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GİRİŞ 

Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül 2020’de 
“Memleket Hareketi” olarak “halk için halkla birlikte 
siyaset” diyerek yola çıktık. Memleket Partisi, ülkenin her 
yanında gönüllü olarak harekete geçen kitlelerin inancı, 
isteği ve güveni sonucunda doğdu. Siyasete inancını 

yitirmiş, siyasetten dışlanan herkes için bir umut oldu. 

Partimiz, toplumsal sorunları çözme kapasitesine sahip, 

doğru politikaları kararlılıkla ve cesaretle uygulayacak bir 

iradenin vücut bulmuş halidir. Layık olmadığı şekilde dar 

bir alana hapsedilen halk iradesinin kendisiyle birlikte 

akacak bir mecra bulmasıdır. Kurumaya yüz tutmuş farklı 

nehirleri yeniden coşturacak ve maviliklerde buluşturacak 

bir hayata geçirme kudretidir. 

Köklerimizi Cumhuriyetimizin anti-emperyalist, kamucu, 

halkçı, devrimci ve laik dünya görüşünden alıyoruz. 

Gövdemizi çağdaş, demokratik ve bilimsel dünyanın 

evrensel değerleri oluşturuyor. Dallarımızdaki çiçekler ise 

Anadolu’nun hümanist ve kadim aşk bilgeliğiyle hayata 

kucak açıyor. 

-Ebedi yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
muasır medeniyet hedefi ile yol almak; 

-Terörün her türlüsünü reddetmek; 

-Dil, din, ırk, mezhep başta her türlü ayrımcılığa karşı 

çıkmak; 

-Doğaya ve çevreye saygılı olmak; 

-Siyasetten rant elde etmeye dur demek; 

-Kadına şiddete  ve çocuk istismarına tavizsiz olmak 

duruşumuzu belirliyor ve bu altı ilke yolumuzu aydınlatıyor. 
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“Anavatan, Yavruvatan, Mavivatan, Gökvatan bir bütündür, 

parçalanamaz!” kararlılığıyla yüreklerimiz atıyor. 

Ülkesine bağlı, milli egemenliği esas alan, toplumun 

değerleriyle barışık kadrolarımız halkın iktidarını kurmak 

ve halka hizmet için gün sayıyor. 

Partimiz, “Cumhuriyetçi Demokrat” bir felsefeyi 

benimsemektedir. Cumhuriyetçi demokrasi anlayışıyla, 

anayasal devleti, temel hakları, kuvvetler ayrılığını, 

düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü, çoğulculuğu, 

toplumsal örgütlenmeyi, kadın haklarını, farklı yaşam 

tarzlarına saygıyı, ekonomik ve sosyal hakları korumayı, 

yereli güçlendirmeyi içeren laik demokratik bir cumhuriyeti 

amaçlamaktayız. 

Milli iradeyi hâkim kılacak, “Halkın Yönetimi”ni 

kuracağız. Yüce Meclis’i yasama ve denetleme yetkisini 

kullanan, temsilde adalet ilkesinin gerçekleştiği kurum 

olarak güçlendireceğiz. Yargıyı tarafsız ve bağımsız 

kılacağız. 

Planlı Demokratik Ekonomi, 3D Devlet Modeli, Mavi-

Yeşil Politikalar, Hayal Kurduran Nitelikli Eğitim 

Sistemi, Dayanışmacı/Bölüşümcü   Sosyal    Refah    Ağı,   

Cumhuriyet Sözleşmesi ile ülkemize umut olacağız. 

“Planlı Demokratik Ekonomi”, dar çıkar çevrelerinin 

değil, geniş halk kesimlerinin tercihlerini göz önüne alan, 

katılımcı, sürdürülebilir ve kalkınma odaklı bir yönetimi 

ifade etmektedir. Ülkemizin üretici güçlerine yol 

gösterecek uzun dönemli kalkınma planları yaparak, onları 

kuralsız ve haksız rekabete dayalı, siyasi patronaj ilişkileri 

ile işleyen ekonomik sistemden kurtaracağız. Kurumların 

kendilerini değişen ve gelişen koşullara uygun olarak 

yenileyebilmelerini sağlayacağız. Endüstri 5.0 ve Toplum 

5.0 devrimlerinin 
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ilkelerini evrensel ölçütler olarak koyacağız. Bu ölçütlere 

yerel birikimlerimizi ve deneyimlerimizi katacağız. 

Kamu yönetimi için benimsediğimiz Dürüst, Dijital, 

Denetlenen (3D) devlet modelimiz ile yolsuzlukları 

önleyecek, devletin her türlü eylem ve işlemini yargının, 

yasamanın, kamuoyunun denetimine açacak, hayatı 

kolaylaştıracak; üretim, ulaşım, iletişim, eğitim, sağlık, 

güvenlik altyapısını güçlendirecek, kırsal-kentsel gelişim 

farkını azaltacak, kentleri yaşanabilir kılacağız. Tüm atama 

ve hizmet içinde yükselmelerde liyakati temel alacağız. 

Vatandaşların devlete tekrar “güven” duymasını 

sağlayacağız. Dijitalleşmeyi, bireylerin hayatını 

denetlemek, özgürlüklerini sınırlamak için değil, hayatı 

kolaylaştırmak, mal ve hizmet üretmek, büyük ve güvenilir 

veri sağlamak ve teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek 

için demokratik bir araç olarak kullanacağız. 

Kamu öncülüğünde tarım ile gıda, ulaşım, sağlık, su ve 

enerji kaynakları, ekolojik işletmeler alanlarında bütüncül 

ve akıllı bir dönüşüm başlatacak; üretim, istihdam, refahın 

adil dağılımı konularında özel sektör, yerel yönetimler ve 

üçüncü sektörle birlikte çalışacağız. Ekolojik bütünlüğü 

korumayı amaçlayan “Mavi-Yeşil Politikalar” üreteceğiz. 

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan depreme 

hazırlıklı olmayı hedefleyen bir afet yönetimi politikası 

oluşturacağız. 

Fırsat eşitliğine dayalı, ücretsiz ve kesintisiz, bilimsel, 

çağımızın teknolojik gelişmeleriyle uyumlu, gençlere 

hayal kurduran ve hayallerini gerçekleştirme imkânı veren 

nitelikli bir eğitim modellemesi için seferberlik başlatacağız. 

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştireceğiz. 
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Küresel eşitsizlik olgusu nedeniyle en çok zararı sosyal 

refah devleti görmüştür. Sosyal yurttaşlık anlayışı 

çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan her yurttaşımıza sosyal 

güvence sağlayacak, eğitim ve sağlık hizmetlerinde 

kamucu anlayışı benimseyeceğiz. Kimsenin açlıktan, 

yoksulluktan, işsizlikten dolayı sosyal ve insani felakete 

sürüklenmediği “Dayanışmacı/Bölüşümcü Sosyal Refah Ağı” 

nı sivil toplum ve yerel yönetimlerle birlikte oluşturacağız. 

Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve kuruluş ilkelerini 

benimseyen yeni, sivil ve özgürlükçü bir “Cumhuriyet 

Sözleşmesi” ile toplumsal barışı sağlayacağız. Her türlü 

dinsel, mezhepsel, etnik kimliğin üzerinde yer alan, 

bütünleştirici ulus anlayışını sahipleneceğiz. “Yarınlar 

hepimizin!” anlayışıyla toplumun mutsuzluğunu, sisteme 

duyduğu güven bunalımını, gelecek kaygısını aşacak, 

insani gelişmişlik endeksinde üst sıralarda yer alarak özgür 

bir ülke olacağız. 

Böylece Türk Milleti olarak; “Barışacağız, Bölüşeceğiz, 

Büyüyeceğiz!” 

SLOGANIMIZ MAVİ 

Hayalimiz toplumsal barış ve mutluluğumuzun gökyüzü 

enginliğinde, toplumsal adaletimizin deniz duruluğunda 

MAVİ olduğu bir Türkiye’dir. 

Partimiz, büyük Türk Milleti’nin zorlukları ve engelleri her 
zaman aşmasını bilmiş çelikten iradesinin yansımasıdır. 
Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara MEMLEKET-
ADALET- VİCDAN-İŞ (“MAVİ”) ekseninde verilen aydınlık 

yanıttır. 



10  

 

Memleket Partisi, el birliğiyle, yürek birliğiyle, akıl birliğiyle 

bir uygarlık hikâyesi yazmak üzere siyaset sahnesinde 

yerini almıştır. 

Bizler yürekli, onurlu insanların yaşadığı, mutlu, barış 

içinde ve adil bir memleketin hayalini canlandıracağız; o 

hayal için hep birlikte çalışacağız ve halkımızla birlikte; 

GELECEĞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ! 
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ADALET, HUKUK, YARGI 

Ülkemizin bugün yaşadığı en temel sorun, toplumun 

adalete, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığına olan güven 

kaybıdır. Bu güvensizlik ekonomik ve sosyal sorunları da 

derinleştirmektedir. 

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
 

-Hukuk devletinin temel hedef ve ilkelerinin özüne geri 

dönecek, hukukun üstünlüğü ilkesini ve insan haklarına 

saygı anlayışını yeniden hâkim kılacağız. 
 

-Toplumun, bireylerin, kamu görevlilerinin ve kamuoyunun 

insan hakları, temel hak ve özgürlükler konusunda 

farkındalığını artıran projeler geliştireceğiz. 
 

-İnsan hakları kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının 

etkinliğini artıracağız. 
 

-Din ve vicdan özgürlüğünü en geniş anlamda sağlayacağız. 
 

-Dil, din, mezhep, etnik kimlik, cinsiyet, siyasi düşünce 
temelli ayrıştırıcı eylem ve söylemlerle mücadele edeceğiz. 

 

-İşkence ve kötü muameleye asla taviz vermeyeceğiz. 
 

-İfade ve basın özgürlüğünü teminat altına alacağız. 
 

-Toplantı ve örgütlenme hakkının kullanımı önündeki 
engelleri kaldıracağız. 
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YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE ADİL YARGILANMA 
HAKKI 

 

-Partili Cumhurbaşkanı’nın erklerin işleyişi üzerindeki 

müdahalesine son vereceğiz. Kuvvetler ayrılığını tesis 

edeceğiz. 

 

-Cumhurbaşkanı Kararları ve Cumhurbaşkanlığı 

Kararnameleri ile yasamanın görev ve yetki alanına 

müdahale edilmesi sonrasında kuvvetler ayrılığının fiili 

varlığından bahsetmek zorlaşmıştır. Kanun ile yapılması 

gereken hukuki düzenlemeler, kararnamelerle ve hatta 

yönetmelik gibi normlar hiyerarşisinde çok daha alt sırada 

bulunan düzenleyici işlemlerle gerçekleştirilir 

halegelmiştir. Hukuk devleti ilkesine temelden aykırı olan 

bu müdahalelere son vereceğiz. 
 

-Yargı örgütünün ve adalet sisteminin verimlilik ilkesi 
gereğince yeniden yapılanmasını sağlayacağız. 

 

-Kanun yapma sürecinde sivil toplum kuruluşlarının ve 

kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının görüşlerini 

alacağız. 
 

-“Torba Kanun” gibi kanun yapma tekniğine uygun 

olmayan süreçlere son vereceğiz. 
 

-Yargı kararlarına uyulmaması veya kararların hayata 

geçirilmesinin engellenmesi hallerinde sorumlulara 

uygulanacak müeyyideleri yeniden düzenleyeceğiz. 
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-Bağımsız yargı, tarafsız yargılamanın olmadığı bir 

sistemde hukukun üstünlüğünden söz edilemez. Mevcut 

Hâkimler Savcılar Kurulu yapısında düzenlemeye 

gideceğiz. Yürütme ve yasama organlarından bağımsız, 

siyasi olarak tarafsız, hâkimlik teminatı sağlayan ve etkili 

denetim yapan “Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu” 

oluşturacağız. 
 

-Başta yüksek mahkemeler olmak üzere tüm 

mahkemelerin tarafsızlığı ve bağımsızlığının teminat 

altına alınması şarttır. Şeffaf ve liyakate dayalı atama 

sistemlerini geliştireceğiz. Hâkim ve savcılardan oluşan 

adli personel sınıfı için mesleğe alma, atama, ilerleme, 

terfi ve görevden uzaklaştırmalarda siyasetin etkisini 

kaldıracağız. Hâkim ve savcıların özlük işlerinin, 

kararlarına karşı yargı yolu açık olan Yüksek Kurul 

tarafından yürütülmesini sağlayacağız. 
 

-Hâkimlik ve Savcılık teminatlarını ayırarak yeniden 

düzenleyeceğiz. Hâkimlik teminatı, hukuk devletinin 

esaslarından olup adaletin dağıtılması, hâkimlerin 

kanunları bilgilerine ve vicdanlarına dayanarak, siyasi 

baskı ve etkiden uzak uygulaması ile amacına ulaşabilir. 

Siyasi tesir ve baskı altında hareket eden mahkemeler 

adaleti sağlayamaz, toplumun temelini oluşturan adalet 

ideali sarsılır, haklara güven kalmaz, hürriyet ve eşitlik gibi 

Anayasal haklar yok olur. Bu nedenlerle Hâkimlik ve 

Savcılık teminatlarını koruyacak gerekli değişikliklerin 

Anayasa’ya aktarılmasını amaç edinerek, hâkim ve 

savcıların görev ve coğrafi teminatını sağlayacağız. 
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-Hâkim ve savcıların yükselmesinde; görevleri sırasındaki 

karar ve işlemlerine karşı İstinaf Kanun Yolu, Yargıtay, 

Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin olumlu/olumsuz 

kararlarının da etkili olacağı bir sistem uygulayacağız. 
 

-Hâkim ve savcılığa geçişten önce hâkim/savcı 

yardımcılığı ara statüsünde tecrübe kazanılmasını ve 

performansın yeterli olması halinde sınav ile hâkim-

savcılığa geçişi sağlayacağız. 
 

-Hâkim ve savcıların meslek içi performans 

değerlendirmesinin sürekli yapılması, objektif kıstaslara 

dayalı ve önceden belirlenmiş performans kriterlerine göre 

başarılı olamayan hâkim ve savcıların meslek içi eğitime 

alınması ve sınava tabi tutulması yönünde kanuni 

düzenlemeler getireceğiz. 
 

-Adli ve İdari Yargı Hâkimlik Savcılık sınavlarında siyasi 

etkileri önleyeceğiz. Mülakatların görüntü kayıtlarının 

alınmasını sağlayacak, objektif kriterlere göre adil bir 

sistem kuracağız. 

AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR 
 

Hukuk devletinin en önemli koşulu bağımsız yargı, 

yargının olmazsa olmaz koşulu savunma ile birlikte anlam 

kazanmaktadır. Adaletli bir yargılamanın varlığı, hukuk 

devletinin ve adil yargılanma hakkının gereği olarak ancak 

avukatların yargılama sürecine etkin katılımı ile 

sağlanabilir. Bağımsız ve tarafsız yargının kurucu 

unsurlarından savunmayı temsil eden

 avukatlar, adaletin 
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yerini bulmasına katkı sağlayarak toplumsal barışın 

korunmasına ve devamına hizmet etmektedirler. 
 

-Baroların siyasallaştırılması amacına hizmet eden “çoklu 

baro” ve delege sayılarına ilişkin düzenlemeleri tekrar ele 

alarak düzelteceğiz. 
 

-Baroların bağımsızlığı ve etkinliği, baro yönetimlerinin 

baroların kuruluş amacına uygun faaliyet göstermeleri ile 

sağlanabilir. Avukatların Baro ve Barolar Birliği 

yönetimlerini her an denetleyebilme ve genel kurula davet 

edilebilme hakkının güçlendirilmesini sağlayacağız. 
 

-Avukatın seçkinliği ve üstün nitelikler taşıması hem 

kamunun hem de yargının beklediği bir husustur. Sadece 

temel hukukî konularda eğitim almış olmak, bir mesleği 

yürütmek için yeterli değildir. Meslekî açıdan yetkinlik, 

stajyerlik gibi özel eğitimlerin yanı sıra mesleğe girişte 

seçme ya da elemeyi de içerir. Bu nedenle, mesleğe 

kabulün ön koşulu olarak avukatlık sınavını uygulanır hale 

getireceğiz. 
 

-Adalet Bakanlığı tarafından avukatların yargılanmalarına 

ilişkin olarak verilen izinler çoğu zaman yeterli ve gerekli 

incelemeye tâbi tutulmaksızın çok hızlı bir şekilde 

gerçekleşmektedir. Avukatların adil yargılanma hakkının 

zedelenmesini önleyecek şekilde düzenlemeler 

yapacağız. 



28  

 

-Kamu avukatlığı müessesesinin daha geniş bir yasal 

güvenceye kavuşmasını ve yetkilerinin genişletilmesini 

sağlayacağız. 
 

-Zorunlu müdafilik sistemi, yurttaşların âdil 

yargılanmasının teminatıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu 

(CMK) hizmeti veren avukatlar, avukatlık asgarî ücret 

tarifesinin altında bir ücretle görev yapmaya mecbur 

bırakılmaktadır. Bu durum, zorunlu müdafiliği bir angarya 

haline getirmektedir. Yurttaşların kaliteli ve etkili müdafi 

hizmetinden yararlanması ilkesi gereğince, CMK ücret 

tarifesini yürürlükten kaldırarak yerine avukatlık asgarî 

ücret tarifesinin uygulanması yönünde gerekli 

düzenlemeleri yapacağız. 
 

HUKUK EĞİTİMİ 

 
-Hukuk Fakülteleri’nin sayıları kontrolsüz biçimde 

artmıştır. Hukuk Fakültelerindeki eğitim kalitesinin 

artırılması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. 
 

-Hukuk Fakültesi eğitimi devam ederken, öğrencilerin 

mahkemeler, savcılıklar, avukatlık büroları, tahkim 

merkezleri gibi yargılama faaliyetleri içerisinde yer alan 

birimlerde daha sık bulunmalarını sağlayarak meslek 

seçimi öncesi deneyim kazanmalarına fırsat tanıyacağız. 
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ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA 

 
-Arabuluculuk mesleğinin geliştirilmesi, uzman 

arabulucuların yetiştirilmesi, sistemin arabuluculuk 

ruhunauygun işlemesi için gerekli düzenlemeleri 

yapacağız. 
 

-İdarenin taraf olduğu arabuluculuk başvurularında; 

idareyi temsilen müzakerelere katılan komisyonlara kamu 

yararı gözetilerek tereddütsüz karar verebilme yolunu 

açacağız. 
 

-Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından uzlaşma 

sürecinde görev alan uzlaştırmacıların nitelik ve eğitimine 

önem vereceğiz. Uzlaştırma müzakereleri sırasında 

tarafların hak kaybına uğramasını önleyici düzenlemeler 

getireceğiz. 

YARGIDA İŞLEYİŞ 
 

Bağımsız, tarafsız ve etkili bir adalet mekanizması ile 
vatandaşın yargıya olan güvenini yeniden tesis edeceğiz. 

 
-Yargı hizmetlerinde hesap verilebilirliği ve şeffaflığı en 
üst düzeyde sağlayacağız. 

 

-Maddi açıdan erişilebilir hukukun sağlanabilmesi için 

yargı harcı ve peşin harç müesseselerini yeniden 

düzenleyerek, uygulamaya yönelik iyileştirmeler 

yapacağız. Adli Yardım Kurumu’nu, yurttaşın 

ulaşabileceği ve fayda sağlayan bir yapı haline getireceğiz. 
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-Gecikmeye neden olan unsurları tespit ederek, yargılama 

sürelerinin uygun ve öngörülebilir olması için 

düzenlemeler yapacağız. 
 

-Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Sesli ve 

Görüntülü Bilişim Sistemindeki (SEGBİS) mevcut 

aksaklıkları gidererek, yargıda dijital teknolojilerin etkin 

kullanımını sağlayacağız. 
 

-Duruşma, ön inceleme ve tanık dinlenmesi gibi 

aşamaların özünden uzaklaşarak yargılama sürelerinin 

uzamasına yol açmaması için gerekli düzenlemeleri 

yapacağız. 
 

-Adil yargılanma hakkı ihlaline neden olan mevzuat ve 

uygulama temelli aksaklıkları ortadan kaldıracağız. 

 

-Çocuk istismarı, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin 
önlenmesine yönelik koruma tedbirlerini geliştireceğiz. 

 
-Çocuk suçluların cezalarının, ıslah amacına uygun 
olarak, çocuk eğitim evlerinde infazı yönünde çalışmalar 
yapacağız. 

 
-Cezaevlerinde eğitim hizmetlerini iyileştirecek, ıslaha 
yönelik etkili çalışmalar yürüteceğiz. 

 

-Ceza İnfaz Kurumları’nın standartlarının sürekli 

denetimini sağlayacak, tutuklu ve hükümlülerin sağlık 

hizmetlerinden faydalanmaları sırasında yaşadıkları 

sorunları çözeceğiz. 



31  

 

-Yakalama ve gözaltı uygulamalarının ve üst beden 

aramalarının insan onurunu zedelemeden yerine 

getirilmesini sağlayacağız. 
 

-Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) düzenlenen 

hâkimin sulha teşvik zorunluluğunu işlevsel hale getirerek, 

sulha teşvikin etkin olmasını sağlayacağız. 
 

-Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) nedeniyle yapılan 

yargılama sonucu, verilen beraat kararı kesinleştiği halde 

hakları iade edilmeyen yurttaşlarımızın yasal olarak 

haklarının iadesi ve zararlarının tazmini için gerekli 

çalışmaları yapacağız. 
 

-CMK’da yer alan “koruma tedbirleri”nin 

uygulamadaamacını aştığı görülmektedir. Koruma 

tedbirlerinin kişi özgürlük ve güvenlik hakkını ihlalini 

engelleyici çalışmalar yapacağız. 
 

-Türk Ceza Yargılaması Sistemi’nde etkinliği artıracak 
düzenlemeler yapacağız. 

 

-Adliyeler adalet hizmetini sunmak amacıyla örgütlenmiş 

kamusal mekânlardır. Adalet hizmetinin, konumu 

bilinebilir, erişilebilir, güvenli ve işlevine uygun adliye 

binalarında yerine getirilmesini sağlayacağız. 

 
Hâkimler, savcılar ve avukatların yanında kalem 

hizmetlerinde çalışan personel ile icra müdürlükleri 

yargılama sisteminin önemli unsurlarıdır. Adalet 

mekanizmasının düzenli ve kurallara uygun şekilde 

işlemesi için ilgili birimlerde görev yapan personelin 

yetkinliğinden emin olunmalıdır. 
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-Kalem Müdürü ve İcra Müdürlerinin hukuk fakültesi 

eğitimi almış ve yapılacak olan yeterlilik sınavında başarılı 

olan kişiler arasından seçilmesini sağlayacağız. 
 

-Adalet meslek yüksekokullarının eğitim kalitesini artırıp, 
hukuk fakültelerine geçişleri düzenleyeceğiz. 

 
-Müdürlük dışında kalan diğer kalem hizmetleri ile icra 

müdürlüğü personel kadrosunun yapılacak sınav ile adalet 

meslek lisesi ve adalet meslek yüksekokulu mezunları 

arasından alınmasını sağlayacağız. 
 

-İlgili personelin mesleğe kabulünden sonra 
performanslarının düzenli denetimi için gerekli 
mekanizmaları oluşturacağız. 

 

ADLİ KOLLUK 
 

Kapsamlı ve işlevsel bir adli kolluk teşkilatının 
düzenlenmesi ihtiyacı, hukuk devleti ilkesinin doğurduğu 
sonuçtur. 

 
Adli kolluğun idari olarak Adalet Bakanlığı’na, adli olarak 

da suçun işlendiği yargı alanındaki Cumhuriyet 

Savcılarına bağlı görev yapması gerekmektedir. 

 
Adli kolluğun hukuka, insan haklarına ve ceza hukukunun 

temel ilkelerine hâkim, soruşturma ve kriminal inceleme 

teknikleri hakkında bilgi sahibi olan personel ile 

yürütülmesi önemlidir. Adli kollukta

 görevlendirilecek 



33  

yetkili personelin temel hukuk eğitimi alması süreç 

yönetiminde fayda sağlayacaktır. Adli Kolluğu İdari Kolluk 

etki ve yetkisinden çıkartacak, uzman kadrolaşma 

sağlayacağız. 



 

Not: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Not: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




