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Eğitim Dairesi Başkanlığı:(1)
Madde 20 – Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve
uygulanmasını takip etmek,
b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi
eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,(1)
c) (Mülga : 25/6/1992 - 3825/17 md.)
d) Personel eğitim merkezleri ile diğer eğitim kurum ve tesisleriyle (...) (2) ilgili işleri
yapmak,(1)
e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
––––––––––––––
(1) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
“Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “merkez ve taşra”, “ilgili” ibaresinden sonra gelmek üzere “adaylık,”
ibareleri eklenmiş; (d) bendinde yer alan “Eğitim” ibaresi “Personel eğitim merkezleri ile diğer eğitim” şeklinde
değiştirilmiştir.
(2) Bu arada yer alan "adalet meslek okulları ile" ibaresi 26/1/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle
madde metninden çıkarılmıştır.

Personel eğitim merkezleri: (1)
Madde 34/A –(Ek: 18/6/2014-6545/43 md.)
Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim gören
personel hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin adaylık,
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden
faydalanılması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları, Eğitim Dairesi
Başkanlığınca düzenlenir. Eğitim programlarının uygulanması amacıyla Bakanlıkça uygun
görülecek yerlerde Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı personel eğitim merkezleri kurulur.
Bakanlık, bu programların uygulanması için eğitim ve öğretimle ilgili her çeşit tedbiri
alır ve ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla iş birliği yapar.
Eğitime alınacak personelin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri ile eğitim
merkezlerinin sekretarya, insan kaynakları, destek, program geliştirme, ölçme ve
değerlendirme, sağlık ve güvenlik, bilgi işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon, strateji
geliştirme, dış ilişkiler, proje ve enformasyon gibi hizmetleri; bir müdür ve iki müdür
yardımcısının sorumluluğunda görev yapan yeteri kadar şube müdürlüğü ve idari personel
eliyle yürütülür.
––––––––––––––––
(1) 24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “hizmet içi
eğitim programları,” ibaresi “hizmet içi eğitim programları ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanılması uygun
görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları,” şeklinde değiştirilmiştir.

Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmış adli ve idari yargı hâkim ve savcıları
arasından; müdür yardımcıları ise hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev
yapmış ve üstün başarısı ile Bakanlık hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar
arasından muvafakatleri alınarak Adalet Bakanınca atanır.
Eğitim merkezleri şube müdürlüklerine; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev
yapan şube müdürleri, yazı işleri müdürleri, idari işler müdürleri, bilgi işlem müdürleri ile
bunlarla aynı düzeydeki görevliler arasından Bakanlıkça atama yapılır.
(…) (1) Eğitim Dairesi Başkanının talebi üzerine yetkili kurul ve organlarınca uygun
görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyesi, yükseköğretim kurumları öğretim elemanı,
adli ve idari yargı hâkim ve savcıları, noterler, meslekte fiilen on yılını tamamlamış avukatlar
ile psikolog, psikiyatr, pedagog, sosyal çalışmacılar ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda
konusunda uzman kişiler, Bakanlık tarafından ders vermekle görevlendirilebilir. Uygun
görme kararı; Yargıtay üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Danıştay üyeleri
hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu, noterler hakkında Türkiye Noterler Birliği Yönetim
Kurulu, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları hakkında Bakanlık tarafından verilir. (1)
Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, okuttukları ders sayısına göre
Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve Bütçe Kanunu hükümleri uyarınca, ders ve ek
ders ücreti ödenir.
Adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime alınacak personel, kapasite ve ihtiyaç
durumuna göre Adalet Bakanlığınca belirlenir. (2)
(Değişik dokozuncu fıkra: 24/11/2016-6763/10 md.) Yürütülecek eğitim ve öğretim
faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek amacıyla Adalet Bakanının başkanlığında,
Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı, Personel Genel Müdürü, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü, Eğitim Dairesi Başkanı, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun
Yargıtay üyeleri arasından seçeceği bir üye, Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay üyeleri
arasından seçeceği bir üye, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanı,
Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki üniversitelerin eğitim bilimleri alanında görev yapan
öğretim üyeleri arasından seçeceği bir üye, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az
on beş yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üyeden oluşan Eğitim
Kurulu kurulur. Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıl olup süresi dolan üyeler tekrar
seçilebilir. Seçimle gelen üyelerin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması hâlinde yeni
seçilecek üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Kurul yılda en az bir kez
toplanır. Başkan gerekli gördüğü takdirde Kurulu toplantıya çağırabilir. Kurulun sekretarya
hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Adalet Bakanının bulunmadığı durumlarda
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurula başkanlık eder. 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu üyelerine her toplantı için (1000)
gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak
miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir. Kurul toplantılarına alanlarında uzman kişi veya
kişiler davet edilebilir.
Personel eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve
harçlıklarına ilişkin bölümü hariç, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve
Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca işlem ve
uygulama yapılır.

Eğitim merkezleri ve Eğitim Kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve
esasları ve maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca hazırlanacak
yönetmelikle düzenlenir.
––––––––––––––––
(1) 24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Eğitim merkezlerinde” ibaresi fıkra
metninden çıkarılmış ve “uzman psikolog” ibaresi “psikolog” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Eğitim merkezlerinde adaylık,”
ibaresi “Adaylık,” şeklinde değiştirilmiştir.

