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GENEL GEREKÇE
7 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 5982 sayılı Türkiye

Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 12 Eylül 2010
tarihinde yapılan halkoylamasıyla kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Anayasanın 159 uncu maddesinde, Kurulun, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe
kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma,
meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden
uzaklaştırma işlemlerini yapacağı belirtilmiştir.
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11 Aralık 2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunuyla, Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunun kuruluşu, teşkilâtı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları
düzenlemiştir.

Geçen üç yıllık süre içindeki uygulama dikkate alınarak Kurulun daha etkin ve verimli çalışması
amacıyla, Kurul üyeliğine seçim usulü; dairelerin oluşumu, çalışma usulü ve görevleri ile kararlarına
itiraz; Genel Kurulun ve Kurul Başkanının görevleri; daire başkanı, Genel Sekreter, genel sekreter
yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkan ve yardımcıları, Kurul müfettişleri, Kurul tetkik hakimleri ve
idari personelin atama ve görevlendirilmeleri konularında değişiklikler yapılması zarureti doğmuş ve
bir genel sekreter yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.

23 Temmuz 2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunuyla, adlî, idarî ve
askerî hâkim ve savcılara avukat ve noterler ile adalet hizmetlerinde görev alan yardımcı personele
meslek öncesi ve meslek içi eğitim vermek, yeni bilgiler edinmelerini sağlamak için kurslar açmak,
belli alanlarda uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler
düzenlemek, ayrıca hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili
kurum, kuruluş ve kurullara görüş bildirmek amacıyla Türkiye Adalet Akademisi kurulmuştur.

Geçen on yıllık süre içindeki uygulama dikkate alınarak Adalet Akademisinin daha etkin ve
verimli çalışması amacıyla, Başkan ve başkan yardımcılarının görevlendirme ve atanma usulü; Genel
Kurul ve Yönetim Kurulunun oluşumu ve görevleri; hizmet birimlerinin daire başkanlığı şeklinde
yapılandırılması; idari personelin atama usulü; yeni kadroların ihdas edilmesi ve diğer konularda
değişiklik yapılması gereği doğmuştur.

Öte yandan adli ve idari yargı adalet komisyonlarının oluşumu, yurt dışında eğitim amacıyla ya
da diğer sebeplerle görevlendirilecek hakim ve savcıların görevlendirilme usulü, Yargıtayda Başkan,
Başsavcı, Başkanvekili ve daire başkanı olabilmek için gerekli yasal süreler yeniden belirlenmektedir.
Ayrıca Anayasa Mahkemesi üye adaylığı şartları ile seçim usulüne ilişkin değişiklikler yapılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Maddeyle, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun “Başkanlar, Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelikleri” başlıklı 30 uncu maddesi
değiştirilerek Yargıtay Birinci Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için Yargıtay
üyeliğinde geçen en az dört yıl görev yapmış olmak şartı sekiz yıla, Birinci Başkanvekili, daire
başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilebilmek için öngörülen üç yıllık görev süresi şartı
ise altı yıla çıkarılmaktadır.

Madde 2 - Maddeyle 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 49 uncu maddesinin birinci
fıkrasında yapılan değişiklik ile bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili staj ve araştırma
yapmak, kurs, eğitim ve öğrenim görmek üzere seçilen ya da iç veya dış burstan yararlanan hâkim
ve savcılar iki yılı; doktora yapmak üzere görevlendirilenler ise üç yılı aşmamak üzere Bakanlıkça
yurtdışına gönderilebilecektir. Ayrıca anılan maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 3- Maddeyle, Hakimler ve Savcılar Kanununun “Yurtdışında görevlendirme ve malî
haklar” başlıklı 50 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek hâkim ve savcıların, dış temsilciliklerde,
uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirilmelerinin Bakanlık
tarafından yapılması öngörülmektedir.
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Madde 4- Anayasanın 140 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında, hâkimler ve savcıların idarî
görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı oldukları hükmüne yer verilmiştir. 2802 sayılı Hakimler
ve Savcılar Kanununun 113 üncü maddesinde, adalet komisyonlarının kuruluşu, 114 üncü
maddesinde ise görevleri düzenlenmiştir. 114 üncü maddede düzenlenen görevler esas itibariyle adli
ve idari yargı personeli ile ceza infaz kurumları personeline ilişkin “idari” nitelikli görevlerdir. Bu
sebeple 113 üncü maddede değişiklik yapılarak komisyonların oluşumundaki yetki Adalet
Bakanlığına verilmektedir.

Madde 5- 2802 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinde yapılan değişiklikle adli yargı ilk derece
adalet komisyonlarının oluşumunda yetki Adalet Bakanlığına verildiğinden, zorunlu hallerde hakim
görevlendirilmesine adalet komisyonlarınca devam edilmesi yargı bağımsızlığı bakımından doğru
bulunmadığından, bu yetki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca önceden belirlenen hakim ya da
mahkeme başkanına verilmektedir.

Madde 6- 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun “Kuruluş” başlıklı 4 üncü
maddesine göre, Türkiye Adalet Akademisi, kamu tüzel kişiliğine sahip, bilimsel, idari ve mali
özerkliği olan bir Kurumdur. Anılan Kanunun “Görev” başlıklı 5 inci maddesinde ise adli ve idari
yargı hakim ve savcılarının meslek öncesi ve meslek içi eğitiminin, Türkiye Adalet Akademisi
tarafından yapılacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde
kullanılması için hakim ve savcılara yönelik eğitim faaliyetlerinin tek elden planlanması ve
yürütülmesi amacıyla bu değişiklik yapılmaktadır.

Madde 7- Teklifle yeniden yapılandırılan Türkiye Adalet Akademisi Genel Sekreterliğine yer
verilmediğinden tanımlar maddesinde yer alan genel sekreterlik tanımı yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 8- Maddeyle, Akademinin organlarından olan “Başkanlık”ın yapısı değiştirilmekte, iki
olan başkan yardımcısı sayısı üçe çıkarılmakta, Genel Sekreterlik birimi kaldırılmakta ve başkan
yardımcılarının sorumlu olacağı birimlerin Başkan tarafından belirleneceği hükme bağlanmaktadır.

Madde 9- Maddeyle, Başkanın Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca atanması, başkan
yardımcılarının ise Bakan tarafından görevlendirilmesi veya atanması, başkanın en fazla iki dönem
görev yapması hüküm altına alınmaktadır. Başkanın özürlü veya izinli olması ya da geçici olarak
görevinden ayrılması durumunda, Başkana ait görev ve yetkilerin, Başkan tarafından görevlendirilen
Başkan yardımcısınca yerine getirilmesi öngörülmektedir.

Madde 10- Maddeyle, Akademinin hizmet birimleri oluşturulmakta ve hizmet birimleri, başkan
yardımcılarıyla ilişkilendirilmektedir. Akademinin asıl görevinin meslek öncesi eğitim olması
sebebiyle başkan yardımcılarından birinin aynı zamanda Eğitim Merkezi Başkanı olarak görev
yapması öngörülmektedir. Bu başkan yardımcısı Meslek Öncesi Eğitimi Daire Başkanlığı ile Meslek
içi ve Hizmet içi Eğitim Daire Başkanlığının çalışmalarını koordine edecektir. Diğer başkan
yardımcılarının sorumlu olduğu hizmet birimleri de maddede belirtilmektedir. Akademide üç başkan
yardımcısının gözetiminde altı daire başkanı görev yapacaktır. Daire başkanlığına, birinci sınıfa
ayrılmış adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakan tarafından
atama yapılacaktır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına hakim sınıfından olmayan daire başkanı
atanacaktır. Ayrıca daire başkanlıklarında yeteri kadar şube müdürü ve personelin görev yapması ve
daire başkanlıklarının ve şube müdürlüklerinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarının yönetmelikle
düzenlenmesi öngörülmektedir.
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Madde 11- Maddeyle, Akademi Genel Kurulunun yapısı yeniden düzenlenmektedir. Akademinin
görev alanı ile irtibatlı olduğu kurum ve kuruluşlar birlikte değerlendirilmekte ve tüm yargı
paydaşlarını kapsayacak ve başta eğitim olmak üzere Akademinin görev alanının temas ettiği tüm
sahalarda daha etkin ve verimli bir planlamaya imkan verecek şekilde düzenleme yapılmaktadır.

Madde 12- Maddeyle, Akademi Genel Kurulunun olağan toplanma ayları Nisan ve Eylül olarak
belirlenmektedir.

Madde 13- Akademi Genel Kurulunun görevleri arasında bulunan Akademide verilen hizmetler
karşılığında alınacak ücretler için hazırlanacak tarifeyi onaylama görevi Yönetim Kuruluna
verildiğinden söz konusu görev Genel Kurulun görevleri arasından çıkarılmaktadır.

Madde 14- Maddeyle Akademi Yönetim Kurulunun yapısı düzenlenmekte ve Yönetim Kurulu
üyelerinin, Genel Kurul üyeleri arasından seçilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Madde 15- Maddeyle Akademice verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren
tarifeyi hazırlamak, değiştirmek ve yürürlüğe koymak görevi Yönetim Kumluna verilmektedir. Ayrıca
Başkan ve başkan yardımcılarını atama ve görevlendirme usulü de değiştirildiğinden, Yönetim
Kurulunun bu konudaki yetkisi kaldırılmaktadır.

Madde 16- Akademi Genel Kurulunun, kendi üyeleri arasından üç üye olarak seçtiği Denetim
Kurulu üyeleri için yedek üye öngörülmemesinin uygulamada oluşturduğu sorunların giderilmesi
amaçlanmakta ve Denetim Kurulunun üç asıl iki yedek üyeden oluşması öngörülmektedir.

Madde 17- Akademi Denetim Kurulunun her yılın sonunda düzenlediği yıllık denetim
raporunun birer örneğini Genel Kurula ve Bakanlığa sunması için Şubat olarak öngörülen ay Temmuz
olarak değiştirilmektedir. Böylece eğitim döneminin de sonuna gelinmesi sebebiyle daha sağlıklı bir
inceleme yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 18- Akademi Genel Sekreterliği kaldırıldığından idari personel alımında bu birimin
teklifine ilişkin hüküm madde metninden çıkartılmaktadır.

Madde 19- Maddeyle, Akademide ders vermekle görevlendirilebilecek kişilerle ilgili olarak
uygun görme kararını vermeye yetkili kurul ve organlar hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin
ikinci fıkrasına atıfta bulunulmaktadır.

Madde 20- Maddeyle, kamu kurum, kuruluş ve kurullarında çalışanların, ilgili kurum, kuruluş
ve kurulun uygun görmesi ve ilgilinin kabul etmesi şartı ile Yönetim Kurulu tarafından Akademide
görevlendirilmelerine ilişkin hüküm değiştirilmektedir. Her ne kadar madde özel nitelikli bir kısım
çalışmalar için bu kapsamda Akademide görevlendirmeyi öngörmekte ve bunun için de Yönetim
Kurulunun yapılacak çalışmanın kapsamı ve süresini de dikkate alarak en çok bir yıl süreyle
görevlendirme yapabilmesine imkan tanısa da uygulamada kanuni alt yapısı olmayan “koordinatör
hakimlerin” görevlendirilmeleri bu madde uyarınca yapılmaktadır. Bu sebeple madde, yapılacak
çalışmanın kapsamı ya da süresinin belirlenmesi gibi hususlardan vazgeçilmek suretiyle daha genel
hale getirilmekte ve bu tür görevlendirmelerin Başkanın talebi ve Bakan tarafından yapılacağını
hükme bağlamaktadır.

Anayasanın 159 uncu maddesinin onikinci fıkrasında “Adalet Bakanlığının merkez, bağlı ve
ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcılar ile adalet müfettişlerini
ve hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçileri, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Adalet
Bakanına aittir.” hükmü yer almaktadır. Bu sebeple maddenin ikinci fıkrası da, Bakanlığın ilgili
kuruluşu olan Akademide görevlendirilecek hakim ve savcıların anılan Anayasa hükmü uyarınca,
Adalet Bakanı tarafından görevlendirilmelerini temin etmek amacıyla değiştirilmektedir.
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Madde 21- Maddeyle, eğitim ve öğretim planlarında, üniversitelerde ve yabancı ülkelerde hukuk
alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak için izin verilecek hakim ve savcıların sayısının
belirlenmesine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 22- 4954 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde hizmet birimleri daire başkanlığı şeklinde
yeniden yapılandırıldığından ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü de Eğitim Merkezi Başkanlığı şeklinde
düzenlendiğinden ve başkan yardımcılarından birinin de aynı zamanda Eğitim Merkezi Başkanı
olması öngörüldüğünden bu madde yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 23- Akademinin yeniden yapılandırılmasında Eğitim Merkezi Müdür ve Müdür
yardımcılarına yer verilmediğinden maddede yer alan ibareler daire başkanı şeklinde değiştirilmektedir.

Madde 24- Teklifle, Türkiye Adalet Akademisinin başkan, başkan yardımcıları, genel kurul,
yönetim kurulu, denetim kurulu üyeleri ile Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca görevlendirme
usulünde değişiklik yapılması sebebiyle geçici maddeyle, yeni usule göre atama, seçim ya da
görevlendirme yapılması amacıyla, mevcut görevlilerin görevlerinin sona ermesi düzenlenmektedir.
Yine, Akademi Genel Sekreterliğinin kaldırılması ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de yapısının
değiştirilmesi sebebiyle bu birimlerde görevli olanların da görevleri sona erecektir.

Anılan görevlilerin görevlerinin sona ermesi sonrasında Akademinin organlarının yeniden
oluşturulması usulü ve süreci ile diğer hususlar da geçici maddeyle düzenlenmektedir.

Madde 25- Teklifle, adli ve idari yargı ilk derece adalet komisyonlarının oluşum şeklinde
değişiklik yapılması öngörüldüğünden bu düzenlemeye paralel olarak bölge adliye mahkemesi adalet
komisyonlarının oluşum şekli de yeniden düzenlenmektedir.

Madde 26- Madde ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun “Kurulun Görevleri”
başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının “ç” bendi ile düzenlenen “Yargı yetkisinin kullanımına
ilişkin hususlar hariç olmak üzere hâkimlerin idarî görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu
niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adlî görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek.”
hükmü yürürlükten kaldırılmaktadır.

Anayasanın 159 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve
nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları
uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini
yapmak üzere kurulmuştur. Ancak 6087 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde Kurula verilen görevler, Anayasada çerçevesi çizilen görev tanımının dışındadır.

Kaldı ki, Anayasanın 140 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında hakimler ve savcıların idari görevleri
yönünden Adalet Bakanlığına bağlı olduğu açıkça belirtilmiştir. Hakimlerin idari görevleri yönünden
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kumlunun genelge düzenlemesine ilişkin yetki Anayasanın 140 ıncı
maddesindeki hükümle de uyumlu değildir.

Öte yandan, Anayasanın 159 uncu maddesinin onuncu fıkrasına göre, Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı
mercilerine başvurulamamaktadır. 6087 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (ç) bendi
kapsamında düzenlenen genelgeler de uygulamada Kurul kararı şeklinde düzenlendiğinden bu
düzenleyici işlemler aleyhine de yargı yoluna başvurulamamakta ve bu genelgelerin Anayasa, kanun
ve yönetmeliklere uygunluğu denetlenememektedir. Bu da yasama organına dahi verilmeyen bir
yetkinin idari bir kurul tarafından kullanılmasının yolunu açmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, anılan bent yürürlükten kaldırılmaktadır.
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Madde 27- Maddeyle, 6087 sayılı Kanunun “Başkanlık, görev ve yetkiler” başlıklı 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrasına “d”, “e”, “f” ve “g” bentleri eklenmektedir. Bu değişiklikle “Teftiş Kurulu
Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını ve genel sekreter yardımcılarını atamak, yönetmelik
çıkarmak ve genelge düzenlemek, dairelerden birine gelen ve olağan çalışmalar ile karşılanamayacak
oranda artan işlerden bir kısmını diğer bir daireye vermek ve Kurul üyeleri hakkındaki suç
soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürütmek ve bu konuda gerekli
kararları vermek” konuları Kurul Başkanının görev ve yetkileri kapsamına alınmaktadır.

Bu değişikliklerle Anayasa ve yasaların yanında yasama organı ve halkın denetimi altında görev
yapan ve Anayasa uyarınca Kurulu yönetmek ve temsil etmek görevini haiz olan Kurul Başkanının
görev ve yetkileri yeniden düzenlenmektedir.

Kurul Başkanının işlemleri yargı denetimi altındadır. Böylelikle Genel Kurul kararı şeklinde
çıkarıldığı için yargı denetimine kapalı olan yönetmelik ve genelgelerin yargı denetimine açılması
sağlanmaktadır.

Madde 28- Maddeyle, Başkanın görevlerinde yapılan değişikliklerin zorunlu sonucu olarak
Genel Kurulun görevlerinde de düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca daire kararlarına yapılan itirazların
daha hızlı karara bağlanabilmesi amacıyla itiraz merciinde değişiklik yapıldığından bu görev Genel
Kuruldan alınmaktadır.

Madde 29- Maddeyle, 6087 sayılı Kanunun “Dairelerin oluşumu, daire başkanlarının seçimi
ile görev ve yetkileri” başlıklı 8 inci maddesinde yapılan değişiklikle dairelerin üye sayıları yeniden
belirlenerek Kurulun birinci ve ikinci dairesinin beş, üçüncü dairesinin onbir üyeden oluşması
öngörülmektedir. Ayrıca üyelerin hangi dairede asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağına
Başkan tarafından karar verilecektir. Diğer taraftan daire başkanları, her dairenin kendi üyeleri içinden
Başkan tarafından teklif edilecek iki üye arasından, Genel Kurulca seçilecek, ilk toplantıda toplantı
veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak ikinci toplantıda
katılanların en çok oyunu alan üyenin daire başkanı seçilmiş sayılacağı hükme bağlanmaktadır.

Madde 30- Maddeyle dairelerin görevleri yeniden belirlenmektedir.

Madde 31- Maddeyle, “Genel Sekreterliğin oluşumu ve görevleri” başlıklı 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasında değişiklik yapılarak dört olan genel sekreter yardımcısı biri idari yargı hakim ve
savcıları arasından seçilmek üzere beş olarak belirlenmektedir.

Madde 32- Maddeyle, genel sekreter adaylarının belirlenmesi için yapılan seçime ilişkin usulde
çoğulculuğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmakta ve her üyenin ancak bir adaya oy vermesi
esası getirilmektedir.

Madde 33- Maddeyle, “Tetkik hâkimleri” başlıklı 12 nci maddede yapılması öngörülen
değişiklikle Kurul tetkik hâkimlerinin atanması usulü değiştirilmektedir. Buna göre “Tetkik
hâkimliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile
Kurul hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından ihtiyaç duyulan her bir boş kadro
için Başkan tarafından teklif edilen iki katı aday içinden, muvafakatleri alınarak Genel Kurulca geçici
veya sürekli çalıştırılmak üzere atama yapılacaktır. İlk toplantıda toplantı ve karar yeter sayısının
sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak ikinci toplantıda katılanların en yüksek oyunu alan
kişinin atamasının yapılacağı öngörülmektedir.
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Madde 34- Maddeyle, “Bürolar ve personel” başlıklı 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında yapılan
değişiklikle Kurul personelinin atanması usulü değiştirilmektedir. Buna göre “Kurul personeli, naklen
veya açıktan atama yoluyla atanır. Naklen atamalar Başkan tarafından yapılır. Açıktan ilk defa Devlet
memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınavda başarılı sayılanlar
arasından, Başkan tarafından oluşturulan üç kişilik komisyonca yapılacak sözlü ve gerektiğinde
uygulamalı sınav sonucuna göre Başkan tarafından atanırlar. Yarışma sınavına, ilan edilecek kadro
sayısının beş katına kadar aday çağrılır. Kurul personeli hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri
uygulanır.” şeklinde bir düzenleme getirilmektedir. Ayrıca söz konusu hükme adalet uzman
yardımcıları ve uzmanlarının muvafakatleri alınarak Kurul Başkanı tarafından Kurulda
görevlendirilebileceğine ilişkin bir hüküm eklenmektedir.

Madde 35- Maddeyle, “Teftiş Kurulunun oluşumu ve görevleri” başlıklı 14 üncü maddesinde
değişiklik yapılarak üçüncü daire başkanının gözetiminde görev yapmakta olan Teftiş Kurulunun,
Kurul Başkanının gözetiminde görev yapması ve Teftiş Kurulu Başkanının, görevlerini yerine
getirirken Kurul Başkanına karşı sorumlu olması esası getirilmektedir.

Madde 36- Maddeyle, “Atanma usulleri” başlıklı 15 inci maddede değişiklik yapılarak, Teftiş
Kurulunda görev yapacak olan Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcılarının birinci sınıf hakim
ve savcılar arasından muvafakatleri alınarak Kurul Başkanı tarafından atamalarının yapılacağı hükmü
getirilmektedir. Bunun yanı sıra Kurul müfettişlerinin atanması usulü de değiştirilmektedir. Buna
göre “ Kurul müfettişleri, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün
başarısı ile Kurul müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından ihtiyaç
duyulan her bir boş kadro için Başkan tarafından teklif edilen iki katı aday içinden muvafakatleri
alınarak Genel Kurulca atanır. İlk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde
üç gün içinde yapılacak ikinci toplantıda katılanların en çok oyunu alan kişinin atamasının yapılacağı
öngörülmektedir.

Madde 37- Maddeyle, “Teftiş Kurulu Başkan ve başkan yardımcılarının görev ve yetkileri”
başlıklı 16 ncı maddenin birinci fıkrasının “e” bendi değiştirilerek Teftiş Kurulu Başkanının ilgili
Kanun, tüzük ve yönetmelikler yanında ilgili daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri
yapmak yerine Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak veya yaptırmak şeklinde
düzenleme yapılmaktadır.

Madde 38- Maddeyle, “Seçimlerin zamanı ve esasları” başlıklı 19 uncu maddenin ikinci
bendinde değişiklik yapılarak, Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarından
seçilecek Kurul üyeliği için her üyenin; birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından
seçilecek Kurul üyeliği için her hâkim ve savcının; kendi aralarından seçecekleri asıl ve yedek
üyelerin toplam sayısı kadar aday için oy kullanması usulünden vazgeçilerek üyelik seçimlerinde
ancak bir aday için oy kullanmaları usulü benimsenmekte ve böylece seçimlerde çoğulcu bir yaklaşım
tercih edilmektedir.

Madde 39- Maddeyle, Genel Kurul toplantı ve karar yeter sayıları yeniden düzenlenmektedir.

Madde 40- Maddeyle, dairelerin toplantı ve karar yeter sayıları yeniden düzenlenmektedir.

Madde 41- Maddeyle, dairelerin yeniden inceleme talepleri hakkında verdikleri kararlara karşı
yapılan itirazların daha etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi amacıyla düzenleme
yapılmaktadır. Buna göre, kararı veren daireyi numara olarak izleyen daireye, üçüncü daire için ise
birinci daireye itiraz edilebileceği öngörülmektedir.



Gökhan /

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 523)

– 12 –

Madde 42- Maddeyle, üyelerin disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemleri yeniden
düzenlenmektedir.

Madde 43- Maddeyle, üyelerin disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin Teklifle
yapılan değişikliğe uyum sağlamak amaçlanmaktadır.

Madde 44- Maddeyle, üyelerin adli suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturma usulü yeniden
düzenlenmektedir.

Madde 45- Maddeyle üyelerin disiplin ve adli soruşturma ve kovuşturma usullerinde yapılan
değişikliğe uyum sağlamak amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

Madde 46- Maddeyle, hakim ve savcı sınıfından olup Kurulda görev yapanların hakimlik ve
savcılık görevine tekrar atanmalarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Madde 47- Maddeyle, yönetmeliklerin Başkan tarafından çıkarılması öngörülerek bu tür
düzenleyici işlemlerin yargı denetimine açılması amaçlanmaktadır.

Madde 48- Kurulun yapısının yeniden düzenlenmesi nedeniyle Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte belirsizlik yaşanmaması amacıyla geçiş hükümleri getirilmektedir.

Madde 49- Maddeyle, Anayasa Mahkemesine yüksek mahkemelerden Cumhurbaşkanınca
seçilecek üye adaylarının belirlenmesi usulü değiştirilmektedir. Buna göre, kıdemi en az altı yıl olan
adaylar arasından seçim yapılması ve yapılacak seçimde her bir üyenin her boş üyelik için bir adaya
oy kullanabilmesi öngörülmektedir.

Madde 50- Maddeyle, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve
Adalet Bakanlığı kadrolarında iptal ve ihdaslar yapılmaktadır.

Madde 51- Yürürlük maddesidir.

Madde 52- Yürütme maddesidir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi (2/1929)” 7/1/2014 tarihinde esas
Komisyon olarak Komisyonumuza ve tali Komisyon olarak Anayasa Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmiþtir. Teklif, Adalet Komisyonu Baþkaný ve Ankara Milletvekili Ahmet
Ýyimaya baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen Komisyonumuzun 10/1/2014 tarihli toplantýsýnda
görüþülmeye baþlanmýþtýr. Görüþmelere 11/1/2014, 12/1/2014, 13/1/2014, 14/1/2014, 15/1/2014 ve
16/1/2014 tarihli toplantýlarda devam edilmiþtir. Görüþmelerin tamamýnda Hükümeti, Adalet Bakaný
Bekir Bozdað temsil etmiþtir. 

Görüþmelerde temsil edilmek üzere Adalet Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý, Anayasa Mahkemesi
Baþkanlýðý, Yargýtay Baþkanlýðý, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Türkiye Adalet Akademisi
davet olunmuþtur.

10/1/2014 tarihli toplantýya Adalet Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý, Yargýtay Baþkanlýðý, Yargýtay
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Türkiye Barolar Birliði temsilcileri; 11/1/2014  tarihli toplantýya Adalet
Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý, Yargýtay Baþkanlýðý ve Türkiye Barolar Birliði temsilcileri; 12/1/2014
tarihli toplantýya Adalet Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý, Yargýtay Baþkanlýðý ve Türkiye Barolar Birliði
temsilcileri; 13/1/2014 tarihli toplantýya Adalet Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý, Yargýtay Baþkanlýðý ve
Türkiye Barolar Birliði temsilcileri; 14/1/2014 tarihli toplantýya Adalet Bakanlýðý ve Türkiye Barolar
Birliði temsilcileri; 15/1/2014 tarihli toplantýya Adalet Bakanlýðý ve Türkiye Barolar Birliði
temsilcileri ve 16/1/2014 tarihli toplantýya Adalet Bakanlýðý ve Türkiye Barolar Birliði temsilcileri
katýlmýþtýr.

Görüþmelerin tamamý tutanaða baðlanmýþtýr.

Toplantý açýldýktan sonra, bazý komisyon üyeleri, birtakým usuli talep ve itirazlarda bulunmuþlar,
bunlar karara baðlanmadýkça geneli üzerinde bir müzakerenin baþlatýlamayacaðýný beyan etmiþlerdir. 

Yukarýda belirtilen talep ve itirazlarý, Komisyon belli bir sýra düzeni içinde tartýþmýþ, aþaðýdaki
neticelere ulaþmýþ ve devamýnda  teklifin geneli hakkýnda müzakereye geçmiþtir.

A. Toplantýya katýlma ehliyeti ve yansýmalarý sorunu: 

1. Yasama komisyonlarý, baðlayýcý hukuk normunun Genel Kurul müzakeresine esas
metinlerini oluþturma gibi önemli bir misyonla donatýlmýþtýr (Any. m.7,87,88,95). Ýçtüzük,
komisyona mutlak katýlma ehliyetini açýkça düzenlemiþtir. 

Buna göre, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin (I), Bakanlar Kurulu üyelerinin (II) ve
hükümet temsilcilerinin katýlma ehliyetleri mutlaktýr” (Ýçtüzük m. 31).

Ýç hukukumuz, kapalý toplantýlar yönünden katýlma ehliyetine tahditler getirmiþtir (Ýçtüzük m. 32).
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2. Katýlýmcý yasama ilkesinin getirdiði seçenekli-nisbi ehliyet:
Komisyon, rasyonel norm üretme hedefinde, tasarý veya teklifin ilgili bulunduðu kurum, kuruluþ

ve kiþileri (uzmanlar dahil) toplantýya davet edebilir. Bu husus, baþlangýçta baþkanýn; müzakere
sürecinde de komisyonun mutlak takdirindedir (Ýçtüzük m. 26, 29 ve 30). Ýyi planlanmak koþuluyla
katýlýmcýlýk ilkesinin bu aþamada iþletilmesi pozitif katký saðlar. 

Baþkanýn veya komisyonun daveti, davet olunan özneler yönünden nisbi katýlma
ehliyetinin iktisabýný saðlar (Ýçtüzük m. 29 ve 30). Komisyona davetli olmayanlarýn toplantýya
katýlmalarý mümkün deðildir;  katýlma ehliyetleri yoktur. 

Ýçtüzüðümüzün bu konuda sevkettiði hüküm þöyledir:
“Çalýþma salonlarýna girme yasaðý ve ziyaretçiler
MADDE 166- Genel Kurul salonu ile komisyon odalarýna Türkiye Büyük Millet Meclisi

üyelerinden, Meclis memur ve hizmetlilerinden, Hükümetin iþ için gönderdiði memurlardan ve
çaðrýlan uzmanlardan baþka kimselerin girmesi yasaktýr. 

Girenler Baþkanlýkça dýþarý çýkartýlýr. 
Ziyaretçilerin ziyaret usulleri bir yönetmelik ile düzenlenir.”(Ýçtüzük m.166). Meðerki

komisyon genel kurulu, çaðrýlmadan gelen özne ile ilgili olarak “katýlma ve dinleme kararý
vermiþ olsun” (Ýçtüzüðün 26’ncý maddesindeki “gündeme hakimiyet” ilkesinin açýlýmý).

3. Ýlkenin, komisyonun görüþtüðü iþe uyarlanmasý (uygulanma) süreci:
Mutlak katýlma yetkisi bulunanlar Komisyonumuza büyük bir çoðunlukla iþtirak etmiþlerdir.

Bütün partilerin Komisyon üyesi olmayan üyelerinin toplantýya katýldýklarý ve müzakereye katký
saðladýklarý özellikle vurgulanmalýdýr. Komisyonun bazý üyeleri, Hakimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulundan bir temsilcinin toplantýya çaðrýlmasý(I) ve o sýra de facto toplantýya katýlan bir hakime
de söz verilmesi(II) taleplerini dermeyan etmiþlerdir. 

Komisyon sorun ve talepleri uzunca bir süre müzakere etmiþtir. 
a) Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunu temsilen bir üyenin çaðrýlmasý sorunu:
- Teklifin ana konusunun Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Kanunu olduðunda kuþku yoktur

(bkz. Teklif metni).
- Ancak Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun “dýþ temsili”, Anayasamýzda özel olarak

düzenlenmiþtir (Anayasa m. 159). Bu madde hükmü çerçevesinde “Kurulun Baþkaný, Adalet
Bakanýdýr” (f.3,.c.1) ve “Kurulun … temsili, Kurul Baþkanýna aittir” (f.7, c.1). Anayasanýn bu hükmü
aþýlarak, doðrudan davetin temel norma uygun olmadýðý düþünülmüþtür. 

- Kaldý ki, Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Baþkan Vekili, görüþlerini dijital yolla
üyelerimize bildirmiþ ve üyelerimiz iç deðerlendirmelerini yapma fýrsatýna kavuþmuþtur. 

- Bu tür bir anayasal (temsil) sorunu bulunmayan Türkiye Adalet Akademisinin toplantýya davet edilmesi
de Komisyonun katýlým ve hukuk özeni yönünden gereken hassasiyeti esirgemediðini göstermektedir.

b) Çaðrýlý olmayan ve Yargýçlar Sendikasý Baþkaný olduðunu beyan eden bir hakimin
toplantýya katýlmasý/söz verilmesini istemesi (nisbi ehliyet) sorunu:

- Ayný kiþi ile ilgili olarak, Adalet Komisyonunun benzeri bir sorunu daha önce de yaþadýðý, ana
muhalefet partili komisyon üyelerinin ýsrarlý taleplerine raðmen çaðrýlý olmamasý sebebi ile katýlma ve söz
alma önerisinin kabul edilmediði vurgulanmalýdýr (Bkz. TBMM Dönem 23, YY. 5, 610 Sýra Sayýlý raporun
oluþturulduðu komisyon görüþmeleri tutanaðý, Adalet Komisyonunun 2011 tarih, 1/994 sayýlý esas).  
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- Çaðrýlý olmadan toplantýya de facto katýldýðý anlaþýlan adý geçen kiþinin taaddüt eden söz talebi
ve ana muhalefet partisine mensup komisyon üyelerinin teyiden talepte ýsrarlarý karþýsýnda iktidar
partisine mensup üyeler bu talebe, özellikle iç hukuka aykýrýlýðý sebebi ile ayný derecede karþý
koymuþlardýr. 

- Müzakerenin seyrinden zýt irade ve komisyonun daha önceki uygulamasý karþýsýnda Ýçtüzüðün
166’ ncý maddesi hükmü uygulanarak talep sahibi toplantý salonunun dýþýna çýkarýlmýþtýr. 

Her iki konudaki komisyon iþleminin iç hukuka tamamen uygun olduðu düþünülmektedir. 

B. Tali komisyonlarýn havale edilen iþi görüþmemesi ve yansýmalarý sorunu:
Komisyonun gündeme aldýðý Teklif, eþ zamanlý olarak Anayasa Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Komisyonuna havale edilmiþtir. 

Her iki komisyon, havale edilen Teklifi gündeme almayacaklarýný Komisyonumuzun gündemini
oluþturmasýndan önce yazý ile komisyonumuza bildirmiþtir (Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkanlýðýnýn
8/1/2014 tarihli ve 158373 sayýlý yazýsý; Anayasa Komisyonun 8/1/2014 tarihli ve 158391 sayýlý
yazýlarý). Bu özel durum karþýsýnda, esas komisyonun havale edilen Teklifi (iþi) gündeme almasýna
hukuki bir engel yoktur. Ýçtüzük hükümleri ve teamül de bu yöndedir (Ýçtüzük m. 26, 35 ve dið).
Gündem ve çaðrý yetkisi uhdesinde olan baþkanýn “gündeme almama” iradesinin komisyon kararýna
baðlanmasý zorunluluðu yoktur (m. 26/2. c.2).

Ýçtüzüðün öngördüðü sayýda milletvekilinin, Ýçtüzüðün m.26/son fýkrasý hükmüne göre,
gündemimizdeki iþle ilgili olarak komisyonun toplanmasý teklifinin Anayasa Komisyonuna verildiði
bilgisi ve Meclis Baþkanlýðýnýn yazýlarý komisyonumuzun ittilaýna ulaþmýþtýr. Bazý üyeler Anayasa
Komisyonu toplantý sonucunu beklenmesini istemiþlerdir. 

Anayasa Komisyonunun gündeme almayacaðý yönündeki yazýyý da gözeterek çalýþmasýna
baþlayan komisyon yönünden bir bekletici sorun bulunmamaktadýr: 

a) Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonunun yapmasý gereken teklifin anayasal denetimi iþini,
yine Ýçtüzüðün tanýdýðý yetki içinde, -iki gün süren- müzakere ile sonuçlandýrmýþtýr (Ýçtüzük m.38).
Esas-tali komisyon arasýndaki iliþkinin görev deðil, bir iþ bölümü iliþkisi niteliði ve Ýçtüzük m.38
hükmünün her komisyon yönünden cari olmasý karþýsýnda komisyonumuz, Anayasa Komisyonunun
kuracaðý iþlemi beklememiþtir. 

b) Anayasa Komisyonunun Ýçtüzüðün 26’ncý maddesinin beþinci fýkrasý hükmü uyarýnca
gerçekleþtireceði toplantýda oluþturacaðý karar, o komisyonun takdirindedir. Tali komisyon
görüþlerinin, esas komisyonu baðlamadýðý, yardýmcý bir iþlev gördüðü unutulmamalýdýr. 

Komisyonumuz, arz edilen gerekçeler içinde Anayasa Komisyonunda gerçekleþecek sonucu
beklememiþtir.  

C. Anayasaya uygunluk (aykýrýlýk) sorunu:

Komisyondaki müzakerelerin omurgasýný, teklifin anayasaya uygun olmadýðý (aykýrý olduðu)
itirazý oluþturmuþtur. Raporda bu sorun, aþaðýdaki sistem ve sýra düzeni içinde ele alýnmýþ ve ayrýca
müzakere seyri temelinde de rapora yansýtýlmýþtýr: 

1.   Yasama Organýnýn anayasal denetiminin hukuki niteliði:

a) Yasama komisyonlarýnýn, teklif veya tasarýlarýn anayasaya uygunluðu (Ýçtüzük m.38) yahut
aykýrýlýðýna (Ýçtüzük m. 84) iliþkin denetimleri, YARGISAL deðil; SÝYASAL bir denetimdir. 
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Herkesi baðlayan temel norma (Anayasa m. 11/1) uygunluk denetiminin TBMM Genel Kurulu
aþamasýnda cereyan edecek bölümü de ayný deðerdedir (Anayasa m. 84). (ONAR Erdal, Kanunlarýn
Anayasa Uygunluðunun Siyasal ve Yargýsal Denetimi ve Yargýsal Denetimi Alanýnda Ülkemizde
Öncüler, Ankara 2003, s.19 ve dev.; FEYZÝOÐLU Turhan, Kanunlarýn Anayasaya Uygunluðun Kazai
Murakabesi, Ankara 1951; TUNAYA Tarýk Zafer, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, Ýstanbul
1980, s.143; ÖZBUDUN Ergun, Türk Anayasa Hukuku,  Ankara 2013, 14.basý, s.397) Bu denetim,
temel norm seviyesinde 1876 yýlýndan bu yana hukukumuzda mevcuttur. 1876 Anayasasý, m.64;
1924 Anayasasý, m.103; 1967 Anayasasý, m. 8. Yürürlükteki Ýçtüzük hükmünün kökeni, 1973
Ýçtüzüðüdür (Ýçtüzük, m. 38). 

Denetimin siyasallýk niteliði, Anayasaya uygunluk deðerlendirmesini hafifleten veya önemden
düþürecek olan bir veri olarak deðerlendirilemez; deðeryendirilmemelidir (Anayasa m. 11 “Baðlayýcýlýk
Paradigmasý”).

b) Tarihsel çizgi içinde, komisyon veya genel kurul aþamasýnda geneli üzerindeki
müzakereye geçilmeden “anayasaya aykýrýlýk sebebi” ile reddedilmiþ bir iþ (teklif/tasarý) örneði,
hemen hemen yok gibidir. Þu anda TBMM’nde temsil olunan biri hariç tüm partilerin bir
þekilde iktidarda bulunduklarý ve Anayasa Mahkemesinin dönemlerine rastlayan iptal
kararlarý hatýrlanmalýdýr. 

c) Cumhurbaþkanýna tanýnan denetim yetkisi mahiyeti itibarý ile farklýdýr (Anayasa m. 101
“Matlap/Kenar Baþlýðý”, 104/1 ve 89,). Anayasaya uygunluk denetiminde nihai ve baðlayýcý otorite,
Yüksek Anayasa Mahkememizindir (Any.m.148, m.153). Anayasamýz, yürürlük öncesi (A priori)
yargýsal denetime kapalýdýr. 

2.  Komisyonumuzda gerçekleþtirilen anayasaya uygunluk denetimi (Ýlkenin uyarlanmasý
ve uygulanmasý):

Komisyonumuz, anayasaya uygunluk denetimini, itirazlarýn niteliklerine göre üç kategoride
gerçekleþtirmiþtir:

a) Teklifin iþleme konamazlýðý itirazý: Teklifin bir bütün olarak anayasaya aykýrý olduðu,
kuvvetler ayrýlýðý ilkesini ihlal ettiði (giderek iki kuvvetin dayanýþmasýna, çatýþmasýna veya
baðýmlýlýða yol açabileceði) ve bu nedenle komisyon gündeminden düþürülmesi gerektiði ýsrarla ileri
sürülmüþtür. Anayasanýn 4’ üncü maddesinde öngörülen teklif yasaðý dýþýnda bir teklif yasaðý,
yorumla da olsa üretilemez. Yasama iktidarýnýn bu tür tahdide uðramasý düþünülemez (Anayasa m.7,
87, 88 ve 95). Aksi durumda, her teklif ve tasarýnýn -söz gelimi- Anayasanýn 2’ nci maddesine aykýrý
olduðundan bahisle, sistemin ruhu ile baðdaþmayan yapay bir problem üretmiþ oluruz. Belirtilen
nedenle Komisyonun bu baðlamda bir engelle karþý karþýya bulunmadýðý düþünülmüþtür.

b) Teklifin bir bütün olarak anayasanýn sözüne ve ruhuna aykýrýlýðý, bu sebeple geneli
üzerindeki müzakerelere geçilmeden reddi itirazý (Ýçtüzük m. 38):

Ýçtüzüðün 38’inci maddesi hükmü aynen þöyledir:

“Anayasaya uygunluðun incelenmesi 

MADDE 38– Komisyonlar, kendilerine havale edilen tasarý veya tekliflerin ilk önce Anayasanýn
metin ve ruhuna aykýrý olup olmadýðýný tetkik etmekle yükümlüdürler. 

Bir komisyon, bir tasarý veya teklifin Anayasaya aykýrý olduðunu gördüðü takdirde gerekçesini
belirterek maddelerin müzakeresine geçmeden reddeder.”
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Ýleri sürülen itiraz, komisyonumuzda iki güne yakýn bir süre içinde deðerlendirilmiþtir.
Komisyon, müzakere sonunda teklifin anayasaya aykýrý olmadýðý sonucuna varmýþ ve kararýný oylama
ile izhar etmiþtir (Anayasaya uygunluk-aykýrýlýk sorunu, aþaðýda ayrýntýlý olarak deðerlendirilecektir). 

c) Teklifin maddelerinin anayasaya aykýrýlýðý itirazý:
Anayasaya aykýrýlýðý ileri sürülen maddelerin müzakeresinde itirazlar sonuçlandýrýlmýþtýr.
(Usule yönelik iþbu itirazlar baðlamýnda baþvurulabilecek baþlýca kaynaklar: Bkz. Eugéne Piérre,

Ýsmail Muþtak çevirisi. Mülga Meclis-i Ayan Katib-i Umumisi, Mufassal Hukûk-u Siyasiyye, TBMM
yayýný. Ank 1926. 3 cilt. Ýki cildi eski harflerle, bir cildi yeni harflerle toplam 2000 sahifeyi aþkýn.
Prof. Dr.Nükhet Turgut, Siyasal Muhalefet, Ank. 1984. Prof.Dr. Erdoðan Teziç, Türk Parlamento
Hukukunun Kaynaklarý ve Anayasa Mahkemesi Kararlarý, Ank.1980. Prof. Dr. Tuncer
Karamustafaoðlu, Yasama Meclisinde Komisyonlar, Ank.1965. Prof.Dr. Ozan Ergül, Türk Anayasa
Mahkemesi ve Demokrasi, Ank.2007. Prof.Dr.Zafer Gönen, Ömer Ýzgi, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasýnýn Yorumu, iki cilt. Ank.2002. Doç.Dr.Þeref Ýba, Anayasa ve Parlamento Üzerinde
Ýncelemeler, Ank.2010, ayný müellif, Parlamento Ýçtüzük Metinleri, Ank.2009. Dr.Ýrfan Neziroðlu,
Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramlarý, Ank.2008. Dr.Fahri Bakýrcý, TBMM’nin Çalýþma
Yöntemi, Ýst.2000. Dr.Volkan Has, Türk Parlamento Hukukunun Kaynaklarý ve Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Çalýþma Düzeni, Ank.2009. Havvana Yapýcý, Komisyonlarýn Yasama Sürecindeki Rolleri
Baðlamýnda Komisyon Aþamasýndaki Özel Yöntem ve Uygulamalar, Yeni Kurumsalcý Yaklaþýmla
Anayasa Yargýsý Dergileri, Yasama Dergileri, Anayasa Mahkemesi Kararlarý ve diðer kaynaklar ve
ayrýca, Adalet Komisyonunun, 2.2.2011 tarih, 1/994 esas raporu, SS.610)

Teklifin genel gerekçesi aynen þöyledir: 
“7 Mayýs 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 5982 sayýlý Türkiye

Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun, 12 Eylül 2010
tarihinde yapýlan halkoylamasýyla kabul edilmiþ ve yürürlüðe girmiþtir.

Anayasanýn 159 uncu maddesinde, Kurulun, adlî ve idarî yargý hâkim ve savcýlarýný mesleðe
kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sýnýfa ayýrma, kadro daðýtma,
meslekte kalmalarý uygun görülmeyenler hakkýnda karar verme, disiplin cezasý verme, görevden
uzaklaþtýrma iþlemlerini yapacaðý belirtilmiþtir. 

11 Aralýk 2010 tarihli ve 6087 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Kanunuyla, Hâkimler ve
Savcýlar Yüksek Kurulunun kuruluþu, teþkilâtý, görev ve yetkileri ile çalýþma usul ve esaslarý düzenlemiþtir.

Geçen üç yýllýk süre içindeki uygulama dikkate alýnarak Kurulun daha etkin ve verimli çalýþmasý
amacýyla, Kurul üyeliðine seçim usulü; dairelerin oluþumu, çalýþma usulü ve görevleri ile kararlarýna
itiraz; Genel Kurulun ve Kurul Baþkanýnýn görevleri; daire baþkaný, Genel Sekreter, genel sekreter
yardýmcýlarý, Teftiþ Kurulu Baþkan ve yardýmcýlarý, Kurul müfettiþleri, Kurul tetkik hakimleri ve
idari personelin atama ve görevlendirilmeleri konularýnda deðiþiklikler yapýlmasý zarureti doðmuþ ve
bir genel sekreter yardýmcýsý kadrosu ihdas edilmiþtir. 

23 Temmuz 2003 tarihli ve 4954 sayýlý Türkiye Adalet Akademisi Kanunuyla, adlî, idarî ve
askerî hâkim ve savcýlara avukat ve noterler ile adalet hizmetlerinde görev alan yardýmcý personele
meslek öncesi ve meslek içi eðitim vermek, yeni bilgiler edinmelerini saðlamak için kurslar açmak,
belli alanlarda uzmanlýk programlarý, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler
düzenlemek, ayrýca hukuk ve adalet alanýný ilgilendiren eðitim ve öðretim çalýþmalarý hakkýnda ilgili
kurum, kuruluþ ve kurullara görüþ bildirmek amacýyla Türkiye Adalet Akademisi kurulmuþtur. 
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Geçen on yýllýk süre içindeki uygulama dikkate alýnarak Adalet Akademisinin daha etkin ve
verimli çalýþmasý amacýyla, Baþkan ve baþkan yardýmcýlarýnýn görevlendirme ve atanma usulü; Genel
Kurul ve Yönetim Kurulunun oluþumu ve görevleri; hizmet birimlerinin daire baþkanlýðý þeklinde
yapýlandýrýlmasý; idari personelin atama usulü; yeni kadrolarýn ihdas edilmesi ve diðer konularda
deðiþiklik yapýlmasý gereði doðmuþtur. 

Öte yandan adli ve idari yargý adalet komisyonlarýnýn oluþumu, yurt dýþýnda eðitim amacýyla ya
da diðer sebeplerle görevlendirilecek hakim ve savcýlarýn görevlendirilme usulü, Yargýtayda Baþkan,
Baþsavcý, Baþkanvekili ve daire baþkaný olabilmek için gerekli yasal süreler yeniden belirlenmektedir.
Ayrýca Anayasa Mahkemesi üye adaylýðý þartlarý ile seçim usulüne iliþkin deðiþiklikler yapýlmaktadýr.” 

ANAYASAYA AYKIRILIK ÝTÝRAZLARINA YAKIN BAKIÞ
(ÖZE ÝLÝÞKÝN DEÐERLENDÝRME)

Yedi gün süren yoðun müzakere sürecinde, teklifin yapýsýnda önemli deðiþikliklerin gerçekleþtiði
vurgulanmalýdýr. Anayasal deðerlendirmede bu durum da gözardý edilmemelidir. Metinden çýkarma ve
deðiþiklikler,  katýlýmcý ve demokratik diyalektik (müzakere) sürecinin meyveleri olarak ta okunabilir. 

A.   Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun Anayasa temelindeki sorunlarý: 
2010 Anayasa deðiþikliðindeki Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu tasarýmý, çoðulculuk

temeline oturtulmuþtu. Bu sonucu saðlayacak mekanizmanýn (hukukçu olmayan bilim adamý üyeler
ve seçimde her aday için bir oy kullanma düzeninin), Yüksek Mahkemece iptal edilmesi, çoðunlukçu
bir yapýnýn oluþmasý ile sonuçlanmýþtýr (7.7.2010 t, 49/87 –E/K Sayýlý Yüksek Mahkeme Kararý).
Çoðulcu bir yapýnýn oluþturabileceði rasyonel zemin gözardý edilmemelidir. 

Anayasa Uzlaþma Komisyonu, hukuk bilimi dýþýndaki bilim dallarýndan öðretim üyelerinin
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kuruluna üye olma (I) ve “adaylardan sadece biri için oy verme”(II),
esasýný (çoðulcu yöntemi) benimsemiþtir.(1) 

(1)  Uzlaþma Komisyonu taslaðýnda, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu ile ilgili tasarým aynen þöyledir: 

“Hâkimler Kurulu 

Madde 128. (1) Hâkimler Kurulu on beþ üyeden oluþur. 

(2) Kurul üyelerinin üçü Yargýtay üyelerinin, ikisi Danýþtay üyelerinin, ikisi yükseköðretim kurumlarýnýn
hukuk, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinde en az on beþ yýl fiilen görev yapan öðretim üyelerinin, ikisi
mesleðinde en az on beþ yýl fiilen görev yapan avukatlarýn, altýsý mesleðinde en az on beþ yýl görev yapan ve
birinci sýnýf kürsü hâkimlerinin kendi aralarýnda yapacaklarý seçim sonucunda her üyelik için gösterecekleri dört
kat aday arasýndan TBMM tarafýndan seçilir. Adaylarýn seçilme nitelikleri ve aday gösterilme usulleri demokratik,
çoðulcu, katýlýmcý ve nisbi temsil seçim esasýna uygun olmak þartýyla kanunla düzenlenir.  Yapýlacak seçimlerde
adaylardan sadece biri için oy kullanýlýr.

(3) TBMM, kurul üyelerini, üye tamsayýsýnýn üçte iki çoðunluðunun gizli oyu ile ayrý ayrý seçer. Üçüncü turda
yeterli çoðunluk saðlanamamasý halinde seçim, her üyelik için aday olanlar arasýndan çekilecek kurayla tamamlanýr.

(4) Kurul üyelerinin görev süresi dört yýldýr. Süresi biten üye yeniden seçilemez.

(5) Kurul, kendi üyeleri arasýndan üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu ve gizli oyla bir baþkan seçer. Adalet
Bakaný özlük ve disiplin iþlerinin görüþüldüðü toplantýlar hariç toplantýlara katýlabilir ve katýldýðý oturumlara
baþkanlýk eder. (CHP ve BDP Önerisi: “ve katýldýðý oturumlara oy hakký olmaksýzýn baþkanlýk eder”.)

(6) Kurul, ehliyet, liyakat ve kanunda gösterilen diðer esaslara göre hâkimlerin mesleðe kabul, atanma,
disiplin ve diðer özlük iþlemleri ile kanunla verilen görevleri yürütür.
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(7) Hâkimlerin denetimi ve soruþturulmasý Kurul Baþkanýnýn izniyle, Hâkimler Kurulu baþkanýna baðlý
hâkim müfettiþler tarafýndan yapýlýr.

(8) Kurul, Adalet Bakanýnýn, mahkemelerin kaldýrýlmasý veya yargý çevresinin deðiþtirilmesine dair teklifini
karara baðlar.

(9) Kurul üyeleri, özel ve resmi baþka hiçbir görev yapamaz. 
(10) Kurulun çalýþma usul ve esaslarý ile teþkilat yapýsý, yargý baðýmsýzlýðý ve hâkim tarafsýzlýðý ilkelerine

göre kanunla düzenlenir.
Gerekçe notu: Yargý baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý Kurulun çalýþmalarýnda ve bütçesinde özerk olmasýný da içerir.
Madde notu: 1) AK Parti, 3. fýkradaki üçte iki yerine beþte üç oranýný tercih etmekte ve kura usulüne

katýlmamaktadýr.
2) MHP, Kurul üye sayýsýnýn artýrýlmasýný, baro ve üniversitelerden gelecek üye sayýsýnýn düþürülmesini,

2. fýkranýn son cümlesindeki Meclisten doðrudan seçime karþýdýr. Öðretim üyelerinin ve avukatlarýn kurumlarýnca
her aday için ayrý oy kullanmasýný ve her boþ kadroya en az üç aday belirlenmesini önermektedir. (En çok oy
alan üç kiþi) Bu adaylar arasýnda TBMM üçte iki çoðunlukla Hâkimler Kuruluna üye seçer ve bu çoðunluk
saðlanamadýðý takdirde kura ile belirlenir.

3) CHP, MHP ve BDP, mesleðe adaylýk aþamasýnda yapýlacak sýnavýn, mesleðe kabul sürecinin bir parçasý
olmasý sebebiyle Kurul tarafýndan yapýlmasý hususunun “Hâkimlik mesleði ve teminatý” maddesinde
deðerlendirilmesi ve eklenmesi gerekli görmektedir.

4) CHP ve BDP 5. fýkradaki “ve katýldýðý oturumlara baþkanlýk eder.” ibaresine katýlmadýðý için bu
düzenlemeyi önermiþtir.

Savcýlar Kurulu 
Madde 129. (1) Savcýlar Kurulu yedi üyeden oluþur; baþkaný Adalet Bakanýdýr.
(2) Kurul üyelerinin biri Yargýtay Genel Kurulu, biri Danýþtay Genel Kurulu, ikisi meslekte on beþ yýl

çalýþmýþ savcýlarýn kendi aralarýndan liyakat ve baþarý gibi kanunda gösterilen nitelikler dikkate alýnarak her üyelik
için gösterecekleri üç kat aday arasýndan TBMM tarafýndan seçilir.  Yargýtay Genel Kurulu, Danýþtay Genel Kurulu
ve savcýlar tarafýndan yapýlacak seçimlerde her üye ve savcý sadece bir adaya oy verir. Kurulun bir üyesi
yükseköðretim kurumlarýnýn hukuk, kamu yönetimi ve siyaset bilimi dallarýnda en az on beþ yýl görev yapan öðretim
üyeleri; bir üyesi mesleðinde fiilen on beþ yýl çalýþmýþ avukatlar arasýndan TBMM tarafýndan doðrudan seçilir.

(3) TBMM, kurul üyelerini, üye tamsayýsýnýn üçte iki (AK Parti-BDP: beþte üç) çoðunluðunun gizli oyu ile
ayrý ayrý seçer. Üçüncü turda yeterli çoðunluðun bulunamamasý halinde seçim, her üyelik için aday olanlar (AK
Parti: en çok oy almýþ iki aday) arasýnda yapýlacak kurayla tamamlanýr.

Not: CHP, Savcýlar Kurulunun oluþumunu kendi içinde tekrar deðerlendirecektir. Bu deðerlendirmeden
sonra görüþünü açýklayacaktýr.

(4) Kurul üyelerinin görev süresi dört yýldýr. Süresi biten üye yeniden seçilemez.
(5) Kurul, ehliyet ve liyakat esasýna göre savcýlarýn mesleðe kabul, atanma, disiplin ve diðer özlük iþlemleri

ile kanunla verilen görevleri yürütür.
(6) Savcýlarýn denetimi ve soruþturulmasý Kurul Baþkanýnýn izniyle, Savcýlar Kurulu baþkanýna baðlý savcý

müfettiþler tarafýndan yapýlýr.
(7) Kurul üyeleri, özel ve resmi baþka hiçbir görev yapamaz. 
(8) Kurulun çalýþma usul ve esaslarý, teþkilat yapýsý ile diðer hususlar yargý baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý

ilkelerine göre kanunla düzenlenir.
Gerekçe notu: (1) Yargý baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý Kurulun çalýþmalarýnda ve bütçesinde özerk olmasýný

da içerir.

(2) 8. fýkrada yer alan “diðer hususlar”dan kasýt, bu maddede öngörülen liyakat ve baþarý gibi hususlardýr.”
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Bütün semptomlarý ile gözlenen kriz dönemleri, temel sorunlarda uzlaþma için birer fýrsat
dönemleridir. Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun anayasa seviyesinde ele alýnmasý, sadece
telaffuz edilmiþ bir siyasal temenni deðil, demokratik aklýn da bir gereðidir. 

Kendine özgü bir yapý özelliði taþýyan Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu baðlamýnda küresel
veya Avrupa’da kabul görmüþ “TEK-MODEL” olmadýðý, farklý seçenekler bulunduðu hatýrlanmalýdýr
(farklý modeller için bkz. ÇELÝK Burak, Dr., Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu-Yapýsal Açýdan
Karþýlaþtýrmalý Bir Ýnceleme, Ýst. 2012, s.1-376).

B. Yasa teklifinin Anayasaya aykýrýlýðý sorunu:
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kuruluna iliþkin teklifin temel amacý, çoðunlukçu yapýnýn yol

açtýðý ve komisyon aþamasýnda üyelerce dile getirilen uygulama pratiklerine yasa ile çare
oluþturmadýr. Komisyon bu amacý ve tasarlanan mekanizmayý anayasaya aykýrý bulmamýþtýr. 

Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunu düzenleyen Anayasanýn 159’uncu maddesinin(2)  birinci
fýkrasý hükmü þöyledir: “Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu, mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve

(2) III. Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu

MADDE 159- (Deðiþik: 12/9/2010-5982/22 md.)

Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu, mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý esaslarýna göre
kurulur ve görev yapar.

Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu yirmiiki asýl ve oniki yedek üyeden oluþur; üç daire halinde çalýþýr.

Kurulun Baþkaný Adalet Bakanýdýr. Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, dört asýl
üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; yükseköðretim kurumlarýnýn hukuk  dallarýnda görev yapan öðretim üyeleri
ile avukatlar arasýndan Cumhurbaþkanýnca, üç asýl ve üç yedek üyesi Yargýtay üyeleri arasýndan Yargýtay Genel
Kurulunca, iki asýl ve iki yedek üyesi Danýþtay üyeleri arasýndan Danýþtay Genel Kurulunca, bir asýl ve bir yedek
üyesi Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasýndan, yedi asýl ve dört yedek üyesi birinci
sýnýf olup, birinci sýnýfa ayrýlmayý gerektiren nitelikleri yitirmemiþ adlî yargý hâkim ve savcýlarý arasýndan adlî yargý
hâkim ve savcýlarýnca, üç asýl ve iki yedek üyesi birinci sýnýf olup, birinci sýnýfa ayrýlmayý gerektiren nitelikleri
yitirmemiþ idarî yargý hâkim ve savcýlarý arasýndan idarî yargý hâkim ve savcýlarýnca, dört yýl için seçilir. Süresi
biten üyeler yeniden seçilebilir.

Kurul üyeliði seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasýndan önceki altmýþ gün içinde yapýlýr. Cumhurbaþkaný
tarafýndan seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliðinin boþalmasý durumunda, boþalmayý takip eden
altmýþ gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapýlýr. Diðer üyeliklerin boþalmasý halinde, asýl üyenin yedeði tarafýndan
kalan süre tamamlanýr.

Yargýtay, Danýþtay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarýndan seçilecek Kurul üyeliði için her üyenin,
birinci sýnýf adlî ve idarî yargý hâkim ve savcýlarý arasýndan seçilecek Kurul üyeliði için her hâkim ve savcýnýn oy
kullanacaðý seçimlerde, en fazla oy alan adaylar sýrasýyla asýl ve yedek üye seçilir. Bu seçimler her dönem için
bir defada ve gizli oyla yapýlýr. 

Kurulun, Adalet Bakaný ile Adalet Bakanlýðý Müsteþarý dýþýndaki asýl üyeleri, görevlerinin devamý süresince;
kanunda belirlenenler dýþýnda baþka bir görev alamazlar veya Kurul tarafýndan baþka bir göreve atanamaz ve
seçilemezler.

Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Baþkanýna aittir. Kurul Baþkaný dairelerin çalýþmalarýna katýlamaz. Kurul,
kendi üyeleri arasýndan daire baþkanlarýný ve daire baþkanlarýndan birini de baþkanvekili olarak seçer. Baþkan,
yetkilerinden bir kýsmýný baþkanvekiline devredebilir.
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hâkimlik teminatý esaslarýna göre kurulur ve görev yapar.” Ayný maddenin 3 üncü fýkrasýnýn
birinci cümlesi þöyledir: “Kurulun Baþkaný Adalet Bakanýdýr”. Ayný maddenin 7 nci fýkrasýnýn
1 inci cümlesi þöyledir: “Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Baþkanýna aittir.” Ayný maddenin son
fýkrasý hükmü þöyledir: “Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin oluþumu ve iþbölümü, Kurulun ve
dairelerin görevleri, toplantý ve karar yeter sayýlarý, çalýþma usul ve esaslarý, dairelerin karar
ve iþlemlerine karþý yapýlacak itirazlar ve bunlarýn incelenmesi usulü ile Genel Sekreterliðin
kuruluþ ve görevleri kanunla düzenlenir.” Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun görev ve
yetkileri, üyelerinin sayý ve kaynaklarý ve son fýkra hükmü dýþýnda kalan diðer haller, Anayasa
seviyesinde (md. 159) tanzim edilmiþtir. Görüþülen yasa teklifi, anayasaca düzenlenen alana
iliþmemekte, son fýkradaki “Kanun” ile düzenlenebilecek hallere inhisar etmektedir. Dairelerin görev
bölümü, ittihaz edilen kararlara karþý itiraz usulleri ve diðerleri yasa ile düzenlenebilecek ahvaldendir. 

Teklif ile Adalet Bakanýna tanýnan yetkileri “Anayasada öngörülen yönetim yetkileri” olarak
okumak gerekir. Bu noktada Komisyonda gerçekleþen deðiþiklikler de önemlidir. Bu konudaki
tartýþmayý baðlayýcýlýk gücünde sona erdirecek nihai otorite, Yüksek Anayasa Mahkemesidir. 

Tüm sorun, kurulla anayasal seviyede ilgileri olan öznelerin (Bakanýn, üyelerin ve Müsteþarýn)
hukukun üstünlüðü noktasýnda gösterecekleri yüksek özendir. Yapýlarý kurumsallaþtýracak dinamik
de bu anlayýþtýr. 

Teklif, seçimde “seçenin ancak bir adaya oy vermesi” ilkesini benimseyecek çoðulcu ve katýlýmcý
bir yapý hedeflemektedir. Anayasa Mahkemesinin aksi doðrultudaki önceki kararýnýn, karþýtý bir yasal
düzenlemeyi önlemeyeceði ve rasyonel demokrasi ilkesinin de bunu zorunlu kýldýðý düþünülmektedir
(Any.m.2). Ayrýca Uzlaþma Komisyonunun ürettiði taslaðýn da ayný doðrultuda olduðu

Kurul, adlî ve idarî yargý hâkim ve savcýlarýný mesleðe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme,
yükselme ve birinci sýnýfa ayýrma, kadro daðýtma, meslekte kalmalarý uygun görülmeyenler hakkýnda karar verme,
disiplin cezasý verme, görevden uzaklaþtýrma iþlemlerini yapar; Adalet Bakanlýðýnýn, bir mahkemenin kaldýrýlmasý
veya yargý çevresinin deðiþtirilmesi konusundaki tekliflerini karara baðlar; ayrýca, Anayasa ve kanunlarla verilen
diðer görevleri yerine getirir.

Hâkim ve savcýlarýn görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki
genelgelere) uygun olarak yapýp yapmadýklarýný denetleme; görevlerinden dolayý veya görevleri sýrasýnda suç
iþleyip iþlemediklerini, hal ve eylemlerinin sýfat ve görevleri icaplarýna uyup uymadýðýný araþtýrma ve gerektiðinde
haklarýnda inceleme ve soruþturma iþlemleri, ilgili dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu
Baþkanýnýn oluru ile Kurul müfettiþlerine yaptýrýlýr. Soruþturma ve inceleme iþlemleri, hakkýnda soruþturma ve
inceleme yapýlacak olandan daha kýdemli hâkim veya savcý eliyle de yaptýrýlabilir.

Kurulun meslekten çýkarma cezasýna iliþkin olanlar dýþýndaki kararlarýna karþý yargý mercilerine
baþvurulamaz.

Kurula baðlý Genel Sekreterlik kurulur. Genel Sekreter, birinci sýnýf hâkim ve savcýlardan Kurulun teklif
ettiði üç aday arasýndan Kurul Baþkaný tarafýndan atanýr. Kurul müfettiþleri ile Kurulda geçici veya sürekli olarak
çalýþtýrýlacak hâkim ve savcýlarý, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Kurula aittir.

Adalet Bakanlýðýnýn merkez, baðlý ve ilgili kuruluþlarýnda geçici veya sürekli olarak çalýþtýrýlacak hâkim ve
savcýlar ile adalet müfettiþlerini ve hâkim ve savcý mesleðinden olan iç denetçileri, muvafakatlerini alarak atama
yetkisi Adalet Bakanýna aittir.

Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin oluþumu ve iþbölümü, Kurulun ve dairelerin görevleri, toplantý ve karar
yeter sayýlarý, çalýþma usul ve esaslarý, dairelerin karar ve iþlemlerine karþý yapýlacak itirazlar ve bunlarýn
incelenmesi usulü ile Genel Sekreterliðin kuruluþ ve görevleri kanunla düzenlenir.
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vurgulanmalýdýr (Bkz. Dipnot 1). (SARTORÝ Gýovanni, Demokrasi Teorisine Geri Dönüþ, Çev. Prof.
Mehmet Turhan-Prof. Tunçer Karamustafaoðlu, Ankara1983, s.55 ve civ.,  Anayasa Mahkemesi
Karar Gerekçelerinin Normatif Etkisi, Prof. Fikret Eren’e Armaðan, Ankara 2006, s.1185 ve dev.,
KARAMUSTAFAOÐLU Tunçer, Seçme Hakkýnýn Demokratik Ýlkeleri, Ankara 1970). 

Komisyon, Teklifin Anayasanýn diðer hüküm ve ilkeleriyle de çatýþmadýðý sonucuna varmýþtýr.

Adalet Akademisinin tatbiki hukuk eðitimi bakýmýndan kurumsal bir ihtiyaç olduðu, sistemimize
dâhil olmasýnýn meþakkatli bir seyir izlediði açýktýr. Ancak bu konu, temel norm seviyesinde tanzim
görmemiþ olup yasamanýn takdir alanýndadýr. Teklifin Türkiye Adalet Akademisi ile ilgili bölümü
dahi Komisyonda kýsmen deðiþtirilerek kabul edilmiþtir. 

Yukarýda sistematik olarak ortaya konan durum, müzakere ve tutanak düzleminde þöyle cereyan
etmiþtir.

Müzakerelerin seyri çizgisinde muhalefet partilerinin dile getirdikleri itirazlar þöyledir:

Görüþülmekte olan Teklifle 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayýlý Yargýtay Kanununda, 24/2/1983 tarihli
ve 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanununda, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayýlý Türkiye Adalet
Akademisi Kanununda, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu
Kanununda ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayýlý Anayasa Mahkemesinin Kuruluþu ve Yargýlama
Usulleri Hakkýnda Kanunda deðiþiklikler öngörülmektedir. Teklifle zikredilen kanunlarda deðiþiklik
yapýlmasýna raðmen, Yargýtay haricinde organik kanunlarýnda deðiþiklikler öngörülen kurum ve
kurullar, Komisyon nezdinde kurumsal olarak temsil edilmemektedir. Özellikle deðiþikliklerin büyük
kýsmýnýn Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Kanununda olmasý ve gündem itibariyle
tartýþmalarýnda yoðun olarak mezkûr Kurul etrafýnda cereyan etmesi nedeniyle, Kurulun temsilcilerin
görüþmelerde yer almasý ve ihtiyaç duyuldukça fikirlerine baþvurulabilmesinin saðlanmasý,
görüþmelerin sýhhatli bir biçimde devam ettirilebilmesinin olmazsa olmaz koþuludur. Bu nedenle
komisyon görüþmelerine ilgili kurum temsilcilerinin çaðrýlmasý ve katýlýmlarýnýn saðlanabileceði
süreye kadar görüþmelerin ertelenmesi gerekmektedir.

Diðer taraftan her ne kadar Anayasanýn 159’ uncu maddesinin altýncý fýkrasýnda  Kurulun
yönetim ve temsilinin Kurul Baþkanýna ait olduðu hükme baðlanmýþsa da bu hüküm kurulun kendi
organik Kanunu ile ilgili olarak yapýlan görüþmelere davet edilmesini engellememektedir. Adalet
Komisyonu gündeminin Kurulun Baþkaný olmasý hasebiyle yalnýz Adalet Bakanýna gönderilmesi
yeterli deðildir. Gündem yazýsýnýn herhalükarda Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kuruluna gönderilmesi
ve kimin temsil edeceði noktasýndaki tasarrufun Kurula býrakýlmasý gerekirdi. 

Kaldý ki, gündem yazýsýnýn Kurula Anayasanýn 159’ uncu maddesinin altýncý fýkrasý uyarýnca
gönderilmemesi nedeniyle Adalet Bakaný Komisyon görüþmelerine hem yürütmenin temsilci  olarak
hem de Kurulun temsilcisi -hele de Kurulun mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hakimlik teminatý
esaslarýna göre kurulmasý ve görev yapmasý gerektiði ilkesi karþýsýnda- olarak katýlmasý, sýfatlarýn
birleþmesi sorununu ortaya çýkarmaktadýr. Teklif ile Kurulun bir çok bakýmdan Adalet Bakanýna
baðlanmasý gerçeði karþýsýnda sorunun sýfatlarýn birleþmesi ve menfaatlerin çakýþmasý hususlarý
çerçevesinde çözümü kavuþturulmasý gerekir.

Komisyonun bu konuda varacaðý sonuç ne olursa olsun, Yasama Meclisi üyelerinin bir teklif
veya tasarý ile ilgili olarak Ýçtüzüðün ilgili hükümleri çerçevesinde  bilgi almak amacýyla temsilci
çaðrýlmasý taleplerinin görmezden gelinmemesi ve bu taleplerin yerine getirilmesi gerekir.



Diðer taraftan organik kanununda deðiþiklik öngörülen bir diðer kurumunda Türkiye Adalet
Akademisi olmasýna raðmen, mezkur kurumdan da herhangi bir temsilcinin olmamasý gerek katýlýmcý
müzakarelerin yapýlabilmesi gerekse Yasama Meclisi üyelerinin ihtiyaç duyduðu konularda
bilgilerine baþvurabilmesini engellediðinden, temsil noktasýnda soruna neden olmaktadýr. 

Teklif, 7/1/2014 tarihinde esas Komisyon olarak Adalet Komisyonuna ve tali Komisyon olarak
da Anayasa Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiþtir. Adalet Komisyonunun
8/1/2014 tarihli ve 29613251- 130.02/158446 yazýsý ile Teklifin görüþmelerine 10/1/2014 Cuma günü
saat 15:00’da baþlanacaðý gündem yazýsý ile komisyon üyelerine bildirilmiþtir. Ancak gündem
yapýlýrken Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünün 37’inci maddesinin son fýkrasýnda yer alan
“Baþkanlýkça esas komisyon dýþýnda, tali komisyonlara da havale edilmiþ olan bir konu bu
komisyonlarca on gün içinde sonuçlandýrýlýr. Bu süre Baþkanlýkça kýsaltýlabileceði gibi komisyonun
müracaatý halinde en çok on gün daha uzatýlabilir.” hükmü görmezden gelmiþtir. Her ne kadar tali
komisyon baþkanlarý tarafýndan Teklifin gündeme alýnmayacaðý Adalet Komisyonu Baþkanlýðýna
bildirilmiþse de görüþmeler esnasýnda Ýçtüzüðün 26’ncý maddesinin son fýkrasý uyarýnca yeter sayýda
milletvekilinin tali komisyonlardan Anayasa Komisyonuna baþvurmasý, görüþmelerin tali komisyon
raporunun tanzim edilmesine kadar ertelenmesini gerekli kýlmaktadýr. Ýçtüzüðün 26’ncý maddesinde
komisyonlarýn kendi baþkanlarýnca toplantýya çaðrýlacaðý düzenlenmiþse ayný maddenin son
fýkrasýnda da komisyon baþkanýna herhangi bir takdir yetkisi verilmeksizin üyelerinin üçte biri
tarafýndan teklif edilecek gündem üzerine komisyonlarýn toplantýya çaðrýlacaðý düzenlenmiþtir.
Dolayýsýyla tali komisyonun Teklifi zorunlu olarak görüþecek olmasý nedeniyle, tali komisyon
toplantýsýnýn neticesinin beklenmesi hem görüþmelerin verimliliði hem de Ýçtüzüðün 37’nci
maddesinin zorunlu bir sonucudur. 

Komisyonlar, kendilerine havale edilen tasarý veya tekliflerin ilk önce Anayasanýn metin ve
ruhuna aykýrý olup olmadýðýný tetkik etmekle yükümlüdür. Bir komisyon bir tasarý veya teklifin
Anayasaya aykýrý olduðunu gördüðü takdirde de gerekçesini belirterek maddelerin müzakeresine
geçmeden reddeder (Ýçtüzük m. 38). Söz konusu hüküm doðrultusunda Teklifin öngördüðü
düzenlemeler aþaðýda belirtilen nedenlerle anayasaya aykýrý olduðundan, Ýçtüzüðün 38’ inci maddesi
uyarýnca anayasaya aykýrýlýk baðlamýndaki usul sorununun çözüme kavuþturulmasý ve esasýna
geçmeden reddedilmesi gerekir. 

Teklifin öngördüðü deðiþikliklerin büyük bir kýsmý Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kuruluna
iliþkindir. Anayasanýn 159’ uncu maddesinde de Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun
mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý esaslarýna göre kurulacaðý ve görev yapacaðý hükme
baðlanmýþtýr. Teklifte Kurul ile ilgili olarak getirilen; hâkim ve savcýlarýn uluslararasý kurum ve
kuruluþlarda görevlendirilmesi, yurt dýþýna yüksek lisans, doktora veya bilgi görgü amacýyla
gönderilmesine iliþkin tüm iþlemlerin Adalet Bakanýnýn iznine tabi kýlýnmasý, Teftiþ Kurulunun
yapýsýnýn yeniden oluþturularak Teftiþ Kurulunun Bakana baðlanmasý, Kurulda yer alan dairelerinin
görev ve iþbölümünün Baþkana býrakýlmasý, Kurulda görev yapacak tetkik hâkimlerinin ve
müfettiþlerin Baþkanýn önereceði iki kat aday arasýndan seçilecek olmasý, itiraz, soruþturma ve
kovuþturma iþlemlerin Bakanýn iradesine býrakan bir  sistem kurgulanmasý, Kurulda görev yapan
Genel Sekreter, Genel Sekreter yardýmcýlarý, Teftiþ Kurulu Baþkaný, Teftiþ Kurulu Baþkan
yardýmcýlarý, Kurul müfettiþleri, tetkik hâkimleri ve idari personelin Kuruldaki görevlerinin sona
ermesi ve bundan sonraki süreçte yürütmenin iradesine açýk hale getirilmesi ve benzeri diðer
düzenlemeler, Anayasanýn emredici 159’ uncu maddesi hükmü baþta olmak üzere, aþaðýda belirtilen
nedenlerle Anayasanýn muhtelif hükümlerine aykýrýlýk teþkil etmektedir. 
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Baþlangýç bölümü Anayasanýn bölünmez ve hukuki bakýmdan da ayný kuvvetle teçhiz edilmiþ
bir parçasýdýr ve bu nedenle Devletin her organýnda olduðu gibi Yasama Organý bakýmýndan da hüküm
ve sonuç doðurur. Dolayýsýyla Yasama Organý düzenleme yaparken bu bölümde yer alan ilkeleri
muhakkak göz önünde bulundurmasý gerekir. Bunun bir neticesi olarak yapýlacak düzenlemelerde
Baþlangýç Bölümünde yer alan “Egemenliðin kayýtsýz þartsýz Türk Milletine ait olduðu ve bunu millet
adýna kullanmaya yetkili kýlýnan hiçbir kiþi ve kuruluþun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi
demokrasi ve bunun icaplarýyla belirlenmiþ hukuk düzeni dýþýna çýkamayacaðý” kuralýna aykýrý bir
düzenleme yapýlmamasý gerekir. Baþlangýç Bölümüne 1982 Anayasasýnýn yorumlanabilmesi ve
yöneldiði amacýn ortaya konulabilmesi bakýmýndan önemli bir görev atfedilmiþtir. Yine Anayasanýn
2’nc maddesindeki “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanýþma ve adalet anlayýþý
içinde, insan haklarýna saygýlý, Atatürk milliyetçiliðine baðlý, baþlangýçta belirtilen temel ilkelere
dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmü de düzenlemelerde baþlangýç
bölümündeki ilkelerin göz önünde býlundurmasý gerektiðini göstermektedir. Teklif ile mahkemelerin
baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý esaslarýna göre kurulmasý ve görev yapmasý gereken Hâkimler ve
Savcýlar Yüksek Kurulunun Adalet Bakanýnýn sevk ve idaresine býrakýlmasý amaçlandýðýndan,
Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarýyla belirlenmiþ hukuk düzeninin dýþýna
çýkýlmasýna neden olmaktadýr.

Teklif bir bütün olarak Anayasanýn 2’nci maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine
aykýrýdýr. Komisyonunda yüksek takdirlerinde olduðu üzere hukuk devleti insan haklarýna saygýlý ve
bu haklarý koruyan, toplum yaþamýnda adalete ve eþitliðe uygun bir hukuk düzeni kuran ve bu düzeni
sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, bütün davranýþlarýnda hukuk kurallarýna ve Anayasaya uyan ve
iþlem ve eylemleri yargý denetimine baðlý olan devlettir. Hukuk devleti ilkesinin bünyesinde barýndýrdýðý
devletin bütün davranýþlarýnda hukuk kurallarýna ve Anayasaya uygun davranmasý gerektiði ilkesi,
Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulununun Adalet Bakanýnýn sevk ve idaresine býrakýlmasý nedeniyle
Teklifin Anayasanýn 2’ nci maddesi bakýmýndan sakatlanmasýna neden olmaktadýr.

Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu ve bunun dolaylý bir sonucu olarak yargýlama yetkisi ile
ilgili olarak Adalet Bakanýna sýnýrsýz bir düzenleme yapma yetkisi verilmesi, Yürütmenin üyesine
yargýlama makamlarý üzerinde tasarrufta bulunmasýna imkan tanýmaktadýr. Cumhuriyetin temel
niteliklerinden olan kuvvetler ayrýlýðý ilkesini deðiþtirmeyi amaçlayan Teklif bu nedenle Anayasanýn
“Deðiþtirilemeyecek Hükümler” baþlýklý 4’ üncü maddesine aykýrýlýk teþkil etmektedir.

Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Teklif ile Adalet Bakanýnýn sevk ve idaresine
býrakýldýðýndan, Yürütmenin bir üyesi olan Adalet Bakanýna yargýlama yetkisini kullanacak olan
baðýmsýz mahkemeler üzerinde duruma göre doðrudan veya dolaylý bir tasarruf yetkisi vermekte ve
bu nedenle de “Yargý Yetkisi” baþlýklý Anayasanýn 9’ uncu maddesine aykýrýlýk teþkil etmektedir. 

Teklif yukarýda belirtilen nedenlerle Anayasanýn 9’uncu maddesine aykýrýlýk teþkil ettiðinden
bunun bir neticesi olarak Anayasanýn 6’ncý maddesinde düzenlenen “Türk Milleti, egemenliðini,
Anayasanýn koyduðu esaslara göre, yetkili organlarý eliyle kullanýr.” þeklinde vücut bulan kuvvetler
ayrýlýðý ilkesine de aykýrýlýk eþkil etmektedir. Yine Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu ve bunun
dolaylý bir sonucu olarak yargýlama yetkisi ile ilgili olarak Adalet Bakanýna sýnýrsýz bir düzenleme
yapma yetkisi verilmesi nedeniyle, Teklif “Egemenliðin kullanýlmasý, hiçbir surette hiçbir kiþiye,
zümreye veya sýnýfa býrakýlamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynaðýný Anayasadan almayan bir Devlet
yetkisi kullanamaz.” hükmüne de aykýrýlýk teþkil etmektedir. Zira Teklif egemenliðin bir unsuru olan
yargýlama yetkisini neredeyse tamamen Adalet Bakanýnýn tekeline býrakmaktadýr. 
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Mahkemelerin baðýmsýzlýðý, yargýnýn, yasama ve yürütme organlarýna karþý baðýmsýz olmasýný
ve bu doðrultuda yetkilerini kullanmasýný ve görevlerini yerine getirmesini ifade etmektedir.
Hakimlerin baðýmsýzlýðý ise hakimlerin yasama ve yürütme organlarýna baðlý olmadan Anayasaya ve
hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verebilmelerini amaçlamaktadýr. Hakimler
ve Savcýlar Yüksek Kurulu, adlî ve idarî yargý hâkim ve savcýlarýný mesleðe kabul etme, atama ve
nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sýnýfa ayýrma, kadro daðýtma, meslekte kalmalarý
uygun görülmeyenler hakkýnda karar verme, disiplin cezasý verme, görevden uzaklaþtýrma iþlemlerini
yapar; Adalet Bakanlýðýnýn, bir mahkemenin kaldýrýlmasý veya yargý çevresinin deðiþtirilmesi
konusundaki tekliflerini karara baðlar; ayrýca, Anayasa ve kanunlarla verilen diðer görevleri yerine
getirmektedir (Anayasa m.159/6). Kurulun söz konusu yetki ve görevleri göz önünde
bulundurulduðunda, yetkilerin ve görevlerinin doðrudan veya dolaylý olarak Adalet Bakanýna
aktarýlmasý mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hakimlerin baðýmsýzlýðý ilkelerini ihlal etmektedir. Bu
nedenle Teklif bir bütün olarak Anayasanýn 9’ uncu maddesinin yansýmalarý olan Anayasanýn 138’
inci maddesine, 139’ uncu maddesine, 140’ ncý maddesine ve Kurulun bu ilkelere göre kurulmasýný
öngören 159’ uncu maddesine aykýrýdýr.

Ayrýca Teklif Anayasanýn bir çok hükmüne aykýrýlýk teþkil etmesi nedeniyle Anayasa
hükümlerinin yasama, yürütme ve yargý organlarýný, idare makamlarýný ve diðer kuruluþ ve kiþileri
baðlayan temel hukuk kurallarý olduðunu ve kanunlarýn Anayasaya aykýrý olamayacaðýný  hükme
baðlayan Anayasanýn 11’ inci maddesine aykýrýlýk teþkil etmektedir. 

Tüm yukarýda ifade edenler göz önünde bulundurulduðunda Teklif; Anayasanýn 159’ uncu
maddesinin son fýkrasýnda düzenlenen Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin oluþumu ve iþbölümü,
Kurulun ve dairelerin görevleri, toplantý ve karar yeter sayýlarý, çalýþma usul ve esaslarý, dairelerin
karar ve iþlemlerine karþý yapýlacak itirazlar ve bunlarýn incelenmesi usulü ile Genel Sekreterliðin
kuruluþ ve görevlerinin kanunla düzenleneceði þeklindeki bir yetkinin kullanýlmasýndan bahisle
savunulamaz.

Teklifin geneli üzerindeki görüþmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiþtir. Yapýlan
görüþmeler sýrasýnda maddeler üzerinde yapýlan deðiþiklik ve kabuller aþaðýdaki gibidir:

Teklifin çerçeve 1, 2 ve 3’ üncü maddeleri oyçokluðuyla aynen kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 4’ üncü maddesi, adli yargý ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarý ile idari
yargý adalet komisyonlarýnýn kuruluþlarýnda 2802 sayýlý Kanunun 113’üncü maddesinde halen
yürürlükteki usulün devamýný teminen  Teklif metninden çýkarýlmýþ ve diðer maddeler buna göre
teselsül ettirilmiþtir.

Teklifin çerçeve 5’ inci maddesi, çerçeve 4’üncü maddenin Teklif metninden çýkarýlmasýnýn
zaruri sonucu olarak metinden çýkarýlmýþ ve diðer maddeler buna göre teselsül ettirilmiþtir.

Teklifin çerçeve 6’ncý maddesi yapýlan teselsül neticesinde oyçokluðuyla çerçeve 4’üncü madde
olarak aynen kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 50’inci maddesi ile 190 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayýlý
cetvelinin Adalet Bakanlýðýna ait bölümüne serbest kadro adedi on olan Bakanlýk Yüksek Müþaviri
eklenmesi öngörülmektedir.  29/3/1984 tarihli ve 2992 sayýlý Adalet Bakanlýðýnýn Teþkilat ve
Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanunun
16/A maddesinde de Bakan   tarafndan   kalkýnma   planýna,   yýllýk   programlara   ve   mevzuat
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hükümlerine   göre   verilecek   emir,   direktif   ve görevleri yerine getirmek üzere Bakanlýkta onbeþ
Bakanlýk Yüksek Müþavirinin görevlendirilebileceði düzenlenmiþ ve bu kadrolar ihdas edilerek ilgili
yerlerine iþenmiþtir. Teklifle söz konusu kadroya ek olarak sebest kadro adedi on olan Bakanlýk
Yüksek Müþaviri ihdasý öngörüldüðünden, Kanunun 16/a maddesinde onbeþ olarak belirtilen kadro
adedi yirmi beþe çýkmaktadýr. Bu nedenle ilgili deðiþiklikliðin yapýlmasýný teminen çerçeve 5’inci
madde oyçokluðuyla ihdas edilmiþ ve diðer maddeler buna göre teselsül ettirilmiþtir.

Teklifin çerçeve 7, 8 ve 9’uncu maddeleri yapýlan tesessül neticesinde oyçokluðuyla çerçeve 6,
7 ve 8’inci maddeler olarak aynen kabul edilmiþtir.

5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ýncý maddesinde, idarelerdeki mali
hizmetlere iliþkin görevlerin mali hizmet birimlerince yürütüleceði hükme baðlanmýþ olup, anýlan
Kanun ile getirilen görevler ayrýlýðý ilkesi gereðince insan kaynaklarý daire baþkanlýðý ile strateji
geliþtirme daire baþkanlýðýnýn ayný yapý içinde birleþtirilerek teþkilatlandýrýlmasý hem mali ve idari
hizmetlerin kontrol iþlemleri açýsýndan hem de 5018 sayýlý Kanunun getirdiði kamu mali yönetim
sistemi ilkelerine uygunluk açýsýndan sýkýntýlara neden olabilecektir. Öte yandan 5436 sayýlý Kanunun
15 inci maddesinde, teþkilat kanunlarýnda, Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý, Strateji Geliþtirme Daire
Baþkanlýðý ve strateji geliþtirme ve malî hizmetlere iliþkin hizmetlerin yerine getirildiði Müdürlük
birimlerine iliþkin düzenleme yapýlýncaya kadar bu görevlerin yerine getirileceði birimler teknik
olarak tanýmlanmýþ bulunmaktadýr. Dolayýsýyla Akademide Mali Hizmetlere iliþkin görevlerin insan
kaynaklarý ile ilgili görevleri yerine getiren birimden ayrýlarak, “Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý”
tarafýndan yürütülmesi teminen Teklifin çerçeve 10’uncu maddesi oyçokluðuyla deðiþtirilmiþ ve
yapýlan teselsül doðrultusunda çerçeve 9’uncu madde olarak kabul edilmiþtir.

Türkiye Adalet Akademisi Genel Kuruluna Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulundan kendi
üyeleri arasýndan seçeceði bir üyenin görevlendirilmesi teminen Teklifin çerçeve 11’inci oyçokluðuyla
deðiþtirilmiþ ve yapýlan teselsül neticesinde çerçeve 10’uncu madde olarak kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 12’inci maddesi Türkiye Adalet Akademisinin Genel Kurul toplantýsýnýn Nisan
ayý içinde yapýlmasýný saðlamak amacýyla (halen yürürlükte bulunan hüküm doðrultusunda), Teklif
metninden çýkarýlmýþ ve diðer maddeler buna göre teselsül ettirilmiþtir. 

Teklifin çerçeve 13, 14, 15 ve 16’ncý maddeleri yapýlan teselsül neticesinde 11, 12, 13 ve 14’
üncü maddeler olarak oyçokluðuyla aynen kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 17’ nci maddesi, Türkiye Adalet Akademisi Denetim Kurulunun yýllýk denetim
raporunu Þubat ayýnýn sonuna kadar Genel Kurula ve Bakanlýða sunmasý amacýyla Teklif metninden
çýkarýlmýþ ve diðer maddeler buna göre teselsül ettirilmiþtir.

Teklifin çerçeve 18, 19, 20, 21, 22 ve 23’ üncü maddeleri yapýlan teselsül doðrultusunda ve
oyçokluðuyla çerçeve 15, 16, 17, 18, 19 ve 20’ nci maddeler olarak aynen kabul edilmiþtir.

Akademiye yapýlacak idari personel atamalarýnda 2014 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda
yer alan sýnýrlamalarýn uygulanmayacaðý hükme baðlamak amacýyla Teklifin çerçeve 24’üncü
maddesi ile deðiþtirilmesi öngörülen 4954 sayýlý Kanuna eklenen geçici 12’nci maddeye bir bent
eklenmiþ ve madde oyçokluðuyla çerçeve 21’inci madde olarak kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 4 ve 5’ inci maddelerinin Teklif metninden çýkarýlmasýnýn zorunlu sonucu olarak
bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonlarýna iliþkin düzenlemenin de metinden çýkarýlmasý
gerekmiþtir. Bu nedenle Teklifin çerçeve 25’ inci maddesi metinden çýkarýlmýþ ve diðer maddeler
buna göre teselsül ettirilmiþtir.
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Teftiþ Kurulu Baþkan ve yardýmcýlarýnýn atama usulünün yeniden düzenlenmesi nedeniyle Kurul
Müfettiþinin yeniden tanýmlanmasý amacýyla çerçeve 22’ nci madde ihdas  edilmiþ ve diðer maddeler
buna göre teselsül ettirilmiþtir.

Tasarýnýn çerçeve 26’ncý maddesi, yapýlan teselsül neticesinde oyçokluðuyla çerçeve 23’üncü
madde olarak aynen kabul edilmiþtir.

Ýlgili dairenin teklifi üzerine hâkim ve savcýlar hakkýnda denetim, araþtýrma, inceleme ve
soruþturma yapýlmasý iþlemleri ile araþtýrma, inceleme ve soruþturma yapýlmasýna yer olmadýðýna
iliþkin iþlemlere olur verme yetkisinin Kurul Baþkanýnýn görevleri arasýna alýnmasý; araþtýrma,
inceleme ve soruþturma yapýlmasýna yer olmadýðýna iliþkin iþlemlerin de kapsama alýnmasý, bu
baðlamda Kurul Baþkanýnýn görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi ve Kurul Baþkanýnýn
iþlemleri yargý denetimi altýnda olmasý nedeniyle Genel Kurul kararý þeklinde çýkarýldýðý için yargý
denetimine kapalý olan yönetmelik ve genelgelerin yargý denetimine açýlmasý amacýyla Teklifin
çerçeve 27’ nci maddesinde deðiþiklik yapýlýmýþ ve madde yapýlan teselsül doðrultusunda
oyçokluðuyla çerçeve 24’üncü madde olarak kabul edilmiþtir. Ancak daha sonra Ýçtüzüðün 43’üncü
maddesi uyarýnca verilen yeniden görüþme önergesi neticesinde madde yeniden görüþülmüþ,
yönetmelik çýkarma ve genelge düzenleme yetkisinin Baþkanýn görev alaný dýþýna çýkarýlmasý ve
dairelerden birine gelen ve olaðan çalýþmalarla karþýlanamayacak oranda artan iþlerden bir kýsmýný
diðer bir daireye verme görevinin de Baþkanýn görev alaný dýþýna çýkarýlmasý amacýyla deðiþtirilmiþ
ve kabul edilmiþtir. 

Kurul Baþkanýnýn görevlerinde yapýlan deðiþikliðin zorunlu sonucu olarak olarak Genel Kurulun
görevlerinde de deðiþiklik yapýlmasý zarureti karþýsýnda Teklifin çerçeve 28’inci maddesi
deðiþtirilerek yapýlan teselsül neticesinde oyçokluðuyla çerçeve 25’ inci madde olarak kabul
edilmiþtir. Ancak daha sonra Ýçtüzüðün 43’üncü maddesi uyarýnca verilen yeniden görüþme önergesi
neticesinde madde yeniden görüþülmüþtür. Bu baðlamda Genel Kurulun yönetmelik çýkarma ve
genelge düzenleme yetkisinin Anayasadan kaynaklanan görev alanýna münhasýr kýlýnmasý amacýyla
madde deðiþtirilmiþ ve kabul edilmiþtir.

Kurulda daire baþkanlarýnýn her dairenin kendi üyeleri içinden üye tamsayýsýnýn salt
çoðunluðuyla belirlenecek iki aday arasýndan Genel Kurul tarafýndan seçilebilmesi ve Adalet
Bakanlýðý Müsteþarýnýn daire baþkaný olarak seçilememesinin hükme baðlanmasý amacýyla Teklifin
çerçeve 29’uncu maddesi deðiþtirilerek yapýlan teselsül neticesinde oyçokluðuyla çerçeve 26’ ncý
madde olarak kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 30 maddesi, Ýçtüzüðün 43’üncü maddesi uyarýnca verilen yeniden görüþme
önergesi neticesinde madde yeniden görüþülmüþtür. Görüþmeler neticesinde, hakim ve savcýlarýn
görevlerinden dolayý veya görevleri sýrasýnda suç iþleyip iþlemediklerinin, hal ve eylemlerinin sýfat
ve görevlerinin icaplarýna uyup uymadýðýnýn Kurul müfettiþleri veya müfettiþ yetkilerini haiz kýdemli
hakim veya savcý eliyle araþtýrýlmasý ve gerektiðinde haklarýnda inceleme ve soruþturma iþlemleri ile
inceleme ve soruþturma yapýlmasýna yer olmadýðýna iliþkin iþlemler için teklifte bulunma yetkisinin
Ýkinci Dairenin görevleri arasýna aktarýlmasý amacýyla madde deðiþtirilmiþ ve yapýlan deðiþiklik ve
teselsül doðrultusunda oyçokluðuyla çerçeve 27’ nci madde olarak kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 31 ve 32’ nci maddeleri yapýlan teselsül doðrultusunda oyçokluðuyla 28 ve 29’
uncu maddeler olarak kabul edilmiþtir.
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Teklifin çerçeve 33’üncü maddesi, Genel Kurulun atayacaðý tetkik hakimlerinin Kurulun ilgili
dairesi olan Birinci Dairesi tarafýndan teklif edilebilmesi amacýyla deðiþtirilmiþ ve yapýlan teselsül
neticesinde oyçokluðuyla çerçeve 30’uncu madde olarak kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 34’ üncü maddesi yapýlan teselsül doðrultusunda oyçokluðuyla ve aynen
çerçeve 31’ inci madde olarak aynen kabul edilmiþtir.

Teftiþ Kurulunun teþekkül ile ilgili olarak Teftiþ Kurulu baþkan yardýmcýsý sayýsýnýn “üçe”
çýkarýlmasýný, Üçüncü Dairenin gözetiminde görev yapan Teftiþ Kurulunun Kurul Baþkanýný
gözetiminde görev yapmasýný ve Teftiþ Kurulu Baþkanýnýn görevleri ile ilgili olarak Kurula karþý
sorumlu olmasýný saðlamak amacýyla Teklifin çerçeve 35’ inci maddesi deðiþtirilmiþtir. Madde yapýlan
deðiþiklik ve teselsül doðrultusunda oyçokluðuyla çerçeve 32’ nci madde olarak kabul edilmiþtir.

Kurul müfettiþlerinin atanmasýnda tekliflerin Ýkinci Daire tarafýndan yapýlabilmesini teminen
Teklifin çerçeve 36’ ncý maddesi deðiþtirilmiþ ve tesessül doðrultusunda çerçeve 33’ üncü madde
olarak kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 37’ nci maddesinde yapýlan deðiþiklikle, Teftiþ Kurulu Baþkanýnýn ilgili kanun,
tüzük ve yönetmelikler yanýnda Baþkan tarafýndan verilen benzeri görevleri yapmasý veya yaptýrmasý
ve diðer taraftan da Teftiþ Kurulu Baþkaný ve Teftiþ Kurulu baþkan yardýmcýlarýnýn Kurul
müfettiþlerinin sahip olduðu malî dahil her türlü hak ve yetkiye sahip olduklarý açýkça hükme
baðlanmaktadýr. Madde yapýlan deðiþiklik ve teselsül doðrultusunda oyçokluðuyla çerçeve 34’ üncü
madde olarak kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 38’ inci maddesi yapýlan teselsül doðrultusunda oyçokluðuyla ve aynen çerçeve
35’ inci madde olarak aynen kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 39’ uncu maddesi, Genel Kurul gündeminde deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin usul
hükümlerinde düzenleme yapýlmasý amacýyla deðiþtirilmiþ ve oyçokluðuyla yapýlan teselsüle baðlý
olarak çerçeve 36’ ncý madde olarak kabul edilmiþtir.

Teklifin çereçve 40’ ýncý maddesi, dairelern oplantý ve karar yeter sayýlarý ve gündeme iliþkin
usullerde öngörülen deðiþiklik dolayýsýyla deðiþtirilmiþtir. Madde yapýlan deðiþiklik ve teselsül
neticesinde oyçokluðuyla çerçeve 37’ inci madde olarak kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 41’ inci maddesi yapýlan tesesül doðrultusunda oyçokluðuyla çerçeve 38’ inci
madde olarak aynen kabul edilmiþtir. 

Kurul üyeleri hakkýndaki disiplin soruþturmasý iþlemlerinin Kurul Baþkaný tarafýndan yapýlmasý,
kovuþturma iþlemlerinin Genel Kurul tarafýndan yürütülmesi ve disiplin cezasý kararlarýnýn da yine
Genel Kurul tarafýndan verilmesi amacýyla Teklifin çerçeve 42’ nci maddesinde deðiþiklik yapýlmýþtýr.
Madde yapýlan deðiþiklik ve teselsül doðrultusunda çerçeve 39’ uncu madde olarak kabul edilmiþtir.

Disiplin cezasýna iliþkin Genel Kurul kararlarýna karþý yeniden inceleme talebinde
bulunulabileceði ve bu talep sonrasýnda Genel Kurul tarafýndan verilecek kararýn kesin olacaðýna
iliþkin halen yürürlükte bulunan düzenlemenin uygulanmasýna devam olunmasý uygun görüldüðünden
Teklifin çerçeve 43’ üncü maddesi metinden çýkarýlmýþ ve diðer maddeler buna göre teselsül ettirilmiþtir.

Teklifin çerçeve 44’ üncü maddesi, Kurul üyelerinin adlî suçlarýyla ilgili soruþturma ve
kovuþturma usulünde deðiþiklik yapýlarak Baþkanýn yetkisinde bulunan kovuþturma izni iþlemleri
Genel Kurula býrakýlmasýný teminen deðiþtirilmiþ yapýlan teselsül neticesinde oyçokluðuyla çerçeve
40’ncý madde olarak kabul edilmiþtir.

– 28 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 523)

yasemin /



Kurulun seçimle gelen üyelerinin disiplin suçu oluþturan eylemleri ile görevleriyle ilgili suçlarý
ve kiþisel suçlarý hakkýnda yürütülecek soruþturma ve kovuþturmalarda Genel Kurul toplantýlarýna
Baþkan ve hakkýnda iþlem yapýlan üyenin katýlamamasý, diðer taraftan da soruþturma kurulu
üyelerinin toplantýya katýlmasý ancak oy kullanamasýný saðlamak amacýyla Teklifin çerçeve 45’inci
maddesi deðiþtirilmiþtir. Madde yapýlan deðiþiklik ve teselsül neticesinde çerçeve 41’inci madde
olarak oyçokluðuyla kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 46’ ncý maddesi, tekrar atanmaya iliþkin yürürlükteki hükümlerin uygulanmasýna
devam olunmasýný teminen Teklif metninden çýkarýlmýþ ve diðer maddeler buna göre teselsül
ettirilmiþtir.

Teklifin çerçeve 47’ nci maddesi, yönetmelik çýkarma yetkisinin Kurulda kalmasýný teminen
metinden çýkarýlmýþ ve diðer maddeler buna göre teselsül ettirilmiþtir.

Kurul tarafýndan çýkarýlan yönetmeliklerin 6087 sayýlý Kanunda deðiþiklik yapacak olan Kanuna
aykýrý olmayan hükümlerinin uygulanmasýna devam olunmasý, Kurula yapýlacak idari personel
atamalarýnda 2014 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sýnýrlamalarýn uygulanmamasý
ve Kurul üyelerinin görev yapacaklarý dairelerin belirlenmesinden sonra daireler arasýnda yapýlacak
görev deðiþikliðine istinaden dairelerin ellerindeki iþleri en geç bir hafta içinde görevli daireye
devretmeleri ve görevli dairenin de devredilen iþi bulunduðu  aþamadan itibaren yürüteceði ve
sonuçlandýracaðý noktasýndaki geçiþ hükümlerinin düzenlenmesi amacýyla Teklifin çerçeve 48’ inci
maddesi deðiþtirilmiþtir. Diðer taraftan Kurul üyelikleri seçimlerine iliþkin olarak yapýlan deðiþikliðin
6087 sayýlý Kanunda deðiþiklik yapacak olan Kanunun yürürlüðe girmesinden itibaren yapýlacak
seçimlere uygulanmasý hususunun açýða kavuþturulmasý ve bu bakýmdan herhangi bir intikal hukuku
sorunu doðmamasý geçici madde ihdas edilmiþtir. Madde yapýlan deðiþiklik ve teselsül doðrultusunda
oyçokluðuyla çerçeve 42’ nci madde olarak kabul edilmiþtir.

Teklifin çerçeve 49’ uncu maddesi yapýlan teselsül doðrultusunda ve oyçokluðuyla çerçeve
43’üncü madde olarak aynen kabul edilmiþtir.

Türkiye Adalet Akademesinde ihtiyaç duyulan idari kadrolar ile Kuruldaki Teftiþ Kurulunda
görev yapacak baþkan yardýmcýlarýnýn sayýsýnýn artýrýlmasý amacýyla Teklifin çerçeve 50’nci
maddesine baðlý listelerde deðiþiklik yapýlmýþtýr. Madde ekleriyle birlikte ve yapýlan teselsül
doðrultusunda oyçokluðuyla çerçeve 44’ üncü madde olarak kabul edilmiþtir.

Teklifin 51 ve 52’ nci maddeleri yapýlan teselsül doðrultusunda ve oyçokluðuyla çerçeve 45 ve
46’ ncý maddeler olarak kabul edilmiþtir.

Teklifin tümü oylanarak oyçokluðuyla kabul edilmiþtir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünün 45’ inci maddesi uyarýnca Genel Kurul

görüþmelerinde Komisyonumuzu temsil etmek üzere Bursa Milletvekili Hakan Çavuþoðlu ile
Nevþehir Milletvekili Murat Göktürk özel sözcüler olarak seçilmiþtir.

Teklifin maddeleri görüþmeler sýrasýnda redaksiyona tabi tutulmuþtur.
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere yüksek Baþkanlýðýnýza saygý ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü
Ahmet İyimaya Hakkı Köylü Yılmaz Tunç

Ankara Kastamonu Bartın
(Son oylamada bulunamadı)
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Kâtip Üye Üye

Mustafa Kemal Şerbetçioğlu İlknur İnceöz Bengi Yıldız

Bursa Aksaray Batman

(Son oylamada bulunamadı)

(Muhalefet şerhi eklidir)
Üye Üye Üye

Hakan Çavuşoğlu Bilal Uçar Şuay Alpay
Bursa Denizli Elazığ

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Oktay Öztürk Recep Özel Bülent Turan
Erzurum Isparta İstanbul

(Muhalefet şerhimiz var)

Üye Üye Üye

Celal Adan Murat Başesgioğlu Mevlüt Akgün
İstanbul İstanbul Karaman

(Son oylamada bulunamadı) (Son oylamada bulunamadı)

(Muhalefet şerhi eklidir) (Muhalefet şerhi eklidir)

Üye Üye Üye

Ramazan Can Turgut Dibek Harun Tüfekçi
Kırıkkale Kırklareli Konya

(Muhalefet şerhim vardır)

Üye Üye Üye

Ali Rıza Öztürk İsa Gök Ömer Süha Aldan
Mersin Mersin Muğla

(Muhalefet şerhi eklidir) (Son oylamada bulunamadı) (Muhalefet şerhim vardır)

(Muhalefet şerhi eklidir)

Üye Üye Üye

Murat Göktürk Ali İhsan Yavuz Dilek Akagün Yılmaz
Nevşehir Sakarya Uşak

(Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhim vardır)

Üye Üye

Yusuf Başer Ali İhsan Köktürk

Yozgat Zonguldak
(Muhalefet şerhimiz vardır)
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MUHALEFET ÞERHÝ

7.1.2014 tarihinde TBMM Baþkanlýðýna sunulan 2 / 1929 Esas Numaralý Bazý Kanunlarda
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi toplumsal gereklerden deðil, 17 Aralýk yolsuzluk
operasyonlarýnýn bir sonucu olarak Parlamento gündemine gelmiþtir. Yargý erkini yürütmenin
güdümüne sokmayý amaçlayan bu Teklife aþaðýdaki gerekçelerle karþýyýz.

MADDE 1- Teklifle, Yargýtay Birinci Baþkaný ve Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý seçilebilmek
için Yargýtay üyeliðinde geçen en az dört yýl görev yapmýþ olmak þartý sekiz yýla, Birinci Baþkanvekili,
daire baþkaný ve Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcý vekili seçilebilmek için öngörülen üç yýllýk görev
süresi þartý ise altý yýla çýkarýlmaktadýr.

Meclisin hukuk politikasýný belirleme yetkisi bulunmakla birlikte, bu yetki sýnýrsýz deðildir. Söz
konusu yetkinin demokratik hukuk devletinin gerektirdiði ölçütler çerçevesinde kullanýlmasý gerekir.
Bu baðlamda Yargýtay üyelerinin Birinci Baþkan ve Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý olabilme
haklarýna yapýlan ve bu hakkýn kullanýmýný zorlaþtýran müdahale ölçüsüz olup süre sýnýrýnýn
yükseltilmesi Anayasa’nýn 2. maddesinde yer alan demokratik hukuk devleti ilkesiyle çeliþmektedir.

8.8.2011 tarihli 650 sayýlý KHK’nýn 12. maddesi ile yargýnýn etkin ve verimli iþlemesini saðlamak
amacýyla kýsaltýlan sürelerin yeniden bu Teklif ile uzatýlmak istenmesi ve tekrar eski haline
dönüþtürülmesi demokratik hukuk devleti ilkeleriyle baðdaþmamaktadýr.

Bu nedenle düzenleme Anayasanýn 2. maddesine aykýrýdýr.

MADDE 2- Teklifle, bilgi ve görgülerini artýrmak, meslekleriyle ilgili staj ve araþtýrma yapmak,
kurs, eðitim ve öðrenim görmek üzere seçilen ya da iç veya dýþ burstan yararlanan hâkim ve savcýlar
ve doktora yapmak üzere görevlendirilenler artýk yalnýzca Bakanlýkça yurtdýþýna gönderilebilecektir.
Bu konuda Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun yetkisi kaldýrýlmaktadýr.

MADDE 3- Teklifle, hâkim ve savcýlarýn, dýþ temsilciliklerde, uluslararasý mahkeme veya
kuruluþlarda muvafakatleri alýnarak görevlendirilmelerinin Bakanlýk tarafýndan yapýlmasý
öngörülmektedir. Bu konuda Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun yetkisi kaldýrýlmaktadýr.

Yargý mensuplarýnýn bu kapsamdaki eðitim faaliyetleri ve görevlendirmelerinin siyasal
müdahalelerden uzak olmasý mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý açýsýndan önem
arzetmektedir. Bununla birlikte bu güvenceleri saðlama konusunda anayasal bir kurum olan
HSYK’nýn devre dýþý býrakýlmasý hukuk devletinin en önemli unsurlarýndan olan kuvvetler aykýrýlýðý
ve mahkemelerin baðýmsýzlýðý ilkelerine aykýrýdýr. Düzenleme ile Kurulun yargýsal iþleyiþi planlama
yetkisi ve 6087 sayýlý Kanundan doðan (6087 sayýlý Kanun’un 9. maddesinin birinci fýkrasýnýn 5.
bendi) hâkim ve savcýlara izin verme yetkisi elinden alýnmakta, eski düzenlemelerin aksine Kurulun
görüþü dahi alýnmadan yürütmenin tek taraflý bir tasarrufu ile hâkim ve savcýlar üzerinde iþlem
yapýlmasýnýn önü açýlmaktadýr.

Yargý mensuplarý olan hâkim ve savcýlarýn görevlendirilmelerinde Kurulun yetkisinin
kaldýrýlmasý yargýnýn baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý ilkelerine aykýrýlýk teþkil etmektedir.
HSYK’nýn söz konusu süreçte devre dýþý býrakýlmasý ile yürütmenin yargýsal iþleyiþlere müdahalesi
mümkün hale gelmektedir.

Bu sebeple söz konusu düzenleme Anayasanýn 2., 138. ve 159. maddelerine aykýrýdýr.
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MADDE 6- Teklifle, hâkim ve savcýlarýn meslek içi eðitimlerinin Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu yerine Türkiye Adalet Akademisince yaptýrýlmasý ve bu eðitime iliþkin yönetmelik
çýkarma yetkisinin Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu yerine Türkiye Adalet Akademisine
verilmesi düzenlenmektedir.

Anayasal güvence altýna alýnan mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý ilkelerinin,
yargý mensuplarýnýn meslek içi eðitim faaliyetlerinde de gözetilmesi gerekir. HSYK’nýn Anayasa’nýn
159. maddesinde belirtilen mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatýnýn kurumsal güvencesi
olduðu göz önüne alýndýðýnda, Kurulun meslek içi eðitim süreci dýþýnda birincil derecede sorumlu
organ olmaktan çýkartýlmasý Anayasa’ya aykýrýdýr.

Ayný zamanda meslek içi eðitim hâkim ve savcýlar için hak ve ödevdir. Hak ve ödev kavramýnýn
doðal bir sonucu olarak düzenlenecek eðitim programlarý doðrudan yargýsal görevlerin yerine
getirilmesiyle ilintilidir. Kurula Anayasa’nýn 159. maddesinde tanýnan yargý baðýmsýzlýðýnýn kurumsal
güvencesine iliþkin Anayasal kuralýn meslek içi eðitimde de uygulanmasý gerekir. Sadece
düzenlenecek yönetmelikte görüþünün alýnacak olmasý Anayasal güvencelerin hayata geçirilmesi
açýsýndan yeterli olmayýp, Türkiye Adalet Akademisinin de bu alandaki yetkisi saklý kalmak üzere
Kurul asýl belirleyici pozisyonda bulunmalý ve mevcut düzenleme muhafaza edilmelidir.

Ayrýca, 650 sayýlý KHK ile 2011 yýlýnda ve 27.6.2012 tarihli ve 6494 sayýlý Kanun’un 22.
maddesindeki düzenleme ile Kurula verilen asýl yetkinin bu Teklif ile tekrar Akademiye verilmesi
Meclise tanýnan kanun yapma yetkisinin Anayasa’nýn 2. maddesinde belirtilen demokratik hukuk
devleti ilkesi prensiplerine aykýrý kullanýldýðýný gözler önüne sermektedir.

4954 sayýlý Kanuna iliþkin Teklifin bütünü dikkate alýndýðýnda Türkiye Adalet Akademisinin
özerk yapýsýna son verilmesi ve Adalet Bakanlýðý bir baþka deyiþle yürütmenin etkin bir pozisyona
getirilmesi karþýsýnda AB istiþari ziyaret raporlarýnda da belirtildiði üzere meslek içi eðitim üzerinde
potansiyel ve muhtemel yürütme etkisi oluþturulmak suretiyle yargý baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý
ilkelerinden geriye gidiþ niteliðindedir.

Bu sebeple söz konusu düzenleme Anayasanýn 2., 138. ve 159. maddelerine aykýrýdýr.

MADDE 9- Teklifle, Türkiye Adalet Akademisi Baþkanýnýn atanmasýný teklif etme yetkisi
Akademi Yönetim Kurulundan alýnarak Adalet Bakanýna verilmekte, Akademi Yönetim Kurulunun
baþkan yardýmcýsýnýn atanmasýný teklif etme yetkisi kaldýrýlmakta bunlarý atama yetkisi de Adalet
Bakanýna verilmekte, Baþkanýn özürlü veya izinli olmasý ya da geçici olarak görevinden ayrýlmasý
durumunda, Baþkana ait görev ve yetkilerin, Yönetim Kurulunca görevlendirilen baþkan yardýmcýsý
yerine Baþkan tarafýndan görevlendirilen Baþkan yardýmcýsýnca yerine getirilmesi öngörülmektedir.

Mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý ilkeleri çerçevesinde görev yapan hâkim ve
savcýlarýn meslek öncesi eðitimlerinden sorumlu olan ve meslek içi eðitimlerini gerçekleþtiren Adalet
Akademisi’nin klasik eðitim kurumlarýndan farklý olarak düþünülmesi ve siyasi müdahalelere karþý
korunaklý hale getirilmesi gerekir. Söz konusu madde incelendiðinde Adalet Bakaný’nýn, Adalet
Akademisinin iþleyiþini siyasi müdahalelere olanaklý hale getirebilecek yetkilerle donatýldýðý
görülmektedir. Teklifinin kanunlaþmasý halinde Akademinin idari özerkliði ve kurulacak yapýnýn
doðal neticesi olarak da bilimsel özerkliðe son verilerek çoðulcu anlayýþa dayalý temsili yapý ortadan
kaldýrýlacaktýr.

Bu sebeple söz konusu düzenleme Anayasanýn 2. maddesine aykýrýdýr.
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MADDE 11- Teklifle, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun yapýsý yeniden
düzenlenmektedir. Buna göre; Genel Kurul’da;

- Bakan dâhil olmak üzere Adalet Bakanlýðý temsilcisi sayýsý, 8’den 11’e çýkarýlmakta,

- Yargýtay üye sayýsý 4’ten 2’ye düþürülmekte, (Üyeyi seçme yetkisi genel kuruldan alýnýp
baþkanlýða verilmekte),

- Danýþtay üye sayýsý 3’ten bire düþürülmekte, (Üyeyi seçme yetkisi genel kuruldan alýnýp
baþkanlýða verilmekte),

- Askeri Yargýtay üye sayýsý 1 olarak kalmakta (Üyeyi seçme yetkisi genel kuruldan alýnýp
baþkanlýða verilmekte),

- HSYK üye sayýsý 1 olarak kalmakta,

- Akademi Baþkan yardýmcýlarý da Kurulun üyesi haline getirilmekte ve

- Akademide görev yapan öðretim elemanlarý, Diðer kurumlardan akademide görevlendirilenler
ve akademide sözleþmeli olarak çalýþan emekli yüksek mahkeme üyeleri, üniversite öðretim üyeleri
ve alanýnda uzman diðer kiþilerin Genel Kurulda temsiline son verilmektedir.

Hâkim ve savcýlarýn meslek öncesi ve meslek içi eðitimlerinde önemli bir yeri olan Adalet
Akademisinin, yargýnýn iþleyiþi ile çok sýký bir baðlantýsý bulunmaktadýr. Bundan dolayýdýr ki
Akademinin yapýsýnýn yargý baðýmsýzlýðýný teminat altýna alacak þekilde kurgulanmasý ve diðer eðitim
kurumlarýndan farklý olduðunun akýldan çýkartýlmamasý gerekir. Bununla birlikte Teklif ile Akademi
Yürütme Kurulu üyeliklerinde yürütme organýnýn doðrudan veya dolaylý müdahalesi ile seçilen üye
sayýlarý arttýrýlmaktadýr. Bu ise Akademide yürütme organýný daha etkin hale getirmektedir. Böyle bir
kurgunun Akademinin iþleyiþini siyasi müdahalelere açýk hale getireceðinden hukuk devleti ilkesine
aykýrýlýk teþkil edeceði açýktýr.

Öte yandan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu yapýsýnýn çoðulcu anlayýþýn bir gereði olarak
demokratik bir þekilde temsiline olanak saðlayacak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu
teklif ile Genel Kurul’un 22 üyesinin Bakanlýðýn yetkisi dâhilinde belirlenmesi öngörülmekte,
yürütme organý bu kurullar üzerinde mutlak bir otorite haline getirilmektedir. Böylece temsil edilen
diðer yargý kurumlarý ve kuruluþlarýnýn da iradesi devre dýþý býrakýlmaktadýr. Bu Teklif ayný zamanda
hâkim-savcý alýmý mülakat komisyonunda Akademi Yönetim Kurulu üyeleri arasýndan iki üyenin
görevlendirilmesinde de yürütme organýný tek söz sahibi haline getirmektedir. Bu durumun hem
çoðulcu anlayýþa ve hem de mülakat komisyonuna iliþkin AB raporlarýnda belirtilen eleþtirilere aykýrý
olduðu açýktýr.

Bu sebeple söz konusu düzenleme Anayasanýn 2. maddesine aykýrýdýr.

MADDE 24- Teklifle, teklifin kabul edilip yürürlüðe girmesiyle Türkiye Adalet Akademisinin
mevcut baþkan, baþkan yardýmcýlarý, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu üyeleri ile
görevlendirilen hâkim ve savcýlar ve diðer personelin görevleri sona erdirilmektedir. Anýlan
görevlilerin görevlerinin sona ermesi sonrasýnda Akademinin tamamýyla boþalan organlarýnýn yeniden
oluþturulmasý usulü ve süreci ile diðer hususlar da bu geçici maddeyle düzenlenmektedir.

Hâkim ve savcýlarýn meslek öncesi ve meslek içi eðitimlerinde önemli bir yeri olan Adalet
Akademisinin, yargýnýn iþleyiþi ile çok sýký bir baðlantýsýnýn olduðu açýktýr. Bundan dolayýdýr ki
oluþumunun yargý baðýmsýzlýðýný teminat altýna alacak þekilde kurgulanmasý ve diðer eðitim
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kurumlarýndan farklý olduðunun akýldan çýkartýlmamasý gerekir. Teklif metni ile Akademinin mevcut
yapýsý tümüyle tasfiye edilmekte ve Teklifin diðer maddeleri incelendiðinde Akademinin yeniden
oluþumu büyük oranda siyasi iradenin yani yürütme organýnýn etkisine açýk hale getirmektedir. Yargý
baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý açýsýndan önemli bir konuma sahip olan Akademinin, Teklifin
yasalaþmasý durumunda yürütmenin kontrolünde bir organ haline geleceði kuþkusuzdur.

Bu sebeple söz konusu düzenleme Anayasanýn 2. maddesine aykýrýdýr.

Keza, tüm çalýþanlarýn yasama faaliyeti ile görevine son verilmek suretiyle bu kiþilerin yasama
tasarrufuna dava açma hakký bulunmadýðýndan hak arama özgürlüðü ortadan kaldýrýlmak suretiyle
yargý denetimi engellenmektedir. Bu açýdan Anayasa’nýn 2 ve 36.maddelerine açýkça aykýrýlýk
bulunmaktadýr.

MADDE 26- Teklif ile Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun yargý yetkisinin kullanýmýna
iliþkin hususlar hariç olmak üzere hâkimlerin idari görevleri ile delilleri deðerlendirme ve suçu
niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcýlarýn adli görevlerine iliþkin konularda genelge düzenleme
yetkisi ortadan kaldýrýlmaktadýr.

Adalet Bakanlýðý’nýn hâkim ve savcýlar üzerindeki yetkileri Anayasa’nýn 140 ve 144. maddelerinde
sýnýrlý bir þekilde düzenlenmiþtir. Savcýlarýn idari görevleri yönünden Adalet Bakanlýðý’na baðlýlýk
esas iken, Anayasa’nýn 140. maddesinin altýncý fýkrasýnda belirtilen hâkimlerin idari görevleri
yönünden Adalet Bakanlýðý’na baðlýlýðýnýn da ayný maddenin ikinci fýkrasýyla birlikte
deðerlendirilmesi gerekmektedir. Fýkrada, hâkimlerin, adli ve idari görev ayrýmý yapýlmaksýzýn,
mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatýna göre görev yapacaðý belirtilmiþtir. Dolayýsýyla
idari görevler yönünden de olsa hâkimlerin mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatýna göre
görev yapmasý anayasal bir zorunluluktur. Bu noktada Kurul’un Anayasanýn 159. maddesinde
yargýnýn baðýmsýzlýðýnýn kurumsal güvencesi olarak oluþturulduðu göz önüne alýndýðýnda, yargýsal
baðýmsýzlýðý koruma adýna hakimlerle ilgili idari görevlere iliþkin genelge çýkarabilmesi gerekir.

Ayrýca, Anayasanýn 140. maddesinin 6. fýkrasýnda savcýlarýn idari yönden Bakanlýða baðlý
olduklarý ifade edildikten sonra 144. maddesinde savcýlarýn sadece idari görevleri yönünden Bakanlýk
denetimine tabi olduðu belirtilmiþtir. Dolayýsýyla her iki madde de Bakanlýk, savcýlarýn sadece idari
görevleri ile ilgili olarak yetkili kýlýnmýþtýr. Bu sebeple delilleri deðerlendirme ve suçu niteleme
yetkisi hariç olmak üzere savcýlarýn adli görevlerine iliþkin konularda Bakanlýðýn genelge çýkarmasý
Anayasaya açýkça aykýrýdýr. Kuvvetler ayrýlýðý ve mahkemelerin baðýmsýzlýðý ilkeleri uyarýnca bu
konuda genelge çýkarma yetkisinin Kurul’a ait olduðu açýktýr.

Son olarak AB istiþari ziyaret raporlarýnda Adalet Bakanlýðý’nýn genelge düzenleme yetkisinin
savcýlarýn idari görevleriyle sýnýrlý tutulmasý yönündeki eleþtiriler dikkate alýnarak düzenleme
yapýlmasý AB müktesebatý sürecinin bir gereðidir.

Bu nedenle düzenleme Anayasanýn 2., 138., 140., 144 ve 159. maddelerine açýkça aykýrýdýr.

MADDE 27- Teklifle, Teftiþ Kurulu Baþkanýný, Teftiþ Kurulu baþkan yardýmcýlarýný ve genel
sekreter yardýmcýlarýný atamak, yönetmelik çýkarmak ve genelge düzenlemek, dairelerden birine gelen
ve olaðan çalýþmalar ile karþýlanamayacak oranda artan iþlerden bir kýsmýný diðer bir daireye vermek
ve Kurul üyeleri hakkýndaki suç soruþturmasý ile disiplin soruþturma ve kovuþturma iþlemlerini
yürütmek ve bu konuda gerekli kararlan vermek” konularý Kurul Baþkanýnýn yani Adalet Bakanýnýn
görev ve yetkileri kapsamýna alýnmaktadýr.



MADDE 28- Teklifle, Kurul Baþkanýnýn görevlerinde yapýlan deðiþikliklerin zorunlu sonucu
olarak Genel Kurulun görevlerinde de yeniden düzenleme yapýlmaktadýr. Ayrýca daire kararlarýna
yapýlan itirazlarýn itiraz merciinde deðiþiklik yapýldýðýndan bu görev de Genel Kuruldan alýnmaktadýr.

Anýlan düzenlemeler ile yargý baðýmsýzlýðý açýsýndan hâkim ve savcýlarýn mesleki kariyerleri
hakkýnda önemli etkisi olan müfettiþler ve Teftiþ Kurulu ile Kurulun iþleyiþinde önemli bir konuma
sahip olan genel sekreter yardýmcýlarý doðrudan yürütmenin kuruldaki temsilcisi olan Adalet
Bakanýna, dolayýsýyla siyasal iktidara baðlanmaktadýr. Söz konusu düzenleme kuvvetler ayrýlýðý,
mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý ilkelerine açýkça aykýrýdýr. Dolayýsýyla düzenleme
Anayasanýn 2., 138. ve 140 maddelerine aykýrýdýr. Genel Kurul’a ait olan yetki yürütme organýna
devredilmektedir.

Genel Kurulun görev alanýnda olan “dairelerden birine gelen ve olaðan çalýþmalar ile
karþýlanamayacak oranda artan iþlerden bir kýsmýný diðer bir daireye vermek” yetkisi Baþkan sýfatýyla
Adalet Bakanýna býrakýlmaktadýr. Bu yetki, Bakana ve dolayýsýyla yürütmeye dairelerinin
çalýþmalarýna her zaman müdahale etme, daireleri yönlendirme olanaðý vermektedir. Bu ise kuvvetler
ayrýlýðý, mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý ilkelerine göre çalýþmasý gereken Kurul’un
devre dýþý býrakýlmasý anlamýna gelmektedir. Dolayýsýyla bu düzenleme de Anayasanýn 2., 138. ve
159. maddelerine açýkça aykýrýdýr.

Kurul üyeleri hakkýndaki disiplin soruþturmasý ile suç soruþturmasý ve kovuþturma iþlemlerinde
yürütmenin temsilcisi ve siyasal bir kiþilik olan Adalet Bakanýna etkin bir rol verilmesi kuvvetler
ayrýlýðý, mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý ilkelerine göre çalýþmasý gereken Kurul’un
ve dolayýsýyla üyelerin baðýmsýzlýðýný etkileyecek mahiyettedir. Bu yönüyle düzenleme Anayasanýn
2., 138. ve 159. maddelerine açýkça aykýrýdýr.

Son olarak Kurulun görevlerine iliþkin hususlarda yönetmelik çýkarma ve genelge düzenleme
yetkisi, verilen önerge ile tekrar Genel Kurulun görevleri arasýnda býrakýlmaktadýr. Teklifin ana
metnin gerekçesinde düzenleyici iþlemlere karþý yargý yolunun açýlabilmesi için bu yetkilerin Baþkana
býrakýldýðý, Kurulun düzenleyici iþlemlerine karþý yargý yoluna baþvurulamadýðý ve denetlenemediði
gerekçeleriyle yetki deðiþimi yapýldýðý ifade edilmektedir. Yapýlan bu son deðiþiklik, þimdiye kadar
ileri sürülen gerekçeler ve oluþturulan kamuoyu algýsý ile de baðdaþmamaktadýr.

MADDE 29- Teklifle, Kurulda dairelerinin oluþumu yeniden düzenlenmekte, Baþkana üyelerin
hangi dairede görev yapacaðýný belirleme ve her dairenin kendi üyeleri içerisinden üye tamsayýsýnýn
salt çoðunluðu ile belirlenecek iki aday arasýndan daire baþkanýnýn Genel Kurul tarafýndan seçileceði
düzenlenmektedir.

MADDE 30- Teklifle dairelerin görevleri yeniden belirlenmektedir. Daha önce ikinci daireye ait
bazý görevler üçüncü daireye verilmektedir.

Anayasa’nýn 159. maddesine göre Kurul mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý
ilkelerine göre çalýþmalarýný yürütür. Dolayýsýyla kurulun tüm organizasyonunun bu ilkeler
çerçevesinde kurgulanmasý gerekir. Anayasa’nýn 159. maddesine paralel þekilde Kurulun iþleyiþine
iliþkin olarak Meclis’e tanýnan kanun çýkartma yetkisi, sýnýrlý bir yetki olup “mahkemelerin
baðýmsýzlýðý” ve “hâkimlik teminatý” ilkeleri çerçevesinde kullanýlabilir.

Bununla birlikte, Teklifin anýlan maddesi incelendiðinde bu ilkelerin hiçe sayýldýðý, Kurul
baþkaný sýfatýyla Adalet Bakanýnýn yetkilerinin olaðanüstü derecede arttýrýldýðý, Kurulun bir nevi
Bakana baðlý bir kuruluþ haline dönüþtürülerek baðýmsýzlýðýnýn zedelendiði görülmektedir.
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Anayasa koyucu, Kurulun çoðulcu ve geniþ bir temsil esasýna göre oluþmasýný kurgulamýþtýr.
Bu amaçla üyelerin geldikleri kaynaklar çeþitlendirilmiþ ve zenginleþtirilmiþtir. Anayasada öngörülen
bu yapýsýyla kurul mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý çerçevesinde çok önemli
yetkilerle donatýlmýþtýr. Bu baðlamda özellikle hâkim ve savcýlarýn özlük haklarý konusunda çok
önemli yetkilere sahip daireler olan Birinci ve Ýkinci dairelerin üye sayýlarýnýn azaltýlmasý ve daire
oluþumunda üyelerin geldikleri kaynaklarýn göz önünde bulundurulmamasý, Kurula tanýnan
güvencelerin anayasaya aykýrý þekilde zayýflatýldýðý anlamýný taþýmaktadýr.

Buna ek olarak Kurulun baðýmsýz þekilde çalýþmasýný teminat altýna almak amacýyla dairelerin
çalýþmalarýna katýlmayacaðý Anayasa’da açýkça belirtilen ve disiplin soruþturmalarýna iliþkin Genel
Kurul toplantýlarýna baþkanlýk edemeyeceði vurgulanan Kurul Baþkaný sýfatýyla Adalet Bakanýnýn, tek
baþýna çok önemli kararlara imza atacak olan daire üyelerini tek baþýna belirlemesi kabul
edilemeyecek ve Anayasaya açýkça aykýrýlýk teþkil eden bir düzenlemedir.

Yapýlmak istenen böylesi bir düzenleme ile geniþ tabanlý temsil ilkesi fiilen yok edilerek ilk
derece mahkemeleri ve yüksek yargýda yapýlan seçimlerin iþlevsiz kýlýnmasý amaçlanmaktadýr.

Bu nedenle düzenleme Anayasanýn 2., 138. ve 159. maddelerine açýkça aykýrýdýr.

MADDE 32- Teklifle, Genel Sekreter adaylarýnýn belirlenmesi için yapýlan seçime iliþkin usulde
deðiþiklik yapýlmakta ve her üyenin ancak bir adaya oy vermesi esasý getirilmektedir. Genel sekreter
yardýmcýlarýnýn da Genel Kurul yerine Baþkan tarafýndan atanmasý düzenlenmektedir. Genel sekreter
yardýmcýlarýnýn görev daðýlýmýnýn Genel Sekreter yerine Baþkan tarafýndan yapýlmasý öngörülmektedir.

Teklifte yer alan bu düzenleme, daha önceden Anayasa Mahkemesi’nin 2010/49 Esas ve 2010/87
Karar sayýlý kararý ile demokratik hukuk devletine aykýrý olduðu gerekçesiyle iptal edilen Anayasa’nýn
159. maddesine iliþkin iptal hükmü ile benzer içeriktedir. Yani Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiði
bir anayasa hükmü, yasa Teklifi ile yasal bir düzenleme ile hayata geçirilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu
uygulama açýkça Anayasa’nýn 153. maddesine aykýrýlýk teþkil etmektedir.

Buna ek olarak Genel Sekreter yardýmcýlarýnýn Genel Kurul yerine Baþkan sýfatýyla Adalet
Bakanýnca atamasý ve Genel Sekreter tarafýndan yapýlacak iþ bölümüne doðrudan Baþkan’ýn
müdahalesi, Kurulun iþleyiþine hâkim olmasý gereken ve Anayasa’nýn 159. maddesinin özünü teþkil
eden mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý ilkelerine aykýrýdýr. Zira Kurulun iþleyiþinde
önemli yetkilere sahip olan Genel Sekreterlik yapýsýnýn yürütmenin müdahalesine ve yönlendirmesine
açýk hale getirilmesi, Kurulun baðýmsýz iþleyiþine dolaylý olarak bir müdahale niteliðindedir.

Bu nedenle düzenleme Anayasanýn 2., 138., 153. ve 159. maddelerine aykýrýdýr.

MADDE 33- Teklifle, Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunda görev yapan tetkik hâkimlerinin
atanmasý usulü deðiþtirilmekte ve burada Genel Kurulun Birinci Daire tarafýndan teklif edilen iki
katý aday içinden seçim yapmasý esasý benimsenmekte, ayrýca Baþkanýn bizzat geçici görevlendirme
yapabilmesi düzenlenmektedir.

Anayasa’nýn 159. maddesinde açýkça Kurul müfettiþleri ile Kurul’da geçici veya sürekli olarak
çalýþtýrýlacak hâkim ve savcýlarý atama yetkisinin Genel Kurul’a ait olduðu hüküm altýna alýnmýþtýr.
Bu açýk düzenleme karþýsýnda bu yetkinin yasa ile sýnýrlandýrýlmasý olanaklý deðildir. Teklif metni
incelendiðinde Anayasal düzenlemeye raðmen, tetkik hâkimlerinin seçiminin Birinci Daire tarafýndan
teklif edilen iki kat aday arasýndan Genel Kurul’ca seçileceði öngörülmektedir. Yani Anayasa
tarafýndan herhangi bir sýnýrlandýrmaya ve þarta tabi tutulmayan Genel Kurul yetkisi, kanuni
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düzenleme ile daraltýlmaya çalýþýlmaktadýr. Yani mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatýna
göre çalýþmasý gereken Kurul, tetkik hâkimi alýmýnda Birinci Daire’nin teklif edeceði adaylar
arasýndan seçim yapmak zorunda býrakýlmaktadýr. Dairelerin oluþumunda ve üyelerin belirlenmesinde
etkili kýlýnan Adalet Bakaný’nýn Birinci Daireyi’de iradesi doðrultusunda þekillendirebileceði gerçeði
karþýsýnda bu hüküm dolaylý yönden Kurulun iradesini yürütme organýna baðlý kýlmaktadýr.

Bununla birlikte Kurul baþkaný sýfatýyla Adalet Bakaný, Kurulda çalýþacak tetkik hâkimlerin
tamamýný, Genel Kurul kararýna gerek duymaksýzýn geçici görevlendirme ile yapma yetkisi ile de
donatýlmaktadýr. Bu yetkinin kullanýlmasý durumunda Anayasa ile Genel Kurula verilen yetki
sýnýrlandýrýlmayýp yok edilmiþ olacaktýr.

Bu nedenle düzenleme Anayasanýn 2., 138. ve 159. maddelerine aykýrýdýr.

MADDE 34- Teklifle Kurul personelinin atanmasýndaki yetki, baþkanvekili ve Genel
Sekreterlikten alýnarak baþkana verilmektedir. Açýktan ilk defa atamalarda da merkezi sýnav sonuçlarý
yanýnda ayrý bir mülakat ve uygulama sýnavý getirilmiþtir. Ayrýca söz konusu hükme adalet uzman
yardýmcýlarý ve uzmanlarýnýn muvafakatleri alýnarak Kurul Baþkaný tarafýndan Kurulda
görevlendirilebileceðine iliþkin bir hüküm de eklenmektedir.

Kurulun Anayasa’nýn 159. maddesinin ilk fýkrasýnda belirtilen mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve
hâkimlik teminatý esaslarýna göre çalýþabilmesi için organizasyon þemasýnýn da buna göre
þekillendirilmesi gerekir. Daha öncesinde Kurulun kendi demokratik iþleyiþi içerisinde þekillenen bir
yapýnýn yetkisinde olan personel atama yetkisinin doðrudan Baþkan sýfatýyla Adalet Bakanýna býrakýlmasý,
Kurulun baðýmsýz þekilde faaliyette bulunmasý yönünde önemli bir engel teþkil edecektir. Kurulda görev
yapacak personelin, kurulun iþleyiþinde sahip olduðu önem ve konum dikkate alýndýðýnda, siyasi
yönlendirmeye ve yürütmenin etkisine açýk bir personel yapýlanmasýnýn doðuracaðý sakýncalarý tahmin
etmek güç olmayacaktýr. Teklifin bu maddesi, daha önceki maddelere hâkim olan, yürütmenin Kurulun
faaliyetlerini kontrol etme iradesinin deðiþik bir görünümü ve destekleyicisi niteliðindedir.

Bu nedenle düzenleme Anayasanýn 138. ve 159. maddelerine aykýrýdýr.

MADDE 35- Teklifte üçüncü daire baþkanýnýn gözetiminde görev yapmakta olan Teftiþ
Kurulunun, Kurul Baþkanýnýn gözetiminde görev yapmasý ve Teftiþ Kurulu Baþkanýnýn görevlerini
yerine getirirken Kurul Baþkanýna karþý sorumlu olmasý esasý getirilmekte, Teftiþ Kurulu Baþkan
yardýmcýlarýnýn sayýsý üçe çýkartýlmaktadýr.

MADDE 36- Teklifte Teftiþ Kurulu Baþkaný ve baþkan yardýmcýlarýnýn birinci sýnýf hâkim ve
savcýlar arasýndan muvafakatleri alýnarak Kurul Baþkaný tarafýndan atamalarýnýn yapýlacaðý hükmü
getirilmektedir. Bunun yaný sýra Kurul müfettiþlerinin atanmasý usulü de deðiþtirilmektedir.
Müfettiþlerin atanmasýnda “Genel Kurul tarafýndan” atanma yerine “Ýkinci Daire tarafýndan teklif
edilen iki katý aday içinden muvafakatleri alýnarak Genel Kurulca atanýr.” þeklinde düzenleme
getirilmektedir.

MADDE 37- Teklifte Teftiþ Kurulu Baþkanýnýn ilgili Kanun, tüzük ve yönetmelikler yanýnda
ilgili daire baþkaný tarafýndan verilen benzeri görevleri yapmak yerine “Baþkan tarafýndan verilen
benzeri görevleri” yapmasý veya yaptýrmasý þeklinde düzenleme yapýlmaktadýr.

Teftiþ Kurulu Baþkan ve yardýmcýlarýnýn seçim yetkisinin siyasi bir kiþilik olan Bakana verilmesi,
bu kurulunun yargý mensuplarý üzerinde yerine getirdiði hassas görev nazara alýndýðýnda, kuvvetler
ayrýlýðý, yargý baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý ilkelerine açýkça aykýrýdýr. Baþkan ve baþkan
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yardýmcýlarýnýn seçiminde, Genel Kurulu’nun deðil de, siyasi bir aktör olan Baþkanýn aktif rol almasý
ve Teftiþ Kurulunun Baþkanýn denetim ve gözetimi altýnda çalýþýyor olmasý yargý baðýmsýzlýðý
üzerinde yürütme lehine kabul edilemez bir siyasal müdahale olanaðý oluþturmakta ve hâkimlik
teminatýný zedelemektedir. Bu yönüyle AB ilerleme ve istiþari ziyaret raporlarýnda belirtilen eleþtiriler
doðrultusunda düzenlenen mevcut yapýnýn bozulmasýna ile buna baðlý olarak beraberinde AB
müktesebatý sürecinde elde edinilen kazanýmlarýn kaybýna neden olacaktýr.

Anayasa’nýn 159. maddesinde açýkça Kurul müfettiþleri ile Kurul’da geçici veya sürekli olarak
çalýþtýrýlacak hâkim ve savcýlarý atama yetkisinin Genel Kurul’a ait olduðu hüküm altýna alýnmýþtýr.
Bu açýk düzenleme karþýsýnda bu yetkinin yasa ile sýnýrlandýrýlmasý olanaklý deðildir. Teklif metni
incelendiðinde Anayasal düzenlemeye raðmen, müfettiþ seçiminin Ýkinci Daire tarafýndan teklif
edilen iki kat aday arasýndan Genel Kurul’ca seçileceði öngörülmektedir. Yani Anayasa tarafýndan
herhangi bir sýnýrlandýrmaya ve þarta tabi tutulmayan Genel Kurul yetkisi, kanuni düzenleme ile
daraltýlmaya çalýþýlmaktadýr. Yani mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatýna göre çalýþmasý
gereken Kurul, müfettiþ alýmýnda Ýkinci Daire’nin teklif edeceði adaylar arasýndan seçim yapmak
zorunda býrakýlmaktadýr.

Dairelerin oluþumunda ve üyelerin belirlenmesinde etkili kýlýnan Adalet Bakaný’nýn Ýkinci
Daireyi’de iradesi doðrultusunda þekillendirebileceði gerçeði karþýsýnda bu hüküm dolaylý yönden
Kurulun iradesini yürütme organýna baðlý kýlmaktadýr.

Bu nedenle düzenleme Anayasanýn 2., 138. ve 159. maddelerine aykýrýdýr.

MADDE 38- Yargýtay, Danýþtay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarýndan seçilecek
Kurul üyeliði için her üyenin; birinci sýnýf adli ve Ýdari yargý hâkim ve savcýlarý arasýndan seçilecek
Kurul üyeliði için her hâkim ve savcýnýn; kendi aralarýndan seçecekleri asýl ve yedek üyelerin toplam
sayýsý kadar aday için oy kullanabilmesi usulünden vazgeçilerek üyelik seçimlerinde ancak herkesin
bir aday için oy kullanmalarý usulü benimsenmektedir.

Söz konusu düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’nýn 159. maddesine iliþkin daha önce
iptal ettiði düzenlemenin birebir aynýsýdýr. Anayasa Mahkemesi 2010/49 Esas ve 2010/87 Karar sayýlý
kararýnda Kurul üyeliði için yapýlacak seçimlerde yargý mensuplarýnýn ancak bir aday oy
kullanabileceklerine iliþkin kuralý demokratik hukuk devletine aykýrý olduðu gerekçesiyle iptal
etmiþtir. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiði bir kuralla benzer içerikte yeni bir kuralýn yasa ile tekrar
getirilmeye çalýþýlmasý hukuken kabul edilemez bir düzenlemedir.

Bu nedenle düzenleme Anayasa’nýn 2. ve 153. maddelerine açýkça aykýrýdýr.

MADDE 41- Teklifle dairelerin yeniden inceleme talepleri hakkýnda verdikleri kararlara karþý
yapýlan itirazlarýn Genel Kurula deðil de kararý veren daireyi numara olarak izleyen daireye, üçüncü
daire için ise birinci daireye yapýlmasý öngörülmektedir.

Teklif ile; Genel Kurula tanýnan itirazý inceleme yetkisi ortadan kaldýrýlmaktadýr. Birbirini izleyen
dairelere, kararlara karþý yapýlan itirazlarý deðerlendirme yetkisi tanýnmaktadýr. Buna göre siyasi bir
kiþilik olan Adalet Bakanýnýn, daire üyelerinin daðýlýmý ve dairelerin oluþumu üzerindeki yetkisi
dikkate alýndýðýnda; hâkim ve savcýlarla ilgili atama, yetki, terfi ve disiplin gibi çok önemli iþler
hakkýnda yapýlacak itirazlarýn herhangi siyasi müdahale olanaðý bulunmayan, geniþ bir temsil tabanýna
sahip Genel Kurul tarafýndan karara baðlanmasý gerekir. Zira Genel Kurul geniþ tabanlý bir temsil
içermekte, dolayýsýyla baðýmsýz ve tarafsýz adil bir sürecin iþlemesine olanak tanýmaktadýr. Bu
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anlamda teklif; Anayasa’nýn 159. maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan, Kurul’un mahkemelerin
baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý ilkesine göre düzenleneceðine iliþkin kurala aykýrýlýk
oluþturmaktadýr. Zira siyasi bir kiþilik olan Adalet Bakanýnýn, daire üyelerinin daðýlýmý ve dairelerin
oluþumu üzerindeki yetkisi dikkate alýndýðýnda; hâkim ve savcýlarla ilgili atama, yetki, terfi ve disiplin
gibi çok önemli iþler hakkýnda yapýlacak itirazlarýn Bakanýn müdahalesine açýk dairelerce karar
baðlanmasý mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatýna aykýrýdýr.

Bu nedenle düzenleme Anayasa’nýn 138. ve 159. maddelerine aykýrýdýr.

MADDE 42- Teklifle, Kurul üyelerinin disiplin iþlemlerinde Genel Kurul’un sahip olduðu bazý
yetkiler kaldýrýlarak Baþkan’a verilmektedir.

MADDE 43- Teklifin 42. maddesinde Baþkanýn disiplin konusunda yetkilerinde Genel Kurul
aleyhine bir artýþ meydana gelmektedir. 43. madde de bu disiplin iþlemlerinde Baþkan tarafýndan
verilen kararlara iliþkin “yeniden baþvuru” yapýlmasýný düzenlemektedir.

MADDE 44- Kurul üyelerinin suç soruþturmalarýnda soruþturma izinleri, üç kiþilik soruþturma
kurulunun Baþkan tarafýndan verilmesi esasý düzenlenmektedir.

Önerge ile söz konusu Teklif metni yumuþatýlmýþ olmasýna raðmen mevcut bu hali dahi HSYK
üyelerinin mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatýna göre görev yapacaðýný düzenleyen
Anayasa’nýn 159. maddesine açýkça aykýrýdýr.

Hâkimler ve savcýlar hakkýnda atama, yetki, terfi, disiplin gibi iþlemler hakkýnda karar verecek
olan Kurul üyeleri üzerinde Adalet Bakanýnýn bu ölçüde bir yetkiye dahi olsa sahip olmasý baþta
kuvvetler ayrýlýðý olmak üzere yargý baðýmsýzlýðý ve hakimlik teminatý ilkelerine açýkça aykýrýdýr.

Bu nedenle düzenleme Anayasa’nýn 2., 138. ve 159. maddelerine aykýrýdýr.

MADDE 48- Teklifle Kurul üyeleri hariç Kurulda görev yapan genel sekreter ve yardýmcýlarý
ile Teftiþ Kurulu Baþkaný, Teftiþ Kurulu baþkan yardýmcýlarý, kurul müfettiþleri, tetkik hâkimleri ve
idari personelin kuruldaki görevlerinin sona ereceði düzenlenmektedir. Yeni yönetimi belirlemek ise
tamamýyla Baþkanýn yetkisine verilmektedir. Kurul üyelerinin dairelerin yeniden oluþumunda görev
yerlerinin belirlenmesi yetkisi de Baþkana verilmektedir.

Anayasanýn 159. maddesinde yargýnýn baðýmsýzlýðýnýn kurumsal güvencesi olarak oluþturulan
ve mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý ilkesine göre kurulup görev yapmasý öngörülen
Kurul’un kendi organizasyon yapýsýnda görev yapacak genel sekreter ve genel sekreter
yardýmcýlarýnýn, görev yapan diðer tetkik hâkimi ve müfettiþlerin görevlerine son verilmesinde devre
dýþý býrakýlmasý ve bu yetkinin siyasal bir kiþilik olan Bakana verilmesi, baþta kuvvetler ayrýlýðý ilkesi
olmak üzere yargý baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatý ilkelerine açýkça aykýrýdýr. Zira Baþkan sýfatýyla
Bakan siyasal bir kiþiliktir ve tüm görevlendirmelerin Bakan tarafýndan yapýldýðý bir durumda hukuk
devletinin vazgeçilemez unsurlarý olan kuvvetler ayrýlýðý, mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik
teminatý ilkelerinin geçerli olabilmesi olanaklý deðildir. Dolayýsýyla hâkimlik teminatýna sahip
personelin görevden alýnmasý, ardýndan da yeni görevlendirmelerin siyasal bir kiþilik olan Bakanýn
iradesine tabi kýlýnmasý Anayasa gereði mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik teminatýna göre
kurulup görev yapmasý gereken Kurul’a yürütmenin çok açýk bir müdahalesidir.

Anayasanýn 159. maddesinin ilk fýkrasýnda Kurul’un mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve hâkimlik
teminatý esaslarýna göre kurulacaðý ve görev yapacaðý belirtilerek Kurul’un sadece görevleri itibarýyla
deðil ayný zamanda organizasyon yapýsý yönünden de mahkemelerin baðýmsýzlýðý ilkesine göre
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teþkilatlanacaðý kural altýna alýnmýþtýr. Ýlgili fýkraya bakýldýðýnda Kurul’un yargýnýn baðýmsýzlýðýnýn
korunmasýnda temel bir güvence olarak kabul edildiði ve bu kabulden hareketle yargý mensubu-
memur ayrýmý yapýlmaksýzýn Kurul bünyesinde çalýþan tüm personelin mahkemelerin baðýmsýzlýðý
ilkesi çerçevesinde istihdam edileceði öngörülmüþtür. Mahkemelerin baðýmsýzlýðý hâkimlerin
baðýmsýzlýðýndan daha geniþ bir kavram olup, yargý organýnýn üyeleri ile beraber tüm bir teþkilat
yapýsý olarak yürütmeye karþý baðýmsýzlýðýný ifade etmektedir. Anayasa koyucu mahkemelerin
baðýmsýzlýðý kavramýnýn geniþ anlamýndan hareketle 159. maddenin ilk fýkrasýnda yargý mensubu-
memur ayrýmý yapmaksýzýn Kurul’un, bünyesinde çalýþan tüm personeli yönüyle mahkemelerin
baðýmsýzlýðý ilkesinden hareketle teþkilatlanacaðýný kurala baðlamýþtýr. Oysa teklif ile Anayasanýn
159. maddesinin ilk fýkrasýnda ifade edilen ve Kurul’un teþkilat yapýsý oluþturulurken göz önüne
alýnacak mahkemelerin baðýmsýzlýðý ilkesi bertaraf edilerek Kurul bünyesinde istihdam edilecek
memurlarýn atanmasýnda tümüyle siyasi bir kiþilik olan Adalet Bakaný yetkili kýlýnmýþtýr.

Keza, Teklifle Kurul üyeleri hariç Kurulda görev yapan genel sekreter ve yardýmcýlarý ile Teftiþ
Kurulu Baþkaný, Teftiþ Kurulu baþkan yardýmcýlarý, kurul müfettiþleri, tetkik hâkimleri ve idari
personelin yasama faaliyeti ile görevine son verilmek suretiyle bu kiþilerin yasama tasarrufuna dava
açma hakký bulunmadýðýndan hak arama özgürlüðü ortadan kaldýrýlmak suretiyle yargý denetimi
engellenmektedir. Bu açýdan Anayasa’nýn 2 ve 36. maddelerine açýkça aykýrýlýk bulunmaktadýr.

Bu nedenle düzenleme Anayasanýn 138. ve 159. maddelerine aykýrýdýr.

MADDE 49- Teklifle Anayasa Mahkemesine yüksek mahkemelerden Cumhurbaþkanýnca
seçilecek üye adaylarýnýn belirlenmesinde kýdemi en az altý yýl olan adaylar arasýndan seçimin
yapýlmasý ve yapýlacak seçimde her bir üyenin her boþ üyelik için bir adaya oy kullanabilmesi
öngörülmektedir.

Teklifin ilgili maddesi ile; 6216 sayýlý Anayasa Mahkemesinin Kuruluþu ve Yargýlama Usulleri
Hakkýnda Kanun’da deðiþiklik öngörülmüþ, Yargýtay, Danýþtay, Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi
genel kurullarýnca Anayasa Mahkemesi üyeliðine seçilmek üzere Cumhurbaþkanýna sunulacak üyeler
için “en az 6 yýl kýdemli olma” þartý getirilmiþtir. Oysa 6216 sayýlý Kanun’un tekliften önceki lafzý
Anayasa’nýn ayný konuyu düzenleyen 146. maddesinin 3. fýkrasýyla birebir aynýdýr. Dolayýsýyla teklif
ile aslýnda 6216 sayýlý Kanun deðil “hukuka karþý hile” ile Anayasa’nýn 146. maddesinin 3. fýkrasý
deðiþtirilmiþtir. Zira teklif ile 146. madde de olmayan “en az 6 yýl kýdemli olma” gibi yeni bir þart
getirilmiþ ve böylelikle olaðan kanun aracýlýðý ile anayasa deðiþikliði gerçekleþtirilmiþtir. Söz konusu
teklif bu anlamda Anayasa’nýn 146. maddesinin açýklanmasý olarak da görülemez. Çünkü teklif ile
öngörülen yasa deðiþikliði Anayasa’nýn Anayasa Mahkemesi üyeliðine seçilebilme koþullarýnýn
düzenlendiði 146. maddesini somutlaþtýran/açýklayan bir düzenleme deðil, bu madde de getirilen
koþula (genel kurullarca karar vermek) ek koþul getirmek (en az 6 yýl kýdemli olmak) suretiyle bu
maddeyi deðiþtiren bir yasa niteliðindedir. Anayasa-kanun iliþkisinde somutlaþtýrma/açýklama ile
deðiþtirme iþlevleri arasýndaki çok önemlidir. Zira anayasa-kanun iliþkisinde kanunlarýn ancak
somutlaþtýrma/açýklama fonksiyonu söz konusudur, bir anayasa kuralýný deðiþtirmek olaðan
kanunlarýn deðil anayasa deðiþikliðine iliþkin kanunlarýn üstlenebileceði bir fonksiyondur. Diðer bir
ifadeyle Anayasanýn 11. maddesinde kural altýna alýnan “anayasanýn baðlayýcýlýðýnýn ve
üstünlüðünün” zorunlu sonucu olarak anayasalar olaðan yasama organýnca olaðan kanunlar yoluyla
deðil anayasa koyucu tarafýndan anayasa deðiþikliðine iliþkin kanunlar yoluyla deðiþtirilmek
zorundadýr.
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Bu nedenle düzenleme Anayasanýn 2., 6. ve 11. maddelerine aykýrýdýr.

Yukarýda belirtilen gerekçelerle 2 / 1929 Esas Numaralý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun Teklifine karþýyýz.

Turgut Dibek Ýsa Gök Ali Rıza Öztürk
Kýrklareli Mersin Mersin

Ömer Süha Aldan Dilek Akagün Yılmaz Ali İhsan Köktürk
Muğla Uşak Zonguldak
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ADALET KOMÝSYONU BAÞKANLIÐINA
MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

MÝLLETVEKÝLLERÝNÝN MUHALEFET GEREKÇESÝ

Bartýn Milletvekili Yýlmaz Tunç ve arkadaþlarýnýn verdiði “Bazý Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” üzerinde usul ve esasýna iliþkin muhalefet görüþümüz aþaðýdadýr.

Anayasalar, vatandaþlarýn temel hak ve hürriyetlerini teminat altýna alan, milletin bir arada
birlikte yaþama arzusunu ve toplumsal deðerlerini koruyan, Devletin yapýsýný, siyasi rejimini,
organlarýnýn görev ve yetkilerini belirleyen, temel hukuk normlarýdýr.

Bu niteliði itibariyle Anayasalar, Kanunlar hiyerarþisinin en üstündedir. Kanunlar dâhil hukuku
oluþturan bütün mevzuat öncelikle Anayasaya uygun olmak zorundadýr.

I- Bu genel deðerlendirme ýþýðý altýnda, Milliyetçi Hareket Partisi; Teklifin, Asli veya Tali
Komisyon olarak Anayasa Komisyonunda görüþülmesini temin etmek amacýyla;

1. Teklifin parlamenter sistemin kuvvetler ayrýlýðý, mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý,
hâkim teminatý ilkelerini tehdit eden, yargý erkini yürütme organýnýn tahakkümü altýna sokan, Adalet
Bakanýna, darbe ve muhtýralarýn etkili olduðu olaðanüstü dönemlerde bile tanýnmayan yetkiler ile
donatýlmasýnýn Anayasal siyasi rejimi deðiþtirecek vahamette Anayasaya aykýrý olduðu ifade edilerek
Anayasa Komisyonunda görüþülmesini talep etmiþtir.

Bu talep Adalet Komisyonunda kavga ve münakaþalar arasýnda deðerlendirilmemiþtir.
2. Anayasa Komisyonu Baþkaný tali Komisyon olarak Teklifi gündeme almayacaðýný yazý ile

Adalet Komisyonuna bildirmiþtir.
3.Usul tartýþmalarý bitirilmeden Ýçtüzüðe aykýrý bir þekilde Adalet Komisyonu Baþkaný tarafýndan

oylanmýþ, AKP milletvekillerinin oy çokluðu ile Teklifin maddelerinin görüþülmesine geçilmiþtir.
4. Anayasa Komisyonu Üyelerimizin imzaladýðý olaðanüstü toplantý çaðrýsý Anayasa

Komisyonuna sunulmuþ, Ýçtüzüðün 26/4 maddesi gereðince 14 Ocak 2014 günü saat 15.30 da
toplanmasý gerekirken;

● Ayný saatte Anayasa Komisyonu toplantý salonunun Milli Eðitim Komisyonuna tahsis edildiði,
● Komisyonun, Baþkaný, Baþkanvekili, Sözcüsü ve Katibi ile AKP’li üyelerinin toplantýya gelmediði,
● Olaðanüstü toplantýya 9 milletvekili katýlmasýna ve Ýçtüzüðün 27/2 maddesine göre toplantý

yeter sayýsý bulunmasýna raðmen; Komisyon Baþkaný, Baþkanvekili veya Sözcüsü katýlmadýðý için
Ýçtüzüðün 27/1 maddesi uyarýnca Teklifin Anayasaya aykýrýlýðýnýn müzakeresine geçilemediði
tutanaklarla tespit edilmiþtir.

5. MHP adýna söz alan her milletvekili gerek Anayasada gerekse Ýçtüzükte yer alan bütün
imkânlarý kullanmýþ, her maddede anayasaya aykýrýlýk iddiasýný tekrarlamýþ, önergeler vermiþtir.

Böylece Adalet Komisyonunda Anayasa ve Ýçtüzüðün verdiði bütün imkânlar
kullanýlmasýna raðmen Anayasaya aykýrýlýk iddiasý görüþmeler tamamlanmadan önce Yetkili
Anayasa Komisyonunda görüþülmemiþ, Adalet Komisyonunda yapýlan oylama ve AKP
milletvekillerinin oyu ile reddedilmiþtir.

Bu müzakere süreci Teklifi Anayasa uygun hale getirmemiþ, aksine yaþanan hukuka aykýrýlýklar
yeni Anayasa ve Ýçtüzük ihlallerine sebep olmuþtur.
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II- Teklifin Anayasaya Aykýrýlýðý

1. Teklif amacý bakýmýndan Anayasanýn özüne ve sözüne aykýrýdýr.

17 Aralýk 2013 tarihinde Ýstanbul’da baþlatýlan bir operasyonda bazý Bakanlarýn,
yakýnlarýnýn ve yakýn iliþki içinde bulunduklarý kiþileri kapsamasý sebebiyle baþta Baþbakan
olmak üzere AKP yetkilileri soruþturmada görev alan kolluk kuvvetlerini ve Cumhuriyet
Savcýlarýný hedef alan açýklamalarda bulunmuþ ve açýkça tehdit etmiþlerdir.

Ortada bulunan delillere göre hukukun iþlemesini beklemek yerine var olan delillerin
deðiþtirilmesi, yok edilmesi, karartýlmasý ve hatta mahkeme kararlarýnýn yerine getirilmesini
engellemek amacý ile Adli Zabýta Yönetmeliði deðiþtirilmiþtir.

Adli Zabýta Yönetmeliði deðiþikliði ile soruþturma yapan adli zabýta görevlilerinin sýralý
amirlerine, Cumhuriyet Savcýlarýnýn ise Baþsavcýlýklara bilgi verme mecburiyeti getirilmiþ
böylece elde edilen delillerin nitelikleri, soruþturmanýn kimleri þüpheli konuma getireceði
öðrenilmeye çalýþýlmýþtýr.

Elde edilen bilgilere göre yolsuzluk soruþturmasýnýn iktidar yetkililerinin kendilerini ve
yakýnlarýný da kapsayabileceði deðerlendirilmiþ olacak ki; görülmemiþ bir hýzla Ýstanbul
Emniyet Müdürü görevden alýnmýþ, yerine atanan yeni Müdür bizzat Baþbakan’ýn uçaðý ile
Ýstanbul’a götürülmüþ, operasyonda görev alan adli görev ifa eden kolluk mensuplarý
görevlerinden alýnmýþtýr.

Operasyonun ikinci dalgasýnda iktidarýn yakýnlarý da dâhil bazý þüpheliler hakkýnda
mahkemece verilen gözaltý, arama ve tedbir kararlarýnýn uygulanmasýný engellemek amacýyla
soruþturma dosyasýnýn Savcýlarýna yenileri ilave edilmiþ, soruþturma yapan Savcýlar hakkýnda
soruþturmalar açýlmýþ, görev yerleri deðiþtirilmiþtir.

Soruþturmanýn Ýstanbul ile sýnýrlý olmadýðýnýn anlaþýlmasý üzerine Türkiye çapýnda onlarca
vilayetin emniyet müdürü, emniyet müdür yardýmcýsý, yüzlerce alt birimin amirleri ve hatta
binlerce polis memurunun görev yerleri deðiþtirilmiþtir. Bu soruþturmaya baðlý olarak
Cumhuriyet tarihinde eþi benzeri görülmemiþ bir kýyým yapýlmýþtýr.

AKP yetkilileri soruþturmayý, dýþ odaklý, taþeronlar gibi söylemlerle hukuki ve tabii
mecrasýndan çýkararak politik tartýþma konusu yapmaya ve itibarsýzlaþtýrmaya çalýþmýþtýr.

Bu çabalar da milli vicdanda karþýlýk bulmayýnca, her ne pahasýna mal olursa olsun
soruþturmanýn derinleþmesini önlemesi ve Yargý Erkini tam olarak mevcut siyasi iktidar
tarafýndan kontrol altýna alýnmasý amacýyla bu Kanun Teklifi sunulmuþtur.

Kasetler savaþý baþlatýlmýþtýr.

Sayýn Cumhurbaþkaný devreye girmiþ, parti liderleri ile görüþmüþtür.

Bütün bunlar kamuoyunun önünde cereyan etmiþtir.

Adli bir soruþturmayý engellemek amacý ile kanun çýkarýlmasý Anayasanýn Hukuk devleti,
mahkemelerin baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý ile hâkim teminatý ilkelerine ve Anayasanýn
parlamenter demokrasinin kuvvetler ayrýlýðý üzerine inþa edilen özüne ve sözüne aykýrýdýr.

– 43 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 523)

murat /



III- Bu Teklif ile getirilen

1. Yargýtay seçimlerine siyasi amaçla müdahale edilmekte,

2. HSYK fiilen ve hukuken Adalet Bakanýna baðýmlý, yürütmenin emir ve gözetimi altýnda
görev yapan sýradan bir yürütme organý haline getirilmekte,

3. Baðýmsýz ve tarafsýz olmasý mahkemelerin bu niteliklerini korumak için ihdas edilen
HSYK’ nýn yetki ve görev alanýna, siyasi iktidarýn Adalet Bakaný doðrudan ve sýnýrsýz yetkiler
ile sokulmakta,

4. HSYK’nýn hâkim ve savcýlarý görevlendirme, izin verme, atama, nakil, disiplin yetkileri
sulandýrýlmakta, bu yetkiler Adalet Bakanýnýn inisiyatifine verilmekte,

5. HSYK’nýn yönetmelik ve genelge yayýnlama yetkisi Adalet Bakanýna devredilmekte,

Kanun teklifi, hâkim teminatý, yargý baðýmsýzlýðý, kuvvetler ayrýlýðý ilkelerine tamamen
aykýrý olduðundan maddeler bazýnda bir deðerlendirmeye gerek görülmemiþtir.

Bu gerekçeler ve komisyon görüþmelerinde ileri sürdüðümüz diðer mülahazalarla
komisyon raporuna ve çoðunluk görüþüne katýlmadýðýmýzý saygýyla arz ederiz.

Oktay Öztürk Celal Adan Murat Başesgioğlu

Erzurum Ýstanbul Ýstanbul
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TBMM ADALET KOMÝSYONU BAÞKANLIÐI’NA

BARIÞ VE DEMOKRASÝ PARTÝSÝ MUHALEFET ÞERHÝ

Görüþülmekte olan 1/1929 E. Sayýlý HSYK odaklý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun Teklifi; Yargýtay Kanunu, 4954 sayýlý Adalet Akademisi Kanunu, 2802 sayýlý Hâkimler
ve Savcýlar Kanunu, 5235 sayýlý Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Ýdare Mahkemeleri’nin
Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda Kanun, 6087 Sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu
Kanunu, 6216 Sayýlý Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluþu ve Yargýlama Usulü Hakkýnda Kanun olmak
üzere toplam altý ayrý kanunda deðiþiklik öngören tasarý, esasen “Hukuk Devleti” yapýsýnýn
güçlendirilmesi amacýna yönelik olmayýp Adalet Akademisi’nden baþlayarak bütün yargý üst
kurullarýnda kadro deðiþimine ve kadro tasfiyesine sebep olacak niteliktedir.

Tasarýnýn amacý, hukuk düzeninin adil iþleyiþini saðlamak deðil, sadece hukuk kurullarýnda
egemen kadrolarý deðiþtirmektir. Baþta HSYK olmak üzere, tasarýyla çalýþma usulleri ve yapýlarý
deðiþtirilen kurullar ve kurumlarýn “Hukuk Devleti” standardýnda yapýlandýrýlmasý Anayasal düzeyde
deðiþiklik gerektirdiðinden; iþe HSYK’yý düzenleyen Anayasa’nýn 159 uncu maddesinin
deðiþtirilmesinden baþlamak ve böylelikle Adalet Bakanlýðý ile HSYK’nýn organik iliþkisinin
tamamen kesilmesi ve Kurul’un demokratik bir yapýya kavuþturulmasý gerekmektedir. Fakat baþta da
ifade ettiðimiz üzere, bu tasarý ile Adalet Bakanlýðý ve Hükümetin yargý organlarý ve yüksek yargý
yerleri ile baðý zayýflatýlmasý gerekirken, bu bað adeta daha da güçlendirilmiþ, yürütme ile yargý
neredeyse birleþtirilmiþtir.

HSYK’nýn mevcut yapýsýnýn Anayasa ile deðiþtirilerek bu Kurul’un özerkliðinin Anayasal
güvence altýna alýnmasý elzemdir. Nitekim HSYK’nýn yapýsý, “kuvvetler ayrýlýðý” ilkesinin temel
dayanaklarýndan birisidir. Bu nedenle de, Kurul’un tarafsýz ve baðýmsýz olabilmesi, siyasi
iktidarlardan ayrý karar verebilme niteliðini haiz olmasý, özerk bir bütçesinin olmasý ve tamamýyla
özerk bir yapýya kavuþturulmasý son derece önemlidir. Yine Kurul’un baðýmsýz yapýsý gereði, atama
ve disiplin iþlemleri de siyasi iktidarlardan baðýmsýz bir biçimde gerçekleþebilmelidir.

Kurul’un mevcut bürokratik yapýsýnýn kýrýlmasý, demokratik bir yapýya dönüþtürülmesi de önemli
bir parametredir. Bu baðlamda, Kurul üyelerinin demokratik yöntemlerle seçilmeleri olmazsa olmaz
koþul olarak önerilmektedir. Buna göre, Yüksek Yargý Kurulu’na üye seçiminde seçilen kaynaklarýn
çeþitliliði ve seçilen üyelerin geldikleri kaynaklardan da demokratik seçimle seçilmiþ olmalarý kriteri
esas alýnmalýdýr. Örneðin üniversitelerden akademisyenlerin, avukatlarýn Kurul içerisinde yer almalarý
önerilmektedir. Üye seçimine yönelik bir diðer kýstas da; ortaklaþmýþ siyasi iradeyi temsil eden
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce artýrýlmýþ nisap ve gizli oyla üye atanmasýdýr. Halkýn oylarý ile
oluþan siyasi iradeyi temsil eden TBMM’ye bu yetki ve görevin verilmesi, yine seçimde artýrýlmýþ
nisabýn önerilmesi seçim kriterlerini kuþkusuz demokratikleþtirecektir.
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Yine Venedik Kriterlerinde de esas alýndýðý üzere Adalet Bakaný’nýn Kurul üzerinde etkili ve

yetkili olmasý Kurul’un baðýmsýzlýðýna halel getireceði kuþkusuzdur. Yasama ve yürütmenin yanýnda

apayrý bir görevi icra eden yargý erki tüm baský ve etkilerden uzak tutulmalý bu nedenle de Adalet

Bakaný’nýn Kurul’daki varlýðý sembolik olmalýdýr. Aksi halde yürütmenin en ufak bir müdahalesi,

yargý tarafýndan verilecek hükümlerin hukukiliðinin sorgulanmasýna, yargýnýn siyasallaþmasýna neden

olacaktýr.

Belirtmiþ olduðum bu nedenlerle 1/1929 Esas Sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna

Dair Kanun Teklifi’ne karþý olduðumu belirtirken bu baðlamda yargýnýn baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðýna

iliþkin güvenceler saðlanmasý gerekliliðine bir kez daha vurgu yapmak isterim. Saygý ile arz olunur.

Bengi Yıldız

Batman
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı
Yargıtay Kanununun 30 uncu maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “sekiz”, “üç”
ibaresi “altı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 24/2/1983 tarihli ve 2802
sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 49 uncu
maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“aşmamak üzere” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Bakanlıkça” ibaresi eklenmiş, ikinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü
fıkrasında yer alan “ilgisine göre Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca veya” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 3- 2802 sayılı Kanunun 50 nci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hâkim ve savcıların, dış temsilciliklerde,
uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda
muvafakatleri alınarak görevlendirilmesi
Bakanlık tarafından yapılır.”

yasemin
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BARTIN MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ
VE 77 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı
Yargıtay Kanununun 30 uncu maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “sekiz”, “üç”
ibaresi “altı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 24/2/1983 tarihli ve 2802
sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 49 uncu
maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“aşmamak üzere” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Bakanlıkça” ibaresi eklenmiş, ikinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü
fıkrasında yer alan “ilgisine göre Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca veya” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.

MADDE 3- 2802 sayılı Kanunun 50 nci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hâkim ve savcıların, dış temsilciliklerde,
uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muva-
fakatleri alınarak görevlendirilmesi Bakanlık
tarafından yapılır.”

MADDE 4- 2802 sayılı Kanunun 113 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci
paragrafı ile (b) bendinin birinci paragrafında
yer alan “Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca” ibareleri “Adalet Bakanlığınca”; (a)
bendinin birinci paragrafında yer alan
“Cumhuriyet savcısından” ibaresi “Cumhuriyet
başsavcısından” şeklinde değiştirilmiş; (a)
bendinin ikinci paragrafının sonuna “Cumhuriyet
başsavcısı, görevi başında olmasına rağmen
katılamadığı her toplantı için komisyona
katılacak bir Cumhuriyet başsavcıvekilini
görevlendirir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 5- 2802 sayılı Kanunun 115 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adalet
komisyonu” ibaresi “Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca önceden belirlenen hakim
veya mahkeme”, “görevlendirilir.” ibaresi
“görevlendirme yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)(Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 
77 Milletvekilinin Teklifi)

MADDE 4- 2802 sayılı Kanunun 119 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 119 - Hâkim ve savcıların hak
ve ödevi olan meslek içi eğitimleri Türkiye Adalet
Akademisince yaptırılır. Bu eğitimin usul ve
esasları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
görüşü alınarak Türkiye Adalet Akademisince
hazırlanan yönetmelikte belirlenir.”

MADDE 5- 29/3/1984 tarihli ve 2992
sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16/A
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onbeş”
ibaresi “yirmibeş”, üçüncü fıkrasında yer alan
“on’una” ibaresi “yirmisine” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 6- 23/7/2003 tarihli ve 4954
sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- 4954 sayılı Kanunun 8 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 - Başkanlık, Başkan ile üç
başkan yardımcısından oluşur. 

Başkan yardımcılarının sorumlu olduğu
birimler Başkan tarafından belirlenir.”

MADDE 8- 4954 sayılı Kanunun 9 uncu
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan
“Yönetim Kurulunca” ibaresi “Başkan tarafın-
dan” şeklinde değiştirilmiştir.

“Başkan, Bakan tarafından Yargıtay ve
Danıştay üyeleri, birinci sınıf adlî ve idarî yargı
hâkim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar,
hukuk profesörleri, en az yirmi yıl fiilen mesleği
icra etmiş avukatlar veya en az yirmi yıl fiilen
mesleği icra etmiş birinci sınıf noterlerden
muvafakatları alınarak gösterilen üç aday
arasından Bakanlar Kurulunca dört yıl süre ile
seçilip görevlendirilir veya atanır. Başkan
yardımcıları, yukarıda sayılanlar arasından
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MADDE 6- 2802 sayılı Kanunun 119 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hâkim ve savcıların hak ve ödevi olan
meslek içi eğitimleri Türkiye Adalet Akademisince
yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları, Hakimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak
Türkiye Adalet Akademisince hazırlanan yönet-
melikte belirlenir.”

MADDE 7- 23/7/2003 tarihli ve 4954
sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 4954 sayılı Kanunun 8 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 - Başkanlık, Başkan ile üç
başkan yardımcısından oluşur. Başkan
yardımcılarının sorumlu olduğu birimler Başkan
tarafından belirlenir.”

MADDE 9- 4954 sayılı Kanunun 9 uncu
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan
“Yönetim Kurulunca” ibaresi “Başkan tarafın-
dan” şeklinde değiştirilmiştir.

“Başkan, Bakan tarafından Yargıtay ve
Danıştay üyeleri, birinci sınıf adlî ve idarî yargı
hâkim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar,
hukuk profesörleri, en az yirmi yıl fiilen mesleği
icra etmiş avukatlar veya en az yirmi yıl fiilen
mesleği icra etmiş birinci sınıf noterlerden
muvafakatları alınarak gösterilen üç aday
arasından Bakanlar Kurulunca dört yıl süre ile
seçilip görevlendirilir veya atanır. Başkan
yardımcıları, yukarıda sayılanlar arasından



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)(Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 
77 Milletvekilinin Teklifi)

Bakan tarafından görevlendirilir veya atanırlar.
Süresi biten Başkan bir dönem daha aynı usulle
yeniden seçilip görevlendirilebilir veya atanabilir.”

MADDE 9- 4954 sayılı Kanunun 11 inci
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Hizmet birimleri ve görevleri
MADDE 11- Başkanlığın hizmet birimleri;

Eğitim Merkezi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler ve
Projeler Daire Başkanlığı ile Bilimsel Çalışmalar
ve Enformasyon Daire Başkanlığıdır.

Eğitim Merkezi Başkanlığı, adlî, idarî ve
askerî yargı hâkim ve savcıları, avukat ve
noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı
personelin meslek öncesi ve meslek içi eğitimi
ve gelişmesi için faaliyette bulunur. Bu
faaliyetler, Meslek Öncesi Eğitimi Daire
Başkanlığı ile Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim
Daire Başkanlığı eliyle yürütülür. 

Başkan yardımcılarından biri, aynı zamanda
Eğitim Merkezi Başkanıdır. Başkan yardımcıla-
rından diğeri; İnsan Kaynakları ve Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığının görevlerinin
yerine getirilmesinden sorumludur. Başkan
yardımcılarından bir diğeri ise; Dış İlişkiler ve
Projeler Daire Başkanlığı ile Bilimsel
Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığının
görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına, dört
yıllık yüksek öğretim mezunlarından, 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tâbi görevlerde oniki yıl hizmeti
bulunan ve aynı Kanunun 48 inci maddesinde
aranan şartlara sahip olanlar arasından; diğer
daire başkanlıklarına ise, birinci sınıfa ayrılmış
adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından
muvafakatleri alınarak Bakan tarafından atama
yapılır.
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Bakan tarafından görevlendirilir veya atanırlar.
Süresi biten Başkan bir dönem daha aynı usulle
yeniden seçilip görevlendirilebilir veya atanabilir.”

MADDE 10- 4954 sayılı Kanunun 11 inci
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hizmet birimleri ve görevleri
MADDE 11- Başkanlığın hizmet bilimleri;

Eğitim Merkezi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Strateji
Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Projeler Daire
Başkanlığı ile Bilimsel Çalışmalar ve
Enformasyon Daire Başkanlığıdır.

Eğitim Merkezi Başkanlığı, adlî, idarî ve
askerî yargı hâkim ve savcıları, avukat ve
noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı
personelin meslek öncesi ve meslek içi eğitimi
ve gelişmesi için faaliyette bulunur. Bu
faaliyetler, Meslek Öncesi Eğitimi Daire
Başkanlığı ile Meslek içi ve Hizmet içi Eğitim
Daire Başkanlığı eliyle yürütülür.

Başkan yardımcılarından biri, aynı zamanda
Eğitim Merkezi Başkanıdır. Başkan yardımcıla-
rından diğeri; İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Strateji Daire
Başkanlığının görevlerinin yerine getirilmesinden
sorumludur. Başkan yardımcılarından bir diğeri
ise; Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı ile
Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire
Başkanlığının görevlerinin yerine getirilme-
sinden sorumludur.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına, dört
yıllık yüksek öğretim mezunlarından, 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tâbi görevlerde oniki yıl hizmeti
bulunan ve aynı Kanunun 48 inci maddesinde
aranan şartlara sahip olanlar arasından; diğer
daire başkanlıklarına ise, birinci sınıfa ayrılmış
adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından
muvafakatleri alınarak Bakan tarafından atama
yapılır.



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)(Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 
77 Milletvekilinin Teklifi)

Daire başkanlıklarında yeteri kadar şube
müdürü ve idari personel görev yapar. Daire
başkanlıklarının ve şube müdürlüklerinin görev-
leri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle
düzenlenir.”

MADDE 10- 4954 sayılı Kanunun 12 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 - Genel Kurul; Bakan,
Bakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı,
Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel
Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, Avrupa
Birliği Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü,
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,
Eğitim Dairesi Başkanı ile dört yıl için seçilen
aşağıdaki üyelerden oluşur: 

a) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun
biri hukuk daireleri, biri ceza daireleri üyeleri
arasından seçeceği iki üye. 

b) Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay
üyeleri arasından seçeceği bir üye.

c) Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulunun
Askeri Yargıtay üyeleri arasından seçeceği bir
üye. 

d) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
Başkanlar Kurulunun Askeri Yüksek İdare
Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyeleri
arasından seçeceği bir üye. 

e) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye. 

f) Bakanın, birinci sınıf olup, birinci sınıfa
ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş; adlî
yargı hâkim ve savcıları arasından görevlen-
direceği dört, idarî yargı hâkim ve savcıları
arasından görevlendireceği iki üye. 

g) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye'deki
hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından
seçeceği iki üye. 

h) Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulunun en az onbeş yıl fiilen mesleği icra
etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üye. 

yasemin

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 523)

– 50 –

Daire başkanlıklarında yeteri kadar şube
müdürü ve idari personel görev yapar. Daire
başkanlıklarının ve şube müdürlüklerinin görevleri
ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle
düzenlenir.”

MADDE 11- 4954 sayılı Kanunun 12 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 - Genel Kurul; Bakan,
Bakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı,
Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel
Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, Avrupa
Birliği Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü,
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,
Eğitim Dairesi Başkanı ile dört yıl için seçilen
aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun
biri hukuk daireleri, biri ceza daireleri üyeleri
arasından seçeceği iki üye.

b) Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay
üyeleri arasından seçeceği bir üye.

c) Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulunun
Askeri Yargıtay üyeleri arasından seçeceği bir
üye.

d) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
Başkanlar Kurulunun Askeri Yüksek İdare
Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyeleri
arasından seçeceği bir üye.

e) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Başkanının, Kurul üyeleri arasından seçeceği bir üye.

f) Bakanın, birinci sınıf olup, birinci sınıfa
ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş; adlî
yargı hâkim ve savcıları arasından görevlen-
direceği dört, idarî yargı hâkim ve savcıları
arasından görevlendireceği iki üye.

g) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki
hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından
seçeceği iki üye.

h) Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulunun en az onbeş yıl fiilen mesleği icra
etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üye.



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)(Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 
77 Milletvekilinin Teklifi)

ı) Türkiye Noterler Birliği Yönetim
Kurulunun birinci sınıf noterler arasından
seçeceği bir üye. 

Başkan ve Başkan yardımcıları, Genel
Kurulun tabiî üyeleridir.” 

MADDE 11- 4954 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- 4954 sayılı Kanunun 15 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “veya 9 uncu maddenin birinci fıkrasında
yazılı niteliklere sahip diğer kimseler” ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 13- 4954 sayılı Kanunun 17 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürür-
lükten kaldırılmış ve (f) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“f) Akademice verilen hizmetler karşılı-
ğında alınacak ücretleri gösteren tarifeyi
hazırlamak, değiştirmek ve yürürlüğe koymak.”

MADDE 14- 4954 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç”
ibaresinden sonra gelmek üzere “asıl iki yedek”
ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 15- 4954 sayılı Kanunun 20 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel
Sekreterin teklifi üzerine” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 16- 4954 sayılı Kanunun 22 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “meslekte fiilen on yılını tamamlamış;”
ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı
bendin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere
“Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî
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ı) Türkiye Noterler Birliği Yönetim
Kurulunun birinci sınıf noterler arasından
seçeceği bir üye.

Başkan ve Başkan Yardımcıları, Genel
Kurulun tabiî üyeleridir.”

MADDE 12- 4954 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Nisan
ayı” ibaresi “Nisan ve Eylül ayları” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 13- 4954 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- 4954 sayılı Kanunun 15 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “veya 9 uncu maddenin birinci fıkrasında
yazılı niteliklere sahip diğer kimseler” ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 15- 4954 sayılı Kanunun 17 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürür-
lükten kaldırılmış ve (f) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“f) Akademice verilen hizmetler karşılı-
ğında alınacak ücretleri gösteren tarifeyi
hazırlamak, değiştirmek ve yürürlüğe koymak.”

MADDE 16- 4954 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç”
ibaresinden sonra gelmek üzere “asıl iki yedek”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- 4954 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Şubat”
ibaresi “Temmuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 4954 sayılı Kanunun 20 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel
Sekreterin teklifi üzerine” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.

MADDE 19- 4954 sayılı Kanunun 22 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “meslekte fiilen on yılını tamamlamış;”
ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı
bendin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere
“Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Askerî



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)(Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 
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Yüksek İdare Mahkemesi üyesi ile askerî yargı
hâkim ve savcıları ve noterler yönünden yetkili
kurulların belirlenmesinde 23 üncü maddenin
ikinci fıkrası esas alınır. Adlî ve idarî yargı
hakim ve savcılarının muvafakatları alınarak
görevlendirilmeleri Başkanın talebi üzerine
Bakan tarafından yapılır. Adli, idari ve askeri
yargı hakim ve savcıları, avukatlar, noterler ve
alanında uzman kişilerin görevlendirilmeleri
için meslekte fiilen on yılını tamamlamış
olmaları şartı aranır.” cümlesi eklenmiştir. 

MADDE 17- 4954 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetim
Kurulu tarafından, yapılacak çalışmanın
kapsamı ve süresi de dikkate alınarak en çok bir
yıl süreyle görevlendirilebilirler. Süresi sona
erenler, aynı usule göre yeniden” ibaresi
“Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından”
şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrada yer alan
“hâkimler ve savcılar hakkında Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığında
çalışan hâkimler hakkında Bakan,” ibaresi
madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından,
adalet uzman yardımcıları ve uzmanları
muvafakatleri alınarak Akademide görevlendiri-
lebilir.”

MADDE 18- 4954 sayılı Kanunun 26 ncı
maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 19- 4954 sayılı Kanunun 27 nci
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- 4954 sayılı Kanunun 43 üncü
maddesinin madde başlığında ve birinci
fıkrasında yer alan “Eğitim Merkezi Müdürü ve
müdür yardımcıları” ibareleri “daire başkanları”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 4954 sayılı Kanuna geçici
11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
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Yüksek İdare Mahkemesi üyesi ile askerî yargı
hâkim ve savcıları ve noterler yönünden yetkili
kurulların belirlenmesinde 23 üncü maddenin
ikinci fıkrası esas alınır. Adlî ve idarî yargı
hakim ve savcılarının muvafakatları alınarak
görevlendirilmeleri Başkanın talebi üzerine
Bakan tarafından yapılır. Adli, idari ve askeri
yargı hakim ve savcıları, avukatlar, noterler ve
alanında uzman kişilerin görevlendirilmeleri
için meslekte fiilen on yılını tamamlamış
olmaları şartı aranır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 20- 4954 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetim
Kurulu tarafından, yapılacak çalışmanın
kapsamı ve süresi de dikkate alınarak en çok bir
yıl süreyle görevlendirilebilirler. Süresi sona
erenler, aynı usule göre yeniden” ibaresi
“Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından”
şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrada yer alan
“hâkimler ve savcılar hakkında Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığında
çalışan hâkimler hakkında Bakan,” ibaresi
madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından,
adalet uzman yardımcıları ve uzmanları
muvafakatleri alınarak Akademide görevlendiri-
lebilir.”

MADDE 21- 4954 sayılı Kanunun 26 ncı
maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 22- 4954 sayılı Kanunun 27 nci
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23- 4954 sayılı Kanunun 43 üncü
maddesinin madde başlığında ve birinci
fıkrasında yer alan “Eğitim Merkezi Müdürü ve
müdür yardımcıları” ibareleri “daire başkanları”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 4954 sayılı Kanuna, geçici
11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)(Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 
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“GEÇİCİ MADDE 12 – a) Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Adalet
Akademisinde; Başkan, Başkan Yardımcıları,
Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim
Kurulu üyeleri, Genel Sekreter, Eğitim Merkezi
Müdürü ve müdür yardımcıları, 23 üncü madde
uyarınca görevlendirilen hakim ve savcılar ile
diğer personelin görevleri sona erer. Eğitim
Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları,
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından;
kadrosu Akademide bulunan diğer personel ise
Adalet Bakanlığı tarafından görevlerinin sona
erdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde
kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir
göreve atanırlar. 9 ve 23 üncü maddeler uyarınca
Akademide geçici olarak görevlendirilen hakim
ve savcılar ile diğer personel, kadrolarının
bulunduğu yerlerde göreve başlarlar.

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren on gün içinde Bakan tarafından başkan
yardımcıları ve daire başkanları atanır; onbeş
gün içinde Bakan tarafından üç başkan adayı
belirlenerek Bakanlar Kuruluna sunulur ve ilk
Bakanlar Kurulu toplantısında Başkanın atama
ya da görevlendirmesi yapılır. 

c) Bu Kanuna göre Başkan atanıncaya ya
da görevlendirilinceye kadar Başkan tarafından
yapılması gereken görev ve hizmetler, Adalet
Bakanlığı Personel Genel Müdürü tarafından
yürütülür.

d) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
itibariyle yürürlükte bulunan Başkanlık,
Yönetim Kurulu ve Genel Kurul karar ve
yönetmeliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

e) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönet-
melikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir
yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

f) 12 nci maddede yazılı kurum, kuruluş ve
kurullar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir ay içinde Akademi Genel Kurul

yasemin

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 523)

– 53 –

“GEÇİCİ MADDE 12 - a) Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Adalet
Akademisinde; Başkan, Başkan Yardımcıları,
Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim
Kurulu üyeleri, Genel Sekreter, Eğitim Merkezi
Müdürü ve müdür yardımcıları, 23 üncü madde
uyarınca görevlendirilen hakim ve savcılar ile
diğer personelin görevleri sona erer. Eğitim
Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları,
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından;
kadrosu Akademide bulunan diğer personel ise
Adalet Bakanlığı tarafından görevlerinin sona
erdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde
kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir
göreve atanırlar. 9 ve 23 üncü maddeler uyarınca
Akademide geçici olarak görevlendirilen hakim
ve savcılar ile diğer personel, kadrolarının
bulunduğu yerlerde göreve başlarlar.

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren on gün içinde Bakan tarafından başkan
yardımcıları ve daire başkanları atanır; onbeş
gün içinde Bakan tarafından üç başkan adayı
belirlenerek Bakanlar Kuruluna sunulur ve ilk
Bakanlar Kurulu toplantısında Başkanın atama
ya da görevlendirmesi yapılır.

c) Bu Kanuna göre Başkan atanıncaya ya
da görevlendirilinceye kadar Başkan tarafından
yapılması gereken görev ve hizmetler, Adalet
Bakanlığı Personel Genel Müdürü tarafından
yürütülür.

d) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
itibariyle yürürlükte bulunan Başkanlık,
Yönetim Kurulu ve Genel Kurul karar ve
yönetmeliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

e) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönet-
melikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir
yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.

f) 12 nci maddede yazılı kurum, kuruluş ve
kurullar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir ay içinde Akademi Genel Kurul



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)(Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 
77 Milletvekilinin Teklifi)

üyelerini seçerek Başkanlığa bildirirler. 12 nci
maddenin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca
yapılacak görevlendirmeler aynı süre içinde
yapılır. Genel Kurul üyelerinin belirlenmesi ve
Başkanın daveti üzerine en geç bir ay içinde
Genel Kurul ilk toplantısını yapar. Genel
Kurulun ilk toplantısında, Yönetim ve Denetim
Kurullarının asıl ve yedek üyeleri seçilir.

g) Akademi idari personeli için yapılacak
atamalarda, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununda yer alan sınırlamalar uygulanmaz.”

MADDE 22-11/12/2010 tarihli ve 6087
sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(i) bendinde yer alan “Başkan, başkan yardımcıları”
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 23- 6087 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- 6087 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş; bu bentten sonra gelmek
üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bent
buna göre teselsül ettirilmiştir.
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üyelerini seçerek Başkanlığa bildirirler. 12 nci
maddenin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca
yapılacak görevlendirmeler aynı süre içinde
yapılır. Genel Kurul üyelerinin belirlenmesi ve
Başkanın daveti üzerine en geç bir ay içinde
Genel Kurul ilk toplantısını yapar. Genel
Kurulun ilk toplantısında, Yönetim ve Denetim
Kurullarının asıl ve yedek üyeleri seçilir.”

MADDE 25- 26/9/2004 tarihli ve 5235
sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev
ve Yetkileri Hakkında Kanunun 31 inci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Komisyon, bölge adliye mahkemesinde
görevli başkan, daire başkanı ve üyeler
arasından Bakanlıkça belirlenen başkan, bir asıl
üye ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
başsavcısından oluşur. Bakanlık ayrıca bir yedek
üye belirler. Başkanın yokluğunda en kıdemli
üye, Cumhuriyet başsavcısının yokluğunda
Cumhuriyet başsavcıvekili ve asıl üyenin
yokluğunda yedek üye komisyona katılır.”

MADDE 26- 11/12/2010 tarihli ve 6087
sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- 6087 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrasına (ç) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, diğer
bent buna göre teselsül ettirilmiş, üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)(Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 
77 Milletvekilinin Teklifi)

“ç) İlgili dairenin teklifi üzerine hâkim ve
savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme
ve soruşturma yapılması işlemleri ile araştırma,
inceleme ve soruşturma yapılmasına yer
olmadığına ilişkin işlemlere olur vermek.”

“d) Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu
başkan yardımcılarını ve genel sekreter
yardımcılarını atamak.

e) Kurul üyeleri hakkındaki suç soruştur-
ması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma
işlemlerine ilişkin bu Kanunla verilen görevleri
yerine getirmek.”

MADDE 25- 6087 sayılı Kanunun 7 nci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri
yürürlükten kaldırılmış; (e) ve (ı) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (h) bendinde yer
alan “Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu
başkan yardımcılarını, genel sekreter yardımcı-
larını,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“e) Kurul üyeleri hakkındaki suç soruştur-
ması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma
işlemlerine ilişkin bu Kanunla verilen görevleri
yerine getirmek.”

“ı) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarını
mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici
yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma,
kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun
görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin
cezası verme, görevden uzaklaştırma ile hakim
ve savcılar hakkında denetim, araştırma,
inceleme ve soruşturma yapılması konularına
münhasır olmak üzere yönetmelik çıkarmak ve
genelge düzenlemek.”

MADDE 26- 6087 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“d) Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu
başkan yardımcılarını ve genel sekreter
yardımcılarını atamak.

e) Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin
hususlar hariç olmak ve Kurulun görev alanına
giren konulara münhasır olmak üzere ilgili
dairelerin görüşü alınmak suretiyle yönetmelik
çıkarmak ve genelge düzenlemek.

f) Dairelerden birine gelen ve olağan
çalışmalar ile karşılanamayacak oranda artan
işlerden bir kısmını diğer bir daireye vermek.

g) Kurul üyeleri hakkındaki suç soruştur-
ması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma
işlemlerini yürütmek ve bu konuda gerekli
kararları vermek.”

“(3) Başkan, dairelerin çalışmalarına
katılamaz.”

MADDE 28- 6087 sayılı Kanunun 7 nci
maddesinin ikinci fıkrasının (b), (d), (e) ve (ı)
bentleri yürürlükten kaldırılmış, (h) bendinde
yer alan “Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu
başkan yardımcılarını, genel sekreter yardımcı-
larını,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 29- 6087 sayılı Kanunun 8 inci
maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)(Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 
77 Milletvekilinin Teklifi)

“(1) Kurulun birinci ve ikinci dairesi beş,
üçüncü dairesi onbir üyeden oluşur. 

(2) Başkan, üyelerin hangi dairede asıl ve
tamamlayıcı üye olarak görev yapacağını
belirler.

(3) Daire başkanları, her dairenin kendi
üyeleri içinden üye tamsayısının salt
çoğunluğuyla belirlenecek iki aday arasından,
Genel Kurulca seçilir. Genel Kurulun ilk
toplantısında toplantı veya karar yeter sayısının
sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak
ikinci toplantıda, katılanların en çok oyunu alan
kişi daire başkanı seçilmiş sayılır. Adalet
Bakanlığı Müsteşarı daire başkanı seçilemez.”

MADDE 27- 6087 sayılı Kanunun 9 uncu
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir. 

“(2) İkinci Dairenin görevleri şunlardır: 
a) Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun,

tüzük, yönetmelik ve genelgelere (hâkimler için
idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp
yapmadıklarına ilişkin denetleme işlemleri için
teklifte bulunmak. 

b) Hâkim ve savcılar hakkındaki ihbar ve
şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak. 

c) Hâkim ve savcıların görevlerinden
dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip
işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve
görevleri icaplarına uyup uymadığını Kurul
müfettişleri veya müfettiş yetkilerini haiz
kıdemli hâkim veya savcı eliyle araştırma ve
gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma
işlemleri ile inceleme ve soruşturma
yapılmasına yer olmadığına ilişkin işlemler için
teklifte bulunmak. 

ç) Genel Kurul tarafından verilen diğer
işleri yapmak.

(3) Üçüncü Dairenin görevleri şunlardır: 
a) Hâkim ve savcı adaylarını mesleğe kabul

etmek. 
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“(1) Kurulun birinci ve ikinci dairesi beş,
üçüncü dairesi onbir üyeden oluşur.

(2) Başkan, üyelerin hangi dairede asıl ve
tamamlayıcı üye olarak görev yapacağını belirler.

(3) Daire başkanları, her dairenin kendi
üyeleri içinden Başkan tarafından teklif edilecek
iki üye arasından, Genel Kurulca seçilir. İlk
toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının
sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak
ikinci toplantıda, katılanların en çok oyunu alan
kişi daire başkanı seçilmiş sayılır.”

MADDE 30- 6087 sayılı Kanunun 9 uncu
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“(2) İkinci Dairenin görevleri şunlardır:
a) Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun,

tüzük, yönetmelik ve genelgelere (hâkimler için
idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp
yapmadıklarına ilişkin denetleme işlemleri için
teklifte bulunmak

b) Hâkim ve savcılar hakkındaki ihbar ve
şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak.

c) Hâkim ve savcıların görevlerinden
dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip
işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve
görevleri icaplarına uyup uymadığını Kurul
müfettişleri veya müfettiş yetkilerini haiz
kıdemli hâkim veya savcı eliyle araştırma ve
gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma
işlemleri için teklifte bulunmak.

ç) Genel Kurul tarafından verilen diğer
işleri yapmak. 

(3) Üçüncü Dairenin görevleri şunlardır:
a) Hâkim ve savcı adaylarını mesleğe kabul

etmek.
b) Hâkimlik ve savcılık görevine tekrar

atanma ile diğer hizmetlerden mesleğe atanma
talepleri hakkında karar vermek.



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)(Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 
77 Milletvekilinin Teklifi)

b) Hâkimlik ve savcılık görevine tekrar
atanma ile diğer hizmetlerden mesleğe atanma
talepleri hakkında karar vermek.

c) Meslekten çekilme, çekilmiş sayılma ve
görevin sona ermesi hakkında karar vermek. 

ç) İlgili kanunlarda verilen görevlerin
yerine getirilmesi bakımından en yakın ağır
ceza, bölge adliye ve bölge idare mahkemesini
belirlemek.

d) Hâkim ve savcıların; 
1) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa

ayırma işlemlerini yapmak, 
2) Görevlerinden dolayı veya görevleri

sırasındaki suç soruşturması ile disiplin
soruşturma ve kovuşturması sonucu hakkında
karar vermek,

3) Disiplin veya suç soruşturma ve
kovuşturması nedeniyle geçici yetkiyle yer
değiştirmesine veya görevden uzaklaştırıl-
masına karar vermek, 

4) Meslekte kalmaları uygun görülme-
yenler hakkında karar vermek,

5) Diğer kurumların geçici görevlendirme
ve nakil taleplerine ilişkin izin işlemlerini
yürütmek. 

e) Genel Kurul tarafından verilen diğer
işleri yapmak.” 

“(4) Daireler, Başkan tarafından çıkarılacak
yönetmelik ve düzenlenecek genelge taslakları
hakkında belirtilen süre içinde görüş bildirirler.”

MADDE 28- 6087 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dört”
ibaresi “biri idari yargı hakim ve savcıları
arasından seçilecek beş” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 29- 6087 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde; dördüncü fıkrasında yer alan
“Genel Kurul” ibaresi “Başkan” şeklinde;
beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendinde yer
alan “İlgisine göre daire başkanı ve” ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır. 
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c) Meslekten çekilme, çekilmiş sayılma ve
görevin sona ermesi hakkında karar vermek.

ç) İlgili kanunlarda verilen görevlerin
yerine getirilmesi bakımından en yakın ağır
ceza, bölge adliye ve bölge idare mahkemesini
belirlemek,

d) Hâkim ve savcıların;
1) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa

ayırma işlemlerini yapmak,
2) Görevlerinden dolayı veya görevleri

sırasındaki suç soruşturması ile disiplin soruş-
turma ve kovuşturması sonucu hakkında karar
vermek,

3) Disiplin veya suç soruşturma ve
kovuşturması nedeniyle geçici yetkiyle yer
değiştirmesine veya görevden uzaklaştırıl-
masına karar vermek,

4) Meslekte kalmaları uygun görülme-
yenler hakkında karar vermek,

5) Diğer kurumların geçici görevlendirme
ve nakil taleplerine ilişkin izin işlemlerini
yürütmek.

e) Genel Kurul tarafından verilen diğer
işleri yapmak.”

“(4) Daireler, Başkan tarafından çıkarılacak
yönetmelik ve düzenlenecek genelge taslakları
hakkında belirtilen süre içinde görüş bildirirler.”

MADDE 31- 6087 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dört”
ibaresi “biri idari yargı hakim ve savcıları
arasından seçilecek beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- 6087 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan
“Genel Kurul” ibaresi “Başkan” şeklinde,
beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendinde yer
alan “İlgisine göre daire başkanı ve” ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır.



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)(Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 
77 Milletvekilinin Teklifi)

“Genel Sekreter adaylarının belirleneceği
toplantıya Başkan katılamaz ve yapılacak
seçimde her bir Kurul üyesi ancak bir adaya oy
verebilir. Seçime ilişkin ilk toplantıda toplantı
veya karar yeter sayısının sağlanamaması
halinde üç gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu
toplantıya katılanların en çok oyunu alan üç
aday teklif edilmiş sayılır.”

“a) Genel Sekreterce hazırlanıp Başkan
tarafından onaylanan işbölümüne göre çalışır.”

MADDE 30- 6087 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tetkik hâkimliğine, hâkimlik ve
savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev
yapmış ve üstün başarısı ile Kurul hizmetlerinde
yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından
ihtiyaç duyulan her bir boş kadro için Birinci
Daire tarafından teklif edilen iki katı aday
içinden, muvafakatleri alınarak Genel Kurulca
geçici veya sürekli çalıştırılmak üzere atama
yapılır. İlk toplantıda toplantı veya karar yeter
sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde
yapılacak ikinci toplantıda, katılanların en
yüksek oyunu alan kişinin ataması yapılır.
Ayrıca bu fıkradaki şartları taşıyan hakim ve
savcılar arasından Başkan tarafından geçici
görevlendirme yapılabilir.”

MADDE 31- 6087 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Kurul personeli, naklen veya açıktan
atama yoluyla atanır. Naklen atamalar Başkan
tarafından yapılır. Açıktan ilk defa Devlet
memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna
giriş için yapılan merkezi sınavda başarılı
sayılanlar arasından, Başkan tarafından
oluşturulan üç kişilik komisyonca yapılacak
sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav
sonucuna göre Başkan tarafından atanırlar.
Yarışma sınavına, ilan edilecek kadro sayısının
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“Genel Sekreter adaylarının belirleneceği
toplantıya Başkan katılamaz ve yapılacak
seçimde her bir Kurul üyesi ancak bir adaya oy
verebilir. Seçime ilişkin ilk toplantıda toplantı
veya karar yeter sayısının sağlanamaması
halinde üç gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu
toplantıya katılanların en çok oyunu alan üç
aday teklif edilmiş sayılır.”

“a) Genel Sekreterce hazırlanıp Başkan
tarafından onaylanan işbölümüne göre çalışır.”

MADDE 33- 6087 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tetkik hâkimliğine, hâkimlik ve
savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev
yapmış ve üstün başarısı ile Kurul hizmetlerinde
yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından
ihtiyaç duyulan her bir boş kadro için Başkan
tarafından teklif edilen iki katı aday içinden,
muvafakatleri alınarak Genel Kurulca geçici
veya sürekli çalıştırılmak üzere atama yapılır.
İlk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının
sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak
ikinci toplantıda, katılanların en yüksek oyunu
alan kişinin ataması yapılır. Ayrıca bu fıkradaki
şartları taşıyan hakim ve savcılar arasından
Başkan tarafından geçici görevlendirme
yapılabilir.”

MADDE 34- 6087 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul personeli, naklen veya açıktan
atama yoluyla atanır. Naklen atamalar Başkan
tarafından yapılır. Açıktan ilk defa Devlet
memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna
giriş için yapılan merkezi sınavda başarılı
sayılanlar arasından, Başkan tarafından
oluşturulan üç kişilik komisyonca yapılacak
sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav
sonucuna göre Başkan tarafından atanırlar.
Yarışma sınavına, ilan edilecek kadro sayısının



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)(Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 
77 Milletvekilinin Teklifi)

beş katına kadar aday çağrılır. Kurul personeli
hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Adalet uzman yardımcıları ve uzmanları
muvafakatleri alınarak Başkan tarafından
Kurulda görevlendirilebilir.

(3) Maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 32- 6087 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki”
ibaresi “üç”; ikinci fıkrasında yer alan “Üçüncü
Daire Başkanının” ibaresi “Başkanın”;
dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan
“Kurula” ibaresi “Başkana”; dördüncü
fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kurul” ibaresi
“Başkan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- 6087 sayılı Kanunun 15 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Teftiş Kurulunda görev
yapacak olan;

a) Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan
yardımcıları, birinci sınıf hâkim ve savcılar
arasından muvafakatleri alınarak Başkan
tarafından,

b) Kurul başmüfettişleri, Teftiş Kurulunda
fiilen beş yılını doldurmuş, birinci sınıfa
ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini
yitirmemiş olan müfettişler arasından, kıdem
sırasına göre Genel Kurul tarafından,

atanır.
(2) Kurul müfettişleri, hâkimlik ve savcılık

mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve
üstün başarısı ile Kurul müfettişliği hizmetinde
yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından
ihtiyaç duyulan her bir boş kadro için İkinci
Daire tarafından teklif edilen iki katı aday
içinden muvafakatleri alınarak Genel Kurulca
atanır. İlk toplantıda toplantı veya karar yeter
sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde
yapılacak ikinci toplantıda, katılanların en çok
oyunu alan kişinin ataması yapılır. 
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beş katına kadar aday çağrılır. Kurul personeli
hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Adalet uzman yardımcıları ve uzmanları
muvafakatleri alınarak Başkan tarafından
Kurulda görevlendirilebilir.

(3) Maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 35- 6087 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üçüncü
Daire Başkanının” ibaresi “Başkanın”, üçüncü
fıkrası ile dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Kurula” ibareleri “Başkana”, dördüncü
fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kurul” ibaresi
“Başkan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36- 6087 sayılı Kanunun 15 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) Teftiş Kurulunda görev
yapacak olan;

a) Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan
yardımcıları, birinci sınıf hâkim ve savcılar
arasından muvafakatleri alınarak Başkan
tarafından,

b) Kurul başmüfettişleri, Teftiş Kurulunda
fiilen beş yılını doldurmuş, birinci sınıfa
ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini
yitirmemiş olan müfettişler arasından, kıdem
sırasına göre Genel Kurul tarafından,

atanır.
(2) Kurul müfettişleri, hâkimlik ve savcılık

mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve
üstün başarısı ile Kurul müfettişliği hizmetinde
yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından
ihtiyaç duyulan her bir boş kadro için Başkan
tarafından teklif edilen iki katı aday içinden
muvafakatleri alınarak Genel Kurulca atanır. İlk
toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının
sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak
ikinci toplantıda, katılanların en çok oyunu alan
kişinin ataması yapılır.
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(3) Adalet müfettişliğinden Kurul
müfettişliğine veya Bakanlık iç denetçiliğine,
Kurul müfettişliğinden adalet müfettişliğine
veya Bakanlık iç denetçiliğine, Bakanlık iç
denetçiliğinden Adalet müfettişliğine veya
Kurul müfettişliğine ilgililerin muvafakatleri
alınmak suretiyle atama yapılabilir. Bu şekilde
yapılacak atamalarda önceki denetim biriminde
geçen süre, yeni atanılan denetim biriminde
geçmiş sayılır. Kurul müfettişi, adalet müfettişi
veya Bakanlık iç denetçisi olarak görev
yaptıktan sonra bu görevlerinden ayrılanların
yeniden müfettişliğe ya da iç denetçiliğe
atanmaları durumunda da bu hüküm uygulanır.”

MADDE 34- 6087 sayılı Kanunun 16 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “Üçüncü” ibaresi “İkinci” şeklinde; aynı
fıkranın (e) bendinde yer alan “ilgili daire
başkanı” ibaresi “Başkan” şeklinde değiştirilmiş
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Teftiş Kurulu Başkanı ve Teftiş Kurulu
başkan yardımcıları Kurul müfettişlerinin sahip
olduğu malî dahil her türlü hak ve yetkiyi
haizdirler.” 

MADDE 35- 6087 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kendi
aralarından seçilecek asıl ve yedek üyelerin
toplam sayısı kadar aday için” ibaresi “ancak bir
aday için” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 36- 6087 sayılı Kanunun 29 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Başkan, Genel Kurulun
toplantı günlerini tespit eder. 

(2) Başkan, gereken hâllerde veya üye tam
sayısının salt çoğunluğunun, görüşülecek
konuyu da belirten yazılı talebi üzerine Genel
Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

(3) Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere
Genel Kurul, en az onyedi üyeyle toplanır ve
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alır. 
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(3) Adalet müfettişliğinden Kurul
müfettişliğine veya Bakanlık iç denetçiliğine,
Kurul müfettişliğinden adalet müfettişliğine
veya Bakanlık iç denetçiliğine, Bakanlık iç
denetçiliğinden Adalet müfettişliğine veya
Kurul müfettişliğine ilgililerin muvafakatleri
alınmak suretiyle atama yapılabilir. Bu şekilde
yapılacak atamalarda önceki denetim biriminde
geçen süre, yeni atanılan denetim biriminde
geçmiş sayılır. Kurul müfettişi, adalet müfettişi
veya Bakanlık iç denetçisi olarak görev
yaptıktan sonra bu görevlerinden ayrılanların
yeniden müfettişliğe ya da iç denetçiliğe
atanmaları durumunda da bu hüküm uygulanır.”

MADDE 37- 6087 sayılı Kanunun 16 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “Üçüncü” ibaresi “İkinci” şeklinde; aynı
fıkranın (e) bendinde yer alan “ilgili daire başkanı”
ibaresi “Başkan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- 6087 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kendi
aralarından seçilecek asıl ve yedek üyelerin
toplam sayısı kadar aday için” ibaresi “ancak bir
aday için” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- 6087 sayılı Kanunun 29 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 - (1) Başkan, Genel Kurulun
toplantı günlerini tespit eder.

(2) Başkan, gereken hâllerde veya üye tam
sayısının salt çoğunluğunun, görüşülecek
konuyu da belirten yazılı talebi üzerine Genel
Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere
Genel Kurul, en az onyedi üyeyle toplanır ve
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alır.
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(4) Genel Kurul toplantı gündemi, Başkan
tarafından, işin önemine, ivedi veya süreli
oluşuna göre düzenlenir. Gündem, toplantının
yapılacağı gün ve saati, Kurulda görüşülecek
işleri ve sırasını gösterir. 

(5) Gündemde değişiklik yapılması; ancak
gündemin düzenlenmesinden sonra ivedi ve
süreli işlerin ortaya çıkması hâlinde ve toplantı
gününden en az bir gün önce Başkan veya
üyelerden birinin yazılı talebi üzerine Genel
Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğunun
kararı ile olur. İvedi ve süreli olmayan talepler
bu suretle ele alınamaz. Gündemdeki işlerden
birinin sırasından önce ya da sonra görüşülmesi,
ertelenmesi, gündemden çıkarılması veya
herhangi bir konuyu görüşmek üzere Genel
Kurulun toplantıya çağrılması aynı usule
tâbidir.”

MADDE 37- 6087 sayılı Kanunun 30 uncu
maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Daireler, üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır ve karar alır. Üçüncü
daire, Başkanın onayını alarak beşer üyeden
oluşan iki heyet halinde çalışabilir. Bu durumda
heyetler salt çoğunlukla toplanır ve karar alır.
Daire başkanının katılmadığı heyete en yaşlı üye
başkanlık eder.”

“5) Gündemde değişiklik yapılması; ancak
gündemin düzenlenmesinden sonra ivedi ve
süreli işlerin ortaya çıkması hâlinde ve toplantı
gününden en az bir gün önce daire başkanı veya
üyelerden birinin yazılı talebi üzerine üye
tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile olur.
İvedi ve süreli olmayan talepler bu suretle ele
alınamaz. Gündemdeki işlerden birinin
sırasından önce ya da sonra görüşülmesi,
ertelenmesi, gündemden çıkarılması veya
herhangi bir konuyu görüşmek üzere dairenin
toplantıya çağrılması aynı usule tâbidir.” 
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(4) Genel Kurul toplantı gündemi, Başkan
tarafından, işin önemine, ivedi veya süreli
oluşuna göre düzenlenir. Gündem, toplantının
yapılacağı gün ve saati, Kurulda görüşülecek
işleri ve sırasını gösterir. Görüşme sırasında
gündem dışı konunun gündeme alınıp
alınmamasına da Başkan karar verir.”

MADDE 40- 6087 sayılı Kanunun 30 uncu
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Daireler, üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır ve karar alır. Üçüncü
daire, Başkanın onayını alarak beşer üyeden
oluşan iki heyet halinde çalışabilir. Bu durumda
heyetler salt çoğunlukla toplanır ve karar alır.
Daire başkanının katılmadığı heyete en yaşlı üye
başkanlık eder.”
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MADDE 38- 6087 sayılı Kanunun 33 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genel
Kurula” ibaresi “kararı veren daireyi numara
olarak izleyen daireye, üçüncü daire için ise
birinci daireye”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- 6087 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde; beşinci fıkrasında yer alan
“Genel Kurula” ibaresi “Başkana” şeklinde
değiştirilmiş; onuncu fıkrasında yer alan “Kurul
tarafından” ibaresi “yukarıda belirtilen usule
göre Başkan ve Genel Kurul tarafından”
şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Kurulun seçimle gelen üyelerinin,
disiplin suçu oluşturan eylemleri sebebiyle,
haklarında yürütülecek disiplin soruşturması
Başkan, disiplin kovuşturması Genel Kurul
tarafından bu Kanun hükümleri uyarınca yapılır.”

“(3) Başkan, ihbar veya şikâyetle ilgili
olarak, doğrudan veya yaptırdığı inceleme
sonucuna göre soruşturma açılmasına yer
olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar
verir. Soruşturma açılmasına karar vermesi
halinde üyeler arasından, üç kişilik bir
soruşturma kurulu görevlendirir. Soruşturma
kuruluna, yaşça büyük olan üye başkanlık eder.”

“6) Başkan, soruşturma sonucunu ilgiliye
yazılı olarak bildirir ve dosyayı kovuşturma
işlemlerinin yürütülmesi için Genel Kurula
sunar. Genel Kurul kovuşturma aşamasına
ilişkin olarak bizzat veya vekili aracılığıyla
sözlü ya da yazılı savunmasını yapmak üzere
ilgiliye yedi günden az olmamak üzere süre
verir.”
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MADDE 41- 6087 sayılı Kanunun 33 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genel
Kurula” ibaresi “kararı veren daireyi numara
olarak izleyen daireye, üçüncü daire için ise
birinci daireye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 42- 6087 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel
Kurul” ibaresi “Başkan”, beşinci fıkrasında yer
alan “Genel Kurula” ibaresi “Başkana”,
dokuzuncu fıkrasında yer alan “Genel Kurulca”
ibaresi “Başkan tarafından”, onuncu fıkrasında
yer alan “Kurul tarafından” ibaresi “Başkan
tarafından” şeklinde değiştirilmiş; ikinci
fıkrasında yer alan “işi Genel Kurula
götürmeden önce” ibaresi madde metninden
çıkarılmış ve üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başkan, ihbar veya şikâyeti doğrudan
ya da inceleme yaptırdıktan sonra soruşturma
açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma
açılmasına karar verir. Soruşturma açılmasına
karar veren Başkan, üyeler arasından, üç kişilik
bir soruşturma kurulu görevlendirir. Soruşturma
kuruluna, yaşça büyük olan üye başkanlık eder.”

“(6) Başkan, soruşturma sonucunu ilgiliye
yazılı olarak bildirir ve yedi günden az olmamak
üzere tayin edeceği süre içinde kovuşturma
aşamasına ilişkin olarak, bizzat veya vekili
aracılığıyla yazılı savunmasını vermeye davet
eder.”

“(7) Başkan, disiplin kovuşturması kapsa-
mında, hazırlanmış olan disiplin soruşturması
dosyası ve raporu ile yazılı savunma verilmişse
bu savunmayı inceler ve tüm evrak kapsamını
gözönüne alarak;

a) İsnat olunan hâl ve hareketi sabit
görmezse dosyanın işlemden kaldırılmasına,

b) İsnat olunan hâl ve hareketi sabit görürse
eyleme uyan disiplin cezasına, 

karar verir.”
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MADDE 40- 6087 sayılı Kanunun 38 inci
maddesinin birinci, üçüncü, beşinci ve onuncu
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurulun seçimle gelen üyelerinin
görevleriyle ilgili suçları ile kişisel suçları
hakkındaki soruşturma izni işlemleri Başkan,
kovuşturma izni işlemleri Genel Kurul
tarafından, kovuşturma açılması kararı ve
kovuşturma mercilerinin belirlenmesi ise
gösterilen yetkili merciler tarafından bu Kanun
hükümleri uyarınca yapılır.” 

“(3) Başkan suç ihbar veya şikâyetini
doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra
soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da
soruşturma açılmasına karar verir. Soruşturma
açılmasına karar vermesi hâlinde, üyeler
arasından, üç kişilik bir soruşturma kurulu seçer.
Soruşturma kuruluna yaşça büyük olan
başkanlık eder.”

“(5) Soruşturma kurulu, soruşturmayı
tamamladıktan sonra kovuşturma açılmasına yer
olup olmadığı hakkındaki kanaatini belirten bir
rapor hazırlayarak, rapor ve eklerini Genel
Kurula sunulmak üzere Başkana verir.”

“(10) Kurulun seçimle gelen üyelerinin,
Kurul üyesi olmadan önceki suç teşkil eden
eylemlerinden dolayı soruşturma yapılması ve
kovuşturma izni verilmesi işlemleri, bulunduğu
aşamadan itibaren bu madde hükümlerine göre
yürütülür.”

MADDE 41- 6087 sayılı Kanunun 39 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.  

“c) Genel Kurul toplantılarına, Başkan ve
hakkında işlem yapılan üye katılamaz; soruş-
turma kurulu üyeleri toplantıya katılır ancak oy
kullanamaz.”
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MADDE 43- 6087 sayılı Kanunun 37 nci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Disiplin cezasına ilişkin Başkan
kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu
yapılabilir.”

MADDE 44- 6087 sayılı Kanunun 38 inci
maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan
“işi Genel Kurula götürmeden önce” ibaresi
madde metninden çıkarılmış; beşinci fıkrasında
yer alan “Genel Kurula” ibaresi “Başkana”,
altıncı ve onuncu fıkralarında yer alan “Genel
Kurul” ibareleri “Başkan” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Kurulun seçimle gelen üyelerinin
görevleriyle ilgili suçları ile kişisel suçları
hakkındaki soruşturma ve kovuşturma izni
işlemleri Başkan tarafından yapılır.”

“(3) Başkan suç ihbar veya şikâyetini
doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra
soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da
soruşturma açılmasına karar verir. Soruşturma
açılmasına karar vermesi hâlinde, üyeler
arasından, üç kişilik bir soruşturma kurulu seçer.
Soruşturma kuruluna yaşça büyük olan
başkanlık eder.”

MADDE 45- 6087 sayılı Kanunun 39 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 42- 6087 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapan
Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları,
Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan
yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri
ve idari personelin Kuruldaki görevleri sona erer.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
Kurul Başkanvekili ve daire başkanlarının bu
görevleri ile Kurul üyelerinin dairelerdeki
görevleri sona erer.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren on gün içinde Başkan; 

a) Kurul üyelerinin, asıl ve tamamlayıcı
üye olarak görev yapacakları daireleri belirler. 

b) Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu
başkan yardımcıları ve genel sekreter yardımcı-
larını atar.

(4) Üyelerin görev yapacakları daireler
belirlendikten sonra on gün içinde Genel Kurul
tarafından; 

a) Daire başkanları ve başkanvekilinin
seçimi yapılır.
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MADDE 46- 6087 sayılı Kanunun 42 nci
maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hakimlik ve savcılık görevlerine tekrar
atanma 

MADDE 42 - (1) Kurulda görev yapan;
a) Genel Sekreter ve genel sekreter yardım-

cıları, istekleri veya Başkanın teklifi üzerine,
b) Tetkik hakimleri ile Kurul müfettişleri;

görev süresinin sona ermesi veya istekleri
üzerine ya da Başkanın teklifi üzerine.

Birinci Daire tarafından, müktesepleri
dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve
atanırlar.”

MADDE 47- 6087 sayılı Kanunun 45 inci
maddesinde yer alan “Kurul” ibaresi “Başkan”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 48- 6087 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapan
Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları,
Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan
yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri
ve idari personelin Kuruldaki görevleri sona erer.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
Kurul Başkanvekili ve daire başkanlarının bu
görevleri ile Kurul üyelerinin dairelerdeki
görevleri sona erer.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren on gün içinde Başkan;

a) Kurul üyelerinin, asıl ve tamamlayıcı
üye olarak görev yapacakları daireleri belirler.

b) Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu
başkan yardımcıları ve genel sekreter yardımcı-
larını atar.

(4) Üyelerin görev yapacakları daireler
belirlendikten sonra on gün içinde Genel Kurul
tarafından;

a) Daire başkanları ve başkanvekilinin
seçimi yapılır.
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b) Genel Sekreter adayları belirlenir.
(5) Genel Sekreter adayları belirlendikten

sonraki üç gün içinde Başkan tarafından Genel
Sekreter atanır.

(6) Kuruldaki görevleri sona eren Genel
Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş
Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan
yardımcıları, Kurul müfettişleri ve tetkik
hakimleri müktesepleri dikkate alınarak uygun
görülecek bir göreve atanırlar. 

(7) Kuruldaki görevleri sona eren idari
personel Adalet Bakanlığınca mükteseplerine
uygun bir göreve atanır.

(8) Kurul tarafından çıkarılan;
a) Genelgelerin tümü bu Kanunun

yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.
b) Yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan

hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
(9) Kurul idari personeli için yapılacak

atamalarda, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununda yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

(10) Kurul üyelerinin görev yapacakları
dairelerin belirlenmesinden sonra, Kanunun 9
uncu maddesiyle daireler arasında yapılan görev
değişikliğine uygun olarak daireler, ellerindeki
işleri en geç bir hafta içinde görevli daireye
devreder. Görevli daire, kendisine devredilen
işleri, bulunduğu aşamadan itibaren yürütür ve
sonuçlandırır.”

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanunla
Kurul üyelik seçimlerine ilişkin yapılan
değişiklik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren yapılacak seçimlerde uygulanır.”

MADDE 43- 30/3/2011 tarihli ve 6216
sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 7 nci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“kurullarınca” ibaresinden sonra gelmek üzere
“kıdemi en az altı yıl olan” ibaresi eklenmiş,
üçüncü fıkrasında yer alan “üç adaya” ibaresi
“bir adaya” şeklinde değiştirilmiştir. 
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b) Genel Sekreter adayları belirlenir.
(5) Genel Sekreter adayları belirlendikten

sonraki üç gün içinde Başkan tarafından Genel
Sekreter atanır.

(6) Kuruldaki görevleri sona eren Genel
Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş
Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan
yardımcıları, Kurul müfettişleri ve tetkik
hakimleri müktesepleri dikkate alınarak uygun
görülecek bir göreve atanırlar.

(7) Kuruldaki görevleri sona eren idari
personel Adalet Bakanlığınca mükteseplerine
uygun bir göreve atanır.

(8) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
Kurul tarafından çıkarılan yönetmelik ve
genelgelerin tamamı yürürlükten kalkar.”

MADDE 49- 30/3/2011 tarihli ve 6216
sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 7 nci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“kurullarınca” ibaresinden sonra gelmek üzere
“kıdemi en az altı yıl olan” ibaresi eklenmiş,
üçüncü fıkrasında yer alan “üç adaya” ibaresi
“bir adaya” şeklinde değiştirilmiştir.



(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)(Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 
77 Milletvekilinin Teklifi)

MADDE 44- Ekli (1) ve (2) sayılı listede
yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983
tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvelin
Türkiye Adalet Akademisine ait bölümünden
çıkarılmış ve ekli (3) ve (4) sayılı listede yer
alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı
cetvelin Türkiye Adalet Akademisine ait
bölümüne; (5) ve (6) sayılı listede yer alan
kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı
cetvelin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna
ait bölümüne, (7) sayılı listede yer alan kadrolar
ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Adalet
Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 45- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 46- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
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MADDE 50- Ekli (1) ve (2) sayılı listede
yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı
cetvelin Türkiye Adalet Akademisine ait
bölümünden çıkarılmış ve ekli (3) ve (4) sayılı
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
ve (II) sayılı cetvelin Türkiye Adalet
Akademisine ait bölümüne; (5) ve (6) sayılı
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
ve (II) sayılı cetvelin Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kuruluna ait bölümüne, (7) sayılı listede
yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı
cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne
eklenmiştir.

MADDE 51- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer. 

MADDE 52- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
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