
TÜRK YARGISINDA DİJİTALLEŞME, 
HIZ VE VERİMLİLİK…
KARŞINIZDA 2. YARGI REFORMU PAKETİ  

28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
kapsamında ses ve görüntü nakli yoluyla duruşmalara katılım ile 
online haciz talebinde bulunabilme imkanı gibi yargı süreçlerini 
kolaylaştıracak pek çok yenilik yürürlüğe konmuştur. 
2. Yargı Reformu Paketi; Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflas 
Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Kadastro Kanunu, Adlî 
Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun (“5235 sayılı Kanun”), 
Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ve Sınai Mülkiyet Kanunu’nda genel olarak 
yargılama hukukunu ilgilendiren değişiklikleri bünyesinde taşımakta 
ve uygulamada tartışmalı olan bazı yargılama hukuku 
problemlerinin çözümüne önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle 
yeni paket sayesinde yargılamaların sadeleştirilmesi ve etkinliğin 
artırılması yönünde ciddi adımlar atılmıştır. 

YARGILAMA USULÜ BAKIMINDAN, belirsiz alacak davası 
kapsamında davacıya, talep artırımında bulunması için hakim 
tarafından 2 haftalık kesin süre verilmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca, taraflardan birinin ön inceleme duruşmasına katılmaması 
halinde, katılım gösteren tarafın iddiasını veya savunmasını 
genişletmesi ya da değiştirmesi imkanı kaldırılmıştır. 

Önemli bir gelişme olarak tarafların, tanığın, bilirkişinin veya 
uzmanın ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşmalara katılım 
şartları kolaylaştırılmıştır. 

Yanı sıra, mahkemelere, yargı çevresi içinde yer aldığı bölge adliye 
mahkemesi adalet komisyonunun uygun görüşünü alarak; fiili engel 
veya güvenlik sebebiyle duruşmanın il sınırları içinde başka bir 
yerde yapılmasına da karar verebilme imkanı getirilmiştir. 

Bilirkişi raporuna itiraz kapsamında ek süre istenebilmesi ise 
mümkün kılınmıştır. Bu kapsamda verilecek ek süre  bir seferlik 
olacak ve 2 haftayı geçmeyecektir.

Ayrıca, yerel mahkeme ilamında karara bağlanmamış hususlar 
hakkında taraflara kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde yerel 
mahkemeden hüküm tamamlanmasını talep etme imkanı 
getirilmiştir.  

İstinaf yoluna başvurulabilen kararlara, karşı tarafın yüzüne karşı, 
diğer bir ifadeyle, karşı tarafın katıldığı duruşmada, verilen ihtiyati 
tedbir ve ihtiyati haciz kararları da eklenmiştir.  

DIGITALIZATION, SPEED, AND
EFFICIENCY IN THE TURKISH JUDICIARY…
HERE COMES THE 2ND JUDICIAL REFORM PACKAGE

Novelties that help ease the judicial process such as attending 
hearings via audio and video transfer and requesting seizures 
through online means have been brought into force with Law No. 
7251 Amending the Code on Civil Procedure and Some Other 
Laws, published in the Official Gazette dated 28 July 2020 and 
numbered 31199. The 2nd Judicial Reform Package amends the 
Code on Civil Procedure, the Enforcement and Bankruptcy Law, the 
Procedure of Administrative Justice Act, the Law on the 
Establishment of Duties and the Jurisdiction of Courts of First 
Instance and Regional Courts of Appeal (“Code No. 5235”), the 
Turkish Commercial Code, the Insurance Law, the Law On 
Consumer Protection, and the Industrial Property Law with respect 
to issues concerning general procedural law. The Reform Package 
also offers significant contributions to resolving some of the most 
controversial practical issues regarding procedural law. Specifically, 
major steps have been taken in terms of simplifying proceedings 
and increasing efficiency with the new reform package.

IN TERMS OF PROCEDURAL LAW, judges may grant a limited 
deadline of 2 weeks for claimants to increase their claims in 
unquantified debt lawsuits. 

In addition, if one of the parties does not attend the preliminary 
examination hearing, the participating party may no longer extend 
or amend its claim or defense.

Another significant development concerns the simplification of the 
conditions for participating in hearings, which may now be 
conducted through audio and video transfers of parties, witnesses, 
court appointed expert witnesses, or private experts.
 
Moreover, courts, with the assent of the justice commission of the 
regional court of appeal in the relevant judicial locality, may decide 
to hold hearings elsewhere within the provincial boundaries due to 
factual obstacles or security reasons.

Parties may request a time extension to object to expert witness 
reports. Such time extension may only be given once and cannot 
exceed 2 weeks.

Furthermore, parties may request for the court of first instance to 
make a ruling on any issues that were not resolved in the court of 
first instance’s first judgment within 1 month from service of the 
decision. 

Preliminary injunction and preliminary attachment decisions 
pronounced against the opposing party, i.e., decisions rendered 
during a hearing attended by the opposing party, may now be 
appealed before the regional court.

Bundan başka, istinaf mahkemesinin,  esası incelenmeden kararın 
kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın yerel 
mahkemeye gönderilmesine kesin olarak karar vereceği hallere 
“yerel mahkemece uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde 
önemli delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş olması ya da 
talebin önemli bir kısmı hakkında karar verilmemiş olması” hali 
eklenmiştir.

Öte yandan, ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre 
uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kişiler hakkında,
 6 aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılması sonucunu 
doğurabilecek yargılama usulü detaylandırılmıştır. 

TAKİP HUKUKU AÇISINDAN, alacaklıya Ulusal Yargı Ağı Bilişim 
Sistemi üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla 
borçlunun mal, hak veya alacağını sorgulama ve akabinde sistem 
üzerinden de haciz talep edebilme imkanı getirilmiştir.

İDARİ YARGILAMA USULÜ YÖNÜNDEN İSE, idari yargılamada 
Hukuk Muhakemesi Kanunu’nun uygulanacağı durumlara “dava 
dosyasının taraflar ve ilgililerce incelenmesi” de eklenmiştir. 

KADASTRO ALANINDA, kadastro mahkemesinin veya otuz günlük 
askı ilan süresinden sonra, kadastro öncesi nedene dayalı olarak 
açılan davalarda genel mahkemelerin verdiği kararlar ile orman 
kadastrosuna ilişkin davalarda, bu mahkemelerce verilen kararlara 
karşı davalarda istinaf ve temyiz yolu açılmıştır. 

TİCARİ DAVALAR BAKIMINDAN, tek hakimle görülen ve basit 
yargılama usulü uygulan ticari davalarda bakımından dava değeri 
500.000,00-TL’ye yükseltilmiştir.  

SİGORTA HUKUKU AÇISINDAN, Sigorta Tahkim Komisyonunda 
görülen uyuşmazlıklarda verilecek kararın Komisyonun bulunduğu 
yerdeki görevli mahkemece saklanması yerine Komisyonca 
saklanması düzenlenmiştir. 

Ayrıca, sigortacıdan ve hesaptan tazminat alacağı taleplerinde, 
talep ve ödeme alma şartları detaylandırılmış, tazminat 
alacaklarının devri engellenmiştir.

TÜKETİCİ HUKUKU YÖNÜNDEN İSE, Tüketici Kanunu’nda 
yapılan değişiklik ile istisnaları olmakla birlikte tüketici 
mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar için dava şartı olarak 
arabuluculuk getirilmiştir. 

SINAİ MÜLKİYET KANUNU BAKIMINDAN, görevli mahkemeye 
yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

“Failure to collect significant evidence or to evaluate the same or if 
a significant part of the claim has not been decided to the extent 
that it is effective in resolving the dispute by the court of first 
instance” have been added to the instances where the regional 
court will render a final decision to dismiss the decision rendered by 
the court of first instance without examining the merits, and the 
case file will be remanded to the court of first instance.

The adjudication procedure has also been detailed for persons who 
fail to comply with orders regarding the implementation of 
preliminary injunctions or for persons who violate preliminary 
injunctions, which may result in up to 6 months imprisonment 

IN TERMS OF EXECUTION PROCEEDINGS, a creditor is provided 
the opportunity to inquire about the property, rights, and receivables 
belonging to a debtor through the national judiciary informatics 
system and the integrated information systems, and may 
subsequently request seizure. 

IN TERMS OF ADMINISTRATIVE TRIAL PROCEDURE, “The 
examination of case files by parties and concerned persons” has 
been added to the instances where the Code on Civil Procedure will 
apply to administrative adjudications.

IN CADASTRAL LAW, decisions rendered by the cadastral court, 
or by general courts for cases based on pre-cadastral cause 
initiated following the expiry of the 30-day public display and 
announcement period, or cases related to the forest cadaster, have 
become appealable before the regional courts or the Court of 
Appeals.

IN COMMERCIAL CASES, the case value threshold for cases 
heard by a sole judge and that apply the fast track adjudication 
procedure has been increased to 500,000.00 TL.
IN INSURANCE LAW, it has been regulated that decisions made in 
disputes heard by the Insurance Arbitration Commission are to be 
kept by the Commission rather than by the competent court located 
in the Commission's jurisdiction.

Additionally, the requirements have been detailed for claiming and 
receiving payments in claims concerning compensation from 
insurers and assurance accounts and transfer of compensations 
have been restricted.

IN CONSUMER LAW, although there are exceptions, the 
amendments made to the Consumer Law have introduced 
mandatory mediation as a condition for disputes in consumer 
courts.

AS FOR INDUSTRIAL PROPERTY LAW, new regulations are 
made regarding competent court.  
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