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YEN  YARGI REFORM PAKET  NELER GET R YOR? 

Av. Dr. Ça da  Evrim Ergün (c.ergun@cakmak.av.tr)   
Av. S. Mustafa Durako lu (m.durakoglu@cakmak.av.tr)  

Kamuoyunda Yarg  Reformu Paketi olarak bilinen “Yarg  Hizmetlerinin Etkinle tirilmesi 
Amac yla Baz  Kanunlarda De i iklik Yap lmas  ve Bas n Yoluyla lenen Suçlara li kin 
Dava ve Cezalar n Ertelenmesi Hakk nda Kanun Tasar s ”, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
sunuldu ve önümüzdeki günlerde yasala mas  bekleniyor. Tasar , yarg lamalara ili kin pek 
çok önemli de i iklik öngörmekle birlikte bunlardan öne ç kanlar  unlard r: 

dari Yarg ya li kin Düzenlemeler 

Tasar ’da idari yarg ya ili kin olarak getirilen düzenlemeler, özellikle fazla dosya say s  
yüzünden Dan tay’da ya anan t kan kl  gidermeye yöneliktir.  Bu amaçla mevcut sistemde 
Dan tay üyelerinin kat l m yla haftada bir kez toplanarak karar veren dari Dava Daireleri 
Kurulu’nun, Tasar ’n n yasala mas ndan itibaren 3 y l süreyle sürekli bir kurula 
dönü türülmesi öngörülmektedir.  Yeni sistemde Kurul’da görev yapacak üyelerin yaln zca 
Kurul’un önünde bekleyen dosyalar  karara ba lamak suretiyle, halihaz rda bekleyen yakla k 
7.000 dosyan n sonuçland r lmas  hedeflenmektedir.  

Ayr ca Tasar ’yla BDDK, EPDK, Rekabet Kurumu gibi ba ms z idari otoritelerin kurul 
kararlar na kar  aç lacak davalar n ilk derece mahkemesi olarak Dan tay’da görülmesi 
uygulamas  kald r lmaktad r.  Buna göre, art k söz konusu kurullar taraf ndan tesis edilen 
bireysel i lemlere kar  ilk derece mahkemesi olarak genel görevli idare mahkemesinde, yani 
Ankara idare mahkemelerinde dava aç lacakt r.  Ankara’da u anda 18 adet idare mahkemesi 
bulundu u göz önüne al nd nda, bu uygulama ilk etapta ilk derece mahkemelerince 
verilecek kararlar aras nda farkl l klar ortaya ç kmas na neden olabilecek niteliktedir. Buna 
kar n, söz konusu kurullar taraf ndan ç kar lan ve ülke çap nda uygulanacak düzenleyici 
i lemlere kar  aç lacak davalar n ise Dan tay’da görülmesi uygulamas  devam edecektir. 

Tasar yla getirilen tart mal  bir düzenleme ise, her bir dönemde al nacak hukuk fakültesi 
mezunu olmayan idari yarg  hakim ve savc  adaylar  için öngörülen yüzde 20’lik s n r n 
kald r lmas na ili kindir.  Her ne kadar gerekçede de i ikli in “hakim ve savc  eksikli ini 
daha k sa sürede giderilebilmesi amac yla” öngörüldü ü belirtilse de bu düzenleme idari 
yarg  bünyesinde hukukçu olmayan hakim ve savc lar n say s nda art a yol açabilece i için 
ele tiriye aç kt r.  

Tasar  ayr ca idari yarg da yürütmenin durdurulmas  ve karar düzeltme taleplerinde de 
de i iklik öngörmektedir.  Buna göre idare mahkemeleri, yürütmeyi durdurma kararlar n  
kural olarak daval  idarenin savunmas  al nd ktan veya savunma süresi geçtikten sonra 
alabilecek, bununla birlikte yürütmenin durdurulmas  talebinin yerinde olmad  anla l rsa 
daval  idarenin savunmas  beklenmeksizin talebi reddedebilecektir.  Söz konusu de i iklikle 
uygulamada idare mahkemelerinin yerle ik uygulamas  yasal dayanak kazanm  olmaktad r.  
Uygulamada yarg n n i  yükünü oldukça art rmas na kar n etkin i lemeyen karar düzeltme 
taleplerinin ise (gerekçede karar düzeltme taleplerinin kabul oran n n binde 7 oldu u 
belirtilmektedir), esas karar  veren mahkemenin karara kat lmam  ya da bu amaçla 
görevlendirilecek bir üye taraf ndan incelenmesi ve talebin,  ancak bu üye taraf ndan uygun 
bulunmas  halinde ilgili mahkemeye iletilmesi öngörülmektedir. Tasar  ile ayr ca, idare ve 
vergi mahkemelerinde tek hakimin bakaca  davalar parasal s n r 1.000 TL’den 50.000 TL’ye 
ç kar lmaktad r.  Bu sayede daha çok davan n Bölge dare Mahkemesi a amas nda kesin 
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olarak karara ba lanmas  sa lanarak uzun vadede Dan tay’a gidecek dosya say s  
azalt lmaya çal lmaktad r.    

Ceza Hukukuna li kin Düzenlemeler 

Tasar  ile Türk Ceza Kanunu’nun son dönemde tart lan pek çok maddesinde de i iklik 
yap lmaktad r.  Tasar ’ya göre haberle menin gizlili ini ihlal, ki iler aras ndaki konu malar n 
dinlenmesi ve kayda al nmas  ile özel hayat n gizlili ini ihlal suçlar nda verilecek cezalar n 
art r lmas  öngörülmektedir.  Buna kar n, soru turman n gizlili ini ihlal suçunun bas n 
yoluyla i lenmesinin cezada art r m sebebi olmas  düzenlemesi kald r lmakta; soru turma ve 
kovu turma i lemlerinin “haber verme s n rlar  a lmaks z n” haber konusu yap labilece i 
belirtilmektedir.  Bu düzenleme, bas n yoluyla özel hayat n ve soru turman n gizlili ini ihlal 
eden bir tak m uygulamalara zemin olu turdu u gerekçesiyle ele tiriye aç k bir de i ikliktir.  

Tasar  ile yarg  görevi yapan  etkilemeye te ebbüs suçunun kapsam na bilirki i ve tan  
etkileme de aç k olarak dahil edilmekte, ayr ca suçun gerçekle mesi için fiilin “gerçe in 
ortaya ç kmas n  engellemek veya bir haks zl k olu turmak amac yla” i lenmesi ko ulu 
aranmaktad r.  Adil yarg lamay  etkilemeye te ebbüs suçu için öngörülen hapis cezas  da adli 
para cezas na çevrilmektedir.   

Ayr ca Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yap lan de i iklikle, tutuklama, tutuklaman n devam  
ve tahliye isteminin reddi kararlar nda hakimler bak m ndan kuvvetli suç üphesi, tutuklama 
nedenlerinin varl  ve tutuklama tedbirinin ölçülü oldu u hususlar n  gösteren delillerin 
somut olgularla gerekçelendirilmesi zorunlulu u getirilmekte ve bu sayede özellikle Avrupa 
nsan Haklar  Mahkemesi’nin Türkiye aleyhine verdi i ihlal kararlar  kar lanmaya 

çal lmaktad r.  Yine Ceza Muhakemesi Kanunu’nda tutuklama yerine adli kontrol 
uygulamas  için öngörülen 3 y ll k hapis cezas  üst s n r  5 y la ç kart larak tutukluluk 
uygulamas n n azalt lmas  amaçlanmaktad r.   

Tasar  ayr ca Türk Ceza Kanunu’ndaki ön ödeme kurumunu da yeniden düzenlemektedir.  
Buna göre ön ödemenin uygulanabilece i suçlar bak m ndan ceza üst s n r  3 aydan 1 y la 
ç kar larak kamu davas  say s n n azalt lmas  ve bu sayede yarg n n i  yükünün azalt lmas  
hedeflenmektedir. Buna kar n, ma duru bir gerçek ki i olan suçlarda ön ödeme 
uygulanmayacakt r. 

Tasar ’da yolsuzlukla mücadele kapsam nda rü vete ili kin ayr nt l  düzenlemeler yer 
almaktad r.  Buna göre rü vet teklif ya da talebinin kar  tarafça kabul edilmemesi 
durumunda te ebbüs hükümlerinin uygulanaca  düzenlenmi  ve bu durumlarda uygulanacak 
cezaya asgari 2 y l s n r  getirilmi tir.  Bunun yan  s ra dikkat çeken bir husus ise, “(…) 
ki inin hakl  bir i inin gere i gibi, hiç veya en az ndan vaktinde görülmeyece i endi esiyle, 
kendisini mecbur hissederek kamu görevlisine veya yönlendirece i ki iye menfaat temin etmi  
olmas  hâlinde” o ki i bak m ndan rü vet suçu olu mayacakt r; zira gerekçeye göre “bu 
durumdaki ki iyi ma dur olarak kabul etmek gerekmektedir”.  Ayr ca Tasar ’n n rü vete 
ili kin hükümleri, Türkiye ya da Türk vatanda lar n  ilgilendirdi i ölçüde yabanc  kamu 
görevlilerine de uygulanaca  gibi, ayn  zamanda tahkim yarg lamalar nda görevli hakemleri 
de kapsayacakt r. 

Bunlara ilaveten, özellikle yak n zamanda faaliyete geçmesi planlanan uluslararas  s v  ve gaz 
enerji nakil hatlar n n ve buradan iletilecek enerjinin güvenlik alt na al nmas n  temin 
amac yla, bu tip enerji h rs zl klar na verilecek cezalarda art a gidilmi , ayr ca bu suçlar 
i lenirken söz konusu hatlara ya da tesislere zarar verilmesi de mala zarar verme suçu 
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kapsam nda yapt r ma ba lanm t r.  Buna kar l k, kaçak elektrik kullanma faaliyeti nitelikli 
h rs zl k kapsam ndan ç kar larak kar l ks z yararlanma suçu kapsam na al nmakla birlikte 
cezas nda herhangi bir de i ikli e gidilmemi tir.   

Bas n ve fade Özgürlü üne Yönelik Düzenlemeler 

Tasar  ile getirilen en dikkat çekici düzenlemelerden biri de, 31 Aral k 2011 tarihine kadar 
bas n ve yay n yoluyla ya da sair dü ünce aç klama yöntemleriyle i lenen ve üst s n r  5 
y ldan fazla hapis cezas n  gerektirmeyen suçlar için erteleme imkan n n getirilmesidir.  
Gerekçede söz konusu düzenlemenin “toplumsal bar n sa lanmas  ve sürdürülmesi 
bak m ndan” önem ta d  vurgulanmaktad r.  Bunun yan  s ra Bas n Kanunu’nda yap lan 
de i iklikle de 1 Haziran 2005 tarihine kadar mahkemelerce bas l  yay nlar hakk nda verilmi  
toplatma, yasaklama, da t m ve sat n engellenmesi kararlar n n kendili inden hükümsüz 
hale gelece i düzenlenmi tir.   

cra- flas lemlerine li kin Düzenlemeler 

Tasar , daha h zl  ve etkin i leyen bir icra-iflas sistemi kurulmas na yönelik olarak birtak m 
düzenlemeler getirmektedir.  Buna göre icra ve iflas dairelerindeki her türlü i lemlerin, 
Ulusal Yarg  A  Bili im Sistemi vas tas yla elektronik olarak yap lmas na olanak 
sa lanmaktad r. Bu kapsamda art k takip talepleri ve sat  ilanlar  elektronik ortamda 
yap labilecek, aç k art rmaya elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayr ca icra ve iflas 
dairelerinde nakit olarak yap lan ödemelerin yaratt  s k nt lar dolay s yla ödemelerin banka 
arac l yla yap lmas  öngörülmektedir.  Tasar  ile ayr ca icra müdürlerinin ödeme emri 
düzenleyebilmesi için takip talebinin kanunda belirtilen artlar  içerip içermedi ini inceleme 
yükümlülü ü getirilmektedir. Bunun yan  s ra, Tasar  ile getirilen önemli de i ikliklerden biri 
de, haczedilemeyecek mallara ili kin olarak getirilen düzenlemedir.  Buna göre, k ymetli 
e yalar hariç olmak üzere borçlu ve ayn  çat  alt nda ya ayan aile bireyleri için lüzumlu her 
türlü e ya ve ö renci burslar  haczedilemeyecektir.  Bu sayede hem alacakl  ile borçlu 
aras ndaki menfaat dengesinin sa lanmas , hem de haczinde ekonomik yarar bulunmayan 
e yalar n haczinin önlenmesi hedeflenmektedir. 

Sonuç 

Tasar  ile getirilen düzenlemeler bir bütün olarak ele al nd nda, olumlu say labilecek 
düzenlemelerin ço unlukta oldu u görülmektedir.  Bununla birlikte, özellikle hukuk fakültesi 
mezunu olmayan idari yarg  hakim ve savc  adaylar  için öngörülen yüzde 20’lik s n r n 
kald r lmas  ile haberle menin ve soru turman n gizlili ini ihlal konular nda öngörülen 
de i iklikler ele tiriye aç kt r.  Tasar n n Meclis görü meleri halen devam etmekte olup bu 
hükümlerde de i ikli e gidilmesi mümkündür.  Ayr ca yarg ya ili kin bu de i ikliklerin 
olumlu sonuç vermesi her halükarda hükümlerin nas l uygulanaca na ba l  oldu u için 
mahkeme içtihatlar n n beklenmesi gerekecektir. 


