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First Package of the Judicial Reform  

 

39 maddeden oluşan ve 15 kanunda değişiklik öngören yargı
reformu kapsamındaki ilk yasa teklifi 24 Ekim 2019 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yasa
özellikle ceza muhakemesi hukukuna dair önemli değişiklikler
içeriyor. Bazı önemli değişiklikler şöyle:

Tutukluluk süreleri bakımından soruşturma evresi için bir
“tavan süre” öngörülmüştür. Soruşturma evresinde
tutukluluk süresi ağır ceza mahkemesinin işlerine
girmeyen suçlar bakımından 6 ayı, bu kapsama giren
işler bakımından ise 1 yılı geçemeyecektir. Ancak bazı
suçlar bakımından bu süreler uzatılabilecek, bazıları
bakımından ise hiç uygulanmayacaktır.
Önceden istinaf mahkemelerinde kesinleşen 5 yılın
altındaki cezalar bakımından Yargıtay’da temyiz yoluna
başvurulması mümkün kılınmıştır. Bu kapsamda ifade
özgürlüğünü ilgilendiren bazı suçlar da mevcuttur.  
İnternet sitelerine yönelik verilecek olan erişime
engelleme kararlarında sitenin tümüne değil karara konu
haberle ilgili içeriğe erişimin engellenmesi söz konusu
olacaktır. Bazı suçlar bakımından sitenin tümüne
erişimin engellenmesi hala mümkündür.
Cumhuriyet savcısı üst sınırı en fazla 2 yıl hapis cezası
olan suçlar bakımından kamu davasının açılmasının
ertelenmesine karar verebilecektir. Bundan
faydalanamayacak suçlar arasında ifade özgürlüğünü
ilgilendiren bazı suçlar da sayılmıştır.
Adli para cezasını ödeyerek ceza davasının
açılmamasını sağlayan  ön ödeme imkanının uygulama
kapsamına giren suç sayısı arttırılmış ve taksit imkanı
getirilmiştir.
Uzlaştırma seçeneğinin mümkün olduğu suç sayısı
artırılmıştır.
Daha kısa süreli hapis cezası gerektiren bir kısım suçlar
yönünden seri muhakeme usulü getirilmiştir. Bu usul
soruşturma evresinin sonunda Cumhuriyet savcısı’nın
teklifi üzerine şüphelinin müdafi huzurunda kabul etmesi
ile uygulanacaktır. Buna göre Cumhuriyet savcısı, suçun
tanımında öngörülen cezanın belli indirimler
uygulayarak yaptırımı belirleyecektir. Bu usul nispeten
daha hafif suçlar bakımından uygulanacaktır.
2 yıla kadar cezası olan suçlar bakımından, basit
yargılama usulü getirilmiştir. Buna göre mahkeme
iddianameyi kabul ettikten sonra duruşma yapılmaksızın
ve cumhuriyet savcısını görüşünü almadan, dosya
üzerinden karar verebilecektir. Mahkeme bu usulü
uygulayarak mahkumiyet kararı verirse sonuç ceza
dörtte bir oranında kısalacaktır.

 The first legislative proposal within the scope of the judicial
reform that consists of 39 articles and amends 15 different
statutes entered into force following its publication in the
Official Gazette on 5 January 2018. The new Law introduces
many significant changes, especially with regard to criminal
procedure law. Some major changes are as follows:

Establishes a “capped period” for detentions in the
criminal investigation phase. During this phase of the
proceedings, the length of detention may not exceed 6
months for crimes that do not fall under the jurisdiction
of the Heavy Criminal Court and 1 year for crimes that
do. These periods will not apply to or may be extended
for certain crimes.
Allows defendants to appeal to the Court of Appeals
even when the length of the sentence determined by the
regional court is less than 5 years. Some crimes related
to the freedom of expression will also benefit from this. 
Limits decisions concerning bans on accessing internet
sites to the specific content  subject to the relevant
decision rather than blocking access to the entire site.
For some crimes, banning access to the entire site may
still be possible.
Allows the public prosecutor to adjourn the initiation of a
criminal case if the penalty for the offense is a maximum
of 3 years’ imprisonment. Some crimes related to the
freedom of expression will not benefit from this. 
Increases the number of offenses that may benefit from
the pre-payment option, which allows defendants to pay
a monetary fine in return for the prosecutor refraining
from bringing a criminal case against them. The
proposal also introduces payment by installments.
Increases the number of offenses for which mediation is
available.
Introduces Plea-bargaining for crimes punishable by
relatively shorter sentences. The plea bargaining
process will convene at the end of the criminal
investigation period if the suspect accepts the public
prosecutor’s proposal with his attorney present.
Accordingly, the public prosecutor will determine the
sentence by applying certain reductions to the statutory
sentences as foreseen in the definition of the offense.
Introduces Fast track adjudication for offenses with a
maximum penalty of imprisonment for 2 years. After the
court accepts the indictment, the court can decide the
case without conducting a hearing or without asking for
the public prosecutor’s opinion. If the court applying this
procedure rules for imprisonment, the length of the final
sentence will be shortened by a quarter.
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Hukuk mesleklerine giriş sınavı düzenlenmiştir. Hakim
adaylığı sınavına girmek veya avukatlık ve noterlik
stajına başlamak için kanunda öngörülmüş şartlara ek
olarak merkezi olarak yapılacak bu sınavdan başarılı
olma şartı eklenmiştir.
Milli güvenlik gerekçeleriyle daha önce pasaportları iptal
edilen veya pasaport talepleri reddedilen kişilere İçişleri
Bakanlığı tarafından belli koşulları sağlamaları halinde
kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre
pasaportlar verilebilecektir.
Haklarında bazı suçlardan dolayı soruşturma veya
kovuşturma bulunmaması kaydıyla ve baro levhasına
kayıtlı olmak şartıyla en az 15 yıl kıdemi bulunan
avukatlara hususi damgalı pasaport verilebilmesine
imkân tanınmıştır.

 

 

  

Establishes an entrance exam for the legal profession
and adds success in this central exam to the list of pre-
conditions required to commence an internship for
attorneyship or notaryship or to take the entrance exam
for judge candidates.
Allows the Ministry of Interior Affairs to issue passports
to individuals with previously canceled passports or
whose passport requests were rejected for national
security purposes, subject to the results of police
investigations.
Allows the issuing of special passports to bar-registered
lawyers who have 15 years of seniority if there are no
ongoing investigations or adjudications against them
concerning certain crimes.
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