1 

değil 
İlkokul mezunu 1697 58 . 5 
Ortaokul mezunu 424 16 . 6 

Lise ve Dengi Okul 228 7 . 9 
Üniversite 47 1. 6 

TOPLAM 2899 100 

Araştırma bulgularına göre hükümlülerin % 58'i ilkokul 
mezunudur. Yüksekokul veya Üniversite mezunlarının oranı çok 
düşüktür. (% 1.6) 

Tabloda görüldüğü gibi hükümlülerin eğitim durumu oldukça 
düşüktür. Bu nedenle burada suçluların eğitimi üzerinde 
durulacaktır. Suçlu grupları ele alınırken çocukların ayrı bir 
kategoride değerlendirilmesi gerekliliği yadsınamaz. Bu görüşten 
hareketle ilk önce suçlu çocukların eğitimi incelenecek, daha 
sonra yetişkinler üzerinde durulacaktır. 

D. SUÇLU ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 

Mart 1981 tarihi itibariyle ülkemizin tüm çocuk ceza ve 
ıslah kurumlarmdaki çocuk sayısı 1469'dur. Eylül 1993 tarihi 
itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren çocuk ıslahevleri sayısı 
3, çocuk cezaevi sayısı l'dir. 

Suçlu çocukların yeniden eğitimi kriminoloji alanında son 
gelişmeler arasında sayılabilir. Yeniden eğitim kavramı, çocuk ya 
da gençlik suçluluğunun salt hukuksal bir sorun olmayıp daha çok 
psiko-pedagojik ve sosyal içerikli bir sorun olduğunu 
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vurgulamaktadır. Yeniden eğitim kavramı, suçlu gençlerin 
normalden sapan bir davranışa sahip olduklarını, toplumsal 
uyumsuzluk gösterdiklerini, bu uyumsuzluğun giderilmesi yolunda 
toplumsal örgütlenme ve çaba harcanması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 

Yeniden eğitim çalışmalarında kuruma yerleştirilen gencin 
psiko-sosyal, ekonomik ve kültürel koşullarını içeren bilgilere 
ek olarak zeka ve kişilik testlerinden saptanan bulgular 
doğrultusunda gencin faaliyet alanları saptanmalıdır. Eğitim 
sürecinde amaç çocuğu sadece anti-sosyal davranışlarından 
arındırmak değil, aynı zamanda onu anti-sosyal davranışa iten 
kötü çevresel koşulları ortadan kaldırmak yoluyla gencin 
toplumsal uyumunu sağlamaktır. Bu dönemde grup terapisi ve 
rehabilitasyon yöntemlerinden yararlanılabilir. Yeniden eğitim 
alanındaki en önemli çalışmalar İngiltere ve Amerika'da 
yapılmıştır. İngiltere'de 1908 yılında çıkarılan bir yasa ile 14 
yaşın altındaki çocukların hapsedilmesi hükmü kaldırılmıştır. 
Daha sonra yetişkinler ile hapishaneleri ayrılan gençlere, iş 
öğrenip yaşamlarını sürdürme olanağı sağlanmıştır. 

a) Türkiye'deki Yeniden Eğitim Kurumlan 

Bu alandaki ilk girişim 1932 yılında başlatılmıştır. 
İstanbul'da tek bir kurumla başlayan girişim bugün altı ayrı 
şehirde kurulan çocuk ıslah evlerine ulaşmıştır ve yeniden eğitim 
çalışmaları buralarda yürütülmektedir. Bu kurumlarda 18 yaşından 
küçük çocuk ve gençlerin eğitimi, öğrenimi, iş ve sanat, sahibi 
olmaları, toplumsal nitelik kazanmaları için çaba harcanmaktadır. 
Temel amaç çocuğun yetenekleri doğrultusunda becerilerini 
geliştirmek ve onu bir meslek sahibi yapmaktır. Bu amaçla başta 
Ankara, İzmir olmak üzere Elazığ ve Sinop illerindeki kurumlarda 
kamu kuruluşlarına üretim yapan torna-tesviye, demir ve 
marangozluk atölyeleri yer almaktadır. Çocuklara iş ve sanat 
eğitiminin yanısıra eğitim de verilmektedir. Kurumların hepsinde 
en az iki sınıflık ilkokul olmasına karşın, ortaokul ve lisenin 
bulunmaması nedeniyle çocuklar dışarıdaki okullara 
gönderilmektedir. 

Ankara Çocuk Islahevi iş esasına göre kurulmuştur. 13 ayrı 
işkolu bulunmaktadır. Hükümlü çocuklar yetenekleri ve istekleri 
dikkate alınarak ıslahevleri atölyelerine çırak olarak 
verilirler. Amaç tahliyeden sonra çocuğun hayatını kazanmasını 
sağlayacak ölçüde bir zenaat öğretilmesidir. 

Kurumda eğitildikten sonra topluma yeniden gönderilen genç, 
kısmen çözümlenmiş ya da hiç çözüm getirilmemiş sorunlarıyla aynı 
çevre koşullarında tek başına kalmaktadır. Geçmişte suça neden 
olan etkenlerin yeniden genci suça itmemesi bir anlamda gencin bu 
sorunlarla yalnız bırakılmamasma bağlıdır. Kurum sonrası bu 
izleme evresinde gencin duygusal, toplumsal, ekonomik ve 
eğitimsel sorunlarının çözümünde yardımcı olacak uzman bir 
rehbere büyük gereksinim vardır. Gencin topluma yeniden uyum 
göstermesi kadar okul ve meslek seçiminde de uzman rehberlerin 
rolü yadsınamaz. 
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b) Öneriler 

1- Çocuk ıslahevi sayılarının arttırılması, 
2- Bu merkezlerde çocuklara verilecek eğitim için okulların 

açılması (ilk, orta, lise), 
3- Çocuklara meslek kazandırmak amacıyla ıslahevlerinde 

meslek eğitiminin yaygınlaştırılması, 
4- Çocuklara psikolojik açıdan yardım verebilecek bu alanda 

uzman kişilerin ıslahevlerinde görevlendirilmeleri. 

E. SUÇLU YETİŞKİNLERİN EĞİTİMİ 

Eğitim düzeyi ile suç arasında ters yönde bir ilişki olduğu 
üzerinde araştırma bulgularında sıklıkla durulmaktadır. Her iki 
cinsiyette de suçluluğun en yüksek olduğu grup okuryazar fakat 
ilkokul mezunu olmayanlardır. İlkokul mezunu olan kadın ve 
erkekler suçlu grup içinde ikinci sırada yer almaktadır. 

Bu nedenle hapishanelerde eğitime özel bir önem 
verilmelidir. Çocuk ıslahevlerinde verilen ilkokul eğitiminin 
benzerinin yetişkinler için organize edilmesi yararlı olabilir. 
Bunun yanısıra cezaevlerinde okuma yazma, ilkokul ve ortaokul, 
lise ve dengi okul bitirme kursları, üniversiteye giriş için 
hazırlık kursları, üniversiteye kayıt ve bulunduğu yerden yüksek 
eğitim yapma olanağının sağlanması önemlidir. 

Yetişkinlere örgün eğitimin yanısıra bir meslek kazandırmak 
için de eğitim verilmesi yararlı olabilir. Genelde suçluların 
serbest meslek sahibi oldukları veya çiftçilikle uğraştıkları 
saptanmıştır. Onlara mesleki açıdan farklı alanlarda eğitim 
verilmesi hem döner sermaye iş yurtlarında çalışarak maddi kazanç 
elde etmelerine olanak tanıyacak hem de edindikleri bilgi ve 
becerileri cezaevinden çıktıktan sonra kullanarak geçimlerini 
sağlayabileceklerdir. 

İngiltere'de son aylarda başlatılan bir uygulama ile 
cezaevleri tutuklularm gelir kazanacakları çalışma kamplarına 
döndürülmüştür. Plana göre özel firmalarca ödenecek ücretlerin 
bir kısmı tutuklu ve ailesine verilecektir. 

Ülkemizde 637 cezaevindeki tutuklu sayısı 30.820'dir. 
Tutuklular için aylık olarak harcanan para 4.428.488.0001dir. Bu 
da devlete oldukça büyük bir yüktür. Tutuklularm aktif bir 
biçimde çalıştırılması giderlerin azaltılması açısından 
önemlidir. 

Psikolojik açıdan bireyin alıştığı çevresinden ayrılması ve 
yeni bir çevreye uyum sağlaması oldukça stres yaratan bir 
durumdur. Bu, eğer hapishane ortamı gibi belli bir süre kalınması 
gereken kapalı bir ortam ise, stres daha da çok artmaktadır. 
Yapılan araştırmalarda bazen ilk günlerde, bazen de hapishane 
yaşantısının tekdüzeliğine bağlı olarak suçlularda kaygı 
bozuklukları ve depresyon görülmektedir. Suçlu yetişkinde doğal 
olmayan davranışlar oldukça sık görülür. Bunlar aşırı öfke ve 
saldırgan davranışlarda bulunmaktan intihara kadar gidebilir. 

30 



Suçlunun hapishaneye ilk geldiğinde uyum yapabilmesi için sosyal 
hizmet uzmanları tarafından tanıtma ve alıştırma eğitiminin 
verilmesi yararlı olabilir. Daha sonra bu alanda özel eğitim 
görmüş uzmanlar tarafından yetişkinlerin sorunlarına yönelik 
olarak bireysel ve grup uygulaması yapılabilir. Böylece 
suçluların hem hapishane yaşantısına hem de tahliye edildikten 
sonraki yaşantıya uyum sağlamaları kolaylaşır. 

Benzer türde bir yardımın tutuklunun ailesine de verilmesi 
toplumun da eğitimi açısından önemlidir. 

Cezaevlerinde suçluların boş zamanlarını değerlendirmelerini 
sağlamak amacıyla tiyatro çalışmaları, münazara ve bilgi 
yarışmaları, müzik ve folklor kollarının kurularak teşvik 
edilmesi önemlidir. 

Öneriler; 

1- Türkiye'de uygulamada olmayan kadın cezaevlerinin 
açılması, 

2- Örgün eğitim kurumlarınm cezaevlerinde sınıflar halinde 
açılması, 

3- Meslek eğitimi kazandırmaya yönelik faaliyetlerin 
suçlunun cezaevinden çıktıktan sonra yaşamını sürdürmede yararlı 
olabilecek şekilde düzenlenmesi, 

4- Psikolojik açıdan sorunların çözümünde yardımcı olmak 
amacıyla Adli Tıp alanında uzmanlık eğitimi almış kişilerin 
görevlendirilmesi gerekir. 
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BÖLÜM II: 

USUL EKONOMİSİ ALT KOMİSYONU 

RAPORU 



1. GİRİŞ 

Yargılama, hukuki bir uyuşmazlığı çözmek üzere yargılama 
organlarının yaptıkları faaliyet dolayısıyla ortaya çıkan hukuki 
ilişkilerin süjeleri tarafından yapılan işlemlerin bütünüdür. Bu 
süjelerin erklerini ve ödevlerini yargılama hukuku gösterir. 

Hakim görüş yargılama hukukunun, maddi hukuka uyulmasını 
sağlamanın veya maddi hukuk normlarını uygulamanın bir aracı 
olduğu şeklindedir. 

Bugün vatandaşından yargıcına kadar yargı mekanizmasının 
içerisinde bulunan veya bu mekanizma ile ilgisi olan herkes, 
yargılama aracının tıkandığından, iyi işlemediğinden, dolayısıyla 
adaletin geç tecelli ettiğinden veya hiç tecelli etmediğinden 
yakınır durumdadır. 

Gerçekten, görünürde birkaç oturumda bitecek durumda olan 
en basit davalar dahi aylarla ve bazan yıllarla ifade edilen bir 
zaman sürecinde sonuçlanabilmektedir. Dava bittiği zaman davacısı 
da davalısı da bu zaman kaybından dolayı mağdur duruma 
düşmektedirler. Bu nedenle hak kaybına uğrayan kişiler yargı 
yoluna gitmekten artık korkar, yargıçlar ise kendilerine bir dava 
dosyası daha intikal etmesinden çekinir hale gelmişlerdir. 

Adaleti gerçekten zedeleyen bu olumsuz gelişmelerin çeşitli 
nedenleri bulunmaktadır. Bunların başında yargının yapısal 
eksiklikleri ve yetersizlikleri gelmektedir. Nitekim yargı 
mekanizması, gerek yargıç ve savcı sayısı, gerek yardımcı 
personeli, gerekse yargı yerleri itibariyle hızlı nüfus artışı, 
şehirleşme ve benzeri olguların yarattığı sorunları zamanında 
çözebilecek sayıda ve nitelikte değildir. Bir diğer önemli neden 
de ülkemizde "hukuk devleti" veya "hukukun üstünlüğüne inanan 
devlet" yapısına ulaşılamamış olmasıdır. Halen Devletin bütün 
kurum ve kuruluşlarında "hukuk" anlayışının hakim olduğu 
söylenemez. Nitekim adli yargıda görülen işlerin yaklaşık % 
25'inde Devlet taraf durumundadır. Belediyeler, il özel idareleri 
ve kamu iktisadi teşebbüsleri bu oranın dışındadır. Ayrıca 
Danıştay, idare ve vergi mahkemeleri ve Askeri Yüksek idare 
Mahkemesinin idari davalar için kurulduğu da gözden uzak 
tutulmamalıdır. Bütün bunlar yargı önüne gelen uyuşmazlıkların 
önemli bir bölümünün bizatihi Devlet tarafından yaratıldığını 
ortaya koymaktadır. 

Nihayet yargılama faaliyetlerini düzenleyen kanunların da 
her zaman adil ve çabuk bir yargılamayı sağlayacak nitelikte 
oldukları söylenemez. 

32 



ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Müsteşar 
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SUNUŞ 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, 511 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili Tüzük hükümleri ve 1993/7 
sayılı Genelge uyarınca kurulmuş bulunan Adalet Reformu Özel 
İhtisas Komisyonu, Yüksek Yargı Organları, Bakanlıklar, 
Üniversiteler, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği 
temsilcilerinden oluşturularak 22 Temmuz 1993 tarihinde ilk 
toplantısını yapmıştır. 

Bu ilk toplantıda, DPT Müsteşarı adına yapılan açış 
konuşmasında, Komisyonun kurulması amacı, görev konuları 
belirtilmiş ve yeni strateji ve hedefler ile Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının hazırlık sürecine göre, Komisyon çalışmalarının 
Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması dileğinde bulunulmuştur. 

Adalet hizmetleri görev konularının, çok geniş bir alanı ve 
sorunları kapsadığı bilinci içinde Komisyon 3 alt komisyon 
kurarak "Hukuk Eğitimi"ni incelemek üzere 1 no.lu alt komisyonu 
"Usul Ekonomisi"ni incelemek üzere 2 no.lu alt komisyonu ve 
"Yargının Modernizasyonu ve Araç-Gereç" konusunu incelemek üzere 
3 no.lu alt komisyonu görevlendirmiştir. 

Alt komisyonların çalışmalarını tamamlayarak hazırladıkları 
raporlar 15 Nisan 1994 günü toplanan Genel Kurulda görüşülerek 
tartışmaya açılmıştır. 

Üst Komisyon, bu genel kurul toplantısında rapor 
taslaklarında gerekli düzeltme, ekleme ve çıkartmaları yaparak, 
bunlar arasında uyumu ve birliği sağlayıp, bu "RAPOR"u oluşturdu. 

RAPOR'a Devlet Planlama Teşkilatında son şekli verilerek 
basımı yapılmıştır. 

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. Gerçekten de hukuk 
reformu; bir anda yapılabilecek bir şey olmayıp, hayatın 
gereklerine göre hukuk hayatında da zaman zaman düzenlemelerin 
yapılmasını gerektirir. Bu nedenle "RAPOR"un halen Türk Adaleti 
yönünden reform sorununu çok geniş ve iddialı bir düzeyde 
çözümlediğini savunmak gerçekçi olmaz. 

Bu nedenle bu "RAPOR"da acil olarak çözüm bekleyen konular 
arasında Hukuk Eğitiminin sorunlarına geniş yelpazede değinilerek 
sorunların nasıl çözümlenebileceğine temas edilmiş. Usul 
Ekonomisi prensibinden hareketle adli, idari ve askeri yargıda 
davaların uzamasının nasıl önüne geçilebileceğine ve ihtilafların 



ekonomik bir şekilde nasıl halledileceğine temas edilmiş, 
yargının mevcut araç-gereç noksanlıklarına değinilerek bunların 
giderilmesi gereği üzerinde durulmuştur. Ayrıca yargı 
mekanizmasında fevkalade ehemmiyeti bulunan yargı personelinin 
eğitilerek çağdaş araç ve gereçleri kullanabilmesinin önemi 
üzerinde durulmuştur. 

Şunu hemen belirtelim ki, adaletin iyi işlemesi yalnız 
ekonomik yönü bakımından değil sosyal-hukuk devleti, insan 
hakları ve insancıl amaçlar itibariyle de kendisinden hangi 
şartlar altında olursa olsun, vazgeçilmesi, fedakarlık edilmesi 
mümkün olmayan asıl amaç olmalıdır. Yargı bir devletin temel 
f onks iyonudur. 

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

Erdoğan AKTEKİN 
Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi 
Üyesi ve Adalet Hizmetleri 
Özel İhtisas Komisyonu Başkanı 



BÖLÜM I: 

HUKUK EĞİTİMİ ALT KOMİSYONU 

RAPORU 



2. ADLİ YARGI 

A. GENEL OLARAK 

Günümüzde gerek hukuk yargısı gerek ceza yargısı ile ilgili 
olarak en çok yakınılan konu davaların uzamasıdır. Bu durum çok 
değişik nedenlerden kaynaklandığından değişik çarelere başvurmayı 
gerektirmektedir. Öncelikle hukuk ve ceza yargılaması yönünden 
ortak olan nedenler ve çareler üzerinde durmak, ondan sonra her 
iki yargıya özgü nedenler ve çareleri ele almak uygun olacaktır. 

1) Davaların uzamasının nedenlerinin başında adalet 
personelinin azlığı gelmektedir. Bugün ülkemizde bir mahkeme 
yılda ortalama 1000-1200 dava ile uğraşmaktadır. Dolayısıyla 
mahkemeler (veya hakimler) günde 40-50 dava için duruşma yapmak 
zorunda kalmaktadırlar. Bu kadar ağır iş altında ezilen 
yargıçlardan çabuk ve daha da önemlisi "süzme" bir adalete 
varmasını beklemek çok zordur. 

Şu halde yapılacak ilk iş bir mahkemenin yılda en çok 200 
dava dosyası ile uğraşacak şekilde yargıç ve savcı sayısının 
artırılmasıdır. Bunun için alınması gereken önlemleri şöylece 
sıralamak mümkündür. 

a) Yargıçlık manevi açıdan cazip hale getirilmelidir. Bunun 
için de, her şeyden önce, halen yargıç ve savcıları büyük ölçüde 
yürütme organının ve dolayısıyla siyasi iktidarın etkisi, hatta 
baskısı altında tutan mevcut sistemden vazgeçilerek, bunları 
bağımsız hale getirecek ve güvence altına alacak bir sistemin 
yeniden oluşturulması gerekmektedir. Aksi halde yargıçlık ve 
savcılık mesleğine talebi artırmak olanaksızdır. Bugünkü haliyle, 
resmi ağızların yargıç-savcı kadrolarında büyük açıklar 
bulunduğunu açıklamalarına rağmen açılan sınavlara çok az sayıda 
isteklinin katılması düşündürücüdür. 

b) Yargıç ve savcıların mali sorunları üzerine ciddi şekilde 
eğilinmeli, yargıçlık ve savcılık ekonomik yönden cazip bir 
meslek haline getirilmelidir. 

Nitekim ülkemizde hukuk fakültesini bitirenlerin 
yapabileceği pek çok iş vardır ve bu tür işlerde maddi tatmin 
yargıçlık mesleğine oranla daha yüksektir. Yeniden alınması 
önerilen yargıç savcı sayısı onbindir. Mevcut beşbin civarındaki 
yargıç ve savcı ile birlikte bunların sayısının onbeş bini 
bulacağı düşünülürse, mesleği cazip hale getirmek için yapılacak 
ek ödemelerin bütçeye büyük bir yük getirmeyeceği kolayca 
söylenebilir. 

c) Ağır Ceza ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri hariç, bütün 
mahkemeler tek yargıçlı hale getirilmelidir. 

d) Özellikle tecrübeli avukatların yargıçlık mesleğine 
geçmeleri kolaylaştırılmalıdır. 

33 



e) Hukuk fakültesinin öğretim üyelerinin yargıç ve 
savcılığa geçmeleri özendirilmelidir. 

2) Belirtmek gerekir ki, yargıç ve savcıların sayısının 
artırılması adaletin usul ekonomisinin kuralları çerçevesinde 
yürütülmesi için yeterli değildir. Ayrıca bu kişilerin 
nitelikleri de son derece önemlidir. Yargıç ve savcıların 
kalitesini yükseltmenin yolları aranmalıdır. 

a) Bugün için yargıç ve savcıların seçiminde gerekli 
titizliğin gösterildiği söylenemez. Oysa bu mesleğe alınacak 
kimselerin nitelikleri üzerinde çok dikkatli bir şekilde 
durulmalıdır. 

b) Halen yargıç ve savcıların gereği gibi 
yetiştirildiklerini de söylemek mümkün değildir. Fakülte 
eğitimindeki yetersizlikler bir yana, mevcut staj sistemi, 
kıdemli yargıçların, yargı sistemimize yerleşmiş yanlış 
uygulamaları geleceğin yargıçlarına ve savcılarına 
aşılamalarından başka bir işe yaramamaktadır. Bugün kadro 
açıklarını hızla kapatabilmek için staj süresini kısaltma eğilimi 
hakimdir. Oysa, orta ve uzun vadede bu süre iki yılın da üzerine 
çıkarılmalıdır. Yargıçların hukuk fakültelerinde aldıkları dört 
yıllık öğretimden sonra, kısa süreli bir stajı takiben hemen 
kürsüye çıkartılmaları sakıncalar doğurmaktadır. Tecrübesiz 
adalet dağıtımı doğru değildir. Bu itibarla iyi bir staj sistemi 
oluşturulmalıdır. Ayrıca zaman zaman yargıç ve savcılar meslek 
içi eğitime tabi tutulmalı ve böylece yargıç ve savcıların tüm 
meslek hayatları boyunca fakültede öğrendikleri ve çoğu eskimiş 
olan bilgilerle veya kendilerini bir kısır döngü içine sokan 
Yargıtay kararları ile yetinmeleri önlenmelidir. 

c) Yargıçların nakil ve atamasında ihtisas ilkesi kesinlikle 
gözetilmelidir. Örneğin hukuk yargıcının ceza yargıcı olması veya 
savcının hukuk yargıcı olması ya da bunların tersi önlenmelidir. 

3) Yargılama faaliyetinin hızlı ve sağlıklı işlemesi 
açısından yargıçların, savcıların ve yüksek yargı üyelerinin 
sorumluluğunu ortadan kaldırıcı ve keyfiliğe yol açıcı 
uygulamalara, hukuk ve realite boyutunda son verecek, bu 
konulardaki tereddütleri giderecek yeni düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

4) Davaların uzamasına çoğu defa taraflar da bilerek ve 
isteyerek neden olmaktadırlar. Bu itibarla tarafların davayı 
gereksiz yere uzatmaları önlenmelidir. Bunun için de tarafların 
dürüstlük kurallarına aykırı davranışları müeyyide altına 
alınmalıdır. 

5) Davaların uzamasının bir başka ve önemli nedeni, gereksiz 
yere bilirkişi incelemesine gidilmesidir. Nitekim yargıçlar, çoğu 
defa verecekleri kararları adeta hazırlatmak veya kararın manevi 
sorumluluğundan kurtulmak amacıyla HUMK, CMUK ve diğer yargılama 
kanunlarının ilgili hükümlerine aykırı olarak gereksiz yere 
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bilirkişiye başvurmaktadırlar. Bu tür uygulamaları önleyici 
tedbirler mutlaka alınmalıdır. Bu amaçla bilirkişiliğin 
kamusallaştırılması, resmi bilirkişiliğin geliştirilip 
yaygınlaştırılması ve disiplin altına alınması karara gidiş 
süresini azaltabileceği gibi, kararın isabet derecesini de 
artıracaktır. 

6) İlk derece mahkemelerinin iyi işlemesinin, özellikle 
davaların nitelikli ve sorumlu yargıçlar tarafından görülmesinin 
ve tarafları tatmin edici kararların verilmesinin, Yargıtaya 
başvuruları azaltacağı kabul edilmese bile, böyle yargıçlar 
tarafından dosyanın her yönden iyi hazırlanmış ve karara 
bağlanmış olmasının Yargıtayın işini, bir ölçüde de olsa, 
azaltmakla kalmayacağı, ayrıca bugün büyük rakamlara ulaşan bozma 
oranını da düşüreceği ve böylece davaların yeniden ilk derece 
mahkemelerine gitmesini ve yargılamaların yeni baştan yapılmasını 
büyük ölçüde önleyeceği kuşkusuzdur. 

7) Bugün tetkik yargıçlarının iş yükü, insan gücünün çok 
üstündedir. Haftada 30-35 dosyayı incelemek zorunda olan tetkik 
yargıcının sağlıklı bir inceleme yapması mümkün değildir. Öte 
yandan incelenmesi gereken dosyaların sayısını azaltmak ise, 
esasen çok uzun süren temyiz aşamasının daha da uzamasına neden 
olacaktır. Bu durumda adaletten fedakarlık etmeksizin temyiz 
aşamasının çabuklaştırılması isteniyorsa tetkik yargıçlarının 
nitelikli yargıçlardan seçilmesi ve sayılarının büyük oranda 
artırılması gerekmektedir. 

8) Buna karşılık Yargıtayın iş yükünü azaltmak amacıyla ilk 
derece mahkemeleri tarafından verilen ve kesin kabul edilen 
kararların sınırını genişletmek yoluna gidilmemelidir. İlk derece 
mahkemelerinin Yargıtay denetimi dışında kalan kararlarında büyük 
ölçüde keyfiliğin hakim olduğu, özellikle sıkıyönetim 
dönemlerinde açık bir şekilde gözlemlenmiştir. Adalet, çabukluğa 
feda edilmemelidir. 

9) Yargıtayın yükünü azaltmak ve sadece hukuki denetim 
yapmasını sağlamak amacıyla Üst Mahkemelerin (İstinaf) kurulması, 
gerekmektedir. Uyuşmazlığın iki kere halledilmesinin ilk derece 
mahkemesi yargıcının keyfiliğini önleyeceği kuşkusuzdur. Bunun 
İstinaf mahkemesinde yapılması halinde Yargıtay'ın asıl görevi 
olan hukuki denetimle yetinmesi de sağlanmış olacaktır. Ancak 
İstinaf Mahkemeleri kurulurken hakim ve savcı açığının 
kapatılması ve içtihat birliğini sağlayacak düzenlemelerin 
getirilmesi faydalı olacaktır. 

10) Karar düzeltme müessesesi yeniden düzenlenerek 
sınırlandırılmalıdır. 

11) Öte yandan adli teşkilatın her kademesinde çalışan 
yardımcı personelin gerek nitelik gerek nicelik yönünden yeterli 
olduğu söylenemez. Yardımcı personelin lise mezunu dahi olmayan, 
ancak yıllardır aynı görevi yapmaları nedeniyle sözde tecrübe 
kazanmış insanlarla yargılama faaliyetlerinin yürütülemeyeceği 
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açıktır. Yargılama faaliyetinin gereği gibi yürütülebilmesi 
yönünden taşıdığı önemin artık kavranması ve bu personelin 
nitelik ve nicelik yönünden gerekli düzeye çıkarılması 
kaçınılmazdır. Bunun için de Adalet Yüksek Okulu mezunlarının 
istihdamına öncelik verilmesi uygun olacaktır. 

12) Adli makamlar tarafından delillerin celbi için yazılan 
tezkerelerin savsaklanması veya cevapsız bırakılması ciddi 
şekilde müeyyide altına alınmalı ve bu müeyyidelere işlerlik 
kazandırılmalıdır. 

13) Bütün dava malzemesi, Yargıtay kararları ve yazışmalar 
yönünden bilgisayar sistemine geçilmelidir. Ayrıca Yargıtay ve 
Danıştay kararlarının herkes tarafından öğrenilebilmesi imkanları 
sağlanmalıdır. 

14) Bütün bunların ötesinde, ülkemizde adalet 
mekanizmasındaki aksamaların neler olduğunu ve çözüm yollarını 
belirleyecek bir proje heyeti oluşturulmalıdır. Bu heyet, sadece 
bu işle görevlendirilmeli ve böylece sözkonusu projenin hızlı bir 
şekilde tamamlanması sağlanmalıdır. Böyle bir yola gidilmedikçe 
zaman ve emek israfı devam edip gidecektir. Proje heyeti, siyasi 
hüviyeti olmayan, tamamen bağımsız ve tarafsız kişilerden 
oluşturulmalı ve bunlara her türlü maddi imkan sağlanmalıdır. 

B. HUKUK YARGISI 

Hukuk yargılamasının asıl amacı, "adaletli karar vermek"tir. 
Uyuşmazlığı çözen kararın, gecikmeden, basit bir yargılama 
sonucunda ve ucuz bir biçimde verilmesi halinde adaletli 
olduğundan söz edilebilir. Aksi takdirde hakkın yıllar sonra, 
çeşitli zorlu.uğraşlar sonucunda pahalı olarak yerine getirilmesi 
durumunda verilen kararın adaletli olduğunu ileri sürmek, 
sözgötürür bir iddia olur. Bu nedenle, adaletli karar 
verilmesinde "usul ekonomisi" ilkesi çok önemli bir rol oynar. 
Öte yandan, adaletlikarar vermeye yönelik olan hukuk 
yargılamasının katı biçimsel bir yargılama olmaması gerekir; katı 
biçimsel bir yargılama dava konusu asıl hakkı bir yana bırakıp, 
her sorunu adeta biçimsel yöntem tartışmaları haline getirir. 
Böyle bir durumda biçimselliği kim daha iyi kullanırsa verilecek 
karar onun lehine olur ve bu halde çoğu kez kararın adilliğinden 
yalnızca biçimsel olarak söz edilebilir. Oysa hukuk 
yargılamasının amacı, biçimsel gerçekliği aramak olmamalıdır, 
diğer deyişle biçimsellik, maddi gerçeklerin bir yana 
bırakılmasına neden olmamalıdır. Ancak, yargılamanın biçimden 
tamamen arıtılması da kuşkusuz düşünülemez. O halde kabullenmek 
zorunda kaldığımız "biçimsellik", hakkaniyete uygun bir 
biçimsellik olmalıdır. Bu ilkeye "usuli hakkaniyet" denilebilir. 
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Hukuk yargılamasının amacı olan "adaletli karar", taraflar 
arasındaki uyuşmazlığı ortadan kaldıran ve böylece toplumsal 
barışı sağlayan karardır ve böyle bir karara ucuz, basit, çabuk 
varan ve yöntemine uygun olarak yapılan yargılama, adil bir 
yargılamadır. Diğer bir anlatımla, ancak böyle bir yargılama, 
usul ekonomisi ilkesine uygun bir yargılamadır ve usul ekonomisi 
hukuk yargılamasının amacının gereklerine hizmet eder. 

Kendi kendine hak almanın artık geçerli olmadığı 
zamanımızda, mahkemeleri aracılığıyla maddi hakları korumayı ve 
güven altına almayı amaçlayan Devlet eğer "adaletli Devlet" 
olduğu iddiasında ise, öngördüğü (daha doğrusu, halkına sunduğu) 
yargılama ile hak dağıtırken, yurttaşının en az gecikme ve en az 
giderle ve en az zahmetle hakkına kavuşmasını sağlamak 
yükümlülüğündedir. Ancak böylece adaletin yerine 
getirilebildiğinden sözedilebilir. Geciken ve pahalı olan bir 
yargılamanın adaletli olduğundan sözedilemez. Bu açıdan 
bakıldığında, usul ekonomisi, anayasal sosyal hukuk devleti 
(Anayasa m.2) anlayışının bir sonucu olmaktadır (ayrıca bkz. 
Anayasa m. 10, II; 31,1). 

Usul ekonomisi ile ilgili olarak HUMK m. 77'de şöyle bir 
hüküm yeralmaktadır: Yargıç, soruşturma ve yargılamanın 
olabildiği ölçüde hızlı ve düzen içinde yürümesine ve boşyere 
gider yapılmamasına dikkat etmekle yükümlüdür. 

Demek ki, hukukumuzda usul ekonomisi ilkesinin dayanağı da 
vardır. Ancak m.77 hükmünün yanlış anlaşılmaması için usul 
ekonomisinin yalnızca mahkemeler bakımından değil, aynı zamanda 
taraflar (ve usulün amacı yönünden geniş anlamda, toplumdaki 
hukuksal barış) açısından geçerli olduğunu özellikle vurgulamak 
gerekir. Çünkü davaların görülmesinin (diğer deyişle adalet 
dağıtımının) çabuk ve ucuz olması, hem mahkemeleri (ve 
dolayısıyla Devlet'i) hem de tarafları yakından ilgilendirir. 
Usul ekonomisi sayesinde, yurttaş hakkına ucuz ve çabuk 
kavuşacağı gibi, mahkemeler de boşyere uğraştırılmamış olur. Bu 
son nokta, ülkemizdeki adalet anlayışı ele alındığında son derece 
önem gösterir. Çünkü bilindiği gibi, parasal olanaksızlıklar ve 
diğer bazı nedenler yüzünden mahkemeler, yasaca öngörülen sayıda 
(ve hatta nitelikte) yargıçla donatılmamıştır ve bu nedenle 
mahkemeler kapasitelerinin çok üzerindeki bir sayıda dava 
dosyasını karara bağlamakla karşı karşıyadırlar. 

Bu nedenle, "zaman" etkeni, mahkemelerimiz bakımından 
olağanüstü bir öneme sahiptir. İşlerin çokluğu, adaleti 
geciktiren nedenlerden biridir. Bu sakıncayı hafifletecek 
yollardan birisi "usul ekonomisi" kuralının yeteri ve gereği 
biçimde uygulanmasının sağlanmasıdır. Ayrıca, olması gereken 
hukuk bakımından da yasakoyucunun usul hükümlerine ilişkin 
değişiklikler getirirken, bu nokta üzerinde büyük bir duyarlıkla 
durması gerekir. 

Bunların ötesinde, yargıç usul hükümlerini yorumlarken, 
"usul ekonomisi" ilkesini daima gözönünde bulundurmalıdır. Burada 
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yargıç, "usul ekonomisi"ni mevcut "adalet" anlayışına göre 
yorumlamak zorundadır. Çünkü usul ekonomisi, hukuk tekniği ile 
değil, hukuk etiği ile ilgili bir kavramdır ve toplumdaki adalet 
anlayışı, egemen değer yargılarıyla bağımlı olarak 
anlamlandırılır. 

Bu açıklamaların ışığı altında usul ekonomisi anahatlarıyla 
şöyle tanımlanabilir: "Usul ekonomisi, çiğnenen veya çiğnenme 
olasılığı bulunan objektif hukukun en az giderle, en kısa sürede, 
en az zorlukla gerçekleşmesini ve boşyere davalar açılmasının 
önlenilmesin! sağlamaya yönelik bir usul ilkesidir". 

O halde usul ekonomisi sayesinde, davalar daha çabuk ve 
olabildiğince ucuz olarak görülebilecektir. Ancak davaların çabuk 
görülmesi, başlı başına amaç değildir. Yargılamanın objektif 
hukuka, maddi gerçekliğe ulaşmayı amaçladığı asla gözden uzak 
tutulmamalıdır. Diğer deyişle, usul ekonomisiyle maddi gerçekliğe 
en çabuk varılması sözkonusudur. Eğer çabukluk tek amaç olsaydı 
ve yargılamanın "maddi gerçekliğe varma" amacı savsansaydı, 
verilen karar ilk bakışta, çabuk verilmiş ve gecikmemiş bir karar 
sayılabilirdi. Ancak verilen karar, "maddi gerçeklik" öğesini 
savsadığı için tarafları tatmin etmeyecek ve taraflar normal 
yasayollarına gidecekler ve hatta yargılamanın yenilenmesi yolunu 
zorlayarak maddi gerçekliğe uygun karar verilmesini 
isteyeceklerdir. Bu ise, boşyere yeni davalar açılmasına neden 
olabileceğinden, mahkemelerin işlerini artıracak ve yeni giderler 
yapılmasına yolaçacaktır.Böylece, ilk bakışta "çabuk" verilmiş 
gibi görünen kararın, gerçekte uyuşmazlığı çözmediği, yani sorunu 
sürüncemede bırakan ve işleri uzatan bir karar olduğu ortaya 
çıkacaktır. 

Bu nedenle, usul ekonomisi ilkesini anlarken ve uygularken, 
maddi gerçeklik yolunda "çabukluk ve ucuzluk" düşünülmelidir. 

Hukuk yargılamasının amacına uygun olan bir yargılama ile, 
taraflar arasındaki uyuşmazlık maddi gerçekliğe uygun olarak 
ortadan kaldırılmak ve boşyere yeni davalar açılmasına engel 
olunmak gerekir. Kamu yararı da bunu zorunlu kılmaktadır. 

Ülkemizde, davaların ve icra-iflas takiplerinin, batı 
ülkeleriyle mukayese edildiğinde, çok uzadığı bir gerçektir. 
Hatta, özellikle mera ve yaylak kışlak davalarından 40-50 yıl 
sürenlerin bile varlığı bilinmektedir. 

Davaların olağan süresi dışında uzamasını, kabul edebilmek 
mümkün değildir. Davaların uzaması, usul ekonomisine tamamen 
aykırıdır. 

Diğer yandan, özellikle maddi imkanları sınırlı olan 
bireyler açısından, davaların ve icra-iflas takiplerinin pahalı 
olduğu da bir diğer şikayet konusudur. Oysa, usul ekonomisi, 
ucuzluğu gerektirir. 
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Hak sahiplerinin haklarına kavuşması için, dolambaçlı ve 
karışık yargılama yöntemlerinin (Muhakeme usullerinin) varlığı ve 
özellikle usul yasalarındaki sürelerin çokluğu ve yeknesaksız- 
lığı, şekil kurallarının, bazen maddi hakkı boğması da kabul 
edilemeyecek bir husus olup, bu dahi usul ekonomisine aykırıdır. 

Davaların uzamasının nedenlerinin başında adalet 
personelinin azlığı geldiği daha önce belirtilmiş ve söz konusu 
personelin nicelik ve nitelik yönünden arzu edilen düzeye 
ulaştırılması için alınması gereken önlemler ve başvurulması 
gereken çareler üzerinde durulmuştu. 

Burada hukuk davalarının ve icra-iflas takiplerinin 
uzamasına neden olan diğer nedenler ve bu alanda usul ekonomisini 
sağlamak için başvurulması gereken diğer çareler üzerinde 
durulacaktır. 

1) Davaların hızlandırılması yönünden yargıç sayısının 
artırılmasının yanısıra, bugün mahkemelerin görmekte olduğu 
işlerin yeniden değerlendirilmesi ve bunları azaltmanın 
yollarının aranması da zorunludur. Bugün, her sorunun mahkeme 
önüne getirilmesi yolu tercih edilmiştir. Bu husus, mahkemelere 
duyulan güvenin bir sonucudur. Ancak artık bazı işlerin mahkee 
dışında çözümlenmesi yoluna gidilmesi gerekmektedir. Örneğin kira 
tespit davaları, kamulaştırma davaları gibi davalar, mahkeme 
dışında oluşturulacak komisyonlar veya hakem heyetleri tarafından 
çözümlenebilmelidir. Buna paralel olarak, devletin sebep olduğu 
ve devletin davalı veya davacı olduğu davaların sayısını azaltmak 
için, yeni bir yapılanmaya gidilerek, devlet davalarının sayısı 
azaltılmalıdır. Bu, devlete de saygı kazandıracak, dolayısıyla 
vatandaşın devlete olan güvenini artıracaktır. 

2) Çözümü çetin olmayan uyuşmazlıklarda yargıcın, tarafları 
şahsen mahkemeye davet ederek karşılıklı görüşmelerini sağlamak 
ve bu görüşmede bir "hakem" gibi davranarak "sulh teşebbüsü" 
denemek suretiyle çözüme varmasına imkan verilmelidir. 

3) Uluslararası iş ilişkileri de dahil olmak üzere belirli 
ticari ve hizmet ilişkilerinden kaynaklanan çekişmelerin çözümü 
yönünden, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
(TOBB; TESK; TBB gibi) temsilcileri ile üniversite öğretim 
üyelerinin yer alacağı uluslararası nitelikte "Hakem kurulları" 
oluşturulmalıdır. 

4) Kanunların yapısından kaynaklanan gecikmeleri önlemek 
için, hukuk yargılaması ve icra iflas takipleri ile ilgili 
kanunlar bütünü ile ele alınmalı, bunların aksayan yönleri 
düzeltilmeli ve gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Örneğin Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunundaki yargılama yöntemlerinin sayısı 
azaltılmalı ve en çok iki (biri olağan yazılı yargılama yöntemi, 
diğeri daha basit işler için özel yargılama yöntemi) yöntem kabul 
edilmelidir. Bunun yanında, usul kanunlarındaki sürelerin 
yeknesaklığı şarttır. Sözgelimi, mahkeme kararlarının temyizi 
bakımından çok çeşitli süreler vardır, asliye mahkemesinde 15 
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gün, sulh mahkemesinde 8 gün (tebliğinden itibaren), iş 
mahkemesinde 8 gün (tefhimden itibaren), tetkik merciinde 10 gün, 
kamu müesseseleri için hukuk davalarında otuz gün, bunun yanında, 
özel beş günlük, yedi günlük temyiz süreleri de vardır. Oysa, 
bütün usul kanunlarındaki (ceza, idari yargı dahil) süreler, 
vatandaşın bilebileceği şekilde düzenlenmelidir. Aynı husus, 
kanunlardaki diğer süreler bakımından da kabul edilmelidir. 
Sözgelimi, cevap, itiraz, şikayet, temyiz, karar düzeltme ve 
benzeri için süre (örneğin) 15 gün olarak saptanmalı ve buna 
getirilecek istisnalar ya hiç olmamalı veya son derece az 
olmalıdır. Bu şekilde, vatandaşın kolaylıkla başvurusunu 
yapabilmesi sağlanmalıdır. Vatandaşın en az şekilde yorulması, 
usul ekonomisinin bir gereğidir. Usul yasalarındaki adli yardım 
kurumu yeniden ele alınmalı ve yoksulların hak arama özgürlükleri 
tam olarak sağlanmalıdır. Çünkü, ucuzluk usul ekonomisinin 
(HUMKm.77; Anayasa m.141,IV) bir unsurudur. Aynı şekilde, 
mahkemelerin boşyere masraf yapmasına (gereksiz keşfe 
başvurulmaması gibi) olanak verilmemelidir. 

Çekişmesiz yargı (nizasız kaza) için ayrı bir kanun 
yapılmalıdır. 

5) Hukuk davaları bakımından, sulh-asliye ayrımının bugün 
için bir anlamı bulunmamaktadır ve bugün için kaldırılması, 
davaların uzaması nedenlerinin bazılarının önüne geçilmesi için 
gerekli görülmektedir. Eğer, bu ayrım korunacaksa, ayrımdan doğan 
görev ilişkisinin davanın uzamasına neden olmaması için gerekli 
düzenlemenin yapılması kaçınılmazdır. 

6) Mahkemelerde dava dosyalarının iyi hazırlanması, adaletin 
doğru ve hızlı dağıtılmasının araçlarından biridir. Layihalar 
aşaması tamamlanmadan, kural olarak, duruşma günü verilmemelidir. 
Aynı şekilde, mahkemelerin istedikleri bilgi ve belgelerin 
zamanında gönderilmesi için her türlü kamu kurum ve kuruluşu 
gerekli özeni ve dikkati göstermelidir. 

7) Tebligatın davaların uzamasına yolaçmaması esas 
olduğundan, tebligatlarla ilgili aksaklıklar düzeltilmelidir. 

8) Ülkemizde kadastro çalışmalarının bitirilememesi 
davaların azalmamasınm bir nedeni olduğundan, kadastro işlerinin 
bir an önce bitirilmesine gayret sarfedilmelidir. 

9) Davada uygulanan kanuni faiz % 30'dur. Oysa, ülkemizde 
enflasyon bu orandan çok daha yüksektir. Bu ise, kötüniyetli 
borçluların işine gelmektedir. Bu açıdan, kanuni faiz miktarı, 
dava ve icra takipleri bakımından, enflasyona paralel hale 
getirilmeli ve bu açıdan kötüniyetli borçluya prim 
verilmemelidir. 

10) Hukuk davaları ve icra-iflas takiplerinde, bugün için 
(idari yargıdan farklı olarak) masraflar peşin alınmamaktadır ve 
ihtiyaç duyuldukça masraf alınması yoluna gidilmektedir. Bu ise, 
gecikmelere ve hak kayıplarına yolaçmaktadır. Bu sebeple, davanın 
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ve icra-iflas takibinin başında bir miktar masraf avansı alınarak 
bu paradan gerektikçe harcama yapılmalıdır. 

11) İlamın tebliğe çıkarılması ve infaza konması için bakiye 
harcın tamamlanması zorunluluğu kaldırılmalıdır. Nitekim ilam 
yargıcın imzası ile oluşan bir karar tasarrufudur; harç tahsili 
ise tamamen hâzineyi ilgilendiren bir sorundur. Bu iki ayrı 
sorunun birbirine bağlanması, ilam borçlusunu 
ödüllendirmektedir. 

C. CEZA YARGISI 

Günümüzde ceza davalarının çok uzadığından herkes 
yakınmaktadır. Bu haklı bir yakınmadır. Ancak ceza davalarının 
hızlandırılması yolları aranırken bunun nedenlerini doğru teşhis 
etmek ve dolayısıyla uzun tecrübeler sonucu sanıklar yönünden 
garanti olarak kabul edilen bir kısım kurumlan kaldırmak gibi, 
gerçeklerin ortaya çıkmasını önleyecek, yanlış hükümlerin 
verilmesine neden olabilecek tedbirlere baş vurmaktan 
kaçınılmalıdır. Davaları kısa sürede bitirmek kadar, doğru 
bitirmek de önemlidir. Hatta bu İkincisinin daha da önemli 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Ceza davalarındaki gecikmenin, çoğu defa sanıldığının 
aksine, CMUK.nundan kaynaklandığı söylenemez. Tam aksine bu 
gecikmenin asıl nedeni CMUK.nun hükümlerine gereği gibi 
uyulmamasıdır. Bu itibarla davaları çabuklaştırmak gerekçesiyle 
sık sık CMUK.nunda değişiklikler yapmak böylece bir yandan kişi 
hak ve özgürlüklerinin olduğu kadar, doğru karar verilmesinin de 
garantisi olan bazı düzenlemeleri esaslı şekilde değiştirmek veya 
tamamen ortadan kaldırmak, diğer yandan da Kanunun sistematiğini 
bozmak kabul edilebilir bir yol değildir. 

Ceza davalarının uzamasının ve dolayısıyla adaletin 
gecikmesinin, hatta gerçekleşememesinin önlenmesi ve usul 
ekonomisinin sağlanması için, adli personelle ilgili olarak 
söylenenler dışında, izlenmesi gereken yolları ve alınması 
gereken önlemleri şöylece sıralamak mümkündür. 

1) Her şeyden önce iş sayısı azaltılmalıdır. Nitekim 
günümüzde her türlü sosyal sapmanın suç haline getirilmesi ve 
ceza müeyyideleri ile karşılanması anlayışı hakimdir. Bu anlayış 
büyük bir suç enflasyonuna neden olmuştur ve halen de olmaktadır. 
Oysa sosyal sapmalarla veya antisosyal fiillerle mücadele etmenin 
tek yolu cezalandırmak değildir. Karşılaştırmalı hukuk uygar 
ülkelerin bu tür davranışlarla mücadelede başka yollar ve 
müeyyideler geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Bu itibarla suç 
enflasyonunu önlemek ve mahkemelerin işini azaltmak için ceza 
kanunlarında yer alan kabahatlerin önemli bir bölümünü ve bir 
kısım cürümleri ceza hukuku anlamında suç olmaktan çıkarmak ve 
bunları yeniden bir değerlendirmeye tabi tutarak bir kısmını 
sadece idari suç haline getirmek, değişen toplum şartları 
karşısında antisosyal niteliğini kaybedenleri ise yasaklamaktan 
vazgeçmek gerekmektedir. 
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Benzeri bir ayrklama cürümler alanında da gerçekleştirilmeli 
ve özellikle özgürlükçü ceza hukuku anlayışı ile bağdaşmayan 
cürümler suç olmaktan çıkarılmalıdır. 

Bu arada cezai sorumluluk yaşı yeni baştan değerlendirilmeli 
ve modern ceza kanunlarında kabul edilen yaş esas alınmalıdır. 

2) İlk derece mahkemelerinin ve dolayısıyla Yargıtayın iş 
yükünü azaltmak amacıyla başvurulabilecek bir başka çare de, Türk 
Ceza Kanununun 119 uncu maddesinde öngörülen "önödeme" yoluna 
gitme imkanlarını biraz daha genişletmektir. 

3) Kabahatler adli suç olmaktan çıkarılıp Türk Ceza 
Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması alanı genişletilince, 
sulh ve asliye ayrımından vazgeçilerek, bunları "ceza mahkemesi" 
adı altında birleştirmek, buna karşılık ağır ceza mahkemelerini 
aynen korumak uygun olacaktır. 

4) Hazırlık soruşturması gereği gibi yapılmalıdır. Bunun 
için de adli kolluk oluşturulmalı ve savcılar sadece kolluğun 
tespit ettiği delillerle yetinmemeli bunların daha aktif bir rol 
almaları sağlanmalı; gerekli deliller, toplanmadan, sadece bazı 
şüphelere dayanarak "takdir mahkemeye aittir" gerekçesiyle kamu 
davası açılması önlenmelidir. Bu yönden "karar hakimlikleri"nin 
kurulması yararlı olacaktır. Böylece bir yandan mahkemelerin 
gereksiz yere meşgul edilmesi, diğer yandan da kişilerin gereksiz 
yere mahkemeye çıkarılmaları ve maddi-manevi kayıplara uğramaları 
önlenecektir. Bugün açılan kamu davalarının hiç de 
küçümsenemeyecek bir kısmının beraatle sonuçlandığı nazara 
alındığında bunun önemi kolayca anlaşılır. 

5) Duruşma hazırlığı dönemini, halen olduğu gibi, sadece 
duruşma gününün belirlenmesi ve bunun taraflara bildirilmesi 
olarak anlamaktan vazgeçilerek, bu aşamada duruşmayı bir veya en 
çok iki oturumda bitirecek şekilde gerekli hazırlıkların 
yapılması sağlanmalıdır. 

3. İDARİ YARGI 

1982 yılında idari yargı alanında yürürlüğe konulan üç ayrı 
kanun ile yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bunlar 2575 sayılı 
"Danıştay Kanunu" 2576 sayılı "Bölge idare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkında Kanun" ve 2577 sayılı "İdari Yargılama Usulü Kanunu"dur. 

Bu düzenlemenin en önemli özelliği, idari yapı içinde yer 
alan bazı kurul ve komisyonların yargısal yetkilerinin 
kaldırılması ve idari yargılama usulünün ayrı bir kanunla 
düzenlenmesidir. 
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Zamanla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu1nun da 
aksayan yönleri ortaya çıkmış, uygulamada görülen aksaklıkların 
giderilmesi, boşlukların doldurulması ve yargılamanın 
hızlandırılması amacıyla 1990 yılında yürürlüğe giren 3622 sayılı 
Kanun ile önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Bütün bu değişikliklerle idari yargı ile ilgili belirli 
konularda bazı rahatlıklar sağlanmasına rağmen, bir kısım 
sorunlar hala varlığını sürdürmekte, hatta bunlara yenileri 
eklenmektedir. 

Adli yargıda olduğu gibi, idari yargıda da davalar çok 
uzamakta, pek çok halde vatandaş sonuçta davayı kazansa bile, 
bundan beklenen yararı sağlayamamaktadır. Bu itibarla diğer 
alanlarda olduğu gibi idari yargı alanında da, uyuşmazlıkların 
gecikmeden ve adil bir şekilde çözümlenmesini sağlayacak 
önlemlerin alınması gerekmektedir: 

1) Diğer yargı kuruluşları yönünden olduğu gibi idari yargı 
kuruluşları yönünden de en önemli sorun, iş yükünün ağırlığıdır. 
Bu husus sadece davaların uzamasına neden olmakla kalmamakta, 
doğru, adil ve güvenilir kararların verilmesini de 
güçleştirmektedir. 

İdari yargının iş yükünü azaltabilmek için başvurulabilecek 
çarelerin başında idari uyuşmazlıkları mümkün olduğunca azaltma 
gelmektedir. Bunun için de: 

a) Bir idari usul kanunu hazırlanarak yetki ve sorumluluk 
konularındaki dağınıklık giderilmeli idari işlemlerin yapılması 
ve kararların alınması süreci belirlenmeli, vatandaş ile idare 
arasındaki anlaşmazlıkların idare önünde çözümlenmesi- yöntemleri 
düzenlenmeli, idare sistemi hızlı, etkili, verimli ve açık hale 
getirilmelidir. Böylece idare önünde çözümlenen uyuşmazlıklar 
yargı önüne gitmeyecek, yargı önüne giden işlerde de işlemlerin 
yapılma yöntemleri önceden belirlenmiş olduğundan yargının 
incelemesi kolaylaşacak ve dolayısıyla inceleme süresi kısalmış 
olacaktır. 

b) İdari usul kanunu çıkarıldıktan sonra, dava açma yoluna 
gidebilmek için idareye başvurarak uyuşmazlığın öncelikle idare 
önünde çözümlenmesine çalışılması ön şart olarak getirilebilir. 

Halen tam yargı (tazminat) davalarında böyle bir başvuru 
şartı mevcuttur. Ancak idarenin uyuşmazlığı çıkaran vatandaşla 
anlaşma alışkanlığı olmadığı gibi, çok defa böyle bir anlaşmaya 
gitme yetkisi de yoktur. Yapılacak düzenlemelerle böyle bir 
anlaşma çabasını vatandaşla idare arasındaki her türlü uyuşmazlık 
yönünden şart koşmak, bu konuda idareyi yetkili kılmak ve böylece 
idarenin kendi hatalarını görüp uyuşmazlığı çıkaran vatandaşla 
uzlaşma alışkanlığını edinmesi sağlanmalıdır. 

c) Ombudsman sistemi de vatandaş ile idare arasındaki 
uyuşmazlıkları ve dolayısıyla idari yargının yükünü azaltacak bir 
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yoldur. Nitekim bu sistemde vatandaşın başvurusu üzerine idarenin 
işlem ve eylemlerini inceleyecek ve bir sonuca ulaşacak olan 
"ombudsman" (Kamu denetçisi), sadece ucuz, çabuk ve basit bir 
biçimde sorunu çözüme kavuşturmakla kalmayacak, aynı zamanda 
idari davaların azalmasına da hizmet etmiş olacaktır. 

d) İdari işlemlerdeki sakatlığın ve dolayısıyla idari 
uyuşmazlıkların önemli bir nedeni de, idari mevzuatın 
karmaşıklığıdır. Bu itibarla, idari uyuşmazlıkların çoğunlukla 
hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerden 
kaynaklandığı belirlenerek, bunlar daha kolay anlaşılabilir ve 
uygulanabilir şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

e) Bundan böyle de kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve 
diğer düzenleyici işlemler hazırlanırken bunların, çeşitli idari 
birimler arasında farklı şekilde yorumlanmalarını önleyecek ve 
doğabilecek uyuşmazlıkları en aza indirebilecek şekilde açık, 
kesin ve tam olmalarına özen gösterilmelidir. 

f) İdarenin idari yargı organları tarafından verilen ve 
özellikle emsal niteliğinde olan kararlarını derhal öğrenmesini 
sağlayacak şekilde bilgi işlem sistemleri oluşturulmalıdır. 

g) İşlem tesis ederken veya eylemde bulunurken idarenin 
belli alanlarda yerleşmiş yargı kararlarını gözönünde 
bulundurması ve bu konularda uyuşmazlık doğuracak işlemlerden 
veya eylemlerden kaçınması sağlanmalıdır. 

2) İdari yargıda davaların uzamasını önlemek için alınması 
gereken ikinci grup önlemler idari yargı organlarının işleyişi 
ile ilgilidir. 

a) İdareden belge ve bilgi istemek gerektiğinde, mahkeme 
üyesinin ya da tetkik hakiminin bu belgeleri yerinde incelemesi 
yöntemi getirilebilir. Böylece hem uzun zaman alan yazışmalar 
hem de idarenin eksik veya yanlış bilgi vermesi önlenmiş olur. 

b) İdare tarafından büyük ölçüde kötüye kullanılan ve 
"ithamı öğrenme" ilkesini zedeleyen "gizli belge ve dosyaları 
inceleme yasağı" tamamen kaldırılmalıdır. 

c) Mahkemeleri devamlı şekilde meşgul etmemek için 
"yürütmenin durdurulması kararları" sürekli hale getirilmelidir. 

d) İdari davalarda konuya göre hangi işlerin öne alınacağı 
belirlenmektedir. Buna ek olarak, dava mahkeme önüne geldiğinde 
konuya göre nasıl bir zamanlama içinde bu işin çözümlenebileceği 
önceden tahmin edilmeli, bu zamanlama yapılırken dava sonucunda 
örneğin iptal kararı verilecekse, iptalin sonuçlarının gerçekten 
elde edilebilmesi için gereken süre ve diğer koşullar gözönünde 
bulundurulmalı ve belirlenen zamanlamaya uyulması sağlanmalıdır. 
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e) Öncelikle boş bulunan yargıç ve savcı kadrolarını 
doldurmanın, ondan sonra da idare mahkemelerinin, tetkik 
hakimlerinin ve savcıların sayısını artırmanın yolları aranmalı; 
ayrıca bundan böyle idari yargı hakim ve savcıları mutlaka hukuk 
fakültesi mezunları arasından seçilmelidir. Bunun için de 
yargıçlık ve savcılık mesleği idari yargı yönünden de cazip hale 
getirilmelidir. 

f) Ayrıca idari yargı yargıç ve savcılarının meslek içi 
eğitimine de önem verilmeli, bunlar, gerek hukuk alanındaki 
gelişmeleri, gerekse idari sistem ve hizmetlerdeki ihtiyaçları ve 
gelişmeleri takip edebilmeleri için zaman zaman yurt içinde ve 
yurt dışında meslek içi eğitime tabi tutulmalıdırlar. 

g) İdari yargıda çalışan yardımcı personelin de niteliksel 
ve niceliksel olarak iyileştirilmesi kaçınılmazdır. Burada da 
Adalet Yüksek Okulu mezunlarından yararlanılması uygun olacaktır. 

4. ASKERİ YARGI 

A. ASKERİ CEZA YARGISI 

Askeri mahkemeler Anayasanın 145 inci maddesinde yeralan 
ilkelere paralel bir biçimde yapılanmış bulunmaktadır. 

Anayasanın 145 inci maddesi uyarınca "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. 

Askeri 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 mahkemesinde görevli bulundukları komutanlık ile 
ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik teminatı, 
askerlik hizmetinin gereklerine göre kanunla düzenlenir. Kanun 
ayrıca, askeri hakimlerin yargı hizmeti dışındaki askeri 
hizmetler yönünden askeri hizmetlerin gereklerine göre 
teşkilatında görevli bulundukları komutanlık ile olan 
ilişkilerini de gösterir. 

Görüldüğü üzere, 1982 Anayasası askeri mahkemelerde adli 
yargı hakim ve savcılarının görevlendirilmelerinin yasa ile 
düzenleneceği hükmünü getirmiştir. Bu yolla, 1402 sayılı 
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Sıkıyönetim Yasasına 8.10.1980 ve 8.12.1980 tarih ve 2310,2354 
sayılı Yasalarla eklenen ve adli yargı hakim ve savcılarının 
sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilmelerine imkan tanıyan EK 
2 ve EK 5 inci madde hükümlerinin Anayasaya aykırılığı şüphesi 
ortadan kaldırılmıştır. 

1961 Anayasasının yürürlüğe girdiği sırada A.skeri 
Mahkemelerin Kuruluşunu düzenleyen ve "Adli Amirlik" sistemi 
esasına dayanan Askeri Yargılama Usulü Yasası, esası itibariyle 
Anayasanın benimsediği statüye uymadığından, 25.10.1963 tarihinde 
kabul edilen, 26.10.1963 gün ve 11541 mükerrer sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Yasası yürürlüğe konulmuştur. Bunun yanısıra, 
26.10.1963 tarihinde kabul edilip, aynı gün Resmi Gazetede 
yayımlanan 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu ise yürürlüğe 
konulan bir diğer Yasa olmuştur. 

Askeri Yargının işleyişinde, mevzuat ve uygulamadan doğan 
sorunlara gelince, bunları şu şekilde özetlemek mümkündür: 

1) 353 sayılı Askeri Yargılama Usul Kanununun itiraz 
olunabilecek kararlar başlıklı 202 nci maddesi "itiraz, bu 
kanunda açıkça gösterilen hallerde kararlara veya askeri mahkeme 
kararlarına karşı yapılabilir" hükmüne yer vermektedir. 

Söz konusu madde ile Kanuni itiraz yolu tahdidi bir tarzda 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 202 nci maddedeki sınırlayıcı durum 
zaman zaman mağduriyetlere yolaçabilmektedir. Kanuni itiraz 
yolunun CMUK'nunda olduğu üzere (m297-298) genel biçimde 
düzenlenmesi yoluna gidilmeli ve 353 sayılı Yasa ile CMUK 
arasında bu konuda bir paralellik sağlanmalıdır. 

2) 353 sayılı Yasanın "Askeri Yargıtayca hükmün bozulması ve 
esasa hükmedilecek haller" başlıklı 220 nci maddesi hükmüne; 
hükmün bozulması ve davanın esasına hükmedilecek hallerden biri 
olarak davanın reddi hali eklenmeli, CMUK nun 322 nci maddesine 
3206 sayılı Yasa ile yapılan ilavelerdeki duruma paralel bir 
düzenleme elde edilmelidir. 

3) Askeri Mahkemece yargılanmakta olan bir sanığın suçunun 
duruşma esnasında 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Yasasına 
girdiği anlaşıldığı hallerde. Askeri Mahkeme görevsizlik kararı 
vermemeli, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bu hususa dair 262 
nci maddesine benzer bir düzenleme Askeri Yargılama Usul Yasasına 
da mutlaka konulmalıdır. 

4) 353 sayılı Yasanın "Askeri Mahkemelerde Yargılamayı 
Gerektiren İlginin Kesilmesi," başlıklı 17 nci maddesinde yeralan 
ancak işlenen askeri bir suç değilse veya askeri bir suça bağlı 
bulunmuyorsa soruşturmaya başlanmış olsa dahi Askeri Mahkemenin 
görevi sona erer" şeklindeki son cümle hükmünün kaldırılması 
gerekli görülmektedir. 
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5) 353 sayılı Yasaya "bu kanunda özel hüküm bulunmayan 
hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanır" 
şeklinde genel bir hüküm konulmasının usul yönünden pek çok 
sorunu çözeceği düşünülmektedir. 

6) Barış zamanında sivil şahısların Askeri Mahkemelerde 
yargılanmaları asgari düzeye indirilmelidir. 

7) Askeri Ceza Kanununda yapılacak bir değişiklikle "sırf 
askeri suç-askeri suç" kavramlarını tanımlayıcı bir hüküm 
getirilmelidir. 

8) 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun seçim ve atama ile 
ilgili 12 ve 13 üncü maddelerinde, Askeri Yargıtay Üyeleri 
açısından, boşalan yerlere seçim ve atamanın ne zaman yapılacağı 
hususunda mevcut bulunan boşluk, boşalan üyeliklere bir ay içinde 
seçim yapılması hükmü getirilmek suretiyle giderilmelidir. 
Böylece, çalışmaların aksamasının önüne geçilmiş olunacaktır. 

9) Çalışma düzenindeki disiplin ve hiyerarşi açısından 
Askeri Yargıtaydaki Daire Başkanlarına da terfi imkanı sağlayan 
yasal düzenlemenin yapılması zaruri görülmektedir. 

10) Askeri Yargıtay Kanununda, yapılacak bir düzenleme ile 
Askeri Yargıtay Başkanlığına bağlı bir Yayın İşleri Müdürlüğü 
kurulmalı, böylece daire, daireler kurulu ve içtihatları 
birleştirme kurulu kararlarının toplanıp, özetlenerek, uygulamada 
birliği sağlamak bakımından Askeri Hakimlerin, Askeri Savcıların 
ve Avukatların bilgilerine sunulması sağlanmalıdır. 

B. ASKERİ İDARİ YARGI 

Askeri idari yargıyı düzenleyen ana kanun 1602 sayılı 
"Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu"dur. 

Bazı istisnalar dışında, Kanunda bir değişiklik yapılmasına 
ihtiyaç bulunmadığı söylenebilir. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde işlemden doğan 
uyuşmazlıkların sonuçlanma süresi genelde bir yıl, eyleme bağlı 
uyuşmazlıkların sonuçlanma süresi ise bir ile iki yıldır. Bu 
sürelerin makul sayılacağı düşünülmektedir. 

Bu açıklamaların ışığında, Askeri İdari Yargıda bir gecikme 
söz konusu ise bunu, yargılama hukukunun nesnel kurallarına 
yüklemenin yanıltıcı olacağı söylenebilir. Uyuşmazlıkların 
sonuçlandırılmasındaki gecikmeleri başka nedenlerde aramak daha 
doğru olur. 

Bununla beraber aslında genel yargılama hukukunun ortak 
sorunları olan bazı konulara. Askeri İdari Yargıyı da 
ilgilendirdiği için, değinmekte yarar vardır. 
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1) Kamu görevlilerinin sorumluluklarının usul ve esasları 
belirtilmelidir. Anayasanın 40 mcı maddesinde "Kişinin, resmi 
görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar 
da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir" hükmü yer almaktadır. 
Ancak bu maddede belirtilen kanun henüz çıkarılmadığı için 
idarenin bu asli sorumluluğu öğreti ve yargı kararlarında genel 
olarak benimsenmemekte, Anayasanın 129 uncu maddesinin 5 inci 
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. Nitekim aynı türden 
davalara hem adli yargıda, hem de idari yargıda bakılması gibi 
hukuk açısından açıklanması mümkün olmayan bir durumla 
karşılaşılmakta, görev tartışmaları nedeniyle davalar 
uzayabilmektedir. Bu itibarla kamu görevlilerinin 
sorumluluklarının usul ve esaslarını belirleyecek bir 
düzenlemenin oluşturulması yerinde olacaktır. 

2) Görevsizlik kararı verilen dava dosyalarının görevli 
idare mahkemesine gönderilmesi sağlanmalıdır. 2577 sayılı Kanunun 
9 uncu maddesi ile 1602 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükmü, 
adli, askeri ve idari yargı mercilerinde açılan davaların görev 
noktasından reddi halinde, bu husustaki kararların ve bunlara 
karşı kanun yolları varsa süresi içinde olmak koşuluyla bu 
yollara başvurulması üzerine verilen kararların tebliğinden 
itibaren otuz gün içinde görevli idari yargı merciinde yeniden 
dava açılmasını gerekli kılmaktadır. Kanunda gösterilen süre 
içinde açılmayan dava, süreden reddedilecektir. 

İdari yargıda diğer yargı mercilerinde olduğu üzere, 
görevsizlik kararına bağlanan davaların görevli idari yargı 
merciine gönderilmemesi ilgililerin görevli idari yargı yerinde 
yeniden dava açmakla karşı karşıya bırakılması uygulamada 
sorunlar yaratabilmektedir. 

İlgili, uyuşmazlığı idari yargının önüne götürmekle, hakkını 
dava ilişkisi içinde elde etmeyi yeğlemiş, devletin hakemliğine 
sığınmıştır. Kusuru, görevli yargı yerini isabetli şekilde 
seçememektir. Davası görev yönünden reddedilip de, dosyanın idari 
yargı yerine gönderileceği ve davaya devam edileceği inancında 
olanların ve bu yüzden beklemede kalarak süreyi kaçıranların 
sayısı azımsanamaz. Ayrıca bunun davaların uzamasına neden olduğu 
da kuşkusuzdur. 

Şekli adalet yerine, gerçek adalet ön planda tutularak, 
görevsiz yargı yerinin görevsizlik kararı verdiği dava 
dosyalarını görevli idari yargı yerine göndermesi, sadece süreyi 
kaçırmaları önlemekle kalmayacak, usul ekonomisine de uygun 
olacaktır. Böylece genel idari yargı düzeni içinde görev 
nedeniyle reddedilen dava dosyalarının görevli mahkemeye 
gönderilmesi yolundaki uygulamaya, askeri idari yargı da eklenmiş 
olacaktır. 
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5. UYUŞMAZLIK YARGISI 

Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasanın 158 inci maddesi uyarınca 
2247 sayılı "Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında 
Kanun" ile kurulmuş bir yüksek yargı organıdır. 

Mahkemenin göreve başladığı ilk yıllarda iş yükü 
yoğunluğunun yargılama faaliyetinde ve sonuca varılmada belirli 
gecikmelere neden olduğu söylenebilir. Zaman içinde iş yoğunluğu 
eritilmiş olup, bugün için uyuşmazlıkların makul sayılabilecek 
bir sürede sonuçlandırıldığı, mahkemenin işlerliği yönünden 
kanundan kaynaklanan bir sorunu bulunmadığı kabul edilmektedir. 

İşlerin bir gecikmeye yer verilmeden çözümlenmekte olması, 
personel ihtiyacı bulunmadığını göstermektedir. Ancak Uyuşmazlık 
Mahkemesinde gerek raportörlük, gerek idari personel kadroları 
geçici olmaktan çıkarılmalı, bu yüzden personelin uğradığı 
mağduriyetler giderilmelidir. 

6. SAYIŞTAY 

Gerek Anayasanın 160 mcı maddesi, gerekse 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu; Sayıştaya "denetim" ve "yargı" olmak üzere iki 
ana fonksiyon yüklemiştir. 

Sayıştay, denetimini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
yapmakta ve bu denetim sonuçlarını bağımsız hesap mahkemeleri 
eliyle yargılayarak kesin hükme bağlamaktadır. 

Bu hukuki yapı içerisinde denetim ve yargı görevlerinin 
yekdiğerini tamamlayacak tarzda icrası zaruri bulunmaktadır. Bu 
nedenle yargılama faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak 
değişikliklerin denetimle birlikte ele alınması ve denetimden 
yeterli ve sağlıklı sonuçların yargıya intikalinin sağlanması 
gerekmektedir. 

Sayıştayın genel hatları Anayasa tarafından belirlenmiş 
denetim alanı, bugün muhtelif kanunlarla sınırlandırılmış 
durumdadır. Bu şekilde getirilen hükümlerle bazı kamu kurum ve 
kuruluşları Sayıştay denetimi dışında bırakılmıştır. Bütçe 
birliğinin bozulmuş olması ve ülke için önem arzeden gelir ve 
giderlerin genel ve katma bütçeler dışına çıkartılması kamu 
gelir, gider ve malları üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kontrolünü azaltmakta ve buna paralel olarak Sayıştay denetimi 
dar bir sahada yapılabilmektedir. 

Oysa kamu mal ve parasının edinilmesi, toplanması, 
muhafazası ve kullanılmasının denetimsiz kalmaması devlet olmanın 
bir unsuru, bunun parlamento adına yapılması ise bütçe hakkının 
bir gereği olarak telakki edilmektedir. 

Diğer taraftan Sayıştayın hukukilik denetimi ile yetinip 
çağdaş ülke Sayıştaylarının ana işlevini oluşturan performans 
denetimine geçemediği de bir vakıadır. Bugün pek çok ülkede 
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uygulanmaya başlanan ve INTOSAI (Uluslararası Yüksek Denetim 
Kurumlan Teşkilatı) tarafından üyelerine sürekli olarak önerilen 
performans denetiminin, diğer adıyla VET (verimlilik, etkinlik, 
tutumluluk) denetiminin ülkemizde de bir an önce başlatılması 
gerekmektedir. Ancak burada işaret edilmesi gereken en önemli 
nokta, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk denetimine ilişkin 
sonuçların yargı konusu olmayacağı ve sadece gerekli görülen 
hallerde raporlarla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağıdır. 
Bu ayrımı ortaya koyan yasal düzenlemelerin yapılması halinde 
kamu iktisadi teşebbüslerinin ve yargıya konu olacağı 
mülahazasıyla denetim dışı bırakılan kamu kaynaklarının 
Sayıştayca denetlenmesinde bir problem çıkmayacaktır. Bu suretle 
Sayıştaym denetlediği kurum ve kuruluşlarla ilgili olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yeteri kadar rapor sunması da 
imkan dahiline girmiş olacaktır. 

Bu itibarla, Sayıştay Kanununda yapılacak değişiklikle bir 
yandan Sayıştaym tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemesine 
imkan sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi, diğer yandan denetim 
ve yargı arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirilmesi 
suretiyle. Meclis raporlarına konu olacak VET denetimi ile, 
bağımsız Sayıştay yargısına konu olacak hukukilik denetimi 
arasındaki ayrıma açıklık kazandırılması gerekmektedir. 

Sayıştay yargısına ilişkin sorunlar ve önerilere gelince: 

1) Anayasanın 142 nci maddesine göre yargılama usullerinin 
kanunla düzenlenmesi gerekmekte olup, buna uygun olarak mevcut 
Sayıştay Kanununda da usul hükümlerine yer verilmiştir. Ancak, bu 
hükümler ihtiyacı tam olarak karşılayamamaktadır. Bu itibarla ya 
diğer bazı ülkelerde olduğu gibi Sayıştay yargılama usulünün ayrı 
bir kanunla düzenlenmesi veya Sayıştay Kanununun mevcut usul 
hükümlerinin daha kapsamlı ve yeterli hale getirilmesi 
gerekmektedir. 

Sayıştay yargısıyla ilgili olarak yeni düzenlemeleri 
gerektiren bir başka husus da, iddia-savunma-karar mekanizmasının 
daha iyi işler hale getirilmesidir. 

Bugünkü uygulamada denetim sonucu tespit edilen mevzuata 
aykırılıklar denetçiler tarafından sorumlulara bildirilerek 
savunmaları alınmakta, denetçi raporu üzerine savcılık görüşünü 
belirtmekte ve hesap mahkemesi olan Dairelerce de hüküm tesis 
edilmektedir. 

2) Sayıştay Savcısı ve savcı yardımcıları belli nitelikteki 
personel arasından, Sayıştay Birinci Başkanının mütalaası 
alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine 
ortak kararname ile atanmaktadırlar. Sayıştaym temel denetim 
alanının bütçe uygulamaları olduğu gözönünde tutulursa, bu 
uygulamalardan birinci derecede sorumlu Bakanlık olan Maliye 
Bakanlığı temsilcilerinin savcılık görevini yürütmeleri, bu 
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görevin niteliğine uygun düşmemektedir. Bu nedenle savcılık 
müessesesinin fonksiyonel hale getirilmesi amacıyla yeniden 
teşkilatlandırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

3) Diğer taraftan savunma hakkının tam olarak 
kullanılabilmesi için, kanunen Sayıştaya karşı sorumlu 
tutulanların savunmalarını kolaylaştırıcı ve yargı karşısındaki 
pozisyonlarını kuvvetlendirici yöntemlerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

4) Sayıştay yargısında karar mercii olan Dairelerin 
ihtisaslaşması da bir ihtiyaç olarak kendisini hissettirmektedir. 
Bu ihtisaslaşma, hem işlerin daha sağlıklı ve süratli 
yürütülmesini sağlayacak hem de müstakar içtihatların oluşmasına 
yardımcı olacaktır. 

5) Sayıştaym yargı süreci, denetimle birlikte 
düşünüldüğünde oldukça uzun bir zaman almaktadır. Hesap ve 
işlemlerin kesin hükme bağlanması asgari 2-3 yıl sürmekte ve 
böylece bir yandan tahsili gereken miktarlar yüksek enflasyon 
nedeniyle aşınmakta, diğer yandan sorumluların bulunması 
güçleşmekte ve ilamların infaz kabiliyeti azalmaktadır. 

Bu nedenle yargı sürecinin kısaltılmasında denetimden 
başlayarak birtakım tedbirlerin alınması gerekmektedir. Örneğin 
kısa dönem inceleme uygulamasının genişletilmesi, denetim 
sonuçlarının yargıya intikalinde önemli bir zaman tasarrufu 
sağlayacaktır. Modern araç ve gereçlerin kullanılması da bu 
hususta destekleyici bir unsur olacaktır. Aynı şekilde belli 
konuların ve belli bir miktarın altında kalan tutarların tek üye 
tarafından karara bağlanması da yargıyı süratlendirici bir tedbir 
olarak düşünülebilir. 

6) Tazmin hükümlerine ilişkin olarak Sayıştay Kanununda yer 
alan faiz sınırı kararların caydırıcılığını azaltan bir unsur 
haline gelmiştir. Kanun hükmü uyarınca ilamlarda gösterilen 
tazminler, hükmedildikleri tarihten itibaren faize tabi olarak 
İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil olunmakta, ancak, bu 
suretle eklenecek faizin tutarı, tazminine karar verilen miktarın 
% 10 unu geçememektedir. Mevcut enflasyonist koşullarda hazine 
zararına sebebiyet veren bu faiz sınırının kaldırılması 
gerekmektedir. 

7) ilamların infazında meydana gelen gecikmelerin 
önlenebilmesi bakımından özellikle Maliye Bakanlığınca gerekli 
tedbirlerin alınması ve gerektiğinde ilamların infazını 
izlemeyenler hakkında bugüne kadar pek başvurulmayan yasal 
müeyyidelerin uygulanması vargı kararlarının etkinliğini 
arttıracaktır. 
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7 . AVUKATLIK 

Avukatlık mesleğinin yargılama faaliyeti içindeki işlevi bu 
faaliyetin diğer süjelerinin işlevi oranında önemlidir. Bu 
eşitliği benimsemeyen ve içine sindiremeyen bir hukuk sisteminde 
adaletin gerçekleştirilmesi beklenemez. Mevcut düzenlemeler, 
özünde avukatlık mesleğine güvensizlik esasına dayalıdır. Bu 
itibarla avukatlığın, iddia ve savunma hakkının her türlü 
baskıdan ve yönlendirmeden uzak olarak yerine getirilmesini 
sağlayacak şekilde, yeniden düzenlenmesi, bu arada avukatlığın 
daha aktif hale getirilmesi daha geniş yetkilerle donatılması, 
adaletin gerçekleşmesi yönünden olduğu kadar yargılamaların 
hızlanması yönünden de kaçınılmazdır. Bu amaçla: 

1) Anayasa1 da yapılacak değişiklikle, yargının ayrılmaz ve 
kurucu bir unsuru olan "savunma" Anayasa1nm yargı bölümünde 
düzenlenmelidir. Ayrıca Türkiye Barolar Birliğinin Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunda ve Anayasa Mahkemesinde birer temsilci 
bulundurması sağlanmalıdır. 

2) Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Adalet Bakanlığının 
vesayetinden çıkarılmalıdır. 

%) Avukatlık ve Yargıçlık stajı şeklindeki ayırım 
terkedilmeli, hukuk stajı kurumu süre, ücret, sınav ve diğer 
yönleri ile yeniden düzenlenmeli ve Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu ile Türkiye Barolar Birliğinin eşgüdümünde yapılması 
sağlanmalıdır. 

4) Devlet ile kişiler arasındaki çekişmelerin uzamasını 
önleyici doğrultuda kamu avukatlarının yetki ve sorumlulukları 
yeniden düzenlenmeli; bu amaçla kamu avukatlarının hukuki durumu, 
avukatlığın bağımsız bir serbest meslek olduğu ve devletin 
kontrolüne veya vesayetine tabi tutulmayacağı, avukatın kendisini 
bağımsız hissetmesi için de her türlü organa karşı astlık ve emir 
alma ilişkisi içinde bulunmaması gerektiği de göz önüne alınarak, 
tüzel kişiliğe sahip özerk bir "Devlet (Kamu) Avukatları Kurumu" 
oluşturulmalıdır. 

5) Yargının ayrılmaz bir unsuru olan savunmanın teknik bir 
iş olduğu göz önünde bulundurularak, hukuk mantığına uygun bir 
savunma için zorunlu avukatlık sistemi benimsenmeli ve bununla 
bağlantılı olarak adli yardım konusu yeniden düzenlenmelidir. 

6) Yargılamanın sürüncemede kalmasının önemli nedenlerinden 
biri de gerekli belgelerin resmi makamlardan sağlanmasındaki 
güçlüklerdir. Nitekim bu konuda yazılan tezkerelere uzun süre 
cevap verilmemekte, çoğu defa da istenilenin dışında belgeler 
veya eksik belgeler gönderilmektedir. Bu sakıncaları gidermek 
amacıyla avukatların dava ile ilgili her türlü belgeleri resmi 
kurum ve kuruluşlarda takip etmek ve sağlamak yetkisi yeniden 
düzenlenmeli ve avukatların bu yetkisi müeyyide altına 
alınmalıdır. 
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BOLUM III: 

YARGININ MODERNİZASYONU 
VE 

ARAÇ - GEREÇ ALT KOMİSYONU 

RAPORU 





1. GİRİŞ 

Adalet hizmetlerinin işleyişine, çağa uygun modernlik ve 
rasyonellik kazandırılması doğrultusunda başlatılan çalışmalar; 
konunun Kalkınma Planlarında yer alması ile birlikte hız 
kazanmış, ilk kez III. Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan 
"Adalet Hizmetleri" bu planda yer alan hedefler doğrultusunda 
yeniden düzenlenmeye ve yapılanmaya başlamıştır. VII. Beş Yıllık 
Planda da yer alacak "Adalet Hizmetlerinin Modernizasyonu" 
konusundaki öneri ve düşünceler bu çalışmanın konusunu teşkil 
etmektedir. 

Genelde; idarenin üstlendiği ve yürütmekle görevli olduğu 
kamu hizmetlerinin, bu arada bu hizmetlerin en önemlilerinden 
biri olan "Adalet Hizmetleri"nin iyileştirilmesi, geliştirilmesi 
ve modernize edilmesi yolundaki çalışmalar çok yönlü ve sürekli 
olmak durumundadır. Adalet sisteminin, personel, usul ve yöntem 
açılarından iyileştirilmesi ve geliştirilmesi düşünülürken, bu 
sistemin mekan, araç, gereç gibi ihtiyaçlarının da modernize 
edilmesi sistemin bütününün iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
bakımından zorunlu bulunmaktadır. 

Topluma sunulan bir hizmetin alt yapısını; bu hizmetin 
görüleceği mekan, hizmetin görülmesini sağlayan araç, gereç ve 
bunların işletilmesi yöntemleri oluşturmaktadır. Bu itibarla, 
adalet hizmetlerinin alt yapısını teşkil eden, mekan, araç, gereç 
ve donanımın modern hale getirilmesi, Adalet sisteminin ve Adalet 
hizmetlerinin modernizasyonu kapsamında değerlendirilmelidir. 

Bugün için ülkemizde, adalet hizmetlerinin, alt yapı, araç, 
gereç ve donanım sorunları hala büyük boyutlarda iken bunların 
bir de modernize edilmesi soruna yeni sorunlar ekler gibi 
görünüyorsa da, sorunun kökten çözümü için araç, gereç, donanım 
ve alt yapı sorununun, bunların modernize edilmesi sorunu ile 
birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada bu husus 
da ön planda tutulmuş, değerlendirmeler buna göre yapılmıştır. 

Adalet Hizmetlerinin modernizasyonu, adalet sisteminin çağın 
koşullarına göre yeniden yapılanmasını da içermektedir. Ancak bu 
husus ayrı bir çalışmanın konusu olmakla, adalet hizmetlerinin 
modernizasyonunu, bu hizmetlerin görüldüğü mekanların 
modernizasyonu, bu hizmette kullanılan araç, gereç ve donanımın 
modernizasyonu ve Adalet hizmetlerinde istihdam edilen personelin 
yeterli hale getirilmesi ve bunların modern araç ve gereçlerle 
eğitimi başlıkları altında incelemek gerekmektedir. 

Adalet hizmetleri genelde, yargılama fonksiyonu içinde 
yerine getirilmekte ve yargılama faaliyeti mahkemelerce icra 
olunmaktadır. 

Ülkemizde, halen yargı birliği sistemi değil, yargı düzeni 
sistemi uygulanmakta, Adli, İdari ve Askeri Yargı olmak üzere üç 
ayrı yargı düzeni, yargı sistemimizin esasını teşkil etmektedir. 
Bu sistemin modernize edilmesi, sistemin esasına dokunmadan, 
sistem içinde yer alan yargı düzenlerinin, kendi kuruluş amaçları 
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ve yapısı nazara alınarak bu düzenlerde verilen Adalet 
hizmetlerinin modernize edilmesini de kapsar. Bu bakımdan alt 
komisyonun görev alanı, yargı sistemimizde köklü bir değişikliğe 
gitmeden (yargı birliği) mevcut sistemi ve bu sistemde yer alan 
yargı düzenleri ve bu düzen içindeki mahkemelerde verilen adalet 
hizmetlerinin modernizasyonu olarak sınırlandırılmış olup, bu 
sınırlar içinde komisyonumuz, 

a) Adaletin tecellisini geciktiren sorunların neler olduğu, 
b) Yargının ne gibi modern araç, gereç ve donanıma ihtiyaç 

duyduğu, 
c) Yargının modern araç ve gereçlerle nasıl teçhiz edileceği 

hususlarını gözönünde tutarak, işbu raporu hazırlamıştır. 

2. ADALET HİZMETLERİNİN GÖRÜLDÜĞÜ MEKANLARIN MODERNİZE 
EDİLMESİ 

A. ADLİ YARGI 

Bilindiği gibi Adalet hizmetleri belirli bir mekan içinde 
yürütülmektedir. Bu mekanlar, yargısal faaliyetlerin cereyan 
ettiği mahkeme binaları, Adliye Sarayları, mahkemelerce verilen 
kararların yerine getirilmesini sağlayan icra ve iflas daireleri, 
ceza infaz kurumlan, adliye personelinin yararlandığı lojman, 
eğitim ve dinlenme tesisleridir. Alt başlıklara geçmeden önce 
mekan durumu ve ihtiyacına genel hatlarla temas etmekte yarar 
bulunmaktadır. 

- Adli ve İdari yargı içinde yer alan mahkemeler ve yargısal 
faaliyetlere destek hizmeti veren teşkilatın fiziki mekan durumu, 
bugün için tam olarak ihtiyacı karşılamamaktadır. 

- Genelde yargı teşkilatı dediğimiz teşkilatın hizmet 
gördüğü mekanlar çağın koşullarına uygun bulunmamaktadır. 

- Anılan mekanların çoğu eski, ekonomik ömrünü doldurmuş 
yapı ve binalar olup, hizmete tam olarak cevap verememektedir. 

Bu hususlar nazara alınarak, mevcut mekanların modern hale 
getirilmesinde ve çağın gelişmelerine uygun mekanlar 
sağlanmasında aşağıda belirlenen noktaların gözönünde tutulması 
gerekmektedir. 

- Hizmetin gerektirdiği ölçülerde fiziki mekan temin 
edilmeli, proje geliştirme aşamasında hizmet birimleri arasındaki 
iletişim öncelikleri nazara alınmalıdır. 

- Hizmet binalarında kullanılacak teknolojiye uygun alt 
yapı, çevre düzenlemesi, park yeri yapılmalı, yardımcı makine 
teçhizat ve donanım sağlanmalıdır. 

- Hizmet binalarında iş verimliliğini artıracak, insan 
sağlığını ön planda tutan sosyal ve kültürel alt yapıya yer 
verilmelidir. 
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- Adalet hizmetlerinin görüldüğü binalar ve mekanlar çağdaş 
yapı ve görüntüye kavuşturulmalıdır. 

- Anılan binaların görüntüsü sıcak, sevecen, bu mekanlara 
hak aramaya gelenlerde güven duygusu yaratacak yumuşaklıkta 
olmalıdır. 

- Zaman içinde bu mekanların, hükümet konaklarından, kiralık 
binalardan ayrılıp kurtarılmasına çalışılmalı, ayrı adalet 
siteleri ve Adliye Sarayları yapımına geçilmelidir. Böylece, 
yargı erkini temsil ve yargıya güven duyulması amaçlanmalıdır. 

Bu genel esaslar içinde mevcut durum ve ihtiyaçların 
tespitine gelince; 

a) Adliye Hizmet Binaları 

aa. Mevcut Durum (31.10.93 itibariyle) 

Adet Yüzde 
- Müstakil Binada Hizmet Gören 70 7.35 

- Hükümet Konağında Hizmet Gören 517 66 . 97 

- Hükümet Konağının Bir Bölümünde 
Hizmet Gören 42 2 .49 

- Kira Ödemeden Hâzineye Ait 
Binalarda Hizmet Gören 100 4 .19 

- Kiralık Binalarda Hizmet Gören 173 19 

Toplam 902 100 

Bu binaların (302) tanesi yeterli (39.58), (500) tanesi ise 
yetersiz (60.42) konumdadır. 

bb. İhtiyaç: Yetersiz konumdaki (600) adet Adliye hizmet 
binasının yeni ve modern projeler geliştirilerek, çağın 
koşullarına ve hizmet gereklerine uygun biçimde ve kısa sürede 
yapımına geçilmelidir. 

Yeterli konumda olup da tevsii ve tadili ve yenileştirilmesi 
gereken binalarda proje tadilatı yapılarak yetersiz binalar 
modern hale getirilmeli, tamamlanmasını takiben hizmete 
sunulmalıdır. 

b) Ceza infaz Kurumlan 

aa. Genel Olarak: 

"Adalet Hizmetleri Çerçevesinde Ceza İnfaz Kurumlarınm 
Yapı, Araç, Gereç Modernizasyonu" konusuna girmeden önce, "Ceza 
İnfaz Kurumlarınm" Adalet hizmetlerindeki yeri ve önemini 
vurgulamak gerekir. 

"Adalet Hizmetlerinin" etkinliği ve işlerliği, cezaların 
infazının yerinde ve zamanında yapılıp yapılmamasıyla doğru 
orantılıdır. 
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"Cezaların infazı, kesinleşmiş mahkeme kararlarının yerine 
getirilmesidir." 

Ceza İnfaz Kurumlarında, mahkemelerce verilen tutuklama 
kararları ile yine mahkemelerce verilen kesinleşen hürriyeti 
bağlayıcı cezalar infaz edilir. Adalet mekanizması içerisinde yer 
alan "Ceza İnfaz Kurumlan", toplu yaşamın söz konusu olduğu 
başka kurumlardan (okul, fabrika, hastane ve kışla gibi) çok 
farklı özelliklere sahiptir. Bu özellikler, yapı ve işletme 
standartlarındaki farklılıklardır. Yapı ve işletme 
standartlarındaki farklılık, "Ceza İnfaz Kurumlarının" 
sorunlarının ve ihtiyaçlarının da -doğal olarak- farklı olmasına 
yol açmaktadır. 

Ceza İnfaz Kurumlarımızın sorunları zaman içerisinde 
ağırlaşmış ve büyük boyutlara ulaşmıştır. 

"Ceza İnfaz Kurumlarımızın Sorunları" konusu güncel, güncel 
olduğu kadar önemli ve hatta acildir. 

bb. Ceza İnfaz Kurulularımızın Bugünkü Konumu ve 
Eksiklikleri: 

1 Ekim 1993 tarihi itibariyle, 633 ceza ve tutukevimiz 
bulunmaktadır. Bunlardan, 592 tanesi kapalı ceza ve tutukevi, 37 
tanesi açık cezaevi ve 4 tanesi de çocuk eğitim evidir. 

Ceza İnfaz Kurulularımızın sorunlarının yıllardır 
çözümlenememesi, karmaşık bir yapıda olması, bugün için bu 
sorunların yeniden gözden geçirilmesini ve gecikilmeksizin bir 
plan dahilinde çözüme gidilmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle, 
terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanların sayısının hızla 
artması, yakın bir gelecekte-sorunlara çözüm bulunmazsa- 
toplumsal bir patlamaya yol açabilecektir. Bu noktadan hareketle, 
ceza infaz kurulularımızın sorunlarının; "Hukuki altyapı 
eksiklikleri, fiziki altyapı eksiklikleri, mali kaynak kullanım 
yetersizliği, kaliteli personel eksikliği bilgi-iletişim 
eksikliği, koordinasyon ve denetim eksikliği" olarak ele alınıp 
incelenmesinde büyük yarar görülmektedir. 

Fiziki Altyapı Eksiklikleri 

Ceza İnfaz Kurumlarımızm "Fiziki altyapı eksiklikleri"nden 
kastedilen; cezaevlerimizin bina, araç-gereç ve teknik donanım 
açısından yetersizlikleridir. 
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Ülkemizde mevcut 633 ceza infaz kurumunun dökümü şöyledir. 

Tip Cezaevi Binaları 503 
Devlete Ait Cezaevi Binaları 41 
Kiralık Cezaevi Binaları 48 

Açık Cezaevi Binaları 37 

Çocuk Eğitim Evleri 4 

Toplam 633 

"Tip cezaevi binaları"; aynı mimari projeye göre inşa olunan 
cezaevi binalarıdır. Dağılımı, A tipi (83 adet), Al tipi (83 
adet), A2 tipi (25 adet), A3 tipi (38 adet), B tipi (25 adet), C 
tipi (10 adet), E tipi (41 adet), Hususi tip (4 adet), 500 
kişilik özel tip (4 adet), 150 kişilik (22 adet), Kİ tipi (130 
adet), K2 tipi (38 adet) şeklindedir. Bunların haricinde, yapılış 
amacı başka olan ancak cezaevi binası olarak kulanılan 85 adet 
cezaevi binası vardır. Bu binalardan 4 8 adedi Devlet1 e ait 
binalar, 37 adedi ise özel şahsa ait olup, bunlardan kiralanan 
cezaevidir. 

126 ilçede cezaevi bulunmamaktadır. 

Mevcut cezaevlerinin toplam kapasitesi 83.000 kişidir. 1 
Ağustos 1993 tarihi itibariyle cezaevlerimizdeki mevcut tutuklu 
ve hükümlü sayısı 30.810'dur. Kapasitenin yüksek mevcudun az 
olması büyük kapasiteye rağmen; başta Diyarbakır olmak üzere, 
İstanbul, İzmir, Ankara, Malatya, Kocaeli gibi illerimizde 
tutuklu ve hükümlü sayısı fazla olduğundan mevcut cezaevleri 
ihtiyaca cevap vermemektedir. 

Cezaevi binalarımızdan A,Al,A2,A3,B,C tiplerinde olanlar 
1950-1970 yılları arasında yapılmış eski cezaevleridir. Bunların 
toplam sayısı 264'tür. Devlet1 e ait ve kiralık cezaevi binaları 
da bu sayıya eklendiğinde; 353 cezaevi binası, genel amaca uygun 
binalar değildir. Açık cezaevi binaları da bu sayıya 
eklendiğinde, geriye amaca uygun cezaevi binası olarak 243 bina 
kalmaktadır. Bu binalar nispeten yeni inşa olmuş E tipi, 150 ve 
500 kişilik özel tip, Kİ ve K2 tipi cezaevleridir. Kİ ve K2 tipi 
cezaevleri kapasiteleri küçük ilçe tipi cezaevleri, E ve Özel tip 
cezaevleri ise kapasiteleri yüksek genellikle ağır ceza 
merkezlerindeki büyük cezaevleridir. 

Dokümanı yukarıda yazıldığı üzere, bugün ülkemizde mevcut 
cezaevi binalarının yarıdan fazlası; önceden inşa edilmiş, 
çağdaş infaz hukuku standartlarına cevap veremeyen, değişen 
tutuklu ve hükümlü profilinin gereksinmelerini karşılamayan, 
yaşam koşulları açısından son derece sağlıksız, yeterli güvenlik 
önlemlerinin alınmasının olanaklı olmadığı, eski ve yıpranmış, 
bakım ve işletme giderleri yüksek cezaevi binalarıdır. 

Geriye kalan cezaevi binalarının ise, başta güvenlik ve 
yaşam standartları açısından büyük sorunları vardır. 
Kapasitelerinin yüksek olması nedeniyle, terör suçlarından 
tutuklu ve hükümlülerin de konulduğu bu binalar (E tipi ve Özel 
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tip cezaevleri) koğuş sistemi üzerine kurulduğundan; cezaevi 
içerisinde Devlet1 in otorite kurması güçleşmektedir. 

Fazla ayrıntıya girilmeksizin ortaya konulan bu sorun, 
herşeyden önce cezaevi binalarımızın mimari açıdan yetersiz 
olmalarından kaynaklanmaktadır. Sorunun uzun vadede çözümü için, 
öncelikle Avrupa ve Birleşmiş Milletler standartlarına uygun, 
yeterli güvenlik önlemlerinin alınabileceği yeni cezaevi 
binalarının yapımına zaman geçirilmeksizin başlanması, kısa 
vadeli çözüm içinse, mevcut cezaevlerinde yaşam koşullarının 
düzeltilmesi ve güvenlik önlemlerinin geliştirilebilmesi 
açısından gerekli tamirat ve tadilatın yapılması zorunlu hale 
gelmiştir. 

Adalet Bakanlığınca belirtilen özelliklere sahip bir proje 
üzerinde başlatılan çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. 
"Türk Cezaevi Modeli"nin oluşturulması için tasarlanan mimari 
proje bitirilmiş, kullanılacak elektronik donanımın seçimi 
aşamasına gelinmiştir. Bu çalışmalar tamamlandığında yeni tip 
cezaevinin ilk örneği Erzincan'da yapılacaktır. Yeni tip 
cezaevinin, önümüzdeki süreç içerisinde ve zaman geçirilmeksizin 
İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Diyarbakır illerimizde yapımına 
başlanması gereklidir. Yeni cezaevlerinin inşa edilmesi ve 
varolanların iyileştirilmesi konusunda Adalet Bakanlığınca bir 
rapor hazırlanmıştır. Bu "Yapılabilirlik Etüdü"nde, "Türkiye'deki 
Cezaevlerinin mevcut durumu, yeni ve çağdaş cezaevlerinin yapımı, 
yeni cezaevlerinin tasarım nitelikleri, varolan cezaevlerinin 
iyileştirilmesi çalışmaları, cezaevlerinin sağlık, eğitsel ve 
çalışma koşullarının geliştirilmesi, proje finansmanı" 
konularında ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu etüdde tespit 
edilen ve önerilen hususlar, tekrardan kaçınılması amacıyla bu 
rapora alınmamıştır. 

B. İDARİ YARGI 

a) Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri 

Anayasa buyruğu olarak alt derece İdare Mahkemeleri 2575 
sayılı yasa ile kurulmuş ve 1982 yılından itibaren çalışmaya 
başlamıştır. Bu suretle idari yargı alanında Danıştay, genel 
olarak üst derece mahkemesi hüviyeti kazanmış ve alt derece 
mahkemelerince verilen kararların temyiz mercii olmuştur. 

Halen 1 Aralık 1993 tarihi itibariyle, 22 ilde 22 adet Bölge 
İdare Mahkemesi, 22 ilde 42 adet İdare Mahkemesi ve 33 ilde 55 
adet Vergi Mahkemesi bulunmaktadır. 

Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri, idari yapı olarak 
Adalet Bakanlığına bağlı olmaları nedeniyle, bu mahkemelerin 
mekan sorunu Adalet Bakanlığınca çözümlenmiş ve çözümlenme 
durumunda kalınmıştır. Bugün için Adli yargıda yer alan genel 
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mahkemeler için mekan ve modernizasyon sonucu olarak söylenen ve 
söylenecek hususlar tümü ile idari yargı bünyesinde yer alan 
Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri için de geçerlidir. 

Bu başlık altında kısaca temas edilmesi gereken hususlar 
şunlardır. 

1- Yerel idare mahkemeleri, adliye mahkemelerine tanınan 
olanaklardan tam olarak yararlanamamaktadır. 

2- Yerel idare mahkemeleri, çoğunluğu kiralık olan binalarda 
hizmet görmektedir. 

3- Yerel idare mahkemeleri, bu mahkemelerin yargısal 
işlevlerine uygun (yazılı muhakeme usulü) şeklinde donatılıp 
tefriş edilmemiştir. 

4- Yerel İdare mahkemeleri, kimi yerlerde işhanlarında, iş 
merkezlerinde, büyük bir binanın bir veya birkaç katında, çağın 
modern koşullarına uygun olmayan biçimde gürültülü, karmaşık, 
güvensiz ortamlarda çalışmaktadır. 

Tüm bu olumsuz koşulların giderilmesi ve idari yargıya dahil 
yerel mahkemelerin görev yaptığı mekanların modernizasyonu için 
şunlar yapılmalıdır. 

1- Hizmetin gerektirdiği ölçüde müstakil fiziki mekanlar, 
idari yargı adalet sarayları geliştirilmelidir. 

2- Hizmet binalarında kullanılacak teknolojiye uygun 
altyapı, çevre düzeni, park yeri yapılmalı, yardımcı makina, 
teçhizat, donanım sağlanmalıdır. 

3- Bu binalarda iş verimliliğini artıracak, insan sağlığını 
ön planda tutan sosyal ve kültürel alt yapılara yer verilmelidir. 

4- Genel olarak adliye mahkemelerinin hizmet binaları için 
öngörülen modernizasyon çalışmaları, idari yargı içinde yer alan 
yerel mahkemeler için de yapılmalıdır. 

b) Danıştay 

1982 Anayasasına uygun olarak Danıştay, bugün için ilk 
derece ve Üst derece mahkemesi ve danışma ve inceleme mercii 
olarak görev yapmakta, mekan sorunu ve bunun modernizasyonu 
düşünülürken bu hususun gözden uzak tutulmaması gerekmektedir. 

Danıştay hizmet binası; geçtiğimiz yıllarda ve özellikle ilk 
derece mahkemesi olarak görev yaparken yeterli iken, bugün için 
yetersiz hale gelmiş bulunmaktadır. Bunda, üst derece mahkemesi 
olarak görev yapmasının yanı sıra, artan iş hacminin de büyük 
payı bulunmaktadır. 

Artan iş hacmine uygun olarak yeni dairelere ihtiyaç 
duyulurken, mekanın yeterli olmaması bir sorun olarak ortaya 
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çıkmaktadır. Mekan sorunu şu an için kiralık bir bina temini ile 
çözülebilir gibi görünmekte ise de bunun köklü bir çözüm olmadığı 
ortadadır. 

Bu bakımdan: 

1- Uzun vadede, Başkentte, Üst idari yargı organı olarak ve 
önemli işlevi nazara alınarak Danıştay sitesi kurulmalıdır. Bu 
site Ankara'nın banliyösünde, şehrin gürültü ve 
olumsuzluklarından uzak, sakin ve huzurlu bir çalışma ortamı 
sağlayacak bir yerde olmalı, hizmet binası yanında lojmanları, 
sosyal tesisleri, kültürel ve sportif tesisleri ile örnek bir 
site olmalıdır. 

2- Anılan sitede yer alacak hizmet binası, ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştay, üst derece mahkemesi olarak Danıştay, 
danışma ve inceleme mercii olarak Danıştay olmak üzere üç ana 
hizmet binası, keza idari ve yönetim binaları ve ayrı bir 
D.Başsavcılığı binası olarak inşa olunmalıdır. 

3- Anılan site, en son yenilikleri taşıyan araç ve 
gereçlerle donatılmalı, iş verimini artıracak insan sağlığını ön 
planda tutan sosyal ve kültürel yapılarla takviye edilmelidir. 

4- Kısa vadede, ihtiyaca kafi gelmeyen Danıştay hizmet 
binası yanında, yeni kurulacak daireler ile kurulması muhtemel 
daire ve yönetim birimleri için hizmete uygun modern bir bina 
kiralanmalıdır. 

5- Danıştaydaki Başsavcılık örgütü veya idari daireler 
mümkünse Danıştaya yakın bir bina kiralanarak oraya taşınmalı 
keza idari birimler için ayrı mekanlar düşünülmelidir. 

C. ASKERİ YARGI 

Genel olarak Askeri Yargının mekan konusunda önemli bu 
sorunu bulunmamaktadır. Ancak askeri yargı hizmetlerinin 
görüldüğü mekanların çoğunun eski, onanma ve bakıma muhtaç 
olduğunu söylemek mümkündür. Onarım ve bakım yapılırken bu 
mekanların modern hale getirilmesi, yargı işlevi ile uyumlu 
yapılması modern araçlarla takviyesi düşünülmeli ve 
gerçekleştirilmelidir. 

Askeri Yargının mekan konusunda önemli bir sorunu yoktur. 
Silahlı Kuvvetler bünyesinde kurulu 36 askeri savcılık ve askeri 
mahkemenin büyük bir bölümü, kuruluşunda bulundukları 
komutanlığın karargah binalarına yerleşmişlerdir. Az da olsa bir 
kısım askeri savcılık ve askeri mahkemenin karargah binaları 
dışında müstakil binalarda konuşlandırıldığı görülmektedir. 

Disiplin mahkemeleri de kuruluşunda bulundukları komutanlık 
karargah binaları içerisindedir. 

Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ise, 
MSB.lığı kışla hudutları içerisinde bulunan müstakil bir binayı 
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paylaşmaktadır. Sıkıyönetimin yarattığı iş yükü nedeniyle. Askeri 
Yargıtay'da Adli Yargı hakim ve savcılarının görevlendirilmesi, 
yerleşim bakımından bazı problemler yaratmıştır. Ancak, Adli 
Yargı mensuplarının, zamanla asıl görevlerine dönmeleri halinde 
sorun kendiliğinden çözülecektir. 

Bu yargı organlarının tümünde görevin önemi ve niteliğine 
uygun ve yeterli büro malzemesi bulunmaktadır. 

Askeri Yargı organlarının mekan konumunun, Silahlı Kuvvetler 
dışında bu yargı yerleri ile ilişiği bulunan sivil şahıslar 
bakımından rahatsızlık yarattığı bilinmektedir. Ancak mevcut 
durumun güvenlik, bakım ve onarım kolaylıkları da gözönünde 
tutulmalıdır. 

3. ADALET HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLERİN 
MODERNİZE EDİLMESİ 

A. GENEL OLARAK 

Adalet hizmetlerinin planlanmasındaki genel amaç, iyi 
işleyen bir yargı sistemini oluşturmaktır. Bu amaç içinde çözüm 
aranan husus, iyi işleyen bir yargı sistemi nasıl olmalıdır 
sorununa cevap bulmaktır. 

Kaliteli ve yetişmiş bir adalet personeli yanında modern 
araç ve gereçlerle donatılmış bir yargı örgütü ve bu örgütün 
işlemesi sırasında uygulanacak çağdaş usul kuralları, iyi işleyen 
bir yargı sisteminin önkoşuludur. işte bu koşullardan birisi de 
yargının modern araç ve gereçlerle donatılmasıdır. 

Adalet hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, bu 
hizmetlerin modernize edilmesi, modern araç ve gereçler 
kullanılarak bu hizmetlerin yapılması ile mümkündür. Bunun için 
anılan hizmet yapılırken çağın teknolojik gelişmeleri gözönüne 
alınarak hizmete tahsis olunacak araçların modernize edilmesi 
gerekmektedir. 

Araç ve gereçlerin modernizasyonunda gözönünde tutulması 
gereken ilkeler şunlar olmalıdır. 

a. Araç ve gereçlerin modernizasyonunda, değişik 
teknolojilerden değil tek teknolojiden yararlanılmalıdır. 

b. Modernizasyon için işe belli noktalardan başlanmalı, 
bütüne doğru gidilmelidir. 

c. Modernizasyonda standartlaşmaya önem verilmelidir. 

d. Araç ve gereçlerin modernizasyonunda, öncelikler 
saptanmalı, acilen modernize edilecek araç ve gereçler bu sıra 
dahilinde modern hale getirilmelidir. 

Bu genel çerçeve içinde konu incelendiğinde: 
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a) Mahkemelerin Modern Araç ve Gereçlerle Donanımı 

Adalet Hizmetlerinin modernizasyonu konusunda şunlar 
gerçekleştirilmelidir. 

- Telefon, telsiz, telex, telefax gibi modern haberleşme ve 
iletişim araçlarının tüm yargı teşkilatına acilen 
yaygınlaştırılması, eskilerinin modernleştirilmesi, 

- Daktilo, elektronik daktilo, steno gibi yazı makinelerinin 
modern hale getirilmesi, keza ne amaçla olursa olsun, yazı, 
resim, tutanak, rapor, karar gibi evrakın miktarına göre 
çoğaltılması için yazı makinesi yerine fotokopi ve teksir 
makinesi kullanılması, 

- Adalet hizmetlerinde kullanılmak üzere mahkemelerin 
ihtiyaç duyduğu sayıda araç temin edilmesi, 

- Soruşturma ve kovuşturma safhalarında, tereddüde yer 
vermeyecek şekilde doğru ve süratli tespitlerin yapılması için 
daktilo yerine stenografi veya elektronik ses alma, ses yazma 
cihazları temin olunmalı, bu amaçla usul kanunlarında gerekli 
düzenlemeler yapılmalı, 

- Adli tebligatın, motorlu araçlarla ve süratli vasıtalarla 
adliye teşkilatınca yapılması, tebliğde sürat sağlanması bunun 
için Tebligat Kanununda değişikliğe gidilmesi, 

- Ceza Mahkemelerinin olduğu her yer modern otopsi cihazları 
ile donatılmalı, 

- Modern haberleşme cihazlarının Adli Tıp alanında da 
kullanılması sağlanmalıdır. 

b) Ceza İnfaz Kurumlarmın Modern Araç ve Gereçlerle 
Donanımı 

a- Genel Olarak 

Ceza İnfaz Kurumlan (Ceza ve Tevkifevleri-Çocuk Islah 
Evleri dahil) modern mekanlar yanında modern araç ve gereçlerle 
donatılmalıdır. 

- Bu kurumların güvenlik sistemleri gözden geçirilmeli, 
güvenliği sağlayacak örgütten, araç ve gerece kadar modern bir 
yapıya kavuşturulmalıdır. 

- Bu kurumlarda, bilgisayar kullanımına geçilmeli, kayıt, 
muhasebe, personel gibi konularda bilgisayar kullanımı 
yaygmlaştırılmalıdır. 

- Ceza İnfaz Kuramlarında, modern haberleşme araçları 
kullanılmalı, TV, radyo, kütüphane gibi sosyal ve medeni 
ihtiyaçlar karşılanmalıdır. 
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- Anılan kurumlarda, rehabilitasyon çalışmalarında modern 
yöntemlerden faydalanılmalı, bunun için gerekli örgüt 
kurulmalıdır. 

- Bu kurumlarda kalan tutuklu ve mahkumların şevki, 
mahkemelere gönderilmesi için kullanılan araçlar modern, güvenli, 
süratli ve çağdaş hale getirilmeli, gerekli iletişim araçları ile 
donatılmalıdır. 

b- Ceza İnfaz Kuramlarında Teknik Donanım Eksiklikleri ve 
Bunların Tamamlanıp, Modern Hale Getirilmesi 

Ceza İnfaz Kuramlarımızda, yaşam standartlarının 
yükseltilmesi ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için 
mutlaka teknolojinin olanaklarından yararlanmak zorunluluğu 
vardır. 

Özellikle kapalı infaz kurumlarımızda, teknik donanım 
yetersizliği ve eksikliği sebebiyle gerekli güvenlik önlemleri 
alınamamaktadır. Bu konudaki yetersizlikler ve eksiklikler, 
cezaevlerinden gerçekleştirilen firar olaylarının artmasına ve 
asayişi bozan olayların çoğalmasına yol açmaktadır. 

Yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından teknik donanım 
eksiklikleri şunlardır: 

1- Tüm Ceza İnfaz Kuramlarında kapalı devre yayın yapan 
radyo ve televizyon sistemlerinin kurulması, 

2- Oda ve koğuşlarda yangına dayanıklı masa, sandalye, ranza 
gibi malzemelerin kullanılması, 

3- Oda ve koğuşların aydınlatılması için, uygun elektrik 
sisteminin kullanılması ve bu sistemin dışarıdan kontrol altında 
tutulması, 

4- Banyo ve duşların sıhhi şartlara uygun yapılması, uygun 
tesisat kullanılması, 

5- Mutfak tesislerinin modernleştirilmesi, 

6- Merkezi ısıtma sisteminin yeniden gözden geçirilmesi, 

7- Modern çamaşırhane sistemlerinin kurulması, 

8- Revirlerin tıbbi cihaz gereksinmelerinin karşılanması, 

9- Sıhhi şartlara uygun çöp toplama ve (gerekli ise) imha 
sistemlerinin kurulması 

gereklidir. Mevcut olanlar ise, amaca uygun hale getirilmek 
için modernize edilmelidir. 

Güvenlik unsurunun arttırılabilmesi için teknik donanım 
eksiklikleri; 
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1- Kapalı infaz kurumlarında (özellikle ve acil olarak terör 
cezaevlerinde) elektronik kamera kontrol sistemi kurulması, (bu 
sistem ile cezaevine ana giriş kapısı, şebeke ve blok kapıları, 
koğuş kapıları, ihtiyaç çıkış kapıları, ana ve ara koridorlar, 
havalandırma avluları ve ana nizamiye kapıları merkezi kontrol 
altına alınabilecektir.) 

2- Tüm kapıların birbirleriyle bağlantılı olarak açılıp 
kapanmasını sağlayan sistemin kurulması, 

3- Cezaevi giriş ve çıkışlarında duyarlı elektronik 
kapıların kurulması, 

4- Aramalarda kullanılmak üzere duyarlı el dedektörlerinin 
kullanılması, 

5- Su, aydınlatma ve pis su atma sistemlerinin firar ve 
direniş olaylarında kullanılmayacak biçimde tesis olunması, 

6- Açık ve kapalı görüş mahallerinin amaca uygun şekilde 
yeniden tesis olunması, 

7- Güvenlik açısından, kurum içi ve dışı haberleşme çok 
önemli olduğundan, kurum içi haberleşmede gerekli telefon 
santralı kurulması, güçlü telsiz sistemi oluşturulması, nöbetçi 
kule ve kulübeleri için alarm tertibatı kurulması, fax 
cihazlarından yararlanılması 

Gereklidir. Mevcut olanlar ise modernize edilmelidir. 

Hizmetin yürütülebilmesi açısından ise kurumlarda fotokopi, 
yazı ve hesap makinesi ile kurumun özelliği nedeniyle kullanılan 
diğer araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması gereklidir. 

Yukarıda belirtildiği üzere; gerek güvenlik önlemlerinin 
arttırılması ve gerekse hizmetin daha verimli yürütülmesi için 
tek tek belirtilen konularda teknik donanım gereksinimleri 
zorunlu olarak karşılanmalıdır. 

1993 yılı için Adalet Bakanlığınca yapılan bir araştırmada; 
450 adet yazı makinesine, 478 adet hesap makinesine, 161 adet 
fotokopi makinesine, 114 adet para kasasına, 109 adet kantar, 281 
adet buzdolabına, 1853 adet televziyona, 526 adet ev tipi ve 89 
adet de sanayi tipi çamaşır makinesine gereksinim olduğu 
saptanmıştır. 

Bugün cezaevlerimizde; kamera kontrol ve elektronik kapı 
sistemlerinin olmadığı, bir-iki istisna dışında giriş ve 
çıkışlarda kullanılan duyarlı kapı bulunmadığı, çok az sayıda el 
dedektörünün bulunduğu, telsiz sisteminin yaygmlaştırılmadığı, 
mevcut telefon santralarının ve alarm sistemlerinin çok yetersiz 
kaldığı yönündeki tespitlerimizin güvenlik konusunda hangi 
noktada bulunduğumuzu göstermesi açısından ilginç olacağı 
düşüncesini taşımaktayız. 
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c- Ulaşım Araçları Eksiklikleri ve Modernizasyonu 

1 Ağustos 1993 tarihi itibariyle cezaevlerimizde, 30820 
tutuklu ve hükümlü barındırılmaktadır. Bunlardan 16769'u 
tutukludur. Tutuklu olanların, duruşmalarını takip edebilmeleri 
için yargılandıkları mahkemeye götürülüp getirilmeleri gerekli 
olup, bu görev Devletin yerine getirmekle yükümlü bulunduğu 
görevlerdendir. Ceza infaz kurumlarının genellikle yerleşim 
bölgesi dışında bulunması nedeniyle tutuklularm mahkemelere 
götürülüp getirilirken, özel donanımlı ve güvenlikli sevk 
araçlarına gereksinim vardır. Tutuklu ve hükümlülerin kurum 
dışındaki tedavileri için ve hükümlülerin bir cezaevinden başka 
bir cezaevine nakilleri için de aynı araçlar gerekli olmaktadır. 
Bu alandaki hizmetlerin yürütülebilmesi için mevcut 633 
cezaevimizde toplam 385 adet çeşitli model ve tipte araç 
bulunmaktadır. Yaklaşık 100 tutuklu ve hükümlüye bir araç 
düşmektedir. Kaldı ki bunlardan 12 adedi 1975 yılı öncesi, 35 
adedi 1976-1980 arası, 251 adedi 1981-1985 arası ve 83 adedi de 
1986 yılından sonraki modelde araçlardır. 1992 yılında ödenek 
yetersizliği nedeniyle 34 araç alınabilmiş, genel bütçe 
kaynaklarından 1993 yılında henüz hiçbir araç alınamamıştır. 

Tutuklu ve hükümlülerin şevkleri dışında, mal ve hizmet 
alımları için de araç gereksinimi olmaktadır. Ayrıca, 
cezaevlerinin genelde yerleşim bölgelerinin dışında olması, toplu 
taşıma araçlarının bu yerlere seferlerinin bulunmaması sebebiyle 
toplam 24.000 personelden büyük çoğunluğu için servis araçlarına 
gereksinim doğmaktadır. Özellikle büyük cezaevlerimizde, acil 
durumlarda kullanılmak üzere ambulanslar da gerekli olmaktadır. 

Mevcut sevk araçlarının büyük çoğunluğu eski ve yıpranmış 
durumdadır. Bakım giderleri oldukça fazladır. Ayrıca, yeterli 
sağlık ve güvenlik şartlarına (havalandırma, siren, telefon, 
ışıklı tepe lambası gibi) haiz bulunmamaktadırlar. Bu bakımdan 
bunların modernize edilmesi gerekmektedir. 

c) Adli Tıpta Modern Araç ve Gereçlerin Kullanılması 

- Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının adli olaylara, yeterli ve 
süratli taşıtlarının bulunmaması nedeniyle zamanında el koymaları 
mümkün o1amamakt adır. 

- Kanunen ve resen yapılması zorunlu, suçüstü, otopsi, kabir 
açımı gibi uygulamalar araç yetersizliği nedeniyle zamanında 
yapılamamaktadır. 

- Şüpheli ölüm olaylarında otopsi yapılması gereken hallerde 
gerekli modern cihazların olmaması nedeniyle olaylar tam olarak 
aydınlatılamamakta, otopsi takımları eski, ilkel ve eksik 
olduğundan yapılan otopsilerden randıman alınamamaktadır. 

- Adli Tıp Kurumu yeniden yapılanmasına karşın modern araç 
ve gereçlerle donatılmadığından, bu kurumca yapılan adalet 
hizmetlerinden tam randıman alınamamaktadır. Bu itibarla; 
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1- Adli Tıp Kurumu, Grup Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ve 
diğer birimleri ile ihtiyaç duyulan adliye teşkilatında modern 
adli tıp araç ve gereçleri sağlanmalı, laboratuvarlar 
geliştirilmeli, bu konudaki mükerrer yatırımların önlenebilmesi 
için mümkünse Emniyet Genel Müdürlüğündeki laboratuvar ve öteki 
imkanlardan yararlanılmalıdır. 

2- Adli olaylara süratlice el koyabilmek için hakim ve 
Cumhuriyet savcılarına modern cihazlarla donatılmış süratli 
araçlar tahsis olunmalıdır. 

B. ADALET HİZMETLERİNDE BİLGİSAYARDAN YARARLANMA 

a) Adli Yargıda Modernizasyon ve Bilgisayar Destekli 
Çalışmalar 

1- Giriş 

Yargı sistemimizin hızlı ve sağlıklı verilerle işletilmesi 
için alınacak önlemler, REFORM düşüncesinin temelini teşkil 
etmektedir. 

Halen el sistemine dayalı ve emek yoğun şekilde yürütülen 
adalet hizmetleri, bir tarafta vatandaşın diğer tarafta da 
yargının haklı sızlanmalarına neden olmaktadır. Hizmetin 
verildiği her aşamadaki gecikmeler yüzünden kamu oyunda Adalet, 
ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır. 

Savcılığa intikal eden bir ceza davasında yürütülen hazırlık 
işlemlerinden başlayarak, dosyanın mahkemeye intikali, 
mahkemedeki duruşmaların seyri, kararın verilmesi ve onaylanması 
için geçen süreler bezdirici, bürokrasi ve kırtasiyecilik ise 
insanlarımızı ezdirici bir hale gelmiştir. 

Benzer durumu hukuk davalarında ve icra işlemlerinde de 
görmekteyiz. 

Dava dosyalarının nöbetçi mahkemeler tarafından belirli 
dönemlerde mahkemelere intikali için geçen süreler Türk toplumuna 
ve çağdaş hukuk sistemine yakışmıyor. Davalarda tarafların, 
dosyanın belirli mahkeme ya da icra müdürlüklerine gönderilmesi 
beklentisi, yargı teşkilatımız için haksız eleştirilere neden 
olmaktadır. Dosyanın hangi mahkemeye intikal ettiğini 
öğrenebilmesi için üç ay gibi bir zaman geçmesi son derece üzücü. 
Bilgi işlem teknikleri ile bu süre dakikalar düzeyine 
indirilmektedir. 

Bilgi saklama ve arşivleme hizmetleri son derece ilkel ve 
sağlıksız ortamlarda yürütülmektedir. Erişim güçlüğü ve fiziki 
yıpranmalar yüzünden istenilen bilgiler zamanında elde 
edilememektedir. 

Zamanı, emeği ve mali kaynakları mümkün olduğunca ekonomik 
harcamak ve yargıyı hertürlü yanlış değerlendirme ve 
tartışmaların dışına çekmek düşüncesiyle, bilgi teknolojilerine 
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yer verilen modernizasyon çalışmalarının Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı döneminde hızla hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla; Adli sistemimizi bilgi toplumuna taşıyacak 
bilgisayarlaşma faaliyetlerine hız verilmeli, halen başarı ile 
çalışan ve taşra teşkilatına yaygınlaştırılması devam eden Adli 
Sicil bilgisayar ağındaki model anlayışı diğer kesimlere de 
taşınmalıdır. 

Kurum ve Kuruluşlarda hizmetin sağlıklı, güvenilir ve 
gecikmesiz bir şekilde yürütülmesi konusunda alınması düşünülen 
tedbirler içerisinde "Bilgisayar teknolojisinden yararlanma" 
düşüncesi genellikle ön planda gelmektedir. Nitekim, Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planı içinde Adalet hizmetlerinin hızlandırılması 
düşüncesiyle, mahkeme yönetiminde bilgisayar kullanımı, emsal 
kararlar bilgi bankasının hazırlanması ve Adli sicil bilişim 
sisteminin geliştirilmesi hususunda önemli ilke ve prensiplere 
yer verilmiştir. Ancak, bunların önemli bir kısmı, bu dönemde 
hayata geçirilememiştir. 

Çözüm getirilmesi düşünülen hizmet alanında, Bilgisayar 
kullanımının olabilirlik durumunun incelenmesi neticesinde, nasıl 
bir uygulama yöntemine ihtiyaç duyulmakta olduğunun belirlenmesi, 
sonucun sağlıklı ve Kurum bünyesine en uygun yapıya kavuşabilmesi 
için gereklidir. Bunun için, çalışma konusu projelerin analizi 
sırasında tesbit edilen veriler, karşılaşılan sorunlar ve 
getirilen önerilerin bir bütün halinde değerlendirmesini yaparak, 
nihai kararın verilmesi yararlı olmaktadır. 

Bu itibarla, içinde bulunduğumuz koşullarda, hukuki veri 
üreten kaynaklardan ortak bir merkeze gönderilecek bilgilerden 
ülke düzeyinde yararlanabilmek için, sektörde yer alan kurum ve 
kuruluşların görev sorumlulukları, sorunları, beklentileri ve 
aralarındaki iletişim konularının iyice etüd edilmesi 
gerekmektedir. 

El sistemlerinden, Bilgisayar düzenine aktarılması düşünülen 
çalışma konularında, aşağıda belirtilen noktalarda önlem alınması 
genel bir prensip olarak benimsenmelidir: 

a- El sistemindeki farklı hizmet birimlerinde kullanılan 
tekrarlı bilgiler, yeni sistemdeki ilgili tüm birimlerin 
kullanabileceği ortak bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

b- Tekrarlı bilgi kullanımından kaynaklanan iş gücü, zaman 
ve kırtasiye kullanımında "en az" düzeye inmeyi temin edecek 
yollar belirlenmelidir. 

c- Bilgi güvenliğini sağlayacak hertürlü idari ve teknik 
önlemler alınmalıdır. 

d- Bilgiye erişimi kolay hale getirecek yöntem ve kriterler 
belirlenmelidir. 

e- Hizmet birimleri arasındaki iş akışı ve bilgi denetimini 
sağlayacak metodlar geliştirilmelidir. 
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f- Bilginin arşivlenmesi konusunda karşılaşılan sorunları 
en az düzeye indirgeyecek yenilikler getirilmelidir. 

g- Bilgisayar destekli çalışmalar için ihtiyaç duyulan 
kullanıcı eğitimi, kullanıcı düzeylerine göre verilmelidir. 

h- Çalışma konularının gereksindirdiği donanım ve yazılımın 
uygun yapıda olmasına dikkat edilmelidir. 

1- İhtiyaç duyulan uygulama yazılımlarının modüler yapıda 
olmasına özen gösterilmelidir. 

j- Her türlü güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

k- Çalışma ortamında verimliliği arttırıcı mekan temin 
edilmelidir. 

Yukarıda kısaca değinilen bilgilerin ışığı altında, Hukuki 
ortak dokümantasyon merkezinin oluşturulması için ihtiyaç duyulan 
kurumlaşma politikası ile prensipler belirlenmeli, tespit edilen 
ilkelere uygun biçimde, roller tespit edilmelidir. 

2- Hukuk Kurum ve Kuruluşlarının Mevcut Durumu 

Hukuk kesiminde yer alan kurum ve kuruluşların, 
faaliyetlerinde bilgisayar desteğinden yararlanma durumları, 
teşkilat yapıları ve birbirleri ile bilgi iletişim yapıları bu 
bölümde ana başlıklar halinde ele alınmaktadır. 

a- Kurum ve Kuruluşların Teşkilat Yapısı 

Hukuk kurum ve kuruluşlarının mevcut teşkilatlanma yapıları 
aşağıdaki tabloda verilmeye çalışılmaktadır. 

Kod Kurum ve Kuruluşlar Teşkilat Yapısı 

1. Anayasa Mahkemesi Bşk.lığı Merkezi 
2. Yargıtay Başkanlığı Merkezi 
3. Danıştay Başkanlığı Merkezi 
4. Adalet Bakanlığı Merkezi, Bölge, Ağır Ceza, 

Merkezi ve Bağlı Savcılık Teşkilatı 
5. Başbakanlık Mevzuatı Merkezi 

Geliştirme Yayın Gn.Md. 
6. Türkiye Barolar Birliği Merkezi ve Türkiye Düzeyindeki 

Teşkilatlanma (C.Sav.Düzeyinde) 
7. Türkiye Noterler Birliği Merkezi ve Türkiye Düzeyinde 

Teşkilatlanma 

Yukarıdaki tabloda yer alan Kurum ve Kuruluşlar içinde 
teşkilat yapısı bakımından en yaygın yapıya sahip bulunan ADALET 
BAKANLIĞI olup, Adliye teşkilatı ile ceza infaz kurumlarınm da 
idari yönden dahil edildiği ilçe düzeyindeki mülhakat Cumhuriyet 
Savcılıkları ile ilçe ve il düzeyindeki Ağır Ceza Merkezine bağlı 
durumdadır. 
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ASBİS projesi ile birlikte teknolojik yapı üzerinde 
geliştirilen tasarıda Adli Teşkilat1 da BÖLGE MERKEZİ kavramına da 
yer verilmiş bulunmaktadır. Halen, dört tanesi bölge merkezi 
olmak üzere, 24 yerde bilgisayar sistemi merkezdeki bilgi 
bankasını kullanır şekilde hizmet vermektedir. 1993 yılı sonuna 
kadar bu sayı 52'ye çıkacaktır. 

Bunun Yanısıra; 

A- Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yürütülen hizmetler 
kapsamında, 

- Hazırlık defteri, 
- Esas defteri, 
- İlamat defteri, 
- Zaptolunan eşya defteri, 
- Zimmet defteri, 

diye isimlendirilen belgelerle ilgili bilgiler bilgisayar 
ortamında saklanması ve kullanılması temin edilmiştir. 

B- Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde yürütülen hizmetler 
kapsamında. 

- Esas defteri, 
- Karar defteri, 
- Temyiz defteri, 
- Duruşma günleri defteri, 
- İlamat Zimmet defteri 
- Talimat defteri 

ile ilgili bilgilerin korunması, dosyaların elektronik düzende 
mahkemelere tevzii edilmesi ve mahkeme kaleminde yapılan hertürlü 
form yazışmanın otomatik olarak bilgisayarla yapılmasını 
amaçlayan projelerin 1993 yılı içinde uygulamaya konulması 
planlanmıştır. 

C- İcra Müdürlükleri tarafından yürütülen bütün hizmetler 
ile dosyaların dağıtımı elektronik düzende yürütmeyi sağlayan 
projenin ilk çalışmaları başlatılmış olup, önümüzdeki dönemlerde 
uygulamanın genişletilmesi düşünülmektedir. 

D- İhtilafların hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması 
ve her davadaki birim maliyetin azaltılması için elektronik 
destekli dava yönetiminin geliştirilmesi konusundaki arayışlar 
devam etmektedir. 

Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme mercii olan 
Danıştay, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri kararlarının 
temyiz organı olup, alt derecedeki İdari Mahkemeler organik 
yönden Adalet Bakanlığına bağlıdır. Danıştayca üretilen hukuk 
kaynaklarından tüm yargı organları, kamu yönetimleri 
üniversiteler, Barolar, Noterler ve vatandaşlar yararlanmaktadır. 
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Barolar Birliğinin Türkiye düzeyindeki taşra teşkilatının 
Adliye teşkilatı ile benzerlik taşıdığı, baroya kayıtlı 
Avukatların ve il, ilçe baro teşkilatlarının faaliyetlerinde 
adliye teşkilatı ile yakın ilişki içinde olduğu bilinmektedir. 

Yargıtay Başkanlığı sadece merkezi düzeyde teşkilat yapısına 
sahip olmakla birlikte, ürettiği hukuk kaynakları itibariyle, 
Türkiye genelinde geniş bir alana hitap etmektedir. Emsal 
kararlar konusunda yürütülen bilgi işlem çalışmalarında önemli 
gelişmeler sağlanmış bulunmaktadır. Ancak, henüz dışa açılma 
noktasına gelinmemiştir. 

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 
Merkezi yapıya sahip olmasına karşın, hukuk sektöründeki her 
kurum için önemli bir yer tutmaktadır. Halen yürürlükte bulunan 
mevzuat hükümleri için hazırlanan bilgi bankası, dış kullanıma 
açılabilir duruma gelmiştir. 

b- Kurum 
Konular 

ve Kuruluşlardaki Bilgi İşlem Uygulama Düzeyi ve 

Kurum ve Kuruluşlar Faaliyet Konuları 

Anayasa Mahkemesi Bşk. Emsal kararlar veritabanı 
Yargıtay Başkanlığı " " " 
Danıştay Başkanlığı _ " " " 
Adalet Bakanlığı ASBİS-Adli sicil bilişim sistemi 

SABİS-C.sav.hazırlık bil.siste. 
MABİS-Mahkeme yönetim bil.siste. 
CEZBİS-Cezaevleri bil.sistemi 

Başbakanlık Mevzuatı MEVBİS-Mevzuat bilişim sistemi 
Geliştirme ve Yayın 
Gen.Müd. 
Türkiye Bar.Birliği sadece kullanıcı 
Türkiye Not.Birliği sadece kullanıcı 

Düzeyi 

A, [B, C, D, E] 
A, B, [C, D, E] 
A, B, C, [D, E] 

C, D, E 
C, D, [E] 
[C,D,E] 
[C, D, E] 
[C, D,E] 

A, B, 
A, B, 
A, B, 
A, B, 
A, B, 

[A, B , C, D, E] 
A, B, [C, D, E] 

Kısaltmalar 

A: Ön araştırmanın başlatılması, olurluluk çalışmasının 
tamamlanması ve pilot uygulama dönemine geçiş düzeyi. 

B: A'yı takiben, genel uygulama dönemine geçiş ve Kurum 
bünyesinde tam otomasyonun sağlanması düzeyi. 

C: B1 yi takiben, merkez ile uzak mesafeli iletişimi temin 
edecek ağ yapısında pilot uygulamaya geçiş düzeyi. 

D: C'yi takiben, kurum bünyesinde iletişim ağı yapısında 
yaygınlaşma düzeyi. 

E: Dış kullanıcılara açılma ve Kurum ile kuruluşlar arasında 
ortak iletişimin kurulmasını temin edecek üst protokole geçiş 
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veya uygulama alanının genişlemesi düzeyi. 

[ ] : Köşeli parantez içindeki düzeyler gerçekleştirilmemiştir. 

Yukarıdaki tablonun incelenmesi neticesinde aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmektedir: 

1. Adalet Bakanlığı, hukuk sektöründe en geniş teşkilat 
yapısına sahip olup, uzak mesafeli hebarleşme dahil olmak üzere 
bilgi-işlem teknolojisinden yararlanma ve alt yapı kurma 
konusunda ileri aşamalar kaydetmiş durumdadır. 

2. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilecek hukuk 
kaynaklarının dokümantasyon merkezine intikali veya merkezdeki 
bilgilerin kullanıcılara dağıtımında Adalet Bakanlığı teşkilatı 
aracı kılınabilir. Bu tür bir organizasyona gidilmemesi halinde 
yeni bir kurumlaşmaya gidilmeli ve bu kurum için benzeri bir 
yaygın teşkilatlanma sağlanmalıdır. 

3. Adalet Bakanlığı hizmet alanına giren ASBİS, SABİS, MABİS 
ve CEZBİS projelerinin ortak dokümantasyon veri tabanı ile 
dolaylı ilişkisi kurulabilir. Bu nedenle, bilgi bankasının 
analizi çalışmalarında öncelikle, emsal karar üreten kaynakların 
etüd edilmesi yararlı görülmektedir. 

4. Baro ve Noterlik teşkilatı, sistem içinde kaynak üreten 
yapıdan ziyade, kullanıcı pozisyonunda bulunmaktadır. Araştırma 
ve sistem geliştirme çalışmalarında bu hususa dikkat edilmeli, 
bilgi bankasından yararlanan kullanıcıların teknik ve ekonomik 
katkıları sağlanmalıdır. 

c- Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Hukuk Kurum 
ve Kuruluşlarının Bilgi İşlem Sistemlerini Geliştirme Takvimi 

Hukuki Ortak Dokümantasyon Merkezinin anılan dönem içinde 
faaliyete geçebilmesi için Kurumlar, ön araştırma ve veri tabanı 
hazırlığını tamamlayıp, ürettikleri hukuk kaynaklarını ortak 
bilgi bankasına verecek durumda olmalı, bu konuda her türlü 
önlemi almalıdırlar. Özellikle, emsal karar üretiminde yoğun 
bilgi yığınına sahip bulunan Yargıtay Başkanlığında politika 
belirlenerek, ön araştırma ve pilot uygulama dönemini takiben 
genel uygulamaya geçiş çalışmaları başlatılmalı, olurluluk 
araştırmalarını yürütmek üzere çekirdek bir kadro istihdam 
edilmeli veya diğer kurumların bu konudaki deneyimlerinden 
yararlanma yoluna gidilmelidir. 

3- Olurluluk Araştırmasında Kullanılabilecek Genel Çerçeve 

Ortak Dokümantasyon Merkezinde yer alacak verilerin 
üretileceği kaynak kullanıcı birimlerin sistem içindeki 
etkinliklerinin önceden çok iyi bir şekilde belirlenmesi, görev 
ve sorumlulukların açıklığa kavuşturulması ve katılımdaki 
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payların tanımlanması için, gerçekçi bir olurluluk araştırmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Olurluluk araştırması; 

a- Kurum ve Kuruluşlar bazında, 
b- Sistemin bütününü kapsar. 

nitelikte olmak üzere iki aşamada ele alınmalıdır. 

a- Kurum ve Kuruluş Düzeyindeki Olurluluk Araştırması 

Bu çalışmanın başlatılabilmesi için öncelikle, ilgili kurum 
ve kuruluşların konu hakkmdaki temel ilke ve prensiplerini 
belirleyip, kendi araştırma grubunu teşkil ederek yola çıkması 
ilk önlem olmalıdır. 

Teşkil edilecek araştırma gruplarında yeterli miktarda 
teknik elemanlar ile hukukçular yer almalı, bu konuda 
gerektiğinde kurumlar arası işbirliği yolları araştırılmalıdır. 

b- Genel Çerçeve 

Kurumlar bazında yürütülecek olurluluk araştırmasında 
aşağıdaki genel çerçeve takip edilebilir: 

Araştırma Konusu 

A- Mevcut Yapının İncelenmesi 

A.l. Mevzuat hükümlerinin getirdiği görev ve sorumluluklar 

A.2. Teşkilatlanma yapısı, faaliyet gösteren hizmet 
birimlerinin görev ve sorumlulukları: 

A.2.1. Hizmet birimlerinde iş akışı, 
A.2.2. Hizmet birimlerinde kullanılan belge ve dokümanlar, 
A.2.3. Belge ve dokümanlardaki bilgi yapılarının incelenmesi, 
A.2.4. İşgücü, ekipman ve zaman analizlerinin yapılması, 
A.2.5. Sorun ve ihtiyaçların birimler düzeyinde tesbiti, 

A.3. Kurum bazında genel değerlendirme: 
A.3.1. Genel bilgi akışının gözden geçirilmesi, 
A.3.2. Genel bilgi yapısının belirlenmesi, ODS'de yer*alması 

düşünülen verilerin analizi, 
A. 3.3. İdari ve teknik sorunlar ile ihtiyaçların kesin 

tanımı, 

A.4. Öneriler: 
A.4.1. İdari hususlardaki öneriler, 
A.4.2. Teknik hususlardaki öneriler, 

A.5. Değerlendirme ve analiz sonuçları: 
A.5.1. Iş yükü analizi, 
A.5.2. İşgücü analizi, 
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A.5.3. İdari yapı ile ilgili değerlendirmeler, 
A.5.4. Teknolojik değerlendirmeler, 
A.5.5. Ekonomik değerlendirme, 

B- Uygulamaya Geçiş 

B.l. İhtiyaç duyulan idari önlemlerin alınması, 
B.l.l. Mevzuat düzenlemeleri, 
B.l.2. Teşkilatlanma yapısı, 
B.l. 3. İşgücü istihdamı, 

B.2. Uygulamaya geçiş takviminin hazırlanması, 
B.2.1. Eğitim faaliyetlerinin başlatılması, 
B.2.2. Öncü uygulamaya geçiş, 
B.2.3. Genel uygulamaya geçiş, 

C- Kurumlar Arası İletişim Protokollerinin Hazırlanması 

Sonuç 

1. Emsal kararlar ile, mevzuat ve hukuk literatürü 
konusundaki bilgilerin derlenip, yaşatılması ve kullanıcıların 
hizmetine sunulması amacıyla. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planında yer alan ilke ve prensiplere uygun bir ortak 
dokümantasyon sistemi (ODS)'nin kurulmasının prensip olarak taraf 
olan tüm Kurum ve Kuruluşlarca benimsenmesi, 

2. ODS, merkez ve taşra teşkilatı düzeyinde hizmet 
verebilecek şekilde idari, teknik, işgücü ve altyapı imkanlarıyla 
donatılması, faaliyetlerin planlanan hedefe uygun biçimde 
yürütülebilmesi ve yatırımların zamanında yapılabilmesi amacıyla, 
Döner Sermaye Sisteminin getirilmesi, 

3. ODS1 deki bilgi güvenliğinin temini ve Yargının 
Bağımsızlığı ilkesinin korunmasını temin edecek her türlü teknik 
ve idari önlemlerin alınması, 

4. ODS içinde yer alacak kurum ve kuruluşlar ile 
kullanıcılara, her türlü teknik desteği sağlayacak uzman personel 
kadrosunun istihdam edilmesi, 

5. ODS'nin yapılaşması çalışmalarına gecikmeye mahal 
bırakmadan başlanılması, kurumlaşma aşamasına kadar sistem içinde 
yer alacak kurum ve kuruluşların, teknik konudaki çalışmalarını 
devam ettirmesi ve kendi alt sistemlerini gözden geçirerek, ODS 
için belirlenecek normlara uygun hale getirmeleri, 

hususları, Adaletin hızlandırılması süreci içine giren Türkiye 
için çağdaş bir hukuk sisteminin işlerlik kazandırılmasında 
yararlı olacağı düşünülmektedir. 

b) Danıştayda Bilgisayardan Yararlanma 

a. Genel Olarak 
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Bilgisayar ve iletişim çağının yaşanmakta olduğu günümüzde, 
yargı görevinin yerine getirilmesinde ve yargı hizmetlerinin 
yürütülmesinde, hafıza ve defter kayıtlarına dayalı ve ilkel 
denebilecek bir çalışma şekline artık son vermenin zamanının 
geldiği söylenebilir. 

Bilgisayar teknolojisi ve bunun adalet hizmetlerinde 
kullanılması ile, hakimin, bir dosya hakkında karar vermeden önce 
ihtiyaç duyacağı, benzer olaylarda daha önce verilmiş olan 
yargısal kararların, içtihatların, mevzuatın ve doktriner 
bilgilerin temini ve böylece daha sağlıklı, süratli ve güvenli 
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 
yararlanmasına sunulabilmesi de mümkün olmaktadır. 

Danıştayda bilgisayar teknolojisinin yargı alanına sağladığı 
bu imkanlardan faydalanmak üzere 1984 yılında bir bilgi işlem 
merkezi kurularak gerekli teknik eleman ve cihazlar temin edilmiş 
ve o tarihten itibaren bilgi işlem merkezi çalışmalara 
başlamıştır. 

Bu çalışmalarda, daire ve kurul kararları yanında, içtihat 
ve içtihadı birleştirme kararları, istişari kararlar, idari yargı 
ve bununla ilgili mevzuat, bilimsel yayın ve makaleler, Anayasa 
Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının programlanması ve 
bilgisayara aktarılması yapılmış ve yapılmaktadır. 

Danıştaydaki bilgi işlem merkezinin sağlayacağı faydalar ve 
arzedeceği hizmetlerin Danıştay yanında, Bölge İdare, idare ve 
Vergi Mahkemeleri ile öteki mahkemeler, üst yargı kuruluşları ile 
bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da yararlandığı 
ve yararlanacağı kuşkusuzdur. 

Şu an için Bilgi İşlem Merkezi sadece Danıştay içi kullanıma 
açık olup, sistemden Daireler, Kurullar, Başsavcılık ve yönetim 
yararlanmaktadır. Amaç sistemi Türkiye geneline yaymaktır. Ancak 
merkezi bilgisayar sistemi (tek elden yönetim) gerçekleşmeyince, 
PTT ile anlaşma yapılarak Bölge İdare, İdare, Vergi Mahkemeleri, 
Üniversiteler, Üst yargı kuruluşları ve barolara dağıtımı 
hazırlıkları tamamlanmıştır. Şu an dağıtım için herşey hazır 
olup, yurt genelinde hizmet verme aşamasına gelinmiştir. 

Buna rağmen mevcut sistemin biran önce hizmete sokulmasında 
büyük faydalar bulunmaktadır. Zira; 

- Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri, Danıştayın emsal 
kararlarına daha çok ihtiyaç duymaktadır. 

- Kapasite daha da artarsa, mahkemelerde dosyalar daha çabuk 
ve süratli bir şekilde karara bağlanacaktır. 
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- Öteki yargı kuruluşları Danıştay emsal kararlarını daha 
kolay izleme imkanına kavuşacaktır. 

- Araştırmacılar bilimsel verilere, emsal kararlara, daha 
çabuk ulaşabilme imkanı bulacaktır. 

- Kamu kurum ve kuruluşları, benzer olaylarda, daha önce 
Danıştayca verilmiş bulunan Danıştay Kararlarını gözönünde 
tutarak, işlem tesis etmek ve ihtilaf çıkarmamak imkanını elde 
edecektir. 

b. Danıştay Bilgi İşlem Merkezi 

Danıştay başta idari yargı mensupları olmak üzere tüm 
yargıçlara, kamu yöneticilerine, üniversite mensuplarına, 
avukatlara ve genelde tüm vatandaşlara idari yargı ile ilgili 
yargısal verileri, Danıştay Kararlarını sunmak için Bilgi 
Bankasına sahiptir. 

Merkez, Data Generalin DG-MV35000 sistemi ile donatılmış 
olup, 95 terminal ve 18 yazıcı mevcuttur. Sistem, bir grup 
Danıştay yargıcı ile Teknik Personelin, Biltek personeli ile 
yaptığı işbirliği sonucu bugünkü teknik ve bilimsel yapısına 
kavuşmuştur. Kuruluşundan bu yana Danıştay içi kullanıma açık 
merkez, Danıştay Binası içinde bulunmaktadır. 

Sistemin veri tabanında, büyük ağırlığı Danıştay Kararları 
oluşturmaktadır. Bunun yanında Danıştay ve idari Yargı ile ilgili 
Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararları, Danıştayla 
ilgili yasalar ve düzenleyici idari metinlerle, çeşitli 
yasalardaki Danıştayla ilgili hükümler veri tabanında yer 
almaktadır. 

Kararlar 1982 yılı başlangıç alınarak sisteme dahil 
edilmiştir. Zira bu tarihte Bölge İdare, İdare ve Vergi 
Mahkemeleri kurulup çalışmaya başlamış, 2577, 2576 ve 2575 sayılı 
yasalar bu tarihlerde yürürlüğe girmiştir. 

c. Sistemden Yararlanma 

aa. Yargısal Yönden: Bilgi işlem merkezi ve bununla ilgili 
sistem, genelde yargısal yönden yararlanılmak üzere kurulduğundan 
bu yönü ağır basmaktadır. Bu sistemin tabanında yukarıda da 

belirtildiği gibi 1982'den bu yana verilmiş Danıştay Kararları 
yer almaktadır. .28.9.1993 tarihi itibariyle kullanıma hazır 
10.156 Danıştay Kararı sisteme girmiş durumdadır. 

Yargısal yönden bilgisayardan yararlanılarak sağlanabilecek 
hizmetler şunlardır. 

1- Kararlara Erişim: Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve 
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına ulaşmak çeşitli yollarla 
sağlanmıştır. İstenirse konu, yargılama usulü. Hukuk ilke ve 
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Kavramlarından, istenirse mevzuat yönünden anılan mahkeme 
kararlarına erişmek mümkündür. İlke-Kavram Bölümü de kendi 
arasında, hukuk ilke kavramları yanında ülke, kent, dernek, vakıf 
vb. adlarından istenilen kararları elde etmek için 
çeşitlendirilmiştir. Mevzuat bakımından, mevzuat adı veya madde 
numarası yoluyla istenilen kararları almak da mümkün 
bulunmaktadır. 

2- Karar görme ve Yazıcıdan Alma: Daire, Kurul ve Mahkeme 
kodu ile karar numarası bilinen bir kararı ekrandan izlemek ve o 
karara sahip olunmak istendiğinde yazıcıdan o anda metin halinde 
almak mümkündür. 

3- Karar Özetlerinin Alınması: İstenilen daire veya kurulun 
tüm kararlarının veya belli bir döneme ait kararlarının tek tek 
ve tarih sırasıyla görülmesi ve istendiğinde yazıcıdan o anda 
liste halinde alınması mümkündür. 

4- Anayasa Mahkemesinin İptal Kararları: Anayasa 
Mahkemesinin kuruluşundan itibaren verdiği iptal kararlarının 
tümü bir liste halinde düzenlenmiş olup, bu hizmetle anılan karar 
ve listeye ulaşmak imkanı vardır. 

5- Sayısal Bilgi Alma: Bilgi Bankasında yer alan kararların 
toplam sayısı, bu kararların daire ve kurullara göre dağılımı, 
yapılan sorgulamanın bilgi işlem merkezi, daireler ve kurullar 
düzeyindeki istatistiki bilgilere ulaşılabilir. 

Yargısal yönden sistemden şu yönlerden de yararlanılması 
düşünülmektedir. 

1- Genel Evrak Sistemi: Genel Evraka kaydolunan evrak ve 
dosyaların takip ve izlenmesi, istatistiki bilgi alınması, 

2- Metin Düzenleme Sistemi: Çıkan kararların yazımının 
daktilo yerine bilgisayar sistemi ile yapılması. 

bb. İdari Yönden Yararlanma: Data sisteme geçilmekle, 
eskiden kullanılan üç adet bilgisayar cihazı idari yönden 
kullanım için ayrılmış, kimi idari hizmetler bunlarla yürütüldüğü 
gibi, kimileri için de programlar hazırlanmıştır. 

Halen bu sistemden yararlanılarak görülen hizmetler: 

- Bordro yapımı, 
- Bütçe yapımı, 
- Personel, 
- Lojman, 
- Kitaplık: Kütüphanede mevcut kitap, dergi, makale ve sair 

yayınların gazetelerde çıkan idari yargı ile ilgili yazı ve 
haberlerin kompütürize edilmesi suretiyle yayın ve araştırma 
hizmetinde kullanılmaktadır. 
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Öte yandan bu sistemin şu hizmetler için de kullanılması 
düşünülmektedir. 

- Sağlık, 
- Araç-gereç bakım ve onarımı, 
- Kitap, dergi ve yayınların dağıtımı 

Ayrıca mevcut sistemden (Data) Ocak ve Şubat 94 aylarında 

- Ofis Otomasyonu (Metin Düzenleme Sistemi) 
- Genel Evrak Sistemi devreye sokularak yararlanılması 

planlanmış bulunmaktadır. 

Sonuç olarak Danıştayda, Bilgisayar sisteminden en iyi bir 
şekilde yararlanılmakta, .çok iyi sonuçlar alınmakta, sistemin şu 
anda sorunu bulunmamaktadır. 

cc. Danıştayda Öteki Modern Araç ve Gereçlerden Yararlanma: 

Adalet hizmetlerinin modern araç ve gereçlerle donanımı 
konusunda Danıştayın önemli bir sorunu bulunmamaktadır. 

Danıştay Binası, son yıllarda hizmet için yeterli olmamaya 
başlamıştır. Daire sayısının artması durumunda yeni bir mekana 
ihtiyaç duyulacaktır. Uzun vadede şehrin gürültüsünden uzak, 
ulaşım imkanı kolay bir sahada İdari Yargı ve Danıştay Sitesi 
yapımı düşünülmelidir. 

Bugün Danıştay'da çalışır durumda (112) adet daktilo 
makinesi (13) adet elektronik yazı makinesi (6) adet fotokopi 
makinesi mevcuttur. Bu makinelerde çalışan eleman sayısı ve 
niteliği bakımından görülen sıkıntılar dışında teknolojik 
gelişmeye uygun araçlarda mevcut donanımı genişletmek suretiyle 
hizmetin yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Son zamanlarda, uygulamada özellikle ulusal nitelikte veya 
uluslararası ilişkilerde ihtiyaç olarak ortaya çıkan faks 
gereksiniminin en kısa zamanda karşılanması ve bu cihazdan 
yararlanılması gerekmektedir. 

Öte yandan; Danıştayın, halen 4500 saat kapasiteli 2 adet 
ofset baskı makinesi, bir adet dizgi makinesi, bir adet kalıp 
makinesi ve bununla ilgili sair araç ve gereç mevcuttur. Anılan 
tesiste (matbaa) süreli yayın olarak Danıştay Dergisi (üç ayda 
bir) yayınlanmakta, meslek mensubu, savcı, tetkik hakimi, idari 
yargı mensupları, bilimsel çevreler ve yayımı uygun görülen 
broşür, makale ve kitapların baskısı yapılmakta, Tasnif Yayın 
Bürosu ve Levazım Müdürlüğünce yayım ve dağıtım hizmetleri 
yürütülmektedir. 

Danıştayın kimi birimlerinde (Başkanlık, Personel Müdürlüğü, 
Genel Kurul ve kimi dairelerde) fotokopi makinesi bulunmaktadır. 
Ancak mevcut makinelerin modelinin eski ve kimi işlevleri yerine 
getirmediği nazara alınırsa, bunların yenileriyle değiştirilmesi 
gerekmektedir. 
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Öte yandan matbaada acil işlerin basımı için yeteri kadar ve 
ihtiyaca uygun teksir makinesi bulunmaktadır. 

Danıştay yargı hizmetlerini görürken modern araç ve 
gereçlerden yararlanma düzeyi yeterli olmakla beraber; 

- Matbaanın kapasitesinin artırılması, Bölge İdare, İdare ve 
Vergi Mahkemelerinin de ihtiyacına cevap veren düzeye 
getirilmesi, 

- Fotokopi makinesi ile tüm dairelerin teçhiz olunması, 
- Teksir makinesinin kapasitesinin artırılması, 
- Dairelerin fax cihazı ile donatılması, karar ve içtihat 

iletişiminin daha süratli sağlanması, 
- Karar yazımının süratli yapılması için, yazımın otomasyona 

bağlanmasının gerçekleştirilmesi, 
- Büro malzemesi ve kırtasiye ihtiyacının yeterli miktar ve 

kalitede temini, bunlarda satandardizasyon sağlanması 
gerekmektedir. 

c) Askeri Yargı 

Adalet hizmetlerinin modern araç ve gereçlerle donanımı 
konusunda, Askeri Yargının mevcut durumu ile beklenti ve 
ihtiyaçları ana başlıklar halinde arzedilecektir. 

Rapor kapsamına Askeri Yargının ilk derece mahkemeleri olan 
askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri ile yüksek 
mahkemelerden Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
alınmıştır. 

1- Bilgisayar Kullanımı 

Askeri Yargının ilk derece ve yüksek mahkemelerinde 
bilgisayar kullanımı yoktur. Sadece Milli Savunma Bakanlığı 
Askeri Adalet İşleri Başkanlığında OBİ ve Askeri Adli Sicil 
Şubesi bünyesinde, Bakanlığın ana sistemine bağlı bir terminal 
ile bir PC bulunmaktadır. Gelişen proje ve şartlara göre iki PC 
daha alınması planlanmıştır. 

Bakanlıkta bilgisayar kullanımına, sıkıyönetim 
mahkemelerinin kararlarının otomasyona alınması amacıyla 
başlanılmıştır. Bugüne kadar yaklaşık 150.000 sanığa ait bilgiler 
bilgisayara yüklenilmiştir. "Sıkıyönetim Adli Sicil Projesi" 
bugünkü durumuna göre yüzde 80 seviyesinde bulunmaktadır. 

Ayrıca 1987 yılı baz kabul edilerek başlanılan "Askeri Adli 
Sicil", 1980 yılı baz kabul edilerek başlanılan "Yazılı Emir" ve 
"Açıklı Subay-Astsubay" projeleri günlük olarak yürütülmektedir. 

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığının 
görevleri arasında askeri yargı organlarının ihtiyaç duyduğu 
bilgi işlem sistemlerini kurmak ve işletmek görevi de 
bulunmaktadır. 
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Veri Tabanı: 

Yasama bölümünde kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler yer 
almalıdır. Kanun Hükmünde Kararnameler, Başbakanlıkça yayımlanan 
külliyat da dahil olmak üzere mevcut tüm derleme metinlerin 
noksan ve yanlış olduğu gözönünde tutulduğunda bu ihtiyaç zorunlu 
görülmektedir. 

Bir çok vergi, resim ve harcın Bakanlar Kurulu kararı ile 
saptanabilirliği yanında para cezalarının maaş katsayısına 
bağlanmış olması kamu görevlilerinin yan ödeme kararnameleri gibi 
ihtilaf doğurucu veya yasama ile doğrudan ya da dolaylı olarak 
ilgili yürütme kararları da veri tabanına alınmalıdır. 

Yargı kararları bölümü, tüm yüksek mahkemelerin emsal 
kararlarının depolanmasına imkan vermelidir. 

Bunların yanı sıra imkanlar ölçüsünde hukuk yayınları. 
Bakanlık genelgeleri ve uluslararası düzeyde yargı kararları da 
veri tabanını oluşturacak metinler arasında yer almalıdır. 

Başlangıç için kurumlarda mevcut imkan ve bilgilerden 
yararlanılabileceği düşünülmektedir. 

2- Teknik Araç ve Gereç Sorunları 

Askeri Yargı ile ilgili usul kanunları, çok sanıklı 
davalarda duruşma safahatının mahkemenin uygun ve lüzum göreceği 
teknik araçlarla tespit edilebileceğini hükme bağlamakla 
birlikte; bugün için askeri yargı organlarının tümünde daktilo 
makinesi kullanılmaktadır. Daktilo makineleri miktar olarak 
yeterli ise de; nitelik bakımından yeterli oldukları söylenemez. 
Kaldı ki; soruşturma ve yargılamaya sürat kazandırmak, ifade ve 
olayları eksiksiz, hatasız ve doğru olarak tespit etmek için 
daktilo makinesi yerine steno veya ses kayıt cihazlarının 
kullanılması lüzumlu görülmektedir. 

Yine 36 askeri savcılık ve askeri mahkemeden sadece iki 
askeri savcılık ve askeri mahkemenin fotokopi makineleri 
mevcuttur. Diğerleri ise komutanlıkların fotokopi imkanlarından 
yararlanmakta, bu da yeterince faydalı olmamaktadır. 

Fotokopi imkanının personel ve zaman tasarrufu yanında 
aslına uygun metin elde etmek fonksiyonu gözden uzak 
tutulmamalıdır. 

Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin yeterli 
fotokopi makinası, elektronik yazı makinesi ve daktilo makineleri 
mevcuttur. 

Askeri savcılık ve askeri mahkemelerin tümünde yeterli 
kütüphane mevcuttur. Bakanlık kendi yayınları yanında Kanunlar 
Külliyatı, Yargıtay Dergisi, Yargıtay Kararları Dergisi, Adalet 
Dergisi, Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi gibi yayınları temin 
ederek göndermekte ayrıca kitap ve kırtasiye alımı için 
planlananın dışında ödenek tahsis etmektedir. 
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Yine 1989 yılında PTT telefonu bulunmayan askeri 
savcılıkların tümüne, tesis ücretleri Bakanlıkça karşılanmak 
suretiyle PTT telefonu bağlanmış bulunmaktadır. Askeri 
santrallara irtibatlı telefonları ile Silahlı Kuvvetlerin telex 

ve telem sistemlerinden de yararlanılmakta ve süratle haberleşme 
sağlanabilmektedir. 

İlk derece askeri yargı organlarının taşıt yönünden de her 
hangi bir sorunları yoktur. Askeri savcılıklar kadrolarında binek 
aracı ve şoförü mevcuttur. İhtiyaç duyulduğunda kuruluşların da 
bulundukları Komutanlıkların diğer ulaşım imkanlarından da 
yararlanmaları mümkündür. 

Ancak, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
personeli, yeterli binek aracı bulunmadığını dile 
getirmektedirler. 

Öte yandan askeri savcılıkların hemen hemen tamamı, 
Cumhuriyet başsavcılıklarının otopsi takımlarından 
yararlanmaktadır. 

Silahlı Kuvvetler bütçesinin önemli bir bölümünün modern 
harp silahları üretimi ve alımına ayrılmış olması bu 
zafiyetlerin kısa sürede giderilmesine imkan vermemektedir. 

3- Ceza ve Tutukevleri 

Halen Silahlı Kuvvetler bünyesinde 27 askeri ceza ve 
tutukevi bulunmaktadır. Bunlar kapasitelerine göre özel, birinci 
sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olmak üzere 
sınıflandırılmaktadır. Askeri ceza ve tutukevlerinin çoğu kışla 
içerisinde tadilat suretiyle ceza ve tutukevi haline 
dönüştürülmüş binalarda bulunmaktadır. Kışla içerisinde 
bulunmalarının sağladığı dış emniyet imkanı ve sadece asker 
kişiler hakkmdaki tutuklama müzekkereleri ile kısa süreli 
hürriyeti bağlayıcı ceza hükümlerinin infaz edilebilirliğinin 
önemli bir sorun yaratmayacağı değerlendirilmektedir. 

Disiplin cezaevleri yönünden de aynı değerlendirmelere 
iştirak edilmektedir. 

4- Arşiv 

Askeri Yargı organlarının arşiv hizmetleri Silahlı Kuvvetler 
Arşiv Yönergesi hükümlerine göre yürütülmektedir. Yönergeye göre 
arşiv işlemleri üç kademede yerine getirilmektedir. Birinci 
kademe: askeri savcılık ve askeri mahkeme arşivlerini, ikinci 
kademe: komutanlık arşivini, üçüncü kademe ise: MSB Arşiv 
Müdürlüğünü kapsamaktadır. 

Konusu bir şahıs veya müessese lehine hak sağlayan doküman 
1 inci kademe arşivinde değerini kaybetmediği sürece, 2 nci 
kademe arşivinde 5 yıl, üçüncü kademe arşivinde ise 10 yıl 
saklanmaktadır. 
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Kovuşturmaya yer olmadığı ve beraat kararlarına ait dosyalar 
birinci kademe arşivinde zamanaşımına kadar, ikinci kademe 
arşivinde ise 5 yıl saklandıktan sonra imha edilmektedir. 

Mahkumiyetle sonuçlanan ceza evrakları ve birinci kademe 
arşivinde zamanaşımına kadar, ikinci kademe arşivinde 5 yıl, 3 
üncü kademe arşivinde 30 yıl muhafaza edilmektedir. 

Arşiv hizmetlerinde mikrofiş ve mikrofilm 
kullanılmamaktadır. Ancak; mikrofiş ve mikrofilmin sağladığı 
kolaylık ve avantajlardan yararlanılması faydalı mütalaa 
edilmektedir. 

4. ADALET PERSONELİNİN YETERLİ HALE GETİRİLMESİ VE BU 
PERSONELİN MODERN ARAÇ VE GEREÇLERLE EĞİTİMİ. 

A. ADALET PERSONELİNİN BUGÜNKÜ DURUMU 

a) Genel Olarak 

Adalet personeli ile ilgili bir genel değerlendirme 
çerçevesinde öncelikle üzerinde durulması gerekli kavram kuşkusuz 
"Adalet hizmetleri" kavramıdır. 

Hukukun üstünlüğünün tartışmasız benimsendiği toplum 
düzenlerinde, hukuk yapmak kadar önemli olan diğer bir unsur, 
hukuku uygulamalı başka bir ifade ile tüm kurumlan ve tüm 
bireyleriyle toplumun hukukun içinde kalmak yönünde bir toplumsal 
davranışın benimsenişi ve aksi devranışlarm yine hukukun 
gösterdiği araç ve yöntemle yaptırımlandırılmalarının 
sağlanmasıdır. 

Toplumsal huzur ve istikrarın biricik unsuru adalete duyulan 
güvenin tesisidir. Bu güvenin zedelenmesi halinde, meydana gelen 
olumsuzlukların ne denli önemli sonuçlarının bulunduğu hususu her 
türlü tartışmanın dışında tutulmalıdır. 

Burada üzerinde durulması gerekli en önemli nokta, adalet 
hizmetlerinin diğer kamu hizmetlerinden çok ayrı 
değerlendirilmesi gereğidir. Adalet dağıtmak şeklinde 
özetlenebilen bu hizmet esasen yargı erkinin millet adına 
kullanılmasıdır. Dolayısıyla "Kuvvetler ayrımı" ilkesine 
bağlılığın bir gereği olarak üçüncü bir kuvvetin temsili ve somut 
ifadesi söz konusu olmaktadır. 

Herkesçe bilinen bu genel doğruların burada ifade edilmesi 
bu alanda hizmet üreten veya üretmeye aday durumunda bulunan 
kişilerin nicelik ve nitelik bakımından sahip olmaları gereken 
özelliklerin öneminin vurgulanması ihtiyacından kaynaklanmıştır. 
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b) Sayısal Durum 

1- Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Yönünden 

Türkiye'nin hakim ve savcı açığının nedenli büyük olduğu, 
yıllar itibariyle bu açığın kapatılmasına yönelik uygun çözüm 
yollarının üretilememesi sonucunda sorunun giderek büyük ağırlık 
kazandığı bilinmektedir. 

Ülkemizdeki nüfus artış hızı, mevzuatın karmaşıklığı nedeni 
ile davaların kısa sürelerde sonuçlandırılmaması gibi etkenler 
personel açığı sorununu büyütmekte, mesleğin toplum içindeki 
yerinin hizmetin gerektirdiği uygun bir konuma oturtulmaması ve 
çeşitli cazibe unsurlarından yoksun bırakılması açığın 
kapatılamamasmın belli başlı nedenleri arasında yer almaktadır. 

Dolayısıyla mevcut kadro her geçen gün büyüyen bir iş 
yüküyle karşı karşıya bulunmaktadır. Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun 14.9.1981 günü ve 125 sayılı kararıyla bir yıl 
içerisinde her mahkemenin türüne ve özelliğine göre bakabileceği 
normal dava sayısının asgari ve azami hadleri saptanmış, ancak 
mahkeme ve hakim, savcı sayısının bu hadlerin 
gerçekleştirilmesine uygun bir sayıya çıkarılamaması nedeni ile, 
birçok mahkemenin bu hadler dahilinde kalan sayıda dava 
dosyasıyla çalıştırılmasının sağlanması mümkün olamamıştır. 

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun 1981 yılındaki ilke 
kararı baz alınarak 1992 yılı iş durumuna göre mevcut mahkemelere 
ilaveten kurulması gerekli mahkeme sayısı 2092 olarak 
saptanmıştır. Öte yandan, 1992 yılı iş durumuna göre kurulması 
gereken mahkemelerin yanı sıra ihtiyaç duyulan hakim ve savcı 
sayısı ise toplam 3358 olarak belirlenmektedir. Mevcut mahkeme 
sayısı ve iş durumuna göre belirlenmiş hakim ve savcı yasal kadro 
sayısı 9445'dir. Fiili olarak kullanılan kadro G792 olup, 
dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir. 

3965 Hakim 
2062 Cumhuriyet Savcısı 
219 Bakanlık Merkez Tekilatında Görevli Hakim 
454 İdari Yargıda Hakim ve Savcı 

6 Anayasa Mahkemesi Raportörü 
9445 yasal kadronun 2653'ü münhal durumdadır. Münhal 

kadrolar ise, 
1001 Hakim 
1058 Cumhuriyet Savcısı 

96 Bakanlık Merkez Teşkilatında görevli Hakim 
451 İdari Yargıda görevli Hakim 

5 Anayasa Mahkemesi raportörü 

olarak dağılım göstermektedir. 

Bu durumda, mevcut mahkeme sayısı ve iş durumuna göre 
belirlenen kadroların 2653 ünün boş olduğu, ihtiyaç duyulan 
mahkemelerin kurulması halinde istihdamı uygun görülen hakim ve 
savcı sayısının 3358 olduğu dikkate alındığında, fiilen görev 
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yapan hakim savcı sayısı kadar hakim savcı ihtiyacı olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile hizmetin gereklerine uygun 
sayının yaklaşık yarısına tekabül eden sayı ile fiili hizmet 
üretilmektedir. 

Dolayısıyla, yargı erkinin kullanılması konusunda ortaya 
çıkan en önemli sorun bu açığın kapatılmamasına ilişkin 
bulunmaktadır. 

2- Diğer Personel Yönünden 

Adalet hizmetlerinin aksamaya uğratılmadan 
yürütülebilmesinde hakim ve savcıların nitelik ve nicelik 
yönünden yeterliliği kadar bu sınıf dışında kalan personelin 
yeterliliği de büyük önem taşımaktadır. 

1992 yılı iş durumuna göre kurulması gereken mahkemelerde 
çalıştırılması gerekli görülen personel sayısı 20.737 olarak 
belirlenmektedir. Halen mevcut yasal ve fiili kadro durumu ise 
şöyledir. 

Bakanlık Merkez 

Yasal Kadro 
Fiili Kadro 
Münhal Kadro 

2084 
1540 

613 

Bakanlık Taşra (Ceza İnfaz Kurumlan Hariç) 

Yasal Kadro 
Fiili Kadro 
Münhal Kadro 

29585 
24223 

5362 

Kurulması öngörülen mahkemelerde istihdamı uygun bulunan 
personel sayısı ile kadro tahsisi yapılmış olmasına karşın münhal 
bulunan kadro sayısının yaklaşık otuzbin civarında bulunması bu 
alandaki açığın boyutlarını anlamak bakımından yeterli ölçü 
oluşturmaktadır. 

c) Personel Eğitiminin Bugünkü Durumu 

1- Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Seçimi ve Adaylık 
Döneminde Eğitim 

9 Eylül 1991 günlü 20986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
"Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, 
Mülakat ve Atama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca gerçekleştirilen 
sınavlarda başarı gösteren ve adaylığa ataması yapılan adaylar 
meslek öncesi eğitimlerine başlamaktadırlar. Meslek öncesi eğitim 
2 yıl olup, üç dönemi kapsamaktadır. 

1. Hazırlık Eğitimi Dönemi: Hakim ve Savcı adayları eğitim 
merkezinde geçen bu dönemde adaylara hukuk uygulamasının genel ve 
temel kavramları verilir. Adalet Hizmetleri ile yargı ile ilgili 
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metinleri yazma usul ve kuralları öğretilir. Bu dönem üç ay 
sürelidir. 

2. Staj Dönemi: 18 ay sürede olan bu dönemin bir yılını adli 
yargı hakim ve savcı adayları adliye mahkemelerinde, üç ayını 
Cumhuriyet Savcılıklarında, kalan üç ayını ise diğer Adalet 
dairelerinde, İdari Yargı Hakim adayları ise, altı ayını 
Danıştayda, altı ayını İl Valiliklerinde, kalan altı ayını ise 
İdare, Bölge İdare ve Vergi Mahkemelerinde geçirirler. 

3. Son Eğitim Dönemi: Bu dönemde adaylara toplu olarak ilk 
iki dönemde kazandıkları bilgilerin tartışma ve uygulanması 
yaptırılır. Hukuki problemler çözdürülüp, kararlar yazdırılır. 

2- Hizmet İçi Eğitim 

Hizmetiçi Eğitim "yurt içinde eğitim" ve "yurtdışmda 
eğitim" olmak üzere iki kategoride planlanmıştır. 

Yurt içinde eğitim hakim ve savcıların kursa 
seminer, sempozyum, panel veya konferanslara 
sağlanması, lisans eğitimi verilmesi 
gerçekleştirilmektedir. 

Kurs tarzında eğitim için, her yıl beşinci ve dördüncü 
bölgelerde görevli 20 Hakim ve 10 Cumhuriyet Savcısı olmak üzere 
toplam 30 Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile 10 Kadastro 
Hakimi ve birinci ve ikinci bölgelerde görevli 10 İdari Yargı 
Hakimi çağrılmakta, Adli ve İdari Yargıda görevli Hakim ve 
Cumhuriyet Savcıları için 60'ar günlük, Kadastro Hakimleri için 
90'ar günlük kurslar düzenlenmekte, Adli Yargı Hakimlerinin 
Yargıtay Başkanlığı, İdari Yargı Hakimlerinin Danıştay 
Başkanlığı, Kadastro Hakimlerinin Yargıtay 7, 16 ve 20. Hukuk 
Dairesi Başkanlıkları, Cumhuriyet Başsavcılıklarının Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığında kursa katılmaları sağlanmaktadır. 

Her yıl muhtelif konularda düzenlenen seminer, sempozyum, 
panel veya konferanslara katılacak hakim ve savcılar ile konu, 
yer ve tarih Eğitim Dairesi Başkanlığınca saptanmakta. Makam 
onayı ile yürürlüğe konulmaktadır. 

Lisan Eğitimi ise, Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının 
İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça Lisan kurslarına 
gönderilmeleri suretiyle hayata geçirilmekte "Devlet Memurları 
Yabancı Diller Eğitim Merkezine" Bakanlığa tanınan kontenjan 
dahilinde her yıl hakim ve savcılarımızın lisan eğitimine 
gönderilmesi sağlanmaktadır. 

Ayrıca Bakanlıkça belirlenecek miktarda Hakim ve Cumhuriyet 
Savcısının bütçe imkanları ölçüsünde ve Bütçe Kanununun 
belirlediği kurslara gönderilmesi imkanı bulunmaktadır. 

Yurt dışında eğitim, bütçe imkanları ölçüsünde kurs görme, 
araştırma yapma, bilgi ve görgü artırıcı incelemede bulunma 
eğitimi olarak planlanmakta, meslekle ilgili araştırma yapmak 

alınması, 
katılımın 

şeklinde 
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veya kursla öğrenim görmek için bir yıl, bilgi ve görgü artırıcı 
incelemede bulunma eğitimi yapmak için 45 günü aşmamak suretiyle 
belirlenecek sürede hakim ve savcıların yurt dışında eğitilmeleri 
sağlanmaktadır. 

3- Personel Eğitimi 

Hakim ve Savcı dışında kalan personelin hizmet içi eğitimi, 
İcra İflas Dairelerinin, Bakanlıkça atanan personelini, Ceza 
İnfaz Kurumlarının Mahalli Adalet Komisyonlarınca atanan 
personelini, Mahkemeler Cumhuriyet Savcılıkları ve İcra İflas 
Dairelerinin Mahalli Adalet Komisyonlarınca atanan personelini ve 
Merkez Teşkilatı Personelini kapsamaktadır. 

Hizmet İçi Eğitim çalışmaları, kurs, seminer, konferans, 
uygulamalı eğitim şeklinde yapılmaktadır. 

Hizmet İçi Eğitimin Konusu 

1. Personelin görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi 
ve becerilerinin arttırılması, 

2. Personelin hizmet alanındaki değişmelere intibaklarının 
sağlanması, personeli daha üst görevlere hazırlamak amacıyla, 
ilgili konulara ağırlık vermek suretiyle teorik ve pratik 
bilgilerin verilmesi hususlarından oluşmaktadır. 

B. EĞİTİM PROGRAMININ, ADALETİN HIZLANDIRILMASI VE 
MODERNİZASYONU HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

Adalet hizmetlerinin daha sağlıklı ve rasyonel bir şekilde 
yürütülmesinin bir aracı olarak görülen personelin eğitimi 
konusunu hizmeti iki kategoriye ayırarak İncelenmekte yarar 
görülmektedir. Adalet Hizmetleri, yargısal hizmetler ile Adli, 
idari diye isimlendirebilecek olan İdari Hizmetleri 
kapsamaktadır. Ancak hizmetin temelini Yargısal fonksiyonlar 
oluşturmaktadır. İdari Hizmetler, Yargısal fonksiyonun icrası 
için gerekli olan teşkilatı kurmak suretiyle Yargısal faaliyetin 
ifasını kolaylaştırmaya yönelik faaliyetlerdir. Dolayısıyla 
Eğitimin yeniden yapılandırılması konusunu öncelikle yargısal 
faaliyeti yürütmekle yükümlü Kamu görevlileri açısından ele almak 
gerekecektir. 

a) Hakim ve Savcı Adaylarının Seçimi ve Meslek Öncesi Eğitim 

1- Adayların Seçimi 

Yukarıda da değinildiği gibi, mevcut sistemde adayların 
seçimi yazılı sınav ve mülakattan oluşan bir değerlendirme 
ölçüsünden ibaret bulunmaktadır. Bugün Adli Yargı için her Hukuk 
Fakültesi mezunu, İdari Yargı için programında Hukuk eğitimine 
yer veren her sosyal birim ağırlıklı okul mezunları yazılı sınav 
ve mülakatı aşmak koşuluyla doğrudan hakim ve savcı adayı olmak 
durumundadırlar. 
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Üniversitelerimizdeki eğitimin mesleki başarıyı ve 
yönlendirmeyi amaçlamaması, eğitim ve öğretim kalitesinde büyük 
bir düşüşün yaşanması gerçeği karşısında, ilgili üniversiteleri 
bitiren her öğrenciye açık olup, çok sınırlı bir değerlendirmeyi 
içeren yazılı sınavın hakim ve savcı seçimi için hiç de uygun bir 
yol olmadığı kolayca anlaşılacaktır. 

Öncelikle, ciddi bir kalite arayışına yönelmek, bilgi 
birikiminin yanısıra kişilik özellikleri yönünden mesleğe 
uygunluk kaygısıyla eleman seçimi yoluna gitmek gerekecektir. 
Sınavın kapsam ve biçim açısından yeniden gözden geçirilmesi, 
eleman seçiminde hizmetin gereklerine uygunluk dışında saiklerle 
hareket edilmemesinin yanısıra, insan unsurunun büyük önem 
kazandığı bu alanda istihdam edileceklerin kişilik özellikleri de 
değerlendirme ölçüleri arasında ciddi bir şekilde yer almalıdır. 

Bunun için sınavın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tarafından yapılması, aday adayları hakkında yapılan 
soruşturmanın bizzat kurul tarafından ve geniş kapsamlı olarak 
gerçekleştirilmesi (Tüm öğrenim yaşamlarının incelenmesi, kişisel 
zaaf ve meziyetlerin değerlendirilmesi vs.) önerilebilir. 

Eğitimin başarılı sonuçlar vermesi, kuşkusuz eğitilecek 
kişinin özellikleriyle çok yakından ilgili bir sorundur. Bu 
nedenle, kaliteli personel istihdamının ilk ve en önemli koşulu 
uygun insanın seçiminde yatmaktadır. 

2- Adaylık Döneminde Eğitim 

Personel açığının hızla büyüdüğü bu alanda, adaylık 
döneminde eğitim süresinin, açığın kapatılmasına yönelik olarak 
kısa sürede kısaltılması düşünülmekte ise de, bir veya iki yıllık 
eğitim döneminin hakim ve savcı yetiştirilmesi konusunda hiç de 
uzun olduğu söylenemez. 

Gelişmiş batı ülkelerinde üç ile dört yıldan az eğitim 
süresi uygulayan ülke yok gibidir. (Fransa 3 yıl, Almanya 3,5 
yıl) 

Uzun vadede, hakim ve savcı adayları eğitiminin süre 
itibariyle en az bu seviyeye çıkarılması mutlaka düşünülmelidir. 

Ayrıca eğitimin içerik ve biçimine de günün koşulları ve 
hizmetin niteliği dikkate alınarak yeni bir düzenleme 
getirilmelidir. 

Bu konuda elimizde yeterli veri olmamakla birlikte dünyanın 
hiçbir ülkesindeki bir hakim veya savcının uluslararası alanda 
geçerliliği bulunan bir yabancı dili bilmemesinin mümkün olmadığı 
kanısındayız. 

Ülkemizde hakim ve savcılar açısından bu husus çok ciddi bir 
eksiklik olarak görülmektedir. Fakültelerin programlarında 
yabancı dile gerekli ağırlığı vermemeleri nedeniyle bu açığın 
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Adaylık döneminde kapatılması düşünülmeli, Meslek öncesi eğitim 
ağırlıklı olarak bu eksiğin giderilmesine de yönelinmelidir. 

Öte yandan, Adalet hizmetlerinin modernizasyonunun 
hedeflendiği günümüzde, öncelikle teknolojik araç ve gereçlerin, 
hakim ve savcılar tarafından kullanımı mümkün hale 
getirilmelidir. Mesleğe yönelik teorik ve pratik bilgiler 
akademik bir ciddiyet içinde üniversiteler ile koordinasyon 
suretiyle sağlanmalıdır. 

Yüksek Yargı Yerleri ve Mahkemelerde yapılan stajın 
verimliliğini artırmak bakımından gerekli önlemler alınmalı, 
hakim ve savcı adaylarının pratik içinde yer almalarının 
sağlanması için gerekirse yasal düzenleme yapmak suretiyle yetki 
ve sorumluluklar getirilmelidir. 

Meslek içi eğitimin bu perspektifte hayata geçirilebilmesi 
için öncelikle Hakim Adayları Eğitim Merkezinin reorganizasyonu 
yoluna gidilmeli, öğretim kadrosunun oluşturulmasında 
Akademisyenlerden azami ölçüde yararlanılmalıdır. 

Lisans üstü eğitim kalitesi ile hakim ve savcı adayları 
meslek öncesi eğitimlerini tamamlamalı, mesleğe kabulleri tekrar 
ciddi bir sınav sonrasında mümkün olmalıdır. 

3- Hizmet İçi Eğitim 

Mevcut hizmet içi eğitim Yargıtay ve Danıştay'da iki aylık 
bir eğitimden ibaret bulunmakta, (Kadastro hakimleri için üç ay) 
bu süre içinde salt içtihatlara nüfuz etme imkanı bile yeterince 
bulunmamaktadır. 

Oysa hakim ve savcı adayları için tespit edilen eksiklikler 
ve duyulan kaygılar halen görevde bulunan Hakim ve Savcılar 
açısından da geçerlidir. Dolayısıyla hizmet içi eğitimin hizmetin 
bütün gereklerini kapsar şekilde periodik ve sürekli olarak 
gerçekleştirilmesi sağlanmalı, yabancı dil ve bilgisayar eğitimi 
ihtiyacı mevcut hakim ve savcılar için de öngörülerek eğitim 
merkezi böylesi bir hizmeti de vermek üzere örgütlenmelidir. 

Öte yandan, seminer, sempozyum, panel tarzı etkinliklere 
daha geniş katılımın sağlanması, bu tarz etkinlikler yoluyla 
mesleki bilgi aktarımı ve sorunların tartışılması, çözümler 
üretilmesi, meslek mensuplarının gündemin dışında kalmamalarının 
sağlanması mümkün bulunmaktadır. 

b) Diğer Personelin Seçimi ve Eğitimi 

1- Personel Seçimi 

Adalet hizmetlerinde görev alacak personelin seçimi, 
halihazır sistemde, esas olarak ilk defa devlet memurluğuna 
atanacaklarda aranacak şartların aranması suretiyle 
gerçekleştirilmekte, adaylarda aranacak özel şartlar arasında 
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yazı makinesi ile belli düzeyde yazı yazabilmeleri, el 
yazılarının okunaklı olması yer almaktadır. 

Bu sınırlı değerlendirmenin günün değişen ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek nitelikte personel seçimine olanak vermesi 
mümkün değildir. 

Personel seçiminde şu ana dek aranan unsurların yanısıra 
bilgisayar, faks gibi teknolojik araçların kullanımı açısından da 
bir değerlendirme yapılmasında yarar görülmektedir. 

2- Personelin Eğitimi 

Uygulanmakta bulunan eğitim sisteminde ortaya çıkan en büyük 
olumsuzluk eğitim programının hizmetin kalitesini artırmaya 
yönelmemesi, günlük hayatta ve hizmet içinde kullanılması imkanı 
bulunmayan teorik bilgilerin aktarımının öncelik kazanmasıdır. 
Ayrıca hizmet grupları itibariyle farklı programlar uygulanmasına 
gidilmemekte, söz gelimi yazı işleri müdürü ile mübaşirin aynı 
eğitimi görmeleri söz konusu olmaktadır. 

Personel eğitiminin hizmeti olumlu tarzda etkileyecek bir 
etkinliğe çıkarılmasının en temel yolu, hizmete uygun eğitim 
programlarının uygulanmasına özen gösterilmesi, her hizmet 
kategorisi için ayrı ayrı programların benimsenmesidir. 

Öte yandan. Adalet Hizmetlerinin modernizasyonu hedefine 
uygun olarak personel eğitiminin mutlaka çağdaş araç ve 
gereçlerin kullanımını da kapsaması sağlanmalıdır. 

Belirlenen modernizasyon hedefinin alt yapı olarak 
gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkabilecek en büyük sorun 
personelin bu amaçla eğitilip eğitilmediği hususuna ilişkin 
olacaktır. 

C. CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ 

Ceza infaz kurumlarında hükümlünün cezasını çekme yanında 
psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve yeniden 
toplumsallaşmalarını sağlamak hedeflenmelidir. Bu nedenle 
kurumlarda çalışacak personelden idarecilerin sosyal hizmet, 
psikoloji ve pedagoji alanlarında yüksek öğrenim görmüş kişiler 
arasından atanmasına özen gösterilmeli, hizmet öncesi ve hizmet 
içi eğitimlere de önem verilmelidir. 

Ayrıca kurumlarda sosyal hizmet uzmanı, psikolog da 
görevlendirilmelidir. Söz konusu meslek elemanlarından özellikle 
sosyal hizmet uzmanları üniversite öğrenimleri sırasında suçluluk 
ve ıslah alanlarına ilişkin pekçok ders almakta ve ceza infaz 
kurumlarında (yarı açık cezaevi ve çocuk ıslah evi) staj 
yapabilmektedirler. (4 yıllık yüksek öğrenim kurumu olan 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulunda: Sosyal 
Hizmet Alanları, Sosyal Sorunlar, Sosyal Mevzuat, Davranış 
Bozuklukları Psikolojisi, Psikolojiye giriş, Hukuk ve Siyasal 
Bilimler, Sosyolojiye giriş, Suçluluk ve Islah Hizmetleri, Sokak 
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Çocukları ve Sosyal Hizmet derslerinde suç, suça neden olan 
etmenler ve ıslah konularına yer verilmektedir.) 

Ülkemizde 2253 sayılı "Çocuk Mahkemeleri Kuruluşu Görev ve 
Yargılama Usulleri" hakkmdaki kanun gereği dört ilimizde 
(Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon) Çocuk Mahkemeleri kurulmuştur. 
Ancak çocuklara götürülen hizmetlerin daha etkin olabilmesi için 
hem diğer illerde de Çocuk Mahkemeleri kurulmalı, hem de bu 
mahkemelerde yeterli sayıda meslek elemanı (psikolog, sosyal 
hizmet uzmanı) görevlendirilmelidir. 

Özellikle ceza infaz kurumlarında verilen hizmetin 
etkinliğinin arttırılması yalnızca kuruluşun fiziki koşullarının 
iyileştirilmesi, modern araç ve gereçlerle donatılması ile mümkün 
olamayacaktır. Hükümlü ve tutuklularm eğitilmesi ve kazanılması 
konusunda yukarıda belirtilen meslek elemanları yanında diğer 
meslek elemanlarına da ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Bu nedenle 
çocuk-genç ve yetişkin hükümlülerin zamanlarını ilgi duydukları 
faaliyetler ile değerlendirebilmeleri, kendilerini olumlu yöne 
kanalize edebilmeleri amacıyla çeşitli sosyo-kültürel ve sportif 
faaliyetlere yer verilmeli ve bunlar için branş öğretmenleri 
(resim, müzik, beden eğitim vb.) atanmalıdır. Hükümlülerin 
üretken hale gelmeleri, ayrıca Adalet Bakanlığı ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak döner 
sermaye atölyelerinin (iş yurtları) yeniden düzenlenip 
sayılarının arttırılması konusu değerlendirilmelidir. 

Döner sermaye atölyelerinde çalışacak personelin meslek 
lisesi, teknik lise mezunu olması tercih edilmelidir. 

Kurumlarda görev alacak personelden özellikle infaz koruma 
baş memuru-infaz koruma memuru, branş öğretmeni ve atölye 
personeline verilecek hizmet öncesi ve içi eğitim programlarında 
psikoloji, suçluluk psikolojisi konularına ağırlık verilmelidir. 
Böylece personelin hükümlü ve tutuklu ile daha sağlıklı iletişim 
kurmasının sağlanacağı bir gerçektir. 

Ceza infaz kurumlarında görevli sosyal hizmet uzmanı ve 
psikologlardan yeterince yararlanılamamaktadır. Bu sorunun çözümü 
için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

D. ADLİ ZABITA 

Ceza adaletinin hızlı, nitelikli ve adil sonuç almaya 
elverişli düzene kavuşturulabilmesi için kurulması gereken 
birimlerden biri de Adli Zabıta'dır. 

Ceza yargılaması alanında alışılmış güvenlik gücü yerine 
kendine özgü yeni bir güç oluşması ihtiyacı duyulmaktadır. Bunu 
gerekli kılan genel güvenlik güçlerinden yeterli biçimde 
yararlanılamamasıdır. 

Adli Zabıta, suç delillerini toplama ve tespit, failleri 
yakalama, tutma, adli makamlara teslim etme gibi ceza 
yargılamasına yardımcı olma, idari zabıta ise; kamu düzeninin 
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korunması, yani toplumda güvenlik, birlik ve sağlık şartlarının 
bozulmaması amacıyla yürütülen önleyici faaliyet işidir. 

Adli Zabıta kurulması ile Cumhuriyet Başsavcısının gözetim 
ve denetiminde suçların soruşturulması, suçluların yakalanması, 
suç delillerinin toplanılması ve bunların adli makamlara teslim 
edilmesi ve bu hususlarla ilgili hertürlü soruşturma ve 
kovuşturma işlemlerinin yapılması, bu konularda hızlı, sağlıklı, 
verimli ve usulüne uygun biçimde faaliyetlerde bulunulması ve 
özerk bir şekilde ceza adaletinin en kısa sürede 
gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Adli Zabıta, İçişleri Bakanlığına bağlı Polis ve Jandarma 
Genel Komutanlığına bağlı Jandarmadan ayrı bir birim olarak 
oluşan ve direkt Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı adli görevleri 
hususunda adli merciler dışında hiç kimseden emir almayan Adli 
Polis ve Adli Jandarma birimlerini kapsar. Görev tanımı ise; 

a) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir suçla 
ilgili olarak verilen hertürlü araştırma ve soruşturma 
işlemlerini derhal yerine getirmek, 

b) Kendiliğinden ya da ihbar veya şikayet üzerine öğrendiği 
suçları derhal Cumhuriyet Başsavcılığına haber vermek ve 
Cumhuriyet Başsavcılığınca bu konuda verilecek emirler gelinceye 
kadar suçla ilgili bilgileri toplamak, bunlardan doğabilecek 
diğer sonuçları önlemek, suç faillerini araştırmak ve yakalamak, 
delilleri toplamak ve koruma altına almaktır. 

Türkiye'de Adli Zabıta ve İdari zabıta görevi halen birarada 
aynı teşkilat ve personel tarafından yürütülmektedir. Bu teşkilat 
İçişleri Bakanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Genel 
Zabıta (Polis) ve Jandarmadan oluşmaktadır. Adli Zabıta, yani 
kriminoloji alanında bilgi sahibi personelden oluşması gereken ve 
ceza yargılamasında ilgili makama yardımcı olan teşkilat henüz 
kurulamamıştır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Adalet Hizmetleri Özel 
İhtisas Komisyonu Raporunda, Adli Zabıtanın kurulmamış olmasından 
sorun olarak bahsedilmiş ve tedbirler kısmında kurulması 
önerilmiştir. 1993 yılında Adalet Bakanlığı tarafından Adli 
Kolluk Kanun Tasarısı Başbakanlığa sunulmuş, henüz kanunlaşmamış- 
tır. 

Adalet Bakanlığınca Başbakanlığa sunulan Adli Kolluk Kanun 
Tasarısının bir an önce çıkarılması gerekir. Kanunlarda gereken 
düzenlemeler yapılmalı, yönetmelikler hazırlanmalı, kurulması 
çeşitli Bakanlıkları ilgilendirdiğinden Bakanlıklararası idari 
düzenlemelere de Kanunun çıkarılmasından sonra derhal 
gidilmelidir. 

E. SONUÇ 

Adalet hizmetleri konusunda bu yazılanlardan ortaya çıkan en 
temel sonuç personelin nitelik ve nicelik yönünden 
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yetersizliğidir. Sayısal yetersizlik hem hakim ve savcılarda hem 
de diğer personelde görülmektedir. 

Dolayısıyla öncelikli sorun istihdam yetersizliğinin en 
uygun şekilde çözümünün sağlanmasıdır. Personelin yeterli sayıya 
ulaştırılması adaletin hızlandırılmasının en önemli amacı 
olacaktır. 

Adaletin hızlandırılması, hizmetin kalitesinin arttırılması 
salt personelin eğitimi ile ilgili bir sorun olarak 
görülmemelidir. Bu konuda çözüm üretilmeye muhtaç çok farklı 
yapısal sorunlar da vardır. Bu konuda da çözüm üretme iddiasıyla 
ortaya çıkıldığında, yargı bağımsızlığı, Hakimler Savcılar Yüksek 
Kurulunun yeniden yapılandırılması, başta Anayasa olmak üzere bir 
dizi yasada yapılacak değişiklik ile hakim teminatının makul bir 
temele oturtulması, mesleğin cazibesinin artırılması, mevzuatın 
gözden geçirilerek günün koşullarına uygun hale getirilmesi gibi 
yığınla soruna çözüm üretme zorunluluğu doğacaktır. Salt 
personelin modern araç ve gereçlerle eğitimi kronik ve yapısal 
nitelik kazanmış bir dizi problemin olamayacağı kuşku götürmez 
bir gerçektir. Ancak bu raporun sayılan diğer sorunları irdelemek 
gibi bir amacı ve kapsamı olmadığından bu konularda fikir beyan 
etme gereği duyulmamıştır. 

Öte yandan, personelin modern araç ve gereçlerle eğitimi 
kabul etmek gerekir ki personelin bu araçlarla buluşması halinde 
anlamlı ve gerekli olacaktır. Bu alanda öncelikli sorun, 
modernizasyonu alt yapıda hedeflemek ve çözümlemektir. Alt yapı 
sorununun kısa vadede çözümü hususunda iyimser olmayı 
gerektirecek veriler bulunduğunu söylemek mümkün görülmemektedir. 

Bu nedenle, modernizasyona yönelik eğitim önerileri 
gerçekleşme şansı yüksek olmayan temenni niteliğinden öteye 
gidememektedir. Kuşkusuz bu olumsuz görünen tablo, personelin 
seçiminde mevzuatların performansının arttırılmasından gerekli 
titizlikten ve kalite arayışından vazgeçmek anlamına gelmemeli, 
bu kaygı her koşul altında mutlaka taşınmalıdır. 

Süreç içerisinde, Ceza İnfaz Kurumlarınm idareci kadroları 
ile idareci kadro dışındaki personelin eğitimi için bilinçli bir 
politika izlenmelidir. İdareci kadroya kısıtlı olanaklarla ve çok 
yetersiz olarak merkezde (Ankara'da) hizmetiçi eğitim sağlanmaya 
çalışılmaktadır. 

İdareci personelin dışındaki güvenlik personeli ise yerinde 
(taşrada) hizmet içi eğitime tabi tutulmaktadır. Gerek merkezde 
gerekse yerinde yapılan hizmet içi eğitimlerin amaca uygun 
olduğunu söylemek olanaklı değildir. Bir anlamda meslek, "usta- 
çırak" ilişkisiyle öğrenilir bir meslek haline gelmiştir. Bu 
noktaya gelinmesinin en büyük nedeni, idareci ve diğer personel 
için meslek öncesi ayrı bir eğitim programı bulunmamasıdır. 
Bugün, 600 civarında idareci personel ve 24.000 civarında diğer 
personel ceza infaz kurumlarımızda görev yapmaktadır. Meslek 
öncesi eğitim olmadığı ve meslek içi eğitim de yetersiz olduğu 
için hizmet üretiminde gerekli standart sağlanamamaktadır. Bu da, 

91 



İADE TARİHÎ 
ye 
ak 
ar 

Ku: 

ge-
ili 

kıj 
okı 
eğ: 
ye: 
yöı 
öz< 
sac 

bi! 
an; 

bö: 
bil 
ve 

yaj 
kuı 
saç 
ak] 

yo] 
çı> 
geı 

2İ.1!M 
merkeze 

naliyetinin 

]eza İnfaz 
rli şartlar 
iz ay süre 
rı zorunlu 
ri) Eğitim 
an yanında, 
srkezde ve 
retiyle, bu 
ili açıdan, 

istihdamı 

iği üzere 
zumlarının) 
(kurulacak 

.ıdır. Bu 

;ların sevk 
dağıtımı 

]ir sistem 
hizmetin 

lir. Bilgi 
ı sonuçlara 
bilgilerin 
ı kurulması 

92 



• 34Û?İİ 
YER NO ADAr 

YAZAR 
DPT 

KLTAP ADI „ , 
YBYKP Adalet Reformu 

ÖİK Raporu 

i 



ııııııııı 
0014225 

ISBN 975-19-0931-7 

Devlet Planlama Teşkilatı 
Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı 

Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-1994 

j DPT YAV'NLARI BE^ELS'ZP'R, SATILAMAZ. 


