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Avrupa Birliği (AB) / Avrupa Konseyi (AK) Ortak Programı “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin
Geliştirilmesi” Projesinin beşinci Yürütme Kurulu (YK) Toplantısı, 02 Temmuz 2013 tarihinde, Adalet
Bakanı Müsteşar Yardımcısı ve Kıdemli Proje Yöneticisi (KPY) Sn. Bilal Çalışkan’ın başkanlığında
gerçekleştirilmiştir.

1- Toplantı AçılıĢı ve AçılıĢ KonuĢmaları
Sn. Bilal Çalışkan toplantı açılışını yaparak, kısaca Projenin farklı bileşenleri altında gerçekleşen önemli
gelişmelere değinmiştir. Birinci bileşen altında, Proje Uzun Dönem Uzmanı Sn. Marcel Lemonde’un
hazırlamış olduğu taslak ihtiyaç analiz raporunun en iyi şekilde nihai halini alabilmesi için ortakların çaba
gösterdiğini ifade etmiştir. İkinci bileşen altında; eğitim materyallerinin hazırlanma sürecinde iki uzman
toplantısının gerçekleştirildiğini belirterek, eğitim verecek eğiticilerin elinde insan hakları açısından tatmin
edici materyaller bulunabilmesi için ulusal ve uluslar arası uzmanlarla çalışıldığına dikkat çekmiştir. Eğitim
materyallerinin hazırlanması hususunda tüm ortaklardan destek beklendiğinin de altını çizmiştir. Üçüncü
bileşen altında Adli Yardımlaşma konusunda proje fişinde tadilatlar yapılmış olduğunu, ülkemizde bir adli
yardımlaşma kanunu bulunmasını istediğini dile getirmiştir. Bu bağlamda AB ülkelerindeki en iyi
uygulamaları yerinde görmek amacıyla düzenlenen çalışma ziyaretleri ile bir hafta önce düzenlenen
uzmanlar toplantısına değinmiştir. YK toplantısına ev sahipliği yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB)
temsilcilerine yönelik olarak dördüncü bileşen altında avukatların mesleki kapasitelerinin geliştirmesi,
dolayısıyla da Türk ceza adalet sisteminin etkinliğini geliştirmesinin hedeflendiğini belirtmiştir. Sn çalışkan
son olarak Proje belgeleri üzerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının beklendiğini dile getirmiş ve
sözü TBB Başkan Yardımcısı Sn. Av. Berra Besler’e bırakmıştır.
Sn. Av. Berra Besler TBB Başkanı Sn. Metin Feyzioğlu’nun başarı dileklerini ilettikten sonra Projenin takip
eden YK toplantılarına TBB yeni Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Eyüp Sabri Çepik ile birlikte katılacaklarını
belirtmiştir. Projenin ismine atıfta bulunarak çağdaş ceza adalet sistemi için gereken iyileştirmeleri
yapmanın ve hayata geçirmenin gerekliliğinin altını çizmiş, mevcut durumun açık bir şekilde teşhis
edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, silahların eşitliği,
adil yargılanma hakkı gibi temel ilkelere atıfta bulunan Sn Besler, bazı alanlarda hala iyileştirmeye ihtiyaç
olduğunu ifade etmiştir. Son yargı reformu paketlerine değinerek, yapılan değişikliklerin hukukçular
tarafından takip edilmesinde zorluk yaşandığını vurgulamıştır. Sn besler, bu değişiklikler ile Uzun Dönemli
Uzman tarafından verilen tavsiyelerin hayata geçirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için Proje
çıktıları ve sonuçlarından tam olarak istifade edilmesinin önemi üzerinde durmuştur.

AK Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı Sn. Pınar Başpınar AK Ankara Program Ofisi Başkanı Sn.
Adrian Butler’ın YK toplantısında bulunamadığını ifade ederek, kendisinin saygı ve selamlarını YK
üyelerine iletmiştir. Proje ile ilgili çalışmaların AK tarafından yoğun ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü
belirterek gerçekleştirilen faaliyetlere kısaca değinmiştir. Dördüncü bileşen altında TBB’nin projeye dahil
edilmesinin proje üzerinde güçlendirici bir etki yaratacağını belirtmiştir. Proje fişi değişiklik sürecinin
devam ettiğini ancak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan olumlu sinyaller geldiğini ve bu doğrultuda
yeni insan kaynağının projeye kısa sürede dahil edileceğini umduğunu ifade etmiştir. Bu çerçevede, işe
alıma sürecinin bir an önce başlatılabilmesi için AK’nin AB ve MFİB tarafından verilecek onayı beklediğini
dile getirmiştir.
AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Sn. Susanne Martin, son uygulama döneminde proje ekibi ve ortakların
çalışmalarının başarılı geçtiğini ifade etmiştir. Proje fişi değişiklik kararının Ocak ayında alınmasından bu
yana epeyce bir vakit geçtiğine dikkat çekmiştir. Sn Martin teklif edilen zeyilnamenin reddedildiğini,
dolayısıyla bazı ilave açıklama ve düzeltmeler talep edileceği bilgisini vermiştir. Ancak ilave insan
kaynağının kabul edileceğini, dolayısıyla AK’nin işe alım sürecini beklemeksizin başlatmasının uygun
olacağını belirtmiştir.
AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn. Ayşe Nur Önsoy projede yer alan en önemli faaliyetlerden
birinin ihtiyaç değerlendirme raporu olduğuna dikkat çekmiştir. Sn Önsoy rapora son hali verilmeden tüm
ortakların görüşleri ve taslak raporun kendilerine gönderilmesini rica etmiştir.
2- Dördüncü Proje Yürütme Kurulu Toplantı Tutanakları ile BeĢinci Yürütme Kurulu Toplantı
Gündeminin Kabulü
Dördüncü Proje Yürütme Kurulu toplantı tutanakları ile 5. Yürütme Kurulu toplantı gündemi kabul
edilmiştir.

3- Faaliyet Raporunun Sunumu
AK Kıdemli Proje Yöneticisi Sn. Senem Gürol, projenin son üç ayında farklı bileşenler altında
gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan faaliyet raporunu sunmuştur;
- Üçüncü BileĢen altında yapılan faaliyetler (ceza alanında uluslararası adli iĢbirliği güçlendirilir) :
4 farklı ülkeye adli yardımlaşma konusu ile ilgili çalışma ziyaretleri yapılmıştır. Hollanda’ya 2-4 Nisan
tarihlerinde yapılan çalışma ziyareti bilgisi bir önceki YK toplantısında aktarılmıştır. Bu ziyareti takiben, 1516 Nisan tarihlerinde Fransa’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 22-24 Nisan tarihlerinde
İspanya’ya yapılan çalışma ziyareti kapsamında ziyaret edilen kurumlar ve gerçekleştirilen toplantılar
aktarılarak İspanya’da uygulanan irtibat hakimliği sisteminin adli yardımlaşma konusunda Türkiye için bir
model olabileceğini ifade etmiştir. 6-8 Mayıs tarihlerinde Almanya Berlin’e gerçekleştirilen çalışma
ziyaretinde Alman adli yardımlaşma sisteminin gözlemlendiğini, Federal Adalet Bakanlığı, Yüksek Eyalet
Mahkemesi ve hükümlü nakli konusunda Berlin cezaevine ziyaretler yapıldığını aktarmış ve referans
metin olarak kullanılmak üzere proje kapsamında Alman Adli Yardımlaşma Kanunu ve yönetmeliğinin
Türkçe tercümesinin yapıldığını belirtmiştir.
Sn. Senem Gürol, faaliyet raporunun raporlama döneminden sonra, 27-28 Haziran tarihlerinde
uluslararası ve yerli uzmanların katılımlarıyla yasa tasarısı çalışmasını başlatan ilk uzman toplantısının
gerçekleştirildiğini sözlerine eklemiştir. Toplantıda mutabık kalındığı üzere, uluslararası uzmanlar ile
tekrar bir araya gelinmeden önce yazılı yasa tasarısının oluşturulması gerektiği ve Kasım ayının başında
yapılacak olan ikinci toplantıda uzmanlar ile yazılı taslak üzerinden değerlendirmelerin yapılacağının altını

çizmiştir. Bu toplantı öncesinde yerli uzmanlar ve Adalet Bakanlığının çalışma gruplarında yer alan
temsilcileri ile Eylül ayında bir hazırlık toplantısının yapılmasının planlandığını ifade etmiştir.
AK Kıdemli Proje Yöneticisi Sn. Camille Gangloff, AB Türkiye Delegasyonunun endişesini gidermek üzere
yasa tasarısıyla ilgili ilk toplantının, ortakların taleplerinin karşılanması ve bu bileşenin uygulanması ile
ilgili daha fazla gecikme yaşanmaması amacıyla henüz kontrat onayı olmadığından Eylem açıklamasında
hâlihazırda yer alan çalışma grubu toplantıları kapsamında gerçekleştirildiğini açıklamıştır.
- Ġkinci BileĢen altında yapılan faaliyetler (Ceza adaleti ve Avrupa insan hakları standartları
bakımından Adalet Akademisinin eğitim kapasitesi güçlendirilir): Meslek öncesi ve meslek içi eğitim
modüllerinin hazırlığını kapsayan bu bileşen çerçevesinde 300 eğiticiden oluşan bir eğitici havuzu
oluşturulmuştur. HSYK desteğiyle 4-7 Haziran tarihlerinde Afyon’da bütün eğitici ve yerli uzmanların
katılımıyla bir Çalıştay düzenlenmiş ve bu kapsamda eğiticilerin hem projeyi daha iyi tanıma hem de bu
zamana kadar yapılan faaliyetleri ve ileride onlardan beklenen sorumlulukları öğrenme fırsatları olmuştur.
Çalıştayda, projenin 17 konu başlığı altında daha önce oluşturulan çalışma grupları bir araya gelerek yerli
uzmanların moderatörlüğünde her konunun kapsamı ve eğitim alanındaki ihtiyaçları belirlenmiş ve
materyallerin içindekiler kısmı hazırlanmıştır. Bu çalışmalar 20-21 Haziran 2013 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilen ikinci uzman toplantısında uluslar arası uzmanlarla paylaşılmıştır. Uluslararası
uzmanlardan taslak modül planlarını hazırlamaları, eğiticilerden ise kendi gruplarında oluşan içerik
bilgilerini toplayarak 15 Temmuz’a kadar uluslararası uzmanlara iletmeleri istenmiştir. Eylül ayında her
grup kendi içinde uzman toplantılarını gerçekleştirecek ve hazırlanan taslak belgeler üzerinde çalışmaya
devam edeceklerdir.
Sn. Senem Gürol proje takviminde belirlendiği üzere eğitim materyallerinin basımının yıl sonunda
tamamlanabileceğini ve yeni takvim yılı ile birlikte eğitici eğitimlerine başlamayı planladıklarını
açıklamıştır.
Sn. Berra Besler TBB bünyesinde bulunan eğitim merkezinin bu çalışmalara destek verebileceğini ve
eğitim merkezinden birkaç kişinin katılımcı olarak bu çalışmalarda yer alabileceğini ifade etmiştir. YK
üyeleri tarafından bu öneri memnuniyetle karşılanmıştır.
Sn. Camille Gangloff proje belgelerinde öngörülen uzman toplantılarını zamandan kazanmak ve diğer
aktiviteler ile çakışmasını önlemek adına gruplaştırdıklarını ve bazı gruplar için uzman toplantılarını bir
arada gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. Eğitim modülü hazırlık süreçlerine verdikleri destekten ötürü
ortaklara teşekkür etmiş ve Projenin Uzun Dönem Uzmanı Sn. Marcel Lemonde tarafından modül
hazırlıklarının koordine edileceği ve uluslararası ve ulusal uzmanlar arasında uzaktan iletişim
sağlayacağını belirtmiştir. Sn Gangloff, olası tekrar veya düplikasyonları önlemek için proje faaliyetlerinin
bu alanda devam eden projeler ile sinerji içinde uygulandığını ifade etmiştir.
Sn. Ayşe Nur Önsoy bu bileşen altında yapılan çalışmaların proje fişinde belirtilen bütün alanları kapsayıp
kapsamadığını sormuştur. Bunun üzerine Sn. Senem Gürol proje fişinde yer alan tüm konu başlıklarının
gruplandırılarak eğitim modüllerine dahil edildiğinin bilgisini vermiştir. Bir önceki YK toplantısında
görüşüldüğü üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan resmi yazı ile bu
projede bilişim suçları konusunun yer alması ancak ifade özgürlüğü konusunun diğer projelerde de ele
alınması sebebiyle tekrara kaçmamak adına çıkarılması kararının verildiğini iletmiştir. Sn Önsoy söz
konusu resmi yazının Delegasyon ve MFİB’ye iletilmemesinden kaynaklı olarak proje fişi değişiklik onay
sürecini sekteye uğratabileceğine dikkat çekmiştir. Proje fişi değişikliği onay sürecinde daha fazla
gecikmeye sebep vermemek adına Sn. Bilal Çalışkan, özellikle terör suçları ve örgütlü suçlar ile bilişim
suçlarıyla ilgili ifade özgürlüğü konusunun proje kapsamında tutulmasını teklif etmiştir. YK üyeleri bu teklifi
kabul etmiş be konunu Proje kapsamında tutulmasına karar vermiştir.

- Birinci bileĢen altında yapılan faaliyetler (Yargı ve savcılık kurumlarının ceza adalet hizmetinin
verilmesi bakımından AĠHS’i uygulama kapasitesi güçlendirilecektir): Sn Gürol, ihtiyaç
değerlendirme raporuyla ilgili ortakların görüşlerinin alındığını bildirmiştir. Talep edildiği üzere eğitim
ihtiyaçlarıyla ilgili dördüncü ek belgenin de rapora dahil edilmesi gerektiği ve revizyon süreci tamamlanıp
rapor son halini almadan önce Delegasyon’a ve MFİB’ye sunulacağını ifade edilmiştir.
Sn Gürol tarafından açıklandığı üzere bu bileşen altında ayrıca iki çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 1316 Mayıs tarihlerinde Hollanda’da Lahey ve Amsterdam olmak üzere iki şehire; adil yargılanma hakkı,
savunma hakkı ve çapraz sorgu konularını incelemek üzere bir çalışma ziyareti yapılmıştır. Bu ziyarette
Hollanda Adalet Bakanlığı yetkilileri yanında, hakim, savcı, avukat ve emniyet yetkilileri ile toplantılar
yapılmış ilk derece ve istinaf mahkemelerinde duruşmalar izlenmiştir. 27-30 Mayıs tarihlerinde ise
Almanya’nın Lübeck şehrine AİHS 2. ve 3. maddeleri kapsamında işlenen suçların etkili soruşturulması
konularında bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Almanya’nın federal yapısı ve Lübeck’in küçük bir
yerleşke olmasından kaynaklı bazı farlılıkların olduğu gözlenmiş ancak etkili soruşturma yürütme
konusunda genel olarak Almanya da sistemin nasıl işlediğini gözlemlemek ve polis, savcılık, mahkeme ve
adli tıp kurumunun birbiriyle olan ilişkisini gözlemlemek oldukça faydalı olmuştur.
Mart ayından başlayarak proje kapsamında planlanan yerleştirmeler gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Bakanlık’tan İnsan Hakları Daire Başkanlığı Tetkik Hakimleri Sn. Harun Sağlam’ın (AK İcra Dairesi) ve
Sn. Oktay Bahadır’ın (AİHM) yerleştirmeleri tamamlanmış ve raporları Proje ekibine ulaşmıştır. TBB’den
Av. Gamze Karaduman’ın yerleştirmesi de Fransa Lyon’da bulunan bir hukuk bürosuna yapılmış ve yine
bu program sonunda hazırlanan rapor Proje ekibine ulaşmıştır. Cumhuriyet Savcısı Sn. Ahmet
Toplafakıoğlu’nun ise halen AK İcra Dairesindeki görevlendirmesi devam ermektedir.
Sn. Marcel Lemonde hazırlamış olduğu ihtiyaç analiz raporunu takiben ortaklardan gelen yorumları teslim
aldığını; raporda güncellenmesi ve değişmesi gereken noktaların olduğunu ifade etmiştir. 5 Temmuz
tarihinde ortaklarında katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplantı öncesinde şimdiye kadar gönderilmiş olan
yorumları da dikkate alarak yapmış olduğu çalışmasını kısa sürede ileteceğini ve 5 Temmuz
toplantısından sonra raporun son taslağını hazırlayacağını belirtmiştir.
Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanı Sn. Dr. Şener Dalyan kendi birimlerinden AK İcra Dairesi ve
AİHM’e yapılan yerleştirmeler için teşekkür ederek, yerleştirmeler neticesinde elde edilmiş olan
tecrübelerin kurumsal kapasitelerine ciddi katkı sağladığını ifade etmiştir. Kendi birimlerince hazırlanmış
olan taslak ihtiyaç analiz raporuna yönelik görüşlerini bildiren bir çalışma ilettiğini ve taslak raporun 5
Temmuz tarihli toplantıdan önce kendileriyle paylaşılmasını beklediklerini belirtmiştir. Sn Dalyan tüm
tarafların hemfikir olduğu doğru bir raporun ortaya konmasının gerekliliğinin altını çizmiştir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi Kontrat Yöneticisi Sn. Burcu Akça, bilişim suçları ve ifade özgürlüğü
konularıyla ilgili resmi yazının kendileri ile de paylaşılmasını talep etmiştir. Sn Akça ayrıca ihtiyaç
değerlendirme raporunun nihai hale getirilmesi ve basılması ile ilgili takvimin biraz daha esnek olarak
düşünülmesi gerektiğini ve bu sürecin tüm ortakların mutabakatıyla gerçekleştirilmesinin öneminin altını
çizmiştir.
Sn. Ayşe Nur Önsoy, projenin önemli dokümanlarının tercümelerinin daha hızlı tamamlanması gerektiğini
Proje ekibine hatırlatmıştır.
Ortaklar nihai raporun yayınlanmasının aceleye getirilmemesi konusunda mutabık kalmışlardır.

Sn Lemonde ifade özgürlüğü konusunun bilişim suçları ile terör suçu ve örgütlü suçlarla ilgili modüllere
dahil edildiğini teyit etmiştir. Kamuoyunda tartışma başlatabilmek amacıyla nihai raporun geniş çapta
yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etmiştir. Sn Lemonde raporun nihai versiyonu üzerinde fikir ayrılığı
olması halinde, ortakların görüşlerinin rapora ek olarak yayınlanabileceğini belirtmiştir.
Sn Çalışkan herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal verilmemesi ve nihai rapor yayınlanmadan önce tüm
noktaların açıklığa kavuşturulması gerektiğinin altını çizmiştir.
4- Gelecek Proje Faaliyetlerinin ve Güncellenen ÇalıĢma Planının Sunumu
Sn. Camille Gangloff, Eylül ve Ekim aylarının yoğun geçeceğine işaret etmiş ve gelecek 4 çalışma
ziyaretinin (İspanya, İngiltere, İtalya ve Almanya) organizasyonu hakkında bilgi vermiştir. Ortaklardan
gelen talep üzerine yolsuzluk konusu için daha önce belirlenmiş olan Almanya yerine başka ülke
seçeneklerini de değerlendirdiklerini dile getirmiştir. Yapılacak yerleştirmeler ve uzman toplantıları
hakkında kısaca bilgi vermiştir (bkz. çalışma planı).

5- Proje belgelerinin revizyonu konusunda sağlanan ilerleme
Sn. Camille Gangloff proje belgelerinin revizyonuyla ilgili olarak kısa süre içerisinde onay sürecinin
tamamlanması gerektiğini belirtmiştir. Zeyilnamenin Delegasyon tarafından reddedilme nedenlerinin
inceleneceğini ve gerekli değişikliklerin yapılacağını söylemiştir. Sn Gangloff dördüncü bileşen
kapsamındaki faaliyetlerin Ekim ayında başlaması gerektiğini eklemiştir.

6- Proje Göstergelerine iliĢkin TartıĢma ve Değerlendirme
Sn. Camille Gangloff projenin devam ettiği sırada insan hakları alanında elde edilen gelişmeleri takip
etmenin ve ölçmenin zor olacağına dikkat çekerek proje ortakları ile bir çalışma grubu oluşturulmasını
teklif etmiş ve bu konuda AB Bakanlığı ile de beraber çalışılabileceğini belirtmiştir.
Sn. Seyfullah Çakmak göstergelerin takibi açısından henüz erken olduğunu, çıktıların takibi için 2014
yılının benimsenmesini önermiştir.
Sn. Senem Gürol projenin farklı bileşenlerinin farklı hedefleri olduğunu hatırlatmış, proje ortakları
arasında öncelikli olarak farkındalık yaratmak ve proje göstergeleri ile ilgili gerekli bilgileri kendilerinden
almaya başlamak istediklerini açıklamıştır.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Sn. Ramazan Gürkan, her kurumdan bir
temsilci ile gösterge verilerinin toplanmaya başlandığı bilgisini vermiştir. Bu hususta gerçekleştirilen ilk
toplantı hakkında bilgiyi paylaşmış ve bu göstergeleri değerlendirmek üzere çalışma grubunun yılda iki
kez toplanması gerektiğini bildirilmiştir. AK Ankara Program Ofisi de bu toplantılara davet edilmelidir.
Sn. Ayşe Nur Önsoy, 300 eğitici arasından 10 eğiticin seçilmesi ve eşleştirme projesi kapsamında Adalet
Akademisinin İnsan Hakları birimine entegre edilmesini talep etmiştir. Her iki projede aynı kişilerden
faydalanılmasının daha yaralı olacağını eklemiştir.
TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Uzmanı Sn. Murat Yalkın projenin görünürlük materyallerinin
TBB logosunu da içerecek şekilde yenilenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Sn. Önsoy bunun için proje fişi
değişiklik onayının tamamlanmasının gerektiğini ifade etmiştir.

7- Bir Sonraki Yürütme Kurulu Toplantı tarihinin belirlenmesi
Bir sonraki Yürütme Kurulu toplantısı 1 Ekim 2013 tarihinde yapılacaktır.

8- Sonuç ve KapanıĢ
Sn. Bilal Çalışkan tüm paydaşlar arasında işbirliğinin önemine dikkat çekerek, katkılarından dolayı
katılımcılara teşekkür edip, toplantıyı sona erdirmiştir.

9- Kararlar ve takip edilmesi gereken konular


Ankara proje ekibine ikinci bir Proje Yöneticisinin alınmasıyla ilgili prosedürün, revize proje
kontratının onayı beklenmeden biran önce başlatılması gerektiği;



İhtiyaç değerlendirme raporunun nihai şeklini alması sürecinde tüm ortaklarların görüş ve
değerlendirmelerinin dikkate alınması gerektiği ve son taslağın Delegasyon, MFİB ve tüm
ortaklarla paylaşılması gerektiği. Son versiyonla ilgili hala fikir ayrılığı olması halinde, ortakların
görüşleri raporun ekinde yayınlanacaktır.



İfade özgürlüğü konusunun, terörle mücadele ve bilişim suçlarıyla bağlantılı olarak proje
kapsamında tutulması gerektiği;



Projenin değerlendirilmesi için gerekli verilerin toplanmasını sağlamak amacıyla göstergelerin
takibi için yapılan grup çalışmasına AK Ankara Program Ofisinin de davet edilmesi gerektiği;



Dördüncü bileşen ile ilgili proje fişi değişiklik sürecinin tamamlanmasını takiben hızlıca faaliyetlere
başlanması gerektiği



Adalet Akademisinin eşleştirme projesi ile eşgüdümün, özellikle seçilen eğiticiler bakımından
sürdürülmesi yönünde kararlar alınmıştır.

EK 1- Katılımcı Listesi

EU/CoE Joint Programme on “Improving the Efficiency of the Turkish Criminal Justice System”
Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Ortak Programı “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi”
5th Steering Committee Meeting / 5. Yürütme Kurulu Toplantısı
02 Temmuz / July 2013, Turkish Union of Bar Association, Hotel Litai /Türkiye Barolar Birliği Otel Litai, Ankara

No

Name Surname

Title

Organisation

İmza

(Ad-Soyad)

(Unvan)

(Kurum)

(Signature)

1

Bilal Çalışkan

Müsteşar Yardımcısı
Deputy Undersecretary

Adalet Bakanlığı
Ministry of Justice

2

Av. Berra Besler

Başkan Yardımcısı
Vice President

Türkiye Barolar Birliği
Turkish Union of Bar Association

3

Ali Öztürkmen

Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı
Deputy Director General for Criminal
Affairs

Adalet Bakanlığı
Ministry of Justice

4

Metin Tepe

Daire Başkanı, ABGM
Head of Department for EU Affairs

Adalet Bakanlığı
Ministry of Justice

5

Mustafa Sabit

Daire Başkanı UHDİGM - Head of
Department of Int. Law and For. Rel.

Adalet Bakanlığı
Ministry of Justice

6

Dr. Şener Dalyan

İnsan Hakları Daire Başkanı
Head of Human Rights Department

Adalet Bakanlığı
Ministry of Justice

7

Eyüp Sabri Çepik

Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member

Türkiye Barolar Birliği
Turkish Union of Bar Association

8

Ramazan Gürkan

Tetkik Hakimi CİGM- Seconded
Judge

Adalet Bakanlığı
Ministry of Justice

9

Gökhan Dursun

Tetkik Hakimi CİGM- Seconded
Judge

Adalet Bakanlığı - Ministry of Justice

10

Nuran Köylü

Tetkik Hakimi ABGM- Seconded
Judge

Adalet Bakanlığı
Ministry of Justice

11

Dr. Muhammed
Nedim Bekri

Tetkik Hakimi - Seconded Judge

Adalet Bakanlığı
Ministry of Justice

12

Seyfullah Çakmak

Tetkik Hakimi- Seconded Judge

HSYK
HCJP

13

Abdullah Yıldırım

Hakim
Judge

Türkiye Adalet Akademisi
Turkish Justice Academy

14

Osman Turan

İletişim Uzmanı
Communication Expert

TİB
Telecommunications Authority

Ahmet Çalışkan

Şube Müdürü - Head of Unit

Emniyet Genel Müdürlüğü
Turkish National Police

16

Muhammet Girgin

Jandarma Yüzbaşı
Gendarmerie Captain

Jandarma Genel Komutanlığı
Gendarmerie Forces

17

Nurullah Yamalı

Daire Başkan Yardımcısı UHDİGM
Deputy Head of Department

Adalet Bakanlığı
Ministry of Justice

18

Jale Herkesecan
Said Ahmed

Görevli Memur
Civil servant

Adalet Bakanlığı
Ministry of Justice

Ataşe - Atache

AB Türkiye Delegasyonu
EU Delegation

Sektör Yöneticisi - Sector Manager

AB Türkiye Delegasyonu
EU Delegation

Burcu Akça

İhale Yöneticisi - Contract Manager

MFİB
CFCU

22

Murat Yalkın

Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi
Uzmanı
Expert on IR and EU Center

Türkiye Barolar Birliği
Turkish Union of Bar Association

23

Pınar Başpınar

Operasyon Yöneticisi
Head of Operations

Avrupa Konseyi
Council Of Europe

24

Camille Gangloff

Proje Koordinatörü
Project Coordinator

Avrupa Konseyi
Council Of Europe

25

Senem Gürol

Proje Kıdemli Yöneticisi
Senior Project Officer

26

Marcel Lemonde

Uzun Dönemli Uzman
Long Term Consultant

Avrupa Konseyi
Council Of Europe

27

Başak Maraşlıoğlu

Proje Asistanı
Project Assistant

Avrupa Konseyi
Council Of Europe

28

Melissa Özden

Stajyer - Intern

Avrupa Konseyi - Council Of Europe

15

19

20

21

Susanne Martin

Ayşe Nur Önsoy

Avrupa Konseyi
Council Of Europe

EK 2 – Toplantı Gündemi

“TÜRK CEZA ADALET SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ”
AVRUPA BĠRLĠĞĠ / AVRUPA KONSEYĠ ORTAK PROJESĠ
5. Yürütme Kurulu Toplantısı
02 Temmuz 2013, 9:30 – 12:00
Türkiye Barolar Birliği, Otel Litai Toplantı Salonu
GÜNDEM
9:30-12:00
1. Toplantı açılıĢı ve açılıĢ konuĢmaları
Toplantı Başkanı: Sn. Bilal ÇALIŞKAN, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Sn. Av. Berra BESLER, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı
Sn. Pınar BAŞPINAR, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı
2.

4. Yürütme Kurulu Toplantı Tutanaklarının ve 5. Yürütme Kurulu Toplantı
Gündeminin Kabulü

3. Faaliyet Raporunun Sunumu (bir önceki Yürütme Kurulu Toplantısından
itibaren gerçekleştirilen faaliyetler) – Proje Ekibi
4. Gelecek Proje Faaliyetlerinin ve Güncellenen ÇalıĢma Planının Sunumu Proje Ekibi
5. Proje Belgelerinin Revizyonuyla ilgili Sağlanan Ġlerleme
6. Proje Göstergeleri ile ilgili TartıĢma ve Değerlendirme
7. Bir Sonraki Yürütme Kurulu Toplantı tarihinin belirlenmesi
8. Sonuç ve KapanıĢ
Öğle Yemeği: YK üyeleri için otelde verilecektir.
*Avrupa Konseyi tarafından sunulacak belgeler:
- 4. YK Toplantı Tutanakları
- Faaliyet Raporu
- Güncellenmiş Çalışma Planı

