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I. Genel Bilgiler
Yargı Reformu Stratejisi 30 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuna ilan edilmiştir. Vizyonu “Güven
veren ve erişilebilir bir adalet” olan Belge’de 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunmaktadır.
Bu faaliyetlerin 125’i mevzuat değişikliği, 116’sı idari faaliyet, 15’i ise hem mevzuat
değişikliği hem de idari faaliyet gerektirmektedir.
Belge'de yer alan amaçlar; hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı,
tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi, insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması,
performans ve verimliliğin artırılması, savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması,
adalete erişimin kolaylaştırılması ve hizmetlerden memnuniyetin artırılması, ceza adaleti
sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk yargılaması ile idari yargılamanın sadeleştirilmesi ve
etkinliğinin artırılması ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması olarak
belirlenmiştir.
Hazırlık sürecinde olduğu gibi uygulama sürecinde de katılımcılık ve şeffaflık ön planda
tutulmaktadır. Hazırlık sürecinin birlikte yürütüldüğü paydaşlarla uygulama sürecinde de
işbirliğine devam edilmektedir.
Belge'de öngörülen her bir faaliyetin uygulanma zamanı, bütçesi ve uygulamadan sorumlu
kurumlara dair bilgilerin yer aldığı Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı, 5 Ekim 2020
tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Eylem Planına göre faaliyetlerin bazıları tüm uygulama dönemini kapsamakta olup süreklilik
arz etmektedir. Bu kapsamda Belge’de yer alan 107 faaliyetin gerçekleştirilme süresi 1 yıldan
uzun sürelidir.
Eylem Planında Adalet Bakanlığı’nın yanında HSK, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği,
Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi sorumlu ve iş birliği yapılacak kurumlar
arasında yer almaktadır.
Uygulama döneminin daha şeffaf ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için hazırlanan
internet sitesi ve elektronik izleme sistemi aktif hale getirilmiştir. Bu site sayesinde Yargı
Reformu Stratejisi Belgesi'nin uygulama döneminin elektronik ortamda takibi sağlanmaktadır.
Bu sitede ayrıca Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin hazırlık süreci anlatılmakta,
akademisyenlerin yargı reformuna yönelik belirli konulardaki görüşleri paylaşılmaktadır.
Ayrıca Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Arapça
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dillerinde de çevirileri yapılarak sitede yayımlanmıştır. Buna ek olarak; vatandaşlarımızın görüş
ve önerilerini sunabilecekleri bir bölüm oluşturularak aktif hale getirilmiştir.
(https://yargireformu.adalet.gov.tr)
Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin izleme ve değerlendirme sürecinin takibini yapmak,
aksaklıkları takip ederek değerlendirilmek ve uygulamayı daha da geliştirebilmek amacıyla
22.07.2020 tarihli Bakan Olur’u ile “Yargı Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme
Kurulu” oluşturulmuştur.
Kurul Adalet Bakan Yardımcısı Başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu,
Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler
Birliği,

Yargıtay

Cumhuriyet

Başsavcılığı,

Danıştay

Başsavcılığı

temsilcilerinden

oluşmaktadır. Kurul’un Adalet Bakanı’nın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanması
gerekmektedir.
Yargı Reformu Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 14 Temmuz 2021
tarihinde gerçekleştirerek sürece dair değerlendirmelerde bulunmuştur.
(https://sgb.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/yargi-reformu-stratejisi-izleme-ve-degerlendirmekurulu-nun-ilk-toplantisi-14072021-tarihinde-ankara-hakimevi-ndegerceklestirilmistir16072021045052)
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II. Hayata Geçirilen Faaliyetlere İlişkin Bilgiler
Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nde toplam 256 faaliyet bulunmaktadır. 23 Aralık 2021 tarihi
itibariyle bu faaliyetlerin 171’i hayata geçirilmiştir.
Aşağıdaki tabloda Yargı Reformu Stratejisi kapsamında gerçekleşen 171 faaliyet, ilgili amaç başlığı
altında gösterilmiştir.
Amaç 1
Hak ve Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesi
1 İfade özgürlüğüne ilişkin mevzuat ve uygulama analiz edilerek, bireylerin hak ve özgürlük
alanlarını daha da genişletecek düzenlemeler yapılacaktır. (Hedef 1.1.a)
2 İfade özgürlüğünü ilgilendiren yargı kararlarına karşı kanun yolu güvencesi artırılacaktır.
(Hedef 1.1.b)
3 Özgürlük ve güvenlik hakkını etkileyen gözaltı, tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine
ilişkin mevzuat ve uygulama gözden geçirilerek bunların ölçülü bir şekilde uygulanması
yönünde değişiklikler yapılacak ve tedbirler alınacaktır. (Hedef 1.1.c)
4 Azami tutukluluk süresine ilişkin hükümler, soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı
ayrı düzenlenecektir. (Hedef 1.1.d)
5 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da ve diğer
kanunlarda yer alan erişim engelleme usulleri, ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınarak
gerekli değişiklikler yapılacaktır. (Hedef 1.1.e)
6 AYM ve AİHM kararlarında yer verilen ihlal alanlarına ilişkin etkili çözümler
geliştirilecektir. (Hedef 1.2.a)
7 İnsan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası koruma mekanizmalarının gözlem ve
raporları dikkate alınacaktır. (Hedef 1.2.b)
8 İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle iş birliği yolları
geliştirilecektir. (Hedef 1.2.c)
9 Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kararlarının, AYM ve AİHM kararlarına uygunluğunun
meslekte yükselme süreçleri ve denetimlerinde gözetilmesi sağlanacaktır. (Hedef 1.3.a)
10 İfade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere insan hakları konusunda eğitim çalışmaları
düzenlenecektir. (Hedef 1.3.b)
11 Başta tutuklamaya ilişkin olmak üzere kararların gerekçelendirilmesi hususunda eğitim
çalışmaları düzenlenecektir. (Hedef 1.3.c)

4

Amaç 2
Yargı Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Şeffaflığının Geliştirilmesi
12 Hâkim ve savcılık mesleklerine girişteki mülakat sınavının geniş temsile dayalı bir heyet
tarafından yapılması sağlanacaktır. (Hedef 2.1.b)
13 Hâkim ve savcıların terfi sistemi liyakat ve performansı esas alacak şekilde yeniden
yapılandırılacaktır. (Hedef 2.1.d)
14 Atama, nakil ve müstemir yetki sistemi, makul ve öngörülebilirliği sağlayan bir takvime
bağlanacaktır. (Hedef 2.1.f)
15 Kişisel verilerin korunması kaydıyla HSK’nın disiplin kararlarının kamuoyuna açıklanması
sağlanacaktır. (Hedef 2.2.d)
16 Etik ilkeler belirlenerek uygulama yakından izlenip denetlenecektir. (Hedef 2.3.a)
17 Meslek etiğinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerde yer alması sağlanacaktır. (Hedef
2.3.b)
18 Mevzuat değişikliği ihtiyaçları belirlenirken düzenleyici etki analizi raporları hazırlanacak
ve hazırlanan raporlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. (Hedef 2.4.a)
19 İlgili kurum, kuruluş, sivil toplum, akademik ve çeşitli sosyal çevrelerin süreçlere katılımı
sağlanacaktır. (Hedef 2.4.b)
20 Faaliyet raporlarıyla ilgili merkezî ve yerel basın bültenleri hazırlanacaktır. (Hedef 2.5.a)
21 Faaliyet raporlarının değerlendirilmesine yönelik bir sistem oluşturulacaktır. (Hedef 2.5.b)
22 Faaliyet raporlarının analizi suretiyle yargısal performansı artıracak önlemler alınacaktır.
(Hedef 2.5.c)
Amaç 3
İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Artırılması
23 Hukuk fakültelerinde denklik uygulamasına ilişkin kriterler yeniden belirlenecektir. (Hedef
3.1.c)
24 Hukuk fakültelerindeki müfredatta, Türkçeyi etkili, öz ve doğru kullanmaya ve mesleki etiğe
yönelik derslerin yer alması sağlanacaktır. (Hedef 3.1.e)
25 Hukuk klinikleri uygulaması yaygınlaştırılacak ve öğrencilerin adli ve idari yargı
birimlerinde staj yapmalarına imkân sağlanacaktır. (Hedef 3.1.f)
26 Hukuk Fakültesi mezunlarının hâkim-savcı yardımcısı, noter yardımcısı olabilmeleri ve
avukatlık stajına başlayabilmeleri için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” getirilecektir.
(Hedef 3.2.a)
27 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olanların hâkim ve savcı yardımcılığı ile noter
yardımcılığına mahsus sınavlara girebilmeleri sağlanacaktır. (Hedef 3.2.b)
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28 Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin akademik bir yaklaşımla yeni
bir kurumsal yapıya kavuşturulması için Türkiye Adalet Akademisi kurulacaktır. (Hedef
3.4.a)
29 İnsan hakları hukukunun meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerin bir parçası olması
sağlanacaktır. (Hedef 3.4.b)
30 Hukuk metodolojisi ve hukuki argümantasyon programlarının meslek öncesi ve meslek içi
eğitimlere kazandırılması sağlanacaktır. (Hedef 3.4.c)
31 Hizmet içi eğitimler hâkim ve savcıların terfilerinde dikkate alınan kriterlerden biri olacaktır.
(Hedef 3.4.e)
32 Hukuk ve ceza yargılamalarında sistemin parçalarını oluşturan yeni ya da yeterince
uygulanmayan

müesseseler

ile

uzmanlık

gerektiren

alanlara

yönelik

eğitimler

düzenlenecektir. (Hedef 3.4.f)
33 Adli kollukla ortak eğitim çalışmaları düzenlenecektir. (Hedef 3.4.g)
34 Yurt dışında yabancı dil öğrenimi gören ve lisansüstü eğitim alan hâkim ve savcı sayısı
artırılacaktır. (Hedef 3.4.h)
35 Personel eğitim merkezlerinin sayısı artırılacaktır. (Hedef 3.5.a)
36 Personel eğitim merkezlerinin eğitim modülleri ve eğitim programları güçlendirilecek,
eğitim alan personel sayısı artırılacaktır. (Hedef 3.5.b)
37 Adalet meslek yüksekokulları ile mesleki ve teknik liselerin adalet alanlarının sayısı ve
kontenjanı artırılacaktır. (Hedef 3.6.a)
38 Adalet personeli alımına ilişkin sınavlarda bu okulların mezunlarına öncelik tanınmasına
ilişkin düzenleme yapılacaktır. (Hedef 3.6.b)
39 Uygulanan eğitim programı adalet sisteminin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilecektir. (Hedef
3.6.c)
40 Adalet meslek yüksekokullarında infaz personeli yetiştirilmesine yönelik programlar
yaygınlaştırılacaktır. (Hedef 3.6.d)
41 Yargı teşkilatının hâkim, savcı ve personel sayısı Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin kişi
başına düşen ortalamaları ve fiîli iş yükü dikkate alınarak artırılacaktır. (Hedef 3.7.a)
42 Hâkim, savcı ve personel alımında kadın-erkek eşitliği ilkesinin gözetilmesine devam
edilecektir. (Hedef 3.7.b)
43 Adliyelerde görev yapan psikolog, sosyolog, uzman çalışmacı gibi uzman personel sayısı
artırılacaktır. (Hedef 3.7.c)
Amaç 4
6

Performans ve Verimliliğin Artırılması
44 Yargıda performans kriterleri yeniden belirlenecek ve uzun süren soruşturma ya da davalar
için “Performans Esaslı İzleme Sistemi” oluşturulacaktır. (Hedef 4.1.a)
45 HSK Teftiş Kurulu bünyesinde Yargıda Performans Ölçüm ve Takip Merkezi kurulacaktır.
(Hedef 4.1.b)
46 Hedef süre uygulaması takip edilecek ve hedef süreyi aşan dosyalara yönelik önlemler
alınacaktır. (Hedef 4.2.a)
47 İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacaktır. (Hedef
4.3.b)
48 Bazı davaların (ticari davalar, fikrî ve sınai haklardan kaynaklanan davalar gibi) il
merkezlerindeki ihtisas mahkemelerinde görülebilmesine yönelik çalışma yapılacaktır.
(Hedef 4.3.c)
49 Bazı ihtisas mahkemelerinde görev yapan hâkimlerin bu mahkemelerde görev almadan önce
ya da gerektiğinde görevleri süresince eğitim almaları sağlanacaktır.
(Hedef 4.3.d)
50 Yeni bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirilecektir. (Hedef 4.4.a)
51 Hâkim, savcı ve personel sayıları ile birlikte daire sayıları artırılacaktır. (Hedef 4.4.b)
52 Bireylerin hukuki güvencelerinin korunması ilkesinin de gözetilmesi suretiyle yargılamaların
uzamasının önüne geçilmesi için kanun yolu düzenlemeleri gözden geçirilecektir. (Hedef
4.4.c)
53 Bölge adliye mahkemeleri bünyesindeki ceza dairelerinin istinaf usulündeki bozmaya ilişkin
yetkileri yeniden düzenlenecektir. (Hedef 4.4.d)
54 İstinaf mahkemeleri arasında oluşan kesin nitelikteki karar farklılıklarını giderecek bir
sistemin kurulması sağlanacaktır. (Hedef 4.4.e)
55 Alanında ve konusunda uzmanlaşmış kişilerin bilirkişilik sistemine dâhil edilmesi
sağlanacaktır. (Hedef 4.5.a)
56 Bilirkişilik hizmetlerinin denetim ve performans sisteminin usul ve esasları ile bilirkişilerin
uzmanlık alanlarına göre belirli bir sürede bakabilecekleri dosya sayısı tespit edilecektir.
(Hedef 4.5.b)
57 Bilirkişilerin uyacağı rehber ilkeler ve hazırlayacakları raporların standartları belirlenecek ve
uygulama birliği oluşturulacaktır. (Hedef 4.5.c)
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58 Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu tüzel kişilik bünyesinde
bilirkişi olarak çalışacakların taşıması gereken nitelikleriyle faaliyet gösterecekleri temel ve
alt uzmanlık alanları belirlenecektir. (Hedef 4.5.d)
59 Elektronik tebligat uygulaması yaygınlaştırılacaktır. (Hedef 4.6.a)
60 Tebligattan kaynaklanan sorunların önlenmesi için tebligat görevlilerine yönelik, mahallinde
zorunlu eğitim şartı getirilecektir. (Hedef 4.6.b)
61 Yurtdışında yaşayan vatandaşların adli işlerinin kolaylaştırılması için bilişim sisteminin
yurtdışı temsilcilikleri ile entegrasyonu sağlanacaktır. (Hedef 4.7.a)
62 Büyük havalimanlarında SEGBİS üzerinden ifade ve beyan verme imkânı sağlanacaktır.
(Hedef 4.7.c)
63 Mahkeme nöbet sistemi daha da iyileştirilecektir. (Hedef 4.7.d)
64 Asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcılığı uygulamasına yeniden geçilecektir.
(Hedef 4.8.a)
65 Duruşmasız çözülebilecek uyuşmazlıklara ilişkin usuller geliştirilecektir. (Hedef 4.8.b)
66 Duruşma takvimlerinin, öngörülebilirliği mümkün kılacak şekilde hazırlanması ve
uygulanması sağlanacaktır. (Hedef 4.8.c)
67 Hukuk mahkemelerinde SEGBİS uygulaması yaygınlaştırılacaktır. (Hedef 4.8.e)
68 Davaların tek celsede bitirilmesi kuralına riayet edilmesinin sağlanması için çalışmalar
yapılacaktır. (Hedef 4.8.f)
69 Mahkeme hâkiminin mazereti nedeniyle keşif ve duruşmalara katılamayacağının taraf
avukatlarına bildirilmesi sağlanacaktır. (Hedef 4.8.g)
70 Adli ve idari yargı mahkemelerinde ön bürolar oluşturulacaktır. (Hedef 4.9.c)
71 Bilişim sisteminin siber güvenlik standartları geliştirilecektir. (Hedef 4.10.a)
72 Yargıda “yapay zekâ ve uzman sistem” uygulamalarının kullanılmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır. (Hedef 4.10.b)
73 Bilişim sistemi, günümüz teknolojilerine uyumlu olacak şekilde kullanıcı dostu
uygulamalarla yenilenecektir. (Hedef 4.10.c)
74 Adli Tıp Kurumu’nun insan kaynakları ile fiziksel ve teknolojik altyapısı güçlendirilecektir.
(Hedef 4.11.a)
75 Uluslararası akreditasyon kapsamı genişletilecektir. (Hedef 4.11.b)
76 Adli Tıp Kurumu’na gönderilen dosyalarda bulunması gerekli bilgi ve belgelere ilişkin
standartlar belirlenecektir. (Hedef 4.11.c)
77 Adalet Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatı güçlendirilecektir. (Hedef 4.13.a)
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78 Sınır aşan örgütlü suçlar, terör, terörizmin finansmanı, sanal ortamda işlenen suçlar, insan
ticareti, göçmen kaçakçılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve uyuşturucu
madde ticareti suçları alanında uluslararası iş birliği geliştirilecektir.
(Hedef 4.13.e)
79 AB projeleri konusunda yurt içi ve yurt dışında eğitimler düzenlenecektir. (Hedef 4.14.a)
80 Projelerin etkinlik ve sürdürülebilirliğinin ölçülmesi ve takip edilmesine ilişkin kapasite
geliştirilecektir. (Hedef 4.14.b)
81 Proje aşama ve sonuçlarına ilişkin raporlar hazırlanıp kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır.
(Hedef 4.14.c)
82 Yargı alanında AB’nin ilgili mevzuatı ile Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın önemli
kararlarının çevirisi yapılacaktır. (Hedef 4.14.d)
83 Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin yıllık ilerleme raporları değerlendirilerek eylem
planları hazırlanacaktır. (Hedef 4.14.e)
84 Yargı alanında faaliyet gösteren AB kuruluşlarıyla (EJN, Eurojust) ilişkiler geliştirilecektir.
(Hedef 4.14.f)
85 Yeni hizmet binalarında mahkemeler ve Cumhuriyet savcılıklarının mekânsal olarak
ayrılması sağlanacaktır. (Hedef 4.15.a)
86 Çalışma verimliliğini artıracak bir anlayışla farklı tip ve büyüklükte projeler geliştirilecek ve
uygulanacaktır. (Hedef 4.15.b)
87 Yeni binalar tasarlanırken çevreyi gözeten, çocuk, aile, mağdur ve tanıkların ihtiyaçlarını da
karşılayan uygulamalar geliştirilecektir. (Hedef 4.15.c)
88 Aynı adliyenin hizmet binalarının farklı yerlerde olmasının önüne geçilerek hizmete erişim
kolaylaştırılacaktır. (Hedef 4.15.d)
Amaç 5
Savunma Hakkının Etkin Kullanımının Sağlanması
89 Avukatlık stajına başlamak için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”nda başarılı olma şartı
getirilecektir. (Hedef 5.1.a)
90 Vatandaşların adalete erişim hakkının güçlendirilmesi için avukatlık hizmetleri üzerindeki
vergi yükü yeniden değerlendirilecektir. (Hedef 5.2.e)
91 Mesleklerini icra ederken avukatlara adli ve idari yargı hizmet binalarında gerekli kolaylıklar
sağlanacaktır. (Hedef 5.3.b)
92 Avukatların hususi damgalı pasaport alabilmeleri gibi farklı alanlardaki hakları
geliştirilecektir. (Hedef 5.3.c)
9

Amaç 6
Adalete Erişimin Kolaylaştırılması ve Adalet Hizmetlerinden Memnuniyetin
Artırılması
93 Özel hukuk alanında adli yardıma başvuru prosedürü kolaylaştırılacak, standart bir başvuru
formu oluşturulacak ve e-Devlet üzerinden başvuru imkânı getirilecektir. (Hedef 6.2.b)
94 Adli yardım hizmeti için avukatlara ödenen ücretler artırılacaktır. (Hedef 6.2.c)
95 Adli yardım hizmeti nedeniyle tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin yeni bir düzenleme
yapılacaktır. (Hedef 6.2.d)
96 Arabuluculuk süreçlerindeki adli yardım hizmetleri güçlendirilecektir. (Hedef 6.2.e)
97 Adliyelerde

tüm

engellilerin

fiziksel

erişimini

kolaylaştıran

uygulamalar

yaygınlaştırılacaktır. (Hedef 6.3.a)
98 Başta işitme engelliler için işaret dili tercümanları olmak üzere engellilere hizmet verecek
personelin istihdamı ve eğitimine ilişkin uygulamalar geliştirilecektir. (Hedef 6.3.b)
99 Ceza infaz kurumlarında engellilerin hayatını kolaylaştıracak tedbirler artırılacaktır.
(Hedef 6.3.c)
100 Adli yardım sisteminde kadın haklarının daha etkili korunmasını sağlayan uygulamalar
geliştirilecektir. (Hedef 6.4.a)
101 Hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerde kadın haklarına yönelik programlar geliştirilip
uygulanacaktır. (Hedef 6.4.b)
102 Adliyelerde yaşlıların hizmete erişimini kolaylaştıracak uygulamalar geliştirilecektir. (Hedef
6.5.a)
103 Yaşlıların ihtiyaçlarına duyarlı bir adalet sistemi için personele yönelik eğitim çalışmaları
gerçekleştirilecektir. (Hedef 6.5.b)
104 Yabancılara yönelik hazırlanan şüpheli, sanık ve mağdur hakları formunun yaygın dillerde
(İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça gibi) ilgililere verilmesi sağlanacaktır. (Hedef
6.6.a)
105 Düzenli aralıklarla memnuniyet anketleri yapılacaktır. (Hedef 6.8.a)
106 Akademisyenler

ve

sivil

toplum

örgütlerinin

katılımıyla

düzenli

toplantılar

gerçekleştirilecektir. (Hedef 6.8.b)
107 Medya ve halkla ilişkiler bürolarında iletişim fakültesi mezunu tecrübeli personelin istihdamı
sağlanacaktır. (Hedef 6.9.b)
108 Tüm ağır ceza merkezi adliyelerde danışma masaları oluşturulacak, danışma masalarının
çalışma ve personel standartları belirlenecektir. (Hedef 6.9.d)
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109 Danışma masalarında öğrencilerin staj yapmasına ve gönüllülerin çalışmasına imkân
sağlanacaktır. (Hedef 6.9.e)
110 Adli hizmetlerin yararlanıcıların memnuniyetini artıracak şekilde sürdürülmesi için
mahkeme ve savcılık yazı işleri müdürlüklerinde görev yapan personelin halkla ilişkiler ve
iletişim becerileri konusunda eğitim almaları sağlanacaktır. (Hedef 6.9.f)
111 Kişisel verilerin korunması kaydıyla mahkeme kararlarının yayımlanması sağlanacaktır.
(Hedef 6.10.a)
112 Yargı sistemi ve içerdiği süreçler konusunda broşürler hazırlanarak bunların internet
üzerinden erişime açılması sağlanacaktır. (Hedef 6.10.b)
113 Adliyelerde başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlara yönelik programlar düzenlenmesi
suretiyle yargı sisteminin bilinirliği artırılacaktır. (Hedef 6.10.c)
114 Tanıklığın önem ve değerine ilişkin broşürler hazırlanacaktır. (Hedef 6.11.b)
115 Adliyelerde tanık bekleme odaları oluşturulacaktır. (Hedef 6.11.c)
116 Tanık davetiyelerine tanık bilgilendirme metni konulacaktır. (Hedef 6.11.d)
117 Tanıklara gönderilen davetiyelerde yer alan duruşma saatlerine mümkün olduğunca
uyulmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır. (Hedef 6.11.e)
Amaç 7
Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması
118 Cumhuriyet savcılarının takdir yetkileri genişletilecektir. (Hedef 7.1.a)
119 Ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi müesseselerinin uygulama alanı
genişletilecektir. (Hedef 7.1.b)
120 Etkin pişmanlık hükümleri ve Cumhuriyet savcılıklarının buna ilişkin yetkileri farklı suç
tipleri açısından genişletilecektir. (Hedef 7.1.c)
121 Bazı fiillere yönelik soruşturmaların fail ile savcı arasında anlaşmayla sonlandırılabilmesi
sağlanacaktır. (Hedef 7.1.d)
122 İddianamenin iadesi müessesesi, kapsamı itibarıyla yeniden belirlenecektir. (Hedef 7.1.e)
123 Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk fakültesi mezunlarının adli kollukta belirli
bir oranda istihdamı sağlanacaktır. (Hedef 7.1.g)
124 Bazı suçlar yönünden toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve suçla etkin
mücadele için ceza mevzuatındaki yaptırımlar ile infaz sistemi yeniden yapılandırılacaktır.
(Hedef 7.2.e)
125 Bazı suçların basitleştirilmiş ve hızlı bir yargılama usulüyle görülmesi sağlanacaktır. (Hedef
7.3.b)
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126 İdari yaptırım kararlarına karşı itirazlar yönünden sulh ceza hâkimliklerinin ihtisaslaşması
sağlanacak ve kararlara karşı etkili bir kanun yolu getirilecektir. (Hedef 7.3.c)
127 İlâmın infazı aşamasına ilişkin kararların tümüyle infaz hâkimliklerinin görev alanına girmesi
sağlanacaktır. (Hedef 7.3.d)
128 Suça sürüklenen çocuklara özgü kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli
geliştirilecektir. (Hedef 7.4.b)
129 Suça sürüklenen çocukların ilk derece yargılamaları ile bu çocuklar hakkında verilen
kararların kanun yolu incelemelerinin öncelikli olarak yapılması sağlanacaktır.
(Hedef 7.4.c)
130 Çocuk mahkemelerinin fiziki koşulları çocuk ceza adaleti sisteminin amacına uygun hâle
getirilecektir. (Hedef 7.4.d)
131 Mağdur haklarına ilişkin mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır. (Hedef 7.4.e)
132 Adli destek ve mağdur hizmetlerine ilişkin merkez ve taşra birimleri oluşturulacak ve adli
görüşme odaları ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. (Hedef 7.4.f)
133 Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının,
elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkân tanınacaktır. (Hedef 7.5.a)
134 Ağır hasta hükümlü ve tutuklulara ilişkin infaz süreçleri muhtemel mağduriyetlerin
önlenmesi için daha yakından takip edilecektir. (Hedef 7.5.b)
135 Çocuk hükümlü ve tutukluların infaz süreçlerinde görev alan personele yönelik özel eğitimler
geliştirilecektir. (Hedef 7.5.c)
136 Hükümlü ve tutukluların nakil işlemlerinde ailevi nedenler gibi hassasiyetlerin daha fazla
gözetilmesi sağlanacaktır. (Hedef 7.5.d)
137 Teknolojik imkânların kullanılması suretiyle hükümlü ve tutukluların; yakınları ile görüntülü
görüşmesi ve elektronik dilekçe arzı gibi yeni uygulamalar gerçekleştirilecektir. (Hedef
7.5.e)
138 Denetimli serbestlik hizmetlerindeki elektronik izleme kapasitesinin artırılması ve
yükümlülerin takibinde biometrik imza gibi yeni yöntemlerin oluşturulması sağlanacaktır.
(Hedef 7.5.f)
139 Ceza infaz kurumlarındaki sağlık birimlerinin kapasitesi ve teknolojik donanımları
geliştirilecek, kurum dışı sağlık kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyon güçlendirilecektir.
(Hedef 7.5.g)
140 Ceza infaz kurumlarının denetim araçları ile hak ihlallerini önleyici mekanizmalar
güçlendirilerek, infaz sisteminin saydamlığı artırılacaktır. (Hedef 7.6.a)
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141 Sivil toplum kuruluşlarıyla infaz alanında iş birliği geliştirilecektir. (Hedef 7.6.b)
142 Koşullu salıverilme işleminin somut kriterlere dayalı olarak uygulanması sağlanacaktır.
(Hedef 7.6.c)
143 Hükümlü ve tutuklular için öngörülen meslek edindirme programları geliştirilecek,
hükümlülerin tahliye sonrası yeniden suç işlemelerinin engellenmesi amacıyla topluma uyum
süreçlerine yönelik önlemler artırılacaktır. (Hedef 7.6.d)
144 Yeni yasal düzenlemelerin etki analizi ile suç ve suçluluğa ilişkin verilerin anlık takibi için
adalet istatistikleri çok yönlü bir anlayışla derinleştirilecektir. (Hedef 7.7.c)
145 Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bilişim suçları konusunda ihtisaslaşması sağlanacaktır.
(Hedef 7.8.a)
Amaç 8
Hukuk Yargılaması İle İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması
146 Basit ve yazılı yargılama usulünde ön inceleme aşamasına ilişkin yeni düzenlemeler
getirilecektir. (Hedef 8.1.c)
147 Davaya cevap vermeyen ya da yapılan işlemlere katılım iradesi göstermeyen davalıya, sözlü
yargılama sırasında ve hüküm için tayin olunan gün ve saatte mahkemede hazır bulunmasını
sağlamak amacıyla tekrar davetiye gönderilmesi uygulamasına son verilecektir. (Hedef
8.2.b)
148 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasından
kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. (Hedef 8.3.a)
149 Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan
çıkartılacak ve bu işlemin harç alınmaksızın uzmanlar vasıtasıyla yapılması sağlanacaktır.
(Hedef 8.3.b)
150 Çocuğun üstün yararı ile bütün aile fertlerinin hukukunu koruyan, adli süreç içinde
örselenmelerini önleyen ve uyuşmazlığın en kısa sürede çözümüne imkan veren yeni bir
yargılama usulü geliştirilecektir. (Hedef 8.3.c)
151 Noterliklerin açılış kriterleri yeniden belirlenecek ve noterliklerin sayısı artırılacaktır. (Hedef
8.4.c)
152 Yararlanıcıların işlerinin kolaylaştırılması için noterliklerin resmi çalışma saatleri dışında ve
tatil günlerinde de hizmet sunmaları sağlanacaktır. (Hedef 8.4.e)
153 Yurtdışında yaşayanların dış temsilciliklerde yaptıkları noterlik işlemlerinin bir örneğinin,
bilişim sistemi entegrasyonuyla Türkiye’de en yakın noterden anında alınabilmesi
sağlanacaktır. (Hedef 8.4.f)
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154 İcra ve iflas dairelerinin yönetim, personel ve teşkilat yapısını düzenleyen müstakil bir
mevzuat hazırlanacaktır. (Hedef 8.5.a)
155 Yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılacak ve sanal icra dairesi uygulamasına başlanacaktır.
(Hedef 8.5.b)
156 Lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilmesi ve tasfiye usulünün yeniden düzenlenmesi
suretiyle yedieminlik müessesesi ıslah edilecektir. (Hedef 8.5.d)
157 İcra harç ve masraflarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. (Hedef 8.6.a)
158 Sadece elektronik ortamda satış yapılması suretiyle takip masrafları azaltılacaktır. (Hedef
8.6.b)
159 Satış süreci hızlandırılarak muhafaza ücreti ve diğer masraflar azaltılacaktır. (Hedef 8.6.c)
160 İhaleye katılımı ve satış bedelini artırmak amacıyla, teminat oranı indirilecektir. (Hedef
8.6.d)
161 Borçluya, haczedilen malını satma hakkı tanınacaktır. (Hedef 8.6.e)
162 İdari yargıda gerekçeli karar yazılmasına süre getirilecektir. (Hedef 8.7.b)
Amaç 9
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması
163 Uzlaştırma öngören hükümlerin kapsamı genişletilecektir. (Hedef 9.1.a)
164 Suça sürüklenen çocuklara özgü uzlaştırma modeli geliştirilecektir. (Hedef 9.1.b)
165 Uzlaştırma bürolarının kapasiteleri artırılacaktır. (Hedef 9.1.c)
166 Uzlaşmanın önemine ilişkin toplumsal farkındalık artırılacaktır. (Hedef 9.1.d)
167 Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru dava şartı hâline getirilecektir.
(Hedef 9.2.c)
168 Bazı uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculukta uzmanlaşma sağlanacaktır. (Hedef 9.2.d)
169 Tensip zaptıyla tarafların sulhe hazırlık işlemleri hakkında daha ayrıntılı bilgilendirilmesi
sağlanacaktır. (Hedef 9.2.e)
170 Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin düzenli etki analizleri yapılacaktır. (Hedef
9.3.a)
171 Uygulama ve içtihatların gözetilmesi suretiyle idare aleyhine sonuçlanabilecek davalardan
vazgeçme,

feragat

ve

kanun

yoluna

başvurulmaması

hususlarındaki

uygulama

geliştirilecektir. (Hedef 9.4.c)
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III. YRS Kapsamında Hayata Geçirilen Bazı Hedef ve Faaliyetler
Yargı Reformu Stratejisi Belgesinde yer alan hedef ve faaliyetler Eylem Planında öngörülen
takvim ve bütçe dahilinde yerine getirilmektedir. Bunların bazıları yargı reformu paketleri
kapsamında hazırlanan mevzuat değişiklikleri bazıları ise idari faaliyetler ile hayata geçirilmiştir.
Aşağıdaki tabloda mevzuat değişikliği ve idari faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen bazı hedef
ve faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
SIRA
1

1.PAKET KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN HEDEF VE
FAALİYETLER (7188 SAYILI KANUN)
İfade özgürlüğüne ilişkin mevzuat ve uygulama analiz edilerek bireylerin hak

TARİH
2019

ve özgürlük alanları daha da genişletilmiştir. (Hedef 1.1.a )
AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 13. Maddesi ile getirilen düzenleme ile 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesine; “Haber verme sınırları içerisinde
yer alan, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.”
hükmü getirilmiştir.
2

İfade ve toplanma özgürlüğünü ilgilendiren yargı kararlarına karşı kanun yolu

2019

güvencesi artırılmıştır. (Hedef 1.1.b)
AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 29. maddesi ile getirilen düzenleme ile temyiz
edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile; hakaret, suç işlemeye tahrik, suçu
ve suçluyu övme, halkı askerlikten soğutma ve daha birçok suç türü yönünden
bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerince verilen kararlara karşı ayrıca
Yargıtay nezdinde temyiz kanun yoluna başvuru imkânı getirilmiştir
3

Azami tutukluluk süresine ilişkin hükümler, soruşturma ve kovuşturma

2019

aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmiştir. (Hedef 1.1.d)
AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 18. maddesi ile getirilen düzenleme ile henüz
iddianamenin tanzim edilmediği süreçte yaşanan uzun tutukluluk halinin
ortadan kaldırılması amacıyla soruşturma aşaması için ayrı bir azami tutukluluk
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süresi belirlenerek, bu sürelerin aşılması halinde tutukluluğun yasa gereği sona
erdirilmesi sağlanmıştır.
4

Suça sürüklenen çocuklar için azami tutukluk süreleri kısaltılmıştır. (Hedef

2019

1.1.d)
AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 18. maddesi ile getirilen düzenleme ile tutukluluk süreleri
fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında yarı oranında,
on sekiz yaşını doldurmamış çocuklar hakkında dörtte üç oranında uygulanması
sağlanmıştır.
5

İnternet erişim engelleme usulleri, ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınarak

2019

gerekli değişiklikler yapılmıştır. (Hedef 1.1.e)
AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 36. maddesi ile getirilen düzenleme ile erişimin
engellenmesi kararlarının, ilgili internet sitesinin tümü için değil sadece ihlale
konu yayın, kısım veya bölümle ilgili olarak uygulanması sağlanmıştır.
6

Hâkim ve savcılık mesleklerine girişteki mülakat sınavının geniş temsile dayalı

2019

bir heyet tarafından yapılması sağlanmıştır. (Hedef 2.1.b)
AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 10. maddesi ile getirilen düzenleme ile hâkim savcı
alımındaki mülâkat kurulu genişletilmiştir. Böylelikle kurulun; Adalet
Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu
Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü ve Personel
Genel Müdürü ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ve Türkiye
Adalet Akademisi Danışma Kurulundan seçilen bir kişi olmak üzere toplam
yedi üyeden oluşması sağlanmıştır.
7

Hukuk fakültesi mezunlarının hâkim-savcı yardımcısı, noter yardımcısı

2019

olabilmeleri ve avukatlık stajına başlayabilmeleri “Hukuk Mesleklerine Giriş
Sınavı”nda başarılı olma şartına bağlanmıştır. (Hedef 3.2.a) (Hedef 3.2.b)
AÇIKLAMA
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7188 Sayılı Kanun’un 3,4,5,9. maddeleri ile getirilen düzenleme ile hukuk
mesleklerinin niteliğin artırılması amacıyla yalnızca ÖSYM tarafından
yapılacak sınavdan yeterli puan alanların; avukatlık stajına başvurabilmeleri,
hâkimlik, savcılık ve noterlik için ise ayrıca mahsus sınava girebilmeleri
sağlanmıştır.
8

Bölge adliye mahkemeleri bünyesindeki ceza dairelerinin istinaf usulündeki

2019

bozmaya ilişkin yetkileri yeniden düzenlenmiştir. (Hedef.4.4.d)
AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 27. Maddesi kapsamında yapılan düzenleme ile bölge
adliye mahkemeleri ceza dairelerine, soruşturma veya kovuşturma şartının
gerçekleşmediğinin veya ön ödeme ve uzlaştırma usulünün uygulanmadığının
anlaşılması ya da davanın ilk derece mahkemesinde görülmekte olan bir dava
ile birlikte yürütülmesinin zorunlu olması hâlinde, bozma kararı verme yetkisi
tanınmıştır.
9

Birlikte işlenmiş suçlardan dolayı istinaf mahkemesince verilen lehte bozma

2019

kararından istinaf kanun yoluna başvurmayanlar da yararlanabilmesi usulü
getirilmiştir. (Hedef.4.4.d)
AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 32. Maddesi ile getirilmiştir.
10

Avukatların farklı alanlardaki hakları geliştirilmiştir. (Hedef 5.3.c)

2019

AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 1. maddesi ile yapılan düzenlemeyle baro levhasına yazılı
olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan avukatlara, haklarında yasada belirtilen
suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması kaydıyla, hususi
damgalı pasaport verilmesi sağlanmıştır.
11

Ön ödeme müessesesinin uygulanma şekli yenilenmiştir. (Hedef 7.1.b)

2019

AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 16. maddesi ile yapılan değişiklikle, 10 gün içerisinde ön
ödeme kararında belirtilen miktarın ödenmesi şartı kaldırılarak failin on gün
içinde talep etmesi koşuluyla bu miktarın birer ay ara ile üç eşit taksit hâlinde
17

ödenmesine Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilmesi olanaklı hale
getirilmiştir.
12

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesesinin uygulama alanı

2019

genişletilmiştir. (Hedef 7.1.b)
AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 19. maddesi ile yapılan düzenleme ile uzlaştırma ve ön
ödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, Cumhuriyet savcısının, üst sınırı
üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli
şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süre ile
ertelenmesine karar verebilmesi olanaklı hale getirilmiştir.
13

Bazı fiillere yönelik soruşturmaların fail ile savcı arasında anlaşmayla

2019

sonlandırılabilmesi (seri muhakeme usulü) sağlanmıştır. (Hedef. 7.1.d) (Hedef
4.8.b)
AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 23. maddesi ile yapılan düzenleme ile bazı suçlar için
Cumhuriyet savcısının teklifini şüpheli ve avukatının kabul etmesi şartıyla;
Cumhuriyet savcısının, kanunda öngörülen cezadan yarı oranında indirim
uygulamak suretiyle yaptırımı belirleyebileceği düzenlenmiştir.
14

İddianamenin iadesi müessesesi, kapsamı itibarıyla yeniden belirlenmiştir.

2019

(Hedef 7.1.e)
AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 20. maddesi kapsamında getirilen düzenleme ile ceza
adalet sisteminin etkinliğinin artırılması ve Cumhuriyet savcılarının etkili
soruşturma yapmalarını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi açısından,
iddianamenin iadesi sebeplerinin kapsamı yeni hükümlerle genişletilerek
müessesesinin işlerliği artırılmıştır.
15

Bazı suçların basitleştirilmiş ve hızlı bir yargılama usulüyle görülmesi (basit

2019

yargılama usulü) sağlanmıştır. (Hedef 7.3.b) (Hedef 4.8.b)
AÇIKLAMA

18

7188 Sayılı Kanun’un 24. maddesi ile yapılan yasal düzenlemeyle; asliye ceza
mahkemelerinin görev alanına giren ve üst sınırı 2 yıla kadar olan suçlar için
uygulanabilecek olan “basit yargılama usulü” getirilmiştir.
16

Suça sürüklenen çocuklara özgü kamu davasının açılmasının ertelenmesi

2019

modeli geliştirilmiştir. (Hedef 7.4.b)
AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun’un 33. maddesi ile yapılan düzenleme ile kamu davasının
açılmasının ertelenmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen hapis
cezasının üst sınırının, on beş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından beş yıl
olarak uygulanması sağlanmıştır.
17

Uzlaştırma öngören hükümlerin kapsamı genişletilecektir. (Hedef 9.1.a)

2019

AÇIKLAMA
7188 Sayılı Kanun kapsamında uzlaştırma kapsamındaki suçların sayısı
artırılarak iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, güveni kötüye kullanma, suç
eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçları uzlaştırma kapsamına
alınmıştır.

2.PAKET KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN HEDEF VE

TARİH

FAALİYETLER (7242 SAYILI KANUN)
1

Adalet personeli alımına ilişkin sınavlarda adalet meslek yüksekokulları

2020

yanında mesleki ve teknik liselerin adalet alanlarının mezunlarına öncelik
tanınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. (Hedef 3.6.b)
AÇIKLAMA
7242 sayılı Kanun’un 64 üncü maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kanunun 114
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer
alan “hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu” ibaresi “hukuk fakültesi,
adalet meslek yüksek okulu veya meslek yüksekokullarının adalet veya ceza
infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı
ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan”
şeklinde değiştirilmiştir.
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2

İnfaz sistemine yönelik önemli düzenlemeler getirilmiştir. (Hedef. 7.2.e)

2020

AÇIKLAMA
7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ve 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
getirilen hükümlerle infaz sistemine yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır.
İnfaz Paketi kapsamında 2020 yılında; infaz sistemi revize edilmiş ve alternatif
infaz usulleri geliştirilerek infazda adalet ve etkinlik sağlanmıştır. Bu kapsamda
11 farklı kanunda değişiklik yapılmıştır.
3

İnfaz hâkimlerinin görevlerinin kapsamı genişletilmiştir. (Hedef. 7.3.d)

2020

AÇIKLAMA
7242 sayılı Kanun ile İnfaz Hâkimliği Kanunu’nda yapılan değişiklikle infaz
hakimlerinin görevlerinin kapsamı genişletilmiştir.
4

Yaşlı, kadın ve çocukların; cezasının konutta çektirilmesine karar verilebilecek

2020

hapis cezasının süresi artırılmıştır. (Hedef 7.5.a)
AÇIKLAMA
7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında hayata
geçirilmiştir.
5

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’n 5 inci maddesinde 7242 Sayılı Kanunla

2020

14/04/2020 tarihinde yapılan değişiklikle kovuşturma aşamasında da etkin
pişmanlık hükümlerinden yararlanılması mümkün hale getirilmiştir. (Hedef.
7.1.c)

İNFAZ PAKETİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN TÜM

TARİH

DÜZENLEMELER (7242 SAYILI KANUN)
1

Ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmiştir.

2020

Koşullu salıverilme oranı kural olarak 2/3’ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü
suçlar

bakımından

infaz

oranı

3/4’ten

2/3’e

indirilmiştir.

Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçları ile terör suçlarının 3/4 olan koşullu
20

salıverilme oranları aynen muhafaza edilmiştir. Bu suçların çocuklar tarafından
işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı da korunmuştur.
Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama
suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı
suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından da herhangi bir indirim
yapılmamıştır.
2

Denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin geçici düzenlemeler yapılmıştır.

2020

- Geçici düzenleme uyarınca, özellikle terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları,
cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine
sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet suçları, işkence ve
eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere,
30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3
yıla çıkarılmıştır.
- 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, terör suçları, cinsel saldırı
ve istismar suçları, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin
suçlar hariç olmak üzere;
-Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş
hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanması
sağlanmıştır.
-Yine maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle
hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş
hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığının belirleyeceği Devlet hastanesinden
alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, denetimli
serbestlik

tedbiri

altında

infaz

edilmesi

imkanı

sağlanmıştır.

-30/3/2020 tarihine kadar suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşını
dolduruncaya kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya
kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılması hükmü getirilmiştir.
3

Özel infaz usullerinin kapsamı genişletilmiştir.

2020

- Hapis cezalarının hafta sonu, geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut
uygulamanın kapsamı genişletilmiştir. Bu usuldeki 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar
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bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise
3 yıla çıkarılmıştır.
- Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı
artırılmıştır. Çocuklar da bu usule dâhil ediliştir. Yeni doğum yapan ve toplam
3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan kadın hükümlüler de yine
cezalarını konutunda infaz edebilme imkanı getirilmiş ve hamile kadınların
cezası bir buçuk yıl ertelenebileceği hükme bağlanmıştır.
4

Hükümlülerin iyi haline ilişkin değerlendirmenin, infazın tüm aşamalarında ve

2020

6 ayda bir yapılması uygulaması getirilmiştir. Düzenlemeye göre; hükümlülerin
tutum ve davranışlarının değerlendirilmesine (iyi halin belirlenmesine) ilişkin
esaslar yeniden belirlenmiş ve hükümlülerin iyi hal incelemesinin infazın tüm
aşamalarında yapılması sağlanmıştır. Ayrıca iyi hal değerlendirmesini yapan
kurulun yapısının revize edilmesi suretiyle iyi hal değerlendirmelerinin daha
etkin yapılmasını sağlayacak bir yapı oluşturulmuştur.
5

Yapılan diğer düzenlemelerle infaz hizmetleri daha da iyileştirilmiştir.

2020

- Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet başsavcılığının hapis cezasının
infazına 6 ay ara verebilmesine ilişkin yetkisi, 1 yıla çıkarılmıştır.
- Hükümlülerin eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri halinde
infaza

ara

verilebilmesine

imkân

tanınmıştır.

- Çocuk hükümlülere verilebilecek ödül imkânının kapsamı genişletilmiştir. Bu
kapsamda

kardeşiyle

de

görüşmesine

imkân

tanınmıştır.

- Hükümlülerin hediye kabul etme hakkı genişletilmiş ve çocuk ve altmış beş
yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadın
hükümlüler bakımından, belirli zaman dilimi dışında da hediye alabilmelerine
imkân sağlanmıştır.
- Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 3 günlük mazeret izin hakkı
7 güne çıkarılmıştır. Hükümlülerin mazeret iznini kullanabilmesi için ceza infaz
kurumlarında iyi halli olarak geçirmesi gereken süre kısaltılmıştır.
- Hükümlülere, hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmesi amacıyla verilen
mazeret izin hakkı, 1 defadan 2’ye çıkarılmıştır.
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- Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin salgın hastalık halinde
de kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılmasına imkân
tanınmıştır.
- Hükümlünün bakıma muhtaç çocuklarının barındırılmasına ilişkin hükümlerin
tutuklular bakımından da uygulanabilmesine imkân tanınmıştır.
- Hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu
kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak koşuluyla çalıştırılabilmelerine
imkân tanınmıştır. Böylelikle, hükümlünün çalıştığı süre daha erken denetimli
serbestliğe ayrılmasını sağlamıştır.
- Hükümlünün, duruşma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle geçici
olarak cezaevi dışında bulunduğu yerlerde gerçekleştirdiği disipline aykırı
eylem ve sözleri nedeniyle de disiplin yaptırımlarının uygulanabilmesine imkân
tanınmıştır.
- Hükümlü ve tutukluların cezaevinin güvenlik ve düzenini ihlal eden bazı
fiilleri disiplin yaptırımı altına alınmıştır.
- Hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerden
yararlanabilmelerine imkân sağlanmıştır.
- Elektronik cihazla takip edilebilecek şüpheli, sanık ve hükümlülerin rızaları
alınmak koşuluyla kendilerine ait cihazlar üzerinden de takip edilebilmelerine
imkân sağlanmıştır.
- Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma yükümlülüğü altında bulunan
muhtaç durumdaki hükümlülerin bu yükümlülüğü yerine getirirken mutat vasıta
ile yaptıkları yol giderleri ve iaşe giderlerinin çalıştırıldıkları kurum
bütçesinden karşılanmasına imkân sağlanmıştır.
6

Cezaların infazı sürecinde verilecek tüm kararların uzmanlaşmış hâkimler

2020

tarafından verilmesi sağlanmıştır. Düzenleme ile, infaz hâkimliği kurumunun
kapasitesi güçlendirilerek uzmanlaşmalarının sağlanması ve infaza ilişkin tüm
kararların bu hâkimlikler tarafından verilmesi amaçlanmıştır. Cumhuriyet
savcısının infaza ilişkin verdiği kararlara karşı infaz hâkimliğine şikâyet
başvurusunda bulunulabilmesine de imkân tanınmıştır.
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3.PAKET

KAPSAMINDA

HAYATA

GEÇİRİLEN

HEDEF

VE

FAALİYETLER (7251 SAYILI KANUN)
1

Basit ve yazılı yargılama usulünde ön inceleme aşamasına ilişkin yeni

2020

düzenlemeler getirilmiştir. (Hedef 8.1.c)
AÇIKLAMA
7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun kapsamında HMK’nın 140/5. fıkrası madde
metninden çıkarılmış, taraflara verilecek 2 haftalık sürenin işlemesi, duruşma
öncesi başlayacak şekilde ön inceleme aşamasına alınmıştır.
2

Tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya başvuru dava şartı hâline getirilmiştir.

2020

(Hedef 9.2.c)
AÇIKLAMA
7251 sayılı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” ile gerçekleştirilmiştir.
3

7251 sayılı Kanun ile bazı davaların (ticari davalar, fikrî ve sınai haklardan

2020

kaynaklanan davalar gibi) daha ihtisaslaşmış mahkemelerinde görülebilmesi
amacıyla fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza
mahkemesi yargı çevresinin, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet
Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından
belirleneceği hükmü getirilmiştir. (Hedef 4.3.c)
4

Hukuk mahkemelerinde SEGBİS uygulaması yaygınlaştırılmıştır. (Hedef.

2020

4.8.e)
AÇIKLAMA
HMK’nın 149. maddesinde yer alan ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya
başka yerde duruşma icrasına yönelik düzenlemedeki tarafların rızasına ilişkin
şart kaldırılarak taraflardan birinin talebi ya da re’sen ses ve görüntü nakliyle
duruşma yapılabileceği düzenlenmiştir.
5

Ticari davalarda basit yargılama usulünün uygulama sınırı yükseltilmiştir.

2020

(Hedef. 8.1.b)
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AÇIKLAMA
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan “yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.
6

Özel hukuk davalarında, davaya katılım iradesi göstermeyen taraflara tekrardan

2020

davetiye gönderilmemesi düzenlemesiyle, yargılama sürecinin uzamaması
sağlanmıştır. (Hedef. 8.2.b)
AÇIKLAMA
6100 sayılı Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrasına “tahkikat”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü yargılama” ibaresi ile ikinci fıkrasına
“itiraz edemeyecekleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “tahkikatın sona erdiği
duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın
ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci
madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği” ibaresi
eklenmiştir.
7

Hukuk yargılamalarında sulh müessesesinin etkinliği artırılmıştır. (Hedef.

2020

9.2.e)
AÇIKLAMA
HMK’nın 139. maddesinde öngörülen davetiyede yazılması gereken hususlar
genişletilerek madde metni yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, aynı Kanun’un
140/2. fıkrasına “Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, tarafları sulh
ve arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatarak
sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder…” cümlesi eklenmiştir.

4.PAKET KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN HEDEF VE
FAALİYETLER (7331 SAYILI KANUN)
1

7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

2021

Yapılmasında dair Kanun ile idari yargı mercilerince verilen nihai kararların
gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılmasına yönelik düzenleme
yapılmıştır. (Hedef 8.7.b)
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2

7331 Sayılı Kanun ile CMK’nın 100/3 fıkrasında değişiklik yapılarak katalog

2021

halinde belirtilen suçların işlendiği hususunda tutuklama nedeninin var
sayılabilmesi için somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı
şart koşulmuştur.
Yine aynı kanunla tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki
tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda; adlî kontrol uygulamasının yetersiz
kalacağının açıkça gösterilmesi hükmü getirilmiştir.
Buna ek olarak aynı Kanunla CMK’nın 94. Maddesinde yapılan düzenleme ile
mesai saatleri dışında yakalanan kişilerin belirlenen tarihte yargı mercii önünde
hazır bulunmayı taahhüt etmesi durumunda serbest bırakılması imkânı
getirilmiştir.
Ayrıca adli kontrol tedbirine yönelik süre sınırı getirilmiştir. Buna göre ağır
ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde adli kontrol süresi en çok iki yıl
olup; bu süre, zorunlu hâllerde gerekçesi gösterilerek bir yıl daha
uzatılabilecektir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, adli kontrol
süresi en çok üç yıl olup; bu süre, zorunlu hâllerde, gerekçesi gösterilerek
uzatılabileceği; uzatma süresinin toplam üç yılı, Türk Ceza Kanunu’nun İkinci
Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde
tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda dört
yılı geçemeyeceği, adli kontrol sürelerinin, çocuklar bakımından yarı oranında
uygulanacağı hükmü getirilmiştir. (Hedef 1.1.c)
3

7331 Sayılı Kanun kapsamında CMK’nın yetkiyi düzenleyen 12. maddesine;

2021

“Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi
kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda mağdurun
yerleşim yeri mahkemeleri de yetkilidir.” hükmü eklenmiştir. (Hedef 6.1.b,
Hedef 7.8.b)
4

7331 Sayılı Kanun kapsamında getirilen düzenleme ile TCK’da kasten öldürme,

2021

kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına ilişkin
nitelikli haller arasına failin söz konusu fiilleri boşandığı eşine karşı işlemesi
hususu da eklenmiştir. (Hedef 8.3.a )
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5.PAKET KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN HEDEF VE
FAALİYETLER (7343 SAYILI KANUN)
1

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi

2021

olmaktan çıkartılacak ve bu işlemin harç alınmaksızın uzmanlar vasıtasıyla
yapılması sağlanacaktır. (Hedef 8.3.b)
30.11.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7343 Sayılı Kanunun 40 vd.
maddelerinde çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına yönelik
düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile; çocuk teslimine veya çocukla kişisel
ilişki kurulması görevi Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri
Dairesi Başkanlığına bağlı olan adli destek ve mağdur hizmetleri
müdürlüklerine verilmiştir.
2

İcra ve iflas dairelerinin yönetim, personel ve teşkilat yapısını düzenleyen

2021

müstakil bir mevzuat hazırlanacaktır. (Hedef 8.5.a)
30.11.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7343 Sayılı Kanun’un 2 vd.
maddeleriyle icra dairelerinin gözetim ve denetimini yapmak amacıyla iş
yoğunluğunun veya daire sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı
tarafından, bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığının kurulabileceği
düzenlenmiştir.
3

İcra harç ve masraflarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. (Hedef

2021

8.6.a)
30.11.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7343 Sayılı İcra ve İflas
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen
düzenlemeler doğrultusunda icra harç ve masrafları azaltılmıştır. Örneğin açık
artırmaya katılabilmek için mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak
tutardaki teminatın satışı yapan icra dairesinin banka hesabına yatırılması
gerektiği düzenlenmiştir. Yine borcun icralarda taksitle ödenmesinde damga
vergisinin alınması usulü kaldırılmıştır.
4

Sadece elektronik ortamda satış yapılması suretiyle takip masrafları

2021

azaltılacaktır. (Hedef 8.6.b)
30.11.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7343 Sayılı İcra ve İflas
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 13 vd.
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maddeleri ile açık artırmalara internete erişim olan her yerden çok daha fazla
kişinin katılabilmesi sağlanmıştır.
5

Satış süreci hızlandırılarak muhafaza ücreti ve diğer masraflar azaltılacaktır.

2021

(Hedef 8.6.c)
7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’un getirdiği yeni düzenlemelerle borçlu ve alacaklı arasındaki
hassas denge korunmak suretiyle satış süreci hızlandırılmış, bu sayede takip
sürecindeki giderler azaltılmıştır.
6

İhaleye katılımı ve satış bedelini artırmak amacıyla, teminat oranı indirilecektir.

2021

(Hedef 8.6.d)
7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’un 14. maddesi ile açık artırmaya katılabilmek için mahcuzun
kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki teminatın satışı yapan icra
dairesinin banka hesabına yatırılması gerektiği düzenlenmiştir.
7

Borçluya, haczedilen malını satma hakkı tanınacaktır. (Hedef 8.6.e)

2021

30.11.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7343 Sayılı İcra ve İflas
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9 vd
maddelerinde yapılan düzenleme ile borçluya, haczedilen malını satma hakkı
tanınmıştır.

SIRA

İDARİ FAALİYET KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN

TARİH

BAZI HEDEF VE FAALİYETLER
1

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından tüm yargı mensupları için belirlenen

2019

“Türk Yargı Etiği Bildirgesi” 11 Mart 2019 tarihinde kamuoyuna ilan edilmiştir.
(Hedef 2.3.a)
2

02 Mayıs 2019 Tarihli ve 34 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye

2019

Adalet Akademisi yeniden kurulmuştur. (Hedef 3.4.a)
3

2019 Yılı Nisan ayı itibarıyla noterlikler, haftasonlarında da hizmet vermeye

2019

başlamıştır. (Hedef 8.4.e)
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4

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 04/12/2019 tarih ve 530-

2019

531/Terfi sayılı kararı ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kararlarının, AYM
ve AİHM kararlarına uygunluğunun meslekte yükselme süreçleri ve
denetimlerinde gözetilmesi sağlanmıştır. (Hedef 1.3.a)
5

Hukuk fakültelerine girişte aranan ve 190.000 olan başarı sıralaması önce

2019

125.000 sonrasında ise 100.000 olarak yenilenmiştir. (Hedef 3.1.a)
6

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 04/12/2019 tarih ve 530-

2019

531/Terfi sayılı kararı ile hizmet içi eğitimler hâkim ve savcıların terfilerinde
dikkate alınan kriterlerden biri olmuştur. (Hedef 3.4.e)

7

Yeni bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirilmiştir. (Hedef.4.4.a)

2019

AÇIKLAMA
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 26.06.2019 Tarihli Kararı ile
daha önce; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul,
İzmir, Konya, Sakarya ve Samsun illerinde faaliyet gösteren Bölge Adliye
Mahkemelerine ek olarak ayrıca 02 Eylül 2019 Tarihi itibariyle Kayseri, Van,
Diyarbakır ve Trabzon Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçirilerek bölge
adliye mahkemelerinin sayısı 15’e çıkartılmıştır.
8

Bazı avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı %18’den %8’e düşürülmüştür.

2019

(Hedef 5.2.e)
AÇIKLAMA
02 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Mal ve Hizmetlere
Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararının 1. Maddesi ile
getirilmiştir.
9

Yurtdışında yaşayanların dış temsilciliklerde yaptıkları noterlik işlemlerinin bir

2019

örneğinin, bilişim sistemi entegrasyonuyla Türkiye’de en yakın noterden anında
alınabilmesi sağlanmıştır. (Hedef 8.4.f)
AÇIKLAMA

29

Ülkemizin yurt dışında bulunan konsoloslukları ile Türkiye Noterler Birliği
Bilişim Sistemi arasında sağlanan entegrasyonla posta ya da kargo ile
gönderilmesine gerek kalmaksızın, yapılan işlemin örneği, bu işlemin örneğini
almak üzere yetkilendirilen kişi tarafından Ülkemizdeki herhangi bir noterlikten
6 Nisan 2019 tarihinden itibaren alınabilir hale gelmiştir.
10

Kişisel verilerin korunması kaydıyla Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun hâkim ve

2020

savcılar hakkında verdiği disiplin kararlarının bazılarının kamuoyuna
açıklanması sağlanmıştır. (Hedef 2.2.d)
11

HSK Teftiş Kurulu bünyesinde Yargıda Performans Ölçüm ve Takip Merkezi

2020

kurulmuştur. (Hedef 4.1.b)
12

“Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması

2020

Gereken Standartlar” belirlenmiş ve 07.09.2020 tarihinde ilan edilmiştir. (Hedef
4.5.c)
13

Asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcılığı uygulamasına yeniden

2020

geçilmiştir. (Hedef 4.8.a)
14

Mağdur haklarına ilişkin olarak "Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair

2020

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" 10 Haziran 2020 tarihinde yayımlanmıştır.
(Hedef 7.4.e)
15

Avukatların duruşma ve keşiflere daha kolay katılımlarının sağlanması ve bu

2020

şekilde mahkemelerdeki zaman kaybının önüne geçilmesi amacıyla Avukat
Portal ve CELSE uygulaması üzerinden duruşma bilgileri takip edilebilmekte ve
duruşma hâkimi ile ilgili izin bilgisine ulaşılabilmesi sağlanmıştır. (Hedef 4.8.g)
16

Arabuluculuk Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında arabuluculuk hizmetlerinde

2021

adli yardım hizmeti sunulması sağlanmıştır. (Hedef 6.2.e)
17

UYAP üzerinde ilgili ekranlarda düzenlemeler yapılarak, suça sürüklenen

2021

çocuklarla ilgili dosyaların öncelikli olarak görülmesine yönelik ekleme
yapılmıştır. (Hedef 7.4.c)
18

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bilişim suçları konusunda ihtisaslaşması

2020-

sağlanacaktır. (Hedef 7.8.a)

2023

AÇIKLAMA

30

30.11.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan HSK kararları çerçevesinde
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından 25.11.2021 tarihinde;
Bilişim ile ilgili düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak
mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1229 sayılı ihtisas kararı alınmış olup,
15.12.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmıştır.
19

Hukuk fakültelerindeki müfredatta, Türkçeyi etkili, öz ve doğru kullanmaya ve

2021

mesleki etiğe yönelik derslerin yer alması sağlanacaktır. (Hedef 3.1.e)
AÇIKLAMA
Üniversitelere gönderilen 28 Ekim 2018 tarihli ve 65511 sayılı yazı ile hukuk
fakültelerinde hukuk mesleği ve etik derslerinin zorunlu veya en azından
seçimlik ders olarak okutulması tavsiye edilmiştir.
20

Hukuk klinikleri uygulaması yaygınlaştırılacak ve öğrencilerin adli ve idari

2019-

yargı birimlerinde staj yapmalarına imkân sağlanacaktır. (Hedef 3.1.f)

2023

AÇIKLAMA
Hukuk klinikleri ile ilgili olarak; kadrosu ve fiziki imkânları güçlü olan hukuk
fakültelerinde hukuk klinikleri uygulaması başlatılmıştır.
Öğrencilere Staj İmkânı ile ilgili olarak; avukatlık, hâkimlik ve noterlik
mesleklerinin her birinde azımsanmayacak bir sürelik staj zorunluluğu
öngörüldüğünden, bu zorunluluğun lisans dönemini de kapsayacak şekilde
genişletilmesinin doğruluğu akademik ortamda tartışılmaktadır.
Bazı özel üniversitelerin eğitim programlarında öğrencilerin staj yapma imkanı
bulunmaktadır.
21

Elektronik tebligat uygulaması yaygınlaştırılacaktır. (Hedef 4.6.a)

2019-

AÇIKLAMA

2023

Faaliyet süreklilik arz etmekte olup; 20 Ekim 2020’de Ulaştırma Bakanlığı
arasında adli tebligat iş birliği protokolü imzalanmıştır. Elektronik tebligatın
yaygınlaştırılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında çalışmalar sürdürülmektedir.
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IV. YRS Uygulama Durumu Grafikleri
Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunmaktadır. Eylem
Planına göre faaliyetlerin bazıları tüm uygulama dönemini kapsamakta olup süreklilik arz
etmektedir. Bu kapsamda Belge’de yer alan 107 faaliyetin gerçekleştirilme süresi 1 yıldan uzun
sürelidir. 2019-2020 yılında gerçekleştirilmesi öngörülmüş faaliyetlerin 50’si, 2021 yılında
gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerin 96’sı sürelidir. Eylem Planına göre 2020 yılında
gerçekleşmesi gereken 15 faaliyet 2020 yılı Temmuz ayından önce, 2021 yılında tamamlanması
gereken 4 faaliyet ise 2020 yılında tamamlanmıştır. Aşağıdaki grafiklerde tamamlanma oranlarına
ilişkin veriler yer almaktadır.

96,00%

Toplam Faaliyet Sayısı (Süreli)
: 50
Tamamlanan Faaliyet Sayısı (Süreli) : 48
Grafik 2: YRS (2019-2023) Tamamlanma Oranları

66,80%

Toplam Faaliyet Sayısı (Süreli+Sürekli)

: 149+107=256

Tamamlanan Faaliyet Sayısı (Süreli+Sürekli) : 48+24+99=171
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Grafik 3: YRS (2019-2023) Gerçekleşme Durum Grafiği

7,42%
25,78%
66,80%

Çalışması Başlamayan Faaliyet Sayısı 19
Çalışması Devam Eden Faaliyet Sayısı 66
Tamamlanan Faaliyet Sayısı 171

Toplam
Faaliyet Sayısı
256

Açıklama: Gerçekleşen, çalışması devam eden, çalışmasına başlanmayan faaliyet sayısının toplam
faaliyet sayısına oranlarıyla bulunmuştur.
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