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Kamuoyunda YargÕ Reformu Paketi olarak bilinen “YargÕ Hizmetlerinin Etkinleútirilmesi
AmacÕyla BazÕ Kanunlarda De÷iúiklik YapÕlmasÕ ve BasÕn Yoluyla øúlenen Suçlara øliúkin
Dava ve CezalarÕn Ertelenmesi HakkÕnda Kanun TasarÕsÕ”, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
sunuldu ve önümüzdeki günlerde yasalaúmasÕ bekleniyor. TasarÕ, yargÕlamalara iliúkin pek
çok önemli de÷iúiklik öngörmekle birlikte bunlardan öne çÕkanlarÕ úunlardÕr:
ødari YargÕya øliúkin Düzenlemeler
TasarÕ’da idari yargÕya iliúkin olarak getirilen düzenlemeler, özellikle fazla dosya sayÕsÕ
yüzünden DanÕútay’da yaúanan tÕkanÕklÕ÷Õ gidermeye yöneliktir. Bu amaçla mevcut sistemde
DanÕútay üyelerinin katÕlÕmÕyla haftada bir kez toplanarak karar veren ødari Dava Daireleri
Kurulu’nun, TasarÕ’nÕn yasalaúmasÕndan itibaren 3 yÕl süreyle sürekli bir kurula
dönüútürülmesi öngörülmektedir. Yeni sistemde Kurul’da görev yapacak üyelerin yalnÕzca
Kurul’un önünde bekleyen dosyalarÕ karara ba÷lamak suretiyle, halihazÕrda bekleyen yaklaúÕk
7.000 dosyanÕn sonuçlandÕrÕlmasÕ hedeflenmektedir.
AyrÕca TasarÕ’yla BDDK, EPDK, Rekabet Kurumu gibi ba÷ÕmsÕz idari otoritelerin kurul
kararlarÕna karúÕ açÕlacak davalarÕn ilk derece mahkemesi olarak DanÕútay’da görülmesi
uygulamasÕ kaldÕrÕlmaktadÕr. Buna göre, artÕk söz konusu kurullar tarafÕndan tesis edilen
bireysel iúlemlere karúÕ ilk derece mahkemesi olarak genel görevli idare mahkemesinde, yani
Ankara idare mahkemelerinde dava açÕlacaktÕr. Ankara’da úu anda 18 adet idare mahkemesi
bulundu÷u göz önüne alÕndÕ÷Õnda, bu uygulama ilk etapta ilk derece mahkemelerince
verilecek kararlar arasÕnda farklÕlÕklar ortaya çÕkmasÕna neden olabilecek niteliktedir. Buna
karúÕn, söz konusu kurullar tarafÕndan çÕkarÕlan ve ülke çapÕnda uygulanacak düzenleyici
iúlemlere karúÕ açÕlacak davalarÕn ise DanÕútay’da görülmesi uygulamasÕ devam edecektir.
TasarÕyla getirilen tartÕúmalÕ bir düzenleme ise, her bir dönemde alÕnacak hukuk fakültesi
mezunu olmayan idari yargÕ hakim ve savcÕ adaylarÕ için öngörülen yüzde 20’lik sÕnÕrÕn
kaldÕrÕlmasÕna iliúkindir. Her ne kadar gerekçede de÷iúikli÷in “hakim ve savcÕ eksikli÷ini
daha kÕsa sürede giderilebilmesi amacÕyla” öngörüldü÷ü belirtilse de bu düzenleme idari
yargÕ bünyesinde hukukçu olmayan hakim ve savcÕlarÕn sayÕsÕnda artÕúa yol açabilece÷i için
eleútiriye açÕktÕr.
TasarÕ ayrÕca idari yargÕda yürütmenin durdurulmasÕ ve karar düzeltme taleplerinde de
de÷iúiklik öngörmektedir. Buna göre idare mahkemeleri, yürütmeyi durdurma kararlarÕnÕ
kural olarak davalÕ idarenin savunmasÕ alÕndÕktan veya savunma süresi geçtikten sonra
alabilecek, bununla birlikte yürütmenin durdurulmasÕ talebinin yerinde olmadÕ÷Õ anlaúÕlÕrsa
davalÕ idarenin savunmasÕ beklenmeksizin talebi reddedebilecektir. Söz konusu de÷iúiklikle
uygulamada idare mahkemelerinin yerleúik uygulamasÕ yasal dayanak kazanmÕú olmaktadÕr.
Uygulamada yargÕnÕn iú yükünü oldukça artÕrmasÕna karúÕn etkin iúlemeyen karar düzeltme
taleplerinin ise (gerekçede karar düzeltme taleplerinin kabul oranÕnÕn binde 7 oldu÷u
belirtilmektedir), esas kararÕ veren mahkemenin karara katÕlmamÕú ya da bu amaçla
görevlendirilecek bir üye tarafÕndan incelenmesi ve talebin, ancak bu üye tarafÕndan uygun
bulunmasÕ halinde ilgili mahkemeye iletilmesi öngörülmektedir. TasarÕ ile ayrÕca, idare ve
vergi mahkemelerinde tek hakimin bakaca÷Õ davalar parasal sÕnÕr 1.000 TL’den 50.000 TL’ye
çÕkarÕlmaktadÕr. Bu sayede daha çok davanÕn Bölge ødare Mahkemesi aúamasÕnda kesin
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olarak karara ba÷lanmasÕ sa÷lanarak uzun vadede DanÕútay’a gidecek dosya sayÕsÕ
azaltÕlmaya çalÕúÕlmaktadÕr.
Ceza Hukukuna øliúkin Düzenlemeler
TasarÕ ile Türk Ceza Kanunu’nun son dönemde tartÕúÕlan pek çok maddesinde de÷iúiklik
yapÕlmaktadÕr. TasarÕ’ya göre haberleúmenin gizlili÷ini ihlal, kiúiler arasÕndaki konuúmalarÕn
dinlenmesi ve kayda alÕnmasÕ ile özel hayatÕn gizlili÷ini ihlal suçlarÕnda verilecek cezalarÕn
artÕrÕlmasÕ öngörülmektedir. Buna karúÕn, soruúturmanÕn gizlili÷ini ihlal suçunun basÕn
yoluyla iúlenmesinin cezada artÕrÕm sebebi olmasÕ düzenlemesi kaldÕrÕlmakta; soruúturma ve
kovuúturma iúlemlerinin “haber verme sÕnÕrlarÕ aúÕlmaksÕzÕn” haber konusu yapÕlabilece÷i
belirtilmektedir. Bu düzenleme, basÕn yoluyla özel hayatÕn ve soruúturmanÕn gizlili÷ini ihlal
eden bir takÕm uygulamalara zemin oluúturdu÷u gerekçesiyle eleútiriye açÕk bir de÷iúikliktir.
TasarÕ ile yargÕ görevi yapanÕ etkilemeye teúebbüs suçunun kapsamÕna bilirkiúi ve tanÕ÷Õ
etkileme de açÕk olarak dahil edilmekte, ayrÕca suçun gerçekleúmesi için fiilin “gerçe÷in
ortaya çÕkmasÕnÕ engellemek veya bir haksÕzlÕk oluúturmak amacÕyla” iúlenmesi koúulu
aranmaktadÕr. Adil yargÕlamayÕ etkilemeye teúebbüs suçu için öngörülen hapis cezasÕ da adli
para cezasÕna çevrilmektedir.
AyrÕca Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapÕlan de÷iúiklikle, tutuklama, tutuklamanÕn devamÕ
ve tahliye isteminin reddi kararlarÕnda hakimler bakÕmÕndan kuvvetli suç úüphesi, tutuklama
nedenlerinin varlÕ÷Õ ve tutuklama tedbirinin ölçülü oldu÷u hususlarÕnÕ gösteren delillerin
somut olgularla gerekçelendirilmesi zorunlulu÷u getirilmekte ve bu sayede özellikle Avrupa
ønsan HaklarÕ Mahkemesi’nin Türkiye aleyhine verdi÷i ihlal kararlarÕ karúÕlanmaya
çalÕúÕlmaktadÕr. Yine Ceza Muhakemesi Kanunu’nda tutuklama yerine adli kontrol
uygulamasÕ için öngörülen 3 yÕllÕk hapis cezasÕ üst sÕnÕrÕ 5 yÕla çÕkartÕlarak tutukluluk
uygulamasÕnÕn azaltÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr.
TasarÕ ayrÕca Türk Ceza Kanunu’ndaki ön ödeme kurumunu da yeniden düzenlemektedir.
Buna göre ön ödemenin uygulanabilece÷i suçlar bakÕmÕndan ceza üst sÕnÕrÕ 3 aydan 1 yÕla
çÕkarÕlarak kamu davasÕ sayÕsÕnÕn azaltÕlmasÕ ve bu sayede yargÕnÕn iú yükünün azaltÕlmasÕ
hedeflenmektedir. Buna karúÕn, ma÷duru bir gerçek kiúi olan suçlarda ön ödeme
uygulanmayacaktÕr.
TasarÕ’da yolsuzlukla mücadele kapsamÕnda rüúvete iliúkin ayrÕntÕlÕ düzenlemeler yer
almaktadÕr. Buna göre rüúvet teklif ya da talebinin karúÕ tarafça kabul edilmemesi
durumunda teúebbüs hükümlerinin uygulanaca÷Õ düzenlenmiú ve bu durumlarda uygulanacak
cezaya asgari 2 yÕl sÕnÕrÕ getirilmiútir. Bunun yanÕ sÕra dikkat çeken bir husus ise, “(…)
kiúinin haklÕ bir iúinin gere÷i gibi, hiç veya en azÕndan vaktinde görülmeyece÷i endiúesiyle,
kendisini mecbur hissederek kamu görevlisine veya yönlendirece÷i kiúiye menfaat temin etmiú
olmasÕ hâlinde” o kiúi bakÕmÕndan rüúvet suçu oluúmayacaktÕr; zira gerekçeye göre “bu
durumdaki kiúiyi ma÷dur olarak kabul etmek gerekmektedir”. AyrÕca TasarÕ’nÕn rüúvete
iliúkin hükümleri, Türkiye ya da Türk vatandaúlarÕnÕ ilgilendirdi÷i ölçüde yabancÕ kamu
görevlilerine de uygulanaca÷Õ gibi, aynÕ zamanda tahkim yargÕlamalarÕnda görevli hakemleri
de kapsayacaktÕr.
Bunlara ilaveten, özellikle yakÕn zamanda faaliyete geçmesi planlanan uluslararasÕ sÕvÕ ve gaz
enerji nakil hatlarÕnÕn ve buradan iletilecek enerjinin güvenlik altÕna alÕnmasÕnÕ temin
amacÕyla, bu tip enerji hÕrsÕzlÕklarÕna verilecek cezalarda artÕúa gidilmiú, ayrÕca bu suçlar
iúlenirken söz konusu hatlara ya da tesislere zarar verilmesi de mala zarar verme suçu
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kapsamÕnda yaptÕrÕma ba÷lanmÕútÕr. Buna karúÕlÕk, kaçak elektrik kullanma faaliyeti nitelikli
hÕrsÕzlÕk kapsamÕndan çÕkarÕlarak karúÕlÕksÕz yararlanma suçu kapsamÕna alÕnmakla birlikte
cezasÕnda herhangi bir de÷iúikli÷e gidilmemiútir.
BasÕn ve øfade Özgürlü÷üne Yönelik Düzenlemeler
TasarÕ ile getirilen en dikkat çekici düzenlemelerden biri de, 31 AralÕk 2011 tarihine kadar
basÕn ve yayÕn yoluyla ya da sair düúünce açÕklama yöntemleriyle iúlenen ve üst sÕnÕrÕ 5
yÕldan fazla hapis cezasÕnÕ gerektirmeyen suçlar için erteleme imkanÕnÕn getirilmesidir.
Gerekçede söz konusu düzenlemenin “toplumsal barÕúÕn sa÷lanmasÕ ve sürdürülmesi
bakÕmÕndan” önem taúÕdÕ÷Õ vurgulanmaktadÕr. Bunun yanÕ sÕra BasÕn Kanunu’nda yapÕlan
de÷iúiklikle de 1 Haziran 2005 tarihine kadar mahkemelerce basÕlÕ yayÕnlar hakkÕnda verilmiú
toplatma, yasaklama, da÷ÕtÕm ve satÕúÕn engellenmesi kararlarÕnÕn kendili÷inden hükümsüz
hale gelece÷i düzenlenmiútir.
øcra-øflas øúlemlerine øliúkin Düzenlemeler
TasarÕ, daha hÕzlÕ ve etkin iúleyen bir icra-iflas sistemi kurulmasÕna yönelik olarak birtakÕm
düzenlemeler getirmektedir. Buna göre icra ve iflas dairelerindeki her türlü iúlemlerin,
Ulusal YargÕ A÷Õ Biliúim Sistemi vasÕtasÕyla elektronik olarak yapÕlmasÕna olanak
sa÷lanmaktadÕr. Bu kapsamda artÕk takip talepleri ve satÕú ilanlarÕ elektronik ortamda
yapÕlabilecek, açÕk artÕrmaya elektronik ortamda teklif verilebilecektir. AyrÕca icra ve iflas
dairelerinde nakit olarak yapÕlan ödemelerin yarattÕ÷Õ sÕkÕntÕlar dolayÕsÕyla ödemelerin banka
aracÕlÕ÷Õyla yapÕlmasÕ öngörülmektedir. TasarÕ ile ayrÕca icra müdürlerinin ödeme emri
düzenleyebilmesi için takip talebinin kanunda belirtilen úartlarÕ içerip içermedi÷ini inceleme
yükümlülü÷ü getirilmektedir. Bunun yanÕ sÕra, TasarÕ ile getirilen önemli de÷iúikliklerden biri
de, haczedilemeyecek mallara iliúkin olarak getirilen düzenlemedir. Buna göre, kÕymetli
eúyalar hariç olmak üzere borçlu ve aynÕ çatÕ altÕnda yaúayan aile bireyleri için lüzumlu her
türlü eúya ve ö÷renci burslarÕ haczedilemeyecektir. Bu sayede hem alacaklÕ ile borçlu
arasÕndaki menfaat dengesinin sa÷lanmasÕ, hem de haczinde ekonomik yarar bulunmayan
eúyalarÕn haczinin önlenmesi hedeflenmektedir.
Sonuç
TasarÕ ile getirilen düzenlemeler bir bütün olarak ele alÕndÕ÷Õnda, olumlu sayÕlabilecek
düzenlemelerin ço÷unlukta oldu÷u görülmektedir. Bununla birlikte, özellikle hukuk fakültesi
mezunu olmayan idari yargÕ hakim ve savcÕ adaylarÕ için öngörülen yüzde 20’lik sÕnÕrÕn
kaldÕrÕlmasÕ ile haberleúmenin ve soruúturmanÕn gizlili÷ini ihlal konularÕnda öngörülen
de÷iúiklikler eleútiriye açÕktÕr. TasarÕnÕn Meclis görüúmeleri halen devam etmekte olup bu
hükümlerde de÷iúikli÷e gidilmesi mümkündür. AyrÕca yargÕya iliúkin bu de÷iúikliklerin
olumlu sonuç vermesi her halükarda hükümlerin nasÕl uygulanaca÷Õna ba÷lÕ oldu÷u için
mahkeme içtihatlarÕnÕn beklenmesi gerekecektir.
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