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ADALET VE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER BÖLÜMLERİ

ADALET
a.

Durum Analizi

1.

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde adalet hizmetleri ve yargıyı doğrudan
ilgilendiren Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ticaret
Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gibi temel kanunlar
çıkartılmıştır. Bu kanunlarla günümüz ekonomik ve sosyal şartlarına cevap
verilmesi hedeflenmiş ve AB müktesebatının öngördüğü yükümlülüklerin büyük
bir kısmı yerine getirilerek Türk hukuku ile AB hukuku arasındaki uyumu
sağlamada önemli adımlar atılmıştır.

2.

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylamasıyla Anayasanın ilgili hükümlerinde
değişikliğe gidilerek kamu hizmeti görevlileriyle ilgili tüm disiplin cezaları yargı
denetimi kapsamına alınmış, idarenin iyi işleyişini sağlamak ve idari yargının iş
yükünü azaltmak için Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur. Adalet ve yargı
hizmetlerini iyileştirmek, etkin ve etkili kılmak, temel hak ve özgürlükleri
güçlendirmek üzere dört yargı paketi kanunlaşmıştır.

3.

Adalet hizmetlerinin çağdaş, etkili ve verimli olarak sunulabilmesi için ceza infaz
kurumları ile tutukevlerinin sayısı ve kapasitesinde önemli artışlar sağlanmıştır.
Küçük ve etkin kullanılamayan ceza infaz kurumları ve tutukevleri kapatılmış,
modern ve yüksek kapasiteli ceza infaz kurumları ve tutukevleri inşa edilerek
toplam kapasite artırılmış ve yeni adliye binaları yapımına devam edilmiştir. 20072012 döneminde İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası Adalet Binaları dâhil
olmak üzere toplam 112 adalet hizmet binası inşaatı tamamlanmıştır.

4.

Adli süreç ve hizmetleri elektronik ortama taşıyacak ve öncelikle yargı organları
arasında bilgi ağını oluşturacak e-adalet sisteminin kurulması için Ulusal Yargı Ağı
Projesinin (UYAP) donanım ve yazılım altyapısı tamamlanmış olup, sistemin
geliştirilmesine devam edilmektedir. İfade ve savunma alınması ile duruşmalarda
video kaydı yapılması ve video konferans yönteminin kullanılmasını hedefleyen
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) projesi devam etmektedir.

5.

Bu gelişmelere rağmen, hâkim ve adalet personeli sayısının artırılması, yargı
mensuplarının etik ilkelerinin evrensel ölçütler ışığında düzenlenmesi, yargılama
sürecinin hızlandırılması, yargıya ulaşılabilirliğin artırılması, icra daireleri ve
bilirkişilik mekanizmasının geliştirilmesi, hukuk eğitimi ve öğretiminde kalitenin
yükseltilmesi ihtiyacı devam etmektedir.

b.

Amaç ve Hedefler

6.

Evrensel hukuk normları, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünün gerekleri
doğrultusunda yargılama sürecinin hızlı, adil, etkin, güvenli ve isabetli şekilde
işlemesi adalet sisteminin temel amacıdır. Adalet ve yargının yapısı ve işleyişinde
ekonomik etkinliğin de gözetilmesi esastır. İyi işleyen, etkili bir adalet sistemi
ekonomide öngörülebilirliğin artması ve yatırım ortamının daha uygun bir hale
gelmesi bakımından son derece önemlidir.

c.

Politikalar

7.

Yargıya ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla savunma hakkı ve adli yardım
güçlendirilecektir.

8.

Koruyucu ve önleyici hukuk yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır. Hukuk
uyuşmazlıklarında basitleştirilmiş bir yargılama usulü uygulanacaktır. Aynı
uyuşmazlık konusunda doğacak kolektif menfaatlerin korunmasına hizmet edecek
grup davaları sistemi getirilecektir.

9.

Muhakemenin tarafları arasında adil bir dengenin kurulmasını sağlayan silahların
eşitliği ilkesi uygulamaya geçirilecektir.

10. Bilirkişilik kurumu gözden geçirilerek etkin işleyen bir sistem oluşturulacaktır.
11. İcra sisteminin mahkemeye bağımlılığı azaltılacaktır.
12. Hukukun tüm dallarında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ağırlık verilecektir.
13. Yargı mensuplarının etik ve davranış kuralları uluslararası ölçütlere göre
belirlenerek hayata geçirilecektir.
14. Adalet hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve adalete erişimin artırılması için adalet ve
yargı hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
15. Adliyelerin ve ceza infaz kurumlarının fiziki ve teknik altyapı ihtiyaçları
önceliklendirilerek karşılanacak, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi
sağlanacaktır.
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
a.

Durum Analizi

16. Bireylerin fikir, inanç ve teşebbüs özgürlüklerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri
toplumsal bütünleşme ile ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin temel unsuru
olarak görülmektedir. Bu doğrultuda, Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde
temel hak ve özgürlüklerin kurumsallaşması ve uluslararası insan hakları
standartlarına uyumu konusunda önemli adımlar atılmıştır.

17. 2012 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen
vatandaşlar için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirilmiştir.
18. 2013 yılında çıkarılan 6384 sayılı Kanunla, uzun yargılama süreleri ve mahkeme
kararlarının uygulanmaması gerekçeleriyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
(AİHM) yapılan başvurular için bir iç hukuk yöntemi oluşturulmuştur.
19. AİHM kararlarının icrasının takibine ve ihlallerin ortadan kaldırılmasına yönelik
çalışmalar yürütmek üzere Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Daire
Başkanlığı kurulmuştur.
20. AİHM’ye yapılan bireysel başvurular sonucunda verilen kararların "yargılamanın
yenilenmesi" sebebi sayılması için usul kanunlarında değişiklikler yapılmış ve
gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı onaylanmıştır.
21. 2012 yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu çıkarılarak Kurumun insan
haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapması esası
benimsenmiştir.
22. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanımının daha demokratik
temele dayandırılması amacıyla Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda
gerekli değişiklikler yapılmıştır. İşkence ve kötü muameleyle etkili bir şekilde
mücadele edilmiş, hak mağduriyetlerinin karşılanması yönünde gerekli yasal
düzenlemeler yapılmıştır.
23. Anayasa değişikliğiyle temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler, iç
hukukta kanunlardan üstün hale getirilmiştir. 2013 yılında kabul edilen dördüncü
yargı reformu paketiyle ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere insan hakları
standartlarının yükseltilmesine yönelik önemli değişiklikler yapılmıştır.
24. Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde özel kurslar açılabilmesine ve yayın
yapılabilmesine, siyasi partilerin Türkçe dışındaki dillerde de propaganda
yapabilmesine imkân sağlanmıştır. Ayrıca, 2013 yılında yürürlüğe giren 6411 sayılı
Kanunla, sanığın iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaasının
verilmesi üzerine sözlü savunmasını, beyan ettiği başka bir dilde yapması mümkün
kılınmıştır.
25. Vakıflar Kanunu, sivil toplumu güçlendirecek, temel hak ve özgürlüklerin alanını
genişletecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.
26. Yüksek Askeri Şuranın ihraç kararlarına karşı yargı yolu açılmış, sivillerin askeri
mahkemede yargılanmaması anayasal güvenceye alınmıştır.
27. Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal teminat altına alınmıştır.
28. Vatandaşların yurtdışına çıkmalarıyla ilgili sınırlamalar daraltılmış, tamamen yargı
kararı şartına bağlanmıştır.

29. Anayasada yapılan değişiklikle kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik tedbirlerin
ve dezavantajlı gruplar lehine yapılacak pozitif ayrımcılığın eşitlik ilkesine aykırı
sayılamayacağı hükmü getirilmiştir. Çocuk hakları anayasal temele
kavuşturulmuştur.
30. Siyasi Partiler Kanununda yapılan düzenlemelerle, siyasi partilerin daha özgürce
örgütlenebilmelerine olanak tanınmıştır.
31. Sendikal haklar ile grev hakkına getirilen sınırlamalar kaldırılmış, memurlara ve
diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınmıştır.
32. Bütün bu önemli gelişmeler zemininde ülkemizde çoğulcu ve özgürlükçü
demokrasiyi temel hak ve hürriyetler, hukuk devleti, düşünce, inanç ve teşebbüs
özgürlüğü gibi ilke ve değerlerle bütünleştirip daha köklü bir şekilde yerleştirme
ve ileriye taşıma ihtiyacı devam etmektedir.
b.

Amaç ve Hedefler

33. Çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasi anlayışıyla bireylerin ve toplumdaki farklı
kesimlerin bütün yönleriyle kendilerini özgürce ifade ettiği, tüm inançlara ve
yaşam tarzlarına saygıyı ilke kabul eden bir toplumsal zeminin geliştirilmesi temel
amaçtır. Anayasada ifadesini bulan cinsiyet, yaş, ırk, dil, renk, felsefi inanç, din,
mezhep, sağlık durumu, gelir, uyruk, etnik köken, göçmenlik, siyasi tercih ayrımı
yapmama, bütün vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alma
anlayışı esastır.
c.

Politikalar

34. Temel hak ve özgürlükler evrensel ölçüt ve uygulamalar ışığında geliştirilmeye
devam edilecektir.
35. Özgürlük alanını genişleterek bireylere ve topluma daha müreffeh ve mutlu bir
yaşam sürmenin önünü açan; kapsayıcı, bütünleştirici, çoğulcu yeni bir Anayasa
mümkün olan en geniş mutabakatla hazırlanacaktır.
36. Çoğulcu ve katılımcı demokratik siyasal süreç çerçevesinde STK’ları ve ilgili toplum
kesimlerinin görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik mekanizmalar
güçlendirilecek; Ekonomik ve Sosyal Konseyin uyum yasası çıkarılarak etkili
çalışması sağlanacaktır.

