
Daha İyi Yargı Derneği’nden

A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu için

9 Çözüm Önerisi

1. Hakimler Savcılar Kurulunu 

toplumun tüm kesimlerini temsil 

eden, hiçbir kişi, grup veya 

koalisyonun etki edemeyeceği, tam 

bağımsız hale dönüştürerek kaliteli 

yargı hizmeti üretimine odaklanan 

düzenleyici bir kurum olarak Adalet 

Yüksek Kurumu (“AYK”) 

oluşturmak ve tüm paydaşlarla 

sürekli olarak danışan ve tavsiyeler 

oluşturan Daimî Hukuk Şûrası ile 

güçlendirmek. 

“Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu” isimli önceki yayınımızda belirlediğimiz 

yargı sorununu temelinden çözmek amacıyla geliştirdiğimiz ve “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” 

adıyla kitaplaştırmış olduğumuz yenilikçi çözüm önerilerimizi kilit 9 ana başlık halinde kamuoyuna 

sunmaktan gurur duyarız. 

2. Yargının idaresiyle ilgili, AYK kararları 

da dahil her türlü karar ve işlemi etkin 

yargısal denetime açmak ve bu amaçla 

yargı konularında uzmanlaşmış Adalet 

Yüksek Mahkemesi oluşturmak.



3. Anayasa Mahkemesinin daire sayısını 3’e 

çıkarmak, üye sayısını 15’den 30’a artırmak, seçimlerini 

kamuoyunun katılımına açık şeffaf ve yargı denetime 

tabi tutarak kapasitesini artırmak ve siyaseten 

tarafsızlığını geliştirmek.

5. Yargı görevlerine kabul ve atamalarında tam liyakati sağlamak; yargı üst organlarına, 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine adaylık ve atamalarda kamuoyunu dahil 

ederek tam şeffaflığı, seçme ve atama kararlarını gerekçeli açık oya tabi tutup bütün aşamaları 

yargı denetimine tabi kılarak tam hesapverirliği sağlamak.

4. Hukuk mesleklerinin her biri için yönetimleri sadece meslek mensupları tarafından seçilen 

tam bağımsız yargısal meslek kuruluşları oluşturmak ve Anayasa ile güvence altına almak.

6. Ahi geleneğinin özüne 

uygun olarak yeknesak 

hukuk meslekleri kariyer 

planı oluşturmak ve insan 

kaynaklarını ihtiyaca uygun 

olarak geliştirmek ve liyakat 

esaslı olarak 

değerlendirmek. 



7. Yargı hizmet birimlerini, 

mahkemeleri ve insan 

kaynaklarını 26 kalkınma bölgesi 

bazında optimum şekilde 

dağıtmak, uzmanlıkları 

merkezlerde yoğunlaştırırken 

hizmeti halkın ayağına götürmek

8. Uyuşmazlıkları erken 

aşamada tespit ederek yargının 

iş yükünü önceden kestirmek, 

yargı kaynaklarını ileriye yönelik 

planlamak, modern uyuşmazlık 

yönetim usulleri ve dava öncesi 

dürüst ifşa ve ibraz kurallarıyla 

sulh ve uzlaşmayı teşvik 

etmek, buna rağmen yargıya 

intikal eden en karmaşık 

davaları en geç 3 - 4 ay içinde 

sonlandırmak.

Kamu görevlilerinin suçlarında idari 

amirlerinin ve kendi kuruluşlarının 

soruşturma izni vermesi şartını ilga 

etmek. 

Dokunulmazlıkları hukuk yoluyla 

güçlendirmek, yasama dokunulmazlığına 

sahip olanların soruşturmasında Adalet 

Yüksek Mahkemesini münhasır yetkili 

yapmak ve siyasi kararla dokunulmazlık 

kaldırılmasını ilga etmek.

Yargı ve kamu üst-düzey görevlilerinin 

suçlarının soruşturmasını münhasıran 

Adalet Yüksek Mahkemesine vermek.

9. Herkese karşı Hukukun üstünlüğü için: 

•

•

•


