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G İ R İ Ş (*) 

Türk Yargısında davaların uzun sürdüğü hakkında kamuoyunda 

genel bir kanaat mevcuttur. 

..-Hukukun amacı, toplumsal barışı sağlamak ve insanlar arasın¬ 

daki ilişkileri tanzim etmek suretiyle adaletin gerçekleştirilme¬ 

sidir. Onun asli görevi adalettir. Güzelliğe yönelmeyen bir sanat 

ya <Ja hakikati amaç edinmeyen bir bilim nasıl anlamsız ise, 

adalete yönelmeyen bir hukuktan söz etmenin de anlamı yoktur (1). 

Kendi kendine hak almanın artık geçerli olmadığı günümüzde 

mahkemeleri aracılığıyla maddi hakları korumayı ve güven altına 

almayı amaçlayan Devlet, eğer "Adaletli Devlet" olduğu iddiasında 

ise, halkına sunduğu yargılama hizmeti ile hak dağıtırken, yurt¬ 

taşının en az giderle ve en az zahmetle en kısa sürede_hakkına 

kavuşmasını jşgğlamakl.a yükümlüdür. Ancak bu şekilde adaletin 

yerine getirilmesinden söz edilebilir. Geciken ve pahalı olan bir 

yargılamanın adaletli olduğundan söz edilemez. Bu açıdan bakıldı¬ 

ğında, usul ekonomisi,janayasal-sosyal hukuk devleti anlayışının 

doğal bir sonucu olmaktadır (2). 

Usul ekonomisi ile ilgili olarak 1982 Anayasasının 141 inci 

maddesinin son fıkrasında şöyle bir hüküm yer almaktadır: "Dava¬ 

ların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, 

yargının görevidir." Bu hüküm Anayasayla öngörülen bütün yargı 

kuruluşlarını bağlayıcı niteliktedir. 

(*) Bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatı1nca oluşturulan jüri 
tarafından Eylül-1993 tarihinde "Planlama Uzmanlığı Yeterlik 
Tezi" olarak kabul edilmiştir.Mayıs-1994 tarihinde yayımlanmak 
üzere baskıya verilmiştir. 
(1) Aral Vecdi, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine,İstanbul 1971,s.25. 
(2) Yılmaz Ejder, (Medeni Yargılama Hukukunda) Islah, Kazancı 

Yayınları, İstanbul 1982, s.46. 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 77 nci maddesine göre 

ise, hakim davayı mümkün olduğu derecede çabuk ve düzenli bir 

şekilde görüp sonuçlandırmakla mükelleftir. Bu hüküm hukuk ve 

ceza davaları için geçerlidir. 

Usul ekonomisi yalnızca mahkemeler bakımından değil, aynı 

zamanda taraflar açısından da geçerlidir. Gerçekten de davaların 

görülmesinin çabuk ve ucuz olması, hem mahkemeleri ve dolayısıyla 

devleti, hem de tarafları yakından ilgilendirir. Usul ekonomisi 

sayesinde, yurttaş hakkına ucuz ve çabuk kavuşacağı gibi, mahke¬ 

melerde boş yere uğraştırılmamış olur. Bu nedenle, "zaman" unsurîı 

mahkemelerimiz bakımından olağanüstü bir öneme sahiptir (3). 

Usul ekonomisi bu açıklamaların ışığı altında şu şekilde 

tarif edilebilir. "Usul ekonomisi, çiğnenen veya çiğnenme olası¬ 

lığı bulunan objektif hukukun en az giderle, „_en kısa sürede, en 

az zorlukla gerçekleşmesini ve boş yere . davalax,.. açılmasının 

önlenilmesini sağlamaya yönelik bir usul ilkesidir" (4). 

O halde usul ekonomisi sayesinde, davalar daha çabuk ve 

olabildiğince ucuz'olarak görülecektir. Yalnız davaların çabuk 

görülmesi, başlı başına bir amaç değildir. Yargılamanın objektif 

hukuka, maddi gerçekliğe ulaşmayı amaçladığı unutulmamalıdır. 

Asıl amaç olan adalet, hiçbir zaman sürate feda edilemez. Usul 

ekonomisiyle maddi gerçekliğe en çabuk varılması söz konusudur. 

Eğer yargılamada çabukluk tek amaç olsa ve maddi gerçekliğe 

ulaşma geri plana atılsaydı, taraflar normal yasa yollarına hatta 

(3) Yılmaz, s.46. 
(4) Bkz.Yılmaz, s.47. 
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yargılamanın iadesi yoluna gidecekler, dolayısıyla maddi gerçek¬ 

liğe uygun karar verilmesini isteyeceklerdir. Bu ise, boş yere 

yeni davalar açılmasına neden olabileceğinden, mahkemelerin 

işlerini artıracak ve yeni giderler yapılmasına neden olabilecek¬ 

tir. Böylece ilk bakışta "çabuk" verilmiş gibi görünen bir 

kararın gerçekte uyuşmazlığı çözmeyen ve işleri uzatan bir karar 

olduğu ortaya çıkacaktır (5) . 

Bu nedenle usul ekonomisi ilkesini anlarken ve uygularken 

maddi gerçeklik yolunda "çabukluk" ve "ucuzluk" düşünülmelidir. 

Kamu yararı da bunu zorunlu kılmaktadır (6). 

Davaların gecikmesi, belirli zaman süreleri içinde ihtilaf¬ 

ların çözümlenememesi hukuk tatbikat:rda yeni bir olay değildir. 

Gerçekten İngiltere'de 1215 tarihli Magna Charta'da Kral tarafın¬ 

dan şu husus taahhüt edilmiştir. Hak ve adaletin yerine getiril¬ 

mesi geciktirilmeyecek, tehir edilmeyecektir. Magna Charta'daki 

bu beyan İngiliz ve Amerikan mahkemelerinin çoğunun mühürlerine 

kazılmıştır. Ama Shakespeare1 in eserlerinde adalet tevziindeki 

gecikmelerden sık sık alayla ve tenkitle sözedilmektedir. Bizde 

de "Zemberek" piyesini yazan Başar Sabuncu bir bakıma ceza 

adaleti krizini dile getirmiştir (7). 

Hukuk Mahkemelerinde 1950'li, 1960'lı, 1970'li ve 1980'li 

yıllardan kalan ve halen devam eden davalar mevcuttur. Bu dönem- 

(5) Yılmaz, s.48. 
(6) Yılmaz, s.48 . 
(7) Dönmezer Sulhi, Ceza Adaletinde Reform İlkeleri, İ.H.F.M,1972 

C.XXXVII, sayı 1-4, s.8. 
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lerde açılmış olup da henüz karara bağlanmamış bulunan dosya 
sayıları 10'ar yıllık dönemler itibariyle şöyledir : 

1950-1960   425 

1961-1970   1.228 

1971-1980   10.614 (8) 

Ülkemizde yargının yavaşlığı öyle had safhaya gelmiştir ki 
deyim yerindeyse değişik branşlarda yasadışı güçler türemiş, her 

bir alan için istenen ücret tarifeleri gazetelerde yer almaya 

başlamıştır ! (9). 

Yüzlerce hattın ulaştığı büyük bir tren istasyonunda makine¬ 

leri açıp kapayan ve ulaşımı sağlayan mekanizmanın, tüm sistemin 

işleyişi yönünden rol ve fonksiyonu ne ise, insan toplumunda 

adalet mekanizmasının rolü ve fonksiyonu da odur. Bu sebeple 

toplumda adalet fonksiyonunun kriz içine düşmesi en tehlikeli 

ihtimalleri ortaya çıkarır. Uygun şekilde işleyen, etkin fonksi¬ 

yon yapan bir adalet mekanizmasına sahip bulunmayan toplumlar 

20 nci yüzyılın sosyal çalkantıları içinden kendilerini kurtara¬ 

mazlar (10) . 

Davaların geç bitmesi, birçok kimselerin yıllarca 

mahkemelerde uğraşmaktan çekinmesi yüzünden, karşı tarafın 

haksızlığına istemeye istemeye boyun eğmesi veya elverişsiz 

şartlarla sulh olarak hakkının büyük kısmından istemeye istemeye 

vazgeçmesi ve daha kötüsü hak tanımaz kimselerin, karşı tarafın 

(8) Kaynak: Adalet Bakanlığı. (31.12.1992 tarihi itibariyle) 
(9) Milliyet 9 Ocak 1993 s.5. 

(10) Dönmezer, s.l. 
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hakkını aramaktan çekineceğini hesaba katarak kolaylıkla 

başkasının hakkını çiğneme cesaretini kendilerinde bulmaları gibi 

olumsuz sosyal sonuçlar doğurmaktadır (11) . 

Çeşitli dünya ülkeleri ile olan ticari ilişkilerimizde 

davaların çabuk sonuçlandırılması veya sonuçlandırılmaması büyük 

etkiler taşımaktadır. Herhangi bir haksızlığa uğrayacağını daha 

önceden hesaplamak zorunda olan yabancı ulusa ait bir tacir veya 

ortaklık, ülkemizde adaletin en kısa zamanda sonuçlanacağı ve 

hakkını elde edeceği kanaatini, taşırsa, o zaman ticari sözleşme¬ 

lere veya yatırımlara güvenle girişebilecek ve fiyatlarda ona 

göre indirimler sağlayabilecektir (12). 

Türk tacirlerinin ihraç ve ithal ettiği mallardaki 

ihtilaflarda Milletlerarası Ticaret Odasının hakem olması 

kaydının konulmasında Türk yargısının ağır işleyişi büyük etken 

olmaktadır. 

Ceza adaletinin yerine getirilmesinde gecikme ve davaların 

uzaması kadar sosyal yönden zararlı olan ve bir ülkede 

kanunsuzluk ve suçluluğun yaygınlaşmasına neden olan bir başka 

etken yoktur. Gecikmeler, kamuoyu nazarında ceza kanunlarını 

etkisiz kılmakta, korkuyu, dolayısıyla cezanın önleyici etkisini 

ortadan kaldırmakta, insanlarda suç işlemekten kaçınma 

hususundaki hassasiyeti yok etmektedir (13). 

(11) Olgaç Senai, Hukuk Davalarının Uzaması Sebepleri, A.Ü.Hukuk 
Fakültesi Mezunları Derneği Birinci Genel Kurulu Çalışmala¬ 
rı, Sosyal Devlet ve Hukuk Davalarının Uzaması Sebepleri, 
Sevinç Matbaası, Ankara 1970 s. 53. 

(12) Olgaç, s.54. 
(13) Dönmezer, s.8. 
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Davaların gecikmesi, zamanında bitirilememesi kanunun önle¬ 

yici gücünü tahrip etmekle kalmamakta, adil, hukuka uygun karar¬ 

lar vermesini de engellemektedir. Uzun süren celselerden dolayı 

şahitler olayı unutabilmekte veya bulunamamakta, suçun mağduru 

gecikme dolayısıyla o derecede muzdarip olup ümitsizliğe düşmek¬ 

tedir ki işi takip etmekten vazgeçmektedir (14). 

Davaların gecikmesi, kanun önünde eşit adalet ilkesini de 

tahrip etmektedir. Yığılan davalar kanun önünde eşit adalet 

tevziini zorlaştırır veya imkansız hale getirir. Davaların 

yığıldığını gören hakim, belirli süre içinde bir miktar iş 

çıkarmak zorunluluğunun etkisi altında bazı işleri süratle ve 

verimsiz incelemelerle sonuçlandırmak eğilimine kapılır. Bu 

durumdan da en çok avukat tutamayan dar gelirli suçlular etkile¬ 

nir. Bu durum kanun önünde eşit adalet idealinin tahrip olması 

anlamına geldiğinden Kriminolojide bu çeşit adalete "Toplanır 

Adalet" (Assembly Line Justice) denilmektedir (15). 

Ceza adaleti süratli ve etkin olmayınca, suç sosyal hayatı 

istila etmekte, suçtan korku, kollektif bir ruh haleti haline 

gelmekte ve büyük şehir hayatı üzerine çökmektedir. Adalet 

yalnızca yerine getirilmekle kalmamalı ve fakat adaletin yerine 

getirildiği görülmelidir. . Davaların geciktiği memleketlerde 

adaletin yerine getirildiği görülemez (16). 

Davaların gecikmesinin sonucu kamuoyunda kızgınlık, kanuna 

karşı tatminsizlik, mahkemelere karşı saygının kaybolması, 

(14) (15) Dönmezer, s.9. 
(16) Dönmezer, s.9. 
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kamunun adalete karşı yabancılaşması, kanunsuzluğun artması daha 

çok suç ve daha çok dava demektir (17). Dolayısıyla bir kısır 

döngünün içine girilmiş olmaktadır. 

Ceza adaletinde kriz yalnız ülkemizde değil; bütün ülkeleri 

ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Suç, demokrasi ile 

yönetilen batı toplumlarında büyük oranlarda artmakta, yeni suç 

şekilleri ortaya çıkmakta ve öteden beri bilinen bazı suç şekil¬ 

leri ağırlıklarını artırmakta ve organize suç sosyal bünyeyi 

çürüten bir nitelik almaya başlamaktadır (18). 

Bütün dünyada ceza adaletini yerine getirmekle görevli olan 

mekanizmaların (Polis, Ceza Mahkemeleri ve Ceza İnfaz 

Kurumlarının) ciddi bir kriz içerisinde bulunduğu ileri 

sürülmektedir (19). 

Batı ülkelerinde ve Amerika'daki siyasal seçimlerde hemen 

daima, kanun ve nizam konusu siyasi propaganda ve eleştiri konusu 

olmaktadır. Adalet müessesesine büyük tenkitler yapılmakta ve 

sorunu çözebilmek amacıyla çeşitli komisyonlar kurulmaktadır. 

Amerika'da "Katzenbach", Kanada'da "Prevost" komisyonları bu 

duruma örnek olarak gösterilebilir (20). 

Katzenbach ve Prevost raporlarına göre ceza adaletindeki 

kriz bir taraftan değişen sosyal olgu ile hukuk normları, diğer 

taraftan ceza adaletinin amacı ile, bu amaçları gerçekleştirmek 

(17) Dönmezer, s.10 
(18) Dönmezer, s.l. 
(19) Dönmezer, s.2. 
(20) Dönmezer, s.2. 
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için var olan araçlar arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanmak¬ 

tadır (21) . 

Söz konusu raporlarda ceza adaleti krizinin konjonktürel 

olduğu belirtilmesine rağmen, Versaille III. Milletlerarası 

Mukayeseli Kriminoloji Sempozyumuna Jose M.Rico ve Sevelin 

C.Versele tarafından sunulan raporda ise, durum yapısal kriz 

olarak nitelendirilmiştir (22). 

Adalet krizini yapısal olarak nitelendirenler görüşlerini 

daha ziyade kriminoloji bilimin esas ve verilerine dayandırmakta 

olmasına rağmen, mevcut durumu konjonktür krizi olarak değerlen¬ 

direnler kriminolojik bilimlerin bir kısım verilerini gözönünde 

tutmakla beraber problemi hukuk normu ile sosyal gerçekler 

arasında bir tür açılma, hukuk normlarında değişme bir tür yeni 

sevk ve idare esaslarına uymamak şeklinde nitelemektedirler (23). 

İsviçre'de de davaların uzun sürdüğüne dair halkta genel bir 

kanaat oluşmuştur. Gerçekten de bütün kararların yüksek mahkeme 

önüne getirilebilmesi yüzünden mahkemeler çok külfetli duruma 

düşmüşlerdir (24). 

(21) (22) (23) Dönmezer, s.3. 
(24) İsviçre Federal Justice of Office'nin tarafımıza çekmiş 

olduğu 5 Mart 1993 tarih ve 4181 sayılı fax. Bundan sonra 
İsviçre Hukukuna atıf yapmadığımız hallerde anılan fax 
anlaşılmalıdır. 



Almanya'da ise idari davalar çok uzun sürmektedir. Yani 

idari yargı kriz içerisindedir. Yine bazı hukuk davaları çok uzun 

sürmektedir. Ceza davaları uzun sürmemektedir (25). 

Ülkemizde yargının yavaşlığı yalnızca adli yargıda görül¬ 

memektedir. Anayasa yargısı, idari yargı ve askeri yargıda da 

yavaşlıklar vardır. Bunu anlamak için Adalet Bakanlığı ve Devlet 

İstatistik Enstitüsünün yayınladığı yıllık adalet istatis¬ 

tiklerine bakmak kafidir. Bu istatistiklere bakıldığında bu yargı 

alanlarında bir sonraki yıla devreden dosyaların kabarıklığı göze 

çarpmaktadır. 

Türk yargısında davaların uzamasını hukuk ve ceza davaları 

bakımından bütünü itibariyle etraflı bir şekilde inceleyip çözüm 

öneren bir eser yoktur. İşte bu çalışmam* amacı, ilk defa konuyu 

etraflı bir şekilde inceleyip çözüm önerileri geliştirmektir. 

Araştırma konusu üç esas bölümde ele alınmıştır. 

Birinci bölümde kalkınma planlarında davaların uzamasının 

nasıl ele alındığı incelenmiş ve kalkınma planlarının değerlendi¬ 

rilmesi yapılmıştır. 

İkinci bölümde davaların uzamasının genel nedenleri üzerinde 

durulmuş ve her bir genel nedenin altında çözüm önerilerine yer 

verilmiştir. 

(25) Almanya Hukuk sistemi hakkında tarafımıza bilgi verme nazik¬ 
liğini gösteren Alman. Büyükelçilik görevlisi Philip 
Redecker'e teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Alman hukukuna 
atıf yapmadığımız hallerde Redecker'le yaptığımız mülakat 
anlaşılmalıdır. 
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Üçüncü bölümde ise varılan sonuçlar ortaya konulmuş ve genel 

bir değerlendirme yapılmıştır. 

İnceleme konusunun kapsamı, hukuk ve ceza davaları ile 

sınırlı tutulmuş olup, idari ve askeri yargıda davaların uzaması 

^nedenlerine temas edilmemiştir. Bunun nedeni takdir edileceği 
gibi konunun son de/rece geniş ve kapsamlı bir konu olmasındandır. 

Kaldı ki özellikle ülkemizde davaların uzamasından söz edildiğin¬ 

de ilk önce akla gelen hukuk ve ceza davalarıdır. Diğer yandan 

insanlar arasında ortaya çıkan ihtilafların çok büyük bir bölümü 

hukuk ve ceza planında görülmektedir. Oysa gerek idari uyuşmaz¬ 
lıklar, gerekse askeri alandaki uyuşmazlıklar, sözü edilen diğer 

iki alana göre son derece sınırlıdır. Bu sebeplerden dolayı bu 

araştırmada hukuki ve cezai ihtilaflardan doğan uyuşmazlıkların 

çözümünün gecikmesi konusu işlenmeye çalışılmış ve sorunun 

üzerine çözüm yolları tartışılmıştır . ___ 
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KALKINMA PLANLARINDA YARGI SİSTEMİ VE DAVALARIN UZAMASI 

I - KONUYA YER VEREN KALKINMA PLANLARI VE 1993 YILI PROGRAMI 

Davaların uzamasıyla ilgili tespit ve teklifler Üçüncü 

Plandan itibaren bütün planlarda ve 1973 yılı programından 

itibaren bütün programlarda, planlarda öngörülen ilke ve 

tedbirlerin tekrarı mahiyetinde yer almış bulunmaktadır. Bu 

bölümde sadece konuya yer veren kalkınma planları ele alınmıştır. 

1- ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1973-1977) 

Adalet hizmetleri ilk defa Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planında ele alınmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 

"Adalet Reformu" başlığı altında "Sorunlar Bölümü"nde konuyla 

ilgili olarak adalet hizmetlerinin işleyişi hakkında şu tespit¬ 

lere yer verildiği görülmektedir. 

- Bütün kamu hizmetleri gibi adalet hizmetlerinin de hızlı 

verimli, tutumlu, vasıflı ve inandırıcı bir şekilde görülmesi 

temel ilkedir. Adalet hizmetleri konusundaki temel sorun, hizmet¬ 

lerin bu ilkenin gereklerine uygun bir şekilde görülememesidir. 

- Hukuk sistemimizin sosyal ve ekonomik şartlardaki 

değişmelere uyum kabiliyeti azalmıştır. 

- Suç ve suçluluk ile ceza ve cezaların çektirilmesinde 

ileri görüşler benimsenmiş olmakla birlikte, kanuni tedbir olarak 

getirilenler yetersiz kalmıştır. 
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- Kişilerin, kişilerle ve kişilerin kamu ile ilişkilerini 

düzenleyici mevzuat üzerinde çalışmalar sürdürülmüş ise de, bu 

çalışmalar henüz tamamlanamamıştır. Hukuk, icra ve ticaretteki 

çekişmeler gittikçe artmaktadır. 

- Adalet hizmetlerine yön verebilecek bir kuruluş için 

öncelikle gerekli kuruluş kanunu çıkarılamamış, dolayısıyla bir 

çok konuda çalışma yapmak ve yeni düzenlemelerde bulunmak mümkün 

olmamıştır. 

- İnfaz müesseselerimiz modernize edilememiş varolan sorun¬ 

lar ağırlaşarak adaleti olumsuz yönde etkiler hale gelmiştir. 

- Yargılama usullerinin vatandaş ve uygulayıcılar yönünden 

getirdiği zorlukları, uzamaları ve hakkında pahalıya maledilmesi 

sonucunu doğuran aksaklıklar düzeltilememiştir. Kanunlar arasın¬ 

daki tutarsızlıklar ile hukuki kavram karışıklıkları giderileme¬ 

miş, hukuki ihtilafları azaltıcı yönde düzenlemeler gerçekleşti¬ 

rilememiştir. 

- Her kademede yüksek nitelikli ve yeter sayıda personel 

yetiştirilmesi için gerekli tedbirler alınamamıştır. Ayrıca per¬ 

sonelin mesleklerini yürüttükleri sürece gelişmelerini sağlayacak 

ortam ve olanaklar sağlanamamıştır. 

- Bina, donatım, araç, gereç ve destek hizmetleri yeterli 

seviyeye çıkarılamamıştır. 
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- Teftiş mekanizması yeterince etkili olacak şekilde geliş¬ 

tirilememiştir (1) . 

"İlkeler ve Tedbirler" başlığı altında ise yapılması ve 

alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralanmıştır. 

- Adalet hizmetleri, hızlı, nitelikli, tutumlu, verimli ve 

inandırıcı bir seviyeye çıkarılacaktır. 

- Adalet sistemi, gelişip değişen ihtiyaçları karşılayacak 

şekilde kendini yenileyebilecek dinamik ve esnek bir yapıya 

kavuşturulacaktır. 

- Adalet kesimi, Anayasa ilkelerinin gereklerine uygun bilgi 

ve teknik olanaklarla donatılacak, sosyal problemleri azaltmaya 

ve varolanları da dar çerçevede tutacak seviyeye yükseltilecek¬ 

tir . 

- Adalet kesimini, hedef alınan düzeye çıkarmak için her 

derecedeki personelin meslek içi kurslar, görgü ve bilgi artırma 

yolları ile yetiştirilmesi sağlanacakıtr. 

- Adalet reformu, tüm yargı bölümünü, yapısı, işleyişi, 

donatımı ve personeli ile kapsayan bir bütün olarak ele alacak¬ 

tır. Çalışmalar, Yeni Strateji'de, bu planda ve programlarda 

öngörülen esaslar içinde Adalet Bakanlığının bünyesi içinde yürü¬ 

tülecektir. 

(1) DPT Yeni Strateji ve Kalkınma Planı III.Beş Yıl (1973-1977) 
DPT Yayın No: 1272, Ankara-1973, s.911. 
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- Reform, varolan sistemin aynı anda değiştirilmesi şeklinde 

değil, fakat belli bir öncelik ve zamanlama ilişkisi içinde 

gerçekleştirecektir. 

- Çalışmaların tutarlılığını sağlamak ve bu planda saptanan 

esaslara uygunluğunu gözetmek üzere bilim çevrelerinin, diğer 

meslek ve kamu kuruluşlarının çalışma ve desteklerinden yararla¬ 

nılacaktır . 

- Reform çalışmalarını yürütecek kuruluşun, bu çalışmalar 

dolayısı ile gereğinden çok büyümemesi, çalışmaların mali yükünün 

imkanların üstüne çıkmaması, etkinlik ve verimlilik ilkelerine 

uygun şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır (2). 

2- DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1979-1983) 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında "Adalet Hizmetleri" 

başlığı altında "Genel Durum ve Sorunlar Bölümü"nde yargının 

durumu hakkmdaki değerlendirmeler ise şu şekilde sıralanmıştır. 

- Anayasanın öngördüğü hukuk ve sosyal refah devleti ilkele¬ 

ri gereği olarak kalkınmanın toplum refahına yöneltilmesinde 

önemli bir araç olan hukukun bugüne değin, yeterince üzerinde 

durulmamıştır. Planlı kalkınmanın gerçekleşme süreci içinde 

toplumun yargı kuruluşlarına olan talebi giderek artmakta, kent¬ 

leşme, endüstrileşme, nüfus artışı, iç göçler, sosyal hareketli¬ 

lik ve teknolojik gelişmeler suçluluk oranlarında, suç türlerinde 

ve çekişme sayılarında artmalar meydana getirmektedir. 

(2) DPT Yeni Strateji ve Kalkınma Planı III.Beş Yıl (1973-1977), 
s.911 v.d. 
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- Çevre sorunları, trafik sorunları ve tüketicinin korunması 

gibi gelişen ve sayıları artan sorun alanları da kişilerin yargı 

kurumlarma olan gereksinmelerini artırmaktadır. Bugünkü durumuy

la ülkemizde mevcut yargı sistemlerinin kalkınma süreci ile yete

rince uygunluk sağladığını ve bunu geliştirici nitelikte olduğunu 

öne sürmek güçtür. Bu nedenledir ki, Türk yargı sistemi bir bütün 

olarak ele alınmak ve yargı kurum ve kurulları yönetim, işletim 

ve personel açılarından iyileştirilmek durumundadır. 

- Yargı, Devleti temsil eden yargı organlarının hukuk düze

nini korumaya ve kişiler arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemeye 

yönelik çalışmalar biçiminde tanımlanabilir. Ülkemizde yargı; 

Anayasa yargısı, Adli yargı, İdari yargı, Mali yargı ve Askeri 

Yargıyı da kapsamaktadır. 

- Planlı dönemde, hızlı, nitelikli, ekonomik ve adil bir 

yargı düzenin sağlanabilmesi, gerekli kurumlar, kurallar, perso

nel, araç ve gereç yönünden gereksinmeler karşılanamadığından 

yeterli düzeyde gelişmemiştir. 

- Adli Yargı kuruluşlarında 3 471 hâkim, 1 906 savcı ve 11 

906 yardımcı personel (başkâtip, zabıt kâtibi, icra memuru, 

mübaşir) görevli bulunmaktadır. 

- Günümüzün hızlı değişen koşulları ve dengesiz sosyo-ekono-

mik gelişme; suçluluk oranlarında, suç türlerinde ve bireyler 

arasında çekişme sayılarında giderek büyüyen oranlarda artışlara 

neden olmuştur. 
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- İlk hüküm mahkemelerinde; 1966-1976 yılları arasında iş 

hacmi; Ağır Ceza Mahkemelerinde % 41,8 toplu basın işlerinde % 

227, Asliye Ceza İşlerinde % 46, Asliye hukuk işlerinde % 42, iş 

mahkemelerinde % 353, İcra işlerinde de % 97 ve Cumhuriyet Savcı¬ 

lığında % 34 oranında artmış bulunmaktadır. Mevcut mahkeme ve 

personel sayısı, gereksinmeleri karşılamaktan çok uzaktır. 

- Her mahkemenin bir yıl içinde bakabileceği normal iş sayı¬ 

sı, yargı hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesinin sağlanabilmesi 

açısından Adalet Bakanlığı ile Yüksek Hakimler Kurulu tarafından 

şöyle saptanmış bulunmaktadır. 

- Ağır Ceza 250, Asliye Ceza 500, Sulh Ceza 1000, Trafik 

Mahkemeleri 4000, Sorgu Hakimlikleri 300, Ticaret Mahkemeleri 

350, Asliye Hukuk 750, Sulh Hukuk 1200, İş Mahkemeleri Münferit 

davalardan 400, Seri davalardan 700, İcra Hakimlikleri Hukuk 

davalarından 500, Ceza davalarından 1000 ve Tapulama Hakimlikle¬ 

rin de 500 iş. 

- Gelen iş sayısı belirtilen sayıların yüzde 50'sini aşması 

halinde yeni bir mahkeme kurulması yoluna gidilmektedir. Buna 

göre yeniden, her düzeyde toplam 311 mahkeme kurulması gerekmek¬ 

tedir . 

- Ağır Ceza Mahkemelerine bir Başkan ve iki üyenin katılması 

söz konusu olduğuna göre şu anda 363 hakime, ileriye dönük 5 yıl¬ 

lık perspektifte ise 1042 hakime daha gereksinme duyulmaktadır. 

- Öte yandan bu olumsuz gelişme doğal olarak Yargıtaya da 

büyük yükler getirmiş, Yargıtayda daire ve personel sayısının 
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artırılması, 1803 sayılı Af Yasası ve Sulh Mahkemelerinin karar¬ 

larına ilişkin düzenlemeler dahi soruna çözüm olmamıştır. 

- Mahkemelerin kurulmasına ilişkin tek bir çerçeve yasa 

bulunmaması yargı hizmetinin arzu edilen hız ve etkinlikte yürü¬ 

tülmesini engellemektedir. 

- Ceza ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunları ile Ceza ve 

Medeni Kanun gibi ana kanunların, günümüzün koşullarına uymayacak 

kadar eski hükümler taşıması, işlevlerin abartılmış olması, Adli 

yargının etkin, hızlı ve ekonomik işlemesini olumsuz yönde etki¬ 

lemektedir . 

- Her ne kadar Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu, Ceza Kanunu ve Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununda, deği¬ 

şiklikler yapılmış ise de, bu gelişmenin bir bütünlük içinde 

olduğu söylenemez. Bu arada zaman zaman yeni bir Medeni Kanun 

düzenlenmesi söz konusu edilmiş, komisyonlar oluşturulmuş, uzun 

süre çalışan komisyonlarca hazırlanan metinler kanunlaşma olanağı 

bulamamıştır. 

- Kuruluş kanunu bulunmadığından Adalet Bakanlığının amacı, 

örgüt yapısı, görev, yetki ve sorumlulukları, açık ve yeterli bir 

biçimde belirginleşmemiştir. Bakanlıkta ana görevler, yetkili 

Cumhuriyet Savcıları ve Hakimler eliyle yürütülmeye çalışmakta 

mevcut örgüt biçimi, kuruluş amacına uygun düşmemektedir. 

- Yargı sistemi içinde gerek hakim ve savcılar, gerekse 

diğer yardımcı personel açısından meslek içi eğitime yeteri kadar 

önem verilmemiştir. 
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- Mahkeme binalarının nitelik ve nicelik yönünden yeterli 

olmaması, kira ile tutulan yerlerde adalet dağıtımı, araç ve 

gereç donatımında karşılaşılan zorluklar ve her mahkemede bütün 

kanunları, dergi ve hukuk kitaplarını içeren bir kitaplığın 

bulunmaması sorun olma durumunu sürdürmüştür. 

TABLO-1: YARGI KURULUŞLARI 

Mahkemeler 

Ağır Ceza 

Asliye Ceza (*) 

Sul Ceza (*) 

Trafik 

Ticaret 

Asliye Hukuk (*) 

Sulh Hukuk (*) 

İŞ 

İcra 

Tapulama 

Mevcut 

Sayı 
Hemen Kurulması 

Gereken 

161 26 

374 52 

125 (Bağımsız) + 
133 60 

5 1 

13 5 

452 48 

125 (Bağımsız) + 
125 40 

5i 16 

22 30 

101 30 

5 Senelik 
Gereksinim 

102 

126 

164 

3 

28 

136 

120 

28 

131 

(*) Ağır ceza merkezlerinde bulunanlar da dahil. 

- Adaletin tam olarak gerçekleşmesinde bilimsel katkısı çok 

önemli olan Adli Tıp Müessesesi, mali olanaksızlık nedeniyle, 

gerekli modern teknik araç ve gereçten yoksun olduğu gibi 

kuruluşun şubelerinde, personel boşluğu bulunmaktadır. Bu arada 

bir çok şubenin de kapalı olması sonucu işler incelenememekte, 

adalet dağıtımında sonucu etkileyen teknik bilgiler yargı merci¬ 

lerine zamammda ulaşamamaktadır. Morg Müdürlüğü, Müşahade Müdür- 
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lüğü gibi Adli Tıp Kurumunun ana uzmanlık dalları doldurulamadı- 

ğmdan dışardan atanan bilirkişilerce yapılan işlemler Devlete 

pahalıya mal olduğu gibi istenilen sonuç da elde edilememektedir. 

- 4664 sayılı Adli Sicil Kanunu da günün gereksinmelerine 

cevap verememektedir. Son yıllarda gelen iş sayısının sürekli 

olarak artması sonucu, bunların sıraya konulması ve bülten halin¬ 

de bastırılması gecikmiştir. Adli sicil belgesi tesisinin, insan 

gücüne dayalı olarak yapılması ve kadro azlığı nedeniyle 4 

milyona yakın fişin işlemi yapılamamıştır (3). 

Türk yargısındaki sorunları çözmek için Dördüncü Plan 

döneminde şu ilke ve tedbirler öngörülmüştür. 

- Hüküm mahkemeleri ile Yargıtay arasındaki davaları azalt¬ 

maya yönelik çalışmalar çerçevesinde Üst Mahkemeler kurulması ve 

Yargıtaym içtihat mahkemesi olarak görev yapması sağlanacaktır. 

- Mahkemeler Kuruluş Kanunu, görev ve yetkilerin belirlen¬ 

mesi için en kısa sürede çıkarılacaktır. 

- Adli Yargı örgütünün normal çalışma düzeyine getirilmesi 

için her işe yetki verilmesi kaldırılacak ve "tabii hakim" ilke¬ 

sine uygun düzenlemeler yapılacaktır. 

- Hukuk mahkemelerinde davaların uzama ve çoğalma nedenle¬ 

rinden biri olan Sulh-Asliye ayırımının kaldırılması ve davaların 

türü ve niteliğine göre yargılama usullerinin düzenlenmesi sağla¬ 

nacaktır . 

(3) IV.Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983 DPT Yayın No: 1664 
Ankara-1979, 479, 480, 481, 482. 
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Tüm Asliye mahkemeleri üç hakim yerine tek hakimli mahkeme 

haline getirilecektir. 

- Anayasanın öngördüğü "Hakimler Kanunu" çıkarılacak ve bu 

düzenlemede, görev, yetki ve sorumluluk, atama, görev yerlerinin 

değiştirilme usulleri, soruşturma, yargılama, disiplin ve özlük 

işlerine ait işlemler günün koşullarına göre belirlenecektir. 

- Suçun önlenmesi ve suçlunun ıslahı amacını taşıyan ceza 

politikası, Türk Ceza Kanununda sosyal yapıya ve ekonomik 

gelişmeye uyum sağlamak amacıyla; 

1- Kabahat niteliğindeki eylemlerin ceza mevzuatından 

çıkarlması, 

2- Kalkınma Planlarını öngördüğü ekonomik kamu düzeni aley¬ 

hine işlenen mali, ekonomik ve ticari suçlar için yeni düzenleme¬ 

lere gidilerek etkin cezaların saptanması, 

3- Para cezaları sisteminin günün koşullarına göre etkili 

bir biçimde düzenlenmesi gerçekleştirilecektir. 

- Toplumun değişen yapısına ve gereksinmelerine uyum sağla¬ 

mak amacıyla Medeni Kanun tümüyle ele alınacak ve yeniden düzen¬ 

lenecektir . 

- Hukuk ve Ceza Usulu Muhakemeleri Kanunları dava sayısını 

azaltacak ve dava uzamalarını engelleyecek biçimde düzenlenecek¬ 

tir. 
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- Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının meslek öncesi eğitiminde 

staj mahkemeleri kurulacak, meslek içi eğitim ve yetiştirilmeleri 

sağlanacaktır. 

- Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunun ivedi olarak çıka¬ 

rılacaktır. Adliye binaları ve cezaevlerinin uzun dönemde, çağın 

gerekleri ile uyumlu niteliklere kavuşturulması amaçlanacaktır. 

- Çocuk suçluların hukuki ve sosyal durumları incelenecek, 

Çocuk Mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yargılama usulü hakkm- 

daki tasarının ivedi olarak yasalaşması sağlanacaktır. 

- Adli Tıp Kurumu tıbbi ve teknolojik gelişmeler göz önünde 

bulundurularak günün gereksinmelerini karşılayacak biçimde yeni¬ 

den düzenlenecek, artan iş sayısı Tıp Fakültesi bulunan illerde 

şubeler açmak suretiyle yayılacaktır. 

- Adli yargıya bağlanacak Adli Zabıta örgütünün kurulması 

yasallaştırılacaktır. 

- Çıkarılan Yasalar karşısında günün gereksinmelerine cevap 

veremez hale gelen adli sicil kan mu yeniden düzenlenecek, yığı¬ 

lımın kaldırılmasını sağlamak -maçıyla mekanizasyon dönemine 

ivedi olarak geçilecek, adli sicil işlemlerinde ciddiyet, gizli¬ 

lik, sürat ve güvenilirlik asıl olacaktır. 

- Büyük kitleleri ilgilendireı konularda çıkan uyuşmazlıklar¬ 

da verilen yargı kararlarının sürekli ve yerleşik hal almasından 

sonra idarenin uyuşmazlığı sürdürmemesi sağlanacak, uzlaşma yöne¬ 

timinin kapsamı genişletilecektir 
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- Uyuşmazlıkları mahkeme önüne gelmeden çözümleyecek yetki¬ 

lerle donatılacak bir "Devlet Avukatlığı Kurumu" oluşturulacak, 

kurum etkinliğini ve sağlıklı çalışmasını öngören yöntem ve 

koşullara kavuşturulacaktır. 

- Adli, idari ve askeri yargı kurumlan arasında meydana 

gelen görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen Uyuşmazlık 

Mahkemesinin Yasası, Anayasa hükümleri çerçevesinde düzenlenecek¬ 

tir (4) . 

3- BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1985-1989) 

Beşinci Planda adalet hizmetlerinde sorunlar konusuna 

değinilmeden doğrudan doğruya şu ilke ve politikalar öngörülmüş¬ 

tür . 

- Yargıtayın ağır işyükünün hafifletilmesi ve içtihat mahke¬ 

mesi olarak görev yapmasını sağlamak amacıyla ilgili yasalarda 

değişiklikler yapılacak ve üst mahkemeler kurulması gerçekleşti¬ 

rilecektir . 

- Adli Yargı Mahkemeleri Kuruluş Kanunu hazırlanarak yasama 

organına sunulacaktır. 

- Hakim ve cumhuriyet Savcıları ile Avukatların meslek önce¬ 

si ve meslek içi eğitimlerinin en iyi biçimde sağlanabilmesi için 

"Eğitim Merkezi" kurulacaktır. 

- Mahkeme binaları ile bunların teftiş ve standardizasyonu¬ 

nun yargı görevine yaraşır bir düzeye getirilmesi sağlanacaktır. 

(4) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983),s.482,483,484. 
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- "Medeni Kanun Komisyonu" çalışmaları en kısa sürede sonuç¬ 

landırılıp değerlendirilerek gerekli yasal düzenlemeler yapıla¬ 

caktır . 

- Nizasız yargı işlerini dava konusu olmaktan çıkaran bu 

konularda basit ve hızlı kararlar vermeyi mümkün kılan "Nizasız 

Yargılama Usulü Kanunu" çıkarılması üzerinde çalışmalar yapıla¬ 

caktır . 

- Yargı organlarının uyguladığı temerrüt faizi oranları 

alacaklıyı mağdur etmeyecek yeni bir düzene kavuşturulacaktır. 

- İyi halli hükümlülerin daha serbest şartlar içinde çalış¬ 

maları ve ıslah edilmeleri amacına yönelik olarak, iş esası 

üzerine kurulu ceza infaz kurumlan artırılacak, mevcut iş yurdu 

çalışmaları genişletilecek, hükümlü ve tutukluların iş güçleri 

değerlendirilecektir (5). 

4- ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1990-1994) 

Altıncı Planda adalet hizmetlerinde sorunlar konusuna 

değinilmeden doğrudan doğruya şu ilke ve politikalar öngörülmüş¬ 

tür . 

- Yargı sisteminin hızlı, nitelikli ve adil sonuç almaya 

elverişli bir düzene kavuşturulabilmesi için personel, yapı, araç 

ve gereç bakımından iyileştirilmesi esas olacak, kurumlar ve 

hukuk kuralları bu esasa göre geliştirilecektir. 

(5) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1985-1989 DPT Yayın No: 
1974, Ankara-1985, s.172. 
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- Yargı mesleğinin özendirici hale getirilerek adli ve idari 

yargıdaki hakım-savcı açığının kapatılması ile meslek personeli¬ 

nin eğitimi ve meslekte kalıcılığın sağlanması için gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır. 

- Genel olarak ihtilafları azaltıcı ve davaları süratle 

çözüme bağlayıcı yönde mevzuat iyileştirmeleri yanında, uygulama¬ 

ya kolaylık sağlayacak emsal kararların bilgisayarlarda depolan¬ 

ması, uzlaşma sisteminin yaygınlaştırılarak işlerlik kazandırıl¬ 

ması Plan döneminde gerçekleştirilecektir. 

- Üst yargı organlarının iş yüklerini kendi içinde dengele¬ 

mek, özellikle Yargıtayın bir içtihat mahkemesi halinde çalışma¬ 

sını sağlamak amacıyla yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

- Ceza İnfaz Kurumlarmın, hükümlüleri topluma yeniden 

kazandırıcı ve sistem dışına çıkılmasını önleyici yönde gelişti¬ 

rilmesi ve iyileştirilmesine özellikle çocuk hükümlülerin ıslahı 

ve yetiştirilmesine önem verilecektir. 

- Adli sicil kayıtlarının modern usullerle tutulması ve 

izlenmesi sağlanacaktır (6). 

5- 1993 YILI PROGRAMI 

Davalarının uzaması konusuna genellikle programlarda da 

aynen planlardaki hükümler çerçevesinde yer verilmiş bulunmakta¬ 

dır. Buna bir misal olarak güncel olduğu için 1993 yılı programı¬ 

nı örnek olarak verebiliriz. 

(6) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı DPT Yayın No: 2174, Ankara- 
1989, s.325. 
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1993 Yılı Programının Kamu Hizmetlerindeki Gelişmeler Baş¬ 

lığı altında konuyla ilgili olarak şöyle bir değerlendirmeye yer 

verilmiştir: 

Adalet hizmetlerinde kaydedilen gelişmelere rağmen yargı 

kuruluşlarının iş yükünde artış görülmekte, hakim savcı ve 

yardımcı adalet personeli açığı önemini korumaktadır. 

Adli ve idari yargıda gecikmeleri önlemek, artan iş yükünü 

dengelemek ve mesleği özendirmek üzere başlatılan çalışmalar 

sürdürülmektedir (7). 

II- KALKINMA PLANLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ 

Günümüz devleti XIX.yüzyıl Batı Avrupa Ülkelerinde olduğu 

gibi kişinin salt güvenliğini sağlayan Jandarma Devleti değildir. 

Günümüz devleti Anayasada da ifadesini bulan Sosyal Devlettir. 

Sosyal Devlet (Welfare State); herkese insan haysiyetine yakışır 

asgari bir hayat düzeyi sağlamaya ve kişilerin refahını arttırma¬ 

ya çalışan ve bu amaçla ekonomiye ve sosyal hayata müdahale eden 

devlettir. Bu müdahale doğmatik sezgilere dayalı olmamalı, planlı 

olmalıdır. Bu planlamayı yapan organ Devlet Planlama Teşkilatı¬ 

dır. Çağdaş bir hukuk sistemine sahip olamamamız, Devlet Planlama 

Teşkilatının yaptığı planların başarıya ulaşma şansını en azından 

düşürmektedir. Bu nedenle adalet hizmetlerine III üncü Plandan 

itibaren yer verilmesi bir eleştiri konusudur. Bir memleketin 

ekonomik düzeninin sağlamlığı ve kalkınmasının hızlı ve dinamik 

olması ancak sağlam bir hukuk düzeninin kurulmasıyla 

(7) 1993 Yılı Programı 4.11.1992 gün ve 21395 sayılı Mükerrer 
R.G., s.108. 
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mümkündür. Bu nedenle sağlam bir hukuki düzen kurulmadan ekonomi¬ 

nin sağlamlığı ve kalkınmanın hızlı ve dengeli bir şekilde 

olacağı düşünülmemelidir. Bu nedenle adalet hizmetlerine birinci 

plandan itibaren yer verilmesi uygun olurdu. Çünkü hukuk kuralla¬ 

rı içerikten yoksun, toplumun ihtiyaçlarını tatmin edemeyen 

kurallar manzumesi olmayıp toplumu her yönden ileri götürücü bir 

fonksiyona sahip olmuş bulunmaktadır. 

Davaların uzamasının önlenmesi Türk Yargısında var olan 

yapısal krizin önlenmesiyle mümkün olacağı düşünüldüğünden 

kalkınma planı ve yıllık programlarda, mevcut yargının ıslahı 

amacıyla öngörülen politika ve tedbirlerle davaların uzamasının 

önlenmesi sınırlı kalacaktır. Köktenci ilke ve politikalar 

öngörülmezse davaların uzaması konusu yine kalkınma planı ve 

yıllık programlara girecektir. 

Ayrıca planın ve planın uygulamadaki en önemli hukuki aracı 

sayılan programlarla öngörülen politika ve tedbirler yetersiz 

olsa da plan kamu kesimi için emredici, özel sektör için yol 

gösterici ve destekleyici (8) olduğundan plan ve programda 

öngörülen politika ve tedbirlere uymayan kamu görevlileri hakkın¬ 

da işlem yapılması gerekir. Ne kadar politika ve tedbirler 

getirilirse getirilsin eğer bu uygulamaya geçirilemiyor ve bundan 

dolayı bir müeyyide yoksa kalkınma planı ve yıllık programların 

bir iyiniyet mektubundan farkı kalmaz. Mesela Beşinci Kalkınma 

Planında "Nizasız yargı işlerini dava konusu olmaktan çıkaran bu 

konularda basit ve hızlı kararlar vermeyi mümkün kılan "Nizasız 

(8) Bu konuda çok geniş bir bilgi için Bkz.Tan Turgut,Planlamanın 
Hukuki Düzeni TODAIE Yayınları No:154, Ankara-1976 s.151 v.d. 
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Kaza Yargılama Usulü Kanunu" çıkarılması üzerinde çalışmalar 

yapılacaktır." şeklindeki ilke 1985 yılı Programında 'yer almasına 

rağmen 1986 Yılı Programı İcra Planı Uygulama Raporunda şu ifade 

yer almaktadır. "Tedbir konusu ile ilgili olarak program dönemin¬ 

de bir ilerleme kaydedilmemiştir. Adalet Bakanlığı çekişmesiz 

yargılama usulünün Kara Avrupasmda ve özellikle B.Almanya'daki 

uygulama durumunun araştırıldığını bildirmiştir" denilmektedir 

(9). Beşinci plan bitmesine rağmen bu konuda somut hiç bir adım 

atılmaması düşündürücüdür. 

Üçüncü Plandan itibaren her kalkınma planında davaların 

uzamasının önüne geçileceği belirtilmiştir. Kalkınma planının 

uygulamadaki hukuki aracı sayılan programlarda davaların uzaması¬ 

nın nasıl önüne geçileceği ayrıntılı bir şekilde gösterilmesi 

gerekirken bunun yapılmaması bir eksikliktir. Genellikle kalkınma 

planındaki politika ve ilkelere benzer hükümlere yıllık program¬ 

larda da yer verilmiştir. 

Şurası da bir gerçektir ki davaların uzamasının önüne 

geçileceği prensibi büyük olasılıkla Yedinci Planda tekrar yer 

alacaktır. İleride anlatılacağı üzere Türk Yargısında davaların 

uzaması olayı kaçınılmaz bir şekilde önlem alınmasını gerektire¬ 

cek şekilde kendisini hissettirmektedir. Eğer programlarda 

davaların uzamasının nasıl önüne geçileceği somut bir şekilde 

gösterilir ve kalkınma planı ve yıllık programlar müeyyidesiz 

kurallar (lex imperfactia) olmaktan kurtarılabilirse bu sorun, 

çözümlenebilecektir. Ayrıca kalkınma planları ve yıllık program- 

(9) 1986 Yılı Programı İcra Planı Uygulama Raporu Yayın No: DPT 
2094, KB: 518, Ankara 1987 s.168. 
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larda öngörülen ilke ve politikaların doğru olması şarttır. Örne¬ 

ğin adli sabıka kayıtlarının, kişinin yeni bir suç işleme konu¬ 

sundaki hassasiyetini yok etmesi ve adeta kişiyi yeni bir suç 

işlemeye zorlaması nedeniyle suç işlemeyi artırdığı ve davaların 

uzamasına sebep olduğu halde; Altıncı Planda "Adli sicil kayıtla¬ 

rının modern usullerle tutulması ve izlenmesi sağlanacaktır" 

şeklindeki hüküm bu gerçekle çelişmektedir. 

Bu arada davaların uzamasını önlemek bakımından yetersiz de 

olsa Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı konumuz açısından daha 

doyurucu bulunmaktadır. Sonuç olarak DPT'na adalet hizmetlerinde¬ 

ki sorunlara çözüm önerileri geliştirmekte daha fazla görev 

düştüğü anlaşılmaktadır. 
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DAVALARIN UZAMASININ SEBEPLERİ 

En genel hatlarıyla ifade etmek gerekirse davaların uzaması¬ 

nın sebepleri şunlardır: 

1- Mahkemeler Teşkilatı İle İlgili Sebepler 

2- Hakim ve Savcılarla İlgili Sebepler 

3- Mahkemelerde Çalışan Adalet Personeli İle İlgili Sebepler 

4- Yüksek Mahkemelerle İlgili Sebepler 

5- Avukatlarla İlgili Sebepler 

6- Kanunlarla İlgili Sebepler 

7- Adli Tatil İle İlgili Sebepler 

8- Dava Adedinin Çokluğu İle İlgili Sebepler 

9- Adli Tebligat İle İlgili Sebepler 

10- Bilirkişi İle İlgili Sebepler 

11- Adalet Bakanlığı İle İlgili Sebepler 

12- Diğer Sebepler 

1- MAHKEMELER TEŞKİLATI İLE İLGİLİ SEBEPLER 

Ülkemizde mahkemelerin kuruluşuna dair oldukça fazla kanun 

vardır. Bu mahkemeler hakimlerimiz içerisinde ihtisaslaşma olma¬ 

dığı için kaldırılması gereken mahkemelerdir. Çünkü ihtisas 

mahkemelerinin kurulabilmesi için o mahkemenin hakiminin uzman 

olması olmazsa olmaz (Conditio sine qua non) bir şartdır.Bir 

yerdeki birden fazla mahkemler arasında isim farklılığı varsa 

mahkemeler arasındaki uyuşmazlık görev uyuşmazlığı olduğu halde, 

ismi aynı olan mahkemeler arasındaki münasebet iş bölümü münase- 
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betidir. Dolayısıyla ismi yalnızca mahkeme olan mahkemelerin 

kurulmasıyla görev uyuşmazlıkları ile boş yere vakit kaybedilme¬ 

miş olur. Denilebilir ki bazı ihtilaflar önemlidir, dolayısıyla 

bu ihtilafları çözmek için ayrı mahkemeler kurulmalıdır. Eğer bu 

mantık doğru ise insanın hayat hakkı, diğer bütün haklardan 

faydalanabilmek için bir ön şart olup, bu hakka saldırı diğer 

bütün haklara saldırı demek olduğundan yalnızca adam öldürme 

suçlarına bakan cinayet mahkemeleri kurulması gerekirdi. 

Yine bugün devlet güvenlik mahkemelerinde, ağır ceza 

mahkemelerinde , çocuk mahkemelerinde ve asliye ticaret 

mahkemelerinde toplu mahkeme usulü uygulanmaktadır. Toplu mahkeme 

usulü, hakim ne kadar çok olursa adalet daha iyi dağıtılır 

fikrinden gelir. Birlikte müzakere, kararların daha gerekçeli 

olabilmesini sağlar. Toplu mahkemede "karşılıklı denetleme" 

vardır. Böylece hakimlerin tarafsızlığı da temin edilmiş olur. 

Toplu mahkemeler, üyelerini dış etkilere karşı korur. Genç 

hakimlerin kıdemlilerle birlikte çalışmaları suretiyle 

yetişmelerini mümkün kılar. Toplu bir mahkeme (heyet) adalete 

saygıyı sağlamak için zaruri itibarı temin eder. 

Genellikle toplu hakimlerden kurulan mahkemelerin daha 

teminatlı olduğu, verilecek kararların daha adil olacağı inancı 

vardır. Bir karara varmadan evvel yapılan "müzakere" sadece 

faydalı değildir. Adli kararlar için zaruri olup, müzakere ise 

ancak toplu mahkemelerde mümkündür. Toplu mahkemelerdeki 

müzakere, adaletin kendisini tenkit işlevine tabi tutması 

demektir ve zarureti açıktır. Diğer yandan mesela üç hakimden 

oluşan toplu bir mahkemede, bu üç hakimin bilgisini ve 
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tecrübelerini bir araya getirmeleri, tek hakimin varacağı 

sonuçtan daha iyi sonuçlara varmalarını sağlayabilecektir. 

Toplu mahkeme usulüne taraftar olanlara göre böyle 

mahkemenin hakimleri kendilerini daha kuvvetli hissederler. Çünkü 

birlik kuvvet demektir. Kaldı ki, iktidar için bir heyet ile 

mücadele etmek tek hakim ile mücadele etmekten çok zordur. 

Hükmetmek için kural "bölünüz, hükmedersiniz" olduğuna göre bir 

topluluğu bölmekle, ona katılanların adedini azaltmak arasında 

fark olmadığına göre iktidarın tek hakimli mahkemelere tesir 

etmesi daha kolay olacaktır (1). 

Ancak, toplu mahkemelerde bir başkan bulunmaktadır. 

Erem'in de belirttiği üzere başkan kavramı ile adalet kavramını 

bir arada kabul etmekte güçlük vardır. Ancak idari kurullar için 

başkan kavramı makuldur. Bu düşünce dahi toplu mahkemeler 

usulünün isabetsizliğini gösterir (2) . 

Türk Ceza Kanununun kabul ettiği usule göre oy çokluğu ile 

karar verilmektedir. Eğer oylar dağılacak olursa CMUK'nunun 385 

inci maddesi gereği sanığın aleyhine olan oy, kendisine en yakın 

olana katılmak suretiyle oy çokluğu sağlanmış bulunacaktır. Böyle 

bir usulde ise çoğunluk yapay bir yolla sağlanmış demektir. 

Böylece oylar dağılınca en aleyhe olan oy'un, kendisine en yakın 

ile birleştirilerek sağlanan gerçek bir oy çokluğu değildir. Bu 

işlemin gerekçesi en aleyhe olan oy'un, orta oy ile 

birleştirilerek sanık lehine neticeye varıldığıdır. Erem'in de 
(1) Bkz.Erem Faruk, Ceza Usulü Hukuku, A.Ü.H.F. Yayınları No: 

231 Ankara, 1968, s.87 vd. 
(2) Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.88, 
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belirttiği gibi eğer sanık lehine neticeye gitmek kural ise daha 

fazla gidilmeli, ortadaki oy, sanığın en lehinde olan oyla 

birleştirilmeliydi. Bütün bu meseleler adalette oylama 

ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Halbuki oylama, adalete ulaşma 

yollarından değildir. Bunun içinde toplu mahkeme usulü terk 

edilmelidir. Tek olmadıkça bir kimseye, gerçekten "hakim" demeğe 

imkan yoktur (3). 

Toplu mahkemelere karşı, Bentham şu kanaati öne sürmektedir: 

Hakimlerin göstereceği ihtimamın derecesi, onların mesuliyetle¬ 

rine bağlıdır. Halbuki toplu mahkemelerde mesuliyet dağılır. 

Toplu mahkemelerde vazifenin bir başkasına yüklenmesi olayına 

rastlanmaktadır. Toplu mahkemelerde bir başkan bulunacaktır. Bu 

suretle ortaya bir tâbiyet ilişkisi çıkar. "Başkanı kazanınız, 

onun peşinden gidenleri de kazanırsınız" sözü bu sakıncayı ortaya 

koymaktadır. Toplu mahkemelerde hakimler davadan daha kolay 

çekilmek imkanına sahiptirler. Bu suretle hakim kendini tehlikeye 

atmamaya temayül edecektir. Tek hakimli mahkemelerdeki sür1 at ve 

tasarruf toplu mahkemelerde yoktur (4). 

Tek hakim usulune en iyi misal İngiltere gösterilebilir. 

İngiltere'de bu usul ile hakimlere daha fazla maddi imkanların 

sağlanması mümkün görülmekte ve ayrıca tek hakimde mesuliyetin 

daha fazla olduğu sonucuna varılmaktadır. Ortada kim tarafından 

verildiği bilinmeyen bir hüküm değil, kim tarafından verildiği 

belli olan bir hüküm vardır. Az hakime ihtiyaç duyulduğu için en 

iyilerini seçebilmek imkanı hasıl olmuştur. Topluluk ehliyete 
(3) Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.89. 
(4) Bkz.Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.89, Bilhassa Dipnot 3. 
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delalet etmez, zira kötülük değil daima iyilik topluluk içinde 

kaybolmuştur. Toplu mahkemelerde gerçek bir tartışmanın yapıla¬ 

bildiği de iddia edilemez. Zira toplu mahkeme çoğu defa başkanın 

veya raportörün kanaatına göre karar verir (5). 

Tek hakim sistemine taraftar olanlar toplu mahkemelerde hiç 

bir hakimin konuyu derinleştiremediğini, yüzeysel tartışmalarla 

yetindiklerini kabul ederler. Erem'in belirttiği gibi toplu 

mahkemelerin kararları hakim adedi arttıkça "gayri şahsi hüküm" 

vasfı artan kararlardır. Kararlar ister oybirliği, ister 

oyçokluğu ile olsun, buna katılan hakimlerin şahıslarından ayrı 

bir nitelik taşır. Tek hakimin kararı ise belli bir insanın 

verdiği karardır. Önemli olan "Mahkeme" değil "Hakim"dir. 

Örneğin, "Ağır Ceza Mahkemesi" deyimi anlamsızdır. "Ağır Ceza 

Hakimliği" denilmelidir. "Hüküm" kadar "Hakim"inin bilinmesini 

gerektiren hiçbir karar düşünülemez. Sorumsuzluk, anonima "meslek 

bıkkınlığı" doğurur. Bu adli işlem de "olağanüstü" bir tehlikedir 

(6) . 

Toplu mahkemeler hakimler arasında müzakere ortamının 

kurularak adaletin daha iyi tecelli etmesi için kurulmasına 

rağmen, Erem'in de belirttiği üzere, memleketimizde toplu mahkeme 

sadece ismen böyledir. Kaldı ki şeklen ve dış görünüşü bakımından 

toplu mahkeme, gerçekte tek hakimin karar vermesi, diğerlerinin 

ona sadece itimata göre katılması yolundaki pek garip usulün asıl 

kararı vermiş olanı gizlemekle tek hakim usulünün faydasını da 

yok ettiği görülmektedir (7). 

(5) Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.89 vd. 
(6) Erem, Ceza Usulü Hukuku, s. 90, Bilhassa Dip Not 5. 
(7) Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.90. 
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Toplu ceza mahkemelerinde mahkeme, sanık ile hakimler 

arasında bir "tampon bölge" oluşturmaktadır. Halbuki kararı 

mahkeme değil "hakim" vermelidir. Tek hakimli ismi yalnızca 

mahkeme olan mahkemelerin kurulmasıyla toplu mahkemelerdeki iki 

hakim boş kalacak, bu hakimler ya hakimi olmayan mahkemelere 

atancak ya da bunlar için yeni mahkemeler kurulacaktır. Böylece 

kadro genişlemiş olmayacak, aynı hakimlerle dava daha hızlı 

görülecektir. 

Yukarıda anlatılan hususların ne derece doğru olduğunu 

aşağıdaki tablolar gayet açık bir şekilde göstermektedir. 
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TABLO-2: İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİNE GELEN, KARARA 
BAĞLANAN VE GELECEK YILA DEVREDİLEN DAVALAR 

(1988-1991) 

Mahkemeler Yıllar 
Gelen 
Dava (8) 

Kara Bağlanan 
Dava 

Gelecek 
Yıla Devir 

1988 2.191 1. 652 539 
Devlet Güvenlik 1989 2.760 1.515 1.245 
Mahkemesi 1990 3 . 907 2.505 1.402 

1991 4 . 506 3 . 038 1.468 

1988 65 .538 40.693 24.845 
1989 57.755 33.899 23.856 

Ağır Ceza 1990 53.863 31.870 21.993 
1991 52.539 32.209 20 .330 

1988 1.001.615 799.578 202.037 

1989 559.678 384.465 175.213 
Sulh Ceza 1990 515.993 353.620 162.373 

1991 493.206 351.845 141.361 

1988 36.131 35.116 1.015 
1989 8 .495 8 .136 359 

Trafik 1990 8.601 8.295 306 
1991 9.334 9.276 58 

1988 189.975 141.584 48.391 
İcra Tetkik 1989 214.674 160.339 54.335 

Mercii (Ceza) 1990 249.604 184.266 65.338 

1991 341.855 218.263 92.592 

1988 3 .796 2.162 1. 634 

1989 5 .358 3.179 2 .179 

Çocuk Mahkemeleri 1990 5.320 2.813 2.507 

1991 6.547 3 . 524 3 . 023 

Kaynak: Adalet Bakanlığı, DİE. 

(8) Daha önceki yıllardan gelen davaları da kapsar. 
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TABLO-3: İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİNE GELEN, KARARA 
BAĞLANAN VE GELECEK YILA DEVREDİLEN DAVALAR 

(1988-1991) 

Mahkemeler Yıllar 
Gelen 
Dava (9) 

773.200 
789.968 
752.532 
721.078 

Kara Bağlanan 
Dava 

433.293 
432 . 000 
432.115 
415.521 

Gelecek 
Yıla Devir 

Asliye Hukuk 

1988 
1989 

1990 
1991 

339.907 
354.968 

320 .417 
309.557 

1988 37.742 23.409 14.333 
1989 39.400 23.465 39.402 

Ticaret 1990 41.216 24.701 37.436 
1991 43 . 920 25.890 43 .602 

1988 87.378 58 . 931 28 .447 
1989 90.387 50 . 985 39.402 

±Ş 1990 96.530 59.094 37.436 
1991 103.072 59.470 43 . 602 

1988 580.732 436 . 897 143 . 835 
1989 521.644 397.621 124.023 

Sulh Hukuk 1990 558.260 423.213 135.047 
1991 532.177 418.380 113.797 

1988 214.044 81.504 132.540 
1989 196.134 66.265 129.869 

Kadastro 1990 182.920 67.311 115.609 
1991 170.243 66.235 104.008 

1988 122.061 92 . 638 29.423 
İcra Tetkik 1989 116 .294 88.589 27.709 
Mercii (Hukuk) 1990 108.173 84.176 23.997 

1991 117.530 89.972 27.558 

Kaynak: Adalet Bakanlığı, DİE . 

(9) Daha önceki yıllardan gelen davaları da kapsar. 
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Bu tablo Türk Yargısının nasıl bir krizde olduğunu gösterme¬ 

ye yeterlidir. Devlet İstatistik Enstitüsü ve Adalet Bakanlığı 

istatistikleri geçen yıldan artakalan, yıl içinde açılan ve yine 

yıl içinde karara bağlanan dava sayılarını göstermektedir. Bu 

bilgilerden yararlanarak birtakım varsayımlar altında ortalama 

yargılama süresinin (dar anlamda dava süresinin) hesaplanmasına 

yarayan şöyle bir bağıntı türetilebilir (10). 

(2.x + y-z) 
T =  . Yıl 

(y+z) 

T = Ortalama Yargılama Süresi 

X = Geçen Yıldan Artakalan Dava Sayısı 

y = Yıl İçinde Açılan Dava Sayısı 

z = Yıl İçinde Karara Bağlanan Dava Sayısı 

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğünce 

her yıl periyodik olarak yayınlanan Adalet İstatistikleri 
yayınında, mahkemelerin iş yükü, ortalama yargılama süreleri ve 

verimlilik oranlarına yer verilmektedir. 

2x + y-z 
Ortalama Yargılama Süresi M = x 360, 

y+z 

Sistem Çıktısı z 
Verimlilik Oranı ise V =   =  

Sistem Girdisi x + y 

formülleriyle hesaplanmaktadır (11). 

(10) Korkmaz Adil, Yargının Hızlılığı, MPM, Verimlilik (Aylık 
Bülten) Cilt: 17 Sayı: 10 Ekim 1988 s.11. 

(11) Fazla bilgi İçin Bkz.Kabalcı Metin, Ceza Adaletinde Verim¬ 
lilik, MPM, 1992/4 Verimlilik Dergisi, s.9. 
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Bu formüllerde M: Ortalama Yargılama Süresi V: Verimlilik 

Oranı x: Geçen Yıldan Kalan Dava Sayısı y: Yıl içinde gelen dava 

sayısı z: Yıl içinde sonuçlandırılan dava sayısını göstermekte¬ 

dir. 

TABLO-4: 1988-1991 YILLARI İTİBARİYLE CEZA MAHKEMELERİNE 
AÇILAN DAVALARIN ORTALAMA YARGILAMA SÜRESİ (GÜN OLARAK) 

Mahkeme Türü 1988 1989 1990 1991 

DGM 137 165 184 168 

Ağır Ceza 244 256 267 243 

Asliye Ceza 224 260 271 258 

Sulh Ceza 122 180 175 160 

Trafik 31 31 14 7 

İcra Ceza 111 112 114 108 

Çocuk 104 199 283 263 

Kaynak: Adalet ' Bakanlığı 1991 Yılı Adalet İstatistikleri, s.40 

TABLO-5: 1988-1991 YILLARI İTİBARİYLE HUKUK MAHKEMELERİNE 
AÇILAN DAVALARIN ORTALAMA YARGILAMA SÜRESİ (GÜN OLARAK) 

Mahkeme Türü 1988 1989 1990 1991 

Asliye Hukuk 265 285 293 276 

Asliye Ticaret 199 225 234 233 

İcra Hukuk 111 117 113 101 

Sulh Hukuk 133 124 109 110 

±Ş 272 216 238 233 

Kadastro 616 727 734 654 

Çocuk 104 199 283 263 

Kaynak: Adalet Bakanlığı 1991 Yılı Adalet İstatistikleri, s.67. 
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TABLO-6: CEZA MAHKEMELERİNE 1991 YILINDA GELEN VE ÇIKAN DAVALAR, 
VERİMLİLİK ORANLARI 

Geçen Yıl Yıl İçinde 
Yıldan İçinde Karara Verimlilik 
Kalan Gelen Bağlanan Oranı 

Ceza Mahkemesi Türü (x) (y) (z) (v) 

Devlet Güvenlik Mahkemesi 1.402 3 .104 3 .038 0,67 

Ağır Ceza Mahkemesi 21.993 30.546 32.209 0, 61 

Asliye Ceza Mahkemesi 246.135 386 .303 349.993 0, 55 

Sulh Ceza Mahkemesi 162.373 330.833 351.845 0,71 

Trafik 306 9.028 9 .276 0, 99 

İcra Ceza Mahkemesi 65.338 276.517 249.263 0, 73 

Çocuk Mahkemesi 2.507 4 . 040 3 .524 0, 54 

Kaynak: Adalet Bakanlığı, 1991 Yılı Adalet İstatistikleri. 

TABLO-7: HUKUK MAHKEMELERİNE 1991 YILINDA GELEN VE ÇIKAN DAVALAR, 
VERİMLİLİK ORANLARI 

Hukuk Mahkemesi Türü 

Geçen 
Yıldan 
Kalan 

(X) 

Yıl 
İçinde 
Gelen 

(y) 

Yıl İçinde 
Karara 

Bağlanan 
(z) 

Verimlil] 
Oranı 

(v) 

Asliye Hukuk 320 .417 400 . 661 415.521 0, 58 

Asliye Ticaret 16.515 27.405 25.890 0, 59 

İcra Hukuk 135 . 047 397.130 418.380 0, 77 

Sulh Hukuk 23.997 93.533 89.972 0, 79 

İŞ 115.609 54.634 66.235 0, 58 

Kadastro 37.436 65.636 59.470 0,39 

Kaynak: Adalet Bakanlığı, 1991 Yılı Adalet İstatistikleri. 
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Ceza ve Hukuk Mahkemelerindeki iş yükünün çokluğu ve davala¬ 

rın özelliği gibi nedenlerle uzayan davalar bir nebze olsun mazur 

görülebilirsede, şurası da bir gerçektir ki adalet sistemimize 

giren davaların oldukça önemli bir kısmı yapay davalardır. Yapay 

davalar; karara bağlanan davaların görevsizlik, yetkisizlik, bir¬ 

leştirme, düşme ve ortadan kaldırma ile sonuçlanması, zaman aşımı 

ve sulh olma oranı gibi, davanın işlerliği ile ilgisi olmayıp 

usulden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde yapay davaların bu kadar çok 

olması en başta yargılama hızını düşürmektedir. Yapay davalar 

usul hatasından sisteme girmişlerdir. 

Yapay dava oranı, toplam yapay dava sayılarının yıl içinde 

çıkan dava sayısına oranlamasıyla bulunur. Bu formüle edilirse 

Yapay Dava Sayısı 
P=   ile hesaplanır (12) . 

Çıkan Dava Sayısı 

Yukarıdaki ortalama yargılama süresi ve verimlilik formülün¬ 

deki x ve y parametrelerinin sistem girdisi, z parametresinin de 

sistem çıktısı olduğu düşülüp ve yapay dava oranı P ile gösteri¬ 

lirse, aşağıdaki varsayımlar ileri sürülebilir. 

1) Yıl içinde çıkan dava sayısı z, mahkemeye gelen yapay 

davaların engellenmesi durumunda, yıllık minumum dava sonuçlan¬ 

dırma kapasitesidir. 

2) Mahkemeye gelen iş yükünden yapay davalar çıkarıldığında 

kalan fark, yapay iş yükünden arındırılmış iş yüküdür. Bu durumda 

(12) Kabalcı, s . 8 . 
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geçen yıldan kalan dava sayısı X, x(l-P) ve yıl içinde gelen dava 

sayısı Y ise y (1-P) olacaktır. 

Bu varsayımlar altında yapay davalardan arındırılmış ortala¬ 

ma yargılama süresi ve verimlilik oranı aşağıdaki gibi formüle 

edilebilir (13). 

x 2x (1-P) + y (1-P) -z 
M =  x 360 (1,1) 

y (1-P) + z 

x z 

V =   (1,2) 
(1-P) (x+y) 

TABLO-8: YAPAY DAVALARIN CEZA MAHKEMELERİNE 
1991 YILI İTİBARİYLE DAĞILIMI 

Yapay Yıl İçinde Kara Yapay Dava 
Dava (14) Bağlanan Dava Oranı 

Ceza Mahkemesi Türü Sayısı Sayısı (P) 

Devlet Güvenlik Mahkemesi 551 3 . 038 0, 18 

Ağır Ceza Mahkemesi 4 . 689 32.209 0, 15 

Asliye Ceza Mahkemesi 77.147 349.993 0,22 

Sulh Ceza Mahkemesi 101.103 351.845 0,29 

Trafik 8 . 850 9.276 0, 95 

İcra Ceza Mahkemesi 118.757 249.263 0 , 48 

Çocuk Mahkemesi 460 3 . 524 0,13 

Kaynak: Adalet Bakanlığı, 1991 Yılı Adalet İstatistikleri. 

(13) Kabalcı, s.10. 
(14) Yani Görevsizlik, Yetkisizlik, Birleştirme, Davanın Düşmesi 

ve Ortadan Kaldırılması Davalarının Toplamı. 
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TABLO-9: YAPAY DAVALARIN HUKUK MAHKEMELERİNE 
1991 YILI İTİBARİYLE DAĞILIMI 

Yapay Yıl İçinde Kara Yapay Dava 
Dava (15) Bağlanan Dava Oranı 

Hukuk Mahkemesi Türü Sayısı Sayısı (p) 

Asliye Hukuk 92.484 415.521 0,22 
Asliye Ticaret G.795 25.890 0,26 
Sulh Hukuk 57.196 418.380 0,13 
İcra Hukuk 20.677 89.972 0,23 
Kadastro 15.963 66.235 0,24 
İş 8.519 59.470 0,14 

Kaynak: Adalet Bakanlığı, 1991 Yılı Adalet İstatistikleri. 

Tablo-8 ve 9'da görüldüğü gibi yapay dava oranları yüksek 

bir seviyededir. Tablo 9'da görüldüğü gibi ceza Mahkemelerine 

giren ortalama 3 davadan l'i gereksiz yere sisteme girerek hizmet 

üretim hızını etkilemektedir. Tablo 9'da görüldüğü gibi hukuk 

mahkemelerine giren ortalama 5 davadan 11 i gereksiz yere sisteme 

girerek hizmet üretim hızını etkilemektedir. Yukarıdaki 1,1 ve 

1,2 formülünü kullanarak yapay davalardan arındırılmış ortalama 

yargılama süresi ve verimlilik oranları hesaplanabilir. Bu 

formüllere göre örneğin, 1991 yılında Asliye Hukuk Mahkemesinde 

yapay davalardan arındırılmış ortalama yargılama süresi 208 

gündür. Yapay davalardan arındırılmış verimimlilik oranı % 

74'dür. Yine bu formüllere göre Asliye Ceza Mahkemesinde yapay 

davalardan arındırılmış ortalama yargılama süresi 185 gündür. 

Yapay Davalardan kurtulmuş verimlilik oranı % 71'dir. 

(15) Yani Davanın Açılmamış Sayılması Birleşmesi, Ayrılması, 
Zaman Aşımı, Yetkisizlik, Görevsizlik ve Sulh Olma Oranı. 
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Biz bütün mahkemelerin kaldırılıp tek hakimli (ismi yalnızca 

mahkeme olan) mahkemeyi savunduğumuzdan bu durum kesinlikle görev 

uyuşmazlıklarını önleyecektir. Yapay davaların içinde görev 

uyuşmazlıkları önemli yekûn tutmaktadır. Mesela Asliye Ceza 

Mahkemelerinde 1991 yılı itibariyle görev uyuşmazlığının yapay 

davalara oranı yaklaşık % 20'dir (16). Asliye Hukuk Mahkemesinde 

1991 yılı itibariyle görev uyuşmazlığının yapay davalara oranı 

yaklaşık 0,006'dır (17). 

Memleketimizde Mahkemelerin fiziki şartları fevkalade bozuk 

durumdadır. Gerçekten de Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın belirttiği¬ 

ne göre 813 çalışan adliye binasının yalnızca 61 adedi müstakil 

ve Adalet Bakanlığına aittir (18) . 

İsviçre'de bütün mahkemelerin kendi kütüphaneleri olmasına 
rağmen memleketimizde mahkemelerin bir çoğunda kitaplık yoktur; 

mevcut olanlarda yetersizdir. Bazı mahkemelerde, (demirbaş ola¬ 

rak) başlıca kanun metinleri dahi yoktur. Bu nedenle mahkemeleri¬ 

mizi bütün kanunları ve diğer yürürlükteki mevzuat ile başlıca 

(16) Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri 1991 s.21, Burada 
Görev ve Yetki uyuşmazlığı beraber verilmektedir. Yalnız 22 
nci sahifeye bakınca kaç dava olduğu bilinmemekle birlikte 
Asliye Ceza Mahkemeleri 12190 Erkek, 740 kadın sanık için 
görevsizlik kararı vermiş, 8882 Erkek, 340 kadın sanık için 
ise yetkisizlik kararı vermiştir. 

(17) Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri 1991 s.59. Bu oran 
olarak küçük görülse de miktar olarak küçük değildir. Şöyle- 
ki 1991 yılında 5479 dava Asliye Hukuk Mahkemelerince görev 
yönünden reddedilmiştir. Toplam 92484 yapay davanın en fazla 
miktarını 71749 davayla davanın açılmamış sayılması kararı 
oluşturmuştur. 

(18) Hürriyet, 23 Şubat 1993 Salı, s.24. 
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hukuk kitaplarını içeren bir kitaplık ile donatılması zarureti 

vardır (19) . 

Adalet Bakanlığınca mahkemenin bir yıl içinde bakabileceği 

dava sayısı tesbit edilmeli, öngörülen miktar % 50'yi aşarsa yeni 
bir mahkeme kurulmalıdır. 

Memleketimizde ilk derece mahkemeleri ile Yargıtay arasında 

istinaf mahkemeleri kurulmalıdır (20). İsviçre'de genellikle 

kantonlarda istinaf mahkemesi bulunmaktadır. Gerçekten de İsviç¬ 

re'de Adalet Mekanizması, ilk derece mahkemesi - Kanton Yüksek 

Mahkemesi ve Federal Yüksek Mahkemesi şeklindedir. 

İstinaf mahkemeleri yalnızca İsviçre'de değil, İngiltere, 

Fransa, Almanya ve Belçika'da da bulunmaktadır (21). 

Bizde istinaf mahkemeleri 8 Nisan 1924 tarih ve 469 sayılı 

Kanunun 9 uncu maddesiyle kaldırılmıştır. İstinaf mahkemelerinin 

kaldırılmasındaki başlıca neden, istinafların işleri lüzumundan 

fazla uzatması, istinaf derecesi dolayısıyla, davaların uzaması 

olmamıştır. Bu duruma bilhassa personel noksanı ve bütçe 

darlıkları neden olmuştur (22) . 

(19) Kuru Baki, Hukuk Davalarında Yargılamanın Çabuklaştırılması 
İçin Alınması Gereken Tedbirler. İ.B.D Cilt:58 sayı: 4, 5, 6 
1984, s.168. 

(20) Özden Rıza, İstinaf Mahkemeleri Kurulmaldır, Ankara Barosu 
Dergisi. Yıl 1973 sayı: 6 sayfa 1114 v.d. Kuru, bazı şart¬ 
larla kabul etmektedir. Bkz.Kuru, Yargılamanın Çabuklaştı¬ 
rılması s.169 Aksi Görüş için Bkz.İsmet Ocakcıoğiu 1991-1992 
Adalet Yılını Açış Konuşması, Yargıtay Dergisi, Cilt 17- 
Ekim 1991, Sayı: 4, s.427 v.d. 

(21) Özden, s.1115. 
(22) Özden, s.1116. 
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İleride etraflı bir şekilde izah edeceğimiz veçhile, (23) 

bugün Yargıtay aşırı ölçüde yük altındadır. Yargıtaya bir yılda 

gelen dosya ile çözümlenerek sona erdirilmiş dosya adedi arasın¬ 

daki denge kurulamamıştır. Çünkü Yargıtaya gelen dosya sayısı 

yıldan yıla artmaktadır. Bu durum Temyiz muhakemesinin bekleme 

süresini çok artırdığı gibi aşırı yük nedeni ile dosyalar üzerin¬ 

deki inceleme gerekli titizlik ile yapılamadığından ortaya haklı 

şikayetler çıkmaktadır. Çünkü iş çokluğundan Yargıtay kontrol 

görevini eksik inceleme ile yapmaktadır. Bu nedenle kararların 

kalitesi düştüğü gibi söz konusu kararlar tarafları da tatmin 

edememektedir. Hatta kanımızca bizzat ihkakı hak nedenlerinden 

birisi Yargıtaym içinde bulunduğu durumdur. 

İstinaf mahkemelerinin bu durumu nedeniyle Yargıtaya gelen 

dosya adedini sınırlandırmak mümkün değildir. Çünkü Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesi gereği miktar veya değeri 

400 bin lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin 

kararlar halindeki hükümlerin kesin olması para değerindeki düşüş 

nedeni ile gereken ferahlığı oluşturabilecek nitelikte değildir. 

Bu maddedeki sınır ile Ceza Muhakemesi Usulü Kanununun 305 inci 

maddesindeki sınırı pek fazla artırabilmekte mümkün değildir. 

Çünkü bu durumun kişi hak ve hürriyetleriyle yakın ilişkisi 
bulunmaktadır. 

Buna mukabil istinaf mahkemelerinin bulunduğu ülkelerde 

mevcut ihtilaf temyiz mahkemelerine gelinceye kadar iki mahkeme¬ 

nin kontrolünden geçmiş bulunacağı için, temyiz yolunu artık 

(23) Bkz.Aşağıda sayfa 76 v.d. 
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düşük değerdeki davalarda verilen kararlara kapamak gayri adil 

olmayacaktır. 

Nitekim, örneğin Almanya'da bu miktar başta 6.000 DM iken 

15.000 DM. 'a çıkarılmış ve daha sonra da 15 Ağustos 1969 tarihli 

Medeni Yargıda Federal Mahkemenin yükünü azaltma kanunu ile, 

25.000 DM'ye çıkarılmıştır (24). Daha sonra bu rakam 40.000 DM' ye 

çıkarılmıştır (25). Şimdi ise 60.000 DM'ye çıkmıştır. 

Yine Eylül 1991 tarihli Mahkemelerin işyükünün azaltılması 

hakkmdaki yeni Kanun Tasarısında yasa yolları imkanları sınır¬ 

landırılmaktadır (26). Belki Tasarıyla mamelek hukukuna ait bu 

60.000 DM'lik sınır daha da yükseltilecektir. 

Ayrıca Alman Hukukunda bunun altındaki değerde olan davalar¬ 

da da İstinaf Mahkemesi verdiği hükümde, bu kararlara karşı da 

temyiz yolunu tanıyabilir. İstinaf Mahkemesi bu salahiyetini 

hukuki ihtilafın prensip itibariyle önemi haiz olduğu hallerde 

kullanabilecektir. Yine İstinaf Mahkemesi hallettiği ihtilaf 

hakkında verdiği kararı ile temyiz mahkemesinin bir kararının 

çözüm şeklinden ayrılıyorsa, bu kararına temyiz yolunu mutlaka 

açmak zorundadır. Böylece temyize gitmeksizin kesinleşen 

kararlarla, temyiz mahkemesinin kararları arasında doğması mümkün 

tenakuzun önlenmesi hedef tutulmuştur. Mamelek hukukuna ait 

(24) İstündağ Saim, Yargı Organlarının Sorunları ve Çözüm Yolla¬ 
rı İ.B.D. Cilt 48-Sayı: 5-8 Mayıs-Ağustos 1974, s.283. 

(25) Bkz.Adalet Hizmetleri V.Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtas 
Komisyonu Raporu Yayın No: DPT: 1896 ÖİK: 294 Ankara-1983 
s . 63 . 

(26) Gilles Peter, (Çeviren Ejder Yılmaz) Alman Hukuk (Medeni) 
Yargılamasının Örneğinde Devlet Mahkemelerinin Aşırı İşyükü 
ve Bu Yükün Azaltılması Hakkında Stratejiler. Ankara Barosu 
Dergisi Sayı 1992/5 Yıl 49 s. 767. 
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olmayan ihtilaflarda ise temyiz, İstinaf Mahkemesinin mutlaka 

kabulüne bağlıdır (27). 

İsviçre'de bütün mahkemelerde bilgisayar kullanılmakta iken 

memleketimizdeki mahkemelerde hala duruşma zaptının mekanik 

daktilolarda tutulması, gerçekten düşündürücüdür. Halbuki huzura 

ve sessizliğe en fazla ihtiyaç gösteren mekan, adaletin tevzii 

edildiği zeminlerdir. 

Bütün adli mahkemelerin kuruluş kanunları kaldırılarak ilk 

derece olarak mahkeme, istinaf ve Yargıtay şeklinde üçlü 

kombinezonla mahkemelerin yeni bir kuruluş kanunu çıkarılmalıdır. 

2- HAKİM VE SAVCILARLA İLGİLİ SEBEPLER 

Ülkemizdeki Hakim sayısı miktar olarak yabancı ülkelerle 

kıyaslandığında yeterlidir. 

(27) Fazla bilgi için Bkz. Üstündağ, s.283 v.d. 
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TABLO-10: ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE 100.000 KİŞİYE 
DÜŞEN HAKİM SAYISI (1986) (28) 

100.000 kişiye düşen 
Hakimler (29) Hakim Sayısı 

Avusturya 1. 503 20 
Danimarka 601 12 

Finlandiya 220 5 
Fransa 2 .915 5 
Yunanistan 937 10 
Macaristan 460 4 

İtalya 519 1 
Hollanda 273 2 
Norveç 129 3 

Polonya 1.377 4 
Portekiz 506 5 

İspanya 963 3 

İsviçre 396 6 
Türkiye 2 .220 3 

Rusya 4 . 599 2 
İngiltere 1.254 2 
Amerika Birleşik 4 . 963 2 

Görüldüğü üzere ülkemizdeki hakim sayısının eğer doğru alan¬ 

larda istihdam edilirlerse yeterli, olduğu kendiliğinden anlaşıla¬ 

caktır. Bu rakamlar 1986 yılına ait olmakla birlikte şimdi de bu 

rakamlarda pek fazla değişiklik olduğu düşünülmemektedir. Kişi 

Başına Düşen Gayri Safi Milli Hasılası 1991 yılı itibariyle 

22.501 Dolar olan ABD'de (30) 100.000 kişiye 2 hakim düşerken 

1991 yılı itibariyle kişi başına 1.896 dolar düşen ülkemizde 

(31) 100.000 kişiye 3 hakim düşmesi kanımızca yeterlidir. Bu 

duruma mahkemelerimizdeki dosya sayısının çok olduğu mazeret 

olarak gösterilemez. ABD'nin nüfusu bizden beş kat fazla olmasına 

(28) Helsinki Institute For Crime Prevention and Control off 
Listed with the United Nations (HEUNİ) Criminal Justice 
Systems in Europe and North America, Helsinki, Finland 1990 
s.181 . 

(29) Miktarlar kesirsizdir ve hakim yardımcıları hariçtir. 
(30) (31) Devlet Planlama Teşkilatı, Uluslararası Ekonomik Gös¬ 

tergeler, Kasım 1992, s.13 
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rağmen, ABD'de işlenen suçlar ülkemizdeki suçlardan beş kattan 

daha fazladır. Ayrıca ülkemizde mahkemelerimizi işgal eden 

davaların önemli bölümünün bir kısmı yapay bir kısmı ise 

mahkemeye intikal etmemesi gereken davalardır. Ayrıca gereğinden 

daha fazla hakim isdihdam edilmesi zaten kamu açığından muzdarip 

olan devlet bütçesinin yükünü artırmaktan başka bir işe yaramaya¬ 

caktır. Kanatimizce ülkemizdeki asıl sorunun hakimlerin yetişti¬ 

rilmesi noktasında düğümlendiğini söylemek daha gerçekçi olur. 

1962 yılında ceza mahkemesince verilen karar türü dağılımı 

incelendiğinde 431.780 karardan % 50'si mahkumiyet, % 21'i 

beraat ve % 29'u ise Görevsizlik, Yetkisizlik, Davanın Düşürül¬ 

mesi ve Birleştirme ile sonuçlanmaktadır (32). 

1991 Yılı Adalet İstatistiklerine baktığımız zaman bu yılda 

çıkan 999.148 davadan % 16,1'i beraat % 52,8'i mahkumiyet, % 31,1 

ise Görevsizlik, Yetkisizlik, Birleştirme, davanın düşmesi ve 

T.C.K.'nun 119 uncu maddesine göre önödeme ile ortadan kaldırılan 

davalardan oluşmaktadır (33). Aradan 29 yıl geçmesine rağmen 

mahkumiyet yüzdesindeki 2,8 puanlık artış savcılık kurumunun 

ıslah edilmesinin gereksiz olduğunu kendiliğinden ortaya çıkar¬ 

maktadır. 1991 yılı itibariyle Ceza Mahkemelerimiz aşağı yukarı 

çıkardığı davaların yarıya yakını ile boş yere uğraştırılmıştır. 

Bu durum savcılık kurumunun kaldırılması gereğini ortaya koymak¬ 

tadır. Denilebilir ki bu durumu önlemek için şimdi uygulanan 

mecburilik sisteminden vazgeçilerek takdirilik sistemine dönülme- 

(32) Yücel Mustafa Tören, Ceza Adaleti, Yargıtay Dergisi 1992, 
Cilt: 18 s.1/2 s. 67. 

(33) Adalet Bakanlığı, Adalet İstatistikleri 1991, s.26. 
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lidir. (34).Yani savcı kamu davası açılmasında yeterli delil olsa 

da kamu yararı görmüyorsa dava açmamalıdır. Bir kere kamu yararı¬ 

nın belirli kesin bir tanımı yoktur. Kanunun dava açılmasını 

istediği halde dava açılmaması savcının iradesine kanun üzerinde 

değer vermek demektir. Carrara'nm belirttiği gibi eğer kamu 

davasında ihtiyarilik kabul edilirse bu durum keyfi hareketlere 

neden olabilir (35). Yine Erem'in belirttiği gibi kamu davasının 

mecburilik prensibi kabul edilmezse ceza kanununun korkutucu, 

dolayısıyla önleyici tesiri ortadan kalkar. Kanun önünde eşitlik, 

kanunun uygulanmasında da eşitlikle mümkündür (35). Adalet 

Bakanlığınca yeni hazırlanan CMUK tasarısında ise CMUK'nun mülga 

205 inci maddesi canlandırılarak "iddianamenin reddi" müessesesi 

düzenlenmektedir. Buna göre kamu davasının açılmasını gerektire¬ 

cek nitelikte ve yeterlilikte delil toplanılmadan davanın açılma¬ 

sı halinde mahkeme iddianameyi reddedecektir. Bu durum kanımızca 

hakimi hem hakim hem de savcı yerine koymak demektir ve kişi 

hürriyeti bakımından tehlike doğuracak niteliktedir. Çünkü sanık 

hakkında iddianeme reddedilip yeterli delil bulundu diye yeni bir 

iddianame tanzim edildiğinde kişiye mahkum olacak gözüyle bakıla¬ 

bilir. Ayrıca bu durum iddia makamını ceza davasının süjesi 

olarak kabul etmemek olduğu gibi davaları daha da uzatır. Tüm bu 

nedenlerle savcılık kurumu kaldırılmalıdır. Savcılardan isteyen¬ 

lerin hakimliğe atanması ile ülkemizdeki hakim sayısı daha da 

artacaktır. 

(34) Bkz.Mesela Tosun Öztekin, Yargılamanın Çabuklaştırılması İle 
Adaletin Bir An Önce Gerçekleştirilmesi İçin Çareler, İBD-1984/7- 
8-9 Cilt 58 s.431. 
(35) (36) Bkz.Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.189 
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Türk Ceza Yargılaması Hukuku "Karma Sistem"in ötesinde 

"Tahkik Sistemi"nin bütün ana unsurlarının taşıdığı ve Ceza Haki¬ 

mi iddia ve savunmaya bağlı olmaksızın olayı ve delilleri ser¬ 

bestçe araştırıp soruşturabildiği halde ayrıca bir savcılık kuru- 

munun varlığı benimsenmiştir. Ceza Yargılamasında iddianame ile 

esas hakkında mütalaa arasında kendine fazlaca bir görev düşmeyen 

savcılara Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinde gene de Hakim 

kürsüsünde yer verilmiş, henüz Adli Polis kuruluşunun mevcut 

olmadığı ve savcıların kolluk kuvvetleri üzerinde önemsenecek bir 

otorite ve denetimi söz konusu bulunmamasına, karşılık bu yolla 

belki Cumhuriyet Savcıları onore edilmek istenmiştir (37). 

Oysa İngiltere'de ceza yargılamasında bütün unsurlarıyla 

eksiksiz "İtham sistemi" (38) geçerli olması dolayısıyla Hakimin 

herhangi bir araştırma ve soruşturma yetkisi bulunmamasına ve 

iddia ile savunmanın delillerine (hatta jürinin kararına) bağlı 

olmasına karşıt gene de Savcılık Kurumu benimsenmemiştir (39). 

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da davayı ve suçluyu 

mahkeme önüne getiren, sanığı itham eden, cezalandırılmasını 

isteyen tek organ polis kuruluşudur. Çok önemsiz bazı suçlarda 

kişi başvurması ayrı tutulursa ciddi ve önemli bazı suçlarda (ki 

bunların tamamı yazılı ithamnameye bağlıdır) Polis dışında hiçbir 

kişi yada kuruluşun ithamda bulunmaya ve kişileri belli bir suç 

isnadı ile mahkeme önüne çıkarma yetkisi yoktur. Eylemin suçu ve 

unsurlarını oluşturup oluşturmadığı, suçun yasal unsurlarının 

(37) Yalçınkaya Namık Kemal, İngiliz Hukuku, Ankara,1981, s.197. 
(38) İtham, Tahkik ve Karma Sistem hakkında bilgi için 

Bkz. Erem, Ceza Usul Hukuku, s.49 v.d. 
(39) Yalçınkaya, s.197. 
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ortaya çıkıp çıkmadığı ve nihayet zanlı hakkında yeterli delille¬ 

rin bulunup bulunmadığını takdir yetkisi olayı soruşturan bazı 

Polis görevlilerine aittir. Bu yetki başarıyla uygulanmakta ve 

takipsizlik kararı, üstelik böyle bir kararın bürokratik ve 

hukuksal prosedürü dışında hiçbir şarta ve yazılı işleme gerek 

kalmaksızın bazen rütbesiz bir polis memurunun vicdanında ve 

sözlü açıklamasında ortaya konulmakta ve kişilerin gereksiz yere 

mahkeme ve. Hakim önüne çıkarılarak hem mağdur olmaları önlenmekte 

ve hem de mahkemeler ve yargı görevlileri gereksiz davalarla 

işgal edilmemiş olmaktadır (40). 

Polisin itham görevi ancak davanın yargı organına gönderil¬ 

mesi anına kadar devam etmektedir. Yargılama döneminde polisi bir 

dava tarafı haline dönüştürmemek, yıpratmamak ve polislik mesle¬ 

ğinin onurlu yerini sürdürebilmek ve savunma ile iddia eşitliğini 

sağlayabilmek için iddianın en az savunma avukatları kadar 

yetenekli hukukçulara verilmesi zorunluluğunu doğurmuş ve böylece 

yeni bir kurum "iddia avukatlığı" oluşmuştur (41). 

Ülkemizde de davaların süratlendirilmesi için benzer esaslar 

kabul edilerek itham boşluğunun doldurulabilmesi için İçişleri 

Bakanlığına bağlı İddia Avukatları Kurumu oluşturulmalıdır. Bu 

kurumun avukatları kamu davası niteliği taşıyan ceza davalarında 

itham ve iddia görevini yapmalıdır (42). Ayrıca, Kamu adına 

istinaf yoluna bu avukatlar başvurmalı, temyiz yoluna ise ya 

İstinaf Mahkemesi gerek gördüğünde ya da Meclisçe oluştu 

(40) (41) Yalçmkaya, s.198. 
(42) İngiltere'de de önerdiğimiz sisteme benzer esaslar kabul 

edilmektedir. Fazla bilgi için bkz. Yalçmkaya, s. 199. 
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rulacak bir komisyonca kişiye Temyiz Mahkemesine başvuru hakkı 

tanındığında gidilmelidir. Anayasanın 9 uncu maddesinde yargıla¬ 

manın Türk Mileti adına yapılması emredildiğinden Meclisimize 

böyle bir yetki vermekten çekinmemek gerekir. Böylece adalete 

toplumun katkısı sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca Musio'nun belirttiği üzere "En düzenli adli bir 

teşkilatta dahi savcılık, kendisinden korkulacak bir felakettir" 

(43) . 

Günümüz dünyasında hakimin bir saatinin topluma neye 

malolduğuna ilişkin hesaplar yapılırken bizim toplumumuzda yargı 

organları birçok gereksiz işlerle de uğraştırılarak gereksiz ve 

pratik olmayan bir istihdam yaratılmış olmaktadır (44). 

İngiltere'de savcılık kuruluşu bulunmamaktadır (45). İngiliz 

Hukuku (Mukayeseli Hukuktaki adıyla Anglo-Sakson Hukuku, Common 

Law hukuku) dünyadaki kara parçalarının yaklaşık beşte birinde 

geçerli ve yer yüzünün altıda birine yakın bir bölümünde en az 

300 yıldır uygulanmaktadır ki (46) bu ülkelerin hiçbirinde 

(mesela A.B.D) savcılık yoktur (47). 

Denilebilirki ülkemiz Continental Hukuk sistemini benimse¬ 

miştir. Halbuki bu ülkeler Common Law sistemini benimsemiş olup 

bu durum kabul edilemez. Bir kere hukuk ve adalet evrenseldir. 

(43) Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.128 Bilhassa Dip Not 1. Benimse¬ 
diğimiz bu nazariye ilga nazariyesidir. Diğer nazariyeler 
için anılan eserin 129 uncu sahifesine bkz. 

(44) Üstündağ, s.281. 
(45) Yalçmkaya, s. 192. 
(46) Yalçmkaya, s. 3. 
(47) Yalçmkaya, s. 192. 
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Nerede akla ve mantığa uygun olanı varsa onu benimsememiz 

gerekir. Ayrıca Continental Hukukla Common Law arasında kesin 

sınırlar olmadığı gibi Continental Hukuk iktibas yoluyla 

hukukumuza intikal etmiştir. 

"...İngiltere'de ceza yargılamasının ilk adımı, suçun işlen¬ 

mesi anından başlayarak olayın araştırılması, suç delillerinin 

toplanması suçlunun belirlenmesi ve yakalanması dönemlerini de 

kapsayan ve olayın noksansız ve mükemmel bir soruşturma dosyası 

ile bir dava halinde yargı organı önüne getirilmesine kadar devam 

eden polis soruşturması dönemidir. Bu dönemde bütün sorumluluk, 

tek ve paylaşılmaz takdir ve karar yetkisi kısacası değişmez 

otorite Polis kuruluşudur. Ülkemizdeki ve bazı Kara Avrupası 

ülkelerinin ceza yargılaması sistemlerindeki hazırlık soruşturma¬ 

sı dönemini de kapsayan bu süre içinde yetkili ve görevli tek 

organ Polis Kuruluşu ve bu kuruluşun kendi içindeki bağımsız 

görevlileridir. Bu dönem içinde, yargı organları dahil hiçbir 

kişi kuruluş ya da organın Polisin görevine karışması, emir 

vermesi,' soruşturmayı yönlendirmesi, kısacası olumlu yada olumsuz 

etkilemesi söz konusu değildir. Başka bir deyimle eylemin suç 

olup olmadığına ve sorumluların yargı önüne çıkarılıp çıkarılma¬ 

ması gerektiğine karar verme yetkisi kesinlikle ve hiçbir ayrıca¬ 

lık söz konusu olmadan Polis Kuruluşuna ve onun yetkili görevli¬ 

lerine aittir. Mahkeme dışında ve duruşma öncesindeki bütün 

Savcılık Yetkileri Polise aittir. Dolayısıyla soruşturmaya yer 

olmadığı (takipsizlik) kararının takdiri (belki bir karar 
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biçiminde değil ama dosyanın kapatılması anlamında) yalnızca 

polise aittir..." (48). 

İngiltere'de polis çok üst bilgi ve eğitim düzeyine sahip 

bulunmakta, suç ve suçlu sayısının genel nufüsa oranının Kara 

Avrupası ülkelerine göre düşük olmasının nedeni Polis Kuruluşunun 

üstün görev ve çalışma anlayışının tabii bir sonucudur (49). 

Polis kuvvetleri üzerinde etkili olan ve nihai denetimi 

elinde tutan tek yetkili İngiltere ve Galler'de İçişleri Bakanı, 

İskoçya'da ise İskoçya işleriyle görevli Devlet Bakanıdır (50). 

Ülkemizde de İngiliz Polis sistemi aynen kabul edilerek 

polisin gövdesiyle savcıya, beyniyle İçişleri Bakanlığına bağlı 

olması gibi pratik olmayan durumdan kurtulmuş olunur. 

24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 

ile hakimlerin derece ilerlemesinde Yargıtayın verdiği notların 

(m.d.2l/c) nazarı itibare alınması kadar yargıyı yavaşlatan bir 

unsur olmasa gerektir. 

Yargıtay ise hükmü ne suretle bozduğuna bakmayarak hakime 

puan vermektedir. Hakimlerin yükselmelerinde ise bu puanlar esas 

alınmaktadır. İşte bu nedenden dolayı hakimlerimiz en ufak usuli 

bir eksiklik olduğunda bile Yargıtay bu hükmü bozar diye dosyayı 

ikmal etmeye çalışabilmekte bu durum da davaların uzamasına 

neden olmaktadır. 

(48) Yalçınkaya, s.181 v.d. 
(49) (50) Yalçınkaya, s.182. 
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Gerçekten de Münci Kapani'nin belirttiği gibi; hakimlerin 

zihnini devamlı şekilde işgal eden terfi ümit ve endişesi, hakimi 

görevden alınma korkusundan daha çok yıpratır. (51). 

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri1nde kural olarak 

terfi söz konusu olmamaktadır. İngiltere'de belirli bir terfi 

rejimi yoktur ve hakimler nadiren yüksek bir vazifeye tayin olur¬ 

lar. İngiltere'de olduğu gibi ABD'de de hakimlik, bir basamak 

değil, hedef-amaç olarak kabul edilmektedir (52). 

Kanımızca mevcut terfi sistemi tamamen kaldırılmalıdır. 

Yükselmeyi öngören hükümlerin mevzuatımızdan çıkarılması gerekir. 

5 yıl Hakim ve Avukat olanlar istinaf mahkemesine, 10 yıl Hakim 

ve Avukatlık yapanların Temyiz Mahkemesine Adalet Bakanlığının 

açacağı yeterlilik sınavı sonucu seçilmelidir. 

İngiltere'de hakimler "iyi hallerinin devamı süresince" hiç 

bir biçimde görevden uzaklaştırılamazlar. Bir hakimin görevinden 

uzaklaştırılması ancak parlamentonun her iki kanadı (Avam 

Kamarası, Lordlar Kamarası) tarafından, yasaların çıkarılması 

için takip edilen usule göre kabul edilecek ve Kraliçe tarafından 

onaylanacak bir önerge ile mümkün olabilmektedir (53). 

Bir yer hakimliği herhangi bir nedenle boşaldığı zaman Lord 

Chancellor (Bir nevi Adalet Bakanı) Avukatlar arasında yaptığı 

seçime dayanan önerisi üzerine Kraliçe tarafından hakimin atanma- 

(51) Bkz.Demirkol, Ferman. Yargı Bağımsızlığı, Kazancı Hukuk 
Yayınları No: 94 İstanbul 1991, s. 116, Bilhassa Dipnot 218. 

(52) Bkz.Demirkol, s.116, Bilhassa dipnot 219. 
(53) Bkz.Yalçınkaya, s.160 
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sı yapılmaktadır. Kesin ve önceden belli olan tek şey, en iyinin 

ve en değerlinin seçilmiş ya da seçilecek olmasıdır. Hakimlik bir 

meslek olarak düşünülmediği için yer ve görev değişikliği ya da 

yükselme pek enderdir. Genellikle Hakim belli bir göreve ilk kez 

atanır ve emekliye ayrılıncaya kadar da aynı görevde kalır. Çünkü 

herhangi bir mahkeme boşaldığı zaman, o mahkemeye en uygun, bu 

görevi en iyi yerine getirecek kimse atanmış olduğuna göre 

değişikliğin nedeni ve gereği bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak 

yükselme ve maaş artışları hakimler arasında pek sık görülmeyen 

olaylardır. Sulh Hakimleri dışında diğer hakim maaşları arasında 

zaten çok önemsiz farklar bulunmaktadır (54). 

Yine İngiltere'de Sulh Mahkemelerinin ceza fonksiyonu ağır 

basmakla birlikte sınırlı da olsa çeşitli alanlarda hukuk mahke¬ 

mesi ve hatta idare mahkemesi özeliğinde başkaca görevleri de 

bulunmaktadır (55). 

İngiliz hukukundan esinlenerek ülkemizde de bazı düzenleme¬ 

ler yapılabilir. Şöyle ki; İngiltere'de olduğu gibi bizde de 

hakimler bir yere atanınca orada, (imtihanla, kurulacak istinaf 

mahkemesi ve Yargıtaya üye seçilmesi hariç) emekli oluncaya kadar 

kalmalıdır. Yani hakimin kendi isteği olsa bile başka bir yere 

ataması yapılmamalıdır. Çünkü Hakimler ve Savcılar Kanununda 

(md.35) düzenlenen hakimlerin yer değiştirmek suretiyle atanması 

yargının hızlı işlemesini engellemektedir. Hakimin yeni bir yere 

alışması ve işlere intibak edebilmesi zaman almaktadır. Bir hakim 

(54) Bkz.Yalçınkaya, s.152 
(55) Bkz.Yalçınkaya, s.102 
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başka bir yere atandığı zaman yeni gelen hakim açısından 

tamamlanmamış dosyaların yeniden okunması, yeniden bilirkişi 

incelenmesi ve keşif yaptırılması davaların uzamasına neden 

olmaktadır. 

Bu düşünceye memleketimizin birçok yöresinin geri kalmış 

olduğu, diğer yörelerinin ise gelişmiş olduğundan dolayı yer 

naklinin olmamasının haksızlık olacağı nedeniyle muhtemelen 

itirazlar olacaktır. 

Örneğin Demirkol'a göre; her hakim ve savcının ülkenin 

sosyal ve kültürel ve ekonomik kiriterlere göre sıralanmış bölge¬ 

lerde belirli sürelerle görev yapmaları bir yerde adaleti sağla¬ 

maktadır. Sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmemiş bölgede 

devamlı görev yapmak, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ileri 

bölgede görev yapan iki meslek mensubu arasında bir adaletsizliği 

de doğurmaktadır. Bu açıdan farklı farklı yerlerde görev yapmanın 

yararları vardır. Her bölge farklı bir takım özellikler taşıyaca¬ 

ğından, farklı özelliklerin yaratmış olduğu durumlara uygulanacak 

adli faaliyetler yerine getirilerek bir derecede eşit şekilde 

tecrübe ve bilgiye sahip olunacaktır (56). 

Kanımızca bu fikir kısmen doğrudur.Kalkınmada Öncelikli 

Yöreler,ülkemizde göreli olarak daha az gelişmişlik seviyesini 

gösteren yörelerden oluşmakta ve Bakanlar Kurulunca il bazında 

tespit edilerek Resmi Gazetede ilan edilmektedir.1980 yılına 

kadar Kalkınmada Öncelikli Yörelere giren iller bir bütün olarak 

(56) Demirkol, s.123 
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ele alınmış,özellikle teşvik tedbirleri açısından herhangi bir 

ayrıcalık sözkonusu olmamıştır.Ancak bu yörelere giren illerin 

aynı gelişmişlik seviyesi göstermediğide bilinmektedir.Bu nedenle 

1981 yılından itibaren,Kalkınmada Öncelikli Yöreler içinde de 

göreli olarak daha az gelişmiş bulunan bazı illere teşvik 

tedbirleri açısından daha fazla önem verilmesi gereği duyularak 

I. ve II. derecede öncelikli olmak üzere iki ayrı il grubu olarak 

tesbit edilmektedir.(57)Esasen Kalkınmada Öncelikli İllerin dışın¬ 

da ülkenin diğer bölgelerinde de gelişmişlik seviyesi çok düşük 

yöreler mevcuttur.Kalkınmada Öncelikli İllerin özelliği nisbeten 

homojen bir yapı göstermeleri ve ülkenin gelişmiş yörelerinin 

seviyesine ulaşabilmeleri için özel sosyal ve ekonomik 

tedbirlerin uygulanmasıdır. Bu tedbirlerin, ileriki yıllarda Kal¬ 

kınmada Öncelikli Yörelerin sosyal ve ekonomik açıdan ülkenin 

gelişmiş yöreleri ile arasındaki farkı kapatacağı söylenebilir. 

Ayrıca, bir kimsenin hakimliğe atanması şart işlemdir. Şart 

işlemler; belli bir kişiyi, genel hukuk kurallarınca önceden 

düzenlenmiş bulunan nesnel ve kişilik dışı bir hukuki statüye 

sokan işlemlerdir. Nesnel ve kişilik dışı hukuki statünün kapsamı 

önceden genel hukuk kurallarınca düzenlenmiş olduğu için, şart 

işlemlerin bu hukuki durumun kapsamını düzenlemesi söz konusu 

olmaz (58). Dolayısıyla Hakimler ve Savcılar Kanununda gerekli 

düzenlemeler yapıldıktan sonra kişinin bir yere hakimliğe 

atanınca yer naklinin olmayacağının benimsenmesi şart işlemlerin 

bünyesine uygundur. Çünkü, hakim, önceden genel bir hukuk kuralı 

ile kapsamı düzenlenmiş bir hukuki statüye sokulmaktadır. Kişinin 

(57) Kalkınmada Öncelikli Yöreler Raporu, no:10, DPT, Eylül.1992. 
(58) Günday Metin, İdare Hukuku Dersleri-1 Ders Notu,1984, s.199. 
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sokulduğu hukuki statü, herkes için aynı olan, kişiden kişiye 

değişmeyen bir durumdur. Atama işlemi ile hakim, kendisi için 

yeni ve özel bir duruma sokulmamakta, mevcut ve doğmuş bir duruma 

sokulmaktadır. 

Yine kanımızca Hakimler ve Savcılar Kanununda değişiklik 

yapılarak İngiltere'deki uygulamaya benzer şekilde hakimin görev¬ 

den alınacağı haller açıkça gösterilmeli ve Adalet Bakanlığı 

müfettişlerince tutulan rapor üzerine Adalet Bakanı o hakimin 

görevden alınması için Meclise tezkere ile durumu bildirip 

Meclisin onayı ve Cumhurbaşkanının imzasıyla hakim görevden 

alınabilmelidir. 

Böyle bir yolun kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olması 

nedeniyle daha baştan reddi yoluna gidilmemelidir. Günümüzde 

kuvvetler veya iktidarlar ayrılığı deyimi kullanılırken 

kastedilen ve pozitif hukuk verilerine göre kastedilmesi gereken, 

gerçekte fonksiyonlar ayrılığıdır. Diğer deyişle tek olan Devlet 

iktidarının çeşitli fonksiyonlarının, aralarında bir işbirliği 

bulunan değişik organlarca yerine getirilmesidir (59). Gerçekten 

de demokrasinin beşiği sayılan İngiltere'de bir hakimi meclis 

görevden alabildiğine göre ülkemizde neden olmasın? Ülkemizde 
1961-1971 yılları arasında yargının denetimsizliğinden ortaya 

çıkan keyfilik (60) bizi böyle düşünmeye sevketmektedir. 

Yine İngiltere'de olduğu gibi hakime disiplin cezası veril¬ 

memeli, ancak yasada gösterilen durumlarda görevinden alınabil- 

melidir. 

(59) Özbudun Ergun,Türk Anayasa Hukuku, Y.Yay.2.Baskı 1988 s.137. 
(60) Fazla Bilgi İçin Bkz. Özek, Çetin. Yargının İdari Denetimi, 

İHFM. (Atatürk'e Armağan) C.XLV-XLVII, s.1-4, 1979-1980-1981 
Bkz.Bilhassa s.971 v.d. 
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Yine Hakimlerin uzmanlaşmasına müsaade edilmemelidir (61). 

Hukuk bir bütündür. Hukukun bütün dalları birbiriyle irtibat 

halindedir. Bu duruma bir misal verelim; Türk Ticaret Kanununun 

692 nci maddesinde çekin taşıyacağı unsurlar belirtilmiştir. 

Diyelimki x şahsı y şahsına çekteki ödeme yerini göstermeyen bir 

kağıt verdi ve çek bedelini ödemedi, y şahsı x şahsını dava etti. 

Bu durumda kağıt, çek niteliğini kaybettiğinden x şahsı Türk Ceza 

Kanununun 503 vd. maddelerinde düzenlenen dolandırıcılık suçu ile 

cezalandırılacaktır. Fakat bu kağıt, çekin tüm unsurlarını 

taşımasına rağmen çek karşılığı ödenemezse x şahsı 3167 sayılı 

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 

Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi gereğince cezalandırılacaktır. Bu 

durum bir hakimin hem ceza hukukunu hem de ticaret hukukunu 

bilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Böylelikle davalar daha 

doğru ve daha hızlı bir şekilde çözümlenebilecektir. 

Gerçekten de Hukuku Kamu Hukuku-Özel Hukuk diye ayırabilmek 

için ortaya atılan bütün kriterler kesin bir gerçeklilik payı 

taşımamaktadır (62). 

AvusturyalI Ünlü Hukukçu Kelsen bu ayrımı reddetmektedir. 

Kelsen'e göre; Hukuk bir normlar hiyerarşisinden ibarettir. Hukuk 

hayatında ancak tek bir nomlar hiyerarşisi vardır. Kamu hukuk 

kuralları nasıl geçerliliklerini devletin temel normlarından 

(61) Aksi görüş: Karayalçm, Ticaret Hukuku, Giriş 1, s.244, 
Adalet Hizmetlerinde iyileştirmeler Hukuk Eğitim ve Hukuk 
Kuralları, Sn.Ahmet Kılıçoğlu'nun görüşü. s.17, Kuru, B. 
Yargılamanın Çabuklaştırılması s.171. 

(62) Bu konuda Fazla Bilgi için Bkz.Güriz, Adnan, Hukuk Başlangı¬ 
cı A.Ü.H.F.Yayınları No: 495, A.Ü.H.F.Döner Sermaye İşletme¬ 
si Yayınları No: 13 Ankara 1992 s.89 v.d. 
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alırsa, özel hukuk kuralları da aynı şekilde temel normdan 

kaynaklanır. Kamu hukukunun kamu çıkarlarını koruduğu, özel 

hukukun özel kişiler arasındaki çıkar uyuşmazlıklarını düzenledi¬ 

ği görüşü yanlıştır. Özel kişiler arasında yapılan sözleşmelerin 

düzenlenmesinde ve uygulanmasında kamu çıkarı olmasaydı toplum bu 

konuda kanunlar (Medeni kanun, Borçlar Kanunu gibi) çıkarmak 

ihtiyacını duymazdı. Bundan başka hem kamu hukuku, hem özel hukuk 

kurallarının gerisinde toplum üyelerinin menfaatlerinin korunması 

fikrinin bulunduğu unutulmamalıdır (63). 

Yine Fransız hukukçu Duguit de, bu ayrımı reddetmektedir. 

Duguit'e göre hukuk kuralı sosyal dayanışmanın sonucu olarak 

belirir ve hem yöneticileri, hem yönetilenleri bağlayıcı bir 

etkinliğe sahiptir. Duguit'e göre, egemenlik kavramına dayanan 

kamu hukuku-özel hukuk ayrımının yerini, çağımız hukukunda önemli 

bir rol oynayan kamu hizmeti kavramına bırakma zamanı gel¬ 

miştir (64) . 

Kanımızca hakimleri bu şekilde uzmanlaştırmaya çalışmak 

yargı bağımsızlığına da aykırıdır. Gerçekten de ünlü bir latin 

atasözü "divide et impera" galip gelmek,hükmetmek için, bölmeye 

başvurmanın gerekliliğini belirtmektedir. Aynı atasözü İngiliz 
diline "divide and rule" olarak geçmiştir. Yargı bu şekilde 

bölününce hakim bağımsızlığı zedelenebilecek, dolayısıyla hakim 

rahatlıkla etkilenebilecektir. 

(63) Bkz.Güriz, s.91. 
(64) Bkz.Güriz, s.92. 
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Çok önceden hakimin hukuku bildiğini ifade eden Latince 

"Jura Novit Curia" (65) kaidesi vaz edilmişken günümüzde hakimin 

bir kısım hukuku bilip diğer bir kısmını bilmediğini ifade etmek 

ciddiyetten uzaktır. Kanımızca hakimler eğer uzmanlaştırılacak 

olursa onlarda sabit fikir ve kanaatler oluşacaktır. 

Yılmaz'm belirttiği üzere. Hukuk yargılaması ile ceza yar¬ 

gılaması arasında biçimsel gerçeklik-maddi gerçeklik ayırımı 

yapay bir ayrımdır ve bu iki yargılama dalı arasında amaç bakı¬ 

mından bir fark olamaz. Olsa olsa her iki yargılama dalma egemen 

olan ilkelerin (yani o hukuk dalında geçerli bulunan araçların) 

ortaya çıkardığı bir sonuç olabilir. "Hukuk yargılaması biçimsel 

gerçekliği arar" demek doğru değildir. Çünkü yapılan hukuk yargı¬ 

laması sonunda mutlaka biçimsel gerçekliğe veya her ceza yargıla¬ 

ması sonunda mutlaka maddi gerçekliğe varılacak değildir. Kaldı 

ki hukuk yargılaması bakımından da hakimin etkinliği artırıldı¬ 

ğında, hukuk yargılaması ile ceza yargılaması arasında kullanılan 

ilkeler bakımından olan fark da ortadan kalkar (66). 

Hukuk yargılamasıyla, ceza yargılaması arasında bu bakımdan 

yapılan fark, hakimin delilleri serbestçe değerlendirme olanağı¬ 

nın bulunmadığı ortaçağ hukuk yargılaması düşünüşünün bir sonucu 

olabilir ve bu nedenle hakimin delilleri serbestçe değerlendirme 

imkanının bulunduğu günümüzde (Alman Hukuk Muhakemeleri Usulü 

Kanunu 286 ncı paragraf) biçimsel gerçeklik-maddi gerçeklik ayrı¬ 

mının artık değerini yitirdiği öne sürülebilir. Öte yandan taraf- 

(65) Bu kaide hakkında fazla bilgi için Bkz. Nomer, Ergin, Dev¬ 
letler Hususi Hukuku Beta Yayınları, İstanbul, 1986 s.204. 

(66) Yılmaz, s.8. 
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ların doğruyu söyleme ve doğruluk kurallarına uyma yükümlülükle¬ 

rinin bulunduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bu yüzden zamanımızda 

hukuk ve ceza yargılamaları arasında "biçimsel gerçeklik-maddi 

gerçeklik" ayrımı vardır demek zordur. Çünkü tek gerçeklik vardır 

ve hukuk yargılaması (hangi ilkeleri uygulanırsa uygulansın) bu 

gerçekliğe yani maddi gerçekliğe varmayı amaçlamaktadır (67). 

Bütün bu nedenlerden dolayı, ilk derece mahkemesi herhangi 

bir ayrıma gidilmeden tek olmalıdır. İstinaf ve temyiz mahkemele¬ 

ri- ise iş bölümü açısından ceza ve hukuk dairelerinden teşekkül 

etmelidir. Gerçekten de İsviçre'de bir hakim hem hukuk hem ceza 

davasına bakabilmekte ve Hukuk ile Ceza dairesi ayrımı istinaf ve 

temyizde oluşmaktadır. 

Hakimlerimizin yurtdışma eğitime gönderilmesine büyük önem 

vermemiz gerekir. Adalet Bakanlığından aldığımız bilgilere göre 

1980 sonrası 1987 yılında 17 hakim, 1990 yılında 12 hakim 1 

yıllığına yurtdışma eğitime gönderilmiştir. Kısa süreli olarak 

(15-30 gün arası) 1986 yılında 36, 1987'de 30, 1988'de 34, 

1989'da 36, 1990'da 32, 1991'de 31, 1992'de 44 hakimimiz yurtdı- 

şma gitmiştir. Bu miktarlar kanımızca çok yetersizdir. Tasarruf 

genelgelerinde istisna tanınarak hakimlerimizin yurtdışma eğitim 

amaçlı gitmeleri teşvik edilmelidir. 

Bazı yazarlar tarafından ve hatta çeşitli raporlarda (68) 

hakim ve savcıların meslek öncesi eğitimlerinin temini için staj 

(67) Yılmaz, s.8. 
(68) Mesela Bkz. Adalet Hizmetleri V.Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Ö.İ.K. s.226, Adalet Hizmetlerinde İyileştirmeler Hukuk 
Eğitimi ve Hukuk Kuralları DPT Yayın No:2258-KB:566, Ankara- 
1991, s.28. 
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mahkemelerinin kurulması istenmektedir. Böyle bir mahkemenin 

kurulduğu hiçbir ülkeye rastlanılmamıştır. 

Kanımızca Adalet Bakanlığınca hakim ve avukatların stajı bir 

arada yapılmalı dolayısıyla Avukatların stajı da 2 yıla yüksel¬ 

tilmelidir. Almanya'da da avukatlar ile hakimler bir arada staj 

yapmakta ve bu staj 2,5 yıl sürmektedir. Hakim ve avukat adayları 

stajları boyunca 1.500 DM maaş almaktadırlar. Stajdan sonra 

etraflı bir imtihana tabi tutulmaktadırlar. Bizde de avukatların 

aynen hakimler gibi stajda para alması sağlanmalı ve staj 

bitiminde avukat ve hakim adayı staj konularından kapsamlı bir 

imtihana tabi tutulmalıdır. 

Almanya'da Hukuk Eğitimi 6 yıl iken ülkemizde 4 yıl olması 

düşündürücüdür. A.Ü.Hukuk Fakültesi, Hukuk Fakültelerinin en 

azından 5 yıla çıkarılmasını ve ilk sınıf zorunlu yabancı dil 

eğitimi olmasını savunmaktadır (69). İ.Ü.Hukuk Fakültesi, Hukuk 

Fakülteleri müfredat programından Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar 

ve Türkçe dersinin müfredat programından çıkarılmasını ve Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin ise 4 yıl yerine sadece 1 yıl 

okutulmasını savunmaktadır (70). 

Yine bazı yazarlar ve raporlarda (71) ülkemizde hakim ve 

savcıların meslek içi eğitim ve staj hizmetlerini yürütmek üzere 

Türkiye Adalet Akademisi kurulması ve bu hususta ivedi çalışmala- 

(69) Adalet Hizmetlerinde İyileştirmeler, Hukuk Eğitimi ve Hukuk 
Kuralları, s.11. 

(70) Adalet Hizmetlerinde İyileştirmeler, Hukuk Eğitimi ve Hukuk 
Kuralları s.10. 

(71) Planlama-Hukuk İlişkileri Sürekli Özel İhtisas Komisyonu Ön 
Raporu s.11. 
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ra başlanılması talep edilmektedir. Kanımızca bunun yapılabilir¬ 

liğinin iyice etüd edilmesi gerekir. 

Ayrıca Adalet Bakanlığınca yılın belli tarihlerinde hakim ve 

avukatların toplanması temin edilmeli, mesleki sorunlarını dile 

getirmeleri ve alınacak önlemlerin tartışılması yapılmalıdır. 

Son olarak şunu da ifade edelim ki hakimlerin derece yüksel¬ 

mesine karşı olduğumuz için dolayı hakimler ilk derece, İstinaf 

ve Temyiz Mahkemesi Hakimleri diye gruplara ayrılmalı her gruba 

standart ücret verilmelidir. İsviçre ve Almanya'da uygulama bu 

şekildedir. 

3- MAHKEMELERDE ÇALIŞAN ADALET PERSONELİ İLE İLGİLİ SEBEPLER 

Ülkemizde mahkemelerde çalışan adalet personeli gerek 

nitelik gerekse nicelik açısından yetersizdir. Mahkemelerimizin 

bu personel olmadan iş görmesi düşünülemez. Mahkemelerimiz 

nitelikli personelle donatılırsa yargılama hızlanır (72). 

(72) Kuru, Yargılamanın Çabuklaştırılması, s.171. 
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Yardımcı adalet personeli nicelik açısından yetersizdir. 

Örneğin bu personelin 1993 yılı itibariyle durumu şöyledir: 

TABLO-11: ADLİ YARGIDA ADALET PERSONELİNİN 
SAYISAL DURUMU (1993) 

Fiilen Boş Kadro 
Ünvan Kadro Çalışan Boş Oranı 

Yazı İşi.Md.(Başkatip) 2 . 995 2 .198 797 26, 6 
Yazı İşi.Md.Yrd.(Zabıt Katibi) 12.343 9.558 2 . 785 22 , 6 
Mübaşir 3 .284 2 . 831 453 13 , 7 
İcra Müdürü 1. 134 765 369 32, 5 
İcra Müdür Yrd. 757 458 299 39,5 
Cezaevi Müdürü(Kurum Md.) 220 136 84 38,2 
Sosyal Çalışmacı 287 48 239 83 , 3 
İnfaz Koruma Memuru 20.314 15.101 5.213 25, 7 
Teknisyen 1.175 817 358 30,5 

Kaynak: Adalet Bakanlığı 

Bu çalışmada, üzerinde durulacak husus daha çok adalet 

personelinin nitelik durumudur. Çünkü adalet hizmetlerinin hızı 

ve doğruluğu açısından personelin nitelikli olması önemlidir. 

Ülkede, adalet hizmetlerinin yürütülmesinde fevkalade 

ihtiyaç duyulan ara personeli yetiştirmek ve bu hizmetlerin 

görülmesiyle görevli bulunan personeli hizmet içi eğitime tabi 

tutarak bilgi düzeylerinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla 

kurulan Adalet Yüksekokullarının, mezunlarının Adalet Bakanlığın¬ 

da yeterli derecede istihdam edildiği söylenemez (73). Bu durum 

aşağıdaki Tablo 12 ve 13'de açık bir şekilde görülmektedir. 

(73) Koksal Tunay, Dursun Haşan, Adalet Yüksek Okulları Araştır¬ 
ması DPT 30.Kuruluş Yılı Ankara-1991, s.5. 
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Adalet Bakanlığı, yardımcı personel açığını kapatmada, bu 

amaçla kurulmuş bulunan Adalet Yüksek Okulları mezunlarına 

kontenjan ayırmak veya en azından öncelik tanıma yoluna gitmemek¬ 

tedir . 

Adalet Yüksekokulu mezunları belli bir dönem (mesela 6 ay) 

Adliyede staj yaptıktan sonra sınavdan geçirilerek, kazananlar 

"Türk Yargı Memuru" olarak adalet hizmetine katılmalıdır (74). 

Tıpkı Almanya'da (75) olduğu gibi Veraset İlamı, yaş tashihi gibi 

ni-zasız işler ile Aile Hukukuyla, cezaların infazıyla ilgili 

zaman alıcı bazı işleri yargı memurları yapmalıdır. Üstelik yargı 

memuru bu işlerde bağımsız olmalıdır. Kararlarına karşı sadece 

ilgili mahkeme nezdinde itiraz edilebilmelidir (76). 

Buna ilave olarak; Adalet Yüksekokulunu bitirdikten sonra 

stajını tamamlayıp Türk Yargı Memurluğu sınavını kazanamayan 

kimselerin, sınavsız olarak adalet hizmetlerinde yazı işleri 

müdürlüğü ve icra müdürlüğüne; okulunu bitirip stajını tamamlama¬ 

yanların ise zabıt katipliklerine atanmaları uygun olacaktır 

(77). Bunun için de; 30.1.1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İlk Defa Devlet Kamu 

Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mec¬ 

buri Yeterlik ve Yarışma İmtihanları Genel Yönetmeliğinin" yeter¬ 

lik ve yarışma sınavlarına tabi tutulmadan memuriyete atanacaklar 

(74) Koksal, Dursun, s.34. 
(75) Almanya'daki Yargı Memurunun Durumu için dipnot 74'daki ve 

Ahmet Mumcunun şu eserine bakılabilir. Mumcu Ahmet, Adalet 
Hizmetlerinde Yeni Bir Meslek, Batı Hukukunda Adalet Yük¬ 
sekokulların İşlevleri ve Türkiye'deki Durumu Türkiye 
Noterler Birliği Yayın No:18, Ankara 1984 Bilhassa s.4 v.d. 

(76) (77) Koksal, Dursun, s.34. 
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başlıklı 4 üncü maddesinde Adalet Yüksekokulu mezunlarına da yer 

verilmesi sağlanmalıdır. Bu konudaki mevzuat değişikliği vakit 

geçirilmeden yapılmalıdır (78). 

TABLO-12: ADALET YÜKSEKOKULLARINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİ 
SAYISI (1981-1988) 

MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI 

YILLAR 

A.Ü.ADALET 
YÜKSEKOKULU 

İ.Ü.ADALET 
YÜKSEKOKULU 

9 EYLÜL Ü. 
ADALET 

YÜKSEKOKULU ÎOPLAM 

1979-1980 - -

- -

1980-1981 25 9 - 34 
1981-1982 70 35 37 142 

1982-1983 38 51 31 120 
1983-1984 80 55 40 175 

1984-1985 77 42 51 170 
1985-1986 50 46 33 129 

1986-1987 78 57 69 204 

1987-1988 64 75 52 191 

Kaynak: Adalet Hizmetlerinde İyileştirmeler, Hukuk Eğitimi ve 
Hukuk Kuralları, s.51 

TABLO-13: ADALET YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ ADALET 
BAKANLIĞINDA İSTİHDAM DURUMU (1981-1989) 

YILLAR İCRA MUDURU KATIP DI GER 

1981 _ 2 1 

1982 14 3 3 

1983 13 1 2 

1984 3 11 3 

1985 7 7 6 

1986 - 9 5 

1987 29 9 3 

1988 5 18 1 

1989 - 8 2 

TOPLAM 71 68 27 

Kaynak: Adalet Hizmetlerinde İyileştirmeler, Hukuk Eğitimi ve 
Hukuk Kuralları, s.52 

(78) Koksal, Dursun, s.34. 
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Altyapının ve teknolojinin ileri olduğu hizmet alanlarında 

bile insan unsurunun önemi büyüktür. Özellikle, Adalet Hizmetleri 

gibi ülkemiz açısından altyapı sorunları henüz giderilememiş olan 

bir kamu hizmeti söz konusu olduğunda; insan unsurunun önemi bir 

kat daha artmaktadır. Günümüzde sanayinin gelişmesi ve şehirleş¬ 

menin hızlanmasından dolayı ihtilafların türü ve sayısı artmakta¬ 

dır. Artan iş yükü karşısında hakimlerimiz bunalmış vaziyettedir. 

Davaların ıfzamasının sebeplerinden biri de, nitelikli ara perso¬ 
nelin çok az olmasıdır. Yargı sistemimizde her şey hakimden 

beklenmekte, bu da işleri çok uzatmaktadır (79). 

Yirminci yüzyılın başından beri yargı memurlarının 

Almanya'da yaptıkları çalışmalar neticesinde hakimlerin işyükü 

azalmış, esas görevlerine fazla zaman ayırmaya başlamışlardır. 

Hakimlerin yükünün azalmasından dolayı adalet hizmetlerinin 

kalitesi yükselmiş ve hızlanmıştır (80) . 

Adalet hizmetine ara personel yetiştiren okullara önem 

vermek gereklidir. Bugün gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi 

ülkemizde de her alanda ara insangücü ihtiyacı güncel durumda¬ 

dır. Ülkemizde Adalet Bakanlığına bağlı mecburi hizmete tabi 

Ankara'da ve Gümüşhane'de birer adet Adalet Meslek Lisesi 

bulunmaktadır. Bu liselerin mezunları genellikle zabıt katibi 

olmaktadır. Adalet Bakanlığı yetkililerinin ifadesine göre, şu 

anda görev ifa eden söz konusu lise mezunları başarılı hizmet 

sunmaktadırlar. Bu liselerin sayısı artırılmalı ve bu okullardan 

(79) Bkz.Koksal, Dursun, s.31. 
(80) Koksal, Dursun, s.33. 
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bazılarında adalet hizmetlerinde istihdam edilmek üzere infaz 

koruma memuru yetiştirilmelidir (81). 

Kanımızca Adalet Yüksekokulları ve Adalet Meslek Liseleri 

hariç hiçkimse adalet hizmetlerinde adalet personeli olarak 

istihdam edilmemelidir. Günümüzde davaların yığılması, süratli iş 

görülmemesi hususunda başta gelen engelin mahkemelerin idaresinde 

aksaklıklardan, işletmedeki fonksiyonel husus ve noksanlıklardan 

ileri geldiği kabul edilmektedir (82). 

Mahkemelerin adalet personelinin çağdaş sevk ve idare pren¬ 

siplerine göre ayrıca yetiştirilmesi şarttır. Böyle elemanlara 

sahip bulunmayan bir hakim, yardımcı sağlık personeline sahip 

olmadan çalışan bir hastane hekiminden farklı değildir (83). 

Bu sebeple dünyanın bazı memleketlerinde mahkemelerin idari 

işlerine bakacak elemanlar yetiştirmek üzere kurumlar, enstitüler 

teşkil edilmektedir. Mesela Amerika'da Denver Üniversitesi Hukuk 

Fakültesinde bu maksatla bir Mahkeme Yönetimi Enstitüsü (Institut 

for Court Management) kurulmuştur (84). 

Mahkemelerin idari yönden iyi örgütlenip çalışması hakimi 

bir çok idari işlerle uğraşmaktan kurtaracağı için onun zamanını 

çok daha fazla olarak hukuki problemleri düşünmeye ayırmasına, 

işlere daha fazla nüfuz ederek eşit ve gerçek bir adaleti 

gerçekleştirebilmesine imkan verir (85) . 

(81) Koksal, Dursun, s.35 
(82) (83) Dönmezer, s.13. 
(84) (85) Dönmezer, s.13. 
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Kanımızca Adalet Bakanlığı TODAİE ile bir protokol yaparak 
tüm adalet personelinin çağdaş sevk ve idare konularında eğitimi¬ 

ni yaptırmalıdır. 

İngiltere'de memurun, devlet memuru niteliklerini devam 

ettirmek ve görevi gereğini en iyi şekilde yerine getirmekten 

başkaca bir güvencesi yoktur. İngiltere'de memur diğer kara 

Avrupa'sındaki memurların rahatlığına sahip değildir. Memurluğun 

ancak emeklilik ya da ölümle sona erebileceği yolundaki düşünce¬ 

ler İngiltere için geçerli değildir (86). 

İngiltere'de devlet memuru, hizmet süresinin herhangi bir 

anında herhangi bir neden olmaksızın Kraliçe tarafından işten 

çıkarılabilir. Bunu bilmek memuru daha başarılı olmaya, sürekli 

başarılı olmaya yöneltir. Günümüzde çoğu personel rejimlerinde 

benimsenen yer değiştirme, maaş kesilmesi, ihtar gibi cezaların 

yetersizliği ve önemli bir sonuç doğurmaması memuru tembelliğe 

itmiştir. İngiliz devlet memuru bu rahatlıklardan yoksundur. 

Çünkü tek ve önemli ceza memurluktan çıkarılma İngiltere'de kağıt 

üzerinde kalmayan bir Demokles kılıcıdır (87). 

Uluslararası Para Fonu (IMF) raporlarında; gerek nüfus, 

gerek çalışma alanları ve devlet kuruluşları yaygınlığı çok geniş 

olan İngiltere'de 1 kişinin çalıştığı bir devlet görevi için 

Türkiye'de yaklaşık 27 kişinin istihdam edildiğinin belirlendiği 

bildirilmektedir (88). 

(86) Yalçınkaya, s.69. 
(87) Yalçınkaya, s.69 v.d. 
(88) Yalçınkaya, s.69 Dipnot 46. 
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Ülkemizde diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi yargıda da 
memur verimsizliğini olduğundan bu durumu önlemek için tüm 

memurlar hizmet akdiyle istihdam edilmeli ve memurun bağlı olduğu 

Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayıyla memurun görevinden 

alınabilmesini sağlayan bir sistem getirmenin uygun olacağını 

düşünmekteyiz. Kanımızca böyle bir sistemin kurulabilmesi için de 

İşsizlik Sigortasının kurulması gerekir. 
4- YÜKSEK MAHKEMELERLE İLGİLİ SEBEPLER 

Önceki kısımlarda savunulan fikirlerin doğal sonucu olarak, 

Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulunun fonksiyonu kalmamaktadır. 

Anayasanın 9 uncu maddesinde yargılamanın Türk Milleti adına 

yapılması belirtildiğinden egemenliğin sahibi olan milletin 

temsilcilerine hakimi görevden alma yetkisi tanınması Milli 

Egemenlik ve Demokrasi ilkelerine de uygundur. Kanımızca bir 

hizmetin yürütülmesinde o hizmetin yürütülmesinden sorumlu olacak 

bir siyasal otorite mutlaka bulunmalıdır. 

Uygulamada Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulunca davaları 

uzatan hakimlere disiplin cezası verilmektedir. Bilgisizliği 

nedeniyle görevini iyi bir şekilde yapamayan, hatta görevini 

ihmal ederek davaların uzamasına sebep olan hakimlere karşı, kim 

tarafından verilirse verilsin disiplin cezası verilmesi yerine, 

görevden almak müeyyidesinin daha etkili olabileceğini 

düşünmekteyiz. Ülkemizde adalet hizmetlerinin yürütülmesinden 

Adalet Bakanı sorumlu olduğuna göre bilgisizliği nedeniyle 

davaları doğru bir şekilde çözümleyemeyen, görevini ihmal ederek 

davaların uzamasına sebep olan hakimlerin görevden alınabilmesinin 

teklif yetkisini anılan bakanlığa verilmesinin uygun bir yol 
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olabileceğini düşünmekteyiz. Hukukta yetki ve sorumluluk bir 

madalyonun iki yüzü gibidir. Nerede yetki var ise orada 

sorumluluk vardır prensibi hukukun temel ilkelerinden biridir. 

Bu nedenlerle Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu kaldırılmalıdır. 

Denilebilir ki anılan kurulun kaldırılmasıyla yargı bağımsızlığı 

zedelenebilir. Hatta bazı yazarlar (89) Anayasanın 159 uncu 

maddesi gereği Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarının 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi olmasını mahkemelerin 

bağımsızlığı ve hakimlik teminatına aykırı olduğunu savunmakta 

dır. Bir kere bağımsızlık makamın değil sujenin vasfıdır. 

Mahkemelerin bağımsızlığı olmaz ancak hakimin bağımsızlığı 

olabilir. Hakimin bağımsızlığı da hakimin kişiliği ile ilgili 

bir konudur. Hakimin bağımsızlığı yalnızca mevzuatla sağlanamaz. 

Bir hakim kendini bağımsız hissetmiyorsa ne kadar kural 

getirilirse getirilsin hakimin bağımsızlığından söz edilemez. 

Anayasanın 139 uncu maddesinde düzenlenen hakimlik teminatı¬ 

na göre hakim ve savcıların azlolunamayacağı gibi kadronun 

kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük 

haklarından yoksun kılınamayacağı belirtilmektedir. Anayasanın 9 

uncu maddesinde yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız 

mahkemelerce kullanılacağı belirtilmesine rağmen hakimlik 

teminatının neden düzenlendiği anlaşılamamaktadır. Millet adına 

yargılama yapmak yargılamaya milletin zaruri olarak katkısını 

gerektirir. Bir hakimin meclis tarafından görevden alınabilmesi 

demek milletin o hakimin yargılama yapmasını istemiyor olması 

(89) Bkz.Mesela Kuru B, Arslan R, Ejder Y, Medeni Usul Hukuku 
Ders Kitabı Ankara, 1986 s.33. 
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demektir. Milli iradeye ve demokrasiye uygun bu yoldan kaçınmamak 

gerekir. Ayrıca hakimlik teminatı tembel hakime prim vermek için 

kabul edilmemiştir. Yine Franko Ispanya'sında veya Salezar 

Portekiz'inde hakimlik teminatının Anayasada yer alması, 

İngiltere'de hakimlik teminatının mevzuatta yer almamasından 

önemli değildir. Ülkemizde de demokratik bir zihniyet hakim 

olduğuna göre Anayasanın 139 uncu maddesinin kaldırılması 

hakimlik teminatına zarar vermez. İngiltere'de bir hakim meclis 

tarafından görevden alınabilmesine rağmen, meclis bu yetkisini 

ancak istisnai halde ve hakimin görevden alınmasının muhakkak 

gerekli olduğu durumlarda kullanmaktadır. Bu durumda İngiltere'de 

yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı yoktur denilebilir mi? 

Anayasanın 152 nci maddesinde davaya bakmakta olan mahkeme

nin uygulanacak bir Kanun veya Kanun Hükmünde Kararnamenin hüküm

lerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri 

sürdüğü Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulursa (yani somut 

norm denetimi) konuyu Anayasa Mahkemesine götüreceği ve bu mahke

menin kararını bekleyeceği belirtilmiştir. Bu durum davaları 

uzatmaktadır. Anayasanın 138 inci maddesinde hakimlerin Anayasa

ya, Kanuna ve Hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm 

verecekleri belirtilmesine rağmen Anayasanın 152 nci maddesinde 

Somut Norm Denetimi (90)nin düzenlenmesinin uygun olmadığını 

düşünmekteyiz. 

(90) Bu denetime bazı yazarlar itiraz denetimi diyorsa da 
kanımızca bu tabir eksiktir. Somut Norm Denetimi ile bir 
davada hakimin kendiliğinden uygulanacak Kanun veya Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerini Anayasa'ya aykırı görürse 
veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının 
ciddi olduğu kanısına varırsa konuyu Anayasa Mahkemesine 
götürmesi anlaşılır. 
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Anayasa'da bir mevzuat olduğuna göre Anayasaya aykırı olan 

kanunun iptal edilmeyip olaya uygulanmaması, uygulamanın geçici 

ve sürekli olarak durdurulması gibi yetkileri genel mahkemelere 

vermek sakıncalı değildir. Bir davanın esasını çözmeye yetkili 

olan mahkeme, Anayasaya aykırılık defi ile karşılaştığında, 

davayı durdurarak Anayasaya aykırılık meselesini kendisi 

çözmelidir. "Davanın Hakimi Defi'in de Hakimidir." ilkesi 

uyarınca, Anayasaya aykırılık sorunu, bir önsorun olarak 

çözüldükten sonra esas davaya bakılmalıdır. ABD'de (91) olduğu 

gibi bizde de Dava Mahkemeleri Anayasaya aykırılık iddialarını 

bir ön sorun olarak kendileri çözmeli ve bu kararlar yalnızca 

tarafları bağlamalıdır. Bütün mahkemelerin Anayasaya aykırılık 

iddialarını karara bağlama yetkisine sahip olmaları halinde 

ortaya çıkabilecek ihtilafları Yargıtay çözmelidir. Denilebilir 

ki Anayasa Mahkemesi bir ihtisas mahkemesidir. Anayasaya aykırı 

olan bir kanunu ancak bu mahkeme anlayabilir. Eğer bu mantık 

doğru ise Anayasa Mahkemesi Üyelerinin genel hukuk kültürü 
dışında Anayasa Hukuku alanında derin bir bilgi ve ihtisas sahibi 

olmaları gerekir. Halbuki Anayasa Mahkemesi Üyelerinin bir kısmı 

Hukuk Fakültesi mezunu bile değildir. 

Yargıtayımızın bugün ağır bir işyükü altında olduğu herkes 

tarafından kabul edilmektedir. Yargıtaym 1988-1991 arası iş 

durumu aşağıda verilmektedir. 

(91) ABD'de uygulanan usul hakkında fazla bilgi için Bkz. Teziç 
Erdoğan, Anayasa Hukuku, İstanbul, 1986, s.203 vd. 
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TABLO-14: YARGI TAYA GELEN KARARA BAĞLANAN VE GELECEK 
YILA DEVREDEN DAVALAR (1988-1991) 

Gelen Kara Bağlanan Gelecek 
Dava (92) Dava Yıla Devir 

1988 113.306 93 .349 19.957 
1989 102.506 86.321 16.185 
1990 101.140 86.883 14.257 
1991 102.036 92.850 9 .186 

1988 303.872 216.923 86.949 
1989 313.131 217.311 95.820 

Hukuk 1990 341.402 239.374 102.028 
1991 365.651 250.056 115.925 

Kaynak: Adalet Bakanlığı, DİE 

(92) Geçen Yıllardan Gelen davaları kapsadığı gibi Ceza Bölümü, 
Ceza Daireleri ile Ceza Genel Kurulu Toplamı, Hukuk Bölümü 
ise Hukuk Daireleri ile Hukuk Genel Kurulu Toplamıdır. 
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Şimdi de Başka Ülke Yüksek Mahkemelerine Gelen Dava Sayısına Bakalım: 

TABLO-15: BAZI ÜLKELERDE YÜKSEK MAHKEMELERE GELEN, DAVA SAYISI (1989) 

Temyiz Mahkemesi Yıllık istinaf Yıllık İlk Derece Yıllık 
Statüsündeki Karar Mahkemesi Karar Mahkeme Karar 

Ülke Mahkemeler Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 

Yargıtay A.700 A 26.000 230 4.000.000 
Avusturya Anayasa Mah. 2.000 - -

Danıştay - - - 

Belçika Yargıtay 3.200 5 38.000 - 6.000.000 

Anayasa Mah. 2.600 9 - - 2.600 

Yargıtay 8.000 20 63.000 - 2.100.000 
Sosyal Mah. 700 11 8.000 - 56.000 

Almanya İş Mahkemesi 500 24 7.000 - 92.000 

Mali Mah. 2.800 - - - 23.000 

Danıştay 3.400 10 15.000 - 18.000 

Yargıtay 3.800 4 12.000 105 160.000 

Finlandiya Danıştay 5.900 3 7.000 18 47.000 

Norveç Yargıtay 800 5 4. 100 96 37.000 

Anayasa Mah. 400 1 i .000 _ _ 

Portekiz Yargıtay 1 .800 4 15.000 - 1.130.000 

Danıştay 2.200 - - - -

Yargıtay 200 -
-

_ _ 

Yük.İdari Mah. 300 - - - -

İsveç Yük.İş Mah. 200 10 48.000 124 300.000 
Yük.Konut Mah. 700 - - -

-

Yük.Sos.Sig.Mah. 1 .100 - - - -

İsviçre Federal Mah. 4. 100 26 Veri Yok - Veri Yok 

Anayasa Mah. 56 - _ _ _ 

Uyuşmazlık Mah. 115 (93) - - -
-

Türkiye Yargıtay 243.799 - - 646 (94) 2.398.405 
Danıştay 21.662 22 9.482 22 89.735 

Kaynak: Yücel, Ceza Adaleti s.92 

(93) Yargıtay yıllık karar sayısında ilgili daireye gönderme red ve iadeye ilişkin 
kararlar toplama dahil edilmemiştir. 

(94) İlk Derece Mahkemesi sayısı il ve ilçe bazında alınmıştır. 
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Mahkemelerin hükümlerini yargısal denetime yetkili yüksek 

mahkeme olan Yargıtay Anayasanın 154 üncü maddesinde Yüksek Mah¬ 

kemeler kapsamında ele alınmış ve Anayasaya göre yapılan düzenle¬ 

me sonucu hazırlanan 2797 sayılı Yargıtay Kanunu 8.2.1983'de 

yürürlüğe girmiştir. Bu tarihte 16 Hukuk ve 9 Ceza Dairesinden 

oluşan Yargıtay 3749 sayılı Kanunla 5 Daire ilave edilerek Yargı¬ 

tay'da 20 Hukuk, 10 Ceza Dairesi olarak toplam daire sayısı 30'a 

yükselmiştir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcısı, 

Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile Cumhuriyet Savcılarından oluşmak¬ 

tadır . 

Bu örgütsel görünüm, beş yıllık kalkınma planlarında 

kurulması ifade edilen istinaf mahkemelerini gündeme getirmekte¬ 

dir. İstinaf, özellikle maddi olay sorunlarının, ilk mahkemeden 

sonra ikinci kez yeni baştan incelenmesini öngören ikinci derece 

bir mahkemedir. istinafın evrensel tanımı da, olayın doğru olup 

olmadığını ikinci kez incelenmesi şeklindedir. Nitelik açısından 

düzeltme yoludur. Çünkü esasa hükmeder. Temyizin amacı ise, 

içtihat birliğini sağlamaktır. Olay yargılaması söz konusu olmaz; 

yöntem olarak düzeltme yoludur. Türk Yargıtay'ı ise her ikisini 

yapar görünen kendine özgü bir mahkemedir. Yargıtayı temyiz 

işlevine kavuşturmak üzere istinaf mahkemeleri her zaman 

güncelliğini korumuştur (95). 

(95) Yücel, Mustafa Tören, Yargıtay ve İstatiksel görünüm T.B.B. 
Dergisi Yıl: 1992, Sayı 2, s.239. 
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Gerçekten de en son VI.Beş Yıllık Kalkınma Planında (1990- 

1994) Yargıtay'ın bir içtihat mahkemesi halinde çalışmasını 

sağlamak amacıyla yasal düzenleme yapılacağı şeklinde bir hüküm 

konulmuştur (96). 

Şurasını da belirtmekte fayda vardır ki istinaf mahkemesi 

temyizin yerini dolduramayacağı gibi, temyiz de istinafın yerini 

dolduramaz. Yargıtay istinaf boşluğunu doldurmaya çalışması ile 

daireler düzeyinde "istinaf mahkemesi", kurullar düzeyinde de 

temyiz mahkemesi görünümü ortaya çıkmaktadır (97). 

Çeşitli ülkeler mahkeme sistemi ve iş yükü dağılımını içeren 

tablodan da görüleceği üzere Türk Yargıtayınm sui generis 

(kendine özgü) bir üst mahkeme niteliğinde olduğu anlaşılacaktır. 

Yargıtaym bu kadar ağır iş yükü (98) altından kalkabilmesi 

için memleketimizde cari tedbirlerden olan Yargıtaym daire ade¬ 

dini artırmak yoluna gidilmektedir. Bu şekilde hareketle Yargıtay 

dairelerine gelen dosya adedinin azaltılması hedef tutulmaktadır. 

Bu eğilime Almanya'da da rastlanmaktadır. Orada ülkemizdeki 

uygulamadan farklı olarak Mahkeme Teşkilatı Kanununun (GVG) 130 

uncu maddesine göre, Federal Mahkeme içinde yer alacak ceza ve 

(96) VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994) R.G. 6.7.1989 
tarih, sayı 20217, s. 193. 

(97) Yücel, Yargıtay ve İstatiksel Görünüm, s.240. 
(98) 1985-1991 arası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İş Yükü 

Dağılımı ve değişimi, Cumhuriyet Başsavcılığına gelen işle¬ 
rin ortalama görülme süreleri, Yargıtay Ceza Daireleri ve 
Ceza Genel Kurulunca verilen Kararların oransal dağılımları 
Devreden işler, Ortalama Yargılama Süreleri, Yargıtay Hukuk 
Daireleri ve Hukuk Genel Kurulunca verilen Kararların 
Oransal dağılımları, İş Yükü akış dağılımı ve ortalama 
yargılama süreleri için Bkz.T.C.Adalet Bakanlığı, 1991 
Adalet İstatistikleri, s.44-48, 76-79. 

80 



hukuk dairelerinin sayısını Federal Adalet Bakanı tespit eder. Bu 

yüksek mahkemenin 9 Hukuk ve 5 Ceza Dairesi vardır. Ayrıca 

GVG'nin 130 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, Federal 

Adalet Bakanı, Federal Mahkemenin bulunduğu yerin dışında da ceza 

ve hukuk daireleri teşkil edebilir. Almanya'da bu yetki de 

kullanılmaktadır (99). 

Memleketimizde daire adedini artırmak büyük ölçüde Yargıtay 

içinde içtihat zıtlıklarına yol açmaktadır (100). Bu içtihat 

aykırılıkları yüzünden Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulunda 1-2 

yıl dosya beklemektedir. Halk bundan şikayet etmektedir. Aynı tür 

davalar daireler arasında dağılması sonucu değişik biçimde 

çözümlendiği için ve içtihat aykırılıkları nedeniyle Yargıtay'ın 

kendisinden beklenenleri yapamadığı için bu yol bir tedbir olarak 

düşünülemez (101) . 

Eski Yargıtay Başkanlarmdan Özyörük'ün belirttiği üzere 

Temyiz mahkemesinin işi binlerce dosya devretmek ve muvaffakiye¬ 

tini rakamlarla canlandırmak değildir. Temyiz bir prensip mahke¬ 

mesidir. Temyiz mahkemesi sayıya tabi bir kurul haline geldiği 

gün, adalet de rakamla ifade edilir hale gelir, bir hesabı cari 

zihniyetinin karanlık girdabı içerisinde boğulmak tehlikesi ile 

karşılaşılır (102) . 

Yargıtaym bir içtihat mahkemesi olarak faaliyette bulunmak 

imkanını elde etmek, bazı işleri kesin olarak karara bağlamak ve 

(99) Üstündağ, s.285. 
(100) Üstündağ, s.285. 
(101) V.Beş Yıllık Kalkınma Planı Adalet Hizmetleri ÖİK s.37 v.d. 
(102) V.Beş Yılılk Kalkınma Planı Adalet Hizmetleri ÖİK s.54. 
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adalette sürati temin etmek için gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 

ülkemizde de İstinaf Mahkemeleri kurulmalıdır (103). 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 322 nci maddesinin 4 

üncü fıkrasına göre Yargıtay Ceza Dairelerinden birinin kararma 

karşı Cumhuriyet Başsavcısı, ilamın kendisine verildiği tarihten 

otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebileceği esası 

getirilmektedir. 

Daire kararlarına karşı Başsavcılığa tanınmış olan yetkinin 

nedeni anlaşılamamaktadır. Mehaz Kanununda yani Alman Ceza 

Muhakemeleri Usul Kanununda böyle bir yol mevcut değildir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 343 üncü maddesinde hakim 

tarafından ve mahkemelerden verilen ve Yargıtayca tetkik edilmek¬ 

sizin kesinleşen karar ve hükümlerde kanuna muhalefet edildiğini 

haber alırsa Adalet Bakanı, o karar veya hükmün bozulması için 

Yargıtaya müracaat etmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı 

emir verebileceği esası getirilmiştir. 

Biz ilk derece mahkemesinin iddianameye bağlı bütün cezaya 

ilişkin kararlarının İstinaf ve Temyiz mahkemesine götürlebilece- 

ği esasını kabul ettiğimizden dolayı böyle bir usulün kaldırılma¬ 

sı taraftarıyız. Ülkemizde hukuk birliğini teessüs ettirmek için 

İstinaf Mahkemesi kendisine intikal eden davayı gerekli görürse 

Temyiz Mahkemesine havale etmeli veya Meclisçe oluşturulacak 

komisyon kişiye böyle bir yetki tanımalıdır. 

(103) Fazla bilgi için Bkz. Adalet Hizmetleri V.Beş . Yıllık 
Kalkınma Planı Adalet Hizmetleri ÖİK. s.71.v.d. 
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Garraud'un belirttiği üzere temyizi kabil olupta temyiz 

edilmemek veya temyiz şartları yerine getirilmemek sebebi ile 

kesinleşen hükümlerin bu yolla bozulabileceği esası kabul edilme¬ 

melidir. Aksi takdirde "temyiz şartları" tatbikatta zayıflatılmış 

sayılacaktır(104) . 

Gerçekten de mahkemenin bir hükmüne karşı İstinaf ve Temyiz 

müessesi varken kişi kendi kusuru ile bu müesseselere başvurmayıp 

hüküm kesinleştiğine göre bu kusurundan bir hak iddia edememeli¬ 

dir. Çünkü kimsenin kendi kusuruna dayanarak bir hak iddia 

edemeyeceği hukukun temel ilkesidir. Gerçekten de Alman Ceza 

Muhakemesi Usulünde böyle bir yol yoktur. 

Almanya'da Mamelek hukukuna ilişkin müddeabihi 6.000 DM.den 

daha az olan davalar verildiği anda kesin olmakta ve ne istinaf 

ne de temyiz yoluna başvurulabilmektedir. Ceza davalarından da 

önemli bir bölümü istinaf mahkemesine gitmekte ve bazı ağır 

suçlar doğrudan Temyiz Mahkemesine gitmektedir. İstinaf ve Temyiz 

Mahkemesinde yeniden tanık dinlenmemekte, bilirkişiye başvurulma- 

makta ve keşif yapılmamaktadır. İstinaf Mahkemesi Hukuk ve Ceza 

Dairelerinden oluşmaktadır. 

Ülkemizde de benzer esaslar kabul edilmeli kurulacak olan 

İstinaf Mahkemesi ile Temyiz Mahkemesinin iş yükü azaltılmalıdır. 

Hukuk davalarında da Temyiz Mahkemesine gidebilmek için ya 

İstinaf Mahkemesi gerek gördüğünde ya da meclisçe kurulacak bir 

komisyon tarafa temyiz hakkı tanıdığında dosyayı yüksek mahkemeye 

(104) Bkz.Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.535, Bilhassa Dipnot 16. 
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göndererek taraflara temyiz hakkı tanıyabilmelidir (105) . Gerçek¬ 

ten de ehliyetsiz araç kullananlara polisin verdiği para cezası 

200.000 TL.ye çıkarılırken (106) ve bu para cezası verildiği anda 

kesinken Mahkemelerin verdiği konusu para ve mal olan davalardaki 

kesinlik sınırları düşündürücüdür. Kanımızca ilk etapta dava 

konusu para ve mal olan davalarda temyiz edilmezlik sınırı altı 

bin Mark karşılığı Türk Lirasına çıkarılmalıdır. Bunun nedeni 

Almanya'nın kişi başına düşen GSMH yaklaşık bizden 10 kat daha 

fazladır (107). Temyiz edilmezlik sınırı da Türkiye ile 

Almanya'da kişi başına düşen GSMH ve 60.000 DM.lık sınır baz 

alınarak zaman zaman gerekli ayarlamalar yapılmalıdır. 

İstinaf Mahkemesinin kurulmasıyla Yargıtaym iş yükü azala¬ 

cağından dolayı Yargıtay Kararlarının yayınlanması tam olarak 

sağlanacak ve şimdi olduğu gibi bazı Yargıtay Kararlarının 

yayımlanmaması gibi bir durum olmayacaktır. 

5- AVUKATLARLA İLGİLİ SEBEPLER 

Şimdiye kadar avukatlık stajından sonra bir imtihan olma¬ 

dığı için, bir çok bilgili avukat yanında ehil olmayan kimseler 

de avukat olabilmiştir. İşte, kendi kendini yetiştirmek hususunda 

özel bir gayret sarfetmeyen bu gibi ehil olmayan avukatlar, bir 

davanın görülmesi sırasında hakime yardımcı olacak yerde, bazen 

hakimin işlerini güçleştirmekte, bu sebeple de davalar uzamakta¬ 

dır (108) . 

(105) İngiltere'de Lordlar Kamarasının Hukuk ve Ceza Davalarında 
tanıdığı temyiz hakkı için bkz. Yalçmkaya, s. 245,247. 

(106) 2.1.1993 Hürriyet, s.3. 
(107) DPT Uluslararası Ekonomik Göstergeler, Kasım 1992, s. 13. 
(108) Kuru, Davaların Uzaması, s.36 v.d. 
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Yine kamu hizmeti gören Avukatların dava takibinde hakimler 

gibi dürüst davranmaları gerekir. 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayı¬ 

lı Avukatlık Kanunun 38 inci maddesine göre Avukatın kendisine 

yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsuz 

veya haksız olduğu kanısına varırsa teklifi reddetme zorunluğu 

bulunmasına rağmen bazen avukatların haksız olduğunu bildikleri 

davaları da sonuna kadar ısrarla takip ettikleri görülmektedir 

ki, bu da davaların adedinin artmasına ve uzamasına sebep olmak¬ 

tadır (109) . 

Kanımızca Avukatların mesleki dürüstlüğü hakkında kanuni 

hükümler konulması meselenin çözümü hakkında kafi bir netice elde 

etmeye yetmeyecektir. Gerçekten de mesleki ahlak kanuni kurallar¬ 

la elde edilemez. Meseleye köklü çözümler getirmek gerekmektedir. 

Bunun için ilk önce Avukatlık stajından önce ve stajdan 

sonra sınav getirilmelidir. Almanya'da Avukat olabilmek 2 sınavın 

başarılmasına bağlıdır (110). Bu sınavlar birinci ve ikinci dev¬ 

let imtihanını kazanmış olmak şeklindedir (111). Almanya'da Hakim 

ve Avukatlar bir arada ve aynı şartlar altında yetiştirilmekte¬ 

dir. Bu usulün hakim-avukat arasında karşılıklı anlayışı sevgi ve 

saygının sağlanması bakımından faydası vardır (112) 

(109) Kuru, Davaların Uzaması, s.37. 
(110) Yurtcan Erdener, Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda 

Avukatlık Mesleğine ilişkin Bazı Düşünceler İstanbul Hukuk 
Fakültesi Mecmuası C,XLV-XLVII 1981-1982 sayılar 1979, 
1980, 1981 s.899. 

(111) Fazla Bilgi İçin Bkz. Reisoğlu Kemal, Federal Almanya 
Cumhuriyeti Adalet Cihazı, Ankara-1954, s.21. 

(112) Karayalçm Yaşar, Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod-Problem 
Çözme, Genişletilmiş 3.Baskı Ankara-1986, s.30. 
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Yine Avusturya'da Avukat olabilmek için devlet sınavını ve 

Avukatlık sınavını başarmak şartı aranmakta ve Avukatlık sınavı 

için 5 yıllık staj yapılmaktadır (113). 

Kanımızca aynen hakim stajyerlerinde olduğu gibi Avukat 

stajyerlerinde staj süresi 2 yıla çıkarılmalı ve Avukat stajyer¬ 

lerinin eziklik içine düşmemeleri ve maddi kaygılarından uzaklaş¬ 

tırılıp verimli hale getirilmeleri için staj döneminde ücret 

ödenmelidir. Avukatlık ve hakimlik stajına başlamadan önce Adalet 

Bakanlığınca bu iki kesim için Yeterlilik İmtihanı açılmalı ve 

ancak bu sınavı kazananlar hakim ve avukat stajyerliğine başla¬ 

tılmalıdır. Staj beraber yapılmalı ve stajdan sonra yine Adalet 

bakanlığınca hakim ve avukatlar için müşterek olarak yazılı ve 

sözlü sınav yapılmalıdır. Ancak bu sınavlar başarıldıktan sonra 

hakim ve avukat olma hakkı tanınmalıdır. Hakim olmak isteyenler 

Adalet Bakanlığına başvurmalı, avukat olmak isteyenler ise çalış¬ 

mak istediği Baroya başvurmalıdır. Kişiler bu şekilde avukat ve 

hakimlik mesleğine başlayabilmelidir. Yani kişinin staj döneminde 

avukat veya hakim stajyeri olduğu resmen bilinmemelidir. 

Günümüzde hakim ve avukat adaylarının mesleğe girerken staj 

safhasının verimli ve başarılı olamadığı meslek çevrelerince de 

itiraf edilmektedir. Kanımızca staja başlarken ve bitiminde sınav 

konulmasıyla hakimlik ve avukatlık stajı çok başarılı olacaktır. 

Avukatlık Kanununda avukatlık, yargının yardımcı unsuru 

olarak düzenlenmiştir. Oysa avukatlık yargının asli unsurların¬ 

dandır. Bu nedenle de avukatların yetki ve sorumlulukları geniş- 

(113) Yurtcan, s.907. 
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letilmelidir. Mesela avukat mahkeme kararı olmaksızın dava ile 

ilgili bilgi ve belgeleri daire ve kuruluşlardan doğrudan alabil¬ 

meli, Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 

değişiklik yapılarak, asılları avukatın elinde bulunan her nevi 

kağıt ve belgelerin örneklerinin kendisi tarafından onaylanarak 

sadece yargı mercileri ile diğer adalet dairelerine değil, tüm 

resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişilere verebilmele¬ 

ri ve onlar için bu örneklerin, vekaletname örnekleri gibi resmi 

örnek hükmünde olmaları sağlanmalıdır (114) . 

Bugünkü mevcut Avukatlık Kanununda Üniversite öğretim 

üyelerine, milletvekillerine, öğretmenlere ve yasanın 11 inci 

maddesinde sayılan diğer kimselere avukatlık yapma hakkı tanınmış 

bulunmaktadır. Kanımızca bu fevkalade hatalı bir yoldur. Avukat¬ 

lık enerji ve dinamizm isteyen bir meslektir. Kişinin hassaten 

kendini bu işe adaması gerekir. Dolayısıyla tüm bu istisnaların 

kaldırılması ve 2 yeterlilik imtihanından geçmeyen hiçbir kimseye 

avukatlık hakkının tanınmaması gerekir. 

6- KANUNLARLA İLGİLİ SEBEPLER 

Ülkemizde davaların uzamasının Usul Kanunlarının değişti¬ 

rilmesiyle halledileceğine ilişkin yaygın bir kanı mevcuttur. 

Özellikle Ceza Usulü Hukuku bakımından bu kanaat doğru değildir. 

Gerçektende Ceza Usul Kanununda yapılan değişikliklerle neredeyse 

savunma hakkının sınırı durumuna gelinmiştir. Bu nedenle artık 

Ceza Usul Kanunu sanığın savunma hakkı bakımından pek fazla 

(114) Adalet Hizmetlerinde İyileştirmeler, Hukuk Eğitimi ve Hukuk 
Kuralları, s.38. 
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değiştirilemez. Yine davaların uzamasının önüne geçilmesi yalnız¬ 

ca savunmadan beklenmemeli, bunu iddia makamı ve hakimden de 

beklemek gerekmektedir. Eğer Usul Kanunları ile değişiklik yapa¬ 

rak bu sorun çözülebilseydi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 

bugüne kadar 25, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 28 kez değiş¬ 

tirilmesiyle bu sorunun şimdiye kadar çözülmesi gerekirdi. 

Gerçekten de hızlandırmaya yönelik düzenlemelerin de bir 

sınırı vardır ve bu sınır aşıldığında yargılamanın daha da yavaş¬ 

layacağı gözardı edilmemelidir. Bu sınırın aşıldığında avukatla¬ 

rın frenleme işlevine yönelecekleri meşhur İtalyan hukukçusu 

Piere Clemendrei tarafından ifade edilmiştir (115). 

Kanımızca davaların uzamasının sebepleri yalnızca usul 

kanunları değildir. Gerçekten de usul kanunu dışında davaları 

uzatıcı kanunlar vardır. Bu duruma oldukça fazla sayıda örnek 

verilebilir. 

Aşağıda bu konuya ilişkin çeşitli örneklere yer verilmekte¬ 

dir (11S) . 

(115) Yücel, Ceza Adaleti s.88. 
(116) ilk örnek, Rosseal'den alınmıştır. Fazla bilgi için 

Bkz.Şener Esat, Medeni Kanunun Miras Bölümünde Yetersiz 
Bazı Hükümler Türkiye Barolar Birliğinin Düzenlediği Birin¬ 
ci Türk Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğ (Ayrı Bası) Sevinç 
Matbaası Ankara 1971, s.20 v.d. 
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Medeni Kanunun 503 üncü maddesinde ("Mahfuz hisseli 

müteaddit mirasçılara ölüme bağlı tasarruf tarikiyle yapılan ve 

tasarruf nisabını tecavüz eden teberrular, bu mirasçılardan her 

birine mahfuz hissesinden fazla düşen miktarlarla mütenasip 

olarak tenkise tabidir") denilmektedir. Aynı kanunun 505 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasında da ("Tasarrufu yapan kimsenin, 

hilafını kasdettiği tasarruftan anlaşılmadıkça, mirasçı nasbolu- 

nan veya kendilerine diğer bir surette teberru edilen kimselere 

ait hisseler, mütenasiben tenkise tabidir") denilmektedir. 

Kanun koyucu ölüme bağlı tasarrufun birden fazla mahfuz 

hisseli mirasçı lehine yapılması hali ile, mahfuz hisse sahibi 

olmayanlar yararına ölüme bağlı tasarrufun vukuu ihtimalini göze¬ 

terek hükümler sevkettiği halde, mahfuz hisseli mirasçılar ile 

mahfuz hissesi olmayan mirasçı veya üçüncü kişiler lehine birlik¬ 

te teberruda bulunulması halinde tenkisin ne şekilde yapılacağını 

belirtmemiştir. Bir görüş, mahfuz hisseli mirasçıların mahfuz 

hisse tutarları faydalandıkları teberrudan indirilmeli ve mahfuz 

hisseyi aşan miktarlar bulunmalı, mahfuz hissesi olmayanlara vaki 

teberru miktarları da tespit olunmalı bu suretle davacının ölüme 

bağlı tasarrufla mahfuz hissesine tecavüz teşkil eden tutar dava¬ 

lılardan mütenasiben alınmalıdır tezini savunmaktadır. 

İkinci görüş, ölüme bağlı tasarruftan yararlanan kimselerin 

mahfuz hisse sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın teberruların 

mütenasiben tenkise tabi tutulması gerektiğini savunmaktadır. 

Üçüncü görüş ölüme bağlı tasarrufla vaki teberru tutarları her 

davalıdan eşit olarak tenkis edilmeli görüşünü savunmaktadır. 
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Şimdi 32.000.000 lira tutarında terekesi bulunan birisi 

ölüme bağlı tasarrufla oğlu A'ya 24.000.000 lira kardeşi B'ye 

8.000.000 lira teberruda bulunmuş oğlu C'ye hiç bir şey bırakma¬ 

mıştır . 

(C) Tenkis davası açmış 

a) Birinci görüşe göre A'dan (7.200.000) B'den 4.800.000 

lira tenkis edilerek Cnin mahfuz hisse alacağı bulunacak. 

b) İkinci görüşe göre A'dan 9.000.000 B1 den 3.000.000 lira 

tenkis olunarak C'nin mahfuz hisse alacağı bulunacak. 

c) Üçüncü görüşe göre A ve B1 den 6.000.000'ar lira tenkis 

olunarak Cnin mahfuz hisse alacağı bulunacaktır. 

Bu konuda Yargıtaym içtihadı da istikrarlı değildir. 

Böylece de mahkemelerde bu konu hakkında ihtilafın gereksiz yere 

uzatılması imkan dahiline girmiş bulunmaktadır. 

Yine bu konuya örnek olarak en temel kanunlarımızdan olan 

Ticaret Kanununun 1210 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gösterile¬ 

bilir. Bu fıkraya göre "Dilekçe üzerine mahkeme dispeççiden 

dispeç ile müsbit evrakı ister, bu vesikaların tamamlanmasına 

lüzum görülürse ibrazını onları elinde bulunduranlara emreder" 

denilmektedir. 

Zaten dispeç; bir müşterek avarya teşkil eden deniz kazasın¬ 

dan sonra, gemi, yük ve navlun ile ilgili kişilerin uğradıkları 

zararların ve bunlar tarafından yapılmış olan masrafların nasıl 

kimler tarafından ve ne nispette karşılanacağını tesbit eden bir 
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işlem demektir (117). Bu nedenle dispeç ile müsbit evrakı ister 

sözü düşüktür. Kanımızca dispeç ile alakalı müsbit evrak denilme¬ 

si gerekir. 

Yapıldığı zamanının hakim politik-ideolojik anlayışından 

esinlenen 1889 tarihli Zanardelli Kanununun hemen aynen çevirisi 

olan 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu liberal-muhafazakar bir ideo¬ 

lojinin ürünüydü. Ancak bu kanun 1936 yılında (3038 sayılı 

kanunla), tamamen baskıcı bir rejimde ve korporatif bir toplumda 

ortaya konan ve baskıcı bir burjuva anlayışının ürünü olduğu için 

bazı yönleri itibariyle baskıcı ve ayrıcalıkçı bir ceza hukukunun 

özelliklerini taşıyan 1930 tarihli Rocco Kanununa göre yapılan 

değişiklikler ve getirilen yeniliklerle, sözü edilen özelliğini 

kaybetmiş baskıcı ve ayrıcalıkçı özellikler taşıyan bir ceza 

kanununa dönüşmüştür. Ne var ki, bununla da yetinilmemiş, daha 

sonraki yıllarda toplumda sık sık yaşanan olağanüstü şartlara 

çözüm getirmek bahanesiyle, ceza hukukunun liberalleştirilmesi ve 

sosyalleştirilmesi isteklerinin giderek güçlenmesine aykırı ola¬ 

rak, yapılan değişiklikler ve getirilen yeniliklerle Kanunun 

baskıcı ve ayrıcalıkçı özellikleri daha da artmıştır (118). 

Yürürlükteki Ceza Kanununda politik suçların anlam ve kapsa¬ 

mı tam olarak tayin etmek mümkün olmadığı gibi diğer suçlarda da 

muğlaklık ve anlam kargaşası bulunmaktadır. Bu duruma bir çok 

misal verilebilir. Mesela Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 

4 üncü bendinde Adam Öldürmek fiili teammüden icra olunursa faile 

ölüm cezası verileceği belirtilmiştir. 

(117) Meydan Lorousse, Büyük Lügat ve Ansiklopedi Sabah Gazetesi 
Yayını 5.Cilt, s.382. 

(118) Toroslu Nevzat, Nasıl Bir Ceza Kananu, V.Yayınları,1987 s.6. 
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Teammüdün ne olduğu kesin olarak bilinmemekle bu konuda 

çeşitli ölçütler bulunmaktadır (119) . 

Bu ölçütlerden biri soğukkanlılıktır. Yani teammüden adam 

öldüren şahısta anormal bir soğukkanlılık müşahade edilmektedir. 

Halbuki soğukkanlılığın içden ve dışdan görünüşü pek farklıdır. 

Soğukkanlılık şahsın psikofizyolojik şahsiyetine bağlı bir özel¬ 

liktir, irade ile ilgili değildir. Bu esasa göre cezayı artırma¬ 

nın mantıklı bir temeli yoktur. 

İkinci ölçüt teemmül ölçüsüdür. Teammüden adam öldürmede 

suça karar verildiği an ile suçu işleme anı arasında uzunca bir 

zaman geçmiştir. Fail bu zaman zarfında kararından dönebilirdi. 

Bu imkandan faydalanmamış olması cezanın artırılmasına sebeb 

sayılmıştır. Karar ile icra arasında zaman geçmiş olması ve 

failin hareketinin kötülüğü hakkında teemmül imkanını kazanmış 

olması kesin bir mana ifade etmemektedir. İnsanın pisikolojik 

hayatındaki hadiseleri kronometre ile ölçmeye imkan yoktur. Kaldı 

ki bazı yazarların ifade ettiği gibi, bir anda feveran edip 

karşısındakini öldüren kimse, kararını bir müddet sonra icra eden 

kimseden, ahlaken her zaman üstün sayılamaz. Gerçekten de başka¬ 

sının hayatına kıymak için bir an dahi düşünmek istemeyen kimse, 

tereddüt eden ve belki de uzun bir vicdan muhasebesi sonunda suçu 

işlemiş bulunan kimseden daha fazla cemiyet için tehlikelidir. 

(119) Fazla bilgi için Bkz.Erem Faruk, Toroslu Nevzat, Türk Ceza 
Hukuku Özel Hükümler A.Ü.H.F.Yayınları No.377 Ankara 1975 
s.419 v.d. 
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Üçüncü ölçüt (Carrara Nazariyesi) tertip ölçüsüdür. Buna 
göre teammüden adam öldürme hadiselerinde, suç iyi hazırlanmış, 

iyi tertiplenmiştir. Bu hazırlık ve tertip (pusu kurmak, mağduru 

hile ile öldüreceği yere getirme gibi) suçun neticelenmesini daha 

emin ve kati hale getirir ve hadise anında mağdurun kendisini 

müdafaa imkanı da bertaraf edilmiş veya tesirsiz hale getirilmiş 

olur. İşte bu "tertip" cezanın teammüden artırılması için bir 
sebep sayılmalıdır. Suçun iyi tertiplenmiş ve dolayısıyla 

mağdurun müdafaa imkanının kaldırılmış veya azaltılmış olması da 

yine kati bir ölçü değildir. Ani olarak işlendiği halde müdafaa 

imkanını tamamıyle kaldırmış taarruzlara rastlandığı gibi, 

teammüden işlendiği halde mağdurun fiilen müdafaa imkanını 

bulabildiği hadiseler de az değildir. Kaldı ki bu mütalaa doğru 

olsa idi suç istatistiklerinde teşebbüs halinde kalmış teammüden 

cinayet olaylarının diğerine nazaran daha az bir yüzde nispeti 

göstermesi gerekirdi. Halbuki bunun aksini gösteren istatistik¬ 

lere rastlandığı gibi, iyi tertiplenmiş her suç için mesela 

dolandırıcılıkta teammüdü kabul etmek gerekirdi. 

Görüldüğü üzere teammüd suni bir kavramdır. İnsan psikoloji¬ 

sinde bir hale tekabül etmemektedir. Davaların uzamasından başka 

bir işe yaramayan ve tipiklik ölçütüne uymayan teammüd kavramının 

Kanunumuzdan çıkarılmasında isabet olacaktır (12 0) . 

Yine Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinde tahrik, basit ve 

ağır olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kanunun tahriki ikiye ayır¬ 

ması doğru ve tatbiki kolay bir usul sayılamaz. Yargıç tamamıyle 

(120) Erem, Toroslu, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.421. 
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sübjektif bir mefhuma dayanan haksız tahrik hükmünü ancak ve pek 

güçlükle tatbik edebilir. Ayrıca bunun bir de basit veya ağır 

olduğunu araştırmak ve böyle bir ayrımı kanuni bir ayrım haline 

sokmak yargıcı hakikat yerine tahminlerde bulunmaya mecbur eder. 

Bu sebeple Kanunun değiştirilmesi halinde tek çeşit bir tahrik 

müessesesinin kabulü yerinde olacaktır. Yargıtay kararlarının 

çoğunda 51 inci maddenin 1 inci fıkrası yerine 2 nci fıkrası¬ 

nın, 2 nci fıkra yerine 1 inci fıkrasının tatbikinin yolsuzluğu 

bahis mevzuu olmaktadır. Bu bozma sebebine çoklukla rastlanması 

bu kanuni ayrımın tatbikatta doğurduğu güçlüğü gösterir. Yeni 

İtalyan Ceza Kanunu tahrikin bu şekilde ikiye ayrılmasını kabul 

etmemiştir (121). 

Kanımızca da hakimin elinde bir kuyumcu terazisi yoktur ki 

tahrikin ağır veya basit olduğunu anlayabilsin. Bu nedenle yeni 

Türk Ceza Kanunu yapılırken bu çeşit yapay ayrımlardan süratle 

kaçınılması gerekir. Gerçekten de bu çeşit yapay ayrımlardan Türk 

Ceza Kanunu kurtarılabilirse davaların uzamasının önüne büyük 

ölçüde geçilmiş olur. 

Ceza Hukukumuzda biçimsel kanunilik ilkesi kabul edilmiştir. 

Bu ilke 3 ayrı alt ilkeye dayanmaktadır. Bunlar a) Kanunun tekel¬ 

ciliği b) Kanunun açık ve kesin olması c) Kanunun geriye yürümez¬ 

liği (122) . 

Kanunun açık ve kesin olması ilkesi, normun oluşturulması 

sırasında, kanun koyucunun cezai yönden yasak olanla olmayanın 

(121) Erem Faruk, Türk Ceza Hukuku Cilt: II Genel Hükümler Onuncu 
Baskı, Sevinç Matbaası Ankara 1974, s.60 v.d. 

(122) Fazla bilgi için Bkz. Toroslu, s.70. 
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kesin olarak belirlenmesini sağlamak amacryla, kanuni tipi açık 

ve net bir biçimde tesbit etmesini ifade eder (123) . 

Ayrıca bu ilke, aynı biçimde davranan vatandaşların hukuki 

eşitliğini ve cezai yönden yasak olanla olmayanın bilinmesini 

sağlamaya, böylece birlikte yaşayanların davranışlarını bilinçli 

bir biçimde kararlaştırma imkanını vermeye ve yine sosyal savunma 

ve özel önleme adına "kanuni tip "ten uzaklaşılarak "ithamın 

bildirilmesi ilkesi"nin dolayısıyla savunma hakkının tehlikeye 

girmesini önlemeye de hizmet etmektedir (124). 

Kanunun açık ve kesin olması ilkesi, tüm ceza hukukuna hakim 

olan bir ilkedir. Yani bu ilke, sadece özel kısımda yer alan 

suçların oluşturulmasında değil, cezalandırılabilen davranışların 

belirlenmesinden başlayarak, nedensellik, hukuki konu, hukuki 

ihlal, suça iştirak, görünüşte içtima ve gerçek içtima gibi suç 

teorisine dahil olan alanlarda da geçerlidir (125). 

Gerçekten de hakimlerimiz, eylemin kanunlarında öngörülen 

tipiklik unsurunu oluşturup oluşturmadığı hakkında tereddüt 

göstermekteler ve bu konularda çoğu defa bilirkişiye başvurmakta

dırlar. Bu da davaların uzamasına neden olmaktadır. 

Dönmezer'e göre cezaların artırılması tatbikatı da davaların 

uzamasına neden olmaktadır. "... Mevzuatımızdaki suçların cezala

rı muhtelif değişikliklerle arttırılmıştır. Böylece mesela asliye 

mahkemelerinin görevlerine dahil bazı suçlar, ağır ceza mahkeme-

(123) Toroslu, s.71 
(124) (125) Toroslu, S.72 

95 



lerinin görevi içine sokulmuştur. Bu hal ağır ceza mahkemelerinin 

yükünü pek artırmış, neticede geleneksel, kamuoyunun en ziyade 

ademi tasvibine (yani tasvip etmemesine) muhatap olan suçlara ait 

davaların sonuçlandırılması için ayrılması gereken zaman 

azaldığından, bu nevi davalar uzadıkça uzar hale gelmiştir. 

Oysaki batı memleketlerinde mesela Fransa'da bunun tam aksi 

yapılmakta, ağır cezalı cürümlerin cezaları azaltılarak böylece 

ağır ceza mahkemelerinin iş yükü azaltılmakta, bunların daha 

basit usullerle ve çabuk olarak cezalandırılması amacı da güdül¬ 

mektedir . 

Bizde yerine göre duygusal nedenlerle veya cezaları şiddet¬ 

lendirerek suçları önlemek düşüncesi ile yapılan ceza arttırmala¬ 

rı, suçların adedini azaltıcı etki de yapmış değildir. İstan¬ 
bul'un her tarafında satılan esrarı muhtevi bir sigarayı içerken 

yakalandı diye yabancı uyruktaki delikanlı ve kızları en az üç 

yıl hapis cezasına mahkum edilmeleri ne esrar kullanmayı azalt¬ 

makta ne de esrar kullanmayı çok hallerde suç bile saymayan 

yabancı genç üzerinde önleyici etki yapmaktadır, yegane sonuç 

batı memleketleri basınında Türkiye'nin her gün uyuşturucu madde 

terimi ile yanyana ortaya konulmasıdır. 

Başka ülkelerde, genellikle, zabıta sahip bulunduğu takdir 

yetkisine müsteniden bu gibi suç faillerini hudut dışına çıkarı- 

vermekte ve mesele bütün taraflar yönünden en iyi tarzda hal 

edilmiş olmaktadır. 
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Türkiye'de adam öldürme suçlarına ait davaların yıllarca 

sürmesi ile, örneğin bazı hırsızlık suçlarının cezalarının 

arttırılması arasında yakın ilişki vardır. 

Cezaların yukarıda belirtilen sebeplerle artırılması, Ceza 

Kanununda çok garip bir ceza dozimetrisinin (dozajının) ortaya 

çıkmasına da sebebiyet vermektedir. Mesela bir kişinin zorla 

diğer bir kimsenin gözlüğünü alması halinde ceza en az 10 yıl 

ağır hapistir. Bir kişinin diğer birisinin gözünü çıkarması 

halinde ise, ceza 5 yıl hapistir ..." (126) . 

Biz de Dönmezer'in görüşüne tek mahkeme sistemini savunduğu¬ 

muz için katılıyor ve basit suçlara ceza verilme yetkisinin 

polise bırakılması gerektiğine inanıyoruz. Yani polisin hürriyeti 

bağlayıcı cezalar haricinde çok büyük oranda öteki cezaları verme 

yetkisi olabilmeli hürriyeti bağlayıcı cezalar da iddianameye 

bağlı olmalıdır. İddianameye bağlı bu suçlara ilişkin davalara 

karşı istinaf ve temyiz yolu açılmalıdır. Polisin tayin ettiği 

cezalara ilgililer bakımından yalnızca ilk derece mahkemesine 

itiraz edilebilmelidir. Böylece davaların çok büyük miktarda 

uzamasının önüne geçileceğini umuyoruz. 

Ülkemizde norm koyma ve yasa hazırlamak konusunda gerekli 

teknikler ve standartlar ne yazık ki hukuk öğreniminde bağımsız 

bir konu olarak ele alınmamıştır (127) . 

Norm koyma, yasa hazırlama ve mevzuat konuları hukuk öğreni¬ 

minde bağımsız bir konu olarak ele alınmalı ve lisans ve yüksek 

(126) Dönmezer, s.22, 23. 
(127) Planlama-Hukuk İlişkileri ÖİK Ön Raporu, s.53. 
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lisans seviyesinde öğrenim yapılmalıdır (128). Kanımızca bu ders 

zorunlu olarak okutulmalıdır. 

Yine bugün ülkemizde Resmi Gazetede mevzuat harici yargı 

ilanları, atamalar ve diğer bir takım günlük işler yayınlanarak 

mevzuatın takip edilmesi zorlaşmakta ve ayrıca kağıt israfına da 

neden olunmaktadır. Bunu önlemek için kanımızca bu tip yargı 

ilanları ve diğer günlük işler ayrı bir "Resmi İlan Gazetesinde" 

yayımlanmalı, Resmi Gazeteye yalnızca mevzuat konulmalıdır. Resmi 

Gazetenin ülkemizdeki bütün avukat ve hakimlere gönderilmesi 

sağlanmalıdır. 

Kanunların hazırlanması ve tasarıların şevki hizmetlerinin 

etkili ve verimli bir şekilde yapılması için Başbakanlık Kanunlar 

ve Kararlar Genel Müdürlüğü ikiye ayrılmalı ve bu hizmetler 

Kanunlar Genel Müdürlüğüne verilmelidir (129) . 

Karar tashihi yolu kaldırılmalıdır (130). 

Bu yol yalnızca bize özgü bir yoldur. Başka bir ülkede bu 

yol yoktur (131) . 

(128) Planlama-Hukuk İlişkileri ÖİK Ön Raporu, s.62. 
(129) Türk Mevzuatının Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili ilkeler ve 

Öneriler. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayı¬ 
nı, Ankara-1983, s.35 Adı geçen yönetim kurulunun mevzuatla 
ilgili 3 Raporu bulunmaktadır. Bu raporlar Devlet Planlama 
Teşkilatınca 1983 yılında yayımlanmıştır. Bu Raporlar 
Şunlardır: a) Kanunların Ayıklanması Derlenmesi ve Yürür¬ 
lükte Olanların Tesbiti Hakkında Ülkemizde Yapılan Çalışma¬ 
lar. b) Türk Mevzuatının Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili 
İlkeler ve Öneriler c) Kanunların Hazırlanması, Görüşülmesi 
ve Yayınlanması Konularında Yabancı Ülkelerden Örnek 
Uygulamalar. 

(130) Kuru, Davaların Uzaması s.43, Tosun, s.442. 
(131) Tosun, s.441. 
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Bu kurum yüzünden Yargıtaym işlerinin çok arttığı görülmek¬ 

tedir. Mesela 1972 yılında Yargıtay Hukuk dairelerinde 8000 civa¬ 

rında iş gelmiştir. Bu sayının Almanya Federal Mahkemesinin iş 

hacminin tamamına yakın olduğu belirtilmektedir (132) . 

Karar düzeltme yolunun istinafın boşluğunu doldurma düşünce¬ 

si de tam yerinde sayılmamalıdır; çünkü istinaf maddi ve hukuki 

inceleme yolu iken karar düzeltmede sadece hukuki inceleme yapıl¬ 

maktadır (13 3) . 

Yine başka hukuk sistemlerinde olmayan direnme (ısrar) 

müessesesi de davaların uzamasına neden olmaktadır. Bu nedenle 

ısrar müessesesi kaldırılmalıdır (134) . 

İlk derece mahkemelerinin tek bir mahkeme esası üzerine 

kurulmasını savunduğumuzdan hukuk davalarında görev uyuşmazlığı, 

Hukuk Mahkemelesinin Ceza Mahkemesinin kararını bekletici sorun 

yapması ile Ceza Mahkemesinin Hukuk Mahkemesinin kararını bekle¬ 

tici sorun yapması (135) gibi davayı uzatıcı sorunlar çıkmayaca¬ 

ğından dolayı Hukuk davalarında yetki hakkında HUMK'da şu şekilde 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

Yetkisizlik kararlarında davacının yargılama masraflarına 

mahkum edilemeyeceğinin açık bir hükümle kabul edilmesi halinde 

yetki itirazlarının adedi bir hayli azalacak ve bu sebeple 

davaların görülmesi biraz daha çabuklaşacaktır (136) . 

(132) (133) Bkz.Tosun, s.442. 
(134) Kuru, Yargılamanın çabuklaştırılması, s.184, Kunter, 1103 
(135) Bu Konularda fazla bilgi için Bkz. Kuru Baki, Hukuk Muhake¬ 

meleri Usulü, Dördüncü Baskı, Cilt IV, Ankara 1984, Sevinç 
Matbaası S.Yayınları No: 15, s. 3580 v.d. 

(136) Kuru, Davaların Uzaması, s.39 v.d. 
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Usul Kanunumuzun sistemi bu olmasına rağmen Yargıtay 

25.4.1945 gün ve 9 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile yetki¬ 

sizlik kararında davacının yargılama giderlerine ve vekalet 

ücretine mahkum edilmesini içtihat etmiştir (137). 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu kamu düzenine ilişkin yetki 

kuralları için, intizamı amme esasına binaen tayin edilmiş 

salahiyet (m.22) ve "münhasıran iki tarafın arzularına tabi 

olmayan mesail" deyimlerini kullanmaktadır. Fakat kanun, hangi 

yetki kurallarının kamu düzeninden olduğunu açıkça belirtmiş 

değildir. Yine kamu düzenine ilişkin yetki kurallarından bazısı 

kesindir, bazısı ise kesin değildir. Mesela Baki Kuru'ya göre 

HUMK m.15 deki yetki kesindir. Yargıtay'a göre ise kesin değildir 

(138) Hatta hangi yetki kuralının kamu düzeninden olduğu ihtilaf 

halindedir (139) . 

Kanımızca usulde basitlik ilkesi (140) gereği HUMK'da kamu 

düzeninden olan yetkiler atılarak yalnızca kesin yetki kuralları 

düzenlenilmelidir. Yetki kuralları kesin ve kesin olmayan şekilde 

ikiye ayrılmalıdır. 

Kanımızca davacı, mahkemeye davasını açınca mahkeme yetki¬ 

sizlik kararını en geç ilk duruşmanın sonuna kadar re'sen nazara 

(137) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt I, s.390. 
(138) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt I. s.350. 
(139) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt I. s.353. 
(140) Basitlik İlkesi Hakkında fazla bilgi için Kuru, Hukuk Muha¬ 

kemeleri Usulü Cilt II, s.1332. 
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alabilmeli, taraflarda ancak ilk duruşmanın sonuna kadar yetki 

itirazında bulunabilmelidir. Başka bir deyişle Mahkeme kendisinin 

yetkili olup olmadığını en geç ilk duruşmada incelemeli kendisini 

yetkisiz görürse dosyayı re'sen yetkili mahkemeye göndermelidir. 

Mahkemenin yetkisizlik kararı temyiz edilememeli, dosya kendisine 

gönderilen mahkeme davaya bakmaya mecbur olmalıdır. Mahkemenin 

yetkisizlik kararı ile diğer mahkemeye gönderdiği davanın yalnız 

başına yetkisiz mahkemenin kararı olması İstinaf ve Temyiz Mahke¬ 

mesince bir bozma sebebi olmamalıdır. İstinaf Mahkemesi ve Yargı¬ 

tay mahkemenin hükmünü başka sebeplerden bozar ve davanın yetki¬ 

siz mahkemede görüldüğü kanısında ise davayı yetkili mahkemeye 

yollamalıdır. Mahkeme yetkisiz olduğuna en geç ilk duruşmada 

karar verebilmeli daha sonda yetki konusunu inceleyememelidir. 

Mahkeme gerek re1 sen yaptığı inceleme, gerekse tarafların itirazı 

üzerine fakat en geç ilk duruşmada yetkili olduğuna karar verirse 

bu kararda kesin olmalıdır. Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi, asıl 

hükmü incelerken, mahkemenin yetkisiz olduğu kanısına varırsa, 

sırf bu sebeple hükmü bozmamalı, ancak başka sebeplerden bozmuş 

ise, o zaman dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine karar 

verebilmelidir (141). 

Ceza davalarında Yetki uyuşmazlıklarını önlemek için şu 

şekilde hareket edilmelidir. 

(141) Benzer şekilde Kuru, İş Mahkemeleri, (İş Uyuşmazlıklarının 
Çözümlenmesi) T.B.B'nin Düzenlediği Birinci Türk Hukuk 
Kongresine Sunulan Tebliğ (Ayrı Basım), Ankara, 1971, s.17. 
Sn. yazar bu sistemi İş Mahkemeleri ile diğer mahkemeler 
arasındaki yetki uyuşmazlıklarında önermektedir. Biz tek 
bir mahkeme usulünü benimsediğimizden kanımızca önerdiğimiz 
sistemin mahkemeler arasında uygulanmaması için bir neden 
yoktur. 
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Ceza Muhakemesi Usulü Kanunun 8 inci maddesinde "davaya 

bakmak selahiyeti, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir" deme¬ 

sine rağmen fiil ile neticenin aynı zamanda ve aynı mahalde vukua 

geldiği suçlarda bu hususta tereddüt yoktur. Fakat fiil ile 

netice arasında mesafe veya zaman girmiş olursa yani sonuç hare¬ 

kete bitişik değilse, (uzaktan atılan tüfekle diğer mahkemenin 

selahiyet çevresinde bulunan bir şahsın öldürülmesi veya yarala¬ 

nan kimsenin bir müddet sonra başka bir mahalde ölmesi gibi 

hallerde) suç, maddi unsurun icra edildiği mahalde mi, yoksa 

neticenin meydana geldiği yerde mi işlenmiş sayılacağı hakkında 

ihtilaf vardır. Kunter, harekete bakılmasını (142) Alacakaptan, 

neticeye bakılmasını (143) Erem ise hem hareketin hem de netice¬ 

nin meydana geldiği yer mahkemesinin yetkili olduğunu savunmakta¬ 

dır (144) . 

Kunter'in de belirttiği üzere bu suçlarda isabette hareket 

de Türkiye'de olmak şartıyla, harekete bakılmalıdır. Suçun orada 

işlendiğinde şüphe yoktur, zira suçu işleyen faildir ve o da 

orada işlemiştir. Fazla olarak neticenin meydana geldiği yerde de 

suç işlenmiş diyemeyiz, zira kanunun tek mahkemeye yetki vermek 

sistemine aykırı olur (145). 

Selbi suçlardan ani selbi suçlarda suçun işlendiği yerin, 

mütemadi selbi suçlarda ise hem hareketin hem neticenin meyda- 

(142) Kunter, s.389. 
(143) Alacakaptan Uğur, Suçun Unsurları A.Ü.H.F. Yayınları No: 

372 (ikinci Bası) Sevinç Matbaası Ankara-1975, s.54. 
(144) Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.118. 
(145) Kunter, s.389, Kunter, İsviçre'de (CPS 346) Durumun Böyle 

Olduğunu Belirtmektedir. Bkz.Kunter s. 389 Dipnot 209. 
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na geldiği yerin yetkili olmasını Erera savunmaktadır (14 6) . 

Kunter ise, ihmali hareket nerede yapıldı ise ora mahkemesinin 

selahiyetli olmasını savunmaktadır (147). Kanımızca, insanın 

kendisine hukuk düzeni tarafından yüklenmiş bir yüklem nedeniyle, 

yapması gereken hareketi yapmaması nedeniyle (148) ihmal suçu 

işlendiğine göre hareketin yapıldığı yere bakılmalıdır. 

Erem, itiyadi suçlarda itiyadi göstermeye kafi olmak şartı 

ile son fiilin işlendiği mahal mahkemesinin (149) Garraud ve De 

Marsico ise itiyad suçu bakımından başka başka selahiyet çevrele¬ 

rinde münferit fiilerin nazara alınamayacağının bu itibarla son 

fiilin işlendiği değil, itiyadın teessüs ettiği mahallin selahi¬ 

yetli olması lazım geldiği ve sebeple itiyad suçlarında suçlunun 

sakin olduğu mahallin yetkili olması gerektiğini savunmakta¬ 

dır. (150) . 

Kanımızca, suçun itiyadi olabilmesi için aynı cins hareketin 

birden fazla tekrarı yeterli olmayıp eylemler arasında bir itiyad 

bağının, başka bir deyişle faillerin bu eylemleri işlemeğe doğru 

bir eğiliminin olduğunun ispat edilmesi gerektiği için (151) 

suçlunun sakin olduğu mahal yetkili sayılmalıdır. 

Kanımızca, taksirli suçlarda da fiilin işlendiği mahallin 

yetkili sayılması Ceza Muhakemesi Usulü Kanununda açıklığa kavuş¬ 

turulmalıdır. 

(146) Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.119. 
(147) Kunter, s.119. 
(148) Fazla Bilgi İçin Bkz.Alacakaptan, s.44. 
(149) Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.119. 
(150) Bkz.Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.119, Bilhassa Dipnot 8. 
(151) İtiyadi Suçlar Hakkında Fazla Bilgi İçin Bkz. Alacakaptan, 

s.46 v.d. 
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CMUK'nun 9 uncu maddesinde suçun işlendiği yer belli değilse 

yedek kıstaslar tespit edilmiştir. Kanunumuzun Mehaz Alman 

CMUK'unda (StPO)'da olduğu gibi, aynı derecede salahiyetli mahke¬ 

meleri kabul etmeyip sıra usulünü kabul etmesi yetki ihtilafları¬ 

nı önlemek bakımından tercihe şayandır (152) . 

Suçun işlendiği yer belli değilse başvurulacak ilk kıstas 

sanığın yakalandığı yer mahkemesi kıstasıdır. Kunter'in de 

belirttiği üzere yakalama tabiri hürriyetin sınırlanması manasına 

geldiğinden tutuklama kararı ile tutuklama da buraya girdiğinden 

ve yakalama ile tutuklama ayrı şeyler olduğundan kanunda ayrı 

olarak gösterilmelidir (153). Yine Kunter'in belirttiği üzere 

sonradan sanığın kaçması, belirlenen yetkiyi değiştiremez (154) . 

CMUK'numuzun 11 inci maddesi "suç açık denizlerde veya 

yabancı liman ve kara sularında Türk Bayrağını taşıyan deniz ve 

hava nakil vasıtalarında veya böyle bir nakil vasıtasıyla işlen¬ 

miş bulunursa suçun işlenmesinden sonra vasıtanın Türkiye'de ilk 

uğradığı yerin veya bağlama limanın mahkemesi yetkilidir." demek¬ 

tedir. Kunter'in de belirttiği üzere vasıtaların Türk Bayrağını 

taşıyıp taşımamasına göre bir ayırma yapıldığına bakılırsa maksat 

her halde, İtalyan Ceza Kanununda olduğu gibi (CPI 4/2), Türkiye 

dışında işlenen bu suçları Türkiye'de işlenmiş saymak olacaktır. 

Bu hususun kanunda açıklanması gerekir. Türk havaları dışında 

uçarken Türk uçağında işlenen suçlarda da Türkiye yetkili 

olduğundan yer yönünden yetkili mahkeme yine 11 inci maddeye 

(152) Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.116. 
(153) (154) Kunter, s.390. 
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göre belirlenecektir. Kanun bu çeşit suçların Türk havalarında 

veya Türk sularında işlenmesini açıkça düzenlememiştir (155) . 

Hava nakil vasıtalar için 11 inci maddede yer sınırlaması 

yoktur. O halde Türk hava gemisinin Türk havalarında bulunması 

halinde de bu madde uygulanmalıdır. Zaten mesela Ankara'dan 

İstanbul'a gelen bir uçak Polatlı üzerinde iken uçakta işlenen 

bir hakaret suçundan dolayı, uçak yabancı havalarda değil de Türk 

havasındadır diyerek ana kıstasa başvurulması ve davanın Polatlı 

mahkemesinde görülmesi garip olacaktır. Kaldı ki bu hükmün Türk 

havalarında yalnız Türk uçakları ile sınırlandırılması da doğru 

değildir. Yabancı uçaklar hakkında da bu hüküm kıyas yolu ile 

uygulanmalıdır (156) . 

Türk karasularındaki suçlarda da bayrağa bakılmaksızın 11 

inci madde kıyas yolu ile uygulanmalıdır. Ana kıstasın uygulanma¬ 

sı ve karasuları hangi mahkemenin yargılama çevresinde ise oranın 

mahkemesinin yetkili sayılması doğru değildir. Bir kere, mesela 

Marmara gibi bir iç deniz bahis konusu ise, karasularına ve 

dolayısı ile karaya nazaran bir tek yargılama çevresi bulmaya 

imkan yoktur. Denizdeki aynı noktayı kıyıdaki muhtelif yargılama 

çevrelerinden saymak mümkün olacak ve suçun İstanbul'da mı. Ban¬ 

dırma ' da mı, Bursa'da mı Tekirdağ'da mı işlendiği tayin edileme 

yecektir. Diğer taraftan, meselenin karaya göre halledilmesi çok 

garip ve mantıksız sonuçlar doğuracaktır. Mesela Zonguldak'tan 

kalkıp doğru Sinop'a giden bir vapur, Cide önünden karasuları 

içinden geçerken gemide bir suç işlense, ana kaideye göre Cide 

(155) Kunter, s.392 v.d. 
(156) Kunter, s. 393. 
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Sulh ve Asliye Mahkemeleri ile Kastamonu ağır ceza mahkemeleri 

yetkili olacaktır. Halbuki kıyas yolu ile ilk liman Sinop limanı 

olduğuna göre, Sinop mahkemeleri yetkili sayılırsa dava çok daha 

kolaylıkla görülebilecektir. 11 inci maddenin uygulanabilmesi 

için gemideki suçla karanın ilgisi olmamalıdır (157). 

Biz de Kunter'in bu görüşlerine katılıyor ve kanun değişik¬ 

liğinde bu hususların ele alınması gerektiğine inanıyoruz. 

Yetki konuları sanığa teminat sağlamak amacına yönelmediğin¬ 

den (158) tüm ceza davalarında bu şekilde ayrıntılı yetki düzen¬ 

lemeleri yapıldıktan başka yetki itirazları ancak duruşmada iddia 

Avukatları Kurumu tarafından hazırlanan iddianamenin okunmasından 

önce nazarı itibara alınmalı, hakim de ancak bu andan önce yetki 

konusunu re1 sen nazarı itibare alabilmelidir. Hakim tarafından 

kendisine dosyanın gönderildiği yetkili mahkeme yetkisizlik kara¬ 

rı verememeli, İstinaf ve Temyiz Mahkemesi de mahkemenin kararını 

yalnız yetkisizlikten dolayı bozmamalı hükmü diğer sebeplerden 

bozarsa dosyayı yetkili mahkemeye göndermelidir. Yalnız, bu işi 

dosyalardan kurtulmak için adet haline getiren hakimlerin görevi¬ 

ne Adalet Bakanlığının teklifi Meclisin onayı ve Cumhurbaşkanının 

imzasıyla son verilebilmesi esasının getirilmesinin uygun 

olacağını düşünmekteyiz. 

CMUK'numuzun 56 ncı maddesine göre tanıkların ayrı ayrı ve 

tanıklıktan evvel yemin edecekleri belirtilmiştir. Yine HUMK'nun 

261 inci maddesinde tanıklara yemin eda ettirileceği belirtilmiş¬ 

tir. 

(157) Kunter, s.393. 
(158) Fazla Bilgi çin Bkz. Kunter, s.388. 
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Söylenen yalan ise Tanrının gazabına rıza göstermek manasına 

gelen yemin bugünün ceza usulunde oldukça tartışmalı bir yeri 

bulunmaktadır. Yeminin medeni ve dini yemin diye ikiye ayrıldığı 

görülmektedir. Haddizatında yalnız dini olana yemin demek mümkün¬ 

dür. Medeni yemin denen şeye yanlış isim konmuştur. Bir kimsenin 

kendi sözlerini, kendine ait manevi mefhumlarla (namus, vicdan 

gibi) teyid etmiş olması yemin değildir (159) . 

Dini yemini, Anayasa hukuku bakımından da izah güçtür, zira 

vicdan hürriyeti ve hatta "kanun önünde eşitlik"i ihlal etmeksi¬ 

zin şahitlik gibi, bir hizmette yemini mecburi kılmaya imkan 

yoktur. Bu güçlük karşısında laik veya dini yemini seçmek salahi¬ 

yetinin şahide bırakılması da teklif olunmuştur. Buna karşılık 

laik yeminin kimsenin inancını yaralamayacağından sadece laik 

yeminin kabulü de ileri sürülmüştür. Fakat ne olursa olsun yemin 

fikri, medeni bir formül içinde dahi, laik bir anlayış sayılmaz. 

Yeminin hukukta mevcudiyet sebebi yoktur. Bu itibarla kanundan 

çıkarılmalıdır. Mühim olan şahidin söylediklerini teyit etmesi¬ 

dir. Yemine rağmen yalan şahadette asıl sakınca, yemine inanan 

hakimin, bu yüzden yalancıya da inanmasıdır. Eğer şahidin, yemine 

rağmen, hilafı hakikat şahadette bulunduğunu hakim kabul etmiş 

ise bu yeminin itibarını fevkalade zedeleyici bir durumdur (150) . 

Ceza Muhakemesinde her şey her şeyle ispat edilip hiçbir şey 

kesin delil olamayacağına göre tanıklıkta yemin verdirilmesinin 

sebebi bulunmamaktadır. 

(159) Erem, Ceza Usulü Hukuku s. 347. 
(160) Erem, Ceza Usulü Hukuku s. 347. 
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Tatbikatta bazı defa hakimler tanıkların yeminli ifadesine 

inanıp yanlış hüküm verdiklerinde hüküm sanık veya Cumhuriyet 

Savcısı tarafından temyiz edilmekte ve mahkemelerin iş yükü 

boşuna artmaktadır. Bu nedenle yemin konusunun Usul Kanunundan 

bir an önce çıkarılmasında işlerin hızlandırılması açısından 

fayda bulunmaktadır. Yemin konusunun hukuk usulünden de çıkartıl¬ 

ması gerekir. Gerçekten de hakimin bazen yemine inanıp yanlış 

hüküm verdiği hallerde karar karşı tarafça temyiz edilmektedir. 

Bu da mahkemelerin iş yükünü artırmaktadır. Bu nedenle hukuk 

usulünden de yemin çıkartılmalıdır. 

CMUK'nun 326 ncı maddesi hüküm yalnız sanık tarafından veya 

onun lehine Cumhuriyet Savcısı veya 291 inci maddede gösterilen 

kimseler tarafından temyiz edilmişse yeniden verilen hükmün 

evvelki hükümle tayin edilmiş olan cezadan daha ağır olamayacağı¬ 

nı belirtmektedir. Yani kısaca aleyhte bozma yasağı prensibine 

(reformatio in penius) yer verilmiştir. 

Usul Kanunumuzun gerekçesi kuralı şöyle izah etmektedir. 

Mahkumun (!) lehine olarak vaki temyiz neticesinde evvelki hüküm 

ile tayin olunan cezadan daha ağır bir ceza tatbiki kavaidi 

madelet (denklik) ve hakkı müktesep mülahazasıyla kabili telif 

görülmemiştir (161). Muadelet gibi yüksek bir prensibin yersiz 

tatbikatı olarak verilen bu gerekçe kuralı izah edemez (162) . 

Kunter 1951 yılında yazdığı bir makalede belirttiği üzere "Kamu 

düzeninin cemiyet müdafasınm bahis mevzuu olduğu ceza hukukunda 

(161) Bkz.Erem, Ceza Usulü Hukuku s.522 v.d. 
(162) Erem, Ceza Usulü Hukuku s.523. 
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hep suçlunun lehine gidilmesi fikri, soysuzlaşmış bir merhametin 

ifadesinden başka bir şey değildir" (163) demektedir. 

Ferri'nin belirttiği üzere "Suçlunun müktesep haklarından 

bahsedilmesi, bir diğer söyleyişle suçun hak kazandıran bir 

vasıta olması, ahlakla, hukukla kabili telif değildir. Müktesep 

hak fikri, ceza adaletinin hukuki, ahlaki ve içtimai esaslarına 

aykırıdır (164). Yargıtay Ceza Genel Kurulu da CMUK'nda müktesep 

hak diye bir kaide olmadığını içtihat etmiştir (165) . 

Delitala'nın fikrine göre aleyhe bozma yasağı ceza usulünün 

normal yönüne aykırıdır. Zira ceza hukukunun normal yönü kanun 

iradesinin müşahhas hadiselerde gerçekleşmesidir. Yasağın verdiği 

sonuç şudur: Suç-ceza-sorum gibi kavramlar arasında kanunun kabul 

ettiği denge bozulmuş olacaktır. Bu suretle usul hukukunda kabul 

edilen bir kural ceza hukukundaki diğer bir kuralı etkisiz hale 

getirmiş olmaktadır (166). 

Yine aleyhe bozma yasağının aleyhinde olanlara göre gördüğü 

hataya rağmen kararı bozmamak, hükmünü veren mahkemenin üstündeki 

mahkemenin vazifesini, otomatik şekilde daraltmış olmaktadır. Bu 

suretle suçlar arasında fark görmeyen bir çeşit "kanuni azaltıcı 

sebep" meydana gelmektedir. Usul kanunundan gelen azaltıcı sebep 

ise izahsızdır (167). 

(163) Bkz.Erem, Ceza Usulü Hukuku s.523 Dipnot 133, Aleyhe bozma 
yasağı lehindeki fikirler için anılan eserin s.523 v.d.Bkz. 
Kunter bu görüşünde kanımızca isabetli olmayan bir şekilde 
dönmüştür. Yani aleyhe bozma yasağı taraftarıdır. 
Bkz.Kunter, s.1031 bilhassa Dipnot 66. 

(164) Bkz.Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.523, Bilhassa Dipnot 136. 
(165) Bkz.Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.523, Bilhassa Dipnot 137. 
(166) Bkz.Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.524, Bilhassa Dipnot 142. 
(167) Bkz.Erem, Ceza Usulü Hukuku, s. 524 . 
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Yine Pirani'nin belirttiği üzere aleyhe bozma yasağı usul 

hukukunun bütünlüğünü bozmaktadır. Gerçekten de suç vasfında 

değişiklik halinde ilk itham dahilinde daha ağır bir cezanın 

verilmesi imkanı Ceza Muhakemesi Usulü Kanununlarında (Bkz. 

Mesela bizim CMUK md.258) kabul edilmişken bahis konusu yasak 

izahsız kalmaktadır. İddianamede yazılı fiil ve sanık aynı 

kaldığı halde faile eksik ceza tayinini haksız bulmak kabil¬ 

dir (168). 

İngiltere'de bu yasak (aleyhe değiştirme yasağı) 1907 

yılında İstinaf Mahkemeleri Kanunu ile kaldırılmıştır. İtalya'da 

1914 kanunu bu mecburiyeti hem temyiz ve hem istinafta kabul 

etmişti. 1930 kanunu sadece istinafa hasretmiştir (169). 

Kanımızca, aleyhe bozma yasağı, ceza yargılamasının amacı 

olan maddi hakikate ulaşmak ilkesine aykırı olduğundan CMUK'dan 

kaldırılmalıdır (170). İşte tatbikatta sanıklar nasıl olsa aleyhe 

bozulmayacak diye keyfi olarak üst mahkemeye başvurmakta bu da 

mahkemelerin işlerini çok artırmaktadır. Kanımızca hukuk yargı¬ 

lamasının da amacı maddi hakikat olduğundan hukuk yargılamasından 

da bu yasak kaldırılmalıdır (171). İnanıyoruz ki bu yasak 

kalkınca mahkemelerin iş yükü büyük ölçüde azalacaktır. 

(168) Bkz.Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.523, Bilhassa Dipnot 143. 
(169) Bkz.Kunter, s.1030. 
(170) Aksi Görüş, Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.525. Kunter, s.1031. 
(171) Hukuk usulünde aleyhe bozma yasağı açıkça düzenlenmediği 

halde Yargıtay ve Kuru Hukuk Usulünde de bu yasağın 
geçerli olduğunu benimsemişlerdir. Bkz. Kuru, Hukuk 
Muhakemeleri Usulü, IV.Baskı 1984, Cilt: IV, s.3404. 
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7- ADLİ TATİL İLE İLGİLİ SEBEPLER 

Davaların uzun sürmesinin sebeplerinden biri de Adli Tatil¬ 

dir. (20 Temmuz-5 Eylül Arası) Adli tatil 1927 yılında hukukumuza 

girdi. Gayesi köylü ve çiftçi olan halka hasat ve bağ bozumu 

zamanında vakit bırakmaktır, yani onlar lehine kabul edilmiştir; 

kendilerini mahkemeye getirerek tarla va bağ işlerinden uzaklaş¬ 

tırmamak içindir (172) . Yargıtaya göre ise "mahkemelerin tatiline 

ait bu hükmün konuluş sebebi hakimlerin dinlenmelerini temine 

matuf bulunmaktadır" (173) . 

Aslında her iki neden de adli tatilin konulmasında rol 

oynamış olan sebeplerdir. Fakat bu sebeplerin ikisi de bugün için 

büyük ölçüde geçerliliğini kaybetmişlerdir. Bir kere; köylü ve 

çiftçilerin ilgili olduğu bir çok davalar adli tatilde de 

görülmektedir. Sulh mahkemelerinde, iş mahkemelerinde, icra-iflas 

dairelerinde, icra-tetkik mercilerinde, kadastro mahkemelerinde 

görülen iş ve davalar ve ayrıca basit yargılama usulüne tabi dava 

ve işler (mesela, tezyidi bedel davaları ve nizasız kaza işleri) 

ihtiyati tedbirler ve acele görülmesi kararlaştırılan iş ve 

davalar adli tatilde de görülmektedir (174). Yine ceza 

davalarından tutuklu işlerde adli tatil uygulanmamaktadır. 

(172 (173) (174) Bkz. Kuru, Davaların Uzaması, s.45. 
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Görüldüğü üzere bu mahkeme hakimlerinin adli tatil süresinde 

dinlenmeleri bahis konusu değildir. Tek hakimli yerlerde de adli 

tatil uygulanmaz. Şu halde adli tatilden istifade eden hakimler, 

Yargıtay hakimleri ile çift hakimli yerlerdeki hakimlerdir. 

Bunların da nöbetçi olanları adli tatilden istifade edemez. 

Avukatların adli tatilden istifade etmeleri ise, ancak yerlerine 

vekil bırakmak suretiyle mümkün olur. Çünkü, bir çok iş ve 

davalara adli tatilde de bakılmaktadır. O halde, sadece nöbetçi 

olmayan Yargıtay hakimleri ile çift hakimli yerlerdeki nöbetçi 

olmayan hakimlerin dinlenmesi için adli tatil müessesesini 

muhafaza etmek gereksizdir (175). 

Almanya'a hakimlerin 25-29 gün arası ve İsviçre'nin bir çok 

kantonlarında hakimlerin 4 hafta tatilleri varken ülkemizde 1,5 

aylık adli tatilin fazla olduğunu düşünmekteyiz. 

(175) Bkz. Kuru, Davaların Uzaması s.45. 
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Tüm bu nedenlerle davaların uzamasına yol açmaktan başka bir 

işe yaramayan Adli Tatil kaldırılmalıdır (176) . 

Genel bir adli tatil yerine hakimlerin diğer kamu 

görevlileri gibi izne çıkmaları sistemi benimsenmelidir (177). 

8- DAVA ADEDİNİN ÇOKLUĞU İLE İLGİLİ SEBEPLER 

Dava adedinin çokluğundan yalnız ülkemizde şikayet edil¬ 

memektedir . 

Şehirleşme sürecinin ilerlemesi ve şehir suçluluğunun artışı 

adalet mekanizmasındaki krizi daha da ağırlaştırmaktadır. Bir 

misal vermek üzere 1986 yılında Amerika'da polisin tutukladığı 

9.944.411 kişinin yaklaşık % 30'u alkol veya uyuşturucu ile 

ilgili suçlar nedeniyledir. Uyuşturucu ve alkolden tutuklananla- 

rm dağılımı şu şekildedir. 

Uyuşturucu kullanma   666.132 

Uyuşturucu etkisi altında Araba Kullanma ... 1.390.597 

Kanunun belirlediği İçki Sınırının aşılmasıyla 
oluşan sarhoşlukla araba kullanma   469.317 

Sarhoş olarak Rezalet Çıkarmak  750.887 

Bütün Tutuklananlar  9.944.411 (178) 

Bu misaldeki hafif suçlar bile polisi başka bir iş 

göremeyecek hale getirecek niteliktedir. 

(176) Kuru, Davaların Uzaması, s.45, Adalet Hizmetlerinde İyileş¬ 
tirmeler Hukuk Eğitimi ve Hukuk Kuralları s.39. 

(177) Kuru, Davaların Uzaması, s.46. 
(178) HEUNİ S.244 . 

113 



Batı Avrupa ve Amerika'da oluşan yeni yeni suç tiplerinin 

yanında klasik diyeceğimiz temel suçlarda da önemli artış 

olmaktadır. 

Gerçekten de Danimarka'da 1980 yılında 339.000 hırsızlık 

olayı olmuşken, bu rakam 1986 yılında 408.000'e çıkmıştır. Yine 

1980 yılında 1.400 soygun olayı olmuşken, 1986 yılında bu rakam 

1.800'e çıkmıştır (179). 

İngiltere ve Galler'de 1980 yılında 2.043.044 hırsızlık 

olayı olmuşken bu rakam 1986 yılında 2.893.996'ya yüksel¬ 

miştir (180) . 

Hollanda'da 1980 yılında 482.915 hırsızlık olayı olmasına 

rağmen 1985 yılında bu miktar 813.520'ye çıkmıştır (181). 

Polonya’da 1980 yılında 4.829 hırsızlık olayı olmuşken 1986 

yılında bu miktar 6.014 olaya çıkmıştır (182). 

Amerika Birleşik Devletlerinde 1980 yılında 82.990 ırza 

geçme olayı olmuşken 1986 yılında bu miktar 90.430'a yükselmiş¬ 

tir (183) . 

Ülkemizde de 1982 yılında hırsızlıktan 36.848 dava 

açılmışken (184), 1991 yılında anılan suçtan 62.003 dava açılmış¬ 

tır (185). 

(179) HEUNİ S.151. 
(180) HEUNİ s.157. 
(181) HEUNİ S.190. 
(182) HEUNİ s.206. 
(183) HEUNİ s.243. 
(184) Adalet Bakanlığı, 1982 Adalet İstatistikleri, ASİGM:1 Yarı 

Açık Cezaevi Matbaası Ankara-1983 s. 81. 
(185) Adalet Bakanlığı, 1991 Adalet İstatistikleri, s.30. 
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Kasıtlı adam öldürme ve çeşitlerini düzenleyen Türk Ceza 

Kanunun 448-452 nci maddelerine göre 1982 yılında 3.194 dava 

açılmışken (186), 1991 yılında 5.600 dava açılmıştır (187), 

Tüm bu istatistiklerin doğru olduğu söylenemez. Gerçekten de 

suç işlendiği halde adliyeye intikal etmeyen öyle karanlık sayılı 

miktarlar vardır ki bu rakamlar bazen işlenen suçların 3-5 katma 

bile çıkabilir. Kanımızca şu örnek gerçeği aydınlatabilecek 

niteliktedir. 

1982 yılında ülkemizde Rüşvet suçundan 738 dava açılmışken 

(188), 1991 yılında 429 dava adliyeye intikal etmiştir (189). 

Halbuki ülkemizde rüşvet suçunun arttığı toplumda hemen hemen 

ittifak halinde benimsenmiştir. 

Yargının yavaşlığı yalnızca ülkemize özgü bir olay değildir. 

Gerçekten de Amerika'da Ceza Mahkemelerine sevkedilen işlerin 

sayısı o haldedir ki, bazı şehirlerde bir ceza işinin davasına 

başlanması, suçun işlenmesinden sonra en az bir yılın geçmesini 

gerektirmektedir (190) . 

Davaların süratle sonuçlandırılması, tutuklu kişilerin makul 

süre içinde yargılamayı isteme hakları anayasal norm olarak hukuk 

sistemimizde yer aldığı gibi, süratli yargılama kavramı adaletin 

(186) Dipnot 184'teki İstatistik s.80. 
(187) Dipnot 185'teki İstatistik s.29. 
(188) Dipnot 184'deki İstatistik s.78. 
(189) Dipnot 185'teki İstatistik s.26. 
(190) Dönmezer, s.6. 
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bir gereksinmesi olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. ve 

6. maddesinde ifadesini bulmuştur (191). 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile Divanın süre konusundaki 

kararlarına bakıldığında her olayın özelliğine göre değerlendi¬ 

rilmesi gerektiği; soruşturma ve kovuşturmanın uzunluğunun yal¬ 

nızca dosyanın karmaşık olmasına bağlanamayacağı gibi mahkemeler¬ 

deki iş yükü yoğunluğunun yargılamadaki gecikmeyi haklı gösterme¬ 

yeceğine; yalnız bu duruma uzamadan mağdur olan şikayetçi kişinin 

sebebiyet vermemiş olması gerektiği önemle belirtilmektedir. 

Komisyonca (Daniel Vallon-İtalyan Davası) Genca İstinaf Mahkeme¬ 

since onanan adam öldürme dosyasında yargılamanın 3 yıl 7 ay 

sürmesi "makul sürenin ihlali" olarak nitelendirmiştir. Luberti- 

İtalyan davasında adam öldürme suçlusu Luberti'nin azaltılmış 

cezai sorumluluğu nedeniyle beraatine ve 2 yıl süre ile akıl 

hastanesinde konulmasına ilişkin karara karşı 19 Kasım 1979 tari¬ 

hinde cezaların infazından sorumlu Roma Bölge Mahkemesine salıve¬ 

rilmesi için yaptığı başvurunun 5 Ağustos 1980 tarihinde görev¬ 

sizlik kararı ile sonuçlanması ve Luberti'nin yaptığı diğer 

başvurularında süratle karara bağlanamaması Komisyon ve Divanca 

Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 5 inci maddesinin 4 üncü fık¬ 

rası ihlali, Duinkof ve Duijf-Hollanda davasında da hürriyetten 

yoksunluğa ilişkin davanın 8-14 günlük bir süre geçtikten sonra 

duruşmasının yapılması ve karara bağlanması anılan sözleşmenin 5 

inci maddesi 3 üncü fıkrasında öngörülen makul sürenin aşılması 

olarak öngörülmüştür (192). 

(191) (192) Yücel, Ceza Adaleti, s.81. 
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Yine Almanya'daki adalet sistemindeki ve özellikle medeni 

yargılamadaki aşırı iş yükü, bazı yabancı gözlemcilerin de be¬ 

lirttiği üzere (demografik, adalet organizasyonu ve hukuk kültü¬ 

rüyle ilgili farklara rağmen) anlaşılmaz bir şekilde ve belki de 

dünyada başka örneği bulunamaz bir biçimde artmış bulunmaktadır. 

Resmi adli istatistiklere göre 1990 yılında Sulh Hukuk Mahkemele¬ 

rine 5.145.256 "ihtar uyuşmazlığı" (Mahnverfahren) 1.310.249 

"Offenbarungsversicherungsverfahren" ve 1.200.257 dava ile 

363.870 aile hukuku uyuşmazlığı intikal etmiştir. Asliye hukuk 

mahkemelerine gelen yeni iş sayısı ise 359.495'tir (193) . 

Almanya'da hukuk davalarında yasayolu (istinaf/temyiz) 

mahkemelerinin bozma kararları da olağanüstü şekilde yüksektir. 

Milletlerarası durumla mukayese edildiğinde, Sulh Hukuk Mahkeme¬ 

lerindeki davaların bugün için dörtte biri; ilk derece mahkemesi 

olarak görev yapan Asliye Hukuk Mahkemelerindeki davaların (ki 

bunlarda avukat tutma zorunluluğu bulunmaktadır) yaklaşık olarak 

yarısı istinaf mahkemesi tarafından bozulmaktadır (194). 

Esasen ülkemiz bu bakımdan biraz şanslıdır. Gerçekten de 

1990 yılında ülkemizde Ceza ve Hukuk Mahkemesi toplamındaki dava 

sayısı 3.115.742'dir (195). 1991 yılında ise bu sayı 

3.228.445'dir (196) . 

Kanımızca bu rakamlar gerçek durumu göstermemektedir. 

Gerçekten de ülkemizde çeşitli alanlarda adli mekanizmanın yavaş- 

(193) Gilles, s.750. 
(194) Gilles, s.751. 
(195) Bkz.Adalet Bakanlığı, 1990 Adalet İstatistikleri, s.l. 
(196) Bkz.Adalet Bakanlığı, 1991 Adalet İstatistikleri, s.l. 
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lığından dolayı bir çok dava konusu olacak iş adliyeye intikal 

etmeden yasa dışı yollarla halledilmeye çalışılmaktadır. 

Bunun yanında sisteme girmemesi gereken bir çok yapay dava 

da gereksiz bir şekilde sisteme girmekte, böylece bu davalar 

gerçek davaların da hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasına engel 

olmaktadır. Mesela bugün için bir anonim şirketin kuruluşu üç 

ayrı merci tarafından kontrol edilmektedir. Bunlar Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı, Mahkeme ve Sicil Memurudur. İsviçre'de sadece 

Sicil Memurunun incelemesi ile yetinilmişken, ülkemizde işin 

içine mahkemeyi sokmak mahkemelere külfet yüklemekten başka bir 

işe yaramamaktadır (197). 

Örneğin; anonim şirketin kuruluşunda mahkemeyi devreden 

çıkaran bir tasarı hazırlanmışsa da kanunlaşamamıştır. 

Mahkemelerin iş yükünün azaltılması açısından tasarının vakit 

geçirilmeden kanunlaşması gerekir. 

Ülkemizdeki .enflasyonist bir suç politikası mahkemelerin 

yükünü büsbütün artırmaktadır (198). 

Suç teşkil edecek fiiller listesi maksatsız ve keyfi suretle 

genişletilecek olursa, bütün adalet sisteminin işleyişi bundan 

büyük zarar görür. Bu sebeple keyfi suç ihdasından vazgeçmek 

gerektiği gibi, günümüz ihtiyaçlarının zaruri kılmadığı suçların 

tasfiyesini bir an önce yapmak ve mümkün ölçüde adliyenin yükünü 

azaltmak gereklidir. Oysa ki, belirtilen politikanın tam aksi 

(197) Ansay Tuğrul, Anonim Şirketler Hukuku, A.Ü.H.F.Y. No: 368 
Beşinci Baskı Sevinç Matbaası Ankara, s. 61. 

(198) Dönmezer, s.18. 
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yapılmakta ve ceza sosyal savunmanın tek aracı sayılarak, suçla¬ 

rın sayısı çoğaltılmakta, dolayısıyle mahkemeler artan bu yükün 

altında büsbütün iş göremez hale getirilmektedirler (199) . 

Kişiyi cezalandırmanın sınırları olduğu bilinmelidir. Bir 

kere kişiyi cezaya mahkum etmek, onun üzerinde soyutlanmak süre¬ 

cinin merhametsizce işlemesine sebebiyet vermektir. Soyutlanma; 

kişi, ailesi ve toplum yönünden çok ciddi sonuçlar doğurur. Bu 

itibarla soyutlanma sürecinin işlemesini hakikaten ciddi şekilde 

zarar veren ve cezadan başka bir alternatif olmayan fiiller 

yönünden mümkün kılmak gerekir. Ayırım yapmadan ceza müeyyidele¬ 

rini uygulamak, ceza fikrinin devalüe edilmesine sebebiyet 

vermekte ve cezanın önleyici fonksiyonu bundan büyük zarar 

görmektedir (200) . 

Avrupa Adalet Bakanları Konferansına sunulan bir raporda, bu 

konuda şu hususlara temas edilmiştir. 

"Ceza ilk önce başkalarına karşı ciddi ve hakiki tehlike 

veya keza ciddi uygunsuzluklar belirten yahut bizzat mütecavize 

karşı açık şekilde ciddi tehlike ifade eden tavır ve hareketler 

yönünden, ikinci olarak diğer tedbirlerle önlenmesi mümkün 

bulunmayan fiiller hakkında düşünülmelidir. Bir fiil ve hareketi 

suç olarak tarif etmek diğer alternatiflerin yetersiz bulunduğu 

sabit olduğu hallerde ve ancak sonuncu bir çözüm şekli olarak 

öngörülmelidir" (201) . 

(199) Dönmezer, s.18. 
(200) Dönmezer, s.19. 
(201) Dönmezer, s.19 
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Ceza Hukukunu liberalleştirmek; ceza enflasyonunu önlemek ve 

adliyenin işleyişi yönünden getirdiği ağır külfetleri ortadan 

kaldırmak gibi gerekçelerle kabahat fiilleri arasında ciddi bir 

ayıklama yapmak, böylece bunların bir kısmını tamamen hukuka 

aykırı fiil olmaktan çıkarmak, diğer bir kısmını sadece idari suç 

haline getirmek ve nihayet ancak gerçek bir ceza ile 

cezalandırılması gerekenleri ceza kanunlarında muhafaza etmek 

bugün için genellikle kabul görmüş bir gerçektir (202) . 

Bütün bu nedenlerle; kabahat fiillerinden sadece cürüm 

olarak cezalandırılabilir kabul edilenlerin muhafaza edilmesi, 

diğerlerinin ceza hukuku anlamında suç olmaktan çıkarılması, 

böylece cürüm-kabahat ayrımının ve buna paralel olarak da hapis- 

hafif hapis ve ağır para cezası-hafif para cezası ayrımlarının 

terkedilmesi daha uygun olur (203) . 

Ceza vatandaş için bir külfet olduğu gibi devlet için de bir 

külfettir. Bu nedenle bir fiili cezai müeyyideye bağlarken çok 

dikkatli davranılmalı, ancak diğer müeyyidelerle bir neticeye 

ulaşılamadığı hallerde ceza tayini yoluna gidilmelidir. Kabahat¬ 

lerin önemli bir bölümü atılmalıdır. Ayrıca Toroslu'nun 

belirttiği üzere Türk Ceza Kanununda yer alan baskıcı ve 

ayrıcalıkçı hükümlerin kaldırılması gerekir (204) (205) . 

(202) Fazla Bilgi için bkz. Toroslu, s.14 v.d. 
(203) Toroslu, s.15. 
(204) Baskıcı ve Ayrıcalıkçı Ceza Hukuku Hakkında Fazla Bilgi 

Bkz.Toroslu, s. 1-4. 
(205) Toroslu, s.6. 
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Ceza Hukukunu özgürlükçü ceza hukukuna (206) çevirebilmek 

için ideolojik ve etik olmaktan uzaklaştırılması yani a) Ceza 

Hukukunun düşünce ayrılıklarını bastıran ve plüralizm ilkesiyle 

çatışan tamamen politik yapıdaki suçlardan (sadakatsizlik, 

düşünce suçları gibi) ve mağdursuz suçlar diye adlandırılan 

(pornografi, fahişelik, uyuşturucu madde kullanma, çocuk düşürme) 

suçlardan temizlenmesi, b) ayrıca ceza hukukunu gerçek anlamda 

antisosyal olmayan önemsiz fiillerden kurtulmak, onun gereğinden 

fazla genişlemesini önlemek ve teşkilatlanmış toplum yönünden 

önemli olan menfaatleri koruma şeklindeki asli görevini devam 

ettirebilmesini sağlamak için "depanalisation"a (belli fiiller 

için her türlü cezalandırıcı müeyyidelerden vazgeçme) veya 

"decriminalisation"a (Ceza Hukuku anlamında hukuka aykırı fiille¬ 

ri İdare Hukuku anlamında hukuka aykırı fiillere dönüştürme) 

gidilmesi gereği kendini hissettirmektedir (207) . 

Böylece dava adedi azalacak ve mahkemelerin iş yükü azala¬ 

cağından dolayı yargılama hızlanacaktır. 

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında 

fiili işlediği anda 11 yaşını bitirmemiş olanlar hakkında takibat 

yapılamayacağı ve ceza verilemeyeceği belirtilmiştir. 

Fiziki olgunluğun zorunlu olarak psişik olgunluğu da içerme¬ 

diği bilinen bir gerçektir. Kişinin normal zamanından önce büluğa 

ermesi ve aynı şekilde erken bir bedensel ve zihinsel gelişmeye 

sahip olmasına rağmen ve günümüz uygarlığının karmaşık ve ağır 
(206) Özgürlükçü Ceza Hukuku Hakkında Bilgi İçin Bkz.Toroslu, 

s. 4 . 

(207) Toroslu, s.4 v.d. 
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problemleri yönünden yeterli bir olgunluğa ulaşamaması mümkündür. 

Gelişme yaşı, adolesans sonrası döneme kadar devam eder ve yapı¬ 

ya, ırka bölgeye v.s. göre 18 ila 25 yaşlar arasında olgunluğa 

varılması ile son bulur. Bu husus cezai ehliyet yaşının giderek 

yükseltilmesine neden olmuştur. Bu asrın ilk yarısında hazırlanan 

bazı kanunlar (Norveç, Danimarka, Bulgar Kanunları gibi) isnadi- 

yetin başlangıcını 13, 14 veya 15 yaşma yükseltmiştir. Daha 

yeni bazı kanunlar isnadiyet yaşını daha da yükseltme eğiliminde¬ 

dirler. Nitekim isnadiyeti Rus Kanunu (bazı suçlar hariç) 16 

yaşında, 1970 tarihli Polonya Kanunu ise (bazı suçlar ve bazı 

kişisel durumlar hariç) 17 yaşında başlatmaktadırlar. Bu gelişme¬ 

ler karşısında isnat yeteneğinin başlangıç yaşını 11 olarak 

benimsemek isabetli değildir (208) . 

Almanya'da isnat yeteneğinin başlanıç yaşı 14'tür. 

İsviçre'de ise 15'dir. 

Kanımızca ülkemizde yüzbinlerce çocuk tıbbın belirlediği 

asgari kaloriyi dahi alamayıp yeterli gelişme sağlayamadığına 

göre isnadiyet yaşı hiç değilse 15'e çıkarılmalıdır. Böylece 15 

yaşma kadar çocukların işlediği fiiller mahkemeye intikal 

etmemiş; dolayısıyla da mahkemelerin iş yükü azaltılmış olur. 

Ülkemizde Hukuk Davalarının adedinin azaltılmasının diğer 

bir yolu ayrı bir nizasız kaza (209) usulunun kabul edilmesi 

(208) Fazla Bilgi ±çin Bkz. Toroslu s.48 v.d. 
(209) Nizasız Kaza Hakkında Fazla Bilgi İçin Bkz, Kuru Baki, 

Nizasız Kaza, A.Ü.H.F. Yayınları No: 156 Ankara-1961. 
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olmalıdır (210) . Bugün ayrı bir nizasız kaza usulumüz olmadığın¬ 

dan nizasız kazaya tabi işler de bir dava halinde görülmektedir. 

Mesela Hasımsız dava. Nizasız kaza işlerinin görüleceği ayrı bir 

yargılama usulü kabul edilecek olursa, hem bugün dava olarak 

görülmekte olan nizasız kaza işleri dava olmaktan çıkacak ve 

böylece davaların adedi azalacak, hem de bugün dava kalıpları 

içinde mütalaa edildikleri için mahkemeleri uzunca bir zaman 

meşgul eden nizasız kaza işleri daha basit ve çabuk bir şekilde 

sonuçlandırılacaktır. Bundan başka, bugün dava şeklinde görülen 

nizasız kaza işlerinin büyük bir kısmı hakkında verilen ilk 

mahkeme kararları için Temyiz yoluna gidilmektedir. Bu da Yargı- 

tayın işini çok artırmaktadır (211). 

Müstakil Nizasız Kaza Kanunları arasında örnek alınmaya 

en layık olanı Alman N.K.Kanunudur. Fransa ve İsviçre'de de Alman 

Kanununun örnek alınması lazım geldiği üzerinde durulmakta¬ 

dır (212) . 

Yukarıda önerdiğimiz "Türk Yargı Memuru" statüsü kabul 

edilirse Böylece Mahkemeler yalnız 1991 yılında (213) 259.419 

nizasız dava yani Hukuk Mahkemelerine gelen davaların % 251 inden 

kurtulmuş olacaklardır. 

Ülkemizde bilhassa gayrimenkullerle ilgili davaların adedi¬ 

nin fazla olmasının başlıca sebebi, henüz bütün yurdun kadastro¬ 

sunun yapılmamış olmasıdır. Şu halde davaların adedini azaltmak 

da kadastroya bağlıdır (214) . 

(210) Kuru, Davaların Uzaması s.49. 
(211) (212) Kuru, Nizasız Kaza, s.233. 
(213) Bkz.Adalet Bakanlığı, 1991 Adalet İstatistikleri, s.65. 
(214) Kuru, Davaların Uzaması s.48. 
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Yurdumuzda kadastro işinden şikayet çok eskilere dayanmakta¬ 

dır. Eski Yargıtay Başkanı Halil ÖZYÖRÜK 1946-1947 Yılı Açış 

Konuşmasında şöyle demektedir: "...Yurdumuzda kadastro işlerinin 

yürüyüş ve inkişaf temposu istenilen hıza kavuşturulabilmiş 

değildir. Gerçi bazı yabancı memleketlerde ve mesela Fransa'da bu 

memleket işinin kadastro işlerinin tamamlanması 45 yılda mümkün 

olmuştur; Türkiye gibi geniş ülkeli bir memleket için dahi bir 

hayli zamana ihtiyaç vardır; bu zaman ise henüz geçmemiştir diye 

düşünülebilir. Ancak unutmamak gerekir ki, Fransa kadastro işine 

başladığı zaman takvim yılı 1807'yi gösteriyordu. O devrin 

yüzölçümü tesbiti vasıtaları ile çağımız teknik araçları arasında 

fersahlarca fark vardır. 0 devrin yarım asırlık uğraşma istediği 

iş, zamanımızda bunun onda biri kadar bir müddet içerisinde 

tamamlanabilmelidir. Buna kat'i ihtiyacımız vardı. Çünkü, ancak 

kadastro sayesindedir ki, mal sahibi mülkünün muhtevasını ve 

tatbik çizgilerini görebilir. Bu bakımdan kadastro yazımları, 

göçmez malların hukuki durumlarını göstermiş olurlar ve ancak 

kadastromuzun düzgünlüğü halinde sınır anlaşmazlıkları ortadan 

kalkabilir..." (215). 

Kadastro hizmetleri devamlılık arzeden bir faaliyettir. İlk 

tesis kadastro yapımında gerekli görülen 417.000 km2'lik alanın 

279.668 km2'lik kısmı 1992 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. 

İlk tesis kadastro yapımında yüzde 67'lik seviyeye ulaşılmakla 

birlikte, mevcut kadastro haritalarından teknik bakımdan yetersiz 

(215) Özyörük Halil İbrahim, Yargıtay Birinci Başkanlarınm Yargı 
Yılı Konuşmaları (1943-1978) Yargıtay Yayınları No: 6 
Ankara-1979 s.63 v.d. 
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olanların yenilenmesi çalışmaları, yeterince sürdürülememekte- 

dir (216) . 

Bu durum da gösteriyor ki Ülkemizde tapu ve kadastro 

hizmetleri başarılı bir şekilde yürütülememektedir. Bu 

hizmetlerin verimli olması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Mahkemelerin her türlü kararlarının mutlaka gerekçeli olması 

sağlanmalıdır (217) . 

Gerekçe hakimin tespit etmiş olduğu maddi vakıalar ile hüküm 

fıkrası arasında bir köprü görevi yapar. Gerekçe bölümünde, hük¬ 

mün dayandığı hukuki esaslar açıklanır. Hakim tarafların kendisi¬ 

ne sundukları maddi vakıaların hukuki niteliğini kendiliğinden 

araştırıp bularak, hükmünü dayandırdığı hukuk kurallarını ve 

bunun nedenlerini gerekçede açıklar (218). 

Taraflar ancak gerekçe sayesinde haklı olup olmadıklarını 

daha iyi anlayabilir. Bir hüküm, ne kadar haklı olursa olsun, 

gerekçesiz ise tarafları doyurmaz (219). 

Mahkemelerimizin gerekçeye gereken önemi vermemeleri nede¬ 

niyle Anayasaya "bütün mahkemelerin her türlü kararlarının 

gerekçeli olarak yazılacağı" hakkında açık hükümler konulmuştur. 

(Anayasa m.141, III). Fakat buna rağmen uygulamada gerekçesiz 

mahkeme kararlarına rastlanmaktadır (220) . 

(216) 1993 Yılı Programı Destek Çalışmaları Ekonomik ve Sosyal 
Sektörlerdeki Gelişmeler, Kasım 1992, DPT Yayını, s.257. 

(217) Kuru, Davaların Uzaması, s.42. 
(218) Kuru Baki, Hukuk Mahkemeleri Usulü, IV.Baskı Cilt II, 

Ankara 1980 Sevinç Matbaası S. Sayınları No:14 s.2094 v.d. 
(219) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt II, s.2095. 
(220) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt II, s.2095. 
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Hatta bir olayda Yargıtay kararında gerekçe bulunmaması 

nedeniyle kararı imzalayan Yargıtay Başkanı ve üyelerine karşı 

tazminat davası açılmıştır (221). 

Ceza usulunde, hükmün gerekçesiz olması mutlak bir temyiz 

(bozma) sebebidir (CMUK m.308/7) Alman Medeni Yargılama Usulü 

Kanununa göre hükmün gerekçesiz olması mutlak bir temyiz sebebi 

sayılmıştır (222) . 

Uygulamada, hakimler tarafından sözlü yargılamanın bittiği 

oturumda, hüküm gerekçesi ile birlikte tam olarak yazılı olmadığı 

halde, taraflara kararın hüküm fıkrası bile tefhim edilmeden, 

"kararın mahkeme kaleminden alınmasına" veya "ekli karar tefhim 

olundu" sözleri ile davanın bitirildiğine rastlanmakta ve 

Yargıtay içtihatlarıyla, hakim sonradan gerekçeli kararını yazıp 

dosyaya koyarsa bu karar mevcut ve geçerli sayılmaktadır. (223). 

HUMK'nunun 381 inci maddesinde 3156 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle zorunlu hallerde yalnız hüküm sonucunun tefhim edil¬ 

diği hallerde gerekçeli kararın tefhim tarihinden itibaren 15 gün 

içinde yazılacağı belirtilmiştir. 

Hüküm fıkrasını bile tefhim etmeden, "kararın kalemden 

alınmasına" veya "ekli karar tefhim olundu" diyerek duruşmayı 

ve bununla davayı sona erdirip hukuki varlık kazanamayan (224) bu 

hüküm, hakim kararını gerekçesi ile birlikte tam olarak yazıp 

(221) (222) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt II, s.2096. 
(223) Fazla Bilgi İçin Bkz.Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt II. 

s.2021 v.d. 
(224) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt II, s.2032 v.d. 
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imzalamadan önce ölüm, istifa, emeklilik veya başka bir yere 

atanma gibi bir nedenle mahkemeden ayrılsa Yargıtay içtihatla¬ 

rıyla da belirtildiği üzere yerine gelen hakimin yeniden tahkikat 

ve yargılama yaparak hüküm vermesini gerektirmektedir (225) . 

Bu durum ise hem yeni hakim ve Yargıtay için ek bir yük 

teşkil etmekte, hem davanın uzamasına neden olmakta ve hem de 

vatandaşların mahkemelere olan güveninin kaybolmasına neden 

olmaktadır (226) . 

Yalnızca hüküm sonucunun yazıldığı kısa kararlarda da hakim, 

gerekçeli kararı yazarken, tefhim ettiği kısa kararın yanlış veya 

noksan olduğunu görmekte, bu nedenle tefhim ettiği kısa karara 

uygun olmayan gerekçeli karar yazmakta, bu ise kanuna aykırı 

görülerek Yargıtay tarafından bozulmaktadır. Bu durum davaları 

uzatmakla, mahkemelerin ve Yargıtayın işini artırmakta ve hak 

arayanların mahkemelere olan güveninin sarsılmasına neden olmak¬ 

tadır (227) . 

Şu örnek (228) konuyu aydınlatacak niteliktedir. Bir hakim 

kısa kararını 20.9.1963 tarihinde tefhim etmiştir. Hakimin 

sonradan yazdığı gerekçeli karar (daha önce tefhim ettiği) kısa 

karara aykırı olduğu için, Yargıtay l.HD'since bozulmuştur. 

Hakimin gerekçeli kararında direnmesi üzerine, HGK da (gerekçeli) 

kararı 1.2.1969 tarihinde bozmuştur. Yani hakim kısa karara uygun 

(225) Fazla Bilgi İçin Bkz. Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt 
II, s.2025, v.d. 

(226) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt II, s.2026. 
(227) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt II, s.2043. 
(228) Örnek Kuru'dan alınmıştır. Bkz.Kuru, Hukuk Muhakemeleri 

Usulü Cilt II, s.2043 v.d. 
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olarak gerekçesini ancak 5,5 yıl sonra yazabilmiştir. Bunun ise 

mahkeme, Yargıtay ve taraflar için ne kadar zaman, emek ve masraf 

kaybına neden olduğu ortadadır (229). 

Hakimin kısa kararı tefhim ettikten sonra (atama, istifa, 

emeklilik veya ölüm gibi bir nedenle) mahkemeden ayrılması halin¬ 

de yerine gelen yeni hakimin, başka bir hakimin verdiği karara 

gerekçe yazması da çok güç bir iştir (230) . 

Kanımızca ister hukuk, ister ceza davalarında olsun gerekçe¬ 

siz kararlar karar sayılmayacağıdan bu nedenle yokluğuna, sonra¬ 

dan yazılıp taraflara gönderilen kararlar da duruşmada tefhim 

edilmediğinden dolayı geçersizliğini benimseyen bir sistem geti¬ 

rilmelidir. Ayrıca bu tefhim edilen kararın duruşmada taraflara 

verilmesiyle tebliği esası getirilmeli ayrıca tebligat yapılmama¬ 

lıdır. 

Kuru1nun da belirttiği üzere hakimin, kararını gerekçesi ile 

birlikte tam olarak yazıp imzaladıktan sonra hükmünü tefhim 

etmesi ile davaların uzaması önlenir, mahkemelerin ve Yargıtayın 

iş yükü bir ölçüde hafifler ve nihayet hak arayanların 

mahkemelere olan güveni sarsılmaz (231) . 

Yine Kuru'nun belirttiği gibi, hakim sözlü yargılamanın 

yapıldığı oturumda, hükmü gerekçesi ile birlikte tam olarak 

yazmış veya yazdıramamışsa, hükmün tefhim için başka bir oturum 

günü tayin edip bu oturuma kadar hükmünü gerekçesi ile birlikte 

(229) (230) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt II, s. 2044. 
(231) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt II, s.2044, 
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tam olarak yazdırması gerekir. Yani her halde, hakimin hükmünü 

tefhim edebilmesi için, hükmünü gerekçesi ile birlikte tam olarak 

yazmış olması gerekir (232). 

Kanımızca uygulamada mahkeme kararlarının gerekçesiz veya 

yeterli gerekçesi olmadığından dolayı taraflar haksız olduğunu 

bile bile Temyiz yoluna başvurmakta bu da Temyiz Mahkemesinin 

işyükünü çok artırmaktadır. Mahkeme kararlarının doyurucu 

gerekçeye sahip olup olmamaları hakimlerin yetiştirilmesi ile 

ilgilidir. Eğer Mahkeme kararlarının doyurucu gerekçeye sahip 

olması temin edilebilirse kurulması düşünülen İstinaf Mahkemeleri 

ile Yargıtayın iş yükü önemli ölçüde hafifleyecektir. 

Kanun koyucu, nesnel kriterlerinin bulunmasında müşkilat 

çekilen yüz kızartıcı suç-yüz kızartıcı olmayan suç ayrımı 

yaparak yüz kızartıcı olarak mütalaa ettiği suçları kamu 

hizmetlerine girişte engel olarak görmektedir. 

Kanımızca yüz kızartıcı suç-yüz kızartıcı olmayan suç 

ayrımından kaçınılmalıdır. 

Ülkemizde eğer suç yüz kızartıcı ise sabıka kayıtları 

kişinin hemen her yerde karşısına çıkmaktadır. Adeta kişi ömür 

boyu ceza çekiyormuş gibi bir durumla karşılaşmaktadır. Kanımızca 

bütün sabıka kayıtları silinmelidir. Vatandaşa sabıka vermek 

modern ve çağdaş bir ülke olmakla bağdaşmaz. 

Cezanın temel amacı mahkumu ıslah etmek olduğuna göre 

cezasını çeken bir kimseye ıslah olmuş gözüyle bakmak zorundayız. 

(232) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt II, s.2020 
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Eğer Devlet mahkumu ıslah edemiyorsa kimse kendi kusuruna 

dayanarak bir hak idia edemez kaidesi gereği Devlet de o kimseye 

ıslah olmamış gözüyle bakamaz. 

Sabıka kayıtlarının atılması sonucu mükerrirlerin durumu ne 

olacak diye sorulabilir. Kanımızca ceza hukukundan tekerrür ile 

ilgili hükümlerin atılması gerekir. Carnot, Gesterdingin ve 

Masucci'nin belirttiği üzere bir kimsenin sonraki suçunun cezası 

evvelki suçundan dolayı artırılırsa bir adalet kaidesi olan "Non 

bis in idem" (sanık bir suçtan dolayı iki kez yargılanamaz) 

kaidesine muhalefet edilmiş olur. Çünkü bu suretle evvelki suça 

iki defa ceza verilmiş olacaktır. Fail evvelki suçun cezasını 

görmüş, cemiyete borcunu ödemiş. Devlet de suçlu ile artık 

barışmıştır. Evvelki suç adalet defterinden silinmiştir. Sonraki 

suç dolayısıyla yeniden adalet terazisine konulamaz. Diğer 

taraftan sonraki suça evvelki suçtan dolayı bir miktar ceza ilave 

etmek "Her suç, kendisi için konulmuş ceza ile cezalandırılmalı¬ 

dır" kaidesine de aykırılık teşkil eder (233). 

Carmignani1nin belirttiği üzere tekerrür suçun ağırlığına 

tesir etmez. Çünkü bir mükerrir tarafından işlenmiş olması suçun 

ne maddi ne de siyasi zararını artırmış değildir. Eğer suç için 

Kanunun koyduğu ceza umumi olarak suçu önlemek bakımından kafi 

idiyse yeniden suç işlenmemiş olması lazım gelirdi; eğer yeni suç 

işlenmiş ise bu evvelki suça verilen cezasının kafi gelmemesinden 

değil suçlunun, ceza görmeyeceği yolundaki hesabında yanılmış 

olmasındandır (234) . 

(233) (234) Erem, Türk Ceza Hukuku Cilt II Genel Hükümler s.80 
Bilhassa Dipnot 3 ve 4. Tekerrürün lehindeki fikirler 
için anılan eserin 81 v.d. bakınız. 



Tisso, Holzendorff ve Zucker'in belirttiği üzere sonraki 

suçun cezasının tayininde evelki suçun nazara alınması ceza 

sahasından dışarı çıkıp ahlak sahasına girmek demektir. Çünkü bu 

suretle cezalandırılan şey suçlu iradenin müşahhas bir tezahürü 

yani fiil değildir. Bilakis bu suretle suçlunun vicdanına nüfuz 

edilmek istenmiş ve o yaptığından değil yapabileceği farz olunan¬ 

dan dolayı cezalandırılmıştır. Mükerrerlik bir fiil değil failin 

bir sıfatıdır. Şahsi sıfatlar cezalandırılamaz. Bunlar ne suç, ne 

de şiddet sebebidir. Ahlakın çok düşük olmasından dolayı mükerri- 

rin cezasının artırıldığı da nazari ve hatta bazan hayali bir 

iddiadır (235) . 

Tissot, Masucci ve Filorian'm belirttiği üzere ceza haklı 

bir sebeple artırılabilir. Suçun cezasını tekerrürden dolayı 

arttırmak haksızdır. Çünkü tekerrür hadisesi çeşitli sosyal 

sebeplerin "cezaevleri teşkilatının kötülüğü, adli teşkilatın iyi 

işlememesi, ekonomik sosyal sebepler, hatta ceza mevzuatında 

mevcut kusurlar v.s. suçluyu yeniden suç işlemeye "sevk veya 

mecbur etmesi" neticesidir. Mükerrire fazla ceza vermekle cemiyet 

kendi kusurunu cezalandırmış daha doğrusu kendi hatalarının 

cezasını suçluya çektirmiştir (236) . 

Buccelati1nin belirttiği üzere sonraki suçun cezasını evvel¬ 

ki suçtan dolayı arttırmak için iki arasında bir bağ olması lazım 

gelir. Bu iki suç arasında ancak fikren bir bağ kurulabilir. 

(235) Bkz.Erem, Türk Ceza Hukuku Cilt II Genel Hükümler s.80 v.d. 
Bilhassa Dipnot 5, 6. 

(236) Bkz.Erem, Türk Ceza Hukuku Cilt II Genel Hükümler s.81 
Bilhassa Dipnot 7, 8, 9. 
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Hakikatte ilk suçlu artık mevcut değildir. Fikri bir bağ ise 

sonraki suça verilecek ceza üzerinde hukuki bir tesir icra edemez 

(237) . 

Kanımızca suç işleyenlerin yalnızca poliste kayıtları olması 

ve bu kimseler hakkında tekrar ceza davası açılınca bu kayıtların 

cezanın alt ve üst sınırının tayininde hakime takdir hakkı tanı¬ 

mak için ibraz edilmesi gerekir (238). Bu kayıtlar hiçbir şekilde 

kişinin yeni bir işe girmesini veya başka türlü haklardan 

mahrumiyeti doğurucu bir etki yapmamalıdır. Şimdi bu sabıka 

kayıtları yüzünden kişilerin çeşitli hak mahrumiyetleri doğdu¬ 

ğundan kişi adeta yeniden suça itilmekte ve toplumdan tecrit 

edilmeye zorlanmaktadır. Bu durum, yeni suçlar dolayısıyla yeni 

davalar doğurmaktadır. Çünkü kişi bir kere sabıkalanmakla onu 

tekrar suç işlemekten alıkoyacak bir mekanizma yoktur. 

Uygulamada ceza davalarında "sabıka kaydı" beklenmekte, bu 

kayıt gelmedikçe davaya devam olunmamaktadır. Halbuki dış ülke¬ 

lerde sabıka kaydı istenmekte, kaydı getiren zarf açıklanmamakta, 

dava bitip hüküm verilince sabıka kaydı nazara alınmakta, böylece 

sabıka kaydı suçun subutuna değil, sadece cezaya etkili olmakta¬ 

dır. Kanımızca, uygulamadaki davaları uzatan bu durumu önlemek 

için polis kaydının gelmemesinin davanın yürütülmesine engel 

olmamasını temin edecek bir sistem getirilmelidir. 

(237) Bkz.Erem, Türk Ceza Hukuku Cilt II Genel Hükümler s.81 
Bilhassa Dipnot 7, 8, 9. 

(238) İngiltere'de buna benzer bir sistem uygulanmaktadır.Bkz. 
Erem, Ceza Usulü Hukuku, s. 377. 
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Bundan başka Devlet veya Devletin iştiraki olan teşekkülerde 

çalışan personelin, sorumluluk korkusu ve sorumluluğu üzerlerin¬ 

den atmak gayreti ile fertleri lüzumsuz yere dava açmaya mecbur 

bırakmaları da dava adedini artıran bir sebeptir (239) . 

Buna Telefon davaları misal olarak verilebilir. Telefon 

İdaresine karşı açılan binlerce telefon davalarının haklı olduğu 

Yargıtaym 5.2.1962 gün ve 24/2 sayılı içtihadı birleştirme 

kararı ile tespit edildiği ve her dava açanın davayı kazanacağı 

yüzde yüz belli olduğu halde, Telefon İdaresi, abonelere bir 

tebligatla haksız olarak tahsil etmiş olduğu sabit tesisler kira¬ 

sı tutarını geri vereceğini bildirmedi, dava açanlara ödedi, dava 

açmayanlara ödemedi. Hem de dava açanlara, ayrıca alacaklı olduğu 

miktardan daha fazla vekalet ücreti ve yargılama masrafı ödemek 

suretiyle ! (240) . 

Kamu kuruluşlarında çalışan işçilerin açmış oldukları 

davalarda da durum bu şekildedir. Kuru'nun belirttiği üzere, 

ilgili kamu kuruluşu haksız olduğunu öğrendiği halde, işçilerin 

hakkını vermemekte direnerek onları mutlaka dava açmaya zorlama¬ 

malı, bilakis işçilerin haklarını ödeyeceğini onlara bildirerek, 

onların gereksiz yere dava açmalarını ve dolayısıyla mahkemeler¬ 

deki dava sayısının artmasını önlemelidir (241) . 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1979-1983) bu konuda 

şu ifadeler yer almaktadır. "Büyük kitleleri ilgilendiren konu¬ 

larda çıkan uyuşmazlıklarda verilen yargı kararlarının sürekli ve 

(239) Kuru, Davaların Uzaması s.48. 
(240) Kuru, Davaların Uzaması s.48. 
(241) Kuru, Yargılamanın Çabuklaştırılması, s.175. 
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yerleşik hal olmasından sonra idarenin uyuşmazlığı sürdürmemesi 

sağlanacak, uzlaşma yönteminin kapsamı genişleticektir (242) . 

Uyuşmazlıkları mahkeme önüne gelmeden çözümleyecek yetkiler¬ 

le donatılacak bir "Devlet Avukatlığı Kurumu" oluşturulacak, 

kurum etkinliğini ve sağlıklı çalışmasını öngören yöntem ve 

koşullara kavuşturulacaktır (243). IV üncü Planın bu hükümlerine 

yeterince uyulmamıştır. 

Ayrıca yine davaların adedinin fazlalığını önlemek için her 

Bakanlığın bünyesinde Bakanın onayıyla uzlaştırma kurulları 

oluşturulmalı ve uyuşmazlığın her aşamasında o kamu kuruluşunun 

uzlaştırma kuruluna sınırsız bir şekilde uzlaşma hakkı verilmeli 

ve vatandaşın devlete dava açmadan önce bu kurula başvurması¬ 

nı zorunlu hale getiren bir sistem benimsenmelidir. Bu kurulla, 

belli bir süre içinde uzlaşılamazsa iş mahkemeye gitmelidir. 

Türk Yargısında kriz doğuran diğer bir konu boşanma konusu¬ 

dur. Boşanmanın nasıl yapılacağını anlamak için evlenmenin hukuki 

mahiyetinin ne olduğuna bakmak gerekir. Evlenmenin hukuki mahiye¬ 

tini izah eden görüşlerden birisi müessese görüşüdür. Fransız 

hukukçularının bu görüşüne göre evlenme bir akit olmayıp bir 

müessesedir. Evlenme ile aile denilen bir müessese kurulmaktadır. 

Bu müessesenin menfaatleri onu meydana getirenlerin menfaatlerin¬ 

den ayrıdır (244). 

(242) IV.Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.484 No: 19. 
(243) IV.Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.484 No: 20. 
(244) Bkz.Akmtürk Turgut, Aile Hukuku, II.Baskı S.Yayınları 

Ankara-1975, s.52. 
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Kanımızca bu görüş evliliği oluşturan fertleri dikkate 

almayarak aileyi bir ticari şirkete benzettiği için kabul 

edilebilecek bir görüş değildir. 

İkinci görüş Şart-Tasarruf görüşüdür. Bu görüş Türk Hukukun

da Saymen tarafından savunulmaktadır. Bu görüşe göre evlenmenin 

şartları, hükümleri, sona erme sebepleri ve neticeleri teferruat

lı olarak kanun tarafından tesbit edilmiştir. Evleneceklerin 

iradelerine tereddüp eden yegane rol nişanlıları kanununun tayin 

ettiği bir duruma sokmaktadır. Kadın ve erkek birbiriyle evlenmek 

istediklerini beyan edince, kanunun tayin ettiği statüye girmek 

arzusunda olduklarını memura beyan ederler ve iradelerinin hükmü 

daha ileri gidemez. Böylece rıza beyanında bulununca evlenecekler 

herkes için aynı olan ve hiç bir kimse tarafından tadil edileme

yen hukuki bir rejim altına girerler. Taraflar irade beyanlarıyla 

kanunen objektif ve umumi olarak tayin edilen evlenme statüsüne 

evlenme memurunun beyanıyla girerler. Bu statüden çıkmak da kendi 

iradelerine tabi değildir, kanunun tayin ettiği bazı şartların 

tahakkuku ve hakimin kararıyla mümkündür (245). 

Kanımızca bu görüş evlilikte çok önemli olan taraf 

iradelerini hiç dikkate almadığı için kabul edilebilecek bir 

görüş değildir. 

Üçüncü görüş akit görüşüdür. Bu görüşe taraftar olanlara 

göre evlenme bir medeni hukuk akdidir, zira evlenme nişanlıların 

iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun surette beyan etmele

riyle meydana gelir. Evlenme akdi, bazı bakımlardan borçlar 

(245) Bkz. Akmtürk, s. 53. 
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hukuku akitlerinden farklılık gösterir. Taraflar evlenme akdinin 

muhtevasını diledikleri gibi tespit edemeyecekleri gibi, akdi 

istedikleri anda sona da erdiremezler. Evlenme akdi bir şarta 

veya vadeye de bağlanamaz. Bu nedenle evlenme kendine has özel¬ 

likler taşıyan bir medeni hukuk akdidir (246) . 

Yargıtay'da evlenmenin medeni hukuk akdi olduğu fikrinde¬ 

dir (247) . 

Biz de bir farkla bu görüşü benimsiyoruz; şöyleki bir şey ya 

akit ya da değildir. Bir şeyin akit olduğunu kabul ettikten 

sonra, medeni hukuk, borçlar hukuku, eşya hukuku, kendine has 

özellikler taşıyan akit demek bir şeyi izah etmek değil izahından 

kaçınmaktır. Bir aktin Medeni Kanunda düzenlenmesi ona Medeni 

Hukuk akti vasfı verilmesini gerektirmez. Bu yüzden evlilik bir 

akitdir, yalnızca akitdir. Evlilik mademki bir akitdir o halde 

akitler hakkında cari olan prensiplerin evlilik hakkında da 

geçerli olmaması için herhangi bir sebep yoktur. 

Bir anlamda akit serbestisi, akitlerin 1. akdin tipini 

(typenfreiheit) 2. akdin muhtevasını (konusunu) (inhaltsfreiheit) 

serbestçe tayin etmeleri ile 3. akdi değiştirmek veya ortadan 

kaldırmak serbestisi (Abaenderungs-ode Aufhebungs freiheit) ni 

ihtiva eden akdi düzenleme (kurma) serbestisi (Gestaltungs 

freiheit) 'ni ihtiva etmektedir (248) . 

(246) Bkz.Akıntürk, s.52. 
(247) Yg.İçt.Bir Kararı 14.6.1965 tarih 3/3 R.G.15.7.1965 

s.12049, s.41/2 (Akıntürk, s.53). 
(248) İnan Ali Nairn, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:479 Ankara 1984 
s . 122 . 
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Gerçekten de evlilik karı ve kocanın iradeleriyle meydana 

gelip birinin iradesi olmayınca evlilik oluşmuyorsa, onların 

serbest iradeleriyle ortadan kaldırılabilmelidir. Yani eşlerden 

birinin tek taraflı iradesiyle evlilik ortadan kaldırılmalıdır. 

Bugün Belçika, Lüksemburg, Romanya, İskandinav ülkeleri ve 

Rusya'da karı ve kocanın karşılıklı anlaşmayla boşanmalarına 

imkan veren düzenlemeler yapılmıştır. Rusya'da 1918 tarihinde 

kabul edilen ve 1926 yılında değişiklik gören Aile Kanunu eşler- 
> 

den birine, şahsi hal memuruna müracaat ederek hiç bir sebep 

zikretmeksizin evlenme sicilindeki kaydı sildirmek hakkını 

bahşetmişti, hatta diğer eşin dinlenmesine de lüzum yoktu. Fakat 

1936 tarihli "Aileyi Koruma Kanunu" yine aynı görüşe uymakla 

birlikte bazı değişiklikler getirmiş bu meyanda diğer eşe de 

cevap vermesi için tebligatta bulunmayı öngörmüştür (249). 

Kanımızca taraflar anlaşmışsa ikisi birden hakimin huzuruna 

giderek evlilikte geçen müddete bakılmayarak boşanabilmelidir. 

Eğer yalnız taraflardan biri boşanmak istiyorsa açtığı dava diğer 

eşe tebliğ edilmeli, diğer eşin gelip gelmemesi önemli olmamalı, 

hakim duruşmada boşanmak isteyen tarafın göstereceği 

delillerden evlilik birliğinin bir daha ^Kurulamayacak şekilde 
kaybolduğu sonucuna vardığı anda tarafların boşanmasına 

hükmetmesi ve bu kararın doğrudan nüfus memurluğuna götürülerek 

evlilik kaydının iptal edilmesi gerekir. Ayrıca, boşanmanın 

kabulü kararına karşı üst mahkemeye başvurma hakkı tanın¬ 

mamalıdır. Bu görüş kabul edilirse, mahkemelerimizi meşgul eden 

(249) Akıntürk, s.194. 
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mesela 1990 yılında 77233 boşanma davası, (250) 1991 yılında ise 

85132 boşanma davası, (251) daha hızlı çözümlenebilecektir. 

Yine ülkemizde yalnız 1991 yılında 30.764 kira tespit davası 

açılmıştır (252) . Kiraların tespit edilmesini sağlamak üzere 

Başbakanlık nezdinde bir "Kira Tespit Komisyonu" oluşturularak 

kiralayan ile kiracı arasında doğan ihtilafların ortadan 

kaldırılmasını amaçlayan Kanun Tasarısı henüz kanunlaşamamıştır. 

Bu Tasarının Kanunlaşması ile kira tespit işleri mahkeme dışı 

uyuşmazlık giderici kurulda çözümlenmiş olacak ve böylece dava 

adedi azalmış olacaktır. 

Ayrıca, ticari davaların da uzun sürdüğü ülkemizde, belli 

nitelikler aranarak, belli tarifelerle hakemlik yapılmasını temin 

edecek Odalar, Borsalar ve TOBB bünyesine bağlı bir hakemlik 

müessesesi ticari ihtilafların halledilmesi yolunda büyük fayda 

sağlayacaktır. 

Hukuk Mahkemelerine 1991 yılında 34.428 (253) istimlak 

davası gelmiştir. Bu rakam 1990 yılında 33.813'dür (254) . 

Ülkemizde Anayasanın 46 ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 

4 üncü maddesi gereği malın gerçek değerinin ilgiliye ödeneceği 

esasını kabul etmiştir. İlgililer takdir edilen kamulaştırma 

bedelini az bulmakta mahkemeye başvurarak hem mahkemelerin işi 

artmakta hem de bilirkişiye başvurularak dava uzamakta ve bilir¬ 

kişilerin takdir ettiği ve mahkemece benimsenen bedel yatırımla¬ 

rımızı durma noktasına getirmektedir. 

(250) Adalet Bakanlığı, 1990 Adalet İstatistikleri, s.65. 
(251) Adalet Bakanlığı, 1991 Adalet İstatistikleri, s.65. 
(252) Adalet Bakanlığı, 1991 Adalet İstatistikleri, s.65. 
(253) Adalet Bakanlığı, 1991 Adalet İstatistikleri, s.65. 
(254) Adalet Bakanlığı, 1990 Adalet İstatistikleri, s.65. 
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Buna bir misal verelim; Dev Şelaleyi Durduran Adam başlıklr 

yazıda; Vatandaş Necmi Şahinin 13 dönümlük arazisine biçilen 

kamulaştırma bedeline itiraz için açtığı bedel artırım davasını 

kazanması, Portakal Çiçeği Vadisi Düzenleme Projesi Kapsamındaki 

2 dev şelalenin yapımını tehlikeye soktu. Arazinin kamulaştırma 

bedelinin mahkeme kararı ile 50 kat arttığını ve yaklaşık 100 

milyar lirayı bulduğunu belirten Büyükşehir Belediyesindeki üst 

düzey bir yetkili, şelalelerin yapımının şimdilik gerçekleştiri¬ 

lemeyeceğini söyledi (255) . 

27.11.1990 tarihinde Gaziantep II'nci Organize Sanayi 

Bölgesinde tarafımızdan yapılan incelemelerde şu hususlar tespit 

edilmiştir. Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, kamulaştırma 

bedelini az bulan ilgililerin devlete açtığı kamulaştırma bedeli¬ 

nin tezyidi davaları sonucu 55 milyar alacaklı olduklarını 

belirtmişlerdir. m2'si ortalama 1.200 TL.ye istimlak edilen 

yerlerin m2'si açılan tezyidi bedel davaları sonunda 60.500 TL.ye 

geldiğini ifade etmişlerdir. Bundan dolayı Sanayicilerin en az % 

80'inin m2'deki bu yükselişten dolayı arsa talebini geri alabile¬ 

ceğini ifade etmişlerdir. Yine yetkililer istimlakin vergi beyanı 

üzerinden olmasını, İtalya'da bu sistemin uygulandığını belirtti¬ 

ler. O zaman bu paranın karşılanması güçtü. Çünkü 1990 yılında 45 

Organize Sanayi Bölgesine ayrılan para 74.3 milyar idi (256). 

Kanımızca kimsenin kendi kusuruna dayanarak bir hak iddia 

edemeyeceği şeklindeki temel hukuk kaidesine dayanarak kamulaş- 

(255) Hürriyet, 27 Şubat 1993, Ankara Eki, s.l. 
(256) 1990 Yılı Yatırım Programı, 24 Aralık 1989 Tarih ve 20382 

Mükerrer Sayılı R.G. s.361,362. 
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tırmalarda vergi beyanı esas alınmalıdır. Böylece hem yatırımla¬ 

rımız hızlanır hem de dava adedinin miktarı azaltılmış olur. 

Cezaevleri sistemimizi kökten değiştirmemiz gerekiyor. 

Ülkemiz cezaevleri fiziki altyapı bakımından yetersiz durumdadır. 

Gerçekten de Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın, zamanın Başbakanı 

Süleyman Demirel'e verdiği firar raporundan, cezaevlerinden 23 

yılda, 13 bin 865 kişi kaçtığı anlaşılmaktadır (257) . 

Her firar olayından dolayı cezaevi görevlileri, firariler ve 

yataklık edenler hakkında dava açıldığından bu durum da dava 

adedini çoğaltmaktadır. 

Bunu da önlemenin yolu, Melda Türker'in belirttiği üzere 

cezaevlerimizi BM ve Dünya standartlarına uygun olarak inşa 

edebilmektir (258). 

Yine Türker'in belirttiği gibi; Türk Ceza infaz sistemi 

dünya sistemini oldukça geriden takip eden bir sistem olduğundan 

Türk cezaevlerinin reforma tabi tutulması zorunludur (259) . 

Mahkum en mükemmel ve bütün ihtiyaçları karşılayan bir ceza¬ 

evinde yaşasa bile eğer ruhu üzerinde işlenmezse cezaevine 

girdiğinden hiç farksız belki de ruhen daha bozulmuş olarak 

çıkar. Suçluyu ıslah etmek onun psikolojisini tanımakla mümkün¬ 

dür. Islah psikolojiye dayanan bir usuldür. Cezanın mutlak suret¬ 

te şahsa uydurulması lazım geldiğine göre mahkumu tanımak mecbu¬ 

riyeti vardır (260) . 

(257) Hürriyet, 27 Şubat 1993, s.21. 
(258) (259) Sabah, 7 Mart 1993 s.18. 
(260) Erem Faruk, Adalet Psikolojisi A.Ü.H.F. Yayınları No: 161 

Ankara 1961, s.307. 

140 



Ülkemizde gardiyanların mahkumun psikolojisini tanıdığı ve 

suçluyu iyi bir şekilde ıslah edebildiği söylenemez. Çoğu gardi¬ 

yanların insan psikolojisi hakkında bilgisi bile yoktur. Çünkü 

önemli bir bölümü ortaokul mezunudur. 

Bu durumu önlemek için Adalet Meslek Liselerinin sayısı 

artırılmalı ve bu okullardan bazılarında adalet hizmetlerinde 

istihdam edilmek üzere infaz koruma memuru yetiştirilmeli¬ 

dir (261) . 

Kanımızca insan psikolojini tanıyabilen Adalet Meslek Lise¬ 

sinden mezun olan infaz koruma memurlarıyla suçlunun ıslahında 

çok önemli mesafeler alınacak ve mahkum cezaevinden çıktığında 

ıslah olduğundan dolayı yeni bir suç işlemeyebilecek ve davaların 

adedi de önemli ölçüde azaltılmış olacaktır. Adalet Meslek 

Liseleri mezunu olan infaz koruma elemanlarından başka hiç kimse 

infaz koruma memuru olarak atanmamalıdır. 

İcra ve İflas Kanununun 42 nci maddesinde bir paranın öden¬ 

mesine ilişkin para alacaklarında ilamsız icraya başvurulabilirle - 

si benimsenmiştir. 

Durum böyle olmakla birlikte Yargıtay, özellikle sözleşmeden 

doğan tazminat alacakları için ilamsız icranın caiz olmadığına 

karar vermektedir (262) . 

İ.İ.K.m.42'yi bu şekilde bütün özel hukuktan doğan para 

alacakları için anlamak mahkemelerdeki dava sayısının azalmasını 

(261) Koksal, Dursun, Adalet Yüksek Okulları, s.35. 
(262) Bkz.Kuru Baki, Arslan Ramazan, Yılmaz Ejder, İcra ve İflas 

Hukuku Ders Kitabı Ankara, Ekim 1989 S. Yayınları, s.118. 
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sağlamaya da hizmet eder. Çünkü bütün bu hallerde ilamsız takipte 

borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi üzerine takip kesinleşece¬ 

ğinden, alacaklı mahkemede dava açmaktan kurtulur (263) . 

Aslında bizde davaların adedi daha fazla olabilirdi. Bunu 

kısmen, Hukukumuzda para alacakları için caiz olan ilamsız icra 

yolu (İ.İ.K. Md.42) önlemektedir. Başka Hukuk Sistemlerinde 

bulunmayan ve İsviçre'de de bizdeki kadar geniş tutulmamış bu 

ilamsız icra yolu sayesinde mahkemeler her yıl binlerce davadan 

kurtulmaktadır. Ayrıca itirazın muvakkaten kaldırılması 

müessesesinin (İ.İ.K. Md.68) ve dolayısıyla borçtan kurtulma 

davasının (İ.İ.K.Md.69) kaldırılması gerekir (264). 

Son bir örnek verecek olursak; Hakimin birbiri ardına reddi 

suretiyle hükmün verilmesine mani olmak isteklerini önleyici 

sarih bir hüküm kanunumuzda mevcut değildir (265) . 

"Hakimin reddi" müessesesi, esasında "vazife" kavramı ile 

alakalıdır. Bu itibarla hakimin reddinin vazifenin gereği gibi 

görülmesini sağlamaya matuf bir müessese olarak kullanılması icab 

eder, aksi halin, yani hakime vazife gördürmemek sonucunu veren 

bir tatbikatın usul hukuku ile bir ilgisi yoktur (266) . 

(263) Kuru, Arslan, Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, s.119. 
(264) Kuru, Davaların Uzaması, s.48. 
(265) (266) Erem, Ceza Usulü Hukuku s.102. 
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Hakimin reddi müessesesinin "hakimi seçmek" manasına gelme¬ 

yeceği de açıktır. Bu itibarla yargı görevinin yürümesini engel¬ 

leyen, hakim seçmek gayesine yönelik talepler usul hukukuna 

yabancıdır. Bu çeşit hukuk dışı ısrarlar "hakimi red" hakkının 

suistimalini teşkil eder (267). 

Davayı uzatmak isteyen veya davanın hakim tarafından anla¬ 

şıldığını anlayan taraf bir reddi hakim sebebi çıkartıp işi 

sürüncemede bıraktırmaktadır (268). 

Hakimin reddi müessesinin sebebiyet verdiği çeşitli suisti- 

mallerinin önlenmesi ve red sebebiyle davaların uzamasına mani 

olunması bakımından İ.İ.K. (Md. 10-a/lI) hükmüne benzer bir 

hükmün kabul edilmesi ve red halindeki para cezalarının artırıl¬ 

ması uygun olur (269) . 

İcra İflas Kanununun 10/a maddesinin 2 nci fıkrasında, red 

talebinin reddi hakkmdaki kararın temyizinin icra hakiminin işe 

bakıp karar vermesine engel olmadığı belirtilmiştir. 

Kanımızca bu hüküm Muhakeme Usulüne genişletilerek alınmalı¬ 

dır. Red talebi hakkında reddi istenen hakim inceleme yapmalı, 

reddin kabulu veya reddi kararı olsun bu karara karşı kurulmasını 

istediğimiz istinaf Mahkemesinde inceleme yapılabilmelidir. 

Mahkemece verilen reddin kabulü kararı doğrudan İstinaf Mahkeme¬ 

sine gitmeli eğer bu karar doğru değilse hakime para cezası 

verilmelidir. Eğer Mahkemece reddin reddi kararı verilip bu karar 

(267) Erem, Ceza Usulü Hukuku s.102. 
(268) Olgaç, s.58. 
(269) Kuru, Davaların Uzaması s.40. 
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İstinaf Mahkemesine götürüldüğünde reddin reddi kararı doğru ise 

tarafa para cezası verilmelidir. Mahkeme reddin reddi kararı 

verince davaya devam etmelidir. 

Uygulamada yine hakim bazen kendi kendini reddetmekte (270) 

bu da davaların uzamasına neden olmaktadır. Böyle bir karar da 

İstinaf Mahkemesine gitmeli ve hakimin kendini reddi doğru 

bulunmuyorsa hakime para cezası verilmeli, bu işi itiyad haline 

getirmişse Adalet Bakanlığının teklifi Meclisin onayı ve 

Cumhurbaşkanının imzası ile görevden alınma müeyyidesinin 

işletilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Kanımızca hakimin 

çekinme (istinkaf) kararında da bu şekilde bir yol izlenebilir. 

Kanımızca red taleplerini belli bir ana kadar sınırlamak 

gerekir. Mesela HUMK Md.29/5'e göre dava sırasında hakim ile 

taraflardan biri arasında bir dava veya düşmanlık bulunması red 

sebebidir. Uygulamada Md.29/5 hükümünden yararlanmak isteyen 

taraflar hakimlere karşı uydurma davalar açmaktadırlar (271) . Bu 
+ 

durum da davaların adedinin artmasına yol açmaktadır. 

Ayrıca kurulmasını teklif ettiğimiz İstinaf Mahkemesi ile 
Yargıtay hakimlerini reddi talebinin reddi halinde de verilen 

para cezaları artırılmalıdır. 

9- ADLİ TEBLİGAT İLE İLGİLİ SEBEPLER 

Tebligatı düzenleyen ana mevzuat 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu ve bu kanunun uygulanmasını gösteren Tebligat Nizamnamesi- 

(270) Bkz.Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulu Cilt I, s.110. 
(271) Kuru Baki, Arslan Ramazan, Yılmaz Ejder, Medeni Usul Hukuku 

Ders Kitabı, Ankara 1986, s.42. 
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dir. Anılan mevzuat ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olma¬ 

sına rağmen, tebligatı yapan memurların bilgisizlik ve ihmalleri 

nedeniyle adli tebligat gayet ağır işlemektedir. Bu da davaların 

uzamasını oluşturan en önemli sebeplerden biri olmaktadır (272) . 

Kanımızca adli tebligatı yapacak personel Adalet Bakanlığı 

ve PTT idaresinin müşterek koordinasyonu ile hizmet içi eğitime 

tabi tutulmalıdır. 

Yine Tebligatı en kısa bir zamanda yapmayan memurlar için 

cezai ve inzibatı müeyyideler konulmalıdır (273). 

(272) Kuru, Davaların Uzaması, s.40. 
(273) Kuru, Davaların Uzaması, s.40. 
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10- BİLİRKİŞİ İLE İLGİLİ SEBEPLER 

Soruşturmada tespit edilen vakalardan, ihtisası sebebiyle 

netice çıkarmaya hakim tarafından davet edilen kimseye bilirkişi 

denir (274) . 

De Marsico'ya göre "Bilirkişi, delillere taallûk eden bir 

meselede, haiz oldukları vukuf ve ihtisas sebebiyle, hakime 

yardımla mükellef olan kimselerdir (275) . 

Bilirkişinin kendisinden sorulan husus hakkında özel ve 

teknik bilgiye sahip, başka bir deyişle o konuda uzman olması 

gerekir (276). 

Uygulamada bilirkişi seçilirken, bilirkişinin o konunun 

uzmanı, yani görüşüne başvurulan olay hakkında özel ve teknik 

bilgi sahibi olması üzerinde gereken titizlikle durulmamaktadır 

(277). 

Özellikle, avukatlıktan başka hiçbir özel ve teknik konuda 

uzman olmayan bir avukatın, belli bir hakim tarafından çeşitli 

konularda (özellikle kira bedeli tespiti davalarında) devamlı 

olarak bilirkişi seçildiğine ve hakimin kararlarını o bilirkişi¬ 

nin (avukatın) raporuna dayanarak verdiğine rastlanmaktadır. Bu 

gibi hallerde, hakim de bilirkişi olarak seçtiği avukat kadar o 

davalarda özel ve teknik bilgi sahibi olduğundan, hakimin hiç 

(274) Erem, Ceza Usulu Hukuku, s.359. 
(275) Bkz.Erem Faruk, Ceza Usulu, s.359, Bilhassa Dipnot 102. 
(276) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt II, s.1853. 
(277) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt II, s.1858. 
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bilirkişiye başvurmadan davayı yalnız başına karara bağlaması, 

masraftan ve zamandan tasarruf bakımından daha uygun olur (278). 

Yine Yargıtay, hukuk davalarında çözümü özel ve teknik 

bilgiyi gerektiren hallerde hakimin bilirkişiye başvurmak zorunda 

olduğuna karar vermektedir. "Çözümü özel ve teknik bilgiyi gerek¬ 

tiren haller" deyimini çok geniş biçimde yorumlamakta ve hakimi 

hemen her davada bilirkişiye başvurmak zorunda bırakmakta¬ 

dır (279) . 

Bundan başka, küçük şehirlerde ve kasabalarda özel ve teknik 

bilgi sahibi bilirkişi bulmak çok zor ve bazen imkansızdır. Bu 

yerlerde hakim; bilirkişiye başvurmaya zorlandığından, yeteneksiz 

(uzman olmayan) kişileri bilirkişi seçmek zorunda kalmakta ve 

(bazen bizzat hakimin açık veya zımni talimatına göre rapor 

düzenleyen) bu bilirkişilerin raporlarına uygun olarak kararını 

vermektedir (280). 

Yargıtaym tutumundan dolayı, mutlaka bilirkişiye başvurmak 

zorunda olan hakim, bazen özel ve teknik bilgi bakımından kendin¬ 

den çok daha az bilgili olan mahkeme başkatibini, zabıt katibini 

ve hatta mübaşiri bilirkişi seçmektedir (281). 

Yine Yargıtay, hakimin bilirkişinin rey ve mütalaası ile 

bağlı olmadığı hakkmdaki HUMK.nun 27S ncı maddesini hakimin 

(278) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt II s. 1858. 
(279) Bkz.Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt II, s.1805. 
(280) Bkz.Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt II, s.1858 v.d. 
(281) Bkz.Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt II, s.1859. 
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bilirkişi raporunu yeterli görmezse, yeniden bilirkişi incelemesi 

yaptırması gerektiği şeklinde anlamaktadır (282). 

Yine Yargıtay hakimin bilirkişi raporunun aksine karar vere¬ 

meyeceği, bilirkişi raporunu yetersiz bulursa, ikinci, üçüncü, 

dördüncü,' beşinci (v.s.) defa bilirkişi incelemesi yaptırması 

gerektiği ve kararını mutlaka bilirkişi raporuna göre vermek 

zorunda olduğunu belirtmektedir (283). 

Tüm davalarda (Hukuk, Ceza) gerek bilirkişiye başvurulmasın¬ 

da, gerekse bilirkişi raporunun değerlendirilmesinde hakimin 

takdir hakkının olması demek, hakime bilirkişiye başvurmanın 

gerekli olup olmadığını belirlemek yetkisini vermek ve 

bilirkişi raporundan edineceği özel ve teknik bilgiye göre, 

gerekçesini göstermek şartıyla, gerektiğinde bilirkişi raporunun 

aksine de karar verme yetkisinin tanınması demektir (284) . 

Gerçekten de Kuru'nun belirttiği üzere Yargıtayın bu tutumu, 

hakimin takdir yetkisini ve bununla hakimlik yetkilerini önemli 

ölçüde kısıtlamakta, hakimi adeta bilirkişi raporu ile hüküm 

arasında bir vasıta veya aracı durumuna sokmaktadır. Hakim hemen 

her davada bilirkişiye başvurmak zorunda bırakılır ve hakimin, 

bilirkişi raporunu serbestçe takdir edemeyeceği, onu yetersiz 

bulursa ikinci, hatta üçüncü, dördüncü ve beşinci defa bilirkişi 

incelemesi yaptırması gerektiği, fakat mutlaka bir bilirkişi 

(282) Bkz.Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt II, s.1899. 
(283) Fazla Bilgi İçin Bkz.Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt II 

s . 19 0 6 v.d. 
(284) Hukuk davaları yönünden aynı görüş, Kuru, Hukuk Muhakemele¬ 

ri Usulü Cilt II s. 1907, ceza davalarında aynı görüş, Erem, 
Ceza Usulü Hukuku, s. 364. 
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raporuna göre karar vermek zorunda olduğu kabul edilirse, o 

zaman, hüküm, aslında hakim tarafından değil, bilirkişi tarafın¬ 

dan hazırlanmış olur. Oysa hakim, isminden de anlaşıldığı gibi, 

davanın hakimi ve en iyi bilirkişisidir (285) . 

Kendisine sorulacak hususlarda ihtisası bulunan herkes 

bilirkişi seçilebilir. Bu hususta iki sistem mevcuttur. Birinci¬ 

sine göre her sahanın uzmanlarından, icabında bilirkişi seçilebi¬ 

lecek olanların evvelden listelerinin tanzimi ve mahkemelerce 

yalnız bu listeden bilirkişi seçilebilmesidir. İkincisi ise 

seçimde hakimin tamamıyla serbest bırakılmasıdır. Evvelden mevcut 

listeden bilirkişinin seçilmesi usulünü tercih edenlere göre 

halen ceza davalarının teknikle alakası o kadar genişlemiştir ki 

bu sadece liste usulünü değil, bilirkişiye müracaatı mecburi 

kılmayı dahi icap ettirir. Buna mukabil bilirkişi hakimin yardım¬ 

cısı olduğuna göre, yardımcısını seçmekte hakimin tamamıyla 

serbest olmasının daha makul olacağı da iddia edilebilir. Bununla 

beraber, kendi ihtisası yetmediği için bilirkiye müracaat 

lüzumunu hisseden hakimin o sahanın, her bakımdan en iyi uzmanı¬ 

nın kim olabileceğini tayinde hata etmesi mümkündür. Halbuki 

liste düşünülerek, titizlikle hazırlanırsa bu mahzur ortadan 

kalkar, çok geniş bir listeden yapılacak seçimde hakimin selahi- 

yetlerini sınırlayan bir durum yoktur (286). 

(285) Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt II, s.1906 v.d. 
(286) Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.363. 
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Yukarıda izahı edildiği gibi tatbikatta seçilen bilirkişinin 

daima ehil olmadığı görülmektedir. 

Usul Kanunlarımızda bir kimsenin mesleki ehliyeti dışında 

kanun hükümleri bakımından bilirkişiliğe ehliyeti olup olmadığı 

hakkında hüküm yoktur. Halbuki İtalyan CMUK'na göre muayyen bir 

yaştan küçük olanların (25 yaş), mahcurların, amme hizmetlerinden 

yasaklı olanların, meslek veya sanatını yürütmeden yasaklanmış 

bulunanların ve daha bazı yasaklara maruz olanların bilirkişilik 

edemeyeceklerine dair hükümler mevcuttur (287) . 

Kanımızca Adalet Bakanlığı bilirkişi olacaklarda belli 

vasıflar arayarak bilirkişi olacakları tespit etmeli, bu liste 

mahkemelere gönderilmeli ve hakim tarafından bilirkişiye başvuru¬ 

lacaksa bunlardan birine veya birkaçına birden başvurabilmelidir. 

Burada son olarak adli tıp konusunu ele alalım. Tarihin ilk 

devirlerinden beri adalet tıbbın müsbet buluşlarından yararlan¬ 

mıştır. insanın bedensel ve ruhsal şekilde zarar gördüğü vakalar¬ 

da, hakimlerin bilgisine başvurulması, adli tıbbın doğmasına 

sebep olmuştur. Bu gün alanı çok genişlemiş bulunan Adli Tıbbı 

"Hukuku ilgilendiren tıbba ait konularla uğraşan bir uzmanlık 

şubesi olarak" kabul etmek mümkündür (288) . 

Adli tıp suçlunun toplum düzenine uymayan eylemlerini, bu 

eylemler neticesinde husule gelen olaylarla (yaralama, ölüm, 

zehirleme v.s.) suçlu kimliği tayini, ceza sorumluluğunu, medeni 

ehliyetini tıbbi bakımdan inceleyen bir bilim dalıdır (289) . 

(287) Erem, Ceza Usulü Hukuku, s.363. 
(288) (289) Fazla Bilgi İçin Bkz.Öztürel Adnan, Adli Tıp, Olgaç 

Matbaası, Ankara 1983, s.l. 
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Adli Tıbbın gelişmesi Tıp ve Hukuk bilimleriyle birlikte 

olmuştur ve Milattan 3000 yıl önce Mısırlılar cürüm; veraset, 

evlilik v.b. konularda hekimlerin bilgilerinden yararlanmışlar¬ 

dır. Bu devirde yaşayan Firavun Zoser'in hekimi, hukuk danışmanı 

ve büyük pramit mimarı olan İmhotpe, ilk Adli Tabib olarak kabul 

edilebilir. Mısırlılar anotomiye ait hiçbir şey bilmiyorlardı. 

Fakat kadın, çocuk hastalıkları ve cinsel hastalıklarla meşgul 

olan hekimlerin bulunduğu, tedavide birçok kimyasal maddeler 

kullanıldığı (arsenik, belladon, afyon civa vesaire), devletten 

maaş alan hekimler olduğu, devlet sağlık örgütü bulunduğu Ebers 

ve Edwin Smith papiruslarından öğrenilmiştir (290). 

Suçluların bulunması ve adaletin gerçekleşmesi için büyük 

önem taşıyan devlet resmi bilirkişisi Adli Tıp Kurumu, ülkemizde 

gerçekten yokluk ve imkansızlık içindedir (291). 

Türkiye genelinde mahkemelerden gelen yılda ortalama 70 bin 

dava dosyası ile 130 bin yazışmada duruşmanın seyrini ve kişile¬ 

rin hayatını değiştirecek önemde kararlar ve raporların verildiği 

Adli Tıp Kurumunun teknolojik imkanlar bakımından çok geri olduğu 

bilinmektedir (292) . 

Adli Tıp Kurumu Başkanı Kolusay şu konulara temas etmekte¬ 

dir. "...Kurumumuzun, Adli Tıp uygulaması olarak yaptığı 

çalışmalar çağdaş düzeyden geridir. Adli Tıp profesörüyüm, gerçek 

acı, ama gerçekten Avrupadan geriyiz. Nitelikli teknolojiyle 

birlikte eleman ve uzman yetiştirmemiz gereklidir. Almanya'ya 

(290) Öztürel, s.l v.d. 
(291) (292) Milliyet 16 Mart 1993 Salı s.3. 
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adli tip kurumuna gittiğimde şoke oldum. Örneğin, bizde trafik 

kazasında araba çarpıp kaçıyor. Almanya'daki teknolojik gelişmey¬ 

le böyle çarpıp kaçan araba anında bulunuyor. Boyasından, cam 

parçasından, lastik izinden şüpheli arabayı buluyorlar, bizde 

böyle bir çalışma yoktur. Ayrıca ticari hayatta çok önem taşıyan 

"yazı yaşı" tahlili var. Örneğin; bir kağıda beş yıl önce yazılan 

yazıyla yeni yazılmış yazı belirlenebilir. Mahkemelerde yazının 
t 

eski olduğu kanıtlanamıyor. Oysa Almanya'da geliştirilen teknolo¬ 

jiyle yazı yaşı tespit edilmektedir. Bundan başka kemik yaşının 

belirlenmesinde babalık tahlillerinde kesin sonuçlar veren modern 

çalışmalar var. Ayrıca cinayet davalarında katilin bıraktığı 

sigarasındaki tükürük üzerinden tespit edilebiliyor. Saç teli 

araştırılıyor. Bunların hiçbirini biz henüz uygulayamamaktayız. 

Örneğin Avcılar kampüsünde bir genç kızın öldürülmesi olayında 

üstün ve yeni bir teknoloji uygulansaydı bir çok delil bulunabi¬ 

lirdi. Yerdeki çamurdan katilin ayak izi ya da başka deliller 

bulunabilirdi. Örneğin, failin vucutta bıraktığı diş izinden 

birçok şey öğrenilebilirdi. Faili meçhul cinayet ve olaylar 

çözülebilirdi. Ölü ve canlılarda zehirlenme etkisini ortaya 

çıkaran 400 milyon liralık bir araca ihtiyacımız var. Teknolojik 

imkansızlıklar nedeniyle geçmişte bir çok hata yapılmış olabi¬ 

lir. . . " (293) . 

Adli tıp uzmanı İşbaşaral'm anlattıkları ise bu konuya ışık 

tutmaktadır. "...Biz otopside en büyük güçlüğü sapmış kurşunları 

ararken çekiyoruz. Maalesef morgumuzda bir röntgen cihazı yok. 

Morgumuzun eksiği çok. Hala Anadolu usulü testere ile kafatasını 

(293) Milliyet 16 Mart 1993 s.16. 
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açıyoruz. Kurşun ararken bizi çok rahatlatacak skopi veya röntgen 

cihazımız, gözle tespit ettiğimiz bulguları belgelendirecek bir 

fotoğrafhanemiz yok. Ayrıca uygulama yönünden de bir eksiğimiz 

var. Yaptığımız otopsilerde bazen ölüm sebebini anlayamadığımız 

oluyor. Bu nedenle kapsamlı bulguları mikroskobik ve toksikolojik 

incelemeleri yaptıktan sonra biz bu ölümü anlayamadık, siz 

anlayın diye üst kuruluşumuza gönderdiğimizde sonuç hakkında bir 

bilgimiz olmuyor. Halbuki üst kuruluşumuz tarafından düzenlenen 

kesin ölüm sebebinin mahkemeye gönderilen raporunun bir sureti 

bize de gönderilse biz her seferinde Amerika'yı yeniden keşfetmek 

durumunda kalmayız..." (294). 

Yine İşbaşaral devamla şunları söylemektedir. "...çok geniş 

bir kapsamı olan adli tıp branşının bir doktora iki yılda tam 

olarak öğretilmesi olanaksız. Bu nedenle köprünün ayaklarının çok 

sağlam olduğunu iddia edemem. Bize ihtisas sırasında "siz hem 

hakim, hem hekimsiniz" diye öğretildi. Ama uygulamada ne hekim ne 

hakim olduk. Adli Tabipçiler Arafat köprüsünde kalmış bir grup 

oldu. Halbuki adli tıp, yurtdışında saygınlığı, protokolde yeri 

olan, her hekimin kolay kolay uzman olamayacağı bir dal. 

Türkiye'de ise bunun tamamen aksi, Halk adli tabibin ne olduğunu, 

ne iş yaptığını bile bilmiyor. Adli Tabib olduğunuz öğrenilince 

"Asıl ihtisasınız nedir" diye soruluyor. Adalet Bakanlığında 

adliye ile ilgili en küçük bir memur adalet personeli sayıldığı 

halde, bir raporu ile mahkemenin istikametini değiştiren adli 

tabib adli yargı personeli sayılmıyor..." (295). 

(294) Hürriyet 2 Şubat 1993 s.15. 
(295) Hürriyet 2 Şubat 1993 s.20. 
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Kanımızca bütün bu açıklamalar davaların neden uzadığını 

izah etmeye yeterlidir. İşbaşaral1 m belirttiği gibi çok geniş 
kapsamı olan adli tıp branşı iki yılda tam olarak öğretilemez. 

Kişinin el yazısına bakarak bir kimsenin karakterini tanıma; bir 

el yazısının kime ait olduğunu belirleme (296) diyebileceğimiz 

grafoloji Tababet Uzmanlık Tüzüğünde ayrı bir ihtisas dalı 

olmadığı gibi, Adli Tıp Kurumu içerisinde de (297) ayrı bir 

ihtisas kurulu şeklinde örgütlenmemiştir. Belki adli tıp ihtisas 

dairelerinden Fizik incelemeler dairesi bu işe bakabilir. 

Uygulamada çoğu zaman imza inkarında Güzel Sanatlar Akademisine 

başvurulmaktadır. Kanımızca grafolojinin tanımına aykırı olan bu 

tutumdan vazgeçilerek grafoloji ihtisas dalının Tababet Uzmanlık 

Tüzüğünde yer alması gerekir. 

Ayrıca IV.Beş Yıllık Kalkınma Planında belirtildiği üzere 

Adli Tıp Kurumu tıbbi ve teknolojik gelişmeler gözönünde 

bulundurularak günün gereksinmelerini karşılayacak biçimde 

yeniden düzenlenmeli, artan iş sayısı Tıp Fakültesi bulunan 

illerde şubeler açmak suretiyle yayılmalıdır (298). 

11- ADALET BAKANLIĞI İLE İLGİLİ SEBEPLER 

Kanımızca bütün sorunların olduğu gibi adaletin gecikmesi 

sorununu da çözümleyecek tek irade siyasi iradedir. Hem de 

kararlı ve doğru bir siyasi irade. Bu iradenin gösterilmesi 

gerekmektedir. 

(296) Yılmaz Ejder, Hukuk Sözlüğü Ankara 1982 s. 168. 
(297) Bkz.14.4.1982 tarih ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu. 
(298) Bkz.IV.Beş Yıllık Kalkınma Planı s.483. 
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Burada bir hususu da belirtmeden geçemeyeceğim; Memleket 

ölçüsünde ele alındıklarında hukuk sistemlerinin, milli ve mahal

li vasıflar taşıdıkları nisbette, o toplumun bünyesine intibak 

kabiliyeti göstermesinden tabii bir şey olamaz. Topluluklara 

millilik vasfını veren özellikler, aynı zamanda onu her şeyiyle 

diğer milletlerden ayıran hususiyetlerdir. Rousseau'nun ifadesiy 

le bir milletin dehasını, karakterini, zevklerini, ahlaklarını 

vücuda getiren, onu yapan ve başka türlü yapmayan şey, milli 

bünyesidir (299). İşte bu nedenledir ki milli ölçüde yapılacak 

bir hukuk reformunun, milli özelliklere mutlaka ve de iyi bir 

şekilde adapte edilmesi gerekir. Yoksa reform yapmak aşkına 

reform yapmak maksadı ve gayeyi kaybettirir, deform sonucunu 

doğurur. Reformun önemi ve başarı derecesi, başlangıçta değil, 

tatbikatta ortaya çıkar (300). 

Cumhuriyetten bu yana, reformist maksatla pek çok kanun 

kabul edilmiş olmasına rağmen, bunların bir kısmı tatbikatta 

benimsenmemiş, bir kısmı toplum için ızdırap kaynağı haline 

gelmiş yahut da hiç beklenmeyen şekil ve yönlerde, sistemi bozan, 

arzu edilmeyen mahzurlu neticeler doğurmuştur. Mesala Medeni 

Kanunun devam eden tatbikatı içinde -birçok yanının mükemmelli

ğine rağmen- toplumun bünyesine kendini kabul ettiremediği bazı 

yönleri nedeniyle -ortaya çıkmış olan "Evlilik dışı çocuklar" 

meselesi memleketimizde ancak af kanunları ile önlenilmesine 

(299) (300) Fazla Bilgi İçin Bkz.İslam Nadir Latif, Hukuk Reformu 
ve Stratejisi üzerine Genel Görüşler, Türkiye Barolar 
Birliğinin Düzenlediği Birinci Türk Hukuk Kongresine 
Sunulan Tebliğ (Ayrı Bası) Sevinç Matbaası Ankara-
1971. s.13 Bilhassa Dipnot 17. 
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gayret edilmiş adeta milli bir dert teşkil eden sonuçlar da 

doğurmuştur (301). 

Ülkemizde tatbike konulmuş reform politikalarında, hiç bir 

zaman ne mevzuat ne de düşünce sistemi itibariyle bütünüyle bir 

sistem hedef olarak alınamamıştır. Reformların yetersiz kalışın¬ 

da, bu durumun hiç şüphesiz etkileri olmuştur. Her hukuk sistemi 

kendi içinde bir bütündür. Öyle olabildiği ölçüde intibak etmiş 

ve fayda sağlamış olabilir. Bir memlekette normal olarak, mesela 

medeni hukukun, o memleketin ceza hukuku ile, devlet sistemi ile, 

birbirini tamamlayan ahengi ve yön birliği vardır. Bu durumda, 

hukuk ithalinde takip edilmiş olan metod, alınmış olan kanunlar 

arasında ahengin oluşmasına imkan vermemiştir. Hukukun bir kısmı¬ 

nı kantondan, diğer bir dalını tamamen merkeziyetçi bir devletin 

mevzuatından, bir başka kısmını da federal bünyeli bir memleket¬ 

ten alıp, bunları yakın zamanların kanunları oluşlarını 

iktibasın adeta "yeter şartı" ve gerekçesi olarak kabul etmek, 

reformların başarısının teminatı olarak da "Türk toplumunun yeni 

durumlara uymaktaki zeka ve kabiliyetine güvenmek" iyi niyetle¬ 

rin, gösterilmiş gayretler neticesinde semeresi verememesinin de 

sebebi olmuştur (302) . 

Bir yabancı temel kanunun "aynen" alınabilmesi için, alındı¬ 

ğı memleketin tarih, sosyal ölçüleri ve değer hükümleri bakımın¬ 

dan -eşitlik olmasa bile- istikamet birliği ve benzerlikleri 

göstermesi gerekir. Böyle olmadığı takdirde, aynen değil, lüzumlu 

(301) Bkz.Dipnot 299-300. 
(302) Bkz.İslam, s.13 v.d. 

156 



ve genel ölçülere uyan kısımlarının alınması daha uygun düşebi¬ 

lir (303) . 

Medeni Kanunun gerek "Esbabı Mucibe Layihasında" ve gerekse 

teşebbüsünde beliren ağırlık noktası, "garpten bir kanun alınma¬ 

sının şart olduğu" merkezindedir. Kısmen "hukuk devrimini hemen 

tahakkuk ettirmek", kısmen de Lozan Antlaşmasının yüklediği bazı 

mükellefiyetlerden adli sahada kapitülasyonlar kabul etme 

durumundan kurtulmak düşüncesi yanında, hazır bir kanun almanın 

kolaylığından da istifade etmek için, İsviçre Medeni Kanununun 

alınmasına karar verilmiştir. O tarihte, bu işle ilgili olabile¬ 

cek yetkililerin çoğunun tahsillerini İsviçre'de yapmış olması 

Alman Medeni Kanununun çok ağır ve teknik sayılması, Almanca 

bilenlerin o tarihlerde sayısının az oluşu gibi nedenlerle, 

İsviçre Medeni Kanunu tercüme edilmiştir (304). 

Adalet Bakanlığınca kurulan, profesör, milletvekili ve avu¬ 

katlardan müteşekkil 26 kişilik komisyon tercüme ettiği İsviçre 

Medeni Kanununu, umumi bir gerekçe ile Meclise şevketmiş ve kanun 

tasarısı lehindeki konuşmalardan sonra, madde madde okunmak tek¬ 

lifi kabul olunmayarak toptan oylanmış ve kanunlaşmıştır (305) . 

Bu iktibas olayının mahiyeti ve tarzı yankılar uyandırmış, 

bazı müellifler bunu "tarihte bu derece köklü ve hızlı bir 

değişikliğin emsali yoktur" diye selamlamışlar, buna karşılık 

yine bazı yabancı müelliflerce de bu hukuki devrimin fiili bir 

değişiklik getiremediği ileri sürülmüştür. Bunlardan biri, Paul 

(303) (304) Fazla Bilgi İçin Bkz.İslam, s.14. 
(305) Bkz.İslam, s.14 v.d. 
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Stirling, üç yıl kadar Kayseri yakınında bir köyde yaşamış, 

toprak mülkiyeti, miras ve evlenme hususlarında, fiili durumun, 

medeni kanunun getirdiği esaslara uymadığını belirtmiştir (306) . 

Medeni Kanunun alınışında gerekçe olarak kullanılan "yeni 

kanun" olmak durumu sonrakilerde düşünülmemiştir. Türk Ceza 

Kanunu evveliyatı ve esasları itibariyle 1859 tarihli Sardunya 

Ceza Kanunundan mülhem olduğu gibi, Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun da 1877 tarihine dayanan bir geçmişi bulunmaktadır. 

Medeni Kanun ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunlarımızın arzettiği 

sistem farklılığı yanında, Ceza sahasındaki ana kanunlarımız da 

XIX uncu asrın anlayışlarını temsil etmektedirler (307). Bu arada 

bütün kanunlar çeşitli değişikliklere de uğramışlardır. Ancak 

bütün bu değişikliklerin belli bir sistemin gerçekleştirilmesi 

ölçüsü ile olmadığı, daha ziyade olayların gerektirmesi haline 

münhasır olduğu da bir gerçektir. Hukukumuzda bugün belirmiş olan 

sistemsizlik, yetmezlik ve karışıklığın sebepleri arasında, 

dışarıdan aynen veya temel esasları alınmış olan kanunlarımızın, 

herbirinin ayrı toplumların ve sistemlerin malı oluşundan doğan 

mahzurlar da reformu zaruri kılan sebepler arasında görülmekte¬ 

dir (308). 

Mesela İsviçre hiç de sanıldığı gibi "mahalli özellikleri" 

olmayan, "beynelmilel" bir hukuk anlayışının ve ölçülerin memle¬ 

keti değildir. Adli teşkilatı bakımından olduğu kadar, genellikle 

kamu hukuku bakımından da akla gelebilecek sistemlerin bir müze- 

(306) Bkz.İslam, s.15. 
(307) Bkz.İslam, s.15 Bihlassa Dipnot 21. 
(308) Bkz.Dipnot 306. 
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sidir. Gerçekten, İsviçre Medeni Kanunu, her zaman, her muhitte 

muteber "asıl hukuk" ifade eden hükümler yanında, zamana ve 

İsviçre ananesine uyan hükümler de ihtiva etmektedir (309). 

Cumhuriyetten sonra Medeni Kanun İsviçreden alınmak suretiy¬ 

le hazırlanırken, acele bir toplama ile bir Ticaret Kanunu da 

derlendi (310) . Eski Ticaret Kanununun bir sistemden yoksun olma¬ 

sına rağmen kanımızca yeni Ticaret Kanunu da bir sistemden yoksun 

olup melez bir kanundur. Tek bir ülkeden alınsa belki bundan daha 

iyi olurdu. Hirş tarafından hazırlanmış olan Tasarı 1951 yılında 

hükümetçe benimsenerek TBMM'ne sunulmuştur. Tasarı, 1926 tarihli 

Eski Ticaret Kanununun Borçlar Kanunu ile ahenkleştirilmiş, dili, 

konuşulan Türkçeye çevrilmiş ve bazı kavramlar bakımından modern¬ 

leştirilmiş şekli olmak iddiasında idi. Gerekçede, eski maddele¬ 

rin sadece üçte birinin değiştirilmiş olduğu ifade edilmiştir. 

Yeni Kanun ticari işletme temeli üzerine kurulmuş, Medeni Kanunun 

ayrılmaz bir cüzü olduğu belirtilmiş, çeşitli hükümleri İsviçre 

Borçlar Kanunun 3, 4 ve 5 kısımlarından alınmıştır. 

Deniz ticaretiyle ilgili hükümlerde ise Alman Sisteminin 

etkisi görülmektedir. Tasarı 1956 yılında tekrar bir komisyon 

tarafından gözden geçirilmiş, fakat esasta bir değişikliğe uğra¬ 

madan 6762 sayılı Kanun olarak 29.6.1956 tarihinde kabul edilmiş 

ve 1 Ocak 1957'de yürürlüğe girmiştir (311). 

(309) İslam, s.12, Bilhassa Dipnot 16. 
(310) Poroy Reha, Ticari İşletme Hukuku, 2.Baskı İstanbul 1977 

s . 18 . 

(311) Bkz.Poroy, s.18 v.d. 

159 



Yürürlükteki Ticaret Kanunu imla hataları (312) ve anlam 

kargaşasıyla doludur. Mesela yevmiye defterinin neleri ihtiva 

etmesi gerektiğini bildiren T.T.K.nun 70 inci maddesinin 6 ncı 

bendinde "Her kaydın dayandığı vesikaların nevi ve varsa tarih ve 

mumaraları" yazılacağı belirtilmiştir. Bu bentle neyin kastedil¬ 

diği anlaşılacak gibi değildir 

Ülkemizde Ticaret hukuku daima batıya dönük olup gelişmesini 

yine batıya göre ayarlarken mevcut Ticaret Kanununun da geçici 

olmadığı söylenemez. Gerçekten de Ticaret Kanununun gerekçesinde 

Sosyal ve ekonomik düzenin değişmekte olduğu belirtilmekte ve bu 

nedenle de Türk Ticaret Kanunun devamlı bir nitelik taşımadığı 

belirtilmektedir. Bu fikir gerekçede şu şekilde belirtilmiştir. 

"Büyük harplerin memleketin iktisadi bünyesi üzerinde derin 

tesirler icra ettiği ve bu tedbirler neticesinde Ticaret Kanunun¬ 

da önemli değişikliklere maruz kaldığı tecrübe ile sabit olan 

ilmi bir hakikattir. Son dünya harbi neticesinde devletlerarası 

ticaret sahasında görülebilecek siyasi, iktisadi ve dolayısıyla 

hukuki değişikliklerin mahiyet ve vüsati şimdiden tahmini olarak 

bile kestirilemez. Şu halde yeni bir Ticaret Kanunu çıkarılması 

için önemli olan faktör de henüz belli ve sağlam olmaktan çok 

uzaktır. Bu şartlar altında bugün yepyeni bir Ticaret Kanunu 

hazırlamak maksada elverişli sayılmamıştır (313). 

(312) Nerelerde İmla Hatası Olduğuna Bkz.Tekinalp Ünal, Ersin 
Çamoğlu, Açıklamalı Notlu ve Karşılaştırmalı Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kooperatifler Kanunu 
Dördüncü Baskı, İstanbul-1983. 

(313) Bozer Ali, Ticaret Hukukunun Temel Nitelikleri ve Türk 
Ticaret hukukunda Reform Anlayışı T.B.B.nin Düzenlediği 
Birinci Türk Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğ (Ayrı Bası) 
Sevinç Matbaası, Ankara-1971, s.7 Bilhassa Dipnot 6. 
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Yine Türk Ticaret Kanun Anonim Şirketlerin sorunlarını 

çözümleyebilecek ve bu şirketlerdeki gelişmeleri önceden görüp 

kestirebilecek iddiasında değildir. Gerçekten de Kanun gerekçe¬ 

sinde "Bilhassa harp ve harp ekonomisi yüzünden, kapitalist 

iktisat rejiminin en mümeyyiz teşekkülü olan anonim ortaklık, 

bünye itibariyle yeni değişikliklere maruz kalmıştır. Harpten 

sonra başlamış olan buhran içinde anonim şirketin hangi istika¬ 

mete doğru inkişaf edeceği bugün tahmini olarak dahi kestirile¬ 

mez. Bu sebeplerden dolayı bugünkü Ticaret Kanununun anonim 

şirketlere müteallik hükümlerini baştan aşağı ıslah fırsatı henüz 

gelmemişir (314). 

Sonuç olarak, Türk Ticaret Kanunu Hirş1 in de belirttiği 

üzere, bir intikal kanunu olmaktan öteye geçememiştir (315) . 

Türk toplumu yargıdan şikayetçidir. Bunun asıl sebebi 

ülkemizdeki yargılama usulünün eskimiş, faydasız hale gelmesidir. 

Halkımız televizyonda Amerikan ve İngiliz yargılamalarını 

görmekte, duruşmaları seyretmekte ve bizde neden çapraz sorgu 

olmadığını sormaktadır. 

İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde "itham sistemi" vardı. 

Sanık suçlanır ve kendisini gereği gibi ve kolaylıkla savunurdu, 

suçlama olmadan dava başlamazdı. Dava yüze karşı (vicahi), 

(314) Ansay Tuğrul Anonim Şirketler hukukunda Reform T.B.B.nin 
Düzenlediği Birinci Türk Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğ, 
(Ayrı Bası) Sevinç Matbaası Ankara-1971, s.4. 

(315) Bkz.Reisoğlu Kemal, Genel olarak Ticari Hayatın Gerektir¬ 
diği Yeniden Tanzim İhtiyacı, T.B.B.nin Düzenlediği Birinci 
Türk Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğ (Ayrı Bası) Sevinç 
Matbaası, Ankara-1971 s.5, Bilhassa Dipnot 11. 
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herkese açık ve karşılıklı olurdu. Suçlayan ile suçlu arasında 

eşitlik vardı. Bu usul demokrasi anlayışına uygun bir anlayıştı. 

Bu dönem orta çağda kapandı. Hakim suçlayan kişi oldu, hem 

suçluyor, hem araştırıyordu. Yargılama gizli ve yazılıydı. En 

geçerli delil "itiraftı. Bunu elde etmek için işkenceye başvuru¬ 

luyordu. Böylece usul "engizisyon" adını aldı. Bu durum oldukça 

uzun sürdü ve kilise bu usûlün yararına inanıyordu. 

Bundan sonra aydınlık çağı (Rönesans) geldi. Eskiye dönüş 

başladı. Kara Avrupası, kanunlarını değiştirmeye yöneldi. Fakat 

kilise hukuku direnç gösteriyor, engizisyon kurallarını yenilenen 

kanunlara sokuşturuyordu. Bu arada Alman Usul Kanunları da bu et¬ 

kiden kurtulamadı ve Alman Kanunu yeni anlayışta bir kanun değil, 

şiddeti azaltılmış bir engizisyon kanunu haline geldi. Biz düşün¬ 
meden Alman Usul Kanununu alarak bu akıma katıldık. 

Halbuki anglo-sakson hukuku orta çağa karşı çıktı ve çapraz 

sorguya dayalı yeni usulleri benimsedi. Bu itibarla engizisyonun 

hiç bir izine bu uygulamada rastlanmamaktadır. İngiliz Hukukunda, 

eğer sanık suçsuz olduğunu ileri sürerse, tanık olarak dinlenir, 

çapraz sorguya (Cross-Examination) tabi olur. Duruşmadan evvel 

tanıkların ve kanıtların listesi iddia avukatı ve müdafiye bil¬ 

dirilir. Her iki görevli tanıklara ve diğerlerine soracakları 

soruları evvelden hazırlamak olanağına sahip olurlar. Böylece her 

kese açık celsede gerçekler ortaya dökülmüş olacaktır. Kırıcı, 

dava dışı sorulara, karşı tarafın karşı çıkması halinde sorunun 

sorulması konusunda hakimin olumlu veya olumsuz bir karar vermesi 

mümkün olabilecektir. Ayrıca iddia avukatı sanık müdafiine eşit 

olarak aşağıda yer almaktadır. Bunun nedeni suçlama ve savunma 
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eşit haklara sahip olmalı "eşit silahla" çarpışmalı ilkesidir 

(316) . 

Bugün usul felsefesi diyalektik dışında kurulamaz. Diyalek¬ 

tik sadece doğru düşünme sanatı olmayıp gerçeği bulma sanatıdır. 

Usul hukuku, kendini bir teknikle dışlaştıran, diyalektik 

mantığına dayalı kurallar topluluğudur (317) . 

Halbuki diyalektiğin somutlaşması bir tekniği gerektirir. O 

halde "ceza usulü hukuku" bu tekniği sağlamak iddiasındadır. 

Çapraz sorgusuz usuller diyaktiğe en aykırı düşenlerdir. Bizim 

usul sistemimiz bunlar arasındadır (318). 

Yine uygulamada suçun mağduru ya sadece sembolik bir 

tazminat elde edebilmekte ya da hiçbir tazminat elde 

edememektedir. Bu konu son günlerde batıda önem kazandı. Böylece 

Ceza-Hukuk ayrımı kaldırılmış gibidir. Belli suçlarda suçun 

mağduruna tazminat ödenmekte (suçun faili veya devlet tarafından) 

davalar daha hızlı neticelendirilmektedir. Türk ceza hukukunun 

çağdaş uygarlık çizgisinin altına düştüğü alanlardan en önemlisi 

suç mağdurlarının himayesiz bırakılmış olmasıdır. Suçlunun 

bulunmadığı veya sanığın mahkumiyetine yetecek delil elde 

edilemediği, hükümlünün aciz halinde bulunması durumunda mağdur 

tazminat alamamaktadır. Yine ülkemizde haksız yere tutuklananlara 

tazminat verilmesi benimsenmişken mesela 10 yıl hapis yattıktan 

sonra yargılamanın yenilenmesi yoluyla, suçsuz olduğu için, 

(316) Bu bilgiler Erem'in "Çapraz Sorgu" adlı yayımlanmamış 
broşüründen derlenmiştir. 

(317) Bu konularda geniş bilgi için Bkz.Erem Faruk, Diyalektik 
Açıdan Ceza Yargılaması, A.Ü.H.F. Dergisi, Cilt: 34, Sayı: 
1-4'den Ayrı Bası Sevinç Matbaası, Ankara, 1978, s.2.v.d. 

(318) Erem Faruk, Diyalektik Açıdan Ceza Yargılaması, s.7. 
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beraet ettirilen kimseye tazminat verilmesine dair bir kanun 

olmaması bir çelişkidir (319). 

İşte davaların uzaması bu anlattıklarımızda saklıdır. 

Yıllardır Adalet Bakanlığında komisyonlar kurulup bu ana kanunlar 

yeniden yapılacağı şeklinde açıklamalarda bulunulurken ne bu ana 

kanunlar ne de diğer kanunların yargıyı tıkayan hükümlerinde 

esaslı bir değişikliğe gidilebilmiştir. Adalet Bakanlığı bu 

konularda cesur adım atmalıdır. 

Ayrıca, Adalet Bakanlığı Merkez Binası küçük olması nedeniy¬ 

le ihtiyaca cevap vermemeketdir. Kanımızca Adalet Bakanlığı 

bağımsız bir binaya taşınmalı ve tüm ana hizmet birimlerini 

uhdesine almalıdır. Bugün birimler dağınık olduğundan dolayı 

koordinasyon zor sağlanmakta ve iş verimi düşmektedir. 

12- DİĞER SEBEPLER 

Türk yargısındaki davaların uzaması sebeplerini sadece 

yargıda aramak doğru olmamaktadır. Gerçekten de sorun karmaşık ve 

diğer sorunlarla ilintili haldedir. 

Kanımızca bugün davaların adedinin artmasını önlemek ve 

dolayısıyla davaların uzamasının önüne geçmek için ülkemizde 

yaşanan enflasyonun yavaşlatılması gerekmektedir. 

Gerçekten de enflasyonu önleyemediğimizden dolayı davalı, 

davayı kaybedince mahkum olacağı faiz ve yargılama masrafından 

korkmadığı için, rahatça aleyhine dava açılmasına sebebiyet 

vermekte ve davayı elinden geldiği kadar uzatabilmeyi "kar saymak¬ 

tadır. Çünkü Bankadan kredi aldığında ödeyeceği faiz tutarı, 

(319) Erem Faruk, Türk Ceza Hukuku Cilt II, Genel Hükümler s.359- 
355 . 

164 



davayı kaybedince mahkum edileceği kanuni faiz tutarı olan % 

30'dan (320) çok yüksektir. Onun için borçlu borcunu rızası ile 

ödemektense, daha düşük faizle alacaklılarının parasını kullanma¬ 

yı tercih etmektedir. Ayrıca enflasyonun bir neticesi olarak 

bugün ödenecek 1 milyon TL., ile 2-3 yıl sonra ödenecek olan 1 

milyon TL. aynı olmamaktadır. işte bunun için davalı, davayı 

elinden geldiği kadar uzatmakta, haksız olduğunu bildiği halde 

aleyhine dava açılmasını önemsememektedir. Davacı ise, bundan 

davalının ettiği istifade nisbetinde zarar görmektedir. Davacının 

bugün eline geçecek olan 1 milyon TL., iki sene sonra eline 

geçecek olan 1 milyon TL. ile aynı olmadığından ve ayrıca o 

parayı iki sene kullanmadığı için de bir zarar görmektedir. Faiz 

nisbetini arttırmak da bir çözüm yolu değildir. Asıl olarak 

enflasyonun önlenmesi gerekir (321), (322) . 

Ülkemizde güvenlik hizmetleri de etkin bir şekilde yerine 

getirilememektedir. Bir çok karakollarımızın binası modern yapı 

tekniğinden uzaktır. Yine araç-gereç bakımından da karakollarımı¬ 

zın yeterli vasıtası yoktur. Polis bir suç ihbarını alıp mahal¬ 

line gelinceye kadar suçlu çoğu kez kaçmaktadır. Polisimizin 

eğitim bakımından da yeterli olduğu söylenemez. Polisimizin adli 

görevi fevkalade önemli olduğundan dolayı bir hukukçu kadar hukuk 

bilgisine sahip olması gerekmektedir. 

(320) Bkz.4.12.1984 tarih ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt 
Faizine ilişkin Kanun Md.l. 

(321) Benzer şekilde, Kuru, Davaların Uzaması, s.47. 
(322) Enflasyonun ekonomik hayata verdiği tahribat için Bkz. 

Zarakolu Avni, İktisat İlminin Temel İlkeleri Cilt II, 
A.Ü.H.F. Yayınları No: 386 Üçüncü Baskı Sevinç Matbaası, 
Ankara-1976 s.156, 157. 
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Yine bir ülkede eğitim sistemini muntazam kuramadan kanımız¬ 

ca yalnızca hukuk eğitiminin kalitesi artırılıp iyi hakim ve 

avukat yetiştirilemez. Sekiz yıllık temel eğitimi kabul etmeyen 

tek Avrupa ülkesiyiz. Yalnız burada şunu hemen hatırlatalım ki 

sekiz yıllık temel eğitimden kasıt mekan birliği değildir. Bura¬ 

daki amaç asgari program birliğini gerektirir. Eğer mekan birliği 

aransaydı mesleki ve teknik ortaokulların kapatılması gerekirdi. 

Bütün Avrupa ülkelerinde tatbik edilen de asgari program birliği 

olup mesleki ve teknik okullar faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Sekiz yıllık temel eğitimi kabul ettiğimiz zaman eğitimin kalite¬ 

si süratle artacaktır. Eğer ilköğretimden itibaren okullarımıza 

cinsel bilgiler dersi konulsa bir çok cinsel suçlar önlenebile¬ 

cektir. Şu ifade Türk eğitim sisteminin şu andaki durumunu gös¬ 

termektedir. "Üniversite giriş sınavlarında Hukuk Fakültelerini 

kazanarak hukuk öğrenimi yapan öğrencilerin kalitesinde giderek 

bir düşüş gözlenmektedir. Son yıllarda genellikle sıralamada ilk 

tercih olarak yazılan Hukuk Fakültesini kazanan öğrencilerin 

kalitesinin, bu yüksek orandaki talep karşısında artması 

beklenirken, bunun tamamen aksi bir sonucun meydana gelmesinin 

sebeplerinin araştırılması gerekir (323). 

İcra Takiplerine engel olan bir husus; aleyhine takibat 

yapılan borçlunun hiç çekinmeden kötü niyetle veya mali durumla¬ 

rının bozuk olması nedeniyle teşebbüs ettikleri hareketlerdir. Bu 

bir ahlak ve ekonomi bozukluğunun ortaya çıkardığı problem, 

(323) Adalet Hizmetlerinde İyileştirmeler Hukuk Eğitimi ve Hukuk 
Kuralları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin görüş¬ 
leri , s . 9 . 
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üzerinde durulması gereken esaslı memleket davalarından biridir. 

Aile terbiyesi, eğitim ve geçim şartları (hayat pahalılığı) ile 

ilgilidir (324) . 

Alacaklıları tarafından aleyhine yapılan takibat neticesinde 

gönderilen ödeme ve icra emirlerini tebellüğ etmemek maksadıyla 

adres değiştiren icabında posta dağıtıcılarını müşkül durumda 

bırakan, haksız ve yersiz bir çok takas talepleri ve olur olmaz 

itiraz ve istihkak iddiasında bulunarak tediye gününü kasden 

geciktiren, alacaklıların teşebbüse geçeceklerini sezdikten sonra 

ellerindeki malları satış veya hibe yoluyla 3 üncü şahısların 

üzerlerine intikal ettiren, temlik eden, konkordato talebinde 

bulunan, daha başka şekillerde başkalarına devreden, daha sonraki 

safhalarda da hacizli malların satış gününü uzatarak, faiz vs. 

gibi bütün masrafları göze alıp mümkün olduğu kadar borçlarını 

geç ödemek veya ödememek için ellerinden gelen her türlü davra¬ 

nışları tatbikatta bir çok kimseleri mağdur, üzüntüye boğduğu, 

icra memurluklarını ve adalet organını boş yere uğraştırdığını ve 

böyle bir ruh hali ile hareket eden bu gibi kimselerin icra 

memurluklarında cereyan eden muamelelerin süratine engel olduğu 

herkesçe bilinmektedir. 

İcradaki herhangi bir işe veya alacağa kefil olanların veya 

menkuller üzerindeki yediemindik görevini kabul edenlerin, yazı¬ 

lan bir tezkereye veya ihbarnameye cevap vermek zorunda olanla-

(324) Makaracı Halil, Hukuk ve Adalet Reformu, T.B.B.'nin düzen¬ 
lediği Birinci Türk Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğ, (Ayrı 
Bası) Sevinç Matbaası, Ankara-1971, s. 27. 
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rın, kendilerine tevdi edilen işi önemsememeleri, iş yapanları 

usandırmakta, icra takibine geçtiklerine bazen pişman etmektedir 

(325) . 

Kanımızca, diğer şartlar adalet sisteminin süratini 

etkilediği gibi adalet sisteminin süratli olmaması başka olayları 

da doğurmaktadır. Gerçekten de eğer adalet sisteminin sürati 

sağlanabilse idi vatandaşlar kendiliğinden ihkakı hakka gitmeye¬ 

cek ve belkide silahlanıp hasmını öldürmek için kendinde bir 

cesaret ve ceza verme duygusuna kapılmayacaktı (326) . Ayrıca 

kadastronun yapılmaması birçok mülkiyet ihtilaflarına neden 

olduğu gibi cinayetlere de neden olmaktadır. Bu şekilde dava 

adedinin çokluğu davaların süratini azaltmaktadır. Böylece fasid 

bir daire içine düşülmüş olunmaktadır. 

Yine toplumda yaşayan insanların hukuk ve kanuna karşı saygı 

şuur ve terbiyesini alarak sosyalleşmemeleri de davaların sonuç¬ 

landırılmasını geciktirmektedir (327). 

Kanımızca çarpık kentleşme nedeniyle de ihtilafların sayı ve 

türlerinde çoğalmalar olmaktadır. Gerçekten de bugün gecekondu 

bölgelerimizin bir çoğu adeta suç deposu niteliğindedir. 

Kanımızca ülkemizdeki sağlık sisteminin sağlam olmaması da 

davaların adedini artırmaktadır. Kişilerin istedikleri zaman ve 

istedikleri sayıda çocuk sahibi olmasını öngören doğum kontrolü 

hizmetlerinin ülkemizde yeterli olmaması da ailelerin istediğin- 

(325) Makaracı, s.28 v.d. 
(326) Makaracı, s.26. 
(327) Dönmezer, s.10. 
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den fazla çocuk sahibi olmalarına yol açmakta bu da istek dışında 

nüfus artışına yol açmaktadır. Fazla nüfus kendiliğinden fazla 

davayı gerektirir. 

Bütün suçlularda olmasa da büyük çoğunluğu itibariyle suçlu¬ 

lar, psikolojik yapıları itibariyle ruhsal bakımdan bozuk insan¬ 

lardır. Ülkemizdeki yıllık suç işleme oranı ve adliyeye intikal 
etmeyen, belki de açılan davalardan daha fazla "karanlık sayılı" 

dediğimiz suçlar nazarı itibare alınırsa ülkemizde ruh sağlığı 

hizmetlerinin etkin bir şekilde verildiği düşünülmemektedir. 

Artık dünyada kalkınmışlık seviyesi eğitim ve sağlık hizmetlerine 

GSMH'dan ne kadar pay ayrıldığı ile ölçülmektedir. GSMH1 den eği¬ 

tim ve sağlık hizmetlerine büyük oranlarda pay ayırmamız gerekir. 

Ülkemizde idari mekanizmanın da düzenli, organizasyonu sağ¬ 

lam ve vatandaşın ihtiyacını çabuk bir şekilde karşılayan durumu 

da yoktur. Ülkemizde etkili bir idari organizasyon ve 

koordinasyon sistemi olmadığından, bu organizasyon içerisindeki 

kimseler verimli olamamaktadır. Kanımızca bu organizasyon ve 

koordinasyon içerisindeki kimseler eğer sağlam bir organizasyon 

ve koordinasyon sistemi içerisinde yer alsalar bugünkünden çok 

daha başarılı olurlardı. 

Gerçektende etkili bir organizasyon ve koordinasyon sistemi 

olmaması yüzünden mahkemelerin de işi çok gecikmektedir. Şöyleki; 

hakimin kendisine bir husus sorduğu idari mekanizma işleri 

sebepsiz yere geciktirebilmekte ve sorumluların bulunmasında 

müşkülat çekilmektedir. Davaların uzamasının önüne geçilmek için 

idari mekanizmadaki organizasyon ve koordinasyon bozuklukları da 

düzeltilmelidir. 
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GENEL DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türk Yargısında davaların uzaması gerçeği, kendisini isbatı 

gerektirmeyecek kadar açık ve seçik ortaya koymaktadır. 

Türk Yargısında davaların uzamasının önlenmesi amacıyla 

alınacak tedbirler mevcut yargı sisteminin ıslahı suretiyle değil 

köklü bir yaklaşımla mümkün olabilir. Bu nedenle Türk Yargısında 

var olan yapısal kriz çözümlenmelidir. 

Türk Yargısında var olan yapısal krizi aşabilmek için yapıl¬ 

ması gerekli köklü değişiklikler ise şu şekilde özetlenebilir: 

Tüm ilk derece mahkemeleri kaldırılmalı yerine tek hakimli ismi 

yalnızca mahkeme olan mahkemeler kurulmalıdır. Gerçekten de 

şimdiki durumda mahkemeler arasında büyük miktarlarda görev 

uyuşmazlığı olmakta ve bazıları kurul halinde olduğundan davaları 

oldukça uzatmaktadır. Ayrıca fiziki altyapıya yani modern ekip¬ 

man, müstakil bina ve kütüphane konusuna büyük önem verilmelidir. 

Yargıtaym iş yükünü azaltmak, daha iyi karar çıkmasını temin 

etmek ve muhakemeyi hızlandırmak için istinaf mahkemeleri 

kurulmalıdır. 

İhtisas mahkemelerinin kaldırılması gerekmektedir. Çünkü 

ihtisas mahkemelerinin hakiminin uzman olması bu mahkemelerin 

kurulması için olmazsa olmaz (Conditio sine qua non) şartıdır. 

Hakim hukuku bilir (Jura Novit Curia) kaidesi gereği hakimlerin 
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uzmanlaştırılması görüşlerine karşı çıkılmalıdır. Gerçekten de 

hukuk bir bütündür eğer hakimler ihtisaslaştırılırsa bu hakimler¬ 

de dar bir ufka ve sabit fikre yol açacabilecektir. 

Hakimlik ve Avukatlık Stajının Adalet Bakanlığının gözeti¬ 

minde 2 yıl ücretli yapılıp stajın başlangıcında ve sonunda 

imtihan konulması gerekmektedir. Böylece hakim ve avukatların iyi 

bir şekilde yetişmesi temin edilecektir. Bu imtihanlardan geçme¬ 

yen hiçbir kimse hakim ve avukat olamamalıdır. Avukatlık Kanunun¬ 

da avukatlık hizmetinin yürütülmesinde öngörülen tüm istisnalar 

(milletvekilliği, öğretmenlik v.b.) kaldırılmalıdır. 

Ayrıca hakimlerin uyum sorununu ortadan kaldırmak ve böylece 

davaların uzamasının önüne geçmek için hakim bir yere atanınca 

emekli olana kadar orada kalması gerekir. Hakimlerin derece 

yükselmesi kabul edilmemelidir. 5 Yıllık Hakim ve Avukatlar 

arasından imtihanla kurulacak İstinaf Mahkemesine, 10 yıllık 

Avukat ve Hakimler arasından imtihanla Yargıtaya üye seçilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca ceza mahkemelerine açılan davalarda iyi bir 

süzgeç vazifesini yapamadağından ve bu mahkemelerin mesaisinin 

yarısının boşuna harcanmasına neden olduğundan ve iddia makamı 

ile müdafii arasında tam bir eşitlik meydana getirmek için 

savcılık kurumunun kaldırılması gerekmektedir. Bir ceza davasını 

mahkeme önüne getirip getirmemede tek yetki polise verilmelidir. 

İddianameye bağlı olmayan suçlarda bütün yetki polise verilmeli 

ve polisin kararına karşı mahkemeye gidilmelidir. Mahkemenin bu 

kararı kesin olmalıdır. İddianameye bağlı suçları ise kurulmasını 

talep ettiğimiz Devletin İddia Avukatları Kurumuna bağlı 
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avukatlar takip etmelidir. Bilgisizliği nedeniyle veya görevini 

ihmal ederek davaların uzamasına neden olan hakimlerin görevine 

son verilebilmesi imkanının getirilmesinin yerinde olacağı 

düşünülmektedir. Ülkemizde hakim sayısı miktar olarak yeterli 

bulunmaktadır. Doğru istihdam edilmediğinden açık görülmektedir. 

Adalet hizmetlerinde istihdam edilecek tüm yardımcı persone¬ 

lin Adalet Yüksekokulu ve Adalet Meslek Lisesi mezunu olması 

şartı getirilmelidir. Böylece davaların uzamasının önüne bir 

nebze olsun geçilebilecektir. Yine ülkemizde memur verimsizliği 

olduğundan görevinde başarısız ve verimsiz çalışan memurun bağlı 

olduğu bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanın onayıyla vazifesine son 

verilmesi esasını benimseyen bir sistemin kabulü gerekmektedir. 

Yargıyı ilgilendiren ana kanunlarımız XIX.yüzyıl Avrupasınm 

görüşlerini yansıttığından ve bu kanunlar davaların uzamasına 

neden olduğundan, zamanın şartlarına uygun olarak yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir. Kanun teklif ve tasarılarının meclise 

gitmeden önce şekli kontrol için Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğünün ikiye ayrılarak Kanunlar Genel Müdürlüğünün 

kontrolundan geçmesi gerekmektedir. Resmi Gazeteden yargı ilanla¬ 

rı ve diğer ilanlar çıkarılmalı, mahkeme ve avukatlara günlük 

muntazam gönderilmelidir. Gerçekten de Resmi Gazetenin bugünkü 

durumu yüzünden mevzuatın takibi kolay olmamaktadır. Resmi 

Gazetede yer alan yargı ilanları ve diğer ilanlar ayrı bir "Resmi 

İlan Gazetesinde" yayımlanmalıdır. 
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Adli Tatil kurumu, bugün için yeniden ele alınmalı ve genel 

bir adli tatil yerine, hakimlerin diğer kamu görevlileri gibi 

izne çıkmaları sistemi benimsenmelidir. 

Dava adedi aslında ülkemizde fazla değildir. Davaların bir 

kısmı yargının bu durumundan dolayı hiç mahkeme önüne getirilme¬ 

mekte, bir kısmı ise yasa dışı yollarla halledilmeye çalışılmak¬ 

tadır. Bu sağlıklı bir yol değildir. Yargı devletin temel 

fonksiyonudur. Eğer devlet bu temel fonksiyonunu yitirirse bundan 

büyük sosyal buhran doğar. Nerede uyuşmazlık varsa orada yargı 

olmalıdır. Mahkeme önüne getirilen davaların bir kısmı yapaydır. 

Bunu önlemek için her kamu kuruluşunun bünyesinde o kuruluşun 

Bakanının onayıyla uzlaştırma kurulları kurulması gerekmekte ve 

kuruluşun vatandaşla ihtilafında kurulun sınırsız yetkilere (Yani 

kanunlardaki uzlaşmayı miktar olarak sınırlayan hükümlerin 

kaldırılarak bakanın kendi bakanlığına bütçeden verilen pay 

çerçevesinde belirleyeceği miktarda) sahip olması mahkemelerin 

yükünü azaltacaktır. 

Adli yargı memurluğu kurulmalı bazı basit işlerin hakim 

gözetiminde bu kimselere verilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizin kadastro çalışmalarının bir an önce bitirilmesi 

sağlanmalı ve bu hizmetin verimli bir şekilde yürütülebilmesi 

için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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Ceza Kanununda ve ceza hükmü taşıyan özel hükümlerdeki tüm 

baskıcı ve ayrıcalıkçı hükümlerin çıkartılması gereklidir. Ayrıca 

kabahatler adliyenin işlemesine büyük külfetler getirdiğinden 

önemli bir bölümü Türk Ceza Kanunundan çıkarılmalıdır. 

Yüz kızartıcı suç-yüz kızartıcı olmayan suç ayrımından 

vazgeçilmeli ve kişi mahkum olduğunda sabıka kaydı tutulmamalı¬ 

dır. Kişinin işlediği suça ait bilgiler polisde olmalı ve bu 

bilgiler kişi yeniden bir suç işlediğinde cezanın alt ve üst 

sınırını tayin bakımından hakime ibraz edilmelidir. Bu bilgiler 

başka da bir hak mahrumiyeti doğurmamalıdır. Gerçekten de kişi 

bir suç işleyip sabıka kaydı tutulduğu zaman tatbikatta bir çok 

hak mahrumiyeti doğmakta ve kişiyi yeni bir suç işlemekten 

önleyen manevi setler yıkılmaktadır. Dolayısıyla davaların adedi 

artmaktadır. Ayrıca uygulamada yapıldığı gibi "sabıka kaydı" 

gelmediği için duruşmanın talik edilmesi gibi yanlış tatbikattan 

vazgeçilmeli, polis kaydının gelmemesi davanın yürütülmesine 

engel olmamalıdır. Çünkü bu kayıt suçun sübutuna değil ancak 

cezaya etkili olabilir. 

Yine yargının darboğaza girmesinin en önemli nedenlerinden 

olan boşanma ve kamulaştırma konularında yapılması gereken 

spesifik önlemler bulunmaktadır. Bunlar boşanmanın akidlerin 

genel hükümlerine, kamulaştırmanın ise vergi beyanı esasına göre 

yapılmasıdır.1 Kira tespit işleri mahkeme dışı uyuşmazlık giderici 
kurulda çözümlenmelidir. 

Ülkemizde adli tebligat yavaş işlediğinden Adalet Bakanlığı 

ile PTT'nin müşterek işbirliği ile adli tebligatı yapacak perso¬ 

nelin eğitilmesi gerekmektedir. 
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Tek mahkeme sistemini benimsediğimizden görev sorunu ortaya 

çıkmayacaktır. Yetki sorununu ise hukuk davalarında en geç ilk 

celsede, ceza davalarında ise iddianamenin okunmasından önce 

nazarı itibare almabilmelidir. Kendisini yetkisiz gören mahkeme 

dosyayı yetkili mahkemeye gönderince bu mahkeme yetkisizlik 

kararı verememeli ve hükümde yalnız bu yüzden bozulmamalıdır. 

Ayrıca aleyhe bozma yasağı kaldırılmalı böylece kanunların 

tam tatbik edilmesi sağlanmalıdır. Bu durum ayrıca bir çok 

gereksiz istinaf ve temyiz başvurusunu da önleyecektir. 

Mahkeme kararlarının doyurucu gerekçeye sahip olması temin 

edilmelidir. Ancak doyurucu gerekçe tarafları ve üst mahkemeyi 

tatmin eder. Böylelikle üst mahkemece hükmün incelenmesi kolayla

şır ve taraflar da haklı olup olmadıklarını tespit edebilirler. 

Uygulamada yapıldığı gibi kısa kararın tefhim edilip gerekçeli 

kararın daha sonra yazılmasına müsaade edilmemelidir. Mahkeme 

kararlarının doyurucu gerekçeye sahip olması bir çok ihtilafları 

önleyecektir. 

Başka hukuk sistemlerinde bulunmadığından ve davaları gerek

siz yere uzattığından dolayı. Usul Kanunlarından karar tashihi ve 

direnme yolu kaldırılmalıdır. 

Hakim bazen yemine inanarak yanlış hüküm verdiğinde bu karar 

karşı tarafça temyiz edilmekte ve Yargıtaym iş yükü artmaktadır. 

Dolayısı ile yemin de Usul Kanunlarından çıkarılmalıdır. 

Bilirkişiliğin kurumsallaşması yani liste usulü ile bilirki

şinin seçilmesi ve bilirkişiye başvurmada hakimin tamamen serbest 
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bırakılması ve hakimin bilirkişi raporunun da gerekirse aksine 

karar verebilmesi esası getirilmelidir. 

Ayrıca grafoloji bilimi Tababet Uzmanlık Tüzüğünde bir 

ihtisas dalı olarak öngörülmeli, Tıp Fakültesi bulunan bütün 

illerde Adli Tıbbın şubeleri açılmalıdır. Adaletin hızlı ve doğru 

gerçekleşmesindeki payı inkar edilemeyecek olan Adli Tıp Kurumu 

çağdaş bir seviyeye getirilmelidir. 

Bütün sorunların olduğu gibi davaların uzamasını önlemek 

için en önemli etken siyasal irade olup, Adalet Bakanlığının 

doğru ve kararlı siyasal iradeyi göstermesi gerekmektedir. 

Davaların uzaması sadece adli mekanizmadan kaynaklanmamakta 

konunun eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetleri ile yakından ilgili 

bulunmaktadır. Bir devletin klasik dört temel fonksiyonu; eğitim, 

sağlık, adalet ve güvenlik fonksiyonu olduğundan bu fonksiyonlara 

herşeyin üzerinde değer verilmesi gerekmektedir. 

Kuşkusuz yargının gerçek amacı olan gerçek adalete (maddi 

adalete) ulaşmak ilkesi, ihmal edilerek şekli adalete ulaşmak için 

Usul Kanunlarında bazı değişiklikler yaparak davaların uzamasının 

önüne geçilebileceği düşünülebilir. Ancak unutulmamalıdır ki 

böyle bir yol uyuşmazlığı çözmüş görünse de uyuşmazlığı gerçekte 

çözemeyip bir çok yargılamanın iadesi davalarına neden olur ve 

davaları daha da uzatır. 
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ABSTRACT 

It is not dubious that the Turkish judicial system is 

passing through a crisis period in the sense of belated handling 

of the cases in the courts, like many of its contemporary 

counterparts in the Western countries like Switzerland, United 

States and Germany. 

There are some explanations for this situation by some 

academics who claim that this crisis is a structural one while 

others defend that it is conjunctural due to rapid urbanization 

and technological change. We think that in the Turkish case, it 

seems more a structural problem. 

The only subject which witnesses crisis in Turkey is not 

judicial system: education, health and security services which 

are all basic functions the state are also undergoing through the 

same bottleneck. A possible measure is to ensure that these 

services are provided in a modern way. 

Turkish judicial system does not function efficiently also 

because there are too many varieties of primary courts or they 

function as councils in some other cases and this complexity of 

division of work prolongs deciding on the cases. Hence, all the 

primary courts should be abolished and pseudo-courts comprised by 

only one judge must be established. In accordance with the 

principle jura novit curia, which literally means that the judge 

knows the law, the judge must be eligible and authorized to 
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review all the conflicts. This measure will bring a radical 

solution for the persisting problem of the Turkish judicial 

system, namely jurisdictional dispute among the courts. 

In order to prevent the jurisdictional dispute, the court 

which considers itself as nonjurisdictional should take this 

decision in one week latest if it is a civil suit and before 

submission of the indictment if it is a criminal suit. Then it 

should send the case to the jurisdictional court and the court to 

which the suit is transferred should not reverse it on the 

grounds that it is nonjurisdictional. Moreover, court of appeals 

and the Supreme Court'1 of Appeals should not be allowed to reverse 

the suit because they are nonjurisdictional. 

Since all laws in Turkey reflect the judicial mentality of 

the western countries in the 19th century, we have not much 

chance to reform our system efficiently relying on this source 

alone. 

If we attempt to make a generalization about the judicial 

support personnel currently employed in the Turkish judicial 

system, the situation does not seem very bright. It should be 

adopted as prerequisite for such personnel be educated in special 

schools and that their position could be terminated upon the 

request by the relevant Minister and approval of the President. 

In order to balance between the defense and the plea, 

prosecutor structure should be eliminated. Instead a Board of 

Plea Lawyers within the government mechanism may be established 
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and these lawyers may follow the criminal suits. All the 

enquiries should be made by the police which would enable the 

courts to review fewer criminal cases. 

Judicial vacation should be eliminated and judges should have 

annual leave like government officials. The courts should be 

equipped with modern devices. 

In order to prevent the adaptation problem of the judges, 

the judges should be appointed in a place on a permanent basis. 

Examinations may be designed before and after the formation 

education of lawyers which should be made under the guidance of 

the Ministry of Justice. Promotion of the judges should be 

restricted to their selection to the intermediary courts which 

are to be established and Supreme Court through examination. A 

single judge should make decision by himself, and a combined 

group must not be formed to make decision. 

As to prevent prolongment of the cases, judges should be 

taken out of the office by the approval of the Parliament and the 

President upon the Minister's request. 

We discuss all the necessary measures to be considered when 

amendment is relevant to the Criminal and Civil Procedure Law. 

Any attempt of amendment should not undermine the ultimate 

principle of reaching the real justice. It is of course possible 

to bring formal measures for reforming the judicial system, 

however they would not prove to be viable if the essence of the 

question is ignored. 
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We believe that no improvement in the Turkish judicial 

system may be due if the radical measures we propose in our study 

are not implemented with courage. 
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