AVRUPA BĠRLĠĞĠ / AVRUPA KONSEYĠ ORTAK PROGRAMI
“TÜRK CEZA ADALET SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ”
8. Yürütme Kurulu Toplantı Tutanakları
TARĠH:
YER:

3 Haziran 2014
TBB Litai Otel

SAAT: 14:30-16:30

Avrupa Birliği (AB)/Avrupa Konseyi (AK) Ortak Programı “Türk Ceza Adalet Sisteminin
Etkinliğinin GeliĢtirilmesi” Projesinin 8. Yürütme Kurulu (YK) Toplantısı, 3 Haziran 2014
tarihinde, Adalet Bakanı MüsteĢar Yardımcısı ve Kıdemli Proje Yöneticisi (KPY) Sn. Basri
Bağcı'nın baĢkanlığında gerçekleĢtirilmiĢtir.
1- Toplantı açılıĢı ve açılıĢ konuĢmaları
Adalet Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Sn Basri Bağcı katılımcıları selamlayarak toplantı açılıĢını
yapmıĢ ve Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan
(HSYK) yeni temsilcilerini kendilerini tanıtmaya davet etmiĢtir.
HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Sn Müjgân Karyağdı üç aydır bu görevde olduğunu, proje ile
ilgili geçmiĢ çalıĢmaları incelediğini belirterek, HSYK olarak proje kapsamında her türlü katkının
sağlanacağı konusunda taahhütlerini yinelemiĢtir.
TAA Tetkik Hâkimi Sn Ġbrahim Acarlı kendini tanıtarak TAA’nın projeler biriminde koordinatör
hakim olarak görev yaptığını belirtmiĢtir.
TAA Tetkik Hâkimi Sn. Yasemin Duru Özcan, TAA’nın projeler biriminde görevli olduğunu
belirterek, proje faaliyetlerinin koordine edilmesi maksadıyla AK ile hâlihazırda çeĢitli toplantılar
yapıldığını ve projenin kaldığı yerden herhangi bir sekteye uğramadan devam etmesi için
çalıĢmaların sürdürüldüğünü ifade etmiĢtir.
AK Ankara Program Ofisi BaĢkan Yardımcısı Sn Pınar BaĢpınar, AK adına tüm katılımcıları
selamlayarak, proje kapsamındaki faaliyetlerin herhangi bir aksama yaĢanmadan
sürdürüldüğünü belirtmiĢ ve yeni YK üyelerine hoĢ geldiniz demiĢtir.
Sn. BaĢpınar, AK proje ekibindeki son değiĢikliklerle ilgili olarak, Sn Gürol’un doğum izni
süresince yerine Sn Güniz Gürer’in proje yöneticisi olarak göreve atandığını ve BaĢak
MaraĢlıoğlu’nun ayrılması ile boĢalan proje asistanlığı pozisyonu için en kısa süre içerisinde
yeni bir kiĢinin istihdam edileceğini belirtilmiĢtir.
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2- 6 ġubat 2014 tarihinde düzenlenen 7. Yürütme Kurulu toplantı tutanaklarının kabulü
6 ġubat 2014 tarihinde düzenlenen 7. YK toplantısının tutanakları kabul edilmiĢtir.
3- Ġhtiyaç değerlendirme raporuna dair geliĢmelerin paylaĢılması
AK Proje Koordinatörü Sn Mahir MüĢteidzade, proje ortaklarıyla iĢbirliğinin geliĢtirildiğini ve
hâlihazırda projenin uygulanması ile ilgili sorun yaĢanmadığını ifade etmiĢtir. Ġhtiyaç
değerlendirme raporunun yayınlanması ile ilgili olarak proje ortakları, AB Türkiye Delegasyonu
ve Merkezi Finans ve Ġhale Birimi (MFĠB) ile gerçekleĢtirilen istiĢareler neticesinde raporun
yayınlanarak, yargı mensuplarının kullanımına sunulması için AK’nın hazır olduğunun altını
çizmiĢtir.
Projenin Uzun Dönemli Uzmanı Sn Marcel Lemonde, rapor yazıldıktan sonra yargı alanında pek
çok değiĢiklik yaĢandığını ve raporda pek çok sorunun ortaya konduğunu ifade etmiĢ ve ceza
adaleti sektöründe yaĢanan son geliĢmelerin raporu daha da anlamlı hale getirdiğine vurgu
yapmıĢtır. Raporun yayınlanmasını müteakip, özellikle son dönemde yapılan değiĢikliklerin
etkisine iliĢkin olarak baĢta yargı mensupları olmak üzere sivil toplumda bir kamuoyu tartıĢması
baĢlatmasını umduğunu yinelemiĢtir.
Sn MüĢteidzade raporun yayınlanmasıyla ilgili resmi AK pozisyonunu açıklamıĢ ve bu
kapsamda proje ortaklarıyla mutabık kalındığı üzere, raporun kapsadığı sürenin Aralık 2013 ile
sınırlanması ve bir feragat ifadesi eklenmesine karar verildiğini ifade etmiĢtir. Son dönemde
yaĢanan yasal ve idari değiĢikliklerin baĢka bir rapora konu edilebileceğini söyleyerek,
değerlendirme raporunun bir an evvel yayınlanarak yargı mensuplarının kullanımına
sunulabileceğini tekrar etmiĢtir. Ayrıca AB Delegasyonu’na konuyla ilgili bir mektup
gönderildiğini ve mektupta raporun yayınlanmasıyla ilgili resmi pozisyonun yer aldığını
açıklamıĢtır.
AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn AyĢe Nur Önsoy, Sn. Lemonde’a projeye
katkılarından dolayı teĢekkür ederek, söz konusu mektubun değerlendirileceğini ve raporun
yayınlanması için Delegasyon’un resmi pozisyonunun bildirileceğini ifade etmiĢtir.
Adalet Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı, Sn Basri Bağcı, söz konusu raporun basımı ve yayımı ile
ilgili bir tereddütleri olmadığını ve en kısa sürede raporun basılıp dağıtılmasını isteklerini
belirtmiĢtir.

2

4- Proje ortakları ile ilgili ortaya çıkan son geliĢmeler; projenin sürdürülebilirliği hakkında
görüĢler
AK Proje Yöneticisi Sn Senem Gürol projeye iliĢkin son geliĢmeler hakkında bilgilendirme
yapmıĢtır. Bu kapsamda son yasa değiĢikliği ile ilgili TAA’nın artık hem meslek öncesi hem de
meslek içi eğitimden sorumlu kurum haline geldiğini ve eğiticiler için en az 10 yıllık mesleki
tecrübe arandığını belirtmiĢtir. Bu değiĢiklik üzerine yeni TAA ve HSYK temsilcileri ile toplantılar
yapıldığını, neticede mevcut eğitici havuzuna çoğunluğu Ankara Adliyesi’nden kıdemli ve
tecrübeli 30 yeni eğiticinin eklenmesine karar verildiğini açıklamıĢtır.
Sn Gürol projenin uzatılma olasılığı konusunda, Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün diğer proje
ortaklarıyla irtibat halinde olduğunu söyleyerek, uzatma konusuyla ilgili görüĢlerin tartıĢılmasını
önermiĢtir.
Adalet Bakanlığı Ceza ĠĢleri Genel Müdürü Sn Metin Kıratlı, projenin çıktıları göz önünde
bulundurulduğunda, TAA ve TBB ile birlikte projenin uzatılmasının faydalı olacağı görüĢünde
olduklarını ifade etmiĢtir.
TBB Yönetim Kurulu Üyesi Sn Sabri Çepik, projenin dördüncü bileĢeni kapsamında 3 bölgesel
seminerin tamamlandığını, toplamda 8 bölgesel seminerde ancak 35-40 baroya ulaĢılabildiğini
ifade ederek, ilave faaliyetler ile çok daha fazla baroya ulaĢabilmek için projenin uzatılmasını
talep ettiklerini açıklamıĢtır.
Sn Önsoy, uzatma ile ilgili taleplerin alındığını belirterek, 2009 finansman anlaĢması gereği
Aralık 2014’te kanuni sürenin dolduğunu; sadece bu proje için değil baĢka projeler için de gelen
uzatma taleplerini dikkate alarak, Brüksel’den blank bir süre verilmesi talebinde bulunduklarını
söylemiĢtir. Brüksel’den henüz bir cevap alınamadığını belirten Sn Önsoy uzatma konusunda
proje ortaklarını desteklediklerini bildirmiĢtir. Bu konuda proje ortaklarına en kısa sürede cevap
verileceğini belirtmiĢtir.
MFĠB Kalite Güvence Kontrolörü Sn Burcu Akça, uzatma konusuyla ilgili olarak AK ile
görüĢtüklerini ve gelen talebin olumlu değerlendirildiğini bildirmiĢ, süreci takip edileceğini
sözlerine eklemiĢtir.
Sn Özcan, TAA’nın eğitim müfredatının standardizasyonu için çalıĢmaların sürdürüldüğünü, bu
bağlamda bu projenin çok faydalı bir kaynak olduğunu vurgulamıĢtır. Projenin uzatma alması
halinde, meslek içi eğitimler için oldukça kapsamlı olarak hazırlanan eğitim modüllerinin
sadeleĢtirilerek aday hakim ve savcıların meslek öncesi eğitimlerinde uygulanabilir hale
getirilmesi çalıĢmalarının yapılmak istendiğini açıklamıĢtır.
AK Proje Yöneticisi Sn Ceren Güven Güres, zeyilname onay sürecinin çok teknik ve vakit alan
bir süreç olması sebebiyle, proje ortaklarının talepleri de alınmıĢken yaz dönemine girilmeden
önce, Delegasyon ve MFĠB’nin yeĢil ıĢık vermesi halinde, bir an önce hazırlıklara baĢlanması
gerektiğinin altını çizmiĢtir. Sayın Güres, uzatma ile ilgili haberin Eylül – Ekim aylarında gelmesi
durumunda, gerekli değiĢiklikleri yapacak ve eĢ zamanlı olarak proje faaliyetlerini yürütecek
sürenin kalmayacağını da katılımcılarla paylaĢmıĢtır.
Sn Bağcı, projenin somut çıktıları itibariyle en umut verici projelerden birisi olduğunu, dolayısıyla
bu çıktıların artırılması gerektiğini ve projenin uzatılması gerektiğini yinelemiĢtir. Sn Bağcı teknik
zorlukların biran önce aĢılması amacıyla uzatma sürecinin bir an önce baĢlatılması gerektiğini
ifade etmiĢtir.
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Sn Akça, Sn Lemonde ’un yerine baĢka bir uzmanın alınıp alınmayacağını sorusunu yönelterek,
zeyilname sürecinde ilave aktivite talebi olması halinde, proje fiĢinde değiĢiklik yapılması
gerekeceği bilgisini vermiĢtir.
Sn MüĢteidzade, projenin uzamadan, Aralık ayına kadar devam etmesi halinde yeni uzman
alınmayacağını; uzaması halinde AK seçim komitesi tarafından seçilen ve hâlihazırda rezervde
yer alan ikinci aday temasa geçilebileceğini bildirmiĢtir.
Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Sn. Ramazan Gürkan, TAA tarafından önerilen
modüllerin sadeleĢtirilerek meslek öncesi eğitimler için hap modül haline getirilmesinde kısa
dönemli uzmanlarla çalıĢılmasının daha faydalı olacağını belirtmiĢtir. TBB tarafından önerilen
ilave seminerlerde de uzman avukatlarla çalıĢılabileceğini ifade ederek, bu bağlamda yeni bir
uzun dönemli uzmanla sözleĢme yapılmasının gerekli olmayabileceğini eklemiĢtir.
5- GerçekleĢtirilen ve gelecek proje faaliyetlerinin sunumu
Sn Gürol son YK toplantısından bu yana projenin birinci ve ikinci bileĢeni kapsamında
gerçekleĢtirilen Ġtalya çalıĢma ziyareti, ġubat-Mayıs döneminde düzenlenen eğitici eğitimleri
hakkında bilgi vermiĢtir. Bu kapsamda, eğitim modüllerinde uzmanlar tarafından son
değiĢikliklerin yapıldığı, bu sürecin Haziran sonu itibariyle tamamlanması ve yaz döneminde
basım çalıĢmalarının yapılmasının planlandığı bilgisi verilmiĢtir. Basım iĢlerini müteakiben Ekim
ayında aday hakim-savcılara aĢamalı eğitim verilmesi amacıyla gerekli hazırlıklara baĢlandığı
ve bu seminerlerde kısa dönemli uzmanların süpervizörlük yapacağı bildirilmiĢtir. Sn Gürol,
Projenin uzatılması halinde mevcut modüllerin gönüllü eğiticilerle meslek içi eğitimlerde Türkiye
genelinde yaygınlaĢtırılması önerisinde bulunmuĢtur.
Sn Güres, yargı sektöründe son dönemde yaĢanan değiĢikliklere rağmen proje faaliyetlerinin
hiçbir aksamaya uğramadan sürdürülmesi bağlamında baĢta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm
proje ortaklarına AK adına teĢekkürlerini sunarak, YK üyelerine geride bırakılan üç ay zarfında
kaydedilen ilerleme ile Projenin üçüncü ve dördüncü bileĢeni hakkında bilgi vermiĢtir. 3. BileĢen
kapsamında, taslak kanun çalıĢmasının Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere hazır
olduğunu, altı farklı ülkenin adli yardımlaĢma rehber kitabının Türkçe’ye çevrildiğini, rehber kitap
hazırlığının Haziran ayı bitmeden tamamlanmasının öngörüldüğü bilgilerini aktarmıĢtır. Gelecek
dönemde rehber kitap basıldıktan sonra irtibat hakim-savcıları ve yazı iĢleri müdürleri için
bölgesel seminerler yapılacağı, aynı zamanda taslak kanunun basılıp yaygınlaĢtırılması ile ilgili
AĠHM içtihatlarının basılmasının planlandığı bilgisini vermiĢtir.
4. bileĢen kapsamında ise yerli-yabancı uzmanların ve avukatların çalıĢmaları sonucunda
savunma etiği, savunma stratejisinin belirlenmesi ve dilekçe yazma, adli yardım ve avukatın
soru sorması konulu 4 kitapçığın hazırlanarak, 7000 kopya olarak basıldığı bildirilmiĢtir. Basım
iĢlerini müteakiben, kitapçıkların tanıtılması amacıyla Erzurum, Ġzmir ve Antalya’da bölgesel
seminerler düzenlendiği, kalan seminerlerin Eylül-Ekim döneminde tamamlanacağı ifade
edilmiĢtir. Söz konusu kitapların avukatlar tarafından oldukça talep gördüğü, projenin uzaması
halinde, bu kitapçıkların daha fazla sayıda avukata ulaĢtırılmasını sağlanabileceği belirtilmiĢtir.
Bu bileĢen kapsamında ekstra bir faaliyet olarak, kitapçıkları hazırlayan uzmanlarla stüdyo
ortamında soru-cevap Ģeklinde mülakat yapılması ve bu mülakatların online olarak
yayınlanması planlanmıĢtır.

4

TBB Uluslararası ĠliĢkiler ve AB Sorumlusu Sn Murat Yalkın, Ankara’da düzenlenecek son
avukat seminerinin daha fazla katılımcı ile bir kapanıĢ etkinliği gibi yapılmasını önermiĢtir.
Yapılan seminerlerde alınan geribildirimler ıĢığında iki konuda daha kitapçık hazırlanması
talebinin ortaya çıktığını, sayısı Türkiye genelinde 82.000 olan avukatlardan olabildiğince
fazlasına ulaĢılabilmesi için faaliyet sayısının arttırılmasına elzem Ģekilde ihtiyaç olduğunun
altını çizmiĢtir.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Sn Seyfullah Çakmak, özellikle eğitimlerde aktif rol alan, iyi
performans gösteren, eğitim becerileri iyi olan kiĢilerin gelecek eğitimlerde değerlendirilmesi
konusunda önerilerde bulunmuĢ; bu bağlamda uzmanlardan alınan geri dönüĢüm formları
değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. Ayrıca eğitim modüllerinin online olarak geliĢtirilmesi
ve yayınlanması konusunda da görüĢ bildirmiĢtir.
Sn Lemonde, görevinden istifa etmesinin nedenlerini açıklamak istediğini ifade etmiĢtir. Son
dönemde ceza adaleti sektöründe yapılan değiĢiklikleri uygun bulmadığını, ancak bu durumda
sadece tavsiyelerde bulunabileceğini ve mevcut durumun iyileĢtirilmesinin Türk halkının
kararına bağlı olduğunu vurgulamıĢtır. Kendisinin Türk yargı mensuplarına ders vermek gibi bir
niyeti olmadığını, her yargı sisteminin kusurları olabileceğini ve AK üyesi her üye devletin
genellikle Türkiye ile aynı gerekçelerle AĠHM tarafında mahkum edildiğini ifade etmiĢ, insan
haklarına saygını sonsuz bir mücadele olduğunu sözlerine eklemiĢtir. Sn Lemonde Türkiye’de
son 10 yılda memnuniyet verici pek çok reform yapıldığını ancak bu reform sürecinin son 10 y
10 ayda yaĢanan değiĢikliklerle baltalandığı düĢüncesinde olduğunu ifade etmiĢ ve bu son
reformların ne Avrupa standartlarına uygun olduğunu ne de ceza adalet sisteminin düzgün bir
Ģekilde iĢlemesine katkıda bulunacağını söylemiĢtir. Yine de projenin özellikle eğitim bileĢeni
kapsamında yapılan çalıĢmaların gelecekte olumlu bir miras bırakabileceğini ekleyerek, ihtiyaç
değerlendirme raporunun ceza adaleti sisteminin geliĢtirilmesine katkı sağlayacak bir kamuoyu
münazarasını ateĢlemesini umduğunu belirtmiĢtir.
Sn Bağcı, Sn Lemonde tarafından yapılan açıklamaların bir kısmına katılmadıklarını ancak yine
de saygı duyduklarını, değerlendirme raporunda yer alan tavsiyelerden bazılarının - özel yetkili
mahkemelerin lağvedilmesi – hayata geçirildiğini belirtmiĢtir.
5- Bir sonraki Yürütme Kurulu toplantı tarihinin belirlenmesi
Bir sonraki YK toplantısının 9 Eylül 2014 tarihinde saat 14.30’da Adalet Akademisinde
düzenlenmesine karar verilmiĢtir.
6- Sonuç ve KapanıĢ
Bağcı, YK üyelerine katkılarından dolayı teĢekkür ederek, toplantıyı sona erdirmiĢtir.
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7- Kararlar ve takip edilmesi gereken konular
-

Uzun dönem uzman Marcel Lemonde tarafından hazırlanan ihtiyaç değerlendirme
raporunun, mümkün olan en kısa sürede AB Delegasyonu’ndan cevabi mektubu alarak
yayımlanmasına tüm katılıcıların ortak görüĢü ile karar verilmiĢtir.

-

Proje süresinin uzatılması konusunda AB Delegasyonu, Brüksel’den gelecek cevabı en
kısa sürede proje ortaklarına bildirecektir. Cevabın olumlu olması halinde zeyilname ile
ilgili hazırlık sürecinin ivedilikle baĢlatılmasına karar verilmiĢtir.

-

Uluslararası adli yardımlaĢma kanununun Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne sevk edilmesi
ve müteakiben kanunlaĢma süreci takip edilecektir.

-

TAA eğitim modüllerine iliĢkin görüĢ ve önerilerini belirlenen süre içinde AK Proje ekibine
gönderecektir.

-

Uzmanlar tarafından modüllere son hali verildikten sonra AK proje ekibi tarafından
modüllerin basılması için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır. Bu sürecin yaz sonu itibariyle
tamamlanması sağlanacaktır.
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EK I- TOPLANTI GÜNDEMĠ
14:30 – 16:30
1- Toplantı açılıĢı ve açılıĢ konuĢmaları
Toplantı BaĢkanı: Sn. Basri BAĞCI,- Adalet Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı
Sn Pınar BAġPINAR,- Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi BaĢkan Yardımcısı

2- 6 ġubat 2014 tarihinde düzenlenen 7. Yürütme Kurulu toplantı tutanaklarının kabulü

3- Ġhtiyaç değerlendirme raporuna dair geliĢmelerin paylaĢılması
Sn Mahir MÜġTEIDZADE, Proje Yöneticisi, Avrupa Konseyi ve Sn Marcel LEMONDE, Uzun
Dönem Uzman, Avrupa Konseyi

4- Proje ortakları ile ilgili ortaya çıkan son geliĢmeler; projenin sürdürülebilirliği hakkında
görüĢler
Sn Senem GÜROL, Sn Ceren GÜVEN GÜRES ve Sn Mahir MÜġTEIDZADE

5- GerçekleĢtirilen ve gelecek proje faaliyetlerinin sunumu
Sn Senem GÜROL, Kıdemli Proje Yöneticisi, Avrupa Konseyi
Sn Ceren GÜVEN GÜRES, Kıdemli Proje Yöneticisi, Avrupa Konseyi

6- Bir Sonraki Yürütme Kurulu Toplantı tarihinin belirlenmesi

7- Sonuç ve KapanıĢ
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EK II- KATILIMCI LĠSTESĠ
Basri Bağcı

MüsteĢar Yardımcısı

Metin Kıratlı

Ceza ĠĢleri Genel Müdürü

Ali Öztürkmen

CĠGM Genel Müdür Yardımcısı

Ramazan Gürkan

CĠGM Tetkik Hakimi

Mehmet Tuncer

CĠGM Tetkik Hakimi

Metin Tepe

ABGM Daire BaĢkanı

Nuran Köylü

ABGM Tetkik Hakimi

Müjgan Karyağdı

Genel Sekreter Yardımcısı

Ġdris Berber

Tetkik Hakimi

Ġlyas Pehlivan

UHDĠGM Daire BaĢkanı

Yasemin Duru Özcan

Hakim

Ġbrahim Acarlı

Hakim

Gökhan Karaköse

Daire BaĢkanı

Adalet Akademisi
Adalet Bakanlığı

Ali Murat Erkoç

Tetkik Hakimi

Adalet Bakanlığı

Fatih Cemal KĠPER

J.Yarbay

Jandarma Genel Komutanlığı

AyĢe ġimĢek

AB Proje ĠĢlemleri Md. Yrdc.

Jandarma Genel Komutanlığı

Sabri Çepik

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Yalkın

AB Merkezi Sorumlusu

Bülent Yücetürk

BaĢkan Yardımcısı

Attila Ayata

Emniyet Amiri

Süleyman Uysal

Komiser Yardımcısı

Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü

Seyfullah Çakmak

Cumhuriyet Savcısı

Yargıtay

AyĢe Nur Önsoy

Sektör Sorumlusu

AB Türkiye Delegasyonu

Burcu Akça

Kalite Güvence Kontrolörü

MFĠB

Pınar BaĢpınar

BaĢkan Yardımcısı

Avrupa Konseyi

Marcel Lemonde

Proje Uzun Dönem Uzmanı

Avrupa Konseyi

Mahir Mustahidzade

Proje Koordinatörü

Avrupa Konseyi

Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
HSYK
HSYK
Adalet Bakanlığı
Adalet Akademisi

Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
YARSAV
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Senem Gürol

Proje Kıdemli Yöneticisi

Avrupa Konseyi

Ceren Güven Güres

Proje Kıdemli Yöneticisi

Avrupa Konseyi

Güniz Gürer

Proje Yöneticisi

Avrupa Konseyi

Zeynep Güllü

Proje Dil Asistanı

Avrupa Konseyi

BaĢak MaraĢlıoğlu

Proje Asistanı

Avrupa Konseyi

Sinan Sülük

Stajyer

Avrupa Konseyi
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