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MEDYA KURULUŞLARI HABER MERKEZLERİNİN DİKKATİNE… 

 
ESİAD Basın Bülteni / No: 271 
(16 Şubat 2012) 
 

 
ESİAD BAŞKANI BÜLENT AKGERMAN: 

“YARGININ YAPILANMASI VE İŞLEYİŞİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ…” 

 

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akgerman, 
ülkemiz yargı sisteminde ve işleyişindeki bazı aksaklıklarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı değerli 
medya kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna saygıyla sunar : 
 
“Yargı sistemimizin işleyişi ile yargılama ve tutukluluk sürelerinin uzunluğu,  önemli bir eleştiri 
konusu olmayı sürdürmekte, demokrasimizin kalitesine ve geleceğine ilişkin kaygı duyulmasına 
neden olmaktadır. Yargılama erkinin işleyişi kadar, sistemde oldukça sık yasal değişikliklere 
gidilmesi nedeniyle, yapılanma modelinde de bazı sıkıntıların olduğu görülmektedir. 
 
Uluslararası camiada çağdaş hukuk ilkeleri ve düzenlemelerine her zaman ilk sıralarda imza 
koyarak “ileri hukuk devleti” olma iradesini kanıtlamış bir ülke olan ülkemizin, önündeki bu 
sorunu çözüme kavuşturması, artık acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. 
 
Son yıllarda “özel yetkili” savcılıkların yürüttüğü soruşturmaların ve gözaltına alınan kişilerin 
sayısındaki artış dikkat çekicidir. Adalet Bakanlığı’nın 2010 istatistiklerine göre, özel yetkili 
mahkemelerde sonuçlanan davalarda 86.800 kişiden sadece 33.405 kişi hakkında mahkumiyet 
kararı verildiği, ortalama 648 günün soruşturma ve ortalama 285 günün yargılama için harcandığı 
düşünüldüğünde, ister istemez birçok insanın gereksiz yere suçlandığı ve/veya tutuklu olarak 
hapiste kaldığı kaygısı belirmektedir. 
 
İnsan haklarına saygılı bir ülke olarak kabul görmek, insanların suçsuz oldukları halde 
özgürlüklerinin kısıtlanmasına meydan verecek her türlü olasılığı önceden engelleyecek 
düzenlemelere sahip olmaktan geçmektedir. Yeni Anayasa çalışmalarında sıkça dile getirilen 
“devlet için birey değil, birey için devlet” ilkesinin gereği de budur. 
 
Yargının hızlandırılmasını amaçlayan yasa teklifi incelendiğinde, yargının kurulum ve işleyiş 
şeklinin değiştirilmesi yerine, bazı basit suçların, iş yükünün azaltılması adına yargı erki dışına 
çıkartıldığı izlenimi edinilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda 270 adet suç bulunmasına rağmen, 
yasa teklifinde sadece birkaç kabahat türü fiilin yargılama süresi azaltılmaya çalışılmaktadır. 
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Özel yetkiler ile donatılmış yargı kurumlarının çağdaş demokrasi ilkeleriyle ne ölçüde bağdaştığı 
sorgulanmalıdır. “Masumiyet karinesi”nin alenen ihlali olan uzun tutukluluk sürelerine yol açan 
gerekçelendirmeler gözden geçirilmeli, haksız yere uzun süre tutuklu kalmış olduğu ortaya 
çıkanların mağduriyetini karşılayacak, kamu vicdanını tatmin edecek ölçüde tazminat 
mekanizmaları geliştirilmelidir. 
 
İnsanları suç işlemeye yönlendiren koşulların irdelenmesi ve iyileştirilmesi yapılmadan bazı 
suçların cezalandırılma modellerinde değişikliğe gitmenin beklenen faydayı sağlayıp sağlamayacağı 
önceden iyi analiz edilmelidir.”  

 
 
 
Sorularınız için: 
Burcu Kurcan Olcay (Gn. Skr. Yrd.) 
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