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 Makamımıza Avukatlar ve Hukuk Büroları tarafından iletilen bilgilere göre; Adli 

Yargı’da, adli tatil dışında, izin ve rapor alan Hakimler nedeni ile duruşmaların sık sık 

ertelenmek zorunda kaldığı; Ancak en önemlisi Mahkeme Hakimi izinli ya da raporlu olduğu 

durumlarda duruşmaların yapılması yerine Mahkeme Kalemleri tarafından Avukatlardan 

mesleki mazeret vermelerinin istendiği ve bu hale göre de duruşmaların ertelenmesinin 

müsebbibinin avukatlar olarak gözüktüğü ve Avukatların müvekkillerine karşı zor durumda 

kaldığı; Mazeret vermeyen Avukatların saatlerce Mahkeme’ye geçici Hakim atanmasını 

beklemek zorunda kaldığı gözlenmektedir. 

 

 Yargıda adli tatil uygulamasının en önemli nedenlerinden biri adli ara verme dışında 

Mahkemelerdeki işlerin aksamaması, hakim ve savcıların yıl içinde yıllık izin alarak işlerin 

sürüncemede bırakılmaması düşüncesidir. Ancak son yıllarda özellikle kürsü hakimlerinin 

adli tatil dışında da sık sık izin ya da rapor kullanması nedeni ile duruşmalar ertelenmektedir. 

Bu durumlarda Mahkemelere geçici görevlendirilen Hakimlerin kendi işlerinin de yoğun 

olması nedeni ile geçici görevlendirildikleri Mahkemelerde yeterli performansı 

gösteremedikleri ve üstüne Avukatlardan mazeret toplanma yoluna sıkça başvurulduğu 

görülmektedir. Bu durum öncelikle yargının gecikmesine neden olmakta, işler bitmemekte , 

dosyalar birikmekte ve avukatları da zor durumda bırakmaktadır. 

 

 İşin özünde Yargıda liyakat ve başarıya göre mesleğe kabul , meslekte tayin ve 

meslekte ilerleme yerine siyasal mülahazaların esas alınması yargıdaki işleyişi de kilitlemeye 

başlamıştır.  

 

 Adalet anlayışında; hukukun ve yasaların eksiksiz işlemesi, zamanında karar alınması, 

adil ve tarafsız karar verilmesi ve verilen kararın hızla uygulanması en önemli ve en dikkat 

edilmesi gereken hususlar olmalıdır.  

 

 Bu bağlamda;  

 

1-  Yargının işleyişinin hızlandırılması için ne gibi iş ve işlemler yapmayı düşünüyorsunuz ? 

 

2- Mahkeme Hakimlerinin olur olmaz zamanda izin alması veya rapor kullanması konusunda 

her hangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz ? 

 

3- Mahkeme Hakiminin izinli ya da raporlu olduğu durumlarda Mahkeme Kalemleri 

tarafından Avukatlardan mesleki mazeret toplanmaya çalışılması hakkında ne yapmayı 

düşünüyorsunuz ? 

 

4- Adliyelerdeki sorunların çözümü noktasında Baro Başkanları’nın da Adli Yargı Adalet 

Komisyonu içinde yer alması sorunların çözümü noktasında önemli bir adım olmayacak 

mıdır? Bu konuda her hangi bir girişimde bulunulacak mıdır?  

 


