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Fatih Laçingil (3/287) (S. Sayısı 

Fayık Güngörmez (3/288) (S. Sayısı 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

22 Şubat 1983 Sah 

547) ve 

549), 

Haklarındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesi
ne dair Adalet Komisyonu raporları ile; 

Petrol işler Genel Müdürlüğü (Petrol Dairesi 
Başkanlığı) 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976 Bütçe Yılları Kesinhesap Kanun Tasarıları 
(1/474, 1/475, 1/476, 1/477, 1/478, 1/479, 1/480, 
1/481) (S. Sayısı : 545) ve 

Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile 
Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı. (1/483) (S. Sayı
sı : 546), 

Kabul olundu. 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 16.15' 
te son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmıay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN <K. K. K. ve Milî Güvenlik Konseyi Üyesii) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Mîllî GüvenlCk Konseyli Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî GüvenıMk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Go, K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 132 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/262) (S. Sayısı : 
548) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre Hâkimler ve 
Savcılar Kanunu Tasarısının görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı, Konseyi
mizin 22.4.1982 tarihli 102 nci Birleşiminde ele alın
mış; ancak bu Kanunun, yeni Anayasada yer alacak 
yargıyla ilgili hükümler doğrultusunda hazırlanması-

(1) 548 S, Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

nın uygun olacağı sonucuna varıldığından, ivedilik 
arz eden bazı maddeleri ayrılarak, «2556 sayılı Hâ
kimler Adıyla, Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun» adı altında kabul edilmişti. 

Bu kez, 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının yargıyla ilgili hükümleri de göz önünde 
bulundurularak, tasarının tamamı, kod bir kanun 
olarak, Komisyonca yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonun raporu ve yeniden düzenlenmiş ol
duğu metin 548 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve il
gililer yerlerini almışlardır. 
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Şimdi, kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme 
açıyorum ve ilk sözü, Komisyon Başkanının bir di
yeceği varsa, ona bırakıyorum. 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, çok kısa maruzatta bulunacağım, 

Yüksek malumları bulunduğu üzere, 1924 Anaya
sasının mahkeme bağımsızlığı, hâkim ve savcı temi
natı, hâkim ve savcıların mesleğe alınmaları ve de
netimleriyle ilgili 2556 sayılı Kanun, 1934 yılında 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bilahara, 1961 Ana
yasası mahkeme bağımsızlığı, hâkim ve savcı temi
natı ilkelerini bir başka şekilde değerlendirmiş oldu
ğu için, 2556 sayılı Kanunda, muhtelif tarihlerde de
ğişiklikler yapılmıştır. 

Yüksek malumları bulunduğu üzere, Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun çıkması, özellikle Danıştay ve 
idarî yargı müesseselerinin gelmesi nedeniyle, aynı 
yasayı, bundan 7 - 8 ay önce 2661 sayılı Kanunla yir
minci maddesini değiştirerek yürürlüğe koymuş bulun
maktayız. 

Ancak, yine yüksek malumları olduğu üzere, 1982 
Anayasası 138 inci maddesinde, mahkeme bağımsız
lığı; 139 uncu maddesinde ,hâkim ve savcıların mes
leğe alınmaları, atanmaları, meslekte yükselmeleri, 
disiplin cezası almaları, meslekten uzaklaştırılmaları 
konularında yeni ilkeler getirmiş bulunmaktadır. Zaten, 
hâkimlik ve savcılık mesleğine alınacak kişilerde 
aranacak koşullar, Anayasanın başlangıç bölümünde 
de yer almış bulunmaktadır. 

Yine, Anayasanın 144 üncü maddesinde, hâkim 
ve savcıların denetime tabi tutulacakları hükmü de 
düzenlenmiş bulunduğundan, bu konuları da içere
cek biçimde yüksek huzurunuza kadar Hâkimler ve 
Savcılar Kanunu getirilmiş bulunmaktadır. 

Hükümetimiz, 1982 Anayasası çıkmadan evvel, 
16 Ekim 1981 tarihinde, bu konuyu gündeme getir
miş, sadece 2556 sayılı Kanunun 31 maddesini de
ğiştirmekle yetinmiş idi. Sonra, 22.4.1982 tarihinde
ki müzakerelerde yeni Anayasanın çıkacağı, yeni 
Anayasanın ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda yeni 
bir Hâkimler ve Savcılar Kanunu yapılması ihtiyacı 
ortaya konduğundan, konu gündemde bırakılmış ve 
özellikle Anayasanın bu ışığı altında hâkimlik ve sav
cılık mesleğinin prensipleri; mahkemelerin bağımsız
lığı; hâkim ve savcıların mesleğe alınmaları, yüksel
meleri; meslekte ilerlemeleri veya meslenten uzaklaş

tırılmaları ve özellikle denetimleri konusunda, 129 
maddeden ibaret yepyeni bir tasarı yüksek huzurunu
za kadar gelmiş bulunmaktadır. 

Bendeniz geliş nedenini kısaca arz ettim. 129 mad
denin her biri okunduğunda, arzu buyurulduğu tak
dirde ayrı ayrı izahat verilecektir. Özellikle, tatbi
katta bulunan 12556 sayılı Kanun, idarî yargı siste
minin olmadığı bir dönemde çıktığı için, yeni gelen 
tasarıda idarî yangıya da yer verilmek suretiyle, yine 
hâkimlerin aylıkları, ödenekleri, tazminatları da yeni 
baştan düzenlenmek koşuluyla yüksek huzurunuza 
kadar ıgelmiş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
iBAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Adalet Bakanımızın burada bir yazılı met

ni var, Acaba bunu tümü üzerindeki görüşmeler sı
rasında mı, maddelere geçildiği zaman mı ifade ede
ceksiniz? 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Mü
saade ederseniz şimdi arz edeyim. 

BAŞKAN — »Buyurun. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sayın 

Cumhurbaşkanım ve Sayın Konsey üyeleri; 1961 
Anayasasının 134 üncü maddesinde, hâkimlerin nite
likleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve öde
nekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev 
yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, 
haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disip
lin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili suçlarindan 
dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanmalarına 
karar, verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suç
luluk ve yetersizlik halleri ve diğer özlük işlerinin 
mahkemelerin bağımsızlığı esaslarına göre kanunla 
düzenleneceği hükme bağlanmıştı, 

(Diğer taraftan, aynı Anayasanın geçici hükümle
rine, göre, sözü edilen fou tasarının hazırlanarak 6 
ay içerisinde Yasama 'Meclislerine sunularak kanun
laşması öngörülmüştü. 

Aradan geçen 22 yıllık bir süreye rağmen Ana
yasanın amir hükmü yerine getirilmemiş ve kanun çı
karılmamıştır. 

Her konuda olduğu gibi, yaşam görevini de en 
üst düzeyde yerine getiren Millî Güvenlik Konseyi
miz, ilk günden itibaren Bakanlığımızca hazırlanan 
kanun tasarılarını da ele almış ve bu zamana ka
dar bunlardan 40'ı aşkın tasarıyı görüşerek kabul et
miştir. 
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Kabul edilen ve konumuzla ilgisi bulunan: 
1. 13.5.1981 tarih ve 2461 sayılı Kanunla, Hâ

kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu oluşturmuş; bu 
suretle meslektaşlar arasındaki eşitsizliği, farklı uy
gulamayı ortadan kaldırarak adlî ve idarî yargıya 
mensup hâkimleri aynı kurula bağlamıştır. 

2. Yine 2461 sayılı Kanunla 2556 sayılı Hâkim
ler Kanununun acele çözümlenmesi gereken madde
lerini düzenleyerek, doğacak boşlukları zamanında 
gidermiş bulunmaktadır. 

3. 13.5.1981 tarih ve 2462 sayılı Kanunla, 2556 
sayılı Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve bu Kanuna Üç Ek Madde İlavesine 
Dair Kanun Tasarısı kabul edilmiştir. 

Bu düzenleme ile, hâkimlik ve savcılık teminatı, 
mahkemelerin bağımsızlığı gibi Anayasada yer alan 
yargının genel hükümlerine ilişkin düzenlemeler, ilk 
defa Hâkimler ve Savcılar Kanununa aktarılmıştır. 

4. Bu 'konuda en büyük değişiklik 22.4.1982 ta
rih ve 2661 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiştir. 

Bu defa tasarı metnine alınan; adaylığa alınma 
şartları, adaylık süresi, adaylık içinde göreve son 
verme, mesleğe kabul, hâkimlik ve savcılık mesleği, 
sınıflar, üst mercilerce verilecek siciller, Yargıtay ve 
Danıştayca verilecek notlar, gözetim ve denetim hak
kı, görevden uzaklaştırma, adlî ve idarî yargı ada
let komisyonlarının kuruluşu ve görevleri, tanımlar, 
hâkim ve savcılara ait cetveller, yeni (bir anlayış 
ve kalbul içinde yeniden düzenlenmiştir. 

Hâkimler ve Savcılar Kanununda yapılan bu dü
zenlemeye paralel olarak 'bu Kanunun kapsamı için
de yer alan idarî yargı ile ilgili 2576 sayılı Kanunla 
ülkemizde ilk defa Bölge idare Mahkemeleri, İda
re Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu 
ve Görevleri Hakkında Kanun kabul edilmiş ve bu 
düzenlemeye uygun olarak 2575 sayılı Danıştay Ka
nunu yürürlüğe konulmuştur. 

Adalet Bakanlığı 19 uncu yüzyılda kurulan bir 
Bakanlıktır. Zaman süreci içinde görevlerinde büyük 
artışlar meydana gelmiş ve sırasıyla, 1452, 2556, 
3408, 4358, 4653, 4664, 107, 108, 2253 ve 2659 sa
yılı kanunlarla Bakanlık bünyesine yeni kurum ve 
kuruluşlar ilave edilmiştir. 

Hâkimler Kanunu yönünden ise Cumhuriyetin 
ilanından sonra gelişme şu şekilde cereyan etmiş
tir: 

1. İlk Hâkimler Kanunu 3 Mart 1926 yılında 
kabul edilmiş ve 766 sayılı Kanunla yürürlüğe gir
miştir. 

2. 766 sayılı Kanun ihtiyaçları karşılayamayacak 
bir düzeye gelince kanun yeniden ele alınmış ve 4 
Temmuz 1934 tarihinde kabul edilen 2556 sayılı Hâ
kimler Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

Aradan geçen zaman süreci içinde bu Kanun da 
ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiştir. Buna rağ
men köklü değişikliğe gidilmemiş, kanunun bazı mad
delerinde değişiklik yapılmak suretiyle meselelerin üs
tesinden gelinmeye çalışılmıştır. 

1961 yılından sonra Anayasada kabul edilen esas
lara uygun olarak meslek ikiye ayrılmış ve çıkarılan 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu ile hâ
kimlerin tüm özlük işleri bu kurula, savcıların özlük 
işleri ise Bakanlıkla birlikte görev yapan Yüksek 
Savcılar Kuruluna verilmiştir. Yukarıda da işaret 
edildiği gibi bu konuda Anayasanın emri yerine ge
tirilmemiş, yeni ve köklü bir düzenlemeye gidilme
miştir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun malî hükümleri 1970 yılında 
yürürlüğe girmiş, sonraki yıllarda personel hukukun
da yeni esaslar benimsenmiştir. 

12 Eylül 1980 tarihinden sonra Bakanlığımız bu 
görevi yerine getirmek için derhal harekete geçmiş 
ve hazırladığı tasarıyı 16 Ekim 1981 tarihinde Yüce 
Konseye sunmuştur. 

Konseyimiz, yukarıda da işaret edildiği gibi âcil 
çözüm bekleyen konularda düzenlemeleri gerçekleş
tirmiş, tasarının bütününün Anayasadan sonra ele 
alınmasının daha yararlı olacağı düşüncesinde görüş 
'birliğine varmıştır. 

Tasarı 50 yıldan Iberi ihtiyaç duyulan, 23 yıldan 
beri de Anayasanın gereği ve çıkarılması lazım ge
len bir emrini yerine getirmektedir. 

Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kabul 
ettiği esaslar, 12 Eylül 1980 tarihinden sonra çıkarı
lan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 
Yargıtay Kanunu, Danıştay Kanunu, Bölge idare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahke
melerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, 
Devlet 'Memurları Kanunu ve Hâkimler ve Savcılar 
Kanununda yapılan değişikliklere, kabul edilen pren
siplere uygun olarak hazırlanmıştır. 

Huzurunuzda bulunan tasarının maddelerinin in
celenmesinden de anlaşılacağı üzere, hâkim ve savcıların 
adaylığa atanmadan başlayarak, staj dönemi içinde, 
görevlerinin devamı sırasında, mesleğin hususiyetin
den doğan birtakım ayrıcalıkları bulunmaktadır. Bun
ları da özetle şu şekilde sıralamam mümkündür : 
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1. Devlet memurluğuna atamada altı aylık ha
pis cezası engel kabul edilmiş iken, hâkim ve sav
cılar için bu süre üç ayla sınırlandırılmıştır. 

2. Adaylığa atamada, yazılı imtihan ve mülaka
tın yanı sıra, staj sonunda başarı gösterenlerin dosya
ları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca incele
nerek mesleğe kabule engel halleri bulunup bulunma
dığı ayrıca değerlendirilmektedir, 

Diğer taraftan, hemen sevk edeceğimiz «Staj Aka
demileri Kanun Tasarısı» da bunların ötesinde staj
dan, sonra da mesleğe girişte ayrı bir imtihan yapıl
masını öngörmüştür. 

3. Meslekte, 'kademe ilerlemeleri,, derece yüksel
meleri maddî delillere dayandırılmaktadır. Mesela, 
Yargıtay ve Danıştayda incelenen dosyalarından do
layı % 50 başarı sağlayamayan hâkim ve savcılar 
terfi edememektedirler. 

4. Devlet Memurları Kanununda bulunan disip
lin cezalarına ilaveten, hâkim ve savcılar için dere
ce yükselmesinin durdurulması ve yer değiştirme ce
zaları gibi sonucu son derece etkili disiplin cezaları 
da mevcuttur. 

5. Meslekten çıkarma cezası, sadece ceza mah
kûmiyetine bağlı olmayıp, mahkûmiyet olmasa dahi, 
eylemin mesleğin şeref ve itibarını zedeleyici nite
likte ıgörülmesi halinde de verilmektedir. Nitekim son 
Ibeş yıl içinde 25 hâkim ve savcı yetkili kurullarca 
meslekten çıkarılmıştır. 

6. Görevden uzaklaştırma yönünden de farklılık 
vardır. Sonunda takipsizlik, meni muhakeme veya 
beraat kararı verilmiş olsa dahi, o eylemden dolayı 
disiplin cezası verildiği takdirde, ilgilinin maaşından 
kesilmiş olan meblağın iadesi söz konusu olmamak
tadır. Bu hüküm, yukarıda da belirtildiği gibi, Dev
let Memurları Kanununda mevcut değildir. 

7. Hâkim ve savcıların, bilindiği gibi, kanunlar
la verilmiş görevler ayrık olmak üzere, özel veya res
mî başka bir iş yapmaları da mümkün değildir. 

Tasarıda, mesai yönünden, genelde, Devlet Me
murları Kanununa atıf yapılmışsa da uygulama hiç 
de bu yolda cereyan etmemektedir. 

3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakemesine iliş
kin Kanun, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne Dair Kanun, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun ek 1 inci maddesinde sayılan suçlara ilişkin 
eylemler, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev ala
nına giren suçlar ve bunun gibi pek çok suçun me

sai saatleri dışında, Cumartesi, Pazar ve bayram 
günlerinde kovuşturma ve soruşturması yapılmakta, 
kesinlikle mesai saatlerine itibar edilmemektedir. 

Buna karşılık, hâkim ve savcılara fazla mesai 
verilmemekte, normal maaşlarıyla hu görevi şerefle 
yerine getirmektedirler, 

8. Meslek için tehlike arz eden hallerde, devlet 
memurlarına iş riski, normal mesai içerisinde bitiri
lemeyen görevler için işgüçlüğü, belli hir yerde ve 
görevde eleman (bulunmaması halinde de temininde 
güçlük zammı ödenmektedir. Hâkim ve savcılar bu 
yan ödemelerden de istifade etmemektedirler. 

9. Yargıya intikal eden iş sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Bir yıl içinde, ceza mahkemeleri 
1 200 000, hukuk mahkemeleri ise 1 600 000 davayı 
çözümlemek mecburiyetindedir. 

Kadro yönünden aşağıda arz edeceğim münhalle-
re rağmen, bu yıl kurduğumuz bilgisayarlardan al
dığımız sonuca göre, 1982 yılının ilk sekiz ayında 
sonuçlandırılan dava sayısı % 81,08'i bulmuştur, 

10. Bugün için sıkıyönetim mahkemeleri, As
kerî Yargıtayda çalışanlar dahil, faal hâkim sayısı 3 387' 
dir. Şu anda Askerî Yangıtay ve sıkıyönetim mahke
melerinde toplam 141 savcı, 185 hâkim çalışmakta
dır. Son olarak Askerî Yargıtaydan ayrıca 15 tetkik 
hâkiminin daha görevlendirilmesi için istem gelmiş
tir. 

'Bu arada, iş sayısı itibariyle âcil olarak açılması 
gereken mahkemeler için de 408 hâkim, 130 savcıya 
ihtiyaç vardır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri; tasarısı halen Da
nışma Meclisi gündeminde bulunmaktadır. Sıkıyö
netimin kaldırılmasından sonra bu mahkemeler daimî 
olarak görev yapacaklardır. Bu mahkemeler için de 
toplam hâkim ve savcı ihtiyacı 128 olarak hesap 
edilmiştir. 

Katkılarınızla Türk Milleti adına yargı yetkisini 
yerine getiren hâkim ve savcıların özlük hakları ana
yasal teminata kavuşturulacak ve ihtiyaç duyulan 
maddeler düzenlenmiş olacaktır. 

Her zaman olduğu gibi, tasarının Millî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonunda görüşülmesi sırasın
da daha iyi bir düzenlemeye gidilmiş, gerçekçi, tu
tarlı maddeler oluşturulmuştur. 

Maddelere geçildiğinde, bilhassa daha önce Yü
ce Konseyinizce kabul edilen ve halen yürürlükte 
bulunan kanunlara sadık kalınarak bazı değişiklik 
önerilerimiz olacaktır. 
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Takdir Yüce Konseyinizindir. 
Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim^ 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yoktur., 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

'BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; 
a) Adlî ve idarî yangı hâkim ve savcılarının ni

teliklerini, atanmalarını, hak ve ödevlerini, aylık ve 
ödeneklerini, meslekte ilerlemelerini, görevlerinin ve 
görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştiril
mesini, haklarında disiplin kovuşturması açılmasını ve 
disiplin cezası verilmesini, görevleriyle ilgili veya 
görevleri sırasında işledikleri veya kişisel suçlarından 
dolayı soruşturma yapılmasını ve yargılanmalarına 
karar verilmesini, meslekten çıkarılmayı gerektiren 
suçluluk veya yetersizlik hallerini, meslek içi eğitim
lerini ve diğer özlük işlerini, 

ib) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay 
Başkan ve üyelerinin aylık ve ödenekleri ile diğer 
malî, sosyal hak ve yardımlarını, 

Düzenlemektir. 
BAŞKAN — Yalnız, maddeden /biz geçen sefer, 

«kişisel»i silmiştik. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu 'Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, kişisel suç da müsaadeye tabi, 
diye düşünmüştük. Sonra, kişisel suçtan dolayı Ada
let Bakanlığının müsaadesine ihtiyaç yok, dedik, Ama 
ilerideki maddelerde Adalet «Bakanlığının müsaade
sine ihtiyaç olmamasına rağmen, bir hâkimin suç iş
lemesi halinde nerede yargılanacağını ifade ediyor 
burada. 

ıBAŞKAN — O bakımdan koydunuz. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim, o bakımdan koyduk. 

Yani bir hâkime suç işlediği zaman normal usu
le tabi olmayacak, ağır ceza mahkemesinin bulundu
ğu yerdeki ağır ceza savcısı 'bu konuda görevli ola
cak. O bakımdan koyma ihtiyacını duyduk. 

Zaten mevcut Hâkimler Kanunu da böyle. Ayrı
ca, kişisel suçlarda Adalet 'Bakanlığının izni yok; 
böyle bir müessese de yok. 

Görevden doğan veya görev sırasında işlemiş ol
dukları suçlarda müsaadeye tabiler de, kişisel suç
larda müsaadeye tabi değiller. Buyurmuştunuz ki, Ada
let Bakanlığı kişisel* suçlarında da nerede yargılana
caklarını tespit etsin. Ama sonraki düşüncemizde 
Adalet Bakanlığının nerede yargılanacaklarını bila-
'hara tespit etmesi, tabiî hâkim kavramı ile bağdaşma
dığı için, her hâkim suç işlediği zaman nerede yar
gılanacağını bu yasanın içinde bulacaktır. O neden
le köydük. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz. 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, adlî yargı hâkim ve 

Cumhuriyet savcıları ile idarî yargı hâkim ve savcı
ları 'hakkında uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Baş
kan ve üyeleri de 1 inci maddenin (b) bendinde sa
yılan özlük halkları bakımından bu Kanun hüküm
lerine tabidirler. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur, 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okuyunuz. 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Hâkim : 
1. Adlî yangıda : Mahkeme başkan ve üyeleri

ni, hâkimleri, Yargıtay tetkik hâkimleri ile Adalet 
Bakanlığı merkez kuruluşunda görevli hâkimleri, 

2. İdarî yargıda : Mahkeme başkan ve üyele
rini, hâkimleri, Danıştay tetkik hâkimleri ile Adalet 
Bakanlığı merkez kuruluşunda görevli hâkimleri, 

b) Savcı 
1. Adlî yargıda : Cumhuriyet savcılarım, Cum

huriyet savcı başyardımcılarını, Cumhuriyet savcı 
yardımcılarını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Baş-
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yardımcısını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardım- j 
cilan ile Adalet (Bakanlığı merkez kuruluşunda gö
revli saivcıları, 

2. İdarî yargıda : Danıştay savcıları ile Adalet 
Bakanlığı merkez kuruluşunda görevli savcıları, 

İfade eder, 
BAŞKAN — Evvelce okuduğumuz madde ile 

bunun arasında bir değişiklik var mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
yok. 

BAŞKAN — (a) fıkrasının 1 nolu bendinde eski
den «Mahkeme başkanı ve üyelerini, hâkimleri, Yar
gıtay tetkik üyeleriyle hâkimlerini, Yargıtay tetkik 
hâkim ve Bakanlık tetkik hâkimini» diyorduk. Şimdi 
burada, «merkez kuruluşunda görevli hâkimleri» de
dik. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
eskiden Hükümetten gelen metinde Adalet Başkan
lığında sadece tetkik hâkimi var idi. Bılahara gele
cek maddelerde sadece tetkik hâkimi yok, onların 
isimleri değişti. Değişince, ister istemez «tetkik hâ-
'kiırii» ta'biı'irii ka'Kdırdık, sadece «hâkimler» deyimini 
kullandık. 

Çünkü şöyle: Adalet Bakanlığı merkez teşkilatın
da tetkik hâkimi, müşavir tetkik hâkimi, baş müşa
vir tetkik hâkimi... 

BAŞKAN — Hepsi tetkik hâkimi ama. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet, 
onun için kullandık onu; «hâkim» kelimesi hepsini I 
kapsıyor; genel müdür yardımcısı, müsteşar yardım
cısı, müsteşar,, hepsi hâkim sınıfından olduğu için, 
bu defa tek tek saymayalım, «hâkimleri» deyimi ile 
yetinelim tiedik. 

BAŞKAN — «Yok» dediniz de, evvelce okuduğu
nuzla şimdiki arasında fark var. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- I 
KAYNAK ((Adalet Komisyonu Başkanı) — Ben bu 
açıdan söyledim, yoksa temelde yok; ama geçen de

fa hepsinin sıfatları ayrı ayrı idi; bu defa, «hâkim
leri» deyimini kullanmış olmakla müsteşar, yardım
cısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve diğer | 
tetkik hâkimlerinin tümünü almış oluyor kapsamı
na. 

BAŞKAN — 2 nci bentte de var, idarî yargıda, 
«...hâkimi ile, Adalet Bakanlığı merkez kuruluşun
daki görevli hâkimleri» diyor. I 
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Halbuki o eskiden yalnız «tetkik hâkimleri» idi. 
Bu, bu şekilde değiştirilmiş. 

1 inci sınıftan aşağı hiç hâkim yok mudur Ada
let Bakanlığında? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tetkik hâkimi var Sayın Cum
hurbaşkanım, hepsini kapsıyor. 

BAŞKAN — Hepsini kapsıyor «hâkimleri» de
yince. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bu, 2661 sayılı Kanunun ek 7 
nci maddesiyle düzenlenen şey; bir sorunumuz yok 
bunda. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Sayın Cum
hurbaşkanım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Geçen sefer 

yaptığımız görüşmelerde hâkimin yapacağı görevlerle 
ilgili, kendisinin diğer şahıslardan farkı olduğunu, 
diğer devlet memurlarından mutlaka farklı muame
leye ta'bi tutulması gerektiğini, kendisinin teminatı ol
duğunu ve bu hizmeti Adliye Bakanlığındaki tetkik 
hâkimlerinin de icap ederse, bir mahkemede, veya 
herhangi nedenle bir yere gidip bu konuda tetkik 
yapabileceğini 'belirtmiştik. 

Bu nedenlerle biz bundan evvelkinde yazıldığı ' 
şekilde, «bakanlık tetkik hâkimi» ifadesini kullanmış
tık ve «merkez kuruluşundaki görevli» lafını bunun 
yüzünden çıkarmıştık. Halbuki şimdi merkez kuru-
luşurida görevli herkesi «hâkim» diye değerlendirir
sek, o takdirde ilk konuştuklarımızdan farklı birçok 
kimseler de bu görevin içerisine girer gibi geldi bize, 
ondan herhalde. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, evvelce 
takdim ettiğimiz metinde, savcı ifadesine, tarifine 
uygun olarak getirilmişti. Adalet Bakanlığının mer
kez kuruluşuna atanan hâkimler,. savcı statüsündeki 
hâkimlerdir. 2661 sayılı Kanunla, daha evvel kabul 
ödilen düzenleme ile hâkim, doğrudan doğruya hâ
kimlik vasfıyla Adalet Bakanlığına gelebilecek; daire 
başkanlığına, tetkik hâkimliğine, genel müdürlüğe, 
genel müdür yardımcılığına gelebilecek. Bu sadece 
bir tarif maddesidir ve dikkat buyurursanız, evvelki 
savcı tarifi ile hakim tarifi arasında çelişki vardı, onu 
gidermek için düzenlenmiştir. Adalet Bakanlığı mer
kez kuruluşundaki tüm görevlere hâkimler de savcı
lar da atanabileceklerdir; yani savcılık görevinden de 
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hâkimlik görevinden de atanabileceklerdir. Bu onu 
ifade etmektedir. 

BAŞKAN — Hâkimleri, adlî yargı ve idarî yargı 
olarak ayırdık; savcıları da adlî yargı ve idarî yargı 
olarak ayırdık. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Burada 
'bir kelime var; eski metinde, «Adalet Bakanlığı tet
kik hâkimi» deyimi var, yenisinde «Adalet Bakan
lığı merkez kuruşundaki tetkik hâkimliği».. 

'BAŞKAN — «Adalet Bakanlığı tetkik hâkimi» 
yok, «kuruluşundaki hâkim».. 

Eski kanunda nasıldı? 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Cumhurbaş
kanım 80 nci madde şöyle diyor: «Hâkim: Adlî yar
gıda; mahkeme başkanı ve üyeleri ile hâkimlerini, 
Yargıtay tetkik hâkimini ve Bakanlık tetkik hâki
mini. 

İdarî yargıda mahkeme başkanı ve üyeleri ile 
'hâkimlerini, Danıştay tetkik hâkimleri ve Bakanlık 
tetkik hâkimlerini, 

Savcı: Adlî yargıda; Cumhuriyet savcısı, Cum
huriyet savcı başyardımcısı, Cumhuriyet savcı yar
dımcısı, Cumhuriyet başsavcı başyardımcısı, Cumhu
riyet başsavcı yardımcısı ile adalet hizmetlerindeki 
idarî görevlerde çalışan savcılar. 

İdarî yargıda: Danıştay savcısı ile adalet hizmet
lerindeki idarî görevlerde çalışan savcıları ifade eder.» 

BAŞKAN — Niye değiştirmek lüzumunu hisset
tik? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Cumhurbaş
kanım. 

Komisyonun çok değerli üyesi İsmet Beyin de 
ifade ettiği gibi, Bakanlıkta görev yapan tetkik hâ
kimleri de hâkim ve savcı sınıfına dahildir. Bakanlık 
ta tetkik hâkimleri dışında genel müdür yardımcıları 
var ve bunlar da hâkim sınıfına dahil. Müstakil ge
nel müdürlükler var; bunlar da hâkim sınıfına dahil. 
Teftiş kurulu başkanı var; bu da hâkim sınıfına da
hil. Müfettişler var, hâkini sınıfına dahil. Genel mü
dür, genel müdür yardımcıları, müsteşar yardımcıla
rı ve müsteşar; bunlarda ta Cumhuriyetin ilk anın
dan itibaren hâkimlik ve savcılık sınıfına dahil. Eğer 
biz burada sadece tetkik hâkimi unvanını muha
faza edersek, sanki Bakanlıkta çalışan tetkik hâkim
leri, hâkimler Kanununa ve bu cetvele dahil imiş de, 
diğerleri dahil değilmiş gibi bir görünüm ile ta 1926' 

dan beri devam eden ve gerekçesi 1926 yılında çı
karılan 766 sayılı Kanun'da yer alan bu görünümden 
uzaklaşmış oluruz. 

Halbuki, arkadaşlarımızın «görevli hâkimi» ola
rak düzenlemesi, Bakanlıkta çalışan meslek mensup
ları hâkim ve savcı sınıfı da dahil, bizim getirdiği
miz noksan bir düzenlemeyi daha iyi bir şekle dö
nüştürmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki, madem ki eski kanunda böy

le geçmiyordu, nasıl oluyordu da tetkik hâkimleri sta
tüsünde muamele görüyordu? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim efendim. 

Şimdi, her ne kadar tarif bu olmakla beraber 
Hâkimler Kanununun 17 ve 18 inci maddelerine bağ
lı cetvelleri de Yüce Konseyimiz tespit etti. 

BAŞKAN — Tabiî var, nasıl olsa gelecek onlar 
ileride. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Şimdi, Konseyimiz kabul edin
ce, cetvelde olan fakat tanımlamada olmayan bir du
rumla karşı karşıya geleceğiz. Tanımlama, cetveli 
kapsamayacak veya cetvel tanımlamayı kapsamayacak. 
O bakımdan, cetveli tanımlamaya uygun bir şekle 
getirdik, her ikisi arasında bir uyum sağlanmış oldu. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üruğ. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, şöyle bir 
tarifle karşı karşıya kalacağız : 

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında bulunan ve 
doğrudan doğruya genel işlerde görevlendirilmiş olan 
hâkimlerin Adalet Bakanlığıyla direkt bunlar gibi 
herhangi bir cezaî, disiplin ve idarî ilgisi de olamaz. 

Çünkü, mademki hâkim ve savcılara ait bir iştir, 
binaenaleyh bir genel müdür yardımcısı Adalet Ba
kanlığının idarî görevlerinden dolayı yaptığı bir ha« 
ta'dan veya kâbahattan dolayı Hâkimler Savcılar Ku
ruluna gider; Adalet Bakanının tek yetkisi yoktur 
Sayın Cumhurbaşkanım. Bu, böyle bir tefrik yara
tır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı 
hâkimleri deyimi zaten Anayasamıza geçmiş. 
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Onun için, Anayasamızın 159 uncu maddesinde, 
«Adalet Bakanlığının merkez kuruluşunda geçici ve
ya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcılar» 
denilmektedir; yani bundan merkez kuruluşunda ça
lışan hâkim ve savcılar kastedilmektedir. 

BAŞKAN — Ne denildiğini okur musunuz? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Adıalet 
Bakanlığının merkez kuruluşunda geçici veya sürek
li olarak çalıştırılacak hâkim ve savcıların muvafa-
'ka'tlarını alarak atama yetkisi Adalet Bakanına ait
tir.» 

BAŞKAN — O kadardır o ve atamayla ilgilidir. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yalnız 
«Merkez kuruluşundaki hâkim» tabiri, Anayasanın 
ifadesidir; o nedenle alındı. 

BAŞKAN — O başka. 
Şimdi Necdet paşanın dediğine ne diyelim? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Ona arzı 
cevap edeceğim. 

Adalet Bakanlığının merkez kuruluşunda bulunan 
hâkim ve sayalara, maalesef, Adalet Bakanının ceza 
verme yetkisi yok, hâkim ve savcı sınıfından olduk
ları için. Her şey rağmen maalesef yok. Ben bidayet
ten beri arz ediyorum; Adalet Bakanlığı, kendi kuru
luşunda bulunan hâkim ve savcılar üzerinde hiçbir 
tasarruf yetkisine sahip değildir, atamanın dışında. 
Hele hele bunlar, birinci sınıf hâkim ve savcı iseler, 
yani genel müdür ve daha yukarısı ise, tam doku
nulmazlıkları vardır. Diğerlerini Hâkimler ve Savcılar 
Kurulundan geçirmek veya istekte bulunmak koşu
luyla dışarıya atayabilir; ama birinci sınıf hâkim ve 
savcıları dışarıya atama olanağı da yoktur. 

BAŞKAN — Geçen sefer konuştuk atama mev
zuunu. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — örneğin, 
bir Adalet Bakanı, müsteşarı ile ters düşse, müsteşar 
Adalet Bakanlığının hâkim ve savcı sınıfından idarî 
kadroya geldiği için ve hâkim ve savcı statüsüne sa
hip olduklarından, dolayısıyla bunlara, haklarında 
Hâkim ve Savcılar Kurulunun kararı olmaksızın maa
lesef ne ceza verilebilir ne de haklarında soruşturma 
veya kovuşturma yapılabilir. 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığında bütün işler, 
hep mahkemeyle ilgili midir, hiç idarî bir iş yok mu
dur. 

KEMALETT1N ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Ada
let Bakanlığının temel genel müdürlüklerindeki iş
lemler tamamen büyük oranda adlî yargıyla ilgilidir. 

BAŞKAN — Tabiî, çoğu öyle. 
KEMALETT1N ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Mesela bir Ceza İşleri Genel 
Müdürlüğünü ele aldığımızda, Yargıtay incelemesin
den geçmeyen, fakat kesinleşen kararlarda bir yan
lışlık görüldüğü zaman Adalet Bakanlığı, Yargıtay 
nezdinde yazılı emre gitme hakkına haizdir. 

2. Bazı davaların açılabilmesi için Adalet Baka
nının izin vermesi gerekir; Yasama Organına haka
ret, hükümete hakaret vesaire gibi. 

3. Bir davanın, bir yerde görülmesi asayiş yö
nünden veya tarafların hayatî yönünden tehlike arz 
ediyorsa, dava nakli de yine Ceza İşleri Genel Mü
dürlüğümüzün Adalet Bakanlığı vasıtasıyla'Yargıtay a 
intikal ettirdiği işlerden olması nedeniyle bir nakli-
dava mevzubahistir. 

Bu tabiî ceza işleri yönünden çok daha uzayabilir. 
Hukuk işleri yönünden ise, özel hukuka ilişkin 

düzenlemeye bakar. Örneğin, Noterler Kanunu, İcra 
ve İflas Kanunu, Avukatlık Kanunu, kamu yararına 
bozma, nafaka işlerine ilişkin tüm işlemler ve yurt 
dışındaki nafaka ilişkileri Adalet Bakanlığı Hukuk 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.' 

Adlî Sicil ise, suç istatistiklerinin düzenlenmesi 
konusunda işlemler yapar. 

Bunun yanında Donatım ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı var, Meslek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
var, Eğitim İşleri Daire Başkanlığı var, levazım ko
nusu var, muhasebe konusu var, ayniyat konusu var. 
Elbetteki buralarda adlî sınıftan bir arkadaş çalıştır
maya gerek yoktur ve şu anda da bu tür arkadaşlar 
buralarda görev yapmamaktadırlar. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, Adalet Bakanı, diyelim ki bir 
genelge yayımladı, «Saat 09.00'da - veyahut mesai 
kaçta başlıyorsa - herkes işyerinde bulunacaktır. Gi
rerken, başka insan girmesin diye kart toplanacak
tır» diye bir usul koydu. Hâkim ve savcı sınıfından 
birisi bunu dinlemedi ve saat lG.0O'de işyerine geldi. 
Bakan, buna hiçbir şey söyleyemeyecek, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kuruluna gidecek, oraya yazacak, 
«Bu, saatinde işine gelmiyor, buna bir ceza verin» 
diyecek; buna göre böyle olacak değil mi? 
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Mahkemenin bağımsızlığı başka, hâkimin bağım
sızlığı başkadır. Bağımsız olan mahkeme midir, mah
kemede görevli hâkim midir, yoksa hâkimlik sıfatını. 
almış herkes midir? 

KEMALETT1N ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Cumhurbaş
kanım. 

Adalet Bakanının idareye ilişkin bir genelge yol
laması kanunen ve Anayasa gereğince hakkıdır ve 
buna hâkim ve savcı uymak mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Uyacak tabiî. 
KEMALETTİN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Uymadığı takdirde, biraz sonra 
huzurunuza gelecek disiplin yönünden ceza alacaktır. 

BAŞKAN — Kimden alacaktır? 
KEMALETTİN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Kuruldan alacaktır. 
BAŞKAN — Kuruldan alacaktır tabiî. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kurul 

ceza vermezse?.. 
BAŞKAN — Çünkü mahkeme değil Adalet Ba

kanlığı, bir idarî makamdır. 

KEMALETTİN ALİKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim efendim. 

Şimdi, bir kere Adalet Bakanlığı merkez kadro
sunda çalışan arkadaşlar yönünden tasarımızın 25 
inci maddesinde, «Bakanlık merkez kuruluşundaki 
hizmetlerde bulunanlar hakkında siciller dairenin üst
leri tarafından verilir» denilmektedir; yani benim 
hakkımda sicil verme yetkisi doğrudan doğruya Sa
yın Bakanındır. Ben, sicil alamadığım takdirde her
hangi bir şekilde yükselmem söz konusu değildir, 
terfi etmem söz konusu değildir, Yargıtaya seçilmem 
söz konusu değildir; keza idarî yargıdan bir arka
daş gelmişse, birinci sınıfa ayrılması ve Danıştaya 
gitmesi söz konusu değildir. Yani, sicil mekanizması, 
merkez kadro için, doğrudan doğruya üst mercilere 
verilmiştir. 

Diğer taraftan, gerek Anayasanın 159 uncu mad
desinin, gerekse 140 inci maddesinin son fıkrası şu 
hükmü taşıyor efendim; «Hâkim ve savcı olup da 
adalet hizmetlerindeki idarî görevlerde çalışanlar, hâ
kimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler.» 
Bu bir Anayasa hükmü efendim. «Bunlar, hâkimler 
ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve 
derecelendirilir ve hâkimlere ve savcılara tanınan her 
türlü haklardan yararlanırlar» denilmektedir. 

— 268 

23 , 2 , 1983 0 : 1 

Buna karşılık 159 uncu madde, yani Hâkim ve 
Savcılar Yüksek Kurulu maddesinde de biz, bu tür 
arkadaşlar hakkındaki disiplin cezası ve meslekten çı
kartma yetkisini, tamamen anayasal bir kuruluş olan 
Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kuruluna vermişiz. 
Ama bir Adalet Bakanı, bir arkadaşı derhal Adalet 
Bakanlığından uzaklaştırabilir. Bakanlığa getirme 
Adalet Bakanının tamamen kendi insiyatifi içerisin
dedir, ama Bakanlıktan «bu yaramıyor» denildiği za
man, aynen Yargıtayda olduğu gibi, bunu almak ku
rulun adlî görevleri arasındadır. 

BAŞKAN — Peki, Başbakanlığa bağlı Kanunlar 
Dairesi kurduk, orada da birinci sınıf hâkimler var 
ve onlar bu kanuna dahil değiller. 

KEMALETTİN ALİKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır, hâkim değiller Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Hâkim olarak aldık, kadro yapıldı 
ve hâkim olarak kadroya kondu. 

KEMALETTİN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Eğer kanunen bir görev verilir
se hâkimlere... 

BAŞKAN — Onlar hangi kanuna tabi olacaklar 
şimdi? 

KEMALETTİN ALİKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bu kanuna tabi olacaklar. 

BAŞKAN — Tarifte yok, yalnız «Bakanlığa 
bağlı» dedik, «Başbakanlığa bağlı» demedik. 

KEMALETTİN ALİKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, emre
derseniz, o tür bir kanun tasarısı düzenleriz ve tabiî 
buradaki bazı maddeleri oraya aktarmak mecburiye
tinde olduğumuzdan ve Anayasanın 140 inci madde
sinin son fıkrasından ve 159 uncu maddesinden, özür 
dilerim, ayrılmamız da mümkün değildir. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Ana
yasanın 112 nci maddesi bakanların yetkisiyle il
gilidir, der ki; «Her bakan, Başbakana karşı so
rumlu olup̂  ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve 
emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumlu
dur.» 

Binaenaleyh, burada Anayasanın bu maddesi ih
lal edilmiş oluyor, eğer bakanın direk olarak kendi 
emrinde çalışan birisi üzerinde bir yetkisi yoksa ki 
endişemiz bu. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Çok 
özür dilerim efendim; Anayasanın 140 inci maddesi 
şöyle ifade ediyor; «Hâkim ve savcı olup da...» Yani, 
burada asıl olan hâkim ve savcılık mesleği; ister 
yargıda çalışsın, ister idarede çalışsın, mutlaka ve 
mutlaka bir yerde dokunulmazlığı var. 

BAŞKAN — Hâkim ve savcı sınıfı olmak de
memiş. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Arz ede
yim efendim. 

«Hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki 
idarî görevlerde çalışanlar, hâkimler ve savcılar hak
kındaki hükümlere tabidirler» diyor. Yani nerede 
çalışır? Hâkimlerin nerede çalışacaklarını bu yasa dü
zenliyor; mahkemede çalışırlar. Bu, adlî mahkeme 
de olur, idarî mahkeme de olur; bir de Adalet Ba
kanlığının merkez kuruluşunda olur. İster mahkemede 
hâkim olsun, ister Adalet Bakanlığının merkez ku
ruluşunda hâkim ve savcı mesleğine intisap etmiş 
olarak çalışsın, mutlaka ve mutlaka bu yasaya tabi 
olacaklar ve mutlaka, maalesef, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun cezasına tabi olacaklar. Ba
kanın özel olarak bir tasarruf yetkisi yok. Çünkü, 
112 nci madde öyle demesine rağmen, hâkim ve 
savcıları bir yerde ayırmış. 

İzin verirseniz şöyle arz edeyim, çok özür dile
rim. 

Anayasanın 112 nci maddesi öyle diyor; ama 
Anayasanın 140 inci maddesi de; «Hâkim ve savcı
ların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, ay
lık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin 
ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiş
tirilmesi, haklarında disiplin kovuşturulması açılma
sı. vs. saydıktan sonra, «ayrı bir kanunla düzenle
nir» diyor, yani memurlardan ayrı bir kanun emredi
yor. Memurlardan ayrı bir kanun emredince de böy
lesine bir teminat şemsiyesine girmiş oluyor. 

BAŞKAN — Biz burada tanımını yapıyoruz. Hâ
kim deyince, kimlerdir bunlar, burada tarifini yap
tık, merkez teşkilatının içinde görev yapan hâkimle
ri de bunun içine aldık. 

Şimdi 4 üncü maddeyi okuyorum: «Hâkimler 
görevlerinde bağımsızdırlar.» Adalet Bakanlığı mer
kez kuruluşunda çalışan bir hâkim de bağımsız mı
dır? 

KEMALETT1N AL1KÂŞ1FOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bu genel niteliktedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
- Haklar ve Ödevlere İlişkin Temel İlkeler 

Bağımsızlık, teminat ve ödevler 
MADDE 4. — Hâkimler, görevlerinde bağımsız

dırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak 
vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hâkimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik 
teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hiçbir or
gan, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kulla
nılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve tali
mat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkin
de bulunamaz. 

BAŞKAN — Zaten bu Anayasanın hükmü. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Genel 
nitelikte, ama her yerde bu kullanılır. 

BAŞKAN — Olmadı; onun için bunun içine 
girmesi doğru değildir. Eski Kanun doğru yazmış, 
«tetkik hâkimleri» demiş. Çünkü o bağımsız, dos
yayı tetkik ediyor. 

Bunu yazmakla diğer haklardan mahrum etmi
yoruz ki, müteakip maddelerde cetveli gelecek, ken
dilerine mahsus maddeleri ileride okunacak, ama 
şimdi böyle dersek 4 üncü maddede, «hâkimler gö
revlerinde bağımsızdır». Kim bunlar? Bakanlık teş
kilatındaki hâkimlerin hepsi dahil oluyor. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, tetkik 
hâkimliği Adalet Bakanlığında ilk mertebedir, yani 
asteğmenlik gibidir. 

BAŞKAN — Ama dosyayı tetkik ediyor. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Ona bağımsızlık ve teminat 
verilmesi, daha üst görevlerde bağımsızlık ve te
minat verilmemesi, bilmiyorum, zannediyorum ki 
140... 

BAŞKAN — Devam ediyor, «...Anayasaya, ka
nuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine 
göre hüküm verirler.» O halde kimi kastediyor bu? 
Mahkemedeki hâkimi kastediyor. 

Onun için, bu 3 üncü madde Komisyonda tekrar, 
bir defa daha bu yönden eski kanunla karşılaştırılsın, 
bundan evvelki tetkikimizde bu yoktu, yeni girmiş. 
Bu bakımdan bu madde Komisyonda bir defa daha 
tetkik edilsin. 

3 üncü maddenin Komisyona iadesini teklif edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Özellik
le hâkimi yargının içinde düşündüğü için, ona göre 
düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Gözetim ve denetim hakkı 
MADDE 5. — Yargıtay, bütün adalet mahkeme

leri üzerinde, Danıştay, bütün idarî mahkemeler üze
rinde yargı denetimi ve gözetimi; Yargıtay Cumhu
riyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları 
üzerinde, Danıştay Başsavcısı, Danıştay savcıları üze
rinde; ağır ceza Cumhuriyet savcıları, merkezdeki 
Cumhuriyet savcı yardımcılarıyla bağlı ilçe Cumhuri
yet savcı ve yardımcıları üzerinde, gözetim ve dene
tim hakkına sahiptir. 

Mahkeme başkanlarının, yargılamanın düzenli bir 
şekilde yürütülmesine ilişkin olarak görevli oldukları 
mahkeme dairelerindeki hâkimler üzerinde gözetim 
hakkı vardır. 

Adalet Bakanı, yargı yetkisinin kullanılmasına 
ilişkin görevler hariç olmak üzere hâkim ve savcılar 
üzerinde gözetim hakkını haizdir. 

Hâkim ve savcılar idarî görevleri yönünden Ada
let Bakanlığına bağlıdırlar. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Denetim, inceleme, soruşturma ve kovuşturma 
MADDE 6. — Hâkim ve savcılar hakkında dene

tim, inceleme soruşturma ve kovuşturma yapılması 
bu Kanun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci kısım 7 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Hâkimlik ve Savcılık 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Adaylık Dönemi 

Adaylık 
MADDE 7. — Adaylık dönemini geçirip aşağı

daki koşullara uygun olarak ehliyetini kanıtlamış ol
madıkça, hiç kimse hâkimlik ve savcılığa atanamaz. 

39 uncu madde hükmü saklıdır. 
Adaylar, Devlet Memurları Kanunundaki Genel 

İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, hâkimlik ve 
savcılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler ve 
haklarında, Devlet Memurları Kanununun bu Kanu
na aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 7 noi madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Adayların nitelikleri 

MADDE 8. — Adaylığa atanabilmek için : 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının 

son günü itibariyle, lisans ve lisansüstü (Master) öğ
renimi yapmış olanlar için otuz, doktora öğrenimini 
tamamlamış olanlar için otuzbeş yaşını bitirmemiş 
olmak, 

c) Adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden 
mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bi
tirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programları
na göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı 
belgesi almış bulunmak, 

İdarî yargı adayları için; hukuk veya hukuk bil
gisine programlarında yeterince yer veren siyasal bi
limler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında 
en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara 
denkliği Millî Eğitim 'Bakanlığınca kabul edilmiş ya
bancı öğretim kurumlarından mezun olmak, 

d) Kamu haklarından yasaiklı olmamak, 
e) Yabancı ile evli olmamak, 
f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi 

bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış ya
hut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak, 

g) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli ola
rak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek 
vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dı
şında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve or
ganlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi 
özürlü durumları bulunmamak, 

h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır ha-' 
pis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa 
bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zim
met, ihtjilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi 
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan 
dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü 'bulunma
mak veya yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı 
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bir suçtan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç | 
aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir 
fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında 
olmamak, 

ı) Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı 
göstermek, 

j) 'Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak 
tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak, 

Şarttır, 
BAŞKAN — Yabancı bir kadınla evli olmamak 

ilave edilmiş, değil mi? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Bu okunan madde üzerinde, zan
nediyorum, Adalet Bakanlığımızın bir (c) fıkrasın
da, bir de (h) fıkrasında olmak üzere iki tane öner
gesi var. 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Evet 
Sayın Başkanım, Anayasanın 76 ncı maddesine pa- I 
ralel olarak (c) fıkrası, bir de (h) fıkrasında; o da 
2661 sayılı Kanuna paralel olarak. 

BAŞKAN — Evet. 
Şimdi bu önergeleri okutuyorum : I 
«Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Hâkimler ve Savcılar Ka

nun Tasarısı» nın 8 inci maddesinin (c) bendinin I 
ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz I 
ve teklif ederim. I 

Rifat BAYAZIT 
Adalet Bakanı I 

«İdarî yargı adayları için; hukuk veya hukuk 
bilgisine programlarında ağırlık veren siyasal bilim- I 
ler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en I 
az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunların I 
denkliği Yüksek öğretim Kurumunca kabul edil- I 
miş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,» 

'BAŞKAN — Şimdi burada, zannediyorum, ana 
değişiklik, «Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edil- 1 
miş» değil de, «Yüksek öğretim Kurumunca kabul 
edilmiş» hükmünün var olması. Bir de .«yeterince» I 
değil de «ağırlığınca» ağırlık verilme hükmü var. I 

Ne diyorsunuz buna? I 
HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- I 

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Katili- | 
yoruz biz buna. Çünkü 657 sayılı Kanunda bu ko
nu «Millî Eğitim Bakanlığınca» der. Yine bizim As
kerlik Kanununda da «Millî Eğitim Bakanlığınca» I 
der, ama bugün üniversitelerin denetimi, yönetimi | 
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YÖK'e ait ve o bu konuda daha bilinçlidir; «ağır
lıklı» kelimesinin girmesine ve YÖK'ün de bu konu
da karar vermesine aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bakanlık mı muhataptır, yoksa ku
ruluş mu? YÖK bilir, ama YÖK. Bakanlığa bildi
rir, yine Bakanlığın bunu bildirmesi lazim. 

Buyurun Sayın Özdeş. 
ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Efen

dim, Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanununda za
ten Millî Eğitim Bakanına verilmiş olan görevdir 
bu. Şimdiye kadar da uygulamalarda, böyle idi. 
Hatta yurt dışında tahsil yapanların, Türkiyet'ye gel
dikleri zaman, yüksekokul mezunlarından, muadelet
lerini Millî Eğitim 'Bakanlığı tasdik eder. Bizde açı
lan davalarda biz ancak Millî Eğitim Bakanlığının 
gönderdiği cevabı dikkate alırız. Şimdi burada kıs
men Millî Eğitim Bakanlığının bu yetkisi değiştiril
miş oluyor. 

BAŞKAN — Aradan çıkıyor şimdi; YÖK doğ
rudan doğruya... 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — YÖK' 
den sorabilir; değerlendirme bakımından sorabilir, 
ama kendi Talim ve Terbiye Dairesinde ayrıca bu 
değerlendirilecektir. Kendi teşkilat kanunlarının em
ri öyledir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kâşif oğlu. 
KEM ALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Yüksek malumları olduğu üze
re, Yüksek Öğrenim Kurumu Kanunu yeni çıktı; bu 
bir. 

2. Yüksek Öğrenim Kanununda Yüksek Öğ
retim Kurumunun, bırakın denetlemeyi, teftişi, bun
ların ders programlarını tespit etme yetkisi var. 

3. İdarî yargıda görev alacak hâkim adayları 
yönünden büyük çelişkiler çıkıyor. Bunun üzerine 
biz Bakanlık olaraik konuyu Yüksek Öğrenim Kuru
mu Başkanlığına sorduk. Bu kurumdan gelen 24 Ka
sım 1982 tarih ve 6028 sayılı yazıyı arz ediyorum 
efendim. 

«İlgideki yazınızda 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun değişik 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasıyla 
açıklanan idarî yargı hâkim adayları yazılı sınavla
rına. katılacak nitelikte öğrenci yetiştiren dört yıl sü
reli yüksek öğretim kurumlarının isimlerinin bildi
rilmesi istenmektedir. Programlarında hukuk dersle
rine sadece genel kültür kazanmak amacıyla yer ve
ren ve hâkimlik mesleğine hazırlayıcı bir hukuk eği
tim programı uygulamayan yüksek öğrenim kurum
ları mezunlarının idarî mahkemelerde hâkim adayı 
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sınavına kabulü uygun görülmemiştir. Bu bakımdan 
şimdilik sadece Hukuk Fakültesi mezunlarıyla Siya
sal Bilgiler Fakültesinin idarî ve Malî bölümü me
zunlarına bu sınava girme hakkının tanınması, ileri
de programlarda maksada uygun değişiklik yapıldığı 
takdirde diğer fakültelerin idare ve maliye bölümle
ri mezunlarının da bu hak kapsamına alınması uy
gun olacaktır. 

Bilgilerinize arz olunur.» 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, buna ben bir şey demiyo
rum, doğrudur, esas yetkili Yüksek Öğretim Kuru
mudur. Ancak kanunlarda daima Bakanlık muhatap 
alınır. Millî Savunma Bakanlığı muhatapdır. Genel
kurmay ona bağlı olmamasına rağmen, aynı seviye
de olmasına rağmen hiçbir kanunda «Genelkurmay 
Başkanının görüşü alınır» denmez. Millî Savunma 
Bakanlığını muhatap alır. 

Burada- da Millî Eğitim Bakanlığıdır, Millî Eği
tim Bakanlığı hükümete karşı sorumludur. O, Yük
sek Öğretim Kurumundan bilgi alır, onu bildirir. 
Benim demek istediğim o. Yoksa doğrudur, buna 
karar verecek olan YÖK'tür. YÖK, Millî Eğitim Ba
kanlığına bildirir, Millî Eğitim Bakanlığı buna ka
rar verir. Çünkü Türkiye'deki bütün eğitimin yürü
tülmesinden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur. 

KEMALETTJN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
konuda Millî Eğitim Bakanlığından gelen yazıyla 
YÖK'ten gelen yazı, mahiyeti itibariyle tamamen 
birbirleriyle çelişkiye düşmüştür. 

BAŞKAN — O zaman Başbakanlığa yazılır, Baş
bakanlık bunu koordine eder; ayrı ayrı istenmez. O 
zaman kanunda böyle yaparsak YÖK'ü Bakanlık se
viyesine çıkarmış oluruz. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Efen
dim, zaten siyasî sorumlu Millî Eğitim Bakanlığı
dır. Şimdi her kuruluşun nihayet bağlandığı bir si
yasî sorumlular vardır. Bu sorumlular siyasî so
rumluluk taşıyan makamlardır. O , kendisine yar
dımcı göreceği, ihtiyaç göreceği yerlerde kendisi araş
tırır, onu değerlendirir, tahkik eder, aldığı neticeye 
göre katî kararını sonra makama bildirir. O itibarla 
Millî Eğitim Bakanlığı olması gerekir. 

BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği var mı? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Metin 
olarak aynının muhafazasına biz de taraftarız, o izah
lardan sonra. 
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Orada bir «ağırlık» kelimesi var, biz ona «yete
rince» dedik. O da zaten ihtiyacı karşılıyor. Zaten 
Millî Eğitim Bakanlığı madem YÖK'ten neticeyi ala
cak...* 

BAŞKAN — Hayır, «ağırlığınca» olabilir o. 
«Yeterince» belki biraz şöyle böyle mıana taşıyabi
lir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — İdarî 
yargı adayları için hukuk ve hukuk bilgisine prog
ramlarında ağırlık veren siyasî bilimler, idarî bilim
ler, iktisat bilimleri... 

BAŞKAN — «... programlaırındia ağırlık veren»; 
«yeterince yer veren» değil, «ağırlık veren». 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Ağırlık ve
ren» oldu mu çoğunluğu hukuk fakültesinden olacak. 

BAŞKAN — Onu mu istiyoruz biz? Yani «ço
ğunluk» mu olsun? Programlarmda ağırlık hakika
ten en fazla oma verilecek. 

Danıştay Balşkanımız ne diyorlar? 
ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Efen

dim, yeterince yer vermek», «ağırlık» değil. Ağırlık 
için iki yüksek öğretim müessesesinden misal vere
ceğim. Hukuk Fakültelerinde ağırlık denirse, ağırlık 
saatle hesap edilir, ders oranında hukuka yöneliktir, 
amia siyasal bilgilerde yeterli hukuk nosyonu verdi
ği halde ağırlık maliyeye, ekonomiye, üdlareye yöne
lir. O itibarla burada «yeterli» denmeli. Yani, bir 
asgarî düzey vardır; o asgarî düzey zaten tayin edi
liyor, onun altında olmayacak. O asgarî düzeydeki 
hukuk bilgisi ve nosyonunu verdiği takdirde o bi
zim için yeterlidir. 

BAŞKAN — Zaten bu fıkrada Millî Eğitim Ba-
kamtığının ;kabul edeceği husus, yabancı v ülkelerden 
gelenler için, değil mi? 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Evet. 
BAŞKAN —, «Denkliği, Millî Eğitim Bakanlı

ğımca kabul edilmiş yabama öğretim kurumlarından 
mezun olmak...» 

1 

O halde YÖK'ü, yabancı öğretim kurumlarıyla 
muhatap tutamayız. Yani, YÖK, Fransa'ya yazacak. 
Kime yazacak, orada YÖK teşkilatı yoksa? Oranın 
Millî Eğitim Bakanlığına yazacak. O da diyecek ki, 
«Bunlarda acaba Millî Eğitim Bakanlığı yok mu; 
bu yazı niye oradan gelmedi de buradan geldi?» 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkam) — Orada 
da zaten Millî Eğitim Bakanlığı bütün bu işlerin ba
şıdır efendim. 
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ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sa
yın Cumhurbaşkanım, bu izahatlar üzerine önerge
yi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Mesele yok, öyleyse bu önergeyi 
oylaımıyorum. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 
Millî Güvenlik Konseyi) Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Hâkimler ve Savcılar Kanu
nu Tasarısı» nın 8 inci maddesinin (h) bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif edenim. 

Rifat BAYAZIT 
Adalet Bakanı 

«h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır ha
pis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış 
olsa bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 'kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı vey!a şeref ve haysi
yet kırıcı suçlarla kaçakçılık, resmî ihale ve alım sa
tımlara fesat 'barıştırma, Devlet sırlarını açığa vur
ma suçlarından, Devlet Güvenlik Mahkemesinin gö
rev alanına giren suçlardan veya bu suçları tahrik 
veya teşvikten dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hü
kümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli 
suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti 
bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruş
turma ve kovuşturma altında olmamak.» 

BAŞKAN — Gerekçesini de okutuyorum : 

Gerekçe 
9.11.1982 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cum

huriyeti' Anayasasının 76 ncı maddesinde anarşi ve 
terör suçlarından söz edilmiş olduğundan madde 
metnine, bu suçları kapsayan Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin görev alanına giren suçlarla anılan mad
dede belirlenen diğer suçlar dahil edilimiıştir. 

BAŞKAN — Şimdi, buraya kaçakçılık falan 
konmuş. 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sa
yın Cumhurbaşkanını, 76 ncı maddede kaçakçılık ve 
diğer suçlar da mevcuttur. Burada bunlar olmadığı 
için, biz, bu 76 ncı maddeden aktarmak suretiyle bu 
maddeyi önerdik. 

Takdir Yüce Kurulunuzun. 
BAŞKAN — Kohıisyon Sözcüsünün bu husus-

daki görüşünü alalım. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu ko
nuyu Komisyonda tartıştık. Hatta Komisyonda 
«Anayasanın 76 ncı maddesine uygun yazılsın» diye 
teklif de yaptık Ancak, bu 76 ncı madde parlamen

terle ilgili. Yani, önerge de olabilir, hükümet metni 
de olabilir; aslında bir fark yok. 

Şimdi, bu madde aday maddesi. Özelliği şurada: 
Aday, fakülteyi yeni bitirmiş 23 - 24 yaşındaki bir 
genç, bilr kaçakçılık suçunu işlemiş ve affa uğramış 
olsa da, üç ay mahkûmiyeti varsa aday olamayacak. 
Hâkimken bü suçu işlemişse, üç ay mahkûmiyet al
mışsa meslekten çıkarılacak. 

Komisyondaki müzakerede uzun uzun tartıştık; 
milyonda bir ihtimal; 23 yaşındaki bir aday 'kaçak
çılık suçunu işleyecek, sonradan af kanunu çıkacak, 
af kanunu bu suçu affedecek, affetmiş olsa bile al
mayacak. Çünkü bu kısım afla ilgili; üç ay mahkû
miyet... Zaten bu ağır suçların tamamı üç aydan az 

'mahkûmiyeti gerektirmiyor, üç aydan fazla mahkû
miyeti gerektiriyordu. Üç ay ve daha fazla mahkû
miyeti varsa aday olmasına imkân yok, alınmasına 
imkân yok. 

Takdir sizin. 
Bir de şu hususu arz edeyim : 
«Devletin şahsiyetine karşı cürümler» maddesi 

657 sayılı Kanunda da var, Türk Ceza Kanunu
nun... 

BAŞKAN — O çıkmış. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — «İdeolojik Suçlar» diye Anaya
sanın aynı maddesini aldıkları için, devletlin şahsi
yetine karşı en ağır suçları düzenliyor; Türk Ceza 
Kanununun 125 ve 173 üncü maddeleriyle 146 ncı 
maddesi gibi. Anayasayı ihlal, cemiyet 'kuirmia, ce
miyete üye olma, propaganda yapma gibi, benzeri 
bütün suçları kapsamına 'alıyor; mümkündür bu şe
kilde de olması. Son zamanlarda çıkan 'kanunlarda 
Anayasanın maddesini, ilgili olsun olmasın, «konma 
olmasın» diye Komisyonda, Adalet Bakanlığından 
katılan arkiadlaşlarla birlikte görüş birliğine vardık. 
Bu sebilde de yazılabilir. Yalnız, Komisyon olarak 
tereddüdümüz şu konuda: 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren 
suçlar, zaten Cumhuriyete karşı işlenmiş suçların 
tamamı. O zaman «sıkıyönetimin görevine giren 
suçlar» demek lazım ki, bu kanunların görevine gi
ren suçlar, kanunlarla değişecektir. O bakımdan biz, 
genel bir ifade kullandık. «Devletin şahsiyetine kar
şı işlenen suçlar.» Zaten Devlet Güvenlik Mahke
mesinin görevine giren suçlar bu suçlar; zaten sıkı
yönetimin görevine giren suçlar bu suçlar. 

Burada açıkta kalan, parlamenterlerden farklı 
olarak ki, parlamenterlerin bir özelliği var Sayın 
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Cumhurbaşkanım, 75 yaşında da parlamenter ola
bilir, arza çalıştığım gibi, bir hâkim 23 yaşındadır; 
bir suçtan mahkûm olacak, affa uğramış olacak; 
'ikinci cümlenin anlamı orada. Yoksa üç ay, arz etti
ğim gibi, bir hüküm var. 

Nasıl takdir buyurursanız. 
BAŞKAN — Bizimkinde de var; «affa uğramış 

olsa bite» diye. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Haklı
sınız Sayın Cumhurbaşkanım, tabiî. 

Şimdi, Anayasanın 76 ncı maddesinde «parila-
menterleriln seçimi ile ilgili bir hüküm' var; orada 
değişik tabirler kullanıldı. Çünkü, milletvekili olma
nın koşulları başkadır, hâkim olmanın şartlan bir 
başkadır. Biz metni Adalet Baıkanılığmrn ilgilileriyle 
beraber kaleme almıştık. Sonra 76 ncı maddeyi 'bul
muşlar; milletvekili olmamın köşullariinı, hâkim ol
manın şartlarına da getirmiş, oturtmuşlar. Tabiî, ka
tılamıyoruz ona. 

Kaldı ki, biz orada özellikle şu deyim! kullam-
mrştıik: «Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar.» 
Neymiş bunlar? Türk Ceza Kanununun 125 inci ve 
müteakip maddeleri. 

Peki, Devlet Güvenlik Mahkemesinin kapsamına 
giren suçları alırsınız da silki yönetimi almaz mısı
nız? O zaman almayacaksınız. 

BAŞKAN — Tabiî, doğru. Halbuki bu hepsini 
kapsıyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — O iti
barla biz genişletiyoruz, o bir yerde daraltıyor. Onun 
•için bizim metim daha uygun; bu önergeye katıla
mıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
KEMALETTÎN ALtKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Müsaade eder misiniz Sayın 
Cumhurbaşkanını? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTİN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Şimdi öfendim, tabiî bir baş
langıç noktası var, o da şu : Seçilme için aranan şart
lar, hâkimlik için aransın mı, aranmasın mı? 

Fevkalade önemli bir adım atacağız. Milletvekili 
seçilmek için aranan şartlar, hâkimlikte de aransın mı, 
aranmasın mı? 

Sayın Bakanımızın ilk konuşmasında da belirlen
diği gibi, hâkimliğin bir özelliği var, daha başlangıç
tan itibaren. Üç aymış, altı aymış, bunu çoğaltabi
liriz. 

Şimdi, Anayasamızın 76 ncı maddesinde, «İdeolo
jik ve anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri 
tahrik etme suçlarından biriyle hüküm giymiş olan
lar affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemez
ler» deniyor. 

Sayın Cumhurbaşkanım, kanunlarımızda ideolojik 
ve anarşik eylemlere dair suçlar sayılmamıştır; o ba
kımdan biz, «İdeolojik ve anarşik suçlar» yerine 
«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına gi
ren suçlar» ı buraya getirdik, 

Devlet Güvenlik 'Mahkemesinin görev alanına gi
ren suçlar iki türlü : 

Birincisi; tasarının 9 uncu maddesinin (a) bendi
ne göre, Türk Ceza Kanununun 125 ilâ 142 nci mad
deleri, 146 ilâ 157 nci maddeleri, 161, 163, 168, 169, 

171, 172, 384 ve 450 inci maddenin ikinci ve onbi-
rinci bentleri, 449 uncu maddenin ikinci fıkrası, 6136 
sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ve Türk Ceza Kanu
nunun 264 üncü maddesinde yazılı fiili vücuda ge
tirmek suretiyle işlenen kaçakçılık suçları. 

Şimdi, devlet aleyhine işlenen suçlar zaten baş
langıçta vurguladığım 125 inci maddeden 173 üncü 
maddeye kadar olan suçlardır. Demek ki, onlar bir 
kere bunun dahilinde. Ayrıca, bir memuru memuri
yetten dolayı öldürmüşse, affa uğramış olsa dahi gi
remeyecektir. Siyasî nitelikteki bir gasp suçunu iş
lemişse... Ancak, bunun çok ötesinde ve çok daha 
önemlisi, tasarımızın bir (d) maddesi var. Her ne 
kadar belirtilen suçlar genel olarak ağır ceza, sulh ce
za ve asliye cezanın görev alanına girmekle beraber, 
bu suçlar devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü
tünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anaya
sada belirtilen cumhuriyet aleyhine işlendikleri ve 
doğrudan doğruya devletin iç ve dış güvenliğini ilgi
lendirdiği takdirde Devlet Güvenlik Mahkemesine gi
decektir. 

Bir örnek vereyim Sayın Cumhurbaşkanım... 
BAŞKAN — Kâşif oğlu bir dakika, bunları anla

dık. Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu henüz 
çıkmadı, ortada yok; ama Sıkıyönetim Kanunu var. 
Çıkmazsa ne olacak? Oldu da çıkmadı diyelim. Nite
kim bundan evvel de çıkmamış. 

KEMALETTİN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Zaten bunların tamamı Sıkıyö-
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netim Mahkemelerinin görev alanına girer, ama şu 
açıkta kalır efendim... 

BAŞKAN — 'Bir dakika... 
Ben aradaki farkı tespit etmek istiyorum : «Affa 

uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen 
suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolan
lı iflas gibi yüz kızartıcı...» diye devam ediyor. 

Önergedeki ile bunun arasındaki fark ne? 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Ka

çakçılık suçu giriyor. 
BAŞKAN — Bir kaçakçılık ilave edilmiş oluyor. 
KEMALETTIN ALİİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Arada fark pek çok efendim, 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Onları sayalım da ondan sonra ka
rar verelim. 

KEMALETTIN ALİKÂŞÎPOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — 163, 164, 165, 166, 169, 180. 

Bir örnek arz edeyim Sayın Cumhurbaşkanım. Me
sela, göreve gelmemek, Türk Ceza Kanununun 236 
ncı maddesine göre bizatihi suçtur; ama bütün eği
tim mekanizmasını bir anda felce uğratacak şekilde 
bir göreve gelmemekse bu, Devlet Güvenlik Mahke
mesine girer ve dolayısıyla Devlet Güvenlik Mahke
mesi mahkûm eder. O bakımdan, burada, özür dile
rim Sayın Cumhurbaşkanım, teker teker saymamız 
mümkün değil. Bir eylem vardır, tek bir fijldir, öl
dürme fiilidir; ama öyle bir eylemdir ki bu, devle
tin iç ve dış güvenliğini tehlikeye düşürecek tarzda 
ise, Devlet Güvenlik Mahkemesi görev alanına girer. 
O bakımdan burada «affa uğramış olsa bile» deyimi 
sadece devlet aleyhine işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, 
irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık suçlarına yöneliktir. Hal
buki bizim arzu ettiğimiz düzenleme olduğu takdir
de, 236 ncı maddeden mahkûm olsa, bilahara affa 
girse dahi hâkim olamaz efendim. Arasındaki fark 
bu kadar açıktır. 

BAŞKAN — O takdirde şimdi ben Komisyona 
soruyorum : Siz diyorsunuz ki, Sıkıyönetimi de bura
ya koymak lazım... 

IHÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — *Bir mi
sal arz edeyim : Sayın Kâşifoğlu'nun beyan ettiği 
suçlar zaten affa tabi değildir. Kaçakçılık zaten affa 
tabi değildir ki, af getirilse bile böyle bir uygula
ma olsun; onlar hakkında af getirilemez. Kaçakçılık
tan dolayı mahkûmiyet 3 ayı çok çok aşar. Biz bun
ları Komisyonda tartıştık, Adalet Bakanlığı da buna 
itibar etmişti. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir endişemi arz 
etmek istiyorum : 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, sıkıyönetimin ila
nıyla birlikte sıkıyönetim mahkemesi haline dönüş
türülür. Binaenaleyh, Türkiye çapında bir sıkıyöne
tim ilan edildiğini kabul edersek, bugünkü duruma 
göre, hiçbir Devlet Güvenlik Mahkemesi kalmaya
caktır. Acaba, bu terimi koyarsak, «Devlet Güven
lik Mahkemeleri» deyince, bu suçu işlemiş bir insan 
var mıdır, yok mudur arayacaklar Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Kanununa göre; ama şu anda Devlet 
Güvenlik Mahkemesi yoktur. 

Acaba bu bir engel olabilir mi? 
BAŞKAN — Gerçi, Devlet Güvenlik Mahkeme

lerinin bakacağı suçlar kanununda sayılacaktır. On
lar da sıkıyönetime devredileceğine göre olabilir; 
ama... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman da Sıkıyö
netim Mahkemesi Kanunu cari olup, Devlet Güven
lik Mahkemesi Kanunu cari değildir. 

BAŞKAN — Orhan Bey buyurunuz. 
ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, bir mahkemenin görevine bağla
mak doğru değil. Yarın bir kanun ile Devlet Güven
lik Mahkemeleri kaldırıldığı veya görevi değiştirildi
ği anda, bazı suçları oradan aldı ağır cezalık yaptı. 
Halbuki o suçlar içinde de buraya girmesi lazım gel
diğinde nasıl olacak? Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kapsamından çıktığı için, bu suçlardan mahkûm olan
lar rahatlıkla ayrılabilecekler. Ya suçlar temel olarak 
sayılacak, veya «devletin aleyhine» demek suretiyle, 
Anayasada olduğu gibi, bir hükümle tayin edilecek; 
ama mahkeme görevine bağlarsak, o her zaman ka
nun koyucunun görevleri değiştireceği yetkisini haiz 
bir değişime tabi olur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Malumunuz Anaya
samızda şöyle bir tabir var : «Türk Ceza Kanunu
nun ikinci kitabının 1 inci babında yer alan, dev
letin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümler» deyince, 
zannediyorum ki Sayın Kâşifoğlu'nun tadat ettiğinin 
tümü bunun içine girer efendim. 

KEMALETTIN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın 
Orgeneralimin bahsettiği husus birinci kısmı kapsıyor. 
Özür dilerim, burada önemli olan ideolojik ve anar
şik suç nedir? 
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BAŞKAN — Koymadık biz onu, burada yok, öy
le bir şey geçmiyor ki. 

KEMALETTİN ALIKÂŞIFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır Sayın Cumhurbaşkanım, 
biz nasılsa bu 76 ncı maddeyi açmak mecburiyetinde
yiz. Yarın Milletvekili Seçimi Kanununu çıkarttığı
mız zaman, bu ideolojik ve anarşik suçları belirle
mek mecburiyetindeyiz. Bugünkü kanunlarımızda ide
olojik ve anarşik suç deyimleri yoktur. O bakımdan, 
biz burada bunu belirtiyoruz efendim. 

Sıkıyönetime niçin gitmedik; onu da arz edeyim : 
Sıkıyönetimde iki türlü suç vardır : 

iBirincisi; devletin aleyhine işlenen suçlar. 
İkincisi de, sıkıyönetim komutanlarının emirlerine 

itaatsizlik halleri. 
Meseleyi o kadar ileriye götürmeyi düşünmedik. 

Bir çocuk sokağa taşmıştır; bunun istikbali yanma
sın dedik, ama meseleyi Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin içerisinde ele aldığımız zaman, bunun zaten 
hangi görevlere bakacağı Anayasada belirlenmiştir... 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Komis
yonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle kısa 
bir maruzatta daha bulunmak istiyorum. 

Anayasamız aslında bir konuyu daha çözmüş; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin af yetkisini de sınırla
mış. Anayasamızın 14 üncü maddesinde, «Anayasa
da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye dü
şürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin 
bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal 
bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini 
sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yarat
mak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve 
görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak ama
cıyla kullanılamazlar. 

Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkaları
nı bu yolda teşvik veya tahrik edenler hakkınca uy
gulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir» hükmü 
yer almıştır. 

İzninizle, parlamentonun yetkisini düzenleyen 87 
nci maddenin bir bölümünü arz ediyorum : «... Ana
yasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hü
küm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af 
ilanında...» demek suretiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisine Anayasanın 14 üncü maddesine giren fiil
ler hakkında af yetkisi bile tanımamış. 

Bu husus ile, «affedilmiş olsa bile» hükmüyle 
önergede getirilen, aslında devletin şahsiyetine karşı 

işlenen ve Anayasanın 14 üncü maddesine giren suç
ların affedilmesi mümkün değildir. Zaten bunların 
Cezaları da üç aydan ağırdır. Üç aydan fazla hapsi 
gerektiriyorsa, zaten bu mahkûmiyet varsa, af da 
edilemeyeceğine göre, zaten alınamayacaktır. Ana
yasamızın bütün bu maddeleri Komisyonumuzda tek 
tek incelendi. 

O bakımdan, eğer uygun bulunursa oraya sade
ce «kaçakçılık» kelimesi ilave olunsun. 

BAŞKAN — Onu düzeltmeden evvel bu öner
geyi alıyor musunuz, yoksa oylama yapayım mı?... 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Kanunu henüz Danışma Meclisindedir. Bu konuda 
76 ncı maddeye paralel olarak, o noktada bir düzen
leme yapsak, orada kaçakçılık da var. 

BAŞKAN — , Onu alacağız, önergenizde başka 
şeyler de var; onun için ben şimdi Önergenizi oyla
yacağım. 

ADALET BAKANİ RİFAT BAYAZIT — O ci
het konulmak üzere önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geri alınmıştır. 
(h) fıkrası üzerinde . Komisyonumuzun; «ka

çakçılık» ve «resmî ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma» hususundaki görüşünü dinleyelim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Aslında 
bunun tatbikatı vok, ama bulunmasında yarar var. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Kaçakçılıkta bir husus var Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu hususu Komisyonda da tartış
tık; kişi bir paket sigara getirdiği zaman, tüketim 
kaçakçılığı yapmış oluyor. Yurt dışından gelirken bir 
paket sigara getirip de 100 lira para cezasına çarp
tırılmasında tereddüt ettik. Aslında Anayasanın 76 
nı maddesine istinaden tabiî... 

BAŞKAN — O da mı giriyor kaçakçılığa?. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Tüketim kaçakçılığı oluyor. Ka
çakçılık Kanununun içerisinde vardır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman bu mad
deyi lütfedin iade edelim, yeniden düzenlensin. 

BAŞKAN — 8 inci maddeyi mi?... 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Madde
yi geri alalım efendim. 

BAŞKAN — Komisyon 8 inci maddeyi geri iste
mektedir. 
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Bu hususu oylarınıza, sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci madde Komisyona iade edilmiştir. 
HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Danıştaydan şöyle bir teklif almış
tık; bilmiyorum önergeleri var mı, yok mu? Sayın 
Başkan buradalar. 

BAŞKAN — 8 inci madde için mi?. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim, geri alınan maddeyle ilgili. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — 8 inci 
maddenin (I) bendi. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Onu da 
geri aldığımıza göre efendim. 

BAŞKAN — Geri aldığınıza göre onu da dikkate 
alın. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — önerge
miz şu tarzdaydı efendim. 

BAŞKAN — Bu adaylık meselesi mi?. 
HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK — (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 
ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Burada

ki, sınav meselesidir efendim. 
BAŞKAN — Dinleyelim onu. 
ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Şöyle 

efendim : Komisyondan gelen metnin 8 inci madde
sinin (I) bendi ; «Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta 
başarı göstermek» şeklindedir. ıBiz, o bendin şu şekil
de değiştirilmesini teklif ediyoruz; «I) Adlî yargı için 
Adalet Bakanlığınca, idarî yargı için Danıştayca ya
pılacak yarışma sınavıyla mülakatta başarı göster
mek.» 

BAŞKAN — Onu konuştuk biz daha evvel. O za
man; idarî yargı için Danıştaya verince, adlî yargı 
için de Yargıtaya vermek lazım bu yetkiyi. Zira; 
«ötekinde bu yetkiyi Adalet Bakanlığına verdiniz, 
burada niye Danıştaya verdiniz» diyeceklerdir. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Müsaa
de eder misiniz efendim, gerekçeyi kısaca izah ede
yim?. 

BAŞKAN — Evet. 
ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Efen

dim, adlî yargıda Yargıtayla Adalet Bakanlığı aynı 
hukuk dalını uyguluyorlar. O itibarla, ikisinden biri
sinin yapması fark etmiyor. Yani özel hukuk dalı ve 
adlî yargı. 

BAŞKAN — O zaman Adalet Bakanlığı sizden 
sorar, belki koordine yapar; «bunu beraber yapa
lım» der. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Bir şey 
daha var efendim : Şimdi uygulamayla ilgili 'bir yö
netmelik var önümde, bu yönetmeliğe göre, mesela 
bir imtihan kurulu kurulmuştur Adalet Bakanlığında; 
Müsteşar veya Yardımcısı, Ceza İşleri Genel Mü
dürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü, özlük İşleri Ge
nel Müdürü bu kurulda yer almaktadır. 

Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım, aynı yönetmeli
ğe göre sınav yapılacak konular da şunlardır : (Ad
lî yargıyı ikiye ayırmış, o ayrı idarî yargı için arz 
ediyorum) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdarî 
Yargılama Usulü, Maliye, Ekonomi, Türk Vergi Ka
nunları ve Vergi Usul Kanunu. 

Bu itibarla biz bunu arz etmiştik. Yani bu sınav
ları yapacak olanların, bu konularda ihtisaslaşmış 
müesseselerde yapması gerekiyor, özel hukukla, ka
mu hukuku birbirinden çok farklı; ilkeleri farklı, uy
gulanan kuralları farklı ve istenilen kültür farklı. O 
itibarla, biz imtihanın bizde yapılmasını istiyoruz. Za
ten burada sırf imtihan yapmaktan başka bir yetki
miz yok, onu sonra bildireceğiz. Burada tashih et
mezsek... 

BAŞKAN — Ama bu (I) fıkrasında; «Bakanlık 
tarafından yapılır» dememiş ki. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 9 uncu 
maddede de var. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — 9 uncu 
maddede de var, ona da geleceğiz efendim zaten. 

BAŞKAN — O ayrı, ama «yazılı yarışma sınavı ile 
mülakatta başarı göstermek» fıkrası yönetmelikle pe
kâlâ düzenlenebilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Biz öy
le diyoruz. Çünkü, Adalet Bakanlığı bu konuda hem
fikir. 

BAŞKAN — Yönetmelik yapılırken Adalet Ba
kanlığı ile 'beraber, koordineli çalışılır. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Gerekli 
tashi'hat yönetmeliklerde yapılır. 

BAŞKAN — Evet, 'buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sa

yın Cumhurbaşkanım, yönetmelikler her zaman de-
ğiştirile'bilir. Bu konuda gerekli inceleme yaparız, 
Sayın Danıştay Başkanının önerisi doğrultusunda da 
bir düzenleme yapılabilir. 
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BAŞKAN — Düzenleme yapılabilir, çünkü, yazı
lı yarışma sınavı ile mülakatın Bakanlık tarafından 
yapılacağı zikredilmemiş. 

ADALET BAKANI RÎFAT BAYAZIT — Yü
ne bir imtihan kurulu teşekkül edecektir. 

BAŞKAN — İmtihan kurulunun nasıl teşekkül 
edeceği, üyelerin Danıştaydan mı Bakanlıktan mı alı
nacağı, bu gibi şeyler yönetmelikte yapılabilir. 

ADALET BAKANI RÎFAT BAYAZIT — Bunu 
halledebiliriz efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Başka var mıydı 8 inci madde hakkında bir di

yeceğiniz?.. 
ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — 8 inci 

madde hakkında başka söyleyeceğimiz yok efendim. 
BAŞKAN — Peki. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Adavlığa atanma 
MADDE 9. — Her yıl alınacak aday sayısı, kad

ro ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca sap 
tanır. 

Yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere sahip 
olup, vazıh yarışma sınavı ile mülakatta başarı gös
terenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak 
Adalet Bakanlığınca önceden saptanan ihtiyaç sayı
sınca, daha önce başka görevlerde iktisap etmiş ol
dukları kadro, maaş ve derecelerine bakılmaksızın li
sans, lisansüstü (master) ve doktora öğrenim durum
larına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve ka
demesi ile adaylığa atanırlar. Bu sıraya göre ihtiyaç 
sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia 
edemezler. 

Doktora yapanlar sadece mülakata tabi tutulur
lar. 

Adlî yargı adayları, stajlarını adliye mahkemele
rinde, Cumhuriyet savcılıklarında, icra dairelerinde ve 
sorgu hâkimliklerinde; idarî yargı adayları, stajlarını 
bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde yaparlar. 
Ankara'daki adayların ayrıca, yönetmelikte belirlene
cek süre ile ilgisine göre Yargıtay ve Danıştayda staj 
yapmaları sağlanır. 

Adaylar, büro ve kalemlerde gördükleri bütün iş
lerden dolayı asıl görevliler gibi sorumludurlar. 

Adavların yarışma sınavı, mülakat ve stajları ile 
8 inci maddenin (g) bendinin uygulanmasına ilişkin 
hususlar vönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI RÎFAT BAYAZIT — Sa

yın Cumhurbaşkanım, 'burada «Ankara'da» kelimesi 
var da, ona değineceğim. 

i Staj Akademisi kurulduğu takdirde, biz stajyer
leri Ankara'da toplayacağız. Onun için «Ankara'da» 
kelimesinin metinden çıkarılmasını daha uygun görü
yoruz. Gelecek olan bütün stajyerler gerek Danıştaya, 
gerek Yargıtaya stajyer olarak verilebilir. «Ankara' 
da» kelimesini kaldırırsak umumî olmuş olur. 

BAŞKAN — Ama ayrıca diyor onu: «Ankara'da
ki adayların ayrıca yönetmelikte belirlenecek süre ile 
ilgisine göre Yargıtay...» 

ADALET BAKANI RÎFAT BAYAZIT — Dı
şarıdan gelecek olanların da o zaman girmesi lazım 
buraya; Ankara'daki Yargıtaya ve Danıştaya. 

BAŞKAN — Yani onlar da girebilirler. 
HÂKİM TÜMÖENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, zaten Staj Akademisi (Kanunu çı
kınca ister istemez 9 uncu madde yürürlükten kalka
cak. 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Evet. 
BAŞKAN — Kalkması lazım. 
HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Onun için 
«Ankara» kelimesi önem taşımıyor burada. 

BAŞKAN — Şimdi bunun hakkında mı bir tek
lif var? 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Var 
efendim. 

Efendim; 'bu 4 üncü fıkrada, yani «Ankara» ke
limesinin metinden çıkarılması için Sayın Bakanımız
ca teklif edilen bu fıkrada biz şöyle bir değişiklik ya
pılmasını idarî yargının hizmeti 'bakımından daha uy
gun gördük; «Adlî yargı adayları, stajlarını adliye 
mahkemelerinde, Cumhuriyet savcılıklarında, icra 
dairelerinde ve sorgu hâkimliklerinde; idarî yargı 
adayları, stajlarını Danıştayda yaparlar.» 

Bunun gerekçesi çok kısa olarak şöyledir efen
dim: Şimdi bugünkü metin aynen kanunlaştığı tak
dirde Ankara'da staj yapmayı tercih etmiş olanlar, 
stajlarını asıl olarak (bölge idare mahkemesinde, ida
re mahkemesinde, vergi mahkemesinde yapacaklardır. 
Staj müddetinin âzamisinin kullanıldığını bir an ka
bul edelim-ki bu iki yıldır bu iki yılda yönetmelikle 
tayin edilecek bir miktarı-ki bu aşağı yukarı dörtte 
bir olacak demektir-buna göre bir stajın en fazla 4 
veya 6 ayı Danıştaya düşecektir. 

Halbuki, bölge idare mahkemeleri daha yeni bir 
kuruluştur, henüz yargılama görevine yeni başladı; 
pratikte alıyorum, doktriner şekilde değil. Şimdi da
ha bu kuruluşun kendisi pratikte toparlanmış değildir. 
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Buna verilecek stajyere acaba bu ne verebilecektir 
ki bu stajyer iki sene sonra atandığı zamıan, üçlü ka
rar dışındaki bütün idarî işlemlerin hukukî denetimini 
yapacaktır? 

Şimdi, iki sene bu şekilde şu mahkemelerin biri
sinde veya tamamında staj yapmış bir genç - nihayet 
25 yaşında - gidecek bakan işleri dahil, üçlü karar
name dışında olan bütün idarenin işlem, tasarruf ve 
kararları üzerinde hukukî denetim yapacaktır ve bu
nun iptaline dair karar verebilecektir. 

Şimdi, idarî yargı sistemini kabul etmiş olan bü
tün memleketlerde amme olarak bir amaç güdülmüş-
tür, o da; idarî yargı hâkiminin hâkimliğe atanmadan 
evvel çok sıkı bir eğitimden ve stajdan geçirilmesidir. 
Nitekim, Fransızlar, Science Politique mezunu olma
yı veya hukuk fakültesi mezunu olmayı kâfi görme
mişlerdir, bunun üstünde Ecole National Administ-
ratif diye dört yıllık bir yüksek idarecilik okulu kur
muşlardır ve onun 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 
inci dereceye kadar bitirenlerini Danıştaydaki o staj
yerliğe ve orada stajını tamamladıktan sonra idarî 
yargı hâkimliğine atamışlardır Eğer bunların dışında 
aldıkları varsa, orada iki unsuru bir araya getirme
ler, zaten bunlar varsa, onların atanması mümkün de
ğildir. «Kamu hukuku dalında üniversite içinde asis
tanlık yapmış olmak ve 10 yıl kamu hukuku alanın
da çalışmış bulunmak» bunu bile doğrudan doğruya 
mahkemeye göndermemiştir, Danıştay'da yine bir sta
ja tabi tutmuştur. 

Efendim, idarî yargının en tipik memleketi de sa
dece İdare hukuku ve idarî yargı alanında ayda 500 
doktora tezinin yayınlandığı bir memlekettir. Bizde 
halen elimizdeki ibütün idare hukuku kitaplarımızın 
sayısı lO'u geçmez. 

Bu itibarla, bu fon tamamen dok'toriner içtihatla
ra dayanan bir hukuk dalıdır, 'Kamu Hukuku, ve bu
gün 8 bini aşkın kanunla idarî her türlü işlemi, çeltik 
dağıtımından veya ekim sahası tayininden Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Yasasına gelinceye ka
dar her türlü idarî işlem tesis etmektedir ve bunların 
hepsi de idarî yargının önüne, dava açıldığı takdirde 
gelebilecektir. Bizim bu şekilde stajyer olarak kabul 
ettiğimiz çocuk, bunlar hakkında iki sene sonra ka
rar verecektir diyoruz. Biz bunun mümkün olabilece
ği kanısında değiliz Sayın Cumhurbaşkanım. 

Onun için biz en asgarî bir öneriyi getiriyoruz, di
ğer maddede gelecek. O da şudur: fici senelik stajını 
bizde yapsın. Çünkü bütün vergilerin toplamı orada, 
diğer idarî işlemlerin hepsinin toplamı orada. Bun

lar dört daire teşkil eder zaten bizde. Mesela bugün 
İstanbul'a - arkadaşlarım biliyorlar - bir tane idarî 
yargı hâkimi arıyoruz. Şu Türk Parasının Kıymetini 
Koruma mevzuatını, - ki o mevzuat bugün artık bir 
ihtisas dalı ve benden bu mevzuatı bilen birisini iste
yecekler; istedikleri zaman da bir arkadaşı vereceğim. 
Çünkü bizden başka yerde yok. 

Bir de bu mahkemelerin başarısı Sayın Cumhur
başkanım, Danıştayın devamlı eleman yetiştirmesine 
bağlıdır. Eleman kaynağı neresi olacaktır? Eleman 
kaynağı bu statü ile olamaz. Gene ister istemez, ele
man kaynağı Danıştay olacaktır. Nitekim biz 67 ki
şi verdik. Şimdi biz fiilen görev yapan 67 kişinin ol
duğu veya dağıldığı mahkemelerden şikâyet almıyo
ruz. Ben şahsen almadım. Ama bunlardan bir tanesi
nin dahi bulunamadığı mahkemeler var, mütemadiyen 
şikâyetler geliyor, daha idarî yargılama usulünün uy
gulanmasındaki «n basit şeylerde hata yapıldığı için. 

Şimdi hâkim olmak zaten zor. Ama idarî yargı hâ
kimi olmak büsbütün zor. Bir de üstelik çok geniş bir 
kültüre, maliye ve ekonomi kültürüne sahip olması 
lazım. Biz, hatta bundan sonra bir öneride daha bu
lunacağız efendim. Tıpkı adlî yargı için getirilen aka
demi gibi, biz de onun paralelinde bir başka şey 
getireceğiz. Bugün Türkiye'de artık «Yüksek Millî 
İdarecilik Okulu»nun kurulması şart olmuştur. 
Bunun bir nüvesi elimizde vardır. Bu gelişti
rildiği takdirde, dört seneye çıkarılır. Lisans 
üstü olur. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Ens
titüsü bu nüveyi teşkil edebilir. Bu dört seneye çı
karılabilir, lisansüstü olabilir. 

Bir cümle daha arz edeyim efendim. Fransızlar 
İkinci Cihan Hartoindeki yenilgilerini askerî yenilgiye 
bağlamamışlardır; doğrudan doğruya Fransız sivil 
idaresinin zaafına bağlamışlardır. En büyük yazar
ları Andre Mouroi's bunu incelemiştir, «Fransa Facia
sı» adlı eserinde. Ondan sonra işte Fransızlar ilk ted
bir olarak, Ecol Natjonal Administraip'i kurmuşlar
dır: «İdarî yargıya da buranın mensupları gelecek
tir» demişlerdir. 

Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Efendim, bunda haklısınız. 
Adlî yargı nihayet iki kişi arasındaki bir anlaşmaz

lığa bakar; biri diğerinin eşyasını çalmıştır, kavga et
miştir, vurmuştur, iki kişi veya kişiler arasında. Şim
diye kadar çektiğimiz bütün sıkıntı kişi ile idare ara
sında görülüyor. İdare bunun çok acısını çekmiştir. 
Eğer iyi yetişmemiş elemanlar, hakikaten tam bu işe 
vakıf olmayan kişiler gitmiş ise, ya idarenin aleyhine 
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karar vermiştir veya şah'sın aleyhine karar vermiştir. 
Şahsın aleyhine karar verse, nihayet bir kişi mutazar
rır olur; ama idarenin aleyhine karar verdiği zaman, 
birçok problemler ortaya çıkıyor. 

Bu bakımdan orada vazifeye başlayacakların ha
kikaten bu işe iyice vakıf olarak işe başlamalarını biz 
de isteriz. Genç bir arkadaş gidecek bir vilayete, ora
da kendi başına karar verecek. Adlî yargıda hiç ol
mazsa diğer hâkimin yanında çalışacaktır, tek hakim
li yerler pek enderdir. Orada yetişecektir; ama bura
dan idare mahkemelerine falan gittiği zaman 'belki tek 
başına üstlenecektir, değil mi? 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Efen
dim, bölge idare mahkemesi ile, idare mahkemeleri
nin özelliği olduğunu arza çalışmıştım. 

KEM ALETTİN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yalnız 75 bin liraya kadar efen
dim. 

BAŞKAN — Olsun efendim. 
Bunların yetiştirilmesini biz daha evvel konuş

tuk, kabul ettik bunu. Nerede yetiştireceksek yetişti
relim stajyerleri. Bu bakımdan 9 uncu maddenin de 
bu yönde tekrar bir daha gözden geçirilmesini ve Ko
misyonda bu yönde bir düşünce oluşması için, ben 
bunun da Komisyona iade edilerek görüşülmesi taraf
tarıyım. Eğer Bakanlığın da görüşü varsa. 

KEM ALETTİN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, gerek 
siyasal olsun, gerek hukuk olsun sadece nosyon verir. 
Bakın elimde doküman var, emrettiğiniz tarihten iti
baren biz bütün ülkeleri, Japonya dahil, inceledik. 
Mesela Profesör Fikret Arık diyor ki: «İyi hâkim 
kendi kendini yetiştirmez. Büyük emek ve dikkatle 
yetiştirilir. Hâkim yetiştirmek için yalnız hukuk fa
kültesi yetmez. Hukuk lisansı üstünde amelî ve naza
rî özel eğitim şarttır. Halbuki memleketimizde tam 
tersi yapılmaktadır.» 

BAŞKAN — Öyle, doğru. 
KEMALETTİN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlık Temsilcisi) — Staj akademileri konusu şu 
efendim: Sadece Fransa'yı ele almayalım; Federal Al
manya'da staj süresi 30 ay, İngiltereMe avukatlıktan 
geçme, Japonya'da 24 ay, Fransa'da 24 ay, devam 
ediyor. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bunun 9 ayı okul döne
midir; biz buna tasarımızda «Hazırlık dönemi» diyo
ruz. Şimdi bir siyasal, bir hukuk fakültesi, bir ikti
sat fakültesi mezunu arkadaş zaten idarî yargıda gö
rev alacaktır. Ben hukuk fakültesinden mezun oldu

ğum gün kürsüye çiksaydım acaba bir sırsızlık dosya
sını halledebilir miydim? Hemen söyleyeyim - talebe
liğimin fena geçmemesine rağmen - halledemezdim. 
Çünkü hırsızlık maddesini ilgilendiren maddeleri bil
miyordum; 491 inci maddeden itibaren, hırsızlık ma
lın kıymetinin azlığı, çokluğu 522, iade 523, yakın ak
rabalık 524, nihayet emniyeti umumiye nezareti 525. 
O bakımdan biz aynen atış okullarında olduğu gibi 
belli bir süreye ihtiyaç duyarız. Harbiyeden mezun 
olmuştur, subay olmamıştır; atış okuluna gider, asıl 
nülve oradadır. Atış okulunda tatbiki eğitimle bera
ber, bilgi yönünden de kendi mesleğine ilişkin bilgi 
vermek medburiyetindeyiz. 

O halde biz, yüksek müsaadenizle, staj akademi
lerini sevk ederken; ilk dönemi aynen Fransa'da ol
duğu gibi bir hazırlık dönemi dediğimiz, öğretim dö
nemine ayırıyoruz. 

İkinci bölümü Sayın Cumhurbaşkanım, staj döne
mini kapsar. Bu başka memleketlerde 13 aydır, biz 
15 ay olarak vurguladık. 15 ay içerisinde elbetteki 
idarî yargıda çalışan bir arkadaşımız, büyük oranda 
Danıştaydan istifade edecektir. Biz Sayın Başkana, 
bu konudaki hassasiyetinden dolayı cidden müteşek
kiriz. Huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Ama bilgi da
ğarcığına bilgi vermeden, staja başlayamaz. 

Diğer son bölüm Sayın Cumhurbaşkanım, üçüncü 
sürede adaylar toplu olarak, ilk iki dönemde kazan
dıkları bilgilerin tartışma ve uygulamasını. yaparlar. 
Amme hukuku ile özel hukuk alanında seçilecek prob
lemleri çözerler ve kararlarını yazarlar. Bundan sonra 
açılacak imtihanda başarı kazananlar staj akademile
rini bitirmiş olur ve mesleğe girerler. 

'Kabul ettiğimiz üç tane kanun var. Bu kanunlar
dan bir tanesi Danıştay Kanunudur. Danıştay Kanu
nunun 11 inci maddesinde, Yüce Konsey şu iradeyi 
izhar etmiştir, «Adlî ve idarî yargıda beş yılını dol
durmadıktan ve başarılı olmadıktan sonra Danıştayda 
gförev yapması mümkün değildir.» Danıştayın görevi 
Anayasada vurgulanmış; en yüksek idarî yargı merciî, 
burada hata söz konusu olmaz, Yargıtayda olduğu 
gibi. Meslekte beş yılını dolduracak, üstün başarılı 
olduğu tespit edilecek. Gelip size dosyayı raporte et
tiği zaman içinize sinecek; «Bu çocuk daha evvel de 
bunun kararını vermiştir» diye. Danıştay nasıl olur 
da çok değerli, kıymetli vakitlerini bu şekilde staj
yer yetiştirmeye yöneltebilir? 

Diğer taraftan, bazı davalar Danıştaya hiç gel
mez. Bugün kabul ettiğimiz bölge mahkemeleri statü
sünde, bölge mahkemeleri bir istinaf mahkemesidir. 
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O halde, Danıştaya gelmeyen davaları nasıl bilecek
tir ve nasıl çözebilecektir? 

O bakımdan, müsaade edin <bu konuyu, kısacası 
bu kanun tasarısını ıSayın Danıştay Başkanımıza su
nalım. Bu konuda emirleri varsa alalım. Bu, zaten ay
rıntılarıyla Staj Akademileri Kanununda çözümle
necektir ve bu maddeler yürürlükten kaldırılacaktır. 

O bakımdan, burada çok değerli vaktinizi alma
yalım. Emriniz ne şekilde ise, Sayın Danıştay Başka
nımız da bize yardımcı olsun, ama - biraz evvel de 
işaret ettiğiniz gibi - idarî yargıda Danıştay bütü
nüyle devreye giriyor, adlî yargıda Yargıtayı bir .ta
rafa bırakıyoruz; en başta, bir kere muvazenesizlik 
burada başlıyor. 

O bakımdan, Staj Akademileri Kanununda bize 
yardım etsinler - sizin de kesin emriniz vardı - biz bu
nu bir hafta içerisinde sevk ederiz, tasarı hazır. Ne 
şekilde emirleri varsa buraya koyalım. Hâkimler Ka
nununda zaten bir iki madde ile geçiştirilecek bu ko
nuyu - müsaade edin - mevcuduyla birlikte tasarıda 
sunalım. 

BAŞKAN — Hayır, bütün mesele şu : Stajlar 
bölge idare mahkemelerinde, vergi mahkemelerinde 
mi olsun, yoksa Danıştayda mı olsun? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Her iki yerde de olsun, hep
sinde olsun. 

BAŞKAN — Burada; «Stajlarını bölge idare, ve 
vergi mahkemelerinde yaparlar. Ankara'daki adayla
rın ayrıca...» diyor. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — «Ankara» çıkıyor efendim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, hatta yukarıya da koya
rız, «Danıştay» diye. Yani yukarıya koymakta hiç
bir mahzur yok, elbette Danıştayda yapacak. Nasıl 
ki, hâkimlerden bir yılını dolduranlarının Yargıtayda 
staj yapmaları gibi yapacaklar. 

BAŞKAN — Bizde, akademiyi bitirdikten sonra 
kurmay subaya en küçük kademe olan tugayda, tü
mende yaptırmayız stajı, Genelkurmaya getiririz, ev
vela orada görür, görüş açısı genişler. Evvelce bunun 
tersi yapıldı ve dendi ki : «Bu çocuk daha yüzbaşı 
yeni çıktı akademiden, Genelkurmaya verilir mi? 
Efendim, evvela tümenlere, tugaylara yerelim. Ora
dan yavaş yavaş kolorduya, orduya, sonra Genelkur
maya gelsin» Netice vermedi, görüş açıları kısır 
kaldı. Onun için, gelecek en büyük yerde evvela staj 
görecek, ondan sonra aşağıya gidecek, aşağıda daha 
faydalı oluyor. 
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KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, idarî 
yargı da 15 aylık stajı Danıştayda yaptırmak istiyor. 

BAŞKAN — O zaman yer değiştirmesi lazım. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım; arkadaşımız bir defa, dünyadaki 
adlî yargı hâkim stajyerlere misal vermektedir. Şim
di, hiçbir idarî yargı hâkimi staj ruhsatı vermezmiş. 
Zaten bugün ister adlî yargı diyelim, ister idarî, önü
müze getirilen staj sistemi, kara Avrupa'sının 45 se
ne evvel terk etmiş olduğu 2556 sayılı Kanunla Fran
sa'dan bize intikal etmiş şeklidir. Bu şeklin bugüne 
kadarki uygulaması, bu meslekten olduğumuz için 
hepimizce birdir. Bu noktada daha başka bir şey söy
lemek istemiyorum. 

Şimdi, bölge idare mahkemesi istinaf mahkemesi 
durumunda değil, bölge idare mahkemesi - komisyon
da bunun üzerinde durduk - bugün üçlü kısımda hiç
bir şey yok, sadece 75 bin liralık tazminat davasında 
temyiz, izne bağlı. Halbuki, tazminat davasında arka
daşım dediler ki, «bu Danıştaya gelmeyecek» Tazmi
nat davası, ister bir kuruş olsun, ister 10 milyon ol
sun mesele ilkedir. Mesele; bunu idarî yargıda çöze
cek çocuğun doktrinde belirlenen beş anakatdeyi bi
lip bilmediği meselesidir. Bu beş anakaideyi de kesin
likle şu bölge idare mahkemesinde, vergi mahkeme
sinde veya idare mahkemesinde öğrenmesi mümkün 
değildir. 

Birkaç gün evvel, bana hem Ankara İdare Mah
kemesinden, hem Edirne'den buraya gelmiş olan ar
kadaşlar uğradılar ve şunu söylediler : «Bu çocuklar 
yetişkin gibi çalışıyorlar. Biz farkında olmadan büyük 
bir ekol içinde yetişmişiz. Biz bunu dışarıya gidip, 
müstakilen karar vermeye başladığımız zaman gör
dük ve anladık» Bütün bunları öğretiyoruz, mesela; 
bugün raşa «rachat» diye bir tabir sorsam, şu mah
kemelerden, Danıştayın da bilenlerinin dışında, kim
se buna cevap veremez. Halbuki, bu idare hukukun
da anakurallardan bir tanesidir. 

O itibarla, kaynak olan yerde yetiştirilmesinde 
doktrini orada takip etmesinde, içtihatları orada ta
kip etmesinde yarar vardır. Öbür tarafta zaten daha 
kitap yok, kamu içtihatları olacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bir tehlike daha var. Bi
zim bütün karşı çıkmamıza rağmen - ki, diğer tabir
lerle onları tefrik ettik - bölge idare mahkemelerine, 
vergi mahkemelerine, idarî yargıda hiç bulunmayan 
bir müessese, israr hakkı getirildi. Halbuki, biz kim-
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şeyi yargılamayız idarî yargıda, idarî yargıda yargı
lanan, idarenin tesis etmiş olduğu işlemdir ve idare 
bunu kamu gücünü kullanarak yürütür; yargılanan 
budur. Bunun hukukîliği ya «tasdik» edilmekle veya 
«hukukî değildir» denilmekle belirlenir. Bunu diyecek 
adamın çok iyi şekilde hukukî bilgisi olması şarttır. 
Şu klasik sistem de bunu vermiyor. 

İkincisi; kurulacak akademide de bu sistemi ve
remezler bir yerde. Biz onun için başka bir tedbiri, 
onun paraleli başka tedbiri zatıâlinize sunacağız. 

BAŞKAN — O ayrı. 
Akademi kurulacaksa, onu, Akademi Kanunu ile 

beraber ele alırız. 

1. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/262) (S. Sayısı : 548) 
(Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere, kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Birinci oturumda 10 uncu maddeye kadar konuş
muştuk. Şimdi 10 uncu maddeyi okutuyorum : 

Adaylık süresi 
MADDE 10. — Adaylık süresi iki yıldır. İhtiyaç 

vukuunda bir yıllık staj süresini bitirmiş olan aday
ları, hâkim ve savcılığın üçüncü sınıfına ayırmaya 
Adalet Bakanı yetkilidir Ancak, iki yıldan az aday
lık yapanların geri kalan süreleri mesleklerinde geçe
cek yükselme süresine ilave edilir. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Biz 9 un
cu maddeyi Komisyon olarak geri almak istiyoruz 
efendim, bu müzakerelerin ışığı altında yeni baştan 
huzurunuza getireceğiz. 

BAŞKAN — Şimdi, 9 uncu maddenin Komisyona 
iadesini teklif ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 16.20'de tekrar toplanmak üzere birle
şime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.00 

» • • 

Avukat adaylarının mahkemelerde yaptıkları staj
lar, hâkim adaylığında geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanımızdan sora
lım; bunu böyle bırakalım mı; yoksa «iki yıldır» di
yelim mi? Bu açık kapı olduğu için, daima da bir 
yıllık stajın sonunda gönderiliyor. Çünkü Adalet Ba
kanına yetki verilmiş; «bir yıllık staj süresini tamam
layanlar da hâkim ve savcılığa atanabilir» deniliyor. 
ihtiyaç olduğundan da her zaman bir yıllık staj sü
resi sonunda atanıyorlar. Demin de konuştuk; staj 
süresi çok mühim. «Yetişmesi için iki yıllık süre an
cak kâfi geliyor» deniliyor. Diğer ülkelerin kanunla
rına da baktık, hemen hemen iki yıldan az staj süresi 
yok. Ne dersiniz? 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.25 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşka M, Genıelturmay ve Millî GüvenMs Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milî Güvenli* Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKAYA (Hv. K. K. ve M'flüî Güvenöt Konseyi Üyesli) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MİS Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milîî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 132 nci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sayın 
Cumhurbaşkanım, tasarıda olduğu gibi, iki yılı vur
gulamak herhalde daha yararlı olur. 

BAŞKAN — Evet, «Adaylık süresi iki yıldır» 
deyip bırakalım. Bir yıllık staj süresini bitirenlerin 
atanma yetkisini kaldırmak lazım. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Evet, 
yetkiyi kaldıralım efendim. 

BAŞKAN — Çünkü ben hiç hatırlamıyorum ki, 
iki yıl staj yapsınlar; hep bir yıllık stajın sonunda 
atanıyorlar. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Bizim 
de görüşümüz o. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, mü
saade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyursunlar. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O zaman, Ko

misyona iade ettiğimiz 9 uncu maddenin başlığı ile 
10 uncu maddenin başlığı birleştirilerek «Adaylığa 
atama ve süresi» diye tek bir madde şeklinde düzen
lesinler ve bu maddeyi kaldıralım, uygun görürseniz. 

BAŞKAN — Bu iki maddeyi birleştirebilirsiniz. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Birleşti
rebiliriz, hay hay efendim. 

BAŞKAN — Yani, başlık «Adaylığa atama ve 
süresi» denilerek 9 uncu ve 10 uncu madde birleşti-
rilsin. Staj süresi de iki sene olsun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zaten Sa
yın Cumhurbaşkanım, konu çelişiyor; Danıştay Baş
kanı iki yıllık sürenin dahi az olduğunu ifade etti. 
Ayrıca da Staj Akademisi Kanunu Tasarısı geliyor. 
O sürenin de çok çok az olduğu söylendiğine göre, 
başüstüne, notumuzu aldık efendim. 

BAŞKAN — Madde numaralarını değiştirmeye
lim arzu ederseniz. Bütün madde numaraları değişe
cek şimdi. Böyle kalsın, mahzuru yok. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Avukat 
adayları ile de ilgili bir hüküm var zaten. Onu da 
muhafaza edeceğiz nasıl olsa. 

BAŞKAN — Evet, «Avukat adaylarının mahke
melerde yaptıkları stajlar, hâkim adaylığında geçmiş 
sayılır.» diyor. O zaman bu maddenin Komisyona 
iadesine gerek yok; «Adaylık süresi iki yıldır» denil
mesi kâfi. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — «Adaylık süresi iki yıldır. 

| Avukat adaylarının mahkemelerde yaptıkları staj
lar, hâkim adaylığında geçmiş sayılır» şeklinde ola
cak. 

BAŞKAN — Bitti, o kadar. 
10 uncu maddeyi değişik şekliyle bir kere daha 

okutuyorum : 
Adaylık süresi 
MADDE 10. — Adaylık süresi iki yıldır. 

I Avukat adaylarının mahkemelerde yaptıkları staj
lar, hâkim adaylığında geçmiş sayılır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bir ge
çici madde ile düzenlesek efendim; çünkü bir senede 

I atananlar da var ayrıca. 
BAŞKAN — Geçici madde ile yaparız onu. 

I 10 uncu maddenin bu son şekli üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı? 

HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir 
konuyu, açıklığa kavuşması bakımından arza çalışa
cağım. 

Şimdi, idarî yargı mahkemelerinde hiçbir avu
kat adayı bugüne kadar staj görmemiştir. O bakım
dan buraya «adlî yargı hâkimlerinin hizmet süresin
den sayılır» diye açıklık getirmekte yarar vardır. 

Arz edenim. 
BAŞKAN — Avukat adaylarının mı? 
HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Adalet 

Komisyonu Üyesi) — Bugüne kadar hiçbir avukat 
adayı idare mahkemelerinde staj yapmamıştır, Da-
nıştayda da staj yapmamıştır; adliye mahkemelerin
de geçmiştir onların stajları. Bu hizmeti ancak adlî 
yargı hâkimleri bakımından geçeri saymamız gere
kecek. 

BAŞKAN — Yani şöyle diyorsunuz; «Avukat 
adaylarınım adliye mahkemelerinde yaptıkları staj
lar...» Öyle mi?. 

KEMALETTİN ALİKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — «Avukat adaylarımın mahke
melerde yaptıkları stajlar, adlî yargı hâkim .adaylı
ğında geçmiş sayılir.» 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Onu ta
mamen kaldırmak lazım. Hâkiımikle bunu kesinlikle 
bMeştirmeyelimı. Stajının altı aylık birinci devresi 
falan yerde geçmiştir. Hâkimlik mesleğinin kendine 
has stajı vardır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, avukatlık stajıylia, hâ
kimlik stajını burada hiç irtibatlandırmıamak lazım. 

I Hâkimlik mesleğini seçmek isteyen kişi hâkimlik 
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statüsünün getirdiği iki senelik stajı tamamıyla yap
sın. «Eiılıaın yerde şu kadar yapmış, onu buna ekle
yin» şekli, kanımca mahzurlu. Hâkimin yetişmesi 
bakımından da mahzurlu. Çünkü avukatlık stajının 
birkaç yerde yapılacağına dair Avukatlık Kanunun
da hükümler var. Yarın, avukat yanında yaptığı sta
jı da hâkimlik stajı gibi saydırmaya kalkacaktır. 

BAŞKAN — Öyle oluyor zaten. 
ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Hâkim

lik stajının kendisine mahsus özeliği var. 
HÂKÎM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanını, dikkat 
büyurulursa maddede «Avukat adaylarının mahke
melerde yaptıkları stajlar, hâkim adaylığında geçmiş 
sayılır» diyor. 2556 sayılı Kanunun 5 inci maddesin
de var. Saniyen, 2661 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desinin (e) fıkrası ille değiştirdik 'bunu, aynen devam 
ediyor. 

Avukat adayı da hâkim adayı gibi ağır ceza mah
kemesinde, asliye ceza mahkemesinde staj yapıyor 
ve 1934 yılından beri uygulama bu. Mahkemede 
yaptığı staj, avukatın yanında yaptığı değil. j 

Şimdi şöyle oluyor: Avukat adaylığına mlaihke- i 
melerde başlamış, hâkim adaylığı imtihanı açılıyor 
ve giriyor. Eğer bu stajı saymazsanız kaymak zaten j 
az, gelmeyecektir. Ceza mlaıhkemesinde, hukuk mah
kemesinde gördüğü stajın manası budur. Bugüne ka
dar da uygulanan bir sistem. Hiçbir sakıncası yok. 

BAŞKAN — Sonra, avukatlıktan da hâkimliğe 
geçilebiliyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — O ayrı Sayın Cumhurbaşkanını; 
bu, stajın sayılması. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sa

yın Cumhurbaşkanım, bu fıkranın kalması yararlı-
dur. Birçok genç, hâkim stajyerliğine müracaat eder
ler, kadro olmadığı için giremezler, mahkeme nez-
dinde avukatlık stajıma başlarlar. Sonra sıra gelin
ce, «gelin imtihana girin» derler, (imtihanla girerler, 
kazanırlar. Hiç değilse mahkeme nezdinde geçirdik
leri stajları burada sayılmış oluyor. Biraz da hak
kaniyete daha uygun oluyor. 

Takdir Yüce Konseyindir. 
BAŞKAN — Eskiden ayrı ayrı, idi; biri bir se

ne, biri diki sene idi, onun için geçemıiyorlardı; ama 
şimdi, «iki sene» deyince mesele kalmıyor. 

23 , 2 . İ983 0 : 2 

Bu son okunan madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok, 

Bu son sekiliyle 10 uncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

ORGENERAL TAHSlN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Da
ha ileriye gitmeden, içeride arz ettirmiş olduğum gibi, 
bizi sıkıntıya sokan maddenin manası, yahut da ke
limenin ifadesi itibariyle, 4 üncü maddemin ikinci 
bendini birinci bent haline getirirsek, o zaman, mad
de yine aynıdır; ama hiç olmazsa, bağımsızlık ko
nusunun neye ait olduğu meydana çıkar. 

Bu nedenle, «hâkimler mahkemelerin bağımsız
lığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ya
parlar» bendinin, birinci bent olarak geüMlmesimde 
fayda görüyorum. 

Arz ve teklif ederim. 
BAŞKAN — O halde, 4 üncü madde üzerinde 

tekriri müzakere talep ediyorsunuz?.. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, bunu oya sunacağım. 
4 üncü madde üzerimde Sayın Şahiinkaya bıir tek

riri müzakere talebinde bulunuyor. Bunu kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, bunun nasıl olmasını arzu edi
yorsunuz? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen
dim, bu ikinci bölümde «Bağımsızlık, teminat ve 
ödevler» başlığıyla kaleme alınan kısımda bağım
sızlık kime aittir? Hâkimler, görevlerinde bağımsız
dırlar; ama esasında mahkeme bağımsızdır. Bu ikin
ci bentte; «Hâkimler mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. 
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetki
sinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tav
siye ve telkinde bulunamaz» deniyor. Bu bir esas 
oluyor efendim. 

Ondan sonra ikinci bent olarak, «Hâkimler, gö
revlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hu
kuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm 
verirler» konulacak. 
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BAŞKAN — Birinci fıkra ile ikinci fıkranın ye- | 
rinan değiştim'lmesini işitiyorsunuz, doğrudur; çün
kü, evvela mahkeme esastır, ondan sonra hâkim ge
liyor. 

Evet, Komisyonun bir diyeceği var mı?.. Yok. 
O halde, 4 üncü maddeyi bu şekliyle toıir daha 

okutuyorum efendim : 
ÎKÎNCİ BÖLÜM 

Haklar ve Ödevlere ilişkin Temel ilkeler 
Bağımsızlık, teminat ve ödevler : 
MADDE 4. — Hâkimler, mahkemelerim bağım

sızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göne görev 
yaparlar, Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, 
yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 
hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönde
remez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırtlıar; Anayasa
ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaat
lerine göre hüküm verirler. 

BAŞKAN — Bu 4 üncü maddeyi som okunan 
şekline göre oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü madde bu şekilde düzeltilsin. 
Şimdi, 11 inci maddeyi okutuyorum: 
Adaylar hakkında düzenlenecek belgeler 
MADDE 11. —Her adayın vazifesini yapmakta 

gösterdiği kabiliyet ve başarı ile görevine bağlılığı 
ve ahlakî gidişine dair bilgi; çalıştığı daire amirleri 
tarafından o dairedeki staj süresinin sonunda düzen
lenip, mensup olduğu adalet komisyonunla verıilecek 
belgeler 'ile adalet komisyonunun mütalaasından ve 
adalet müfettişlerinin raporlarından alınır. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen merciler, bu husus
taki kanaat ve mütalaalarını, Adalet Bakanlığınca 
hazırlanacak fişlere yazarlar. 

BAŞKAN — 11 ilnai madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Adaylık süresi içinde göreve son verme, 
MADDE 1.2. — Adayın; 
a) Adaylığa atanma nitelıiklerinden herhangi 

birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 
b) Adaylığa .alındıktan sonra bu niteliklerden 

herhangi birini yitirmesi, 
c) Adaylık süresi içindeki davranışlarında hâ

kimlikle bağdaşmayacak tutumları, göreve devamsız
lığı, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli 
olmadığının tespit edilmesi, 

Hallerinde adaylığına Adalet Bakanlığınca son 
verilir. 

Haklarındaki soruşturma veya kovuşturma nede
niyle adaylıklarına son verilenlerden takipsizlik ka
rarı veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadı
ğına dair karar veya beraat hükmü verilenler, Ka
nunda belirtilen niteliklere sahip olmaları koşuluy
la yeniden adaylığa alınabilirler. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Atanma 
MADDE 13. — Stajını tamamilayan ve mesleğe 

kabulle mani bir halli görülmemiş olan adayların, 
Adalet Bakanlığınca adlî ve idarî yargı teşkilatları
mın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tespit edi
lecek görevleri ve görev yerleri Hâkimler ve Savcı
lar Yükselk Kurulunca yapılacak ad çekme * suretiyle 
belirlenir. 

Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve ka
demelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak 
derece ve kademeler üzerinden müşterek kararla ya
pılır. 

BAŞKAN — Şimdi, bu madde üzerinde Adalet 
Bakanağımızın bir önergesi var; 13 üncü maddenin 
1 inci fıkrası hakkında; 'bu önergeyi okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte ola'n «Hâkimle!1 ve Savcılar Ka

nun Tasarısı» nın 13 üncü maddesinin birinci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Rıfat BAYAZIT 
Adalet Bakanı 

«Stajını tamamlayan ve Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca mesleğe kabullerine engel hali 
görülmemiş olan adayların, Adalet Bakanlığınca 
adlî ve idarî yargının ihtiyaçları göz önünde bulun
durularak tespit edilecek görevleri ve görev yerleri 
ad çekme suretiyle belirlenir. Ad çekme işlemi Hâ
kimler ve Savcılar Yükselk Kurulunun huzuruyla ya
pılır.» 

BAŞKAN — «Mani hali görülmemiş olanlar» 
diyorsunuz, yani «Yükselk Seçim Kurulunca tetkik 
edilsin, bir mani halli var mı» diyorsunuz, değil mi? 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Evet 
efendim. 
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BAŞKAN — Ondan sonra, bir de «huzuruyla 
yapılır». 

Sayın Komisyon Sözcüsü ne diyorsunuz? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko-

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanını, aslın
da hiçbir faırk getirmiyor. Bir yandan da Hâkimler 
ve Savcılar Kurulunun yet'lcisi'ni elinden lalıyor, bu 
önerge. Anayasanın 159 uncu maddesine göre mesle
ğe kabul etme, atama yetkisi Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruluna verilmiş. 

Komisyonun düzenlediği metinde, o yetki ad çök
me suretiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna 
verilmiş. «Huzuruyla» demek suretiyle; «Sayın ba
kanlık müsteşarı, veya müsteşar yardımcısı kurayı 
çekecek» belki de o temin edilmek isteniyor. Atama 
yetkisi ortada 'kalmış, kim atayacak? 

Şimdi, Komisyon metnine göre, stajını tamam
layan ve mesleğe kabulde mani >bir hali görülmemiş 
olan adayların, 2663 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desiyle ve 18 inoi maddesiyle, mesleğe kabul yetkisi 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ait. Bunu, 
burada tekrarlamaya gerek yok. Hâkimler ve Savcı
lar Kurulunun Başkanı da Sayın Adalet Bakanı. 

«Görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.» Burada 
«... huzuruyla yapılır» denildiğine göre kanımca; 
«Adalet Ba'kanlığı müsteşarı ve yardımcıları ad çek
meyi biz de yapalım» düşüncesindeler. Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu ad çekmeyi yaparken, gerektiğinde 
onlara da ad çektirebilir. 

Biz Komisyon olarak bu önergenin, neyi değiş
tirmek istediğini pek anlayamadık. 

'BAŞKAN — Hakikaten, «... Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme...» O ya
pıyor zaten 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Hiçbir özelliği yok bunun. Kuru
lun başkanı zaten 'Sayın Adalet Bakanı 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Aslında 
efendim, bir şey getirmiyor; çünkü, hâkimleri ve 
savcıları kabul etmek Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluna ait. Adalet Bakanlığınca belirlenecek yer
lere atamakla... 

BAŞKAN — Zaten, belirleme yetkisi Adalet Ba
kanlığının, atama yetkisi de 'kurulun; mesele yok. 
Zaten, 'bu onu sağlıyor. 

Ben, evvela önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

13 üncü madde üzerinde ibaşka söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Bizim 
bir önerimiz vardı efendim, Yüksek Konseyin tak
dir edeceği Ibir süre zarfında, stajdan sonra bir veya 
iki yıl tetkik hâkimi olarak (yani stajı saydığı için) 
bir veya iki yıl tetkik hâkimi olarak görevlendirilme
lerini arzu ediyoruz. 

Takdir zatıâlinizin. 

BAŞKAN — Ama bu atanma. 
ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Evet, 

orada var efendim. Bizim verdiğimiz önergede yazıl
dı. Orada aynı hususu bir metin olara'k teklif ediyo
ruz: «Stajını tamamlayarak mesleğe kabule mani 
bir hali görülmemiş olan adlî yargı hâkim adaylarının 
Adalet Bakanlığınca adlî yargı teşkilatının ihtiyacı göz 
önünde bulundurularak tespit edilecek görevleri ve 
görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunca yapılacak ad çekme suretiyle belirlenir. Sta
jını tamamlayan ve mesleğe kabule mani bir hali 
görülmeyen idarî yargı hâkim adayları Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca tetkik hâkimi olarak fi
lan müddet için Danıştaya atanırlar.» Tetkik hâki
mi olarak, bir yıl, iki yıl; o kadar. 

BAŞKAN — Siz stajdan sonra da Danıştayda 
kalsın istiyorsunuz. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Evet 
efendim, bir yıl veya iki yıl, Yani staja başlayan ço
cuk, stajını da bitirdikten, sicilini müspet alıp hâ
kimliğe ka'bul edilmişse bir veya iki yıl daha tetkik 
hâkimi olarak göreve devam edebilsin, demin arz et
miş olduğum gerekçelerle. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
biraz önce maddeyi geri almıştık. Stajlarını Danış
tayda bir ölçüde kabul etmek ihtiyacı, belirmişti. 
Aslında zaten Danıştay Kanununun ilgili maddesin
de ıbeş yıl hâkimlik yapan kişiler oraya tetkik hâ
kimi olarak alınırlar. Stajdan gelen kişi şimdi tek
rar ikiye bölünecek; birisi hiç çalışmamış olarak ora
ya gelen tetkik hâkimi, biri de beş sene çalışmış ola
rak gelen. Hangisi doğru? Burada da bir tereddüt 
var. 

İkincisi de, zaten ihtiyaç var. Yani Danıştayda 
bir sene veya iki sene staj yapacak, üç sene de tet
kik hâkimliği yapacak; beş sene süreyle görevdedir. 
İdare hâkimliği sıkıntısı çekilecek. 
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Üçüncüsü, Danıştayda veya Yargıtayda tetkik hâ
kimi olabilmek için, meslekte üstün başarı göstermek 
ve mahal mahkemelerde en az beş yıl çalışma ko
şulu var. Şimdi o 'koşuldan ayrılıyoruz; stajını bi
tiren kişiyi Danıştaya getiriyoruz, tetkik hâkimi ya
pıyoruz; evvela prensipten ayrılıyoruz. 

Dördüncüsü; eğer beş sene şartı Danıştaya fay
dalı olduğu için konulmuşsa, bunlar faydalı olma
yacak. 

Beşincisi, benim dosyam hiç tecrübesi olmayan 
bir tetkik hâkimine gidecek, ıbir başkasının dosyası 
da beş sene tecrübeli ıbir hâkime gidecek. Zannedi
yorum ki toir ikilem doğuyor. 

Bu nedenle katılamıyoruz efendim. Arz ederim. 

M. G. Konseyi B ; 132 

Üçüncüsü, Danıştayda veya Yargıtayda tetkik hâ
kimi olabilmek için, meslekte üstün başarı göstermek 
ve mahal mahkemelerde en az beş yıl çalışma ko
şulu var. Şimdi o 'koşuldan ayrılıyoruz; stajını bi
tiren kişiyi Danıştaya getiriyoruz, tetkik hâkimi ya
pıyoruz; evvela prensipten ayrılıyoruz. 

Dördüncüsü; eğer beş sene şartı Danıştaya fay
dalı olduğu için konulmuşsa, bunlar faydalı olma
yacak. 

Beşincisi, benim dosyam hiç tecrübesi olmayan 
bir tetkik hâkimine gidecek, ıbir başkasının dosyası 
da beş sene tecrübeli bir hâkime gidecek. Zannedi
yorum ki bir ikilem doğuyor. 

Bu nedenle katılamıyoruz efendim. Arz ederim. 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sayın 

Cumhurbaşkanım, gerek Danıştay Kanununun 11 inci 
maddesinde, gerek yeni çıkarılmış bulunan Yargıtay 
Kanununun 36 neı maddesinde, gerekse 2462 sayılı 
Hâkimler Kanununun 74 üncü maddesinde, üstün 
başarı göstermiş, beş sene hâkimlik yapmış arkadaş
larımızın bu müesseselerde ancak tetkik hâkimliği ya
pabileceği belirtilmiştir. Çünkü işin özelliği öyledir, 
orada takrir yapacak, dosyaya nüfuz edecek. Biz 
şimdi staj devresindeki bir arkadaşımızı Danıştaya 
veyahut Yargıtaya verecek olursak, hakikaten biraz 
telhlikeli olur. 

Takdir Yüce Kurulundur. 
BAŞKAN — Efendim, eğer böyle bir şey arzu 

ediliyorsa, o zaman staj süresini çoğaltmak lazım. 
Yani iki sene değil de üç sene deriz; ama stajı bi
tirince, tetkik hâkimi olacaksa hakikaten mahzurlu o. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, sunduğumuz raporda, zaten buna 
paralel olarak, hem Danıştay Kanununda, hem de 
Bölge İdare Mahkemeleri Kanununda değişiklik tek
lif ettik. Aslında bizde acelelik bu kadar bahis ko
nusu olamaz. Çünkü üstteki, onun takrir verdiği ku
rul her şeyi denetleyecek halde. Halbuki gittiği yerde 
müstakilen karar verecek. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Ama, öteki kanunları değiştirmek 
lazım bu sefer. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Onu za
ten biz teklif ettik. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Muvazzaf askerlik hizmetinin değerlendirilmesi 
MADDE 14. — Muvazzaf askerlik hizmetini yap

tıktan sonra hâkimlik ve savcılığa atananların as
kerlikte geçen süreleri kademe ilerlemesi ve derece 
yükselmesinde değerlendirilir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 11 inci 
maddede bir husus var, dikkatinizden kaçmasın diye 
arz edeceğim. 

Bu husus 9 uncu maddeyle ilgili efendim. O da, 
«adaylar hakkında düzenlenecek belgeler» diyor. Şim
di biraz evvel buyurdunuz. Danıştaydaki staj mesele
sini» emirleriniz doğrultusunda halledeceğiz. Ancak, bu 
stajla ilgili efendim; staj sonunda her adayın vazife
sini yapmakta gösterdiği kabiliyet, başarı, göreve bağ
lılığı ve ahlakî gidişine dair bilgi, çalıştığı daire amir
leri tarafından, o dairede staj süresi sonunda bir ra
por halinde düzenlenip mensup olduğu Adalet Ko
misyonuna verilecektir. Danıştayda öyle bir Adalet 
Komisyonu yoktur. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Hâkimler 
ve Savcılar için... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu hâkimler için ya
pılmış; ama idarî hâkim ve savcılar için bu noksan
dır efendim. , 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Bizim 
için, «Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ve
rir» demek lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, onun için bir 
kayıt getirmek lazım; o yoktur efendim. Yani mah
kemeler için dikkate alınmış. Mahkemeler nereye ve
recek; düzenleyip mensup olduğu Adalet Komisyonu
na verecek. Adalet Komisyonu da mütalaalarrve ada
let müfettişleri raporlarını alacak. Bunların hiçbirisi 
Danıştay için bahis konusu olamaz efendim. 

Bu bir noksanlık gibi geldi. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 9 uncu 
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maddede nasıl değişiklik yapacağımızı bilemediğimiz 
için, tabiî 11 inci maddede de o istikamette değişik
lik yaparız düşüncesiyle böyle düzenlendi. O zaman 
biz eğer gerekirse tekriri müzakere isteyeceğiz. 

BAŞKAN — Tabiî, bu durumda istemeniz la
zım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 9 uncu 
maddeyi nasıl şekillendireceğimizi şu aşamada bil
mediğimizden söyledim^ 

BAŞKAN — O zaman konuşalım onu. Yani 9 
uncu maddeyi bize sunduğunuz zaman 11 inci mad
deyi de tekriri müzakere yapalım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşka
nım, müsaade buyurursanız... 

(BAŞKAN — Onu da beraber hazırlasınlar. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Lütfedin efendim, bu
nu da geri verin, tekriri müzakere ile Komisyona iade 
edin, ikisi birbirine paralel olarak aynı potadan çık
sın. 

H Â K I M T Ü M G E N E R A L M U Z A F F E R BAŞ
K A Y N A K (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hatta izin 
verirseniz 12 nci maddeyi de geri alalım. Çünkü ora
da da devam edemeyen veya yetenekli olmayan ki
şilerin işine Adalet Bakanlığı son veriyor. Çünkü o, 
Adalet Bakanlığının denetim ve gözetiminde staj 
yapanlar için. (Bir aday Danıştayda tamamen stajını 
yaparsa, belki orada da bilhassa orada da aynı şey 
olacaktır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O fark etmez efen
dim. Daha evvel Adalet Bakanına bildirir, olabilir. 
Danıştayın sorununa girer efendim 

TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK 
(Adalet Komisyonu Başkanı) — O zaman 11 inci 
maddeyi de geri alalım. 

BAŞKAN — Yalnız 11 inci maddenin 12 nci mad
deyle bir ilgisi yok. 

KEMALETT1N ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mü
saade eder misiniz? 

Sayın Cumhurbaşkanım, bugün de bizim adlî yar
gıda stajın bir kısmı Yargıtayda yapılır; ama Yargı-
tayda yapılmış olmasına rağmen, Yargıtay doldurdu
ğu fişi Adalet Komisyonuna yollar. Adalet Komis
yonu bu fişleri tamamlayarak Bakanlığa gelir ve sta
jın -genel idare hizmetleri sınıfında yapılan stajın-

sonunda bunlar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunca değerlendirilir. O bakımdan, özür dileyerek 
mevcut metni de arz ediyorum^ 

Danıştayda da staj yaptığı zaman, Danıştayın yet
kili daire başkanı, aynen Yargıtay Birinci Ceza Dai
resi Başkanı nasıl Ankara Adalet Komisyonuna işi
ni yolluyorsa, Ankara Bölge İdare Mahkemesi bunu 
Komisyon Başkanına yollayacaktır. Çünkü bunların 
sicil dosyası komisyondadır. Komisyon bunu Adalet 
Bakanlığına yollayacaktır. Adalet Bakanlığı şu gerek
çeler içerisinde görevine son verecektir veya verme
yecektir. Yani bu zamana kadar yüksek bir yargı 
mercii olan Yargıtay, Adalet Komisyonuna yollamak
ta hiçbir beis görmemiştir. 

Takdir Yüce Konseyindir. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Galiba 
bir ufak yanılgı oluyor. 

Bize Adalet Bakanlığı 13 tane stajyer verdi. Bizde 
bugün 13 stajyer vardır ve Adalet Bakanlığı bize yaz
dığı yazıda; «bunlar hangi dairelerde görev yapıyor
sa, başkanlarından aldığınız dosyaları Adalet Bakan
lığına gönderiniz» diyor. 

BAŞKAN — Yani Komisyona vermiyor? 
ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Hayır 

efendim. Doğrudan doğruya Adalet Bakanı ve doğru
dan doğruya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
na veriyor. Çünkü sizin dosya da Adalet Bakanlığın
da... 

BAŞKAN — Siz buna bir kere daha bakarsınız. 
11 inci maddeyi geri almak mı istiyorsunuz? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu IBaşkanı) — Evet 
efendim. 

KEMALETTÎN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Bunu Komisyon tetkik etsin, tetkik 
ettikten sonra gerekirse o zaman görüşürüz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalelt Komisyonu Başkanı) — Çünkü 
9 uncu madde, 11 inci maddeyle bağlantılı. 

BAŞKAN — Genel Sekreter 11 inci maddeyle il
gili tekriri müzakere istiyor. 

Bunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, demin görüştüğümüz üzere, bunun Komis
yonda tekrar ele alınarak 9 uncu maddeyle beraber 
mütalaa edilmesini teklif ediyor. 
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11 inci maddenin Komisyona iadesi teklifini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 

ÎKtNCI BÖLÜM 

Hâkimliğin ve Savcılığın Sınıf ve Dereceleri 
Sınıflar ve kıdem 

MADDE 15. — Hâkimlik ve savcılık mesleği; 
üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve 
birinci sınıf olmak üzere dört sınıfa ayrılır. 

Hâkim ve savcıların her sınıf ve derecede kıdem
leri, o dereceye atama hakkındaki karar tarihinden 
hesap edilir. 

Aynı karar ile atananlardan en önce işe başlayan
lar sonrakinden kıdemli sayılır. Aynı gün vazifeye 
başlayanlardan (staj hariç) mesleğe giriş tarihi önce 
olan, mesleğe giriş tarihleri de aynı olanlardan fa
külte diploma derecesi daha yüksek olan, fakülte 
diploma dereceleri de aynı olanlardan doğum tarihi 
önce olan diğerlerinden kıdemli sayılır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 15 inci 
maddeyi genişletmişler efendim; «Kıdem» maddesi
ni ilave etmişler. 

BAŞKAN — Öyleydi, başka bir yerde de var, 
onunla birleştirelim diye düşünmüşler. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — EVet efen
dim, orası ile birleştirelim, orada olması gerekir diye 
düşündük. 

BAŞKAN — Başka 15 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi ve bağlı 1 sayılı cetveli okutuyo
rum : 

Adlî yargı ile ilgili cetvel 
MADDE 16. — Adlî yargı hâkimliği ile Cumhu

riyet savcılığının sınıf, derece ve görev unvanları, bu 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Sınıf 

3. Sınıf 

3. Sınıf 

3. Sınıf 

(1) SAYILI CETVEL 

Derece 

8 

7 

6 

Unvan 

Hâkimlik 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 

Hâkimlik 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 

Hâkimlik 

2. Sınıf 

Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 

Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği. 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
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Sınıf Derece 

2. Sınıf 4 

2. Sınıf 3 

2. Sınıf 2 

2. Sınıf 

Birinci sınıfa ayrılmış 
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Unvan 

Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 

Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 

Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 

1 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Başsacı Yar
dımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 

1 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcı Başyardımcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Baş
yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
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Sınıf Derece Unvan 

Birinci sınıf 

BAŞKAN — 16 ncı madde ve ona ekli 1 sayılı 
cetvel üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyornum: Kaibul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

17 nci madde ve ona bağlı 2 sayılı cetveli oku
tuyorum: 

Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Bakanlık Müşavir Tetkik Hâkimliği 
Bakanlık Başmüşavir Tetkik Hâkim
liği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Başmüfettişliği 
Adalet Müşavir Müfettişliği 
Adalet Başmüşavir Müfettişliği 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 

Yargıtay Birinci Başkanlığı 
Yargıtay Birinci Başkanvekilliği 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Ve
killiği 
Yargıtay Daire Başkanlığı 
Yargıtay Üyeliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardım
cılığı 
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığı 
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü 

tdarî yargı ile ilgili cetvel 

MADDE 17. — İdarî yargı hâkimliği ile sav
cılığının sınıf, derece ve görev unvanları, bu Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Sınıf 

(2) SAYILI CETVEL 

Derece Unvan 

3. Sınıf 
3. Sınıf 
3. Sınıf 

2, Sınıf 

Hâkimlik 
Hâkimlik 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Bakanlı'k Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
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Sınıf Derece Unvan 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

Birinci sınıfa ayrılmış 

Birinci sınıf 

Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetki'k Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Bakanlı'k Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Bölge îdare Mahkemesi Başkanlığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Bakanlık Müşavir Tetki'k Hâkimliği 
Bakanlık Başmüşavır Tetkik Hâ
kimliği 
Adalet Müfettişliği 
Adalet Başmüfettişliği 
Adalet Müşavir Müfettişliği 
Adalet Başmüşavir Müfettişliği 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Danıştay Başkanlığı 
Danıştay Başkanvökilliği 
Danıştay Başsavcılığı 
Danıştay Daire Başkanlığı 
Danıştay Üyeliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yrd. lığı 
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü 
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BAŞKAN — Şimdi, burada da; «8 inci ve 7 nci I 
derecelerde hâkimlik» dedik; eğer «stajyerler»e desey-
dik burayı değiştirmemiz gerekirdi. O zaman «Da
nıştay Tetkik Hâkimliğini» de koymamız gerekirdi. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Danıştay 
Tetkik Hâkimi var zaten efendim. 

BAŞKAN — Ama 6 ncı derecede var. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Beş 

sene geçtikten sonra. 

BAŞKAN —Evet. 
17 nci madde ve ona bağlı 2 sayılı cetvel üzerin

de söz almak isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
18 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ilerleme ve Yükselme 

Genel olarak 
MADDE 18. — Birinci sınıfa ayrılmış olanlar ha

riç olmak üzere hâkimlik ve savcılık mesleğinde bu
lunanlar, aşağıdaki maddelerde gösterilen usul ve 
esaslar uyarınca her yıl kademe ilerlemesi ve her iki 
yılda bir derece yükselmesi incelemesine tabi tutulur- j 
l a r . ' • | 

Süresini dolduranların; kademe ilerlemesi her j 
ayın, derece yükselmeleri ise yılın Nisan, Ağustos ve | 
Aralık aylarının son günlerinden geçerli olmak üzere 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. i 

BAŞKAN — Şimdi, bu kenar başlıkları maddeye ı 
dahil olmadığına göre; «genel olarak» lafı burada j 
fazla bence, «genel» demek lazım, değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. I 

BAŞKAN — Hep öyle yapıyoruz; yani bu geneli 
ihtiva ediyor. 

Maddenin kenar başlığındaki «olarak» kelimesini 
silin, yalnız «genel» kalacak. j 

Bu şekliyle 18 inci madde üzerinde söz almak is- J 
teyen var mı? Yoktur. 

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kademe ilerlemesinin usul ve esasları 

MADDE 19. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinde 
bulunanların bulundukları derecenin kademelerinde 
ilerleyebilmeleri için; | 

a) Bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış 
olmaları, 

b) Olumlu sicil almış bulunmaları, 
c) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ilan 

edilen ilke kararındaki diğer koşulları taşımaları, 
Gerekir. 
BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
Birinci sınıfa ayrılmış olanların kademe ilerlemesi 
MADDE 20. — Birinci sınıfa ayrılmış olanların 

kademe ilerlemeleri, bir yıllık ilerleme süresini dol
durdukları ayın son gününden geçerli olmak üzere 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur . 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Derece yükselmesinin koşulları 
MADDE 21. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinde 

bulunanların derece yükselmelerinin yapılabilmesi 
için; 

a) Derecesi içinde iki yıl bulunmuş ve bu derece
nin ikinci kademe aylığını fiilen bir yıl almış olma
ları, 

b) Yükselmeye engel mahkeme hükmü veya di
siplin cezalarının bulunmaması, 

c) Ahlâkî gidişleri, meslekî bilgi ve anlayışları, 
gayret ve çalışkanlıkları, gördüklerliı işlerde birikime 
sebep olup olmadıkları, çıkardıkları işlerin miktar ve 
mahiyetleri, göreve bağlılıkları ve devamları, üst mer
ciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hal kâ
ğıttan ve sicil fişleri, Yargıtay ve Danıştayca verilen 
notları, örnek karar ve mütalaaları, meslekî eser ve 
yazıları göz önünde tutularak Hâkimler ve Savc\ır 
Yüksek Kurulunca ilan edilen derece yükselme ilke
lerinde aranan koşulları taşımaları, 

Gerekir. 
BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
Derece yükselmesinde listelerin yayımı 
MADDE 22. — Hâkimler ve savcılardan derece 

yükselme süresini bitiren ve haklarında yükselmeye 
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engel mahkeme hükmü veya yetkili mercice verilmiş 
disiplin kararı bulunmayanların adlarını gösteren lis
teler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca hazır
lanarak yılın Nisan, Ağustos ve Aralık ayları içeri
sinde Resmî Gazetede yayımlanır. 

Bu listelerde adları yazılı olmayanlar listenin ya
yımı tarihinden itibaren otuz gün içinde, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak 
suretiyle durumlarının yeniden incelenmesini isteyebi
lirler. 

Kurul, başvurunun süresi içinde yapılmadığını ve
ya haklı olmadığını görürse reddine karar verir. İlgili 
bu karar aleyhine tebliğden itibaren on gün içinde 
itirazları İnceleme Kuruluna itiraz edebilir. 

Başvuru, veya itirazın kabulü halinde ilgililerin 
adları, birinci fıkradaki süre kaydına bakılmaksızın 
Resmî Gazetede ait olduğu listeye ek olarak yayım
lanır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okuyunuz. 
Üst mercilerce verilecek siciller 

MADDE 23. — a) Ağır ceza Cumhuriyet savcı
ları, merkezdeki Cumhuriyet savcı yardımcıları ile 
ilçe Cumhuriyet savcı ve yardımcıları; 

b) Ağır ceza mahkemesi başkanları, merkezdeki 
ve bağlı ilçelerdeki sorgu hâkimleriyle üçüncü sınıf 
hâkimler; 

c) Ağır ceza merkezlerindeki en kıdemli asliye 
hukuk hâkimleri, merkezde ve bağlı ilçelerde münha
sıran hukuk davalarına bakan üçüncü sınıf hâkim
ler; 

d) Bölge idare mahkemesi başkanları, idare ve 
vergi mahkemelerindeki üçüncü sınıf hâkimler; 

Hakkında, 21 inci maddenin (c) bendinde sayılan 
hususları göz önünde bulundurarak; kanun yoluna 
müracaat olunmayan kararlarından veya ilgili olduğu 
iş\ sonuçlanmayan lâyihalarından veya iddianame ve 
kararnamelerinden en az beşinin tasdikli suretini de 
ekleyerek, ilgililerin kademe ilerlemesi ve derece 
yükselmesi sürelerinin bitiminden bir ay önce Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunda bulunacak şekilde 
düşüncelerini belirten bir sicil fişi gönderirler. 

Bir yerde birden fazla ağır ceza mahkemesi veya 
bölge idare mahkemesi bulunduğu takdirde sicil fiş
leri ağır ceza mahkemeleriyle bölge idare mahkeme
lerinde görevli üçüncü sınıf hâkimler hakkında men

sup oldukları, diğer üçüncü sınıf hâkimler ile sorgu 
hâkimleri hakkında en kıdemli ağır ceza veya bölge 
idare mahkemesi başkanı tarafından düzenlenir. 

Haklarında bu madde gereğince sicil fişi düzen
lenecek olanlar, kademe ilerleme ve derece yükselme 
süresi içinde görevlerini ayrı ayrı yerlerde yapmışlarsa 
en uzun süre ile bulundukları yerin yukarda belirlenen 
üst mercilerince işlem yapılır. 

Bölge idare mahkemelerindeki, atanmış ikinci sı
nıfa mensup üyelerin kademe ilerlemesi ve derece 
yükselmesi ile birinci sınıfa ayrılmalarına ilişkin ilke
ler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirle
nerek, Resmî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okuyunuz. 
Müfettişlerce verilecek hâl kâğıtları 
MADDE 24. — Adalet müfettişleri, denetimleri 

sırasında inceledikleri belgelere ve gözlemlerine daya
narak hâkim ve savcılar hakkında düzenleyecekleri 
hâl kâğıtlarını 'ilgilinin gizli sicil dosyasına konulmak 
üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderirler. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okuyunuz. 
Bakanlık merkez kuruluşu hizmetinde bulunanlar 
MADDE 25. — Bakanlık merkez kuruluşundaki 

hizmetlerde bulunanlar hakkındaki siciller, dairesi 
üstü tarafından verilir. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okuyunuz. 
Yargıtay ve Danıştay hizmetinde olanlar 

MADDE 26. — Yargıtay ve Danıştayda hizmet 
görenler hakkındaki siciller, ilgisine göre Yargıtay 
Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, daire veya kurul 
başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Da
nıştay Başsavcısı tarafından düzenlenir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 
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27 nci maddeyi okuyunuz. 
Eserler 
MADDE 27. — İlgililer meslekî eser ve yazıları

nın birer örneğini özlük işlerini yürüten daireye vere
bilirler. 

Alınan bu eser ve yazılar ilgilinin siciline işlenerek 
özlük dosyasına konulur. Bunlar kademe ilerlemesi 
ve derece yükselmesi ile birinci sınıfa ayırmada, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca değerlendirme
ye tabi tutulur. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okuyunuz. 
Yargıtay ve Danıştay notları 
MADDE 28. — Yargıtay ve Danıştay daireleri 

yaptıkları temyiz incelemeleri sırasında tek veya top
lu olarak karar veren hâkimler ile Cumhuriyet savcı
ları hakkında çok İyi, iyi, orta ve zayıf olmak üzere 
not verirler. Not verilirken; kararda sağlanan isabet, 
davanın hızla yürütülmesi, duruşmalara hazırlıklı çı
kılarak gereksiz gecikmelere neden olunmaması, usul 
hükümlerinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilme
si, dava konularının anlayış ve yönlendirilmesi ve ge
rekçeleri kararın yazılış, tahlil ve sonuçlandırılmasın
da gösterilen başarı, emsal kararların gözetilmesi gibi 
hususlar göz önünde tutularak değerlendirme yapı
lır ye buna göre fiş doldurulur. 

Hükmün onanmış veya bozulmuş olması, olumlu 
veya olumsuz not vermek için yeterli sebep olamaz. 

Olumlu veya olumsuz kanaat edinilmesine yeterli 
olmayan kararlar için not verilmez. Ancak bu neden
le not verilmediğinin belirtilmesi ve buna göre notsuz 
fiş düzenlenmesi gerekir. 

Not verme işlemi, incelemeyi yapan dairenin baş
kan ve üyeleri tarafından birlikte alınacak bir kararla 
yerine getirilir. Doldurulan fişler Adalet Bakanlığına 
gönderilmek üzere ilgisine göre Yargıtay Birinci Baş
kanlığına ve Danıştay Başkanlığına verilir. 

Genel kurullarda yapılan incelemelerde de yukarı
daki fıkralar hükümlerine göre işlem yapılır. 

İtiraz, üzerine incelenen dosyalara ilişkin olarak 
karar veren hâkimler hakkında bölge idare mahke
melerince hangi hallerde ve ne surette not verileceği 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN — Bu üçüncü fıkrada, «olumlu veya 
olumsuz kanaat edinilmesine yeterli olmayan karar
lar için not verilmez» deniliyor. 
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Ne gibi kararlar olabilir bunlar böyle; yani basit 
kararlar mıdır bunlar? 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu Öyle bir konudur ki, bir görev
sizlik karan verilmiştir, tayini merci için gelmiştir; 
olumlu veya olumsuz karar yoktur burada, o işleile 
ilgilidir. 

BAŞKAN — O zaman verilmez. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Evet. 
Bazen harçtan bozulmuştur, yine esasa girilmemiş

tir, notsuz verilmiştir. Tevziat yapılmamıştır, noksan 
olmuştur; o noktadan olumsuz karar verilmiştir. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okuyunuz. 
Yükselme çeşitleri 
MADDE 29. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu, yukarıdaki maddelere göre belirleyeceği ko
şulları göz önüne alarak, yükselmeye lâyık gördüğü 
hâkim ve savcıları; 

a) Yükselmeye layık, 
b) Tercihli yükselmeye layık, 
c) Mümtazen yükselmeye layık, 
Olmak üzere üç kısma ayırır ve her kısım içinde

kileri kendi arasında sıraya koyar ve birer deftere ya
zarak kendilerine tebliğ eder. Bu sıra defterleri Res
mî Gazetede de yayımlanır. 

İlgililer defterlerdeki yükselme çeşidi ve sırasının, 
yükselmeye layık görülmeyenler ise durumlarının, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bir defa da
ha incelenmesini tebliğden itibaren on gün içlinde 
yazılı olarak başvurmak suretiyle isteyebilirler. 

Kurul, başvurunun süresi içinde yapılmadığını 
veya haklı olmadığını görürse reddine karar verir. 
ilgili bu karar aleyhine tebliğden itibaren on gün için
de itirazları inceleme Kuruluna itiraz edebilir. 

Başvuru veya itiraz üzerine defterlerde değişiklik 
yapılmışsa ayrıca Resmî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okuyunuz. 
Yükselmeye lâyık görülmeyenler 
MADDE 30. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunca yükselmeye lâyık olmadıklarına karar ve
rilmiş olanlar, iki yıl sonra tekrar yükselme inceleme-
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sine tabi tutulurlar. Bu durumda olanlar şartları var
sa kademe ilerlemesi yapabilirler. 

Bir derecede iki veya bir sınıfta üç defa yükselme
ye lâyık görülmeyenler hakkında, Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulunca meslekte kalmalarının uygun 
olup olmadığına karar verilir. 

Meslekten çıkarılmayı gerektirmeyecek şekilde 
kasdî bir suç nedeniyle hapis veya vazifeden doğan 
bir suçtan dolayı ağır para cezasına mahkûm olanlar 
veya bir derecede iki veya bir sınıfta üç defa kınama 
cezasına uğrayanlar, cezanın kesinleşmesini izleyen 
derece yükselme incelemesi tarihinden itibaren bir yıl 
süre ile kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi ince
lemesine tabi tutulmazlar. 

Yer değiştirme cezası almış olanlar cezanın kesin
leşmesini izleyen derece yükselme incelemesi tarihin
den itibaren iki yıl süre ile kademe ilerlemesi ve de
rece yükselmesi incelemesine tabi tutulmazlar. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

30 uncu maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Lisansüstü öğrenim yapmış olanlar 

MADDE 31. — Mesekte iken, meslekleriyle ilgili 
öğrenim dallarında lisansüstü (Masiter) öğrenimi yap
mış olanlarla Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsünü başarı ile bitirenlere bir kademe ilerle
mesi, meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora 
yapanlara ise bir derece yükselmesi uygulanır. Bu uy
gulamada alt derecede ve kademede geçen süre, üst 
derece ve kademede geçmiş sayılır. 

Birinci fıkradaki öğrenimlerin yapılabilmesi için 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan önceden 
izin alınması şarttır. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen'?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Birine' Sınıfa Ayrılma Koşul ve Yöntemleri 

Birinci sınıfa ayrılma koşulları 
MADDE 32. — Birinci sınıfa ayrılabilmek için : 
a) Birinci dereceye yükselmek, 
b) Hâkimlik ve savcılık mesleğinde oniki yılını 

doldurmak. 

c) Bilimsel güç ve yeteneği ile hizmet ve meslek
teki başarısına göre emsali arasında temayüz etmiş ol
mak, 

d) Yer değiştirme cezası almamış olmak, 
e) Kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması 

veya derece yükselmesinin durdurulması cezalarını 
aynı neviden olmasa bile 'birden fazla almamış ol
mak, 

f) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya ki
şisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili her
hangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giy
memiş olmak, 

Gerekir. 
Meslekleriyle ilgili lisansüstü öğrenim (Master) 

yapmış olanlarla Türkiye ve Orta Doğu Amme İda
resi Enstitüsünü başarı ile 'bitirenler için onbir, mes
lekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar 
için on yıllık meslek kıdemi, birinci sınıfa ayrılmada 
yeterli sayılır. 

Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak
lar hakkında 22 nci maddenin; listelerin yayımı, 
veniden inceleme ve itiraza ilişkin hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Birinci sınıfa ayrılabilmek için nor
mal olarak kaç sene geçmesi lazım?. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hâkim
likte 12 yıl. 

BAŞKAN — Normal olarak mı?. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, mümtazen terfi filan yaparsa 
ne olacak?... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yoktur 
efendim, eskidendi o usul. 

BAŞKAN — Şimdi biraz evvel okuduk ya, onu 
soruyorum?... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, o husus şudur : Tercihan terfi ediyor onlar; 
yani mümtazen terfi edenler döldurmadı, tercihan... 

BAŞKAN — Yine 12 seneyi bekleyecek değil 
mi?... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet Sa
yın Cumhurbaşkanım. Yalnız master ve doktora ya-
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panlar için daha kısa sürede birinci sınıfa ayrılabil
me imkânı tanınmıştır. 

BAŞKAN — Master ve doktora yapanlarla ilgili 
hüküm var, geldi. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 8 inci 
dereceden başladığı için süre 14 .yıldır, 2 yıl da staj 
süresi eklenirse 16 yıl olur; fakat başka meslekler
den geçen olursa veya askerlik hizmeti de sayılırsa 
o bakımdan 12 yıl oluyor; aslında normal olarak bu 
süre 14 yıldır. 

BAŞKAN — Evet, 32 nci madde üzerinde başka 
söz isteyen var mı efendim? Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
^ İlke kararı 

MADDE 33. — Birinci sınıfa ayrılma koşul ve 
yöntemleri, - Kanunda belirtilen esaslar doğrultusun
da, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca saptana
rak Resmî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Eşitlik ve Yer Değiştirme 

Eşitlik 

MADDE 34. — Hâkim ve savcı olup da Adalet 
Bakanlığı merkez kuruluşundaki görevlerde çalışan
lar, hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümlere ta
bidirler. Bunlar hâkimlere ve savcılara ait esaslar dai
resinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler; hâkimlere 

. ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanır
lar. Bu görevlerde geçen süreleri hâkimlik ve savcılık 
mesleğinde geçmiş sayılır. 

Adlî yargıda görevli hâkim ve Cumhuriyet sav-
cılarıvla hâkim ve Cumhuriyet savcısı olup da Ba
kanlık merkez kuruluşundaki görevlerde çalışanlar, 
sınıf ve dereceleri bakımından eşittir. 

İdarî yargıda görevli hâkim ve savcılar ile idarî 
yargı hâkim ve savcısı olup da Bakanlık merkez ku
ruluşundaki görevlerde çalışanlar, sınıf ve dereceleri 
bakımından eşittir. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

— 297 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
Yer değiştirme suretiyle atanma 
MADDE 35. — Hâkim ve savcılar, Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunun hazırlayacağı Atama ve 
Nakil Yönetmeliğine uygun olarak, aynı veya başka 
yerlerdeki eşit veya daha üst görevlere kazanılmış hak 
aylık ve kadro dereceleriyle naklen atanırlar. 

Adlî ve idarî yargı teşkilatı bulunan yerler; coğra
fî ve ekonomik şartları, sosyal, sağlık ve kültürel im
kânları, mahrumiyet dereceleri ile ulaşım ve diğer du
rumları dikkate alınarak bölgelere ayrılır ve her böl
gedeki görev süreleri saptanır. 

Adlî yargıda aynı bölgedeki ağır ceza mahkemesi, 
çift hakimli asliye mahkemesi, tek hakimli asliye mah
kemesi, bu sıra nazara alınarak kendi aralarında hiz
met yeri bakımından biri diğerine üstün sayılır. 

İdarî yargıda aynı bölgedeki bölge idare mahke
mesi, idare ve vergi mahkemesinden, hizmet yeri ba
kımından üstün sayılır, 

Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyum
suzluğu belgelerle saptananların, o bölgedeki görev sü
resini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine 
kaılmaksızın, hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir 
bölgeye veya bulunduğu bölge seviyesinde bir yere 
naklen ataması yapılabilir. 

Atama ve Nakil Yönetmeliğinde gösterilen kişisel 
veya aileye ilişkin sağlık ve diğer haklı nedenlerle yer 
değiştirme isteminde bulunanların yerleri değiştirile
bilir. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İzin verir misiniz 
Sayın Cumhurbaşkanım? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, maddede 
«Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hazırla
yacağı Atama ve Nakil Yönetmeliği» deniyor. Acaba 
bu yönetmeliği Bakanlık mı hazırlamalı, yoksa bir 
kurul mu hazırlamalı? Burada bu yönetmeliği hazır
lama yetkisini kurula vermişiz. 

BAŞKAN — Atama yetkisi de Kurulda ya? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Atama yetkisi olabi
lir de, bir yönetmeliği hazırlama şeklini, umumiyetle 
bakanlıkların sorumluluğuna veriyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Tabiî, yönetmelik bakanlıktan çıkar. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada Kurul hazır
layacak, halbuki o Kurulun Bakanlıkla hiç alakası 
yok efendim. Bunu dikkatlerinize arz ediyorum efen
dim, tekniğini bilemiyorum. 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Tatbi
katta yönetmelik kurulca 'hazırlanıyor, daha önce de 
Yüksek Hâkimler Kurulunca hazırlanmıştı, bu defa 
da kurulca hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Peki, Bakanlar Kurulundan geçmi
yor mu; yani yüksek tasdike iktiran etmiyor mu? 

ADALET BAKANI RİFAT BA YAZIT — Bu bir 
iç yönetmeliktir Sayın Cumhurbaşkanım. Atama Yö
netmeliği yalnız ilan ediliyor ve bunu bütün hâkim 
ve savcı arkadaşlar öğreniyorlar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bütün kanunlarda 
yönetmelik hazırlama yetkisi bakanlıklara verilmiştir; 
ama şimdi bu yetki burada Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruluna veriliyor efendim. 

BAŞKAN — Hukuken yönetmelik ölür mu onun 
ismi? 

ADALET BAKANI RİFAT BA YAZIT — Ana
yasanın tarif ettiği şekilde, olmaz efendim. 

BAŞKAN — Olmaz, çünkü malum tüzük ve yö
netmelikler Anayasamıza göre, kanuna uygun olarak 
bir bakanlık veya Bakanlar Kurulu tarafından hazır
lanır. 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZlT — Yalnız 
bakan da hazırladığı zaman, yine Kurulun da bir gö
rüşünü alması lazım. Bakanlığın hazırlaması icap 
eder; ama Kurulun da görüşünü alır. Bu şekilde ha
zırlar ve onu ilan eder, Anayasa doğrultusunda. 

BAŞKAN — Anayasanın yönetmelik kısmını okur 
musunuz? 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Şimdi, 

Anayasanın yönetmelik için tayin ettiği prosedür; ken
di yetki alanları içinde bakanlıklar yönetmelik çıka
rabilirler, bunun için yüksek tasdike ve Bakanlar Ku
ruluna gitmezler. Ancak Bakanlar Kurulunun direkt 
görevi içinde ise, o yönetmelik Bakanlar Kurulunca 
çıkartılır şeklindedir. 

Şimdi, burada bir özel hüküm getiriliyor ve bu her
halde hâkimlik mesleğinin özelliğine binaen, «Yüksek 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu» deniliyor. Buna benzer 

I bir hüküm de Danıştay ve Yargıtay Kanununda var; 
«Yönetmeliği filan kurul kabul eder» denilmektedir. 

Yoksa, esas yetki, Sayın Genel Sekreterimizin de 
buyurdukları gibi, bakanlığın yetkisidir; yani «Ba
kanın onayıyla girer», özel hüküm getirilirse bu usul
den ayrılmış oluruz. 

Arz ederim. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Ni

tekim, Yargılayın Yönetmeliğini Yargıtay Genel Ku
rulu hazırlamıştı, o şekilde ilan edildi. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yargılayın ve Da
nış tayın durumu tamamen başkadır efendim. Bu, 
doğrudan doğruya idarî bakımdan Adalet Bakanlı
ğına bağlı olan hâkim ve savcıların idarî bir pro
sedürüdür. Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu tet
kik makamıdır bence; layık mıdır, değil midir diye. 
Ama nihaî itibariyle kararnamesi belli bir düzeyde 
yukarı gelmektedir. Yani kurulun yetkisi belli bir 
kararnameyi uygulamaktır. Hâkim ve Savcılar Yük
sek Kurulu, yönetmeliği elbette hazırlar, teknik ola
rak meydana getirir; ama bir bakanlığın yönetmeliği 
olması lazım. Çünkü, buna göre tayin yapılacak, 
buna göre de Yüksek Makam, Cumhurbaşkanlığı ka
rarname ile tayini tasdik edecektir efendim. 

BAŞKAN — Peki, bu yönetmeliği kim imza ede
cek? 

I ADALET BAKANI RİFAT BAY AZIT — Ku
rulun kararı ile çıkıyor. Kurulun Başkanı da Adalet 
Bakanıdır, daha önce öyle çıkmıştı. Yüksek Hâkim
ler Kurulu zamanında da aynı şekilde olmuştur. 

BAŞKAN — Doğru da, Anayasaya aykırı. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, aslında 
kurulun yönetmelik hazırlama yetkisi yok. Ancak, 45 
sayılı Kanundan beri devam ettiği için de bu atama 
görevi Hâkimler Kurulu tarafından yapılıyordu. 

BAŞKAN — Atama yetkisi... 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Evet. 
O halde, bunu ilke kararlarında belirlemek; yani 

biz bir ara ilke kararı diye düşündük; fakat eskiden 
yönetmelik tabiri geçtiği için, sadece o açıdan; yoksa 
Anayasanın 124 üncü maddesine göre ki «yönetme
lik» der, yönetmelik denmesine imkân yok. 

ilke kararı denirse, bu halledilmiş olur. Yani bu 
atamayı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yap
tığı için, kanundaki esaslara göre atamaya ışık tuta
cak diğer hususları da belirlemek o kurula aitr ken-

I di kendini bağlamış olacak ilerideki atamalar için. 
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Uygun bulursanız «ilke kararı» diyelim. 
BAŞKAN — 33 üncü maddede «ilke kararı» geç

mişti zaten. 
O zaman şöyle denemez mi: «Hâkim ve savcılar, 

Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulunun hazırlayaca
ğı ilke kararına uygun olarak Bakanlıkça hazırlana
cak atama ve nakil yönetmeliğine uygun olarak...» 
Kurul, evvela bir ilke kararı çıkartsın; ona uygun 
olarak da yönetmeliği Bakanlık çıkartsın. 

ADALET BAKANI RÎFAT BAYAZIT — O il
ke kararı doğrultusunda. 

BAŞKAN - - O ilke kararı doğrultusunda. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, o za
man Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanu
nunun 19 uncu maddesini de dolaylı olarak değiştir
miş oluyor. 

BAŞKAN — Niye; orada ne var? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Orada şöyle bir hüküm var; «Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; atama ve nakil
lerde uygulanacak objektif esasları kapsayan Atama 
ve Nakil yönetmeliği düzenler.» 

BAŞKAN — «Düzenler» diyor ama gene düzen
liyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — «Bu yönetmelik Resmî Gazetede 
yayınlanır.» 

Yalnız buraya konabilir, değiştirir; ben o bakım
dan arz ettim. Çünkü ileride bir maddemiz var; «Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun bu 
kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır» diye. 

BAŞKAN — Bütün kanunlar Anayasaya uygun 
olsun istiyoruz, bütün mesele orada. Vaktiyle Ana
yasaya aykırı olarak çıkan kanunlar varsa, onların 
Anayasaya uygunluğunu sağlayalım istiyoruz. 

Yalnız «ilke kararı,> dersek resmî gazetede yayın
lanır mı? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bütün ilke kararları Resmî 
Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — Ama, «ilke kararına dayanarak 
hazırlanacak bir yönetmelik» dersek, daha doğru 
olur gibi geliyor bana. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Bu ilke 
kararına uymuyor. Atamanın kendine göre bir ağır
lığı yok. Yani, ilk görevi vermek lazım. Ya, Ana
yasanın 124 üncü maddesindeki şekli mutlak olarak 
alınarak Bakanlık düzenler veya bir özel hükümle 

Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yetki veril
miş olur; ama aslında Anayasaya uygun olanı Ba
kanlıkça düzenlenmesidir. İlke kararı o ağırlığı taşı
maz. 

BAŞKAN — Yalnız ilke kararına bırakmayalım 
diyorum ben. «İlke kararına dayanarak hazırlanacak 
yönetmelik» deriz. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Tamam, 
o ilke kararına göre hazırlanır, onun dışına çıkamaz. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu kamu tüzelkişiliği sayılır 
mı? Eğer kamu tüzelkişiliği sayılıyorsa, Anayasa on
ların da yönetmelik çıkarmasını âmirdir. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Sayıl
maz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gültekin. 
HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Adalet 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Ana
yasa ilke olarak hâkimler ve savcıların atanmalarını, 
atama yetkisini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
luna veriyor. Buraya Adalet Bakanlığına, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun belirlediği ilke karar
ları çerçevesinde bir yönetmelik hazırlama görevi ve
rilirse, bu ilkelerle çatışabilir veya Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun vermiş olduğu ilkelere ay
kırı yönetmelik de yapabilir veya Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun hazırladığı ilkeye uygun ol
mayan bir yönetmelik hazırladığında, ilkeye uymadı
ğını farz edelim, böyle bir şey olduğunda Adalet Ba
kanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ara
sında bir uyuşmazlığın, bir görüş farkının doğması 
halinde o vakit ille de Adalet Bakanı imzalar der
sek, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bu 
fonksiyonu ortadan kalkar. 

Sanıyorum Sayın Danıştay Başkanımız da hatır
layacaklar, bu yönetmelik çıkarmaya ilişkin Anaya
sa hükmü kesinkes ille de bu makamlar hazırlaya
bilir ve bunlar dışında başka makamlar hazırlamaz 
diye bir büküm ve uygulama olmasa gerek. Geçmişte 
de oldu. Danıştay Başkanlığı yönetmelik çıkanr, 
Danıştay Başkanlığının da tüzelkişiliği yoktur, yani 
tüzelkişilik bir kurula kanunla verilir, Anayasamız 
da bunu öngörmüştür. Danıştay Başkanlığı, Yargıtay 
Başkanlığı yönetmelik çıkarır derken, bir tüzelkişi
likle bağlamıyoruz. İlke itibariyle bu yönetmeliğe 
ilişkin hükmü çok katı. 

BAŞKAN — Burada bir özellik var, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanı Adalet Ba
kanı; ötekiler bağlı değil, bağımsız, Yargıtay, Danış
tay gibi. 
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HÂKİM ALBAY EDİP GÜLTEKİN (Adalet 
Komisyonu Üyesi) — Bu 'kurulun yapmış olduşu iş
lemler yargı denetimi dışında. Adalet Bakanlığınca 
çıkartılacak bir yönetmeliğin, ki idarî işlem olur o 
vakit, bu idarî iş'lem olması nedeniyle yönetmeliğin 
iptali hakkında da dava açılabilir. O vakit bu yö
netmeliği Adalet Bakanlığı çıkarırsa dava konusu 
edilir ve iptal kararına müncer olur. 

Oysa, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
kararlarını ve işlemlerini dava konusu yapmıyoruz; 
ancak kendi bünyesi içerisinde ikindi bir incelemeye 
tabi tutuyoruz. 

O bakımdan, tensip buyurulursa, yönetmelik ola
rak, yine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
çıkarılsın. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Aynı 
kanaate iştirak ediyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasanın 159 uncu 
maddesine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lu; adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe 
kabul etme, atama ve nakletme hakkına sahip. Bu 
tasarrufunun bir neticesi olarak da böyle. 

BAŞKAN — Tabiî, kendisi hazırlayacak bunu, 
orası öyle, ona bir şey demiyoruz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bir sa
kıncası yok, yani Anayasanın kendine vermiş oldu
ğu bu yetkiriin yerine getirilmesi... 

BAŞKAN — Bir sırf Anayasadaki o madde do
layısıyla demiyoruz, elbette o hazırlayacak. 

İlke kararı dersek, o zaman çok zayıflar. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Adalet Bakanlığı 
tabiî bu anlayış içinde gerçekten yetkisiz, astlarının 
eylem ve işlemlerinden asla mesul olmayan bir ma
kara oluyor bu anlayış, bu tefsirler yüzünden. 

BAŞKAN — Biz Anayasayı öyle yaptık, Anaya
sada bütün tayin yetMsini ona verdik. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tayini kurul yapıyor 
tabiî efendim. 

BAŞKAN — Kendisinin hazırlamayacağı, bütün 
yetkilere sahip bir kişinin hazırlamayacağı bir yö
netmeliği, al bunu illa tatbik et dersek, o zaman Ba
kanlığın tasarrufuna vermiş oluruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş

kanım, kurul değişecek, ama Bakanlık bir kişiliği bir 
varlığı ifade ediyor, bir yürütme varlığını ifade edi
yor. 

BAŞKAN — Bakan da sik sık değişiyor. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bakanın şahsıyla 
alakası yok efendim, yönetmelik bakanlığındır. Bu 
böyle olunca; işte kendisine bağlı hâkimleri, savcıla
rı ilgilendiriyor; sonra tamamen idarî bir tasarruf
tur. Öbürlerini tayin ederken, nelere bakarak tayin 
edeceğiz belli, şimdiye kadar sayıldı. Şu hususlara 
bakacak; işte 12 sene oldu ima, notları nedir, şunlar 
nedir, bunlar nedir? Bunun dışında Bakanlığın tasar
rufunda bulunan birtakım idarî şeyler de var; nere
leri boştur, nereleri doludur, hangi hâkimleri nereye 
vereceğiz... 

BAŞKAN — Onu veriyor. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Kopseyi Genel Sekreteri) — Tamam efendim. 
Bütün bunlarda Bakanlığın büyük hissesi var. «Ba
kan» değil efendim; «Bakanlık, mevcutları, ihtiyaç
ları dikkate almak -suretiyle bu tayin yapılır» diyor. 
O halde Bakanlığın da bu tayin meselesinde bir hak
kı var. O halde tayin ve nakilde bunların bir de har
cırahı, sıraya konması, müddetlerinin hesap edil
mesi gibi birtakım formaliteleri var. Bunların da 
Bakanlığın yetkisinde olması lazımdır gibi geliyor 
bana. Hiçbir bakanlık böyle personelini bir kurula 
vermiş değil efendim. 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığını da öteki bakan
lıklara benzetemiyoruz. Ayrı bir özelliği var, onu 
bir kere kabul ediyoruz. 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sa
yın Cumhurbaşkanım, tatbikatta Bakanlık Personel 
Dairesi, Müsteşarı vatısatıyla bunların hepsini kuru
la getirir. Kurul görüyor, istediğiniz öneri bunlar
dır diyor. Kurulla aralarında çıkan ihtilaf % 1 olu
yor, tatbikatta olmuyor da. 

BAŞKAN — Bence mühim değil bu. Yeter ki o 
Kurul hakikaten otursun bu işi yapsın. Diğer yer
lerde de böyle, bizde de böyle bir kurul hazırlıyor. 
Planlama Dairesi Başkanı geliyor, Personel Başkanı 
geliyorlar, bir araya toplanıyorlar, «şunu şöyle yapa
lım, bunu böyle yapalım» falan diyorlar. 

Bu idarî yargıya da başvuramıyor değil mi? 
ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Bu yet

ki Kurulda kalırsa baş vuramıyor, kuruldan çıkarsa 
baş vuruyor. 
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BAŞKAN^ Vuramıyor, Bakanlığa kaldı mı iki
de birde davâ*f çacak. 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Ku
rul bölgelere ayırıyor; «filan yer birinci bölge, filan 
yer ikinci bölge» diye. 

BAŞKAN — Evet, böyle kalsın. 
35 inci madde hakkında başka söz isteyen var 

mı? Yoktur. 
35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Görev değiştirme 
MADDE 36. — Hizmetin gereklerine, teşkilatın 

ihtiyaçlarına veya ilgililerin isteğine göre : 
a) Adlî yargıda görevli hâkimler, adlî yargıda 

savcılık; adlî yargıda görevli savcılar, adlî yargıda 
hâkimlik; 

b) tdarî yargıda görevli hâkimler, idarî yargıda 
savcılık; idarî yargıda görevli savcılar, idarî yargı
da hâkimlik; 

Görevlerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunca belirlenecek esaslara uygun olarak nakledile-
bilirler. 

BAŞKAN —Madde metninde «Hizmetin gerekle
rine, teşkilatın ihtiyaçlarına» deniyor; teşkilatın ihti
yacını 'Bakanlık gösteriyor. 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sa
yın Cumhurbaşkanım, burada bizim bir önerimiz 
van 

Son fıkradaki «belirlenecek esaslara uygun ola
rak» kelimelerini çıkartmak istiyoruz. Burada savcı
lıktan hâkimliğe hâkimlikten savcılığa 1960'dan önce 
çok kolaylıkla nakledilebilirdi. 

BAŞKAN — Zaten yönetmelik var; burada «be
lirlenecek esaslara uygun olarak» diye yazmaya ge
rek yok. 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Onu 
ben arz edecektim; kolaylıkla nakledilebilmesini sağ
lamak içindir. 

BAŞKAN — Yani, «Görevlerine, Hâkimler ve 
ISavcılar Yüksek Kurulunca nakledilebilirler» şeklin
de olsun diyorsunuz. 

ADALET BAKAINI RİFAT BAYAZIT — 
Evet efendim, oradaki dört kelimeyi çıkartmak is
tiyoruz. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, yalnız 
"bunu Komisyonda titizlikle koyduk. Şu bakımdan: 
yukarıdaki durum 35 inci maddedeki yönetmeliğin 

kapsamına girmiyor. Oradaki yer değiştirme suretiy
le atanmadır. Burada ise hâkimin savcı, savcının hâ
kim olarak atanmasıdır. Sayın Bakandan özür dilerim, 
bunu, Adalet Bakanlığı Özlük İşlerinden gelen temsil
cinin ikazı üzerine koyduk. Üç ay evvel hâkimliğe 
atanmış bir kişinin, kurulca (yetkili bir kurul da ol
sa) hiçbir esasa istinat etmeden üç ay sonra savcı
lığa, üç ay sonra tekrar hâkimliğe atanmasına engel 
olmak için; kendi ilke kararını kendisi önceden belir
lesin, hâkimi nasıl savcı yapacak, savcıyı hâkim yap
mada hangi ilke kararını uygulayacaktır... 

BAŞKAN — Ama, her şey bu kanunda yazılmaz 
ki. Yani, kendine göre bir iç yönetmelik yapsın. 

ADALET BAKANI RÎFAT BAYAZIT — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu şu ihtiyardan doğuyor: Ani 
olarak bir hâkim hastalanıyor, orada da iki tane sav
cı var, bu durumda bir savcıya hâkimlik yetkisi ve
rilmesi gerekiyor. Tutuklu işler var, onun görülmesi 
icap ediyor. Bazı yerlerde üç - dört tane savcı olma
sına karşılık, bir hâkim vardır. Hâkimin hastalanma
sı halinde başka yerden hâkim getirilmiyor, bir sav
cıya hâkimlik yetkisi veriliyor. Bulunduğu mıntıkada 
karı - kocadan ikisi de icabında savcı oluyor veya 
ikisi de hâkim oluyor. Karı - kocanın birbirinden ay
rılmaması lazım, birini hâkimliğe getirmek gerekiyor. 
Yine onların yararına oluyor bunlar. Biz bu konunun 
halledilmesi için getirdik bunu. 

BAŞKAN — Belki de şöyle olmuştur: Orada Ye
ni evlenmişlerdir ve ikisi de aynı meslektendir. Kısa 
bir süre evvel, evlenen kocası veyahut hanımı savcı
lığa geçirilmiştir. Şimdi tekrar hâkimliğe geçirilmesi 
gerekebilir. 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Ba
kan kendi tasarrufuyla yapacak değil ki eferidim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
zaten buyurduğunuzun mani hali ilerideki maddeler
de var. Bu tabiî geçici görevle ilgili değil, hâkimi 
savcı, savcıyı hâkim yapmak. 

BAŞKAN — Yapar efendim. Kurula inanmıyor 
muyuz biz? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam)1 — İnanıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Bitti. Niye, «fKendine illa bir ilke 
tespit et» diyoruz? Etsin, kanuna yazılır mı bu? İç 
yönetmelik yapsın kendi kendine, çıkarsın. 

Adalet Bakanımızın bu teklifi üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 
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Bu teklife uygun olarak son fıkrayı bir kere da
ha okutuyorum: 

«Görevlerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunca nakledilebilirler.» 

36 nci maddeyi bu şekilde oylarınıza sunuyorum1: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum: 
Adalet Bakanlığı merkez kuruluşuna atama 
MADDE 37. — Adalet 'Bakanlığı merkez kurulu

şunda : 
a) Bakanlık tetkik hâkimliğine, hâkimlik ye sav

cılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve 
üstün başarısı ile Bakanlık hizmetlerinde yararlı ola
cağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafafcatları 
ile Adalet Bakanı tarafından atama yapılır. 

b) 1. Adalet müfettişliğine, hâkimlik ve savcı
lık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve 
üstün başarısı ile adalet müfettişliği hizmetinde ya
rarlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafa
fcatları alınarak; 

2. Genel müdürlük daire başkanlıklarına, birin
ci sınıfa ayrılmış adalet müfettişleri ile Bakanlık tet
kik hâkimleri ve muvafakatları alınarak birinci sını
fa ayrılmış bakim ve savcılar arasından; 

3. Teftiş Kurulu başkan yardımcılığı ve genel 
müdür yardımcılıklarına; genel müdürlük daire baş
kanları ile birinci sınıfa ayrılmış adalet müfettişleri ve 
(Bakanlık tetkik hâkimleri arasından; 

4. Müstakil daire başkanlıklarına, Teftiş Kurulu 
başkan yardımcısı, genel müdür yardımcıları, genel 
müdürlük daire başkanları, birinci sınıfa ayrılmış ada
let müfettişleri ile Bakanlık tetkik hâkimleri arasın
dan; 

5. Teftiş 'Kurulu Başkanlığı ve ıgenel müdürlük
lere, adlî yargıda; hâkimlik ve savcılık mesleğinin 
birinci sınıfına mensup olanlarla, Yargıtay üyeliğine 
seçilme hakkına sahip, müstakil daire başkanları, 
Teftiş Kurulu başkan yardımcısı, genel mü'dür yar
dımcıları, genel müdürlük daire başkanları, adalet 
müfettişleri ve Bakanlık tetkik hâkimleri arasından; 

6. Bakanlık müsteşarlığı ve müsteşar yardımcı
lıklarına, adlî yargıda hâkimlik ve savcılık mesleğinin 
birinci sınıfına mensup olanlar arasından; 

.Müşterek kararla atama yapılır. 
Ancak, genel müdürlüklerden birine, idarî yargı

da hâkimlik ve savcılık mesleğinin birinci sınıfına 
mensup olanlarla, Danıştay üyeliğine seçilme hakkına 
sahip, müstakil daire başkanları, teftiş kurulu başkan 
yardımcısı, genel müdür yardımcıları, genel müdür

lük daire başkanları, adalet müfettişleri ve Bakanlık 
tetkik hâkimleri arasından; müsteşar yardımcılıkların
dan birine de, idarî yargıda hâkimlik ve savcılık mes
leğinin birinci sınıfına mensup olanlar arasından, ay
nı usulle atama yapılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu maddeye ait de bir 
önergeniz var galiba?., 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Evet 
Sayın Cumhurbaşkanım, arz edeyim. 

17 nci madde kabul edilmiş olduğuna göre, bu 
önergemizi geri alıyoruz. Müsteşar muavinliklerinden 
bir tanesine idarî yargıdan, umum müdürlüklerin bir 
tanesine de 'yine idarî yargıdan alınması kabul edil
miş olduğu için bunu biz kâfi [görüyoruz ve bu sebep
le önergemizi geri alıyoruz. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Açıkla
ma yapmama müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, maddede tetkik edildiği üzere Tef
tiş Kurulu başkan yardımcılığı ve genel müdür yar
dımcılıklarına genel müdürlük daire başkanları ve bi
rinci sınıfa ayrılmış adalet müfettişleri ve Adalet Ba
kanlığı tetkik hâkimleri arasından atama yapılıyor, 
yani dışarıdan bir atama yok. Hep kendi sistemi içe
risinde. geliyor: 

«4. Müstakil daire başkanlıklarına, Teftiş Kurulu 
başkan yardımcısı, genel müdür yardımcıları, genel 
müdürlük daire başkanları, birinci sınıfa ayrılmış ada
let müfettişleri ile Bakanlık tetkik hâkimleri arasın
dan.» 

Yani, siz evvela Adalet Bakanlığının içine girecek
siniz... 

BAŞKAN — Ondan sonra, ya müstakil daire baş
kanlığına geçebilecek veya Teftiş Kurulu başkan yar
dımcılığı ve genel müdür yardımcılıklarına da illa 
bu Bakanlık içerisinden gelecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAIK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

Adalet Bakanlığı pek taraftar değil tabiî, ama biz 
deriz ki, onlarla beraber birinci sınıfa ayrılmış hâkim 
ve savcılardan, Yargıtaya seçilme hakkını muhafaza 
etmiş olanlar da dışarıdan atanabilsinler. 

BAŞKAN — Sıkıntı doğurur; yani, bu sıkıntı do
ğurur. 
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ADALET BAKANI RtFAT BAYAZIT — Yük
sek Adalet Komisyonu tarafından hazırlanmış oldu
ğu için biz bunlara bir şey demedik. 

Siz nasıl tensip buyurursanız öyle olur, bizim için 
ibir malhzuru yok. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Daha ra
hatlık sağlar. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Da
ha iyi seçim yapılır. 

BAŞKAN — Daha rahatlık sağlar. Bakanlığın 
içinden bulamaz, isterse dışarıdan atayabilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Biz 
'bunu Komisyonda tezekkür etmiştik, konuyu müza
keremizde arz etmeye karar vermiştik. Hatta bu ko
nuda önerge de hazırlamıştık. Ya maddeyi geri ala
lım, düzenleyip getirelim veyahut da önergemiz var, 
okuyalım. 

BAŞKAN — Verin. 
Önergeyi okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
1. 37 nci maddenin 6 ncı bendinden ve müşterek 

kararla atama yapılır ibaresinden sonra ve satırbaşın-
dan başlamak suretiyle aşağıdaki hükmün maddeye 
eklenmesini, 

2. önergenin 1 inci kısmında belirtilen değişik
lik kabul edildiği takdirde 37 nci maddenin son fık
rasının da aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

1. Yukarıdaki 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerde belirti
len görevlere 1 inci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay Üye
liğine seçilme koşullarını taşıyan Hâkim ve Savcılar 
arasından da muvafakatları alınmak suretiyle müş
terek kararla atama yapılabilir. 

2„ Ancak, genel müdürlüklerden birine, idarî 
yargıda hâkimlik ve savcılık mesleğinin birinci sını
fına mensup olanlarla, Danıştay üyeliğine seçilme 
hakkına sahip, müstakil daire başkanları, teftiş ku
rulu başkan yardımcısı, genel müdür yardımcıları, ge
nel müdürlük daire başkanları, adalet müfettişleri ve 
Bakanlık tetkik hâkimleri arasından; müsteşar yardım
cılıklarından birine de, idarî yargıda hâkimlik ve 
savcılık mesleğinin birinci sınıfına mensup olanlar ara
sından, aynı usulle atama yapılabilir. Belirtilen bu iki 
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göreve birinci sınıfa ayrılmış ve Danıştay Üyeliğine 
seçilme koşullarını taşıyan hâkim ve savcılar da mu
vafakatları alınarak atanabilir. 

ıBAŞKAN — Madde metninde; «3 üncü Teftiş 
Kurulu başkan yardımcılığı ve genel müdür yardım
cılıklarına; 

4. Müstakil daire başkanlıklarına, Teftiş 
IKurulu başkan yardımcısı, genel müdür yardımcıları, 

5. Teftiş Kurulu Başkanlığı ve genel müdürlük
lere, 

6. »Bakanlık müsteşarlığı ve müsteşar yardımcı-; 
lıklarına» şeklinde değil mi?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki, birinci sınıftan veremeyecek 
miyiz? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR ^Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Maddenin içinde zaten var efen
dim. 

BAŞKAN — O var. 
HÂKtM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Evet efendim. 
HÂKtlM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Oraya 
atanmakla beraber birinci sınıf oluyor; atanmadan 
önce birinci sınıfa ayrılamıyor. 

KEMALETTtN ALÎKÂŞtFOĞLU (Adalet) Ba-
kanlığt Temsilcisi) —' Sayın Cumhurbaşkanım, bir ko
nuyu arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTÎN ALÎKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ben 
1966 yılından beri Bakanlıkta çalışıyorum. Şimdi bi
zim Bakanlıkta tetkik hâkimi, genel müdür yardım
cısı, müşavir baş müşavir kademelerinden geçip de 
genel müdür olan arkadaşlar her devirde en üst dü
zeyde görev yapmışlardır; ama ne zaman ki, işte önü
müzde Ceza ve Tevkif evleri misali vardır; Niğde 
savcı yardımcılığından bir arkadaş gelmiş oturmuştur 
ve bugün müessesenin batmasına neden olmuştur. 

Yine, doktordur diye bir arkadaşımız gelmiştir, 
talbiî, isim vermiyorum bunlardan; ama bunlar tarihî 
vesikalarla mevcuttur. 

Taşrada hâkimlik ayrı bir fonksiyondur; bende
niz 20-25 sene yaptım, sonra Bakanlığa geldim. Bîr 
özlük işlerinde on tane büro vardır. Ne kadar kabi
liyetli olursa olsun bir arkadaş on büronun görevini 
yapamaz, anlayamaz. Çünkü, o isimlerle hiçbir şey 
ayrılmaz, ayırmaz bürosu. 
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Merkez teşkilat 'bürosu, merkez bürosu, tahsis bü
rosu, intihap bürosu, sadece belki sicil bürosunu ve 
dosya bürosu kalmışsa yapabilir. Bu belki, yüz defa 
tecrübe edilmiş bir konudur. Arkadaş tetkik hâkimi 
olarak gelir, başarılıdır; belki biz on yılda, oribeş yıl
da en üst mertebeye geldik, o üç ay sonra gelir; ama, 
inanın ki Sayın Cumhurbaşkanım, kesinlikle bir tane 
istisnası yoktur efendim. 

Buıgün, Allah rahmet eylesin Bülent Bey hukuk 
doktorudur; gerek Türkiye'de ve gerekse Almanya'da 
birincilikle her dereceyi kazanmıştır; ama gelmiştir 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde Mertebelere yük
selmiştir, Hukuk İşleri Genel Müdürü olmuştur, Da-
ni'ştayımıza gitmiştir, Danıştay'da şerefle görev yap
mıştır, İttifakla Anayasa Mahkemesine seçilmiştir, 
vefat edinceye kadar Anayasa (Mahkemesinde şeref
le görev yapmıştır. 

©iz, bir kat sistemi gibi geliyoruz; ama ben - özür 
diliyorum - şu anda orada bulunan bir görevli ola
rak bir hakikati de ortaya getiriyorum. Hiçbir zaman 
bir kasıt değil, gelsin çalışsın, başarılı olursa; belki 
bizim beş yılda geçirdiğimiz şeyi üç ayda geçirir; 
ama inanın Bakanlıkta belli mertebeyi geçirmedikten 
sonra imkânı yok, o arkadaş hukuk işlerinde, noter
lik bürosunda icrada çalışmadıktan sonra, Özel hu
kuku hasseten incelemedikten sonra; sadece bir meni 
müdahale davasını görmüş, bir tapu iptali davasını 
çözümlemiş bir arkadaşı Hukuk İşleri Genel Müdürü 
yapın, insanüstü bir gayret içerisinde olsa ve bilıgiyle-
de mücehhez olsa, devlet mekanizmasında tam ola
rak görev yapacağını ben hiç zannetmiyorum. Yani, 
bunu ben tutucu bir düşüncem olarak arz etmiyo
rum; ama hakikat budur efendim. Yani, Bakanlık 
ayrı bir ekoldür; Bakanlık içerisinde bu ekolü geçir
medikten sonra birdenbire son sınıfa gelip mezun ol
mak mümkün değildir gibi geliyor. 

jSayigıyla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Şîıridi, Sayın Kâşifoğlu demek isti- ' 
yor ki; dışarıdan getirirsek bu hâkimdir, hep hâkim- j 
likte bulunmuştur, idarî tecrübesi yoktur, diğer ba- | 
kanlıklar gibi değildir. Diğer bakanlıklarda idarî gö- | 
revdeki, birisini alırsın getirir teşkilata oturtursun; 
ama onun bir tecrübesi vardır. Birinci sınıfa ayrılmış
tır; ama bakanlıkta hiç çalışmadığı için, böyle politik 
bir durumda alırlar, getirirler koyuverirler diyor ya
ni benim anladığım budur. 

KEMALETTİN ALİKÂŞtFOGLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bvet, mahvoldu efendim. Ya- | 
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ni, zaten belli bir fikir adamıydı; geldi mahvetti; ama 
buıgün bir Ceza İşleri Genel Müdürümüz var... 

BAŞKAN — «Bunu da önlemez, gene gelir, ama 
çalışır» diyor. 

KEMALETTÎN ALİKÂŞIFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Ama çok çabuk adım atar. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — O tetkik 
hâkimliğine gelecek, tetkik hâkimliğinden yüksele 
yüksele bu makama kadar gelebilecek. Halbuki, dı
şarıdan çok yetenekli birisi olabilir; yani, kötü mi
sali olduğu gibi iyi misali de olabilir. 

BAŞKAN — Korkarım şu da olabilir. Dışarıdaki 
bu gibi hâkimler, politik makamlara yaranacağım di
ye, Bakanlığa alınması için bazı şeyler yapabilir. Ya
ni, bunu iyi düşünmek lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (Adalet Komisyonu Başkanı) — O zaman 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun biz, taraf 
tutmayacağız, gerek bakan... 

BAŞKAN — O Bakana ait. 
ADALET BAKANI RÎFAT BA YAZIT — Üçlü 

kararname. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Üçlü ka
rarname, gayet tabiî. Bakandan Cumhurbaşkanının 
tasdikine geliyor konu. Bu mekanizmanın tarafsız 
olarak işleyeceği yargısıyla bu konuyu dile getirdik. 
Bu fevkalade katı bir sistem. 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Efendim, 
değiştirmenin mahzurları olduğu gibi, bu sistemin ay- ' 
nen muhafazasında da mahzur vardır. Bu sistem bir 
teşkilatta kat sistemini meydana getirir. Devamlı su
rette aynı görüş hâkim olur; teşkilatın tutumunda, 
genişlemesinde, hareketlerinde aynı görüş hâkimdir. 

Halbuki, zaman zaman kan değişimine meydan 
verecek, hakikaten yeterli savcı arkadaşlar veya yeter
li ve yetenekli görülen kimseler bu makamlara getiri
lebilmen. Senelerce orada kalacağım dediği zaman, o 
da yine muayyen bir kalıba girecektir. 

Bu itibarla, ara sıra kan değişimine meydan ve
recek bir sübjektif maddede bunun tanınması doğru 
olur kanısındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben işi bu yönden 
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ele alıyorum : Mademki böyle bir ihtisaslaşma var
dır, o Ihalde Bakanlık tamamen uzmanlardan müte
şekkildir. 

Hem kürsü hâkimliği yetkisini alsın, fakat kürsü 
hâkimi de arasına alınsın... Bu hiçbir şeyle telif edil
mez. 

Bu Anayasanın hâkimlere tanıdığı her şey kürsü 
hâkimliği içindir. Tetkik hâkimi için, müfettişlik için, 
müsteşar için değil; tamamen kürsü hâkimliği için. 
Sebep, adaleti tevzi etsin, vatandaşın hakkını yerinde 
versin. 

Burada müsteşar olacak, Cezaevleri Genel Mü
dürü olacak, hâlâ birinci sınıf hâkimin bütün yetki
lerini kullanacak. Mademki böyle bir uzmanlaşmaya 
ihtiyaç vardır, o Ihalde Adalet Bakanlığının bünyesi 
dışında hukuk uzmanı, hukuk profesörü tamam efen
dim, ama lütfen hâkimin, kürsü hâkiminin yetkilerini, 
onun haklarını kullanmasın. Ben işi bu yönüyle ele 
aldım. 

BAŞKAN — Zaten boşalmadıkça alması müm
kün değil; değil mi?.. Bir genel müdür zaten emekli 
olmadıkça, vefat etmedikçe, boşalmadıkça, dışarıdan 
alınması mümkün değil. O kişi eğer dışarıya gitmek 
istemiyorsa, alamıyor değil mi?.. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — O halde, bir boşalma anında mevzu-
balhis bu. Boşaldığı zaman, Bakanlığın içinden mi 
gelsin, dışarıdan da gelebilsin mi? Mesele burada. 

Sayın Bakan bir şey mi söyleyeceksiniz?. 
IBuyurun. 

ADALET BAKANI RtFAT BAYAZIT — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bugünkü taltbikatta genel müdür
lerden, müteşar muavinlerinden, hatta müsteşarlardan 
Yargıtay üyesi seçilmektedir; üye olarak gider ve 
bunların yerine de onların muavinleri, yetişmiş ele
manlar getirilir. Geçmişte de, tatbikattan yetişmiş ar
kadaşlar da genel müdürlüklere getirilirdi. 

Arkadaşlarımızın işaret buyurdukları gibi, geçmiş 
devirde bazı ha'talar olmuştur. Ümit ederim ki bun
dan sonra bu hata olmasın. Bir savcıyı getirip Ceza ve 
Tevkif Evleri Umum Müdürü yapmışlardır; bir ma
rangozu getirip müşavir yapmışlardır. Biz bu işlerin 
acısını çektik, gördük. Gönül bunların tekerrür et
memesini istiyor. 

Kanunlarda imkân nispetinde bir esneklik verme
miz daha hayırlı olur, müessese daha iyi bir şekil 
kazanır. 

BAŞKAN — Mesele yok o zaman. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Za

ten boşaltacak değiliz. Boşaldıkça tayin edilir. 
BAŞKAN — O zaman bu önergeyi ben oya su

nacağım. Sayın Bakan da buna taraftar oluyorlar. 
Arkadaşlarımdan bu konuda söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
önergenin 1 ve 2 nci diye rakamlandırılan kısım

ları, madde metninde ilgili yerlere numara konmak-
sızın yerleştirilecek, metin ona göre düzenlenecektir. 

37 nci maddeyi bu önergeyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmişltir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
'Hâkimlik ve savcılık görevlerine tekrar atanma 

MADDE 38. — Birinci sınıf hâkim ve savcılar 
hariç olmak üzere Bakanlık merkez kuruluşundaki 
hizmetlerde çalışan hâkim ve savcılar Adalet Bakanı
nın teklifi üzerine, Bakanlık hizmetlerinde kazanmış 
oldukları 'haklar nazara alınmak suretiyle; idarî yar
gıdan gelmiş olanlar idarî yargıda, adlî yargıdan gel
miş olanlar adlî yargıda durumlarına uygun hâkimlik 
veya savcılık görevlerine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca atanırlar. 

'BAŞKAN — 38 inci ma'dde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 unlcu maddeyi okutuyorum : 
Diğer hizmetlerden mesleğe atanma 
IMADDE 39. — Hukuk fakültelerinde maddî hu

kuk ve usul hukuku dallarında hukuk dersi veren pro
fesörler ve doçentler, almakta oldukları kadro aylık
larının karşılığı sınıf ve derecedeki adlî yargı hâkim 
ve savcılıklarına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işlet
me, idarî ilimler fakültelerinde idare, maliye ve eko
nomi dallarında ders veren profesörler ve doçentler, 
almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf 
ve derecedeki idarî yargı hâkim ve savcılıklarına ata
nabilirler. 

Mesleklerinde en az beş yıldan beri fiilen çalış
makta olup bilimsel güç ve ahlakî metanetleriyle ta
nınmış bulunan avukatlar, avukatlıkta geçen süreleri
nin üçte ikisi meslekte geçmiş gibi sayılarak ve göre
vin gerektirdiği kanunî şartlar göz önünde bulundu
rularak girebilecekleri sınıf ve derecedeki adlî ve ida
rî yargı hâkimlik ve savcılıklarına atanabilirler. 



M. G. Konseyi B ; 132 23 . 2 , 1983 O : 2 

ikinci fıkradaki avukatlardan Türk hukuk fakül- j 
itelerinde veya yabancı bir hukuk fakültesinde doktora 
diploma ve unvanını almış olanlar atanabilecekleri I 
derece ve kademeye bir derece, meslekle ilgili lisan- J 
üstü öğrenim (master) öğrenimi yapmış olanlar ise ata
nabilecekleri derece ve kademeye bir kademe eklen- I 
mek suretiyle atanırlar. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı şartları taşıyan istek
lilerin mesleğe alınıp alınmayacakları ve alınmaları 
halinde girebilecekleri sınıf ve dereceler Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca belli edilir. 

IBAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum : 
Yeniden atanma 

MADDE 40. — Hâkimlik ve savcılık mesleğin- j 
den kendi istekleriyle çekilen veya emekli olanlar
dan tekrar mesleğe dönmek isteyenler, mesleğe kabul
de aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları koşulu 
ile ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık dere
cesine eşit bir derecenin aynı kademesine Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanabilirler. 

Ancak, bu şekilde atanacakların meslekten ayrıl
dıktan sonra doçentlik veya profesörlükte geçirdikle
ri sürelerin tamamı; avukatların ise fiilen avukatlıkta 
geçirdikleri sürenin üçte ikisi, hâkimlik ve savcılıkta 
geçmiş sayılmak suretiyle girebilecekleri sınıf ve dere
celerin tespitinde değerlendirilir. 

Yukarıda yazılı atamalarda, isteklilerin mesleğe 
alınıp alınmayacakları Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca belli edilir. 

Bu madde hükümlerine göre atananlardan, mes
lekten ayrılanlar bir daha mesleğe kabul edilemezler. 

BAŞKAN — 4ıQ inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurunuz. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, | 

ben bir hususu belirtmek istiyorum. 
Ben eski müsvette metni de takip ediyorum, yeni 

metin ile aralarında devamlı farklılıklar var. 
Bu maddede de farklılık var. Mesela, eski müsvet-

tede bu madde başlığı «Meslekte geçmiş sayılacak sü
reler» derken, yeni madde başlığı «Yeniden atanma» 
diyor. Eski ve yeni madde metni içerisinde de fark
lılıklar var, o yönden anlayamadım. 

Buraya kadar geçtiğimiz bütün maddelerde keli
me, virgül veya başlık değişiklikleri var. Komisyon | 

bize kısaca bu farklılıkları izah ederlerse, memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Evet, 40 inci maddenin daha evvel 
konuştuğumuz başlığı «Meslekten geçmiş sayılacak 
süreler» idi, şimdi «Yeniden atanma» olarak değiş
miş. 

Eski metinde «Hâkimlik ve savcılık mesleğinde 
doçentlik ve profesörlüğe geçtikten sonra, yeniden 
hâkimlik ve savcılık mesleğine geçenlerin» diye yazı
lı idi, yeni metinde ise «Hâkimlik ve savcılık mes
leğinden kendi istekleriyle çekilen veya emekli olan
lardan tekrar mesleğe dönmek isteyenler» olarak de
ğiştirilmiş. 

Bunu izah eder misiniz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, meslekte geçmiş sayılacak süreler 
40 inci maddede, meslekten çekilenlerin yeniden atan
maları ise 42 nci maddede idi. Maddeleri birleşti
rince hem başlık, hem de muhteva değişmiş oldu. 

BAŞKAN — 42 nci maddeye bir istifham koy
muştuk; «meslekten çekilenlerin yeniden atanmala
rı» hususu. Onun ikisini mi birleştirdiniz? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet, 
birleştirdik. O zaman öyle emir buyurmuştunuz. 

BAŞKAN — Yani, 40 ilâ 42 nci maddeyi bir
leştirdiniz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KiAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hem 
madde başlığı hem de muhtevası değişti ve ikisi bir 
araya geldi efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu gibi 
değişik olan maddelerde bize kısa bir izahatta bulu
nursanız, hatırlamış oluruz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) Başüstüne 
efendim. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde başkaca söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Terhis edilenlerin görevlerine dönmesi 
MADDE 41. — Hâkim ve savcılardan muvazzaf 

askerlik hizmetine alınanlar, terhislerini izleyen bir 
ay içinde başvurdukları takdirde mesleğe kabulde 
aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları koşuluyla 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca kazanılmış 
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hakları göz önünde bulundurulmak suretiyle hâkim
lik ve savcılık mesleğinde bir göreve bir ay içinde 
atanırlar, 

Askerlik hizmetinde geçirilen süreler, kademe iler
lemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir. 

'Birinci fıkradaki süre geçtikten sonra başvuranlar 
hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
mesleğe kabul kararı verildiği takdirde de yukarı
daki fıkralar hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun. 
ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, bunun otomatik olması lazım. 
Şimdi zaten hâkimlik mesleğine atanmış, bir kimse 
hâkimlik yaparken muvazzaf askerlik görevine git
miş; döndüğü zaman, kadrosu muhafaza edilmiş 
olduğundan, aynen tekrar orada görevlendirilmesi la
zım gelir. 

BAŞKAN — Ama, 657'de olduğu için bunlar, 
aynı hükmü buraya da koyuyoruz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu, 657 
sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin buraya aynen 
aktarılmasından ibaret efendim. 

BAŞKAN — Çünkü hâkimler ve savcıların ka
nunu ayrı olduğu için, 657 sayılı Kanuna atıf yapa
mıyoruz; 

KEMALETTÎN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — O süre içerisinde meslek ko
şullarını kaybetmemiş olacaklar. 

BAŞKAN — Kaybetmemiş olacak; bir de o var. 
41 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen? 

Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum : 
Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama 

süresi 
MADDE 42. — İlk defa veya yeniden veya yer 

değiştirme suretiyle : 
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emir

lerinin kendilerine tebliğ gününü, 
•b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama 

emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on-
beş gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol sü
resini, 

İzleyen işgünü içinde işe başlamak zorundadır
lar, 
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Yukarıdaki süreler : 
1. Kanunî izinlerin kullanılması sırasında başka 

bir göreve atananlar için izninin bitimi, 
2. Yerinde yetki verilenler için, yerlerine atanan

ların gelmesi veya yetkilerinin kaldırıldığının tebliği, 
Tarihinde başlar. 
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda ata

ma emirleri tebliğ edilince yolluklar, ödeme emri 
aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir. İlgilinin 
izinli veya raporlu olması tebligata engel olmamakla 
beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor 
müddetinin bitmesinde başlar. 

BAŞKAN — Bunun 'bir yerinde değişiklik yapı
lacaktı, onu yapmışsınız. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNA'K (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet, 
«yetki» kelimesini ilave ettik. 

BAŞKAN — «Geçici görev» olmaz dedik. 
'Bu okunan 42 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum : 
İşe başlamama halinde yapılacak işlem 
MADDE 43. — Hâkimlik ve savcılık mesleğine 

ilk defa veya yeniden atanmalarda, belge ile ispat 
edilen zorlayıcı bir sebep olmaksızın 42 nci madde
de gösterilen süre sonunda görevlerine başlamayan
ların atama işlemleri iptal edilir. 

Yer değiştirme suretiyle atananlar, 42 nci madde
de gösterilen süre ısonunda belge ile ispat edilen zor
layıcı bir sebep olmaksızın yeni görevlerine başlama
maları halinde meslekten çekilmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hâkimlik ve Savcılık Teminatı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Teminat 

Hâkimlik ve savcılık teminatı 
MADDE 44. — Hâkimler ve savcılar azloluna

mazlar. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılma
sı nedeniyle de olsa aylık ve ödeneklerinden ve diğer 
özlük haklarından yoksun kılınamazlar, kendileri is
temedikçe 65 yaşından önce emekliye sevkolunamaz-
lar. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dQ-
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layı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımın- ı 
dan yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar I 
ve meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar ve- I 
rilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. I 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. I 

'Buyurun efendim. I 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

burada evvelce bir tekerrür var demiştik, bu madde I 
tekrar yeniden yazılmış. I 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — O, başlangıçta ilavelerle yeniden I 
yazıldı efendim. I 

BAŞKAN — Yani tekerrür ediyor demiştik. I 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — 4 üncü maddedeydi, oradan çıkar
dık buraya koyduk Sayın Cumhurbaşkanım. I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tamam, 
oldu şimdi. J 

BAŞKAN — Evet, o kısmı çıkardık buraya koy- I 
duk. iki yerde tekerrür ediyordu çünkü; bir başta, 
bir burada. I 

Başka efendim 44 üncü madde üzerinde söz al- j 
mak isteyen?.. Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

45 inci maddeyi okutuyorum : I 
Teklif yapılması I 

MADDE 45. — Bir mahkemenin veya kadro- I 
nun kaldırılması sebebiyle görevsiz kalanlara mah
kemenin veya kadronun kaldırılma zamanında açık I 
bulunan veya ilk açılacak olan aylık ve derecelerine j 
eşit hâkimlik veya savcılık görevi teklif olunur. I 

ilgili 'birinci teklifi reddebilir. İkinci teklifi ka- I 
bul etmeyen çekilmiş sanılır. I 

BAŞKAN — Bize geçen sefer gelen metinde bu I 
iki defa deniliyordu, bunu bir defaya çevirdik; böy- I 
le şey olmaz dedik. Bir defa verildikten sonra, kabul I 
etmiyorsa, artık beğendirinceye kadar bir daha, bir I 
daha öyle şey olur mu dedik. I 

Bir defa olabilir hakikaten. Çünkü çocuğu oku- I 
yordur, hastalığı vardır, gittiği yerde rakım mesele
sinden dolayı rahatsız oluyordur; ikaz eder, yani I 
«ben buraya gidemem» der; ama ikincide bunu dik- j 
kate alarak verilirse ve «onu da beğenmiyorum» der
se, olmaz artık. 

45 inci madde üzerinde söz almak isteyen?.. I 
Buyurun,, | 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade 
ederseniz, «meslekten çekilmiş sayılır» diyelim. 

BAŞKAN — «'ikinci teklifi kabul etmeyen mes
lekten çekilmiş sayılır.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederseniz, 
«meslekten» kelimesini ilave edelim. 

BAŞKAN — Evet, doğru. «Çekilmiş sayılır» ol
maz, «meslekten çekilmiş sayılır» olur. Oraya «mes
lekten» kelimesinin ilave edilmesinde fayda var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Görev 
anlaşılmayabilir; «çekilmiş» deyince görevden de çe
kilir insan. Doğrusu bu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bundan evvelki 43 
üncü maddede de aynı kelimeyi kullanmışız efen
dim, «meslekten» demişiz. 

BAŞKAN — Orada da aynı, tamam. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ileride 
51 inci madde gelecek; Devlet Memurları Kanununa 
da uygun; «Çekilme isteğinde bulunan veya çekil
me» maddesi. 

İzin verirseniz kısaca arz edeyim : «İzinsiz veya 
kabul edilir mazeretleri olmaksızın; görevlerini terk-
ederek bu terki kesintisiz on gün devam ettirenler 
veya bir yılda toplam otuz gün göreve gelmeyenler 
çekilmiş sayılırlar.» 

BAŞKAN — Kaçıncı madde o? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — 51 inci madde efendim. 
Yine bir başka maddede, hâkimlik görevinin so

na ermesi; yani Komutanımın buyurduğu husus var, 
maddelerin devamında. 

Hâkimlik görevinin sona ermesi, çekilmeleri ve
ya çekilmiş sayılmaları; hep birbirleriyle irtibatlı. 
Burada olabilir meslekten çekilmiş sayılmak. 

BAŞKAN — «Meslekten çekilmiş sayılır» diye
lim buna. Çünkü daha evvel de öyle geçti. 

Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok, 

45 inci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 
Özel durumlarda atama 
MADDE 46. — Karı - koca, ikinci derece dahil 

kan ve sıhrî hısımlar bir mahkemenin aynı dairesimH 
de görev yapamazlar. 
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Bu şekilde görev yapmalarına olanak bulunma
yanlardan o yere sonradan atanan; daha sonra mey
dana gelen aynı nedenlerden dolayı birleşemeyecek-
lerden kıdemsiz olanı isteğine bakılmaksızın bulun
duğu bölge içinde başka bir daire veya yere atanır. 

Bulundukları yerde kendi kusurları olmaksızın; 
herhangi bir nedenle hâkimlik ve savcılık mesleğinin 
gerekli kıldığı şeref veya tarafsızlıkla görev yapama
yacakları veya bulundukları yerde kalmaları mesle
ğin nüfuz ve itibarını sarsacağı soruşturma veya bel
gelerle anlaşılanlar, isteklerine bakılmaksızın bulun
dukları bölge içinde başka bir yere atanırlar. 

Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine 
göre gereken sürat ve 'başarıyı gösteremedikleri so
ruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, bölge ve mes
lek kıdemine bakılmaksızın, hizmetlerinden yararla
nılabilecek diğer bir göreve atanırlar. 

BAŞKAN — ikinci fıkradaki : «Bu şekilde gö
rev yapmalarına olanak bulunmayanlardan o yere 
sonradan atanan; daha sonra meydana gelen aynı 
nedenlerden dolayı....» ibaresinden kasıt nedir; yani 
evlenmeler falan mı olur? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko-
mosyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — «... birleşemeyeceklerden kıdemsiz 
olanı isteğine bakılmaksızın ...» Şimdi bunlar karı 
koca, illa kıdemsizini alıyoruz ve isteğine de bakmı
yoruz. Belki öteki razıdır, «O orada kalsın da, beni 
alın» diyecektir. Burası biraz benim garibime gitti. 

HÂKİM ALBAY ÎSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, aslında 
karı kocanın birlikte görev yapmaları asıldır; yal
nız aynı dairede olamıyor. Bu, büyük şehirlerde pek 
sorun olmuyor Sayın Cumhurbaşkanım, istanbul, 
Ankara ve İzmir gibi. Çünkü aynı daire dediğimiz, 
örneğin Ankara Merkez Ağır Ceza Mahkemesinde 
5 tane ağır ceza mahkemesi var, hepsi Ankara ağır 
ceza mahkemesi, 1 numarada birleşmişlerse 2. numa
ralı ağır ceza mahkemesine atanabilir. Buyurduğu
nuz husus ilçelerde olur. 'Bunu da Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunun dikkate alması gerekir. Ge
rekirse ikisini birden başka bir yere atama durumu 
var, 

BAŞKAN — İşte «isteğine bakılmaksızın» de
miş; ama belki de Hâkimler Savcılar Yüksek Kuru
lu bunu dikkate alacak. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Halen yürürlükteki Kanunun 81 
inci maddesinde de vardır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK. (Adalet Komisyonu Başkanı) — Tabiî 
buyurduğunuzun isteğine bakılmayacak, belki öbürü 
isteyecektir. Her halde dikkate alırlar. 

BAŞKAN — Tabiî, illa kıdemsizini alacak. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko-

komisyonu Üyesi) — Emir buyurursanız, «birleşe
meyeceklerden istekli olanı, istekli yoksa kıdemsiz 
olanı isteğine bakılmaksızın» diye düzenleyelim. 

BAŞKAN — Tamam, o zaman olur. «birleşeme
yeceklerden istekli olanı, istekli olmaması halinde 
kıdemsiz olanı bulunduğu bölge içinde başka bir da
ire veya yere atanır.» Artık isteğine bakılmaksızın 
demeye gerek yok. Daha iyi oldu bu şimdi. Karı ko
ca anlaşır «ben burada kalayım sen git» der. Hal
buki ötekinde bağlayıcı oluyor, illa kıdemsiz olanını 
atayacak; 

Bu şekilde o ikinci fıkrayı bir daha okuyunuz 
efendim. 

«Bu şekilde görev yapmalarına olanak bulunma
yanlardan o yere sonradan atanan; daha sonra mey
dana gelen aynı nedenlerden dolayı birleşemeyecek
lerden istekli olanı, istekli olmaması halinde kıdem
siz olanı bulunduğu bölge içinde başka bir daire veya 
yere atanır.» 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanımız, bu daha 
iyi olmadı mı? 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Da
ha iyi oldu efendim. 

BAŞKAN — Bu son değişiklikle 46 ncı madde 
üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi bu şekli ile oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici Yetki ve Görevler 

Geçici yetki ile görevlendirme 
MADDE 47. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu, hâkim ve savcıları hizmetin gereği olarak 
sürekli görev yerlerinin dışındaki bir yargı çevresin
de veya aynı yerde geçici yetki ile görevlendirmeye 
yetkilidir. Sürekli görev yerlerinin dışındaki geçici 
yetki ile görevlendirmelerde hâkim ve savcı ayırımı 
gözetilmez. 

Kendi yargı çevresi dışında geçici yetki ile gö
revlendirilenler o yerde dört aydan fazla çalıştırıla
maz. Ancak, bu süre kendi istekleri veya hizmet ge-

, rekleri gözetilerek iki ay daha uzatılabilir. 
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Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, hizmetin 
aksamaması için Adalet Bakanı, kadro durumu mü
sait bulunan bir yargı çevresindeki hâkim veya sav
cıyı ihtiyaç duyulan başka bir yargı çevresinde görev 
yapmak üzere geçici olarak yetkili kılabilir. Bu tak
dirde verilen karar, Kurulun ilk toplantısında onaya 
sunulur. Geçici yetkili olarak görev yapan hâkim ve
ya savcının Kurulca değiştirilmesi halinde Kurulun 
yetkili kılacağı hâkim veya savcının gidip göreve 
başlamasına kadar, önceki yetkilinin yapmış oldu
ğu işlemler geçerlidir. 

Hâkim ve savcıların muvafakatları ile Bakanlık 
hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilmesi, doğru
dan doğruya Adalet Bakanı tarafından Kurulun ka
rarı olmaksızın yapılır. Bunlar hakkında ikinci fık
radaki süre hükmü uygulanmaz. 

Geçici yetki ile görevlendirilenlere, ödeme emri 
beklenmeksizin saymanlıklarca, tahakkuk edecek 
harcırahlarına mahsuben avans verilir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde Bakanlığı
mızın bir önergesi var. 

Buyurun^ 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sa
yın Cumhurbaşkanım, o konu, demin kabul edilen 
36 ncı maddede, «Görevlerine, Hâkimler ve savcı
lar Yüksek Kurulunca nakledilebilirler» diye geçti. 
Buna paralel olarak, aynı yerde hâkim ve savcı ayrı
mı gözetilmeksizin bunlara da yetki verme konusu
nu getirdik birinci fıkraya. Bunu da takdirinize arz 
ediyorum. Önergemiz budur. İkinci fıkrada, başka 
yerde veriliyor hâkim ve savcı ayrımı yapılmadan; 
fakat birinci fıkrada yok. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyunuz. 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Hâkimler ve Savcılar Kanu

nu Tasarısı»nın 47 nci maddesinin birinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim, 

Rifat BAYAZIT 
Adalet Bakanı 

«Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, hâkim ve 
savcıları hizmetin gereği olarak sürekli görev yerle
rinin dışındaki bir yargı çevresinde veya aynı yerde, 
hâkim ve savcı ayırımı gözetilmeksizin, geçici olarak 
görevlendirmeye yetkilidir.» 

BAŞKAN —. Buyurun. 
ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Bir 

yerde iki savcı, bir de hâkim var. Hâkim vefat etti 
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veya ağır hastalandı, savcıya icabında hâkim yetkisi 
verme imkânını sağlamak bakımından. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu ko
nuyu Komisyonda uzun uzun tartıştık. Aslında, 
«1981 yılında kabul edilmiş bulunan Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunda, hâkime hâkim olarak 
yetki verilir, Savcıya savcı yetkisi verilir» dendi. Fa
kat, Adalet Bakanlığı ihtiyacım var dedi, ısrar etti, 
Komisyon olarak şunu kabul ettik : Aynı yargı çev
resinde değil, yargı çevresi dışında savcıyı hâkim, 
hâkimi savcı olarak atayabilelim. Örneğin, bir ül
kede -bu geçici yetki, biraz evvel kabul buyurduğu
nuz madde devamlı madde idi- bir hâkimi savcı ola
rak Kurul atar, ondan sonra hâkimdir. İki aylık ve
ya dört aylık süre ile savcıyı hâkim yapacağız, dört 
ay sonra tekrar savcılığa dönecek geçici yetki ile. 
Tekrar hâkim savcılığa geldi mi, azlıktan bahsedili
yor, savcı olarak yaptığı soruşturmaların davalarına 
bakamayacak hâkim olarak. Bu sefer onun yerine de 
başka bir hâkim atama durumunda kalınacak. Yani 
aslında uygulama... 

BAŞKAN — Bunu konuşmuştuk. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Ancak «yargı çevresi dışında» 
dedik, katıldık. 

BAŞKAN — «Yargı çevresi dışında» dedik. Ger
çi öyle bir durumda, atamaması lazım Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun. Bu mahzur çıkar. Çün
kü soruşturmayı yapmıştır evvela savcı olarak; şim
di hâkimliğe geçince nasıl yapacak? 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — Onu 
dikkate alır zaten gittiği bölge. Bu 'ilk tahkikatı ya
pacaksa, sorgu hâkimliğiiınıi buna vermez. Mesela bir 
sulh hâkıiminiln ani olarak hastalanması var, bilhas
sa seçim zamanilarında seçiim hâkimi rahatsızları ir. 
Ortada yoktur, hemen savcımın birine yeitki verir, o 
hizmetin görülmesi bakımından, birkaç gün için. Biz 
bumu 'bir sürat bakımımdan istiyoruz. Takdir yine 
Yüce Kurulundur. Anayasanın 159 uncu maddesi 
bum;a mani değildir zaten, önleyici 'bir hüküm yok
tur Anayasanın 159 uncu maddesinde. 

BAŞKAN — Anayasaya göre yok tabiî de... 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Saıyın Cumhurbaşkanım, bu çok 
önemdi bir husus. Biz bugün askerî yargıda Erzu-
rum'dain Ağrı'yla - askerî hâkimleırıin çoğu sıkıyöne
tim mahkemelerinde - bilr günlüğüne geçici yetki ile 
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Ağrı'dan Van'la hâkim gönderiyoruz. Erzurum ve 
Ağrı'daki savcı hâkimliğe çıktığı zaman o ilçenin, o 
ilin hâıkıknı ve savcı konusundaki bu geçici yetki de
vamlı ataıma değil. Eskiden askerî yargıda vardı, 
1961 Anayasasından evvel Bir davaya savcı çıkı-
yordunuz, bir davaya hâkini. Bu gerek saniklar, ge
rek izleyiciler, gerekse mahkemenin subay üyeleri 
nezdıinde - özür dilerim - bir gülümseme konusu olu
yordu, ne zarnan savcı cübbesi giyeceksin, ne zaman 
hâkim? Bir ilçedeki hâkimi iki aylık savcılığa ata
dıktan sonra, - biraz evvel ifade edemedıim1 herhal
de - bu savcı bazı soruşturmaları yaptıktan sonra 
tekrar hâkimliğe dönerse, o davaya bakamayacağı 
için, Adalet Bakanlığı veya Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu bu işlemin neticesi olarak ikinci bir yetkili 
hâ'kiîm gönderimle durumunda kalırlar. Bunu arz et
mek işitiyorum. Yani zincirleme yetkilerim çoğalma
sına neden olacak, bunu vurgulamak istedim. 

BAŞKAN — Biz bunu görüşmüştük daha evvel, 
ortaya bu mahzur çıktı, onun için böyle bıraktık. 
Bunu dile getirdiler. Hakikaten ayni yerde bu mah
zur doğuyor. Merkezden bilmeyebilir. 

ADALET BAKANI RİFAT BAY AZIT — «Çok 
zarurî halleri» dedik. 

BAŞKAN — Onu yakından, başka bir yerden 
versin idama iyi. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bir hâkim veya savcının yetki ve 
görevi kendi yargı çevresiyle sınürlıdiır. Şimdi sınırlı 
olduğulnuz bir görevde, ya hâkimsiniz, ya da savcı
sınız; savcı olursanız hâkimliğe çıkamazsınız, hâkiim 
iseniz bir olayın savcılığıma katılmışsanız, bu diefa 
eski yerinize döndüğünüz zlamain kanunen kürsüye 
çıkaimıazsinız. Bu defa - Albay tsmet'in dediği gibi -
dışarıdan bk başkasını getirmek zarureti doğacak. 

BAŞKAN — «Ben bu davaya çıkamıyorum, ba
na yetkili birlisini verin» diyecek. 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZIT — sayın 
Cumhurbaşkanım, daha önce madem bu görüşül
müş, biz bunu geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, tamam, mesele yok. 
Bakanlık önergeyi geri almıştır. 
Ef emdim, 47 ne i madde üzerinde başka söz isteyen 

var mı? Yok. 
47 nai maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48 ineli maddeyi okutuyorum : 
Başka iş ve görevler 

MADDE 48. — Hâkim ve savcılar, bilimsel araş
tırma ve yayımlarda bulunabilirler. İzin alma koşu
lu ile, davet edildikleri veya yetkili makamlarınca 
görevlendilriıldiMerti, ulusal ve uluslararası kurul, 
kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılarla 
meslekleriyle 'Igli diğer toplantılara katıialbilarler. 

Hâkim ve savcılar, Adalet Bakanının izin verme
si koşuluyla adalet yüksekokulları ile hizmet önce
si, hizmet içi ve bir üst göreve hazırlama kursuların
da meslek ile ilgili konularda ders ve konferans ve
rebilirler. 

Hâkim ve savcılar, kanunlarda belirlenenleırden 
/başka, resmî ve Özel hiçbir görev alaırnazlaır, kazanç 
getirici faaliyetlerde 'bulunamazlar. Eşlerinim, reşit 
olmayan veya kısıtlanmış çocuklarımın kazanç geti
ren sürekli faaliyetlerini Adalet Bakanlığınla onbeş 
güm içinıde bildirmekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 48 inoı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyursunlar. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Birinci fıkradaki, 
«yetkili makamlarınca» ibaresinin açıklanması la
zım. Çünkü, çok hassas bir konu. Kanun «hiçbir 
iş, görev yapamaz» diyor. Derse gitmesine dahi 
Adalet Bakanlığımın 'izni bahis konusu olduğuna gö
re, bu şekilde ulusal veya uluslararası kongreler ve 
ıtoplamıtılara üştirak yetkisine kim sahiptir? «Yetkili 
makam» deniyor, bunun tasrihinde yarar var. 

BAŞKAN — «Hâkim ve savcılar, bilimsel araş
tırma ve yayınlarda bulunabilirler, izin atmak ko
şulu ile, dalvet edildikleri veya yetkili makamların
ca . görevtenıdıirildikleri ulusal ve uluslararası kurul, 
kongre, konferans ve benzerî bilimsel toplantılarla 
meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılabilirler». 
Oradaki «yetkili makamın» ne olacağının açıklan
masını istiyoruz: 

Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, tabiî, 
hâkim ve savcıların bir kısmı Danıştayda, bir kıs
mı Yargıftayda, bir kısmı Adalet Bakanlığında, bir 
kısmı da yargı teşkilatında görevli olduğu için, bü
tün bu yerleri tek tek saymak ki, sırasında Danıştay 
Başkanlığı Türkiye'deki bir konferansa katılma gö
revimi verebiliyor, şurasında Yargıtay veriyor, ısıra-
sında Adalet Bakanlığı veriyor... 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı veriyorsa zaten 
kendisidir o, mesele yok. 

— 311 — 
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HÂKİM ALBAY İSMET ONUR {Adalet Ko- i 
misyonu Üyesi) — Hayır, kendi şeyinde; o bakım- [ 
dan, ya dördünü saymak lazım... I 

BAŞKAN — Yani, teklif oradan gelecek? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko

misyonu Üyesi) — Bu yetkili makam nereye bağlı' I 
ise, Daniıştayda Danıştay Başkanlığı, Yaırgıitaydıa... ı 

BAŞKAN — Öyle ise şöyle anlıyoruz; zapta geç- I 
mest için söylüyorum. Mtesela, uluslararası bir yer- I 
den veya İsıtaiibul'da bir seminer, bir konferans te- I 
şekkül etti, oradan Yargıtaya bir yazı geldi, «bize 
şu konuda mütehassıs birisini gönderir mislimiz» di- I 
ye. Şimdi Yaırgıtay kendi içinıden birisini seçecek ve I 
Adalet Bakalnhğıraa teklif edecek değil mi? Onun 
izin vermesi koşuluyla gidecek. Öyle anlaşılıyor. I 

«İzin alma koşuluyla davet edildikleri veya gö-
tfevlelnıdiiriM'Meri ulusal...» Pardon. O, Yargıtay Baş-
kanlığıındain izin alacaktı, eğer şahsına gelmiş ise da- I 
vet, değil mi? I 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — İzin al
maya mecbur, o izni bizden, yani Danıştaydan ala- I 
cak. I 

BAŞKAN — Ya Danıştaydan, ya da Yar'gıtay-
dan alacak. I 

ORHAN ÖZDEŞ (Danıştay Başkanı) — Sayın 
Cumhua-başikanım, bir de görev verilebilir, fülaın yer
deki kısa tahkikatı yapmak için görev alacak, han- I 
gi makam yapıyorsa, Danıştay iıse Danıştay Başka- I 
nı, Yargıtay ise Yargıtay Başkanlığından izin ala- I 
cak. I 

BAŞKAN — Veya Bakanlıktan. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MMî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım sumu belirtmek istiyorum: Ulusal, uluslara
rası kurul, kongre ve konferansa herkes hiçbir kim- I 
şeye danışmadan mı gönderecektir bütün hâkimleri? I 
Yargıtay temsilcisi resen, Danıştay m temsilcisi re
sen.., I 

ADALET BAKANI RİFAT BAYAZ1T — Baş
bakanlığa gidecek. I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır efendim, iş- I 
te bu mana çıkıyor, «yetkili kurullarınca» denince I 
kimseden izin almaya lüzum: yok; onu arz ediyo
rum. I 

ADALET BAKANI RİFAT B A YAZIT — Mü
saade zaten oradan çıkacak. I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ İMİM Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Arnâ efendim, yok I 
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ki öyle bir şey, bu kanuna göre Yargıtay Başkanı
mız yetkilidir, istediğini, istediği konferansa yollar. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bütün yurt dışı gidişlerde, Baş
bakanlığın izni lazımdır. 

BAŞKAN — «Usulüne uygun» demek lazım. 
«Usulüne uygun katılabilir.,» 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Adalet Ko
misyonu Üyesi) — «Usulüne uygun oiairak katıJabi-
lıi'rler.» 

BAŞKAN — «Usulüne uygun olarak katılabilir
ler.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Usu
lüne uygun Adalet Bakanlığımdan müsaade almak» 
denilebilir, «ilgiliden, yetkiliden müsaade almak» 
şeklünde de olabilir. 

BAŞKAN — Ama onu yukarıda yazdık zaten, 
«izin almak koşuluyla» dedik. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mifilî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri:) — O kişisel olarak, 
«kurumları vazifelen d irecektir» dedik. 

BAŞKAN — Aşağıda da «usulüne uygun olarak». 
Yani kararname çıkacak, ona göre haircıirah alır, 
yoksa başka türlü olmaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN —. Biraz 
daha açıklık getirilse daha iyi olur. Başbakanlıktan 
İzin alma... 

BAŞKAN — Esasında Başbakanlık da değil, 
Başbakatnilılktain çıkmıyor bu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yurt dışına çıkış, 
kongre, konferans vesaireye iştirak müsaadesinin, 
Hükümet izninin, Adalet Bakanlığından çıkması la
zım. 

. BAŞKAN — Yurt içindekiniın mühim değil. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama ulusal kong
rede, konferansta tabiî Türkiye Cumhur i yetini tem
sil edecek orada, Türkiye Cumhuriyeti adaletini tem
sil edecek. 

BAŞKAN — O zaman bu maddeyi geri alın, 
bunu şimdi burada düzeltemeyiz. 

Ben, bu maddenin Komisyona geri verilmesini 
teklif ediyorum, «Başbakanlık» mı diyeceğiz, yoksa 
«'bakanlık» mı diyeceğiz, onu düşünsünler. 

Yurt içi ayrı, yurt dışı ayrıdır. Yurt için mühim 
değil, her ikfeintf de düşünmek suretiyle bu maddeyi 
yeniden... 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Ulu
sal ve uluslararası» dediğimiz zaman... 

BAŞKAN — Türkiye'de de olur, uluslararası top
lantılar Türkiye'de de olur. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hükü
meti temsilen de gidiyor ise, Bakanlar Kurulundan... 

BAŞKAN — Tabiî bunun değişik şekilleri var, 
ona göre olur. 

MalKye Bakanlığı ille de temas ederek buina bir 
şökil verin. 

48 flnei maddenin Komisyona iadesini teklif edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yabancı ülkelere gönderilme 
MADDE 49. — Hâkim ve savcılar bilgi ve gör

gülerini! artırmak veya meslekleriyle ilgili araştırıma 
yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için yabancı 
ülkelere iki yılı aşmamak üzere Adalet Bakanlığımca 
gönderilebilirler. 

Yabancı ülkelere gönderileceklerin: 
a) Meslekte fiilen beş yıl başarıyla çalışmış ol

maları, 
b) Sicillerinin olumlu bulunması, 
c) Yönetmelikte gösterilen diğer niteliklere' sa

hip olmaları, 
Şarttır. 
Yabancı ülkelere gönderilecekler yukarıdaki şart

lan haiz olanlar arasından hizmetlin gereklerıi göz 
önüne alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunca seçilirler. 
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BAŞKAN — Nitekim bunda yetkiyi Adalet Ba
kanlığına verdi, «Adalet Bakanlığınca gönderiiebillir-
ler» dedi. Ötekini de buna uygun ollaırak yapmak 
lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Başüs-
tüne. 

Bu 50, 51 ve 57 nci maddelerde ayrı ayrı. 
BAŞKAN — Hepsi de ayrı idi, birleştiği iyi ol

du. 
49 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
49 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum : 
Haklar, yükümlülükler ve giderler 

MADDE 50. — Yabancı ülkelere gönderilenlerin 
malî hakları, yükümlülükleri, giderîerimiiın karşılıan-
rriası, aylık ve ödeneklerinin transferi konularımda 
Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır. 

Bu Kanun bükümlerine göre yabancı ülkelere 
göinderMeniterin derece yükselmeleri, kademe ilerle
meleri, emekliıliık, aylık, ödenek ve diğer bütün öz
lük hakları İe yükümlülükleri devam eder. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerimde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

50 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vafcilt geciktiğinden, yarın saat 14.00'te toplan
mak üzere 'birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.32 

« • • 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

132 NCI BİRLEŞİM 

23 Şubat 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Hâkimler • ve Savcıllar Kanunu .Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/262) (S. Sayısı: 548) 

2. — Sendikalar Kanunu Tasarısı, (1/235) 

3. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu Tasarısı. (1/236) 

4. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştiırilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 548 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1 /262) 

TC 
Başbakanlık 16 Ekim 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-938/05681 

MtLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.10.1981 tarihinde karar
laştırılan «Hâkimler ve Savcılar Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20.9.1971 tarih ve 1488 sayılı Kanunla değişik 134 üncü maddesin
de; hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görev
lerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açıl
ması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılan-
malarına karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk ve yetersizlik halleri ve diğer özlük iş
lerinin mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Ancak, halen yürürlükte bulunan 2556 sayılı Hâkimler Kanununu 1934 yılında yürürlüğe girmiş da
ha sonra yapılan bazı değişikliklere rağmen yukarıda sözü edilen hususları tümüyle kapsamına almadığı 
için ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. 

Anayasada hâkim sınıfı hakkında ayrı kanun düzenleyeceğine dair hüküm nedeniyle 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa da alınmayan ve sadece, 2556 sayılı Hâkimler Kanununda malî hükümlerin bulun
maması nedeniyle Ek Geçici Maddelerinde sözü edilen hâkimler hakkında, 1971 yılında yapılan değişik
likle getirilen bu hükme rağmen bugüne kadar hazırlanıp Yasama Meclislerine smıulamayan tasarı, idarî 
yargı hâkim ve savcılarının da dahil edilmesi suretiyle, adalet hizmetinin özellikleri ve mahkemelerin ba
ğımsızlığı ilkesi de dikkate alınarak mevcut boşluğu doldurabilmek amacıyla hazırlanmış bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek mahkemelerin özel kanunlarında özlük hak
ları ayrı ve farklı şekilde düzenlenmiş bulunduğundan bu tasarıya yüksek mahkeme başkan ve üyeleri dı
şında kalan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları alınmış ve bunların; nitelikleri, adaylığa alınma şartlan, 
atanmaları, hak ve ödevleri, aylık ve ödenekleri ile diğer malî hak ve sosyal yardımları, meslekte ilerle
meleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici ya da sürekli olarak değiştirilmesi, haklannda disiplin so
ruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili ve kişisel suçlarından dolayı soruşturma 
ve kovuşturma yapılması, meslekten çıkarılmayı gerektiren yetersizlik halleri, denetimleri ve diğer tüm 
özlük işleri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 

öte yandan, adalet hizmetlerinde görevli diğer personel hakkında da; 2556 sayılı Hâkimler Kanununda 
olduğa gibi sadece atanma, soruşturma ve disiplin cezalan bakımından, yine yaptıkları hizmetin özelliği 
gözönünde bulundurularak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan farklı hükümlere yer verilmiştir. 



MADDE GEREKÇELERİ 

Tasarı oniki kısım ve dört cetvelden ibarettir. 
Birinci kısımda genel hükümler, ikinci kısımda hâkimlik ve savcılık, üçüncü kısımda hâkimlik ve savcılık 

güvencesi, dördüncü kısımda çalışma saatleri ve izinler, beşinci kısımda siciller, altıncı kısımda disiplin ce
zaları, görevden uzaklaştırma ve organlar, yedinci kısımda soruşturma ve kovuşturma, sekizinci kısımda 
denetim, dokuzuncu kısımda malî ve sosyal haklar ve yardımlar, onuncu kısımda adlî ve idarî yargı me
murlarının atama ve disiplin işlemleri, onbirinci kısımda geçici hükümler ve onikinci kısımda da son hü
kümler yer almış, tasarıya ekli dört cetvelde ise sırasıyla adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile 
idarî yargı hâkim ve savcılarının sınıf, derece ve görev unvanları belirlenmiştir. 

1. Birinci maddede kanunun kapsamı yer almıştır. Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyeleri dışında 
kalan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları kanun kapsamı içindedir. 

2. İkinci madde kanunun amacım belirlemekte ve kanun kapsamına girenlerin belli başlı özlük hak
larının neler olduğunu hükme bağlamaktadır. 

3. Birinci kısmın ikinci bölümünde, hak 've ödevlere ilişkin temel ilkeler yer almıştır. Bu cümleden 
olarak, 3 üncü maddede hâkimlerin yargı görevlerinde bağımsız oldukları ifade edilmiş ve güvenceye ilişkin 
temel ilkelere yer verilmiştir. 4 üncü maddede idarî görevler bakımından Adalet Bakanına bağlılık ile 
gözetim ve denetime ilişkin hükümler belirlenmiştir. 5 inci madde çekilme, 6 ncı madde izin ile ilgilidir. 7 
nci madde denetim, soruşturma ve kovuşturma konularında bu kanun hükümlerinin uygulanacağını, 8 nci 
madde hâkim ve savcıların haksız suçlamalara karşı korunma hakları bulunduğunu hükme bağlamakta
dır. 

4. İkinci kısım hâkimlik ve savcılık mesleğini içermekte ve bu kısmın birinci bölümünde de adaylık dö
nemi yer almaktadır. Bu bölümdeki 9 ve 10 uncu maddeler adaylığa atanabilmek için gerekli nitelikleri, 11 
inoi madde adaylığa atamayı belirlemektedir. 

Adaylık sınavına girenler başarı derecelerine göre sıralanacaklar ve ihtiyaç sayısınca bu sıraya göre alı
nacaklardır. İhtiyaçtan fazla kişi sınavda başarı göstermiş olsa bile bir hak iddia edemeyecek ve yeni ihtiyaç 
vukuunda bunların tekrar sınava girmeleri gerekecektir. 

11 inci madde ayrıca, adayların staj yapacakları yerleri de belirlemektedir. 
5. 12 nci maddede adaylık süresi yer almıştır. 
6. 13 üncü madde adaylara, adaylık süresi içinde verilecek sicillerle bunları verecek kişileri belirlemek

tedir. Adayın staj yaptığı her dairenin amiri, aday hakkındaki düşüncesini mensup olduğu mahkemenin en 
yüksek dereceli hâkimine veya Cumhuriyet savcısına bildirecek, onlar da bu bilgileri kendi bilgileriyle bir
leştirerek Adalet Bakanlığınca hazırlanan özel kâğıtlara yazacaklar ve Bakanlığa göndereceklerdir. Ayrıca 
Adalet müfettişleri de adaylar hakkında sicil vereceklerdir. 

7. 14 üncü madde adaylığın sona ermesi, 15 inci madde stajlarını bitiren ve mesleğe kabule engel du
rumları bulunmayan adayların hâkimlik ve savcılıklara atanmaları ile ilgilidir. 

8. 16 ncı madde muvazzaf askerlik hizmetini bitirdikten sonra mesleğe girenlerin, askerlikte geçirdik
leri sürenin meslekte değerlendirileceğini hükme bağlamaktadır. 

9. 17, 18 ve 19 uncu maddeler; hâkimlik ve savcılık mesleğinin dört sınıfa ayrıldığını ve adlî yargı ile 
idarî yargı hâkim ve savcıları için sınıf, derece ve görev unvanlarını gösteren dört cetvelin bulunduğunu ifa
de etmektedir. 

10. Üçüncü bölümde yer alan 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 üncü maddeler kade
me ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin ayrıntıları düzenlemektedir. 

11. 34 üncü maddede birinci sınıfa ayrılma koşulları yer almıştır. 
12. 35 inci madde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun birinci sınıfa ayırma ile ilgili sair husus

ları ilke karan İle saptayacağı ve bu ilke kararına göre uygulama yapacağını belirlemektedir. 
13. 36 ncı madde hâkim ve savcı olanlarla hâkim ve savcı olup da adalet hizmetlerindeki idarî görev

lerde çalışanların esas görevlerinin devam etmekte olduğunu, idarî göreve tayin edilmiş olmakla sıfatlan-
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nın değişmediğini ifade etmekte ve bu nedenle de idarî görevlerde bulunan hâkim ve savcıların da hâkimle* 
rin tüm haklarından yararlanacaklarını hüküm altına almaktadır. 

öte yandan, eşitlikten bahseden bu maddede adlî ve idarî yargının ihtisas konularının farklı oluşu ve 
mesleğin kaynaklan dikkate alınarak adlî yargı hâkim ve savcılardan idarî görevlere gelenlerin adlî yargı 
hâkim ve savcıları ile hizmet yönünden eşit oldukları, keza idarî yargı yönünden de durumun kendi içinde 
aynı olduğu açıkça ifade edilmiştir. 

14. 37 nci madde görevdeki hâkim ve savcıların başka yerlere naklen atanmalarından, 38 inci madde 
ise görev değiştirmeden bahsetmektedir. 

Bu son maddeye göre, adlî yargıda görevli bir hâkim Cumhuriyet savcılığına, Cumhuriyet savcısı da 
adlî yargıda hâkimlik görevlerine atanabilecek keza idarî yargı yönünden de aynı durum söz konusu ola
caktır. 

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine adlî yargıya mensup hâkim ve Cumhuriyet savcıları seçilebilecekler 
ancak, gerek kaynak ve gerekse ihtisas konularındaki farklılık nedeniyle idarî yargı hâkim ve savcıları sade
ce Danıştay üyeliğine seçilebileceklerdir. 

15. 39 uncu madde Bakanlık hizmetlerine ve cezaevi mümessilliği gibi idarî görevlere atanmayı düzenle
mekte, 40 mcı madde ise bu görevlerden tekrar hâkimlik ve savcılık görevlerine atanmayı belirlemektedir. 
Bakanlık hizmetlerinde çalışanlar adlî yargıdan gelmişlerse yine adlî yargıda, idarî yargıdan gelmişlerse ida
rî yargıda hâkimlik ve savcılık görevlerine atanabileceklerdir. 

16. 41 inci maddede adaylık ve staj söz konusu olmadan mesleğe alınabileceklere ilişkin hususlar yer al
mıştır. 

17. 42 nci madde, meslekten ayrılıp öğretim üyeliğine; yasama meclisi üyeliklerine veya avukatlığa ge
çenlerin tekrar mesleğe dönmek istemeleri halinde dışarda geçirdikleri sürelerin ne şekilde değerlendirilece
ğini hükme bağlamaktadır. 

18. 43 üncü madde, meslekte iken askere gidenlerin terhislerinden sonra göreve dönmelerini, 44 üncü 
madde muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olan meslek mensuplarının barışta askerlikten ertelenmiş sayıla
caklarını, 45 inci madde meslekten kendi istekleriyle çekilenlerin tekrar mesleğe girmek istedikleri takdirde 
atanabilecekleri hususunu, 46 nci madde ise emeklilerin yeniden hizmete alınmalarını hüküm altına almakta
dır. 

19. 47 nci madde, atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama sürelerimi; 48 indi madde bu sü
reler (içinde göreve başlamama hailinde yapılacak işlemi hülleme bağlamaktadır. 

20. 49 uncu mıadtde güvence ile ilgiidh\ 50 nci miadde, ibik" öncekii maddeye bağlı olarak bar mahke
menin veya (kadromun kaldırılması ya da daraltılması hallerinde' açıkta kalan' lillgilıilere yenli görev teklifi ya
pılacağı hususunu içermektedir. 

211. 51 inci madde, atama ve nakil' ilkelerimin Hâkümlıer ve Savcılar Yüksek Kurulunca hazırlanacak yö
netmelikte ıbelMeneoeğinli atama ve nakillerde bu ilkelerin göz önünde tutulacağını ifade etmektedir. 

'22- ÇeşM nddenlenle bir yerde görev yapamayacalklardam! söz eddn 52 ndi maddeye göre; evlilik veya 
diğer yakın akrabalık (doğması veya soruşturma sonunda orada görev yapması mesleğin nüfuz ve itibarın 
sarsacağı ya d!a oradaki işlenin çeşidi ve miiıkıtarı itibarîyle .gerekli sürat ve haşarıyı sağlayamayacağı anlaşı
lanların Atama ve Nakil Yönietrneliğinde belirlenen hizmet bölgelerinle ve kıdeme baJkılimiaksızın hizmetle
rinden yararlanabilecek bir göreve atamaları yapılabilecetotirk 

23. '53 üncü maddede geçidi yetlkfi) ile görevlendirme yer almıştır. Genel Kurul, bu yetMınim Hakimler 
ve Savcılar Yülksdk Kurulumun kararıyla verilebilmesidir. Ancak gecikmesinde salkımca bulunan hallerde 
Adalet (Bakanlığı hâkim ve savcıları geçici yetki ile görevlendlirebileodk f alkalt en geç üç gün içlinde bu işlemin 
onanmasını Hâklisnler ve Savcılar Yülksdk Kurulumdan isteyecelktir. Kurulca otnıammayam geçîcl yetkilli kılınma 
işlemleri geçersiz olacaktır. 

Geçidi yetki, aynı yerde veya sürekli görev yerlerinin dışındaM bir yargı çevresinde verilebilecektir. Bir 
hâlklime Cumhuıliye't savcılığı görevi içlin, Guımhuriyet savcısına da hâkimlik görevi içim geçüci yetki verile
bilmesi, ıhizmetim gereği ve adaletim süratle neticelendirilmedi .bakımımdan uygun bulunmuş ve bu nedenle 
birimdi fıikra bu esasa göre düzenlenmiştir. 
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24. 54 üncü madde, meslek mensuplarının yapabMecekleri. diğer işlerü; 55 indi madde bilgi ve görgü 
artırmak ve meslekle ilgili araştıırma yapmak ya da staj ve öğrenim idin yurt dışına . gönderilmeyi; 56 ncı 
madde <bu göndermenin şartlarıını; 51 neti madde gönderileceklerin nasıl seçileceğin'i; 58 inci madde karşıla-
nacalk giderleri düzenlemekte; 59 uncu mad'de ise yabancı bir ülke veya uluslararası kuruluştan sağlanıan 
bursla veya kendi hesaplarına aylıksız ollanalk yurt dışına güdeceklerle ifllgfil'i hükümleriihtiva etmektedir. 60 inci 
madde yabancı ülkelere' gönderilenlerin halk ve yükümlülüklerinli; 61 inci madde ise bunların mecburî hizme
te taibi ıtu'tulaoaifclarını bükme bağlamaktadır. 

25. 62 nci madde hâkim ve savcıların Bakanlığın 'izlin vermesi hailinde belli yerlerde ücret karşılığı ders 
ve konferans verdblmelerini mümkün kııllmalktadır. 

26. 63, 64 ve 65 inci maddeler, meslek mensuplarının görevden çekilme veya çekilmiş sayılma halleıli 
ile 'bunların sonuçlarını belirlemekte: 66 ncı madde ise hâ'kimllilk ve savcılık görevlerinin sona ermesi halle-
ninli saymaktadır. 

27. 67 nci madde haftalık çalışma süresi ile günlük çalışma saatterM kapsamakta ve maddede ayrıca 
görevîn özeliği nedeniyle devamlı çalışmayı gerektiren hallerde çalışma saatleri öle bağlı kalınmayacağı ifade 
ed'ilmekteditr.ı 

28. 68 inci maddede hâkim ve savcıların adlî aravermeden .yaralanacakları hükme bağlanmıştır. 
29 < '68 - 74 üncü maddelerde; yıllık izin, mazeret 'izinli, hastalık dznli ve aylıksız izlin konuları belirlen

miştir. 
30. Beşinci kısım sicillerle ilgilidir. 75*ten 79'a kadar olan maddeler bu hususun ayrıntılarını düzenle

mektedir., 
31. Altıncı kısımda disipin cezalan, görevden uzalklaştırma ve bu konularda görevi organlar yer al

mıştır. Bu cümleden olmak üzere; 81 inci maddede birindi sınıf hâkim ve savcılar dışında kalan hâkim 
Ve savcılara verilecek disipliln cezalarmın türleri sayılmışitır. 82 ncü madde uyarma cezasının, 83 üncü mad
de ıkınaıma cezasının, 84 üncü madde .aylıktan kesme cezasının, 85 inci madde kademe ilerlemesini durdur
ma cezasının, 86 ncı madde derece yükselmesini durdurma cezasının 87 nci madde yer değiştirme cezasının ve 
nlibayet 88 inci madde meslekten çıkarma cezasının tanımını yapmakta ve bu cezaların hangi hallerde ve 
ne g'i'bi eylemler sonucu verileceğini belidemektedir. 

3'2.- 89 uncu maddede bir üst veya alt derece disiplin cezası1 uygulanalbiilecefc haller hükme bağlan-
mıştır. 

33. 90 inci madde disiplin cezalarının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca verileceğimi amirdir. 
34. 91 inci maddeye göıre, savunma .alınmadan disiplin cezası verîlemıeyecektir. Savunma almaya yet

kili olanlar ilse; soruşturmayı yapan Adalet Müfettişleri veya kıdemi Cumhuriyet Savcısı veya hâkim ve 
dîsiplin cezası vermeye yetikülli Hâkimler ve Savcılar Yüksek .Kurulu olaralk ifade edilimüştıir. 

35. Ceza. ve disiplin kovuşturmaları nitelikleri itibarîyle farklıdır. Bu nedenle ilgilnin suçu ve kusuru 
hakkında ceza mahkemesinde (kovuşturmanın mevcudîyetli, disiplin kovuşturmasını gedüktiremez. Ayrıca 
malhkemece cezalandırılmış olup olmaması da disiplin cezası verilmesline engel teşkil etmeyecektir. 92 indi 
madde bu hususu düzenlemektedir. 

36. 93 üncü maddede, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun getirdiği esaslar 
dairesinde, verilen disiplin cezalarına itiraz ve inceleme usulü düzenlenmiştir. 

37. 94 üncü madde disiplin cezalarının uygulanacağı süreyi hükme bağlamaktadır. 
38. 95 inci madde meslekten çıkarma ve yer değiştirme cezalarından başka bir dîsiplin cezası almış 

olanların belli sürelerden sonra bu cezalarının sicillerinden silinebilmesi imkânını getirmektedir. 
39. 96 ncı maddede hâkim ve savcıların ifa ettikleri görevin niteliği göz önünde bulundurularak, şikâ

yetten vazgeçilse dahi haklarında yapılan disiplin soruşturmasının durdurulmayacağı, ihbar ve şikâyetin hak
sız olduğunu ya da kötü niyetle yapıldığının veya debilerin uydurulduğunun anlaşılması halinde yapılacak 
işlemler düzenlenmektedir. 

40. 97 nci maddede görevden uzaklaştırma, 98 inci maddede görevden uzaklaştırılanların hakları, 99 
uncu maddede görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması, 100 üncü maddede göreve tekrar başlatmanın 
zorunlu olduğu haller ve 101 inci maddede de disiplin soruşturmasının en çok üç ay devam edeceği hükme 
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bağlanmıştır. Bu son maddeye göre görevden uzaklaştırma bir ceza kovuşturması nedeniyle yapıldığı takdir
de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu iki ayı aşmayan süreler içimde ilgilinin durumunu inceleyecek ve 
görevine dönüp dönmemesi hakkında karar verecektir. 

41. 102 nci madde, birinci sınıf hâkim ve savcılar dışında katlan hâkim ve savcıların kişisel suçlan ile 
görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçlan, sıfat ve görevleri gereğine uymayan tutum ve dav
ranışları nedeniyle haklarında soruşturma yapılmasını Adalet Balkanının iznine bağlamıştır. Adı geçenlerin 
ifa ettikleri görevin özelliği ve serbestçe adalet tevzi edebilmeleri düşüncesi bu hükmün getirilmesine ne
den olmuştur. Soruşturmalar Adalet Bakanının vereceği izindeki belirlemeye göre Adalet Müfettişleri ve
ya hakkında soruşturma yapılacak olandan dalha kıdemli hâkim ve savcı eliyle yapılacaktır. 

42. 103 üncü maddeye göre Adalet Müfettişleri denetim veya soruşturma sırasında öğrenecekleri di
ğer konuların soruşturması için önceden izin almayacaklar soruşturmaya başlayıp durumu Adalet Bakanlı
ğına bildireceklerdir. Bu madde işlerin süratle yerine getirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

43. 104 üncü mad/de savunma hakkından Söz ermektedir. 
44. 105 inci maddeye göre ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında suç işlediği ileri sürülen hâkim 

ve savcıların yakalanamayacağı üzerlerinin ve konutlannın aranamayacağı ve sorguya çekilemeyeceği ifade 
edilmiştir. Bu maddedeki ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinden maksat münhasıran cinaî cürmümeşhut 
halleridir. Bu madde ilgililerin yaptıkları görevin niteliği yönünden getirilmiş bir teminattır, tkinci fıkrada 
îse birinci fıkradaki hükümlere aykırı davranışta bulunan kolluk kuvvetleri âmir ve memurları hakkında yet
kili Cumhuriyet savcısınca özel kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın doğrudan doğruya ve genel hüküm
lere göre soruşturma ve kovuşturma yapılacağı belirlenmiştir. 

45. 106 ncı madde soruşturma yapanın yetkilerini, 107 nci madde tutuklama merciini, 108 inci madde 
suça katılan diğer kişilerin suç işleyen hâkim ve savcılara tâbi olarak soruşturma ve kovuşturma mercilerini 
belirlemektedir. 

46. 109 uncu maddeye göre, soruşturmanın tamamlanmasından sonra Bakanlık Ceza tşleri Genel Mü
dürlüğünün düşünce yazısı üzerine kovuşturma yapılmasına veya disiplin* cezası uygulanmasına gerek olup 
olmadığı Bakanlıkça takdir olunacak ve sonucuna göre evrak ya kanunî mercilere tevdi edilecek veya işlem
den kaldırılacaktır. 

47. 110 uncu madde, Adalet Bakanlığınca kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde evrakın 
ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Sav
cılığına gönderileceğini ve müteakiben yapılacak işlemleri hükme bağlamaktadır. 

48. 111 inci madde hâkim ve'savcılar hakkında son soruşturmayı yapacak mercileri saymaktadır. 
49. 112 nci madde ilk soruşturma merciinin kararlarına itirazı ve usulünü düzenlemektedir. 
50. 113 üncü maddede son soruşturma merciinin saptanmasında esas alınacak sıfatlara ilişkindir. 
51. 114 üncü madde ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinin genel hükümlere tâbi olacağını hüküm 

altına almıştır. Bu maddedeki ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinden maksat cinaî suçüstü halleridir. 
5*2. 115 inci maddeye göre, hâkim ve savcılara ait açılacak davalar acele işlerden sayılır ve üç aydan 

fazla devam edemez. 
53. 116 ncı maddede hüküm veya karar kesinleştikten sonra dava dosyasının disiplin işlemi yönünden 

gereği takdir olunmak üzere Adalet Bakanlığına gönderileceği belirlenmiştir. 
54. 117 nci madde işleme konulmayacak ihbar ve şikâyetleri ihtiva etmektedir. 
55. 118 inci madde birinci sınıf hâkim ve savcılar hakkında disiplin cezası soruşturma ve kovuşturma 

bakımından uygulanacak hükümleri göstermektedir. 
56. Sekizinci kısımda Adalet Bakanlığı bünyesindeki denetim organı yer almıştır. Bu kısımdaki İ19 uncu 

madde Teftiş Kurulunu, 120 nci madde Adalet Müfettişlerinin belli başlı görevlerini 121 inci.madde ise 
Adalet Müfettişlerinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları yetkileri hükme bağlamaktadır. 

57. Dokuzuncu kısım malî ve sosyal haklarla yardımları içermektedir. Bu cümleden olmak üzere 122 nci 
madde hâkim ve savcıların aylık, ödenek ve diğer -taretleri ile malî ve sosyal hak ve yardımlarının bu ka

nun hükümlerine tabi olduğunu ve aynca Devlet memurlarına bu kanunda yazılı olanların dışında sağla
nacak diğer malî ve sosyal hak ve yardımlardan da istifade edeceklerini düzenlemektedir. 
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58. 123 üncü maddede tanımlar yer almıştır. 124 üncü madde gösterge tablosunu ve uygulanacak ek 

göstergeleri, 125 inci madde aylık ve ödeneğin hesaplanmasında uygulanacak katsayıyı, 126 ncı madde brüt 
aylık tutarının tanımı düzenlemekte 127 nci maddede ise hâkim ve savcılara ödenecek ödenek yer almak
tadır. 128 inci madde ders ve konferans ücretlerine, 129 uncu madde aylık ve ödeneğin ödeme zamanına ve 
130 uncu madde de mesleğe adaylıktan veya dışarıdan atananların aylık ve ödeneğe hak kazanma tarihlerine 
ilişkindir. 

59. 131 inci maddede emeklilik hakları, 132 nci maddede sosyal yardım niteliğindeki konut, 133 üncü 
maddede mahrumiyet yeri ödeneği, 134 üncü maddede mahrumiyet yerleri ve ödenek miktarında uygulanacak 
esaslar, 135 inci maddede 'bu ödeneğin ödenme usulü, 136 ncı maddede öğrenim bursları ve yurtlar, 137 nci 
maddede bursun kesilmesi, 138 inci maddede burs haklarının devamı, 139 uncu maddede aile yardımı ödene
ği, 140 inci maddede bu ödeneği ödenme usulü, 141 inci maddede bu ödeneğe hak kazanma, 142 nçi maddede 
aile yardımı ödeneği hakkının kaybedilmesi, 143 unca maddede çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek 
haller, 144 üncü maddede doğum yardımı ödeneği, 145 inci maddede ölüm yardımı ödeneği, 146 ncı maddede 
yaralanma, sakatlanma ve öldürülme hallerinde verilecek tazminat ve aylıklar, 147 nci maddede tedavi yar
dımı, 148 indi maddede cenaze giderleri, 149 uncu maddede meslekî kıyafet verileceği, bunun ayrıntıları
nın bir yönetmelikte düzenleneceği, 150 nci maddede yiyecek yardımı, 151 inci maddede de yakacak yardımı 
verileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki benzer hükümler de dikkate alınmak suretiyle düzen
lenmiştir. 

60. Onuncu kısımda adlî ve idarî yargı ile ceza infaz kurumları ve tevkifevleri memurlarının atama 
ve disiplin işlemleri yer almıştır. Bu cümleden olmak üzere 152 nci maddede atanmaları doğrudan doğruya 
Adalet Bakanlığına ait olan ceza infaz kurumlan, çocuk eğitim ıslatı ve 'infaz kurumları ve tutukevleri gö
revlileri ile atanmaları yine Bakanlığa ait olan adlî yargı teşkilatında görevli icra memuru, icra memur 
muavini gibi memurlar dışında kalan ceza infaz kurumları, çocuk eğitim ıslah ve infaz kurumları ve tutukev
leri ile bütün ilk derece adalet mahkemeleri ve adliyeye bağlı dairelerde görevli personelin atanmalarının Ada
let Komisyonlarına ait olduğu bunların belli koşullar altında doğrudan doğruya Adalet Bakanlığınca da nak
ledilebilecekleri, Adalet Komisyonlarının oluşması yer almıştır. 

61. 153 üncü maddede Adalet Komisyonlarının atamaya ve nakle yetkili oldukları personele geçici 
yetki vermek suretiyle sürekli görev yerlerinin dışında geçici olarak görev verebilecekleri ancak ceza infaz 

kurumları, çocuk eğitim ıslah ve infaz kurumlarıyla tutukevlerinde görevli olanların ağır ceza Cumhuriyet 
savcısına geçici yetki ile görevlendirilebilecekleri belirlenmiştir. 

62. 154 üncü madde, Danıştay memurları dışında kalan idarî mahkemelerde görevli personelin atanma
sına ve nakledilmesine ilişkin hükümlerle idarî mahkeme Adalet Komisyonlarının teşekkülünü hükme bağla
maktadır. 

63. 155 inci maddede, tasarının 152 ve 154 üncü maddelerinde sayılan personelin özlük işlerinin tabi 
olacağı hükümler sayılmıştır. 

64. 156 - 164 ncü maddelerde, 152 ve 154 üncü maddelerde sayılan personel hakkında verilecek disip
lin cezaları tanımlanmış ve bu cezaların hangi hallerde ve ne gibi eylemlere verileceği açıkça belirlenmiştir. 

65. 165 inci maddeden 173 üncü maddeye kadar olan hükümler ceza infaz kurumları, çocuk eğitim 
İslah ve infaz kurumlan ve tevkifevleri memurlarından disiplin cezası verilmesini gerekenlere verilecek ceza
ları ve bunların hangi hallerde verileceğini açıkça belirlemektedir. 

66. 174 üncü madde bir derece ağır veya hafif cezanın uygulanabilmesi hallerini, 175 nci madde di
siplin cezalarını vermeye yetkili amir ve mercileri, 176 ncı madde disiplin cezalarının sicilden silinmesini, 
177 nci madde ise disiplin cezaları ile ilgili hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunda 
yer almayan diğer hükümlerinin uygulanacağını ifade etmektedir. 

67. 178 nci maddede 152 ve 154 üncü maddelerde yazılı memurların soruşturma ve kovuşturmalarının 
genel hükümlere tabi olduğu belirlenmektedir. 

68. Onbirinci kısımda geçici hükümler bulunmaktadır. Geçici Birinci Madde değişen unvanlara, Geçici 
İkinci Madde çıkarılacak Yönetmeliklere, Geçici Üçüncü Madde, bu Tasarıda mesleğe giriş derecesi yük-
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seltilmiş bulunduğundan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mesleğe girmiş olanların kazanılmış hak 
aylıklarının bir defaya mahsus olmak üzere ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesi
ne getirileceği, Geçici Beşinci Maddede bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay savcısı ve tetkik hâ
kimi bulunanlar ile idarî yargı mahkemelerine ilk defa atanacak olanlann birinci sınıfa ayrılmış sayılacak 
lan ve birinci sınıf incelemesine tabi tutulacakları, Geçici Altıncı Madde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te Danıştay tetkik hâkimi ve savcısı olup da kadro dereceleri bu Kanuna ekli (3) ve (4) sayılı cetvellere uy
mayanların mevcut kadro dereceleri ve statüleriyle görevlerine devam edebileceklerine ait hükümleri kapsa
maktadır. 

69. 179 uncu madde adlî ve idarî yargı mercileriy'e Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında gö
revli olan, hâkim, savcı ve Tamgün Yasası kapsamın lakilerin dışında kalan memurlara brüt aylıklarının 
% 50'si oranında tazminat ödenmesini ve bu ödemelin ayrıntılarını düzenlemektedir. 

70. 180 inci madde Kanunda geçen hâkim deyimini adlî yargı ve idarî yargı ayrı ayn dikkate alınmak 
suretiyle tanımlamaktadır. 

71. Tasarının bazı maddelerinde kıdemden söz edilmiştir. 181 inci madde hâkim ve savcılar yönünden 
kıdemin ne şekilde saptanacağını belirlemiş bulunmaktadır. 

72. 182 nci maddede, Adalet Bakanlığının bu tasarıda sayılan görevler için ihtiyaç duyacağı kadrola
rın başkaca bir hükme gerek olmaksızın her yıl Maliye Bakanlığınca verileceğini düzenlemektedir. Böylece du
yulan ihtiyaç sebebiyle vakit geçirilmeksizin alınacak kadrolar üzerine adalet hizmetleri aksamadan yürü
tülecektir. 

73. 183 üncü madde yürürlükten kaldırılan hükümlere ilişkindir. 
74. 184 üncü madde yürürlük ile ilgilidir. 
75. 185 inci madde Kanunun yürütülmesine ilişkindir. 
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Adalet Komisyona Rapora 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 2 Şubat 1983 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/262 
Karar No. : 97 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Başbakanlığın 16.10.1981 gün ve 101-938/09681 sayılı yazılarıyla Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına su
nulan «Hâkimler ve Savcılar Kanun Tasarısının Komisyonumuza havale edilmesi üzerine, Tasarının ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle yapılan incelemesinde; 22.4.1982 tarih ve 2661 sayılı «2556 Sayılı Hâkimler 
Kanununun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun>a ilişkin Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonunun 21 Nisan 1982 tarih ve esas 1/262, ka
rar 56 sayılı raporunda da «S. Sayısı : 399» belirtildiği üzere; yapılan ilk incelemede yeni bir Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun hazırlanması prensip olarak benimsenmekle birlikte, bu Kanunun Kurucu Meclis Ta
rafından düzenlenecek yeni Anayasada yer alacak yargıya ilişkin hükümler doğrultusunda hazırlanmasının 
uygun olacağı sonucuna varıldığı iç'in, kod bir kanun yerine idarî yargı hâkim ve savcılarının yetiştirilmeleri 
başta olmak üzere yürürlükteki Hâkimler Kanununda yer almayan bu personel ile mahkeme memurlarının 
özlük işlerinin düzenlenmesiyle yetinilmesi uygun görülerek tasarının bu konulara ilişkin ve ivedilik arz eden 
maddeleri tefrik edilip Kanunlaşması cihetine gidilmişti. Bu gerekçelerle hazırlanan ve kabul edilen 22.4.1982 
tarih ve 2661 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra; 

Kurucu Meclis tarafından hazırlanan ve yapılan halk oylaması sonucu kabul edilerek 9.11.1982 tari
hinde yürürlüğe giren Anayasanın yargıya ilişkin hükümleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle Kanun ta
sarısının gerekçesinde açıklanan nedenlerle Hâkimler ve Savcılar Kanununun kod bir kanun olarak düzen
lenmesi uygun bulunmuştur. 

185 madde ve 6 geçici maddeden ibaret olan Kanun Tasarısı, Komisyonumuz tarafından 124 madde ve 
5 geçici madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme yapılırken; 
• 1. — a) Adlî ve îdarî Yargı Hâkim ve Savcılarının niteliklerinin, atanmalarının, hak ve ödevlerinin, 

aylık ve ödeneklerinin, meslekte İlerlemelerinin, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak 
değiştirilmesinin, haklarında disiplin kovuşturması açılmasının ve disiplin cezası verilmesinin, görevleriyle il
gili veya görevleri sırasında işledikleri veya kişisel suçlarından dolayı soruşturma yapılmasının ve yargılan
malarına karar verilmesinin, meslekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik hallerinin meslek içi 
eğitimlerinin ve diğer özlük işlerinin mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre düzen
lenmesi; 

b) Bugüne kadar aylıklarını ve bazı özlük haklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 
7 ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre alan ve ödenekleri değişik kanunlarda yer alan Anayasa Mahke
mesi, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve Üyelerinin aylık ve ödenekleriyle diğer malî, sosyal hak ve yardımları
nın da düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu suretle yüksek mahkemelerin başkan ve üyelerinin yukarda sayılan 
özlük haklarının da kod bir kanunda yer alması temin edilmiştir. Bu husus belirtilen özlük haklarında, ka
nunlarla yapılacak değişikliklerde gereken sürat ve uygulama beraberliğini sağlamış olacaktır. 

2. Komisyon metninde Hâkimlik ve Savcılık mesleğine ilişkin ve bu mesleğin özelliğiyle ilgili tüm ko
nulara yer verilmiştir. Kanun Tasarısında mevcut olup da doğrudan doğruya Hâkimlik ve Savcılık Mesleğine 
ilişkin olmayan ve tüm Devlet Memurlarına uygulanan mahrumiyet yeri ödeneği, aile yardımı ödeneği, doğum 
yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, tedavi yardımı ve benzeri sosyal hak ve yardımlar konusunda Dev
let Memurları hakkında uygulanmakta olan hükümlere atıf yapılmasıyla yetinilmiştir. Bu şekildeki bir atıfla, 
Sosyal Hak ve yardımlarla ilgili maddelerde yapılan değişikliklerin veya getirilen yeni hükümlerin Hâkimler 

« ve Savcılar Kanununda herhangi bir değişikliğe gerek olmadan Kanun kapsamında olanlara bu hükümlerin 
uygulanması imkânı sağlanmıştır. 
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Komisyon tarafından hazırlanmış bulunan metnin; 
1 inci maddesi Kanunun amacını belirlemektedir. 
2 nci madde, kapsama ilişkin olup, raporun başlangıç kısmında açıklanan gerekçeler doğrultusunda düzen

lenmiştir. Maddede yüksek mahkemekrdeki tüm unvanların yazılması yerine yaln zca başkanları ve üyeleri 
ibarelerinin belirtilmesiyle yetinilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Ve
kili, Birinci Başkan Vekilleri, Daire Başkanları, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanları esa
sen bu Yüksek Mahkemelerin üyesi sıfatını da taşıdıklarından; görev, statü veya bir kuruluş kanunu niteli
ğinde olmayan ve yalnızca aylık ödenek ve diğer bazı özlük haklarını düzenleyen Komisyon metninde bu 
bakımdan görev unvanlarının birer birer sayılmasında zorunluluk görülmemiştir. 

3 üncü madde, kanunda geçen Hâkim ve Savcı deyimlerinin kapsamına giren görevleri tanımlamak
tadır. Bu suretle Kanunun her maddesinde kapsama giren görevlerinin tekrarlanması mecburiyeti önlenmiştir. 
Maddede geçen Bakanlık Tetkik Hâkimi ibaresi, ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alan Müşavir ve Baş-
müşavir Tetkik Hâkimlerini de kapsamaktadır keza Bakanlık Merkez Kuruluşunda görevli Hâkim ve Savcı 
ibareleri de aynı cetvellerde görev unvanları yazılı görevlileri içermektedir. 

4 üncü maddede, hâkimlerin görevlerindeki bağımsızlık, teminat ve ödevleri genel anlamda ve Anayasaya 
uygun olarak ifade edilmiştir. 

5 inci maddede, Yargıtay ve Danıştay ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Ağır Ceza 
Cumhuriyet Savcıları, Mahkeme Başkanları ve Adalet Bakanının gözetim ve denetim hakları düzenlenmiştir. 

6 ncı madde, hâkim ve savcılar hakkında yapılacak denetim, soruşturma ve kovuşturmaların bu Kanun 
hükümlerine tabi olacağını ifade eden genel bir hükmü ifade etmektedir. 

7 nci madde, 2556 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerine uygun olarak ve bu iki madde birleştiril
mek suretiyle hazırlanmıştır. Maddede adaylar hakkında uygulanacak hükümler belirtilmiştir. 

8 inci madde, adayların niteliklerini düzenlemektedir. Bu madde 22.4.1982 tarih ve 2661 sayılı Kanunla 
değişik 2556 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine uygun olarak düzenlenmiş ancak yürürlükteki maddenin 
9 uncu bendi değiştirilerek bu bent hükmünün daha kapsamlı olması için bazı fiillerin belirtilmesi yerine 
genel nitelikte hüküm ifade edecek şekilde yazılması uygun bulunmuştur. Ayrıca maddeye yabancı ile ev
lenmiş olmamak koşulu da getirilmiştir. Bu koşul getirilirken yargı hizmetinin etkinliği ile hâkimlik ve sav
cılık hizmetinin özelliği de göz önünde bulundurulmuştur. 

9 uncu madde adaylığa atanmayı, 10 uncu madde adaylık süresini, 11 inci madde adaylar hakkında dü
zenlenecek belgeleri, 12 nci madde adaylık süresi içinde göreve son vermeyi, 13 üncü madde stajını tamamla
yan adayların atanmasını, 14 üncü madde de muvazzaf askerlik hizmetinde geçen sürelerin değerlendirilmesini 
düzenlemektedir. 

15 inci madde, hâkimlik ve savdık mesleğinin sınıflarının ve kıdemin ne şekilde tayin edileceğini hük
me bağlamaktadır. 

16 ncı maddede, adlî yargı hâkim ve savcılığının, 17 nci maddede ise idarî yargı hâkim ve savcılığının 
sınıf, derece ve görev unvanlarını düzenleyen (1) ve (2) sayılı cetvellerden söz edilmektedir. 

18 inci maddede kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinin genel hükümleri, 19 uncu maddede kademe 
ilerlemesinin usul ve esasları, 20 nci maddede birinci sınıfa ayrılmış olanların kademe ilerlemelerinin nasıl 
yapılacağı, 21 inci maddede derece yükselmesinin koşulları, 22 nci maddede derece yükselmesinde yayım
lanacak listeler düzenlenmiştir. 

23 üncü madde, üst mercilerce verilecek sicillere ilişkindir. Bu maddede kararları Danıştay incelemesine 
tabi olmadığı için not alamayan Bölge İdare Mahkemeterindeki ikinci sınıfa mensup hâkimlerin kademe 
ilerlemesi, derece yükselmesi ve 1 inci s mfa ayrılmaları konularında uygulanacak esasların tespiti Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna bırakılmıştır. 

24 üncü maddede Adalet Müfettişlerince hâkim ve savcılar hakkında düzenlenecek hâl kâğıtlarına yer 
verilmiştir. 

25 inci madde, Bakanlık Merkez Kuruluşunda görevli hâkim ve savcılar hakkında, 26 ncı madde ise 
Yargıtay ve Danıştayda hizmet gören Tetkik Hâkimleri ve Savcılar hakkında verilecek sicilleri düzenlemekte
dir. 
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27 nci maddede hâkim ve savcıların c e r ve yazılarından söz edilmiştir. Bunlar, meslekî ve ilmî değerine 
göre kademe ilerlemesi, derece yükselmesi ve birinci sınıfa ayrılmada Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca değerlendirilecektir. 

28 inci madde, yapt klan temyiz incelemesi sırasında Yargıtay ve Danıştayın hâkim ve savcılar hakkında 
verecekleri notlan düzenlemektedir. 

29 uncu maddede, derece yükselmesinin çeşitleri belirlenmiştir. 
30 uncu maddede, yükselmeye layık görülmeyenler ile haklarında meslekte kalmalarının uygun olup olma

dığına karar verilecekler açıklanmıştır. 
31 inci maddede, mesleğe girdikten sonra Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde eğitim ve 

lisansüstü (Master) ve doktora yapmak isteyenlerin mesleğin özelliği ve görevin ehemmiyeti nedeniyle, 
hâkimler ve savcılar yüksek kurulundan önceden izin almaları esası getirilmiş, ancak bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce bu öğrenimlere başlamış olanlar geçici madde ile bu izinden istisna edilmiştir. Madde ay
rıca Devlet Memurları Kanununda ve özel kanunda olduğu gibi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ensti
tüsünü bitirenler ile meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında master öğrenimi yapmış olanlara bir kademe 
ilerlemesi, doktora öğrenimi yapmış olanlara ise bir derece yükselmesi uygulanmasını öngörmektedir. 

32 nci madde, birinci sınıfa ayrılma koşullarını düzenlemektedir. Emsalleri arasında temayüz etmiş olma 
ve meslekte tam anlamıyla yetişmiş olmayı ifade eden birinci sınıfa ayrılma konusunda meslekte en az on 
iki yıl fiilen hizmet etmiş olmanın gerektiği sonucuna varılmış, ayrıca birinci dereceye yükselmiş olma da şart 
koşulmuştur. Doktora ve master öğrenimi yapmış olanlar için bu süre kısaltılmış ve idarî yangı hâkimliğine 
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkında Kanunun geçici birinci maddesine göre dışardan atanmış olanların birinci sınıf incelenmesine tabi 
tutulacakları süreleri özel olarak düzenlemiş bulunan aynı kanunun geçici 2 nci maddesindeki hüküm ise ge
çici bir madde ile saklı tutulmuştur. 

33 üncü maddede, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun birinci sınıfa ayrılmanın koşul ve yöntem
lerini, 32 nci maddede, yer alan hükümler doğrultusunda tespit edeceği ilke kararlarıyla belirleyeceği hükme 
bağlanmıştır. 

34 üncü maddede, Hâkim ve Savcı olup da Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda görev yapanlar hakkında 
da Hâkim ve Savcılar hakkındaki tüm hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş yangı görevinde fiilen çalışanlar 
ile Bakanlık Hizmetlerinde çalışanların sınıf ve dereceleri bakımından eşit oldukları açıklıkla belirlenmiştir. 

35 inci madde, yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin bu maddeye göre, adlî yargıda örneğin ikinci böl
gede görevli bir asliye ceza hâkimi ikinci bölgedeki bir ağır ceza mahkemesinde görevlendiği takdirde üst 
bir göreve atanmış sayılacaktır. Keza idarî yargıda da bölge idare mahkemesindeki bir görev aynı bölgedeki 
idare ve vergi mahkemesindeki görevden üstün sayılacaktır. Madde ayrıca, bölgelerdeki belli görev sürele
rini doldurmamış olanların da başarısızlık veya göreve uyumsuzluk hallerinde, hizmetlerinden yararlanılabile
cek başka bir bölgeye atanmalarına imkân verecektir. 

36 nci madde savcıların hâkim, hâkimlerin ise savcılığa atanmasına ilişkin görev değiştirmeyi düzenle
mektedir. 

37 nci maddede Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşundaki atama hükme bağlanmıştır. Bu maddede Ba
kanlıktaki bazı görevlere doğrudan doğruya atama yapılacağı, bazı görevlere ise belli kademelerden geçtik
ten sonra atama yapılabileceği belirtilmiştir. Diğer ta raftan birinci sınıf hâkimlikler ve savcılıklar arasında 
yer alan müsteşar yardımcılıkları ve genel müdürlük lerden birer adedine idarî yargı hâkim ve savcıları ara
sından maddede öngörülen nitelikleri haiz olmaları ko suluyla atama yapılabileceği açık bir şekilde belirtil' 
mistir. Madde metnine göre bu müsteşar yardımcılığına atanabilmek için Danıştay üyesi veya genel müdür 
olmak gerekmektedir. 

38 inci madde, Bakanlık müsteşarı, müsteşar yardımcıları, teftiş kurulu başkanı ve genel müdürler yani 
birinci sınıf hâkimler hariç olmak üzere Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hâkim ve savcıların tekrar adlî 
ve idarî yargıda hâkimlik ve savcılık görevine atanma larını düzenlemektedir. 
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39 uncu maddede, yürürlükteki mevzuata uygun olarak hâkim ve savcılığa, yükseköğretim kurumların
da görevli profesör ve doçentler ile avukatlıktan geçmeye ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Madde, başvu
ranların mesleğe alınıp alınmamasını Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun değerlendirmesine bırakmak
tadır. 

40 inci maddede, hâkim ve savcılıktan kendi istekleriyle çekilen veya emekli olanlardan tekrar mesleğe 
dönmek isteyenler hakkında uygulanacak hükümler yer almaktadır. 

41 inci madde, hâkim ve savcılardan muvazzaf askerlik hizmetine alınanların tekrar mesleğe dönmeleri 
halinde tatbik edilecek hükümleri Devlet Memurları Kanununa benzer şekilde düzenlemektedir. 

42 nçi maddede, atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi, 43 üncü maddede ise, belli süre
lerde ve geçerli mazeret olmaksızın göreve başlamama halinde yapılacak işlem belirlenmiştir. 

44 üncü madde Anayasa hükümleri doğrultusunda hâkimlik ve savcılık teminatını belirlemektedir. 
45 inci maddede, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle görevsiz kalanlara teklif yapıl

masını, ikinci teklifi kabul etmeyenin meslekten çekilmiş sayılacağını hükme bağlamaktadır. Halen yürür
lükte bulunan hükme göre hu durumda olanlara iki kez tdkli'f yapılmakta ve üçüncü teklifi kabul etme
yen çekilmiş sayılmaktadır. Bu kanun hükümlerine göre teklif edilen görev ilgilinin (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde gösterilen aylı'k ve derecesine eşit bir görev olması ve atamanın da Anayasal bir kuruluş olan Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacağı göz önünde tutularak bir defa yapılan teklif reddedildik
ten sonra ikinci defa yapılacak teklifin kabul edilmesini 'sağlamak amaçlanmıştır. 

46 ncı maddede, bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapmanın mümkün olmadığı açıkça belirlenmiş 
ve bu durumlarda uygulanacak hükümlere yer verilmiştir. Bu maddedeki hükme örnek olarak, beş tane ağır-
ceza mahkemesi bulunan bir yerdeki ağır ceza mahkemelerinden herhangi birisi o ağır ceza mahkemesinin 
dairesi olduğundan bu durumda olanlar örneğin; bir numaralı ağır ceza mahkemesinde bir arada görev ya
pamayacaklardır. Keza madde görevin önemini göz önünde tutarak bulundukları yerde kendi kusurları ol
masa bile mesleğin gerekli kıldığı saygınlık ve tarafsızlıkla görev yapamayacakları anlaşılanlar ile işlerin 
çokluğu ve çeşidi itibariyle görevlerinde başarı gösteremeyenlerinde başka yerlere atanmalarına olanak sağ
lamaktadır-

47 nci maddede, Anayasa hükümleri doğrultusunda, hâkim ve savcılara geçici yetki verilmesi konusu 
düzenlenmiştir. 

Madde, görevin önemi, adalet dağıtımında gecikmelere neden olunmaması ve mesleğin bir bütün oluşu 
dikkate alınarak kaleme alınmış, sürekli görev yerleri dışında yetki ile görevlendirilmelerde hâkime savcı, 
savcıya ise hâkim yetkisi verebilmesini mümkün kılacak şekilde düzenlenmiştir. Diğer taraftan, bilhassa ay 
sonlarına 'dloğru geçici yetki ile görevlendirmelerde geçici yetki ile görevlendirilen ve bu itibarla asıl görev 
yerlerini terkeden hâkim ve savcıları maddî sıkıntıya düşürmemek için, yolluk ve harcırahlara dair ödeme 
emirleri gelmeden de ilgili maliye dairelerince, tahakkuk edecek yolluk ve harcırahlarına mahsuben avans 
verilmesine imkan tanınmıştır. 

48 inci madde, hâkim ve savcıların yapabilecekleri başka is ve görevleri düzenlemektedir. 
49 ve 50 inci maddeler, hâkim ve savcıların bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili araştırma 

yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için yabancı ülkelere gönderilmelerinde uygulanacak hükümlere 
Miskinidir,, 

51 inci maddede, meslekten çekilme hükme bağlanmıştır. Maddede siyasî partiye girme yasağı da düzen
lenmiş olup, siyasî partiye girmiş bir hâkim veya savcının çekilmiş sayılacağı, görevdeyken veya herhangi 

.bir nedenle görevden ayrıldıktan sonra siyasî partiye girenlerin bir daha mesleğe kabul edilmeyecekleri 
açıkça ifade edilmiştir. 

52 nci madde, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde, o bölgelerde görev yapan 
hâkim ve savcıların görevden çekilme hallerini düzenlemektedir-

'53 üncü maddede, hâkimlik ve savcılık görevinin* hangi hallerde sona ereceği belirlenmiştir. Bu hükme 
göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 69 uncu maddeye göre belirli disiplin cezaları ve eylemleri ve
ya görevdeyken işlenen belli suçlar veya mahkûmiyetler nedeniyle meslekten çıkarılmaya veya 30 uncu mad
deye göre meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilmesi halinde görevleri sona erecektir. Ke-

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 548) 



za, mesleğe giriş için 8 inci madde aranan şartlardan herhangi birinin mevcut olmadığının, ilgili mesleğe 
girdikten sonra anlaşılması halinde de görev sona erecektir. Ancak, mesleğe girmeden önce ilgili hakkında 
8 inci maddenin (h) bendinde -sayılan suçlardan soruşturma' veya kovuşturmaya başlanmış olduğunun sonra
dan anlaşılması halinde göreve son verilmeyecek, soruşturma ve kovuşturmanın sonucu beklenecek, aynı bent
te belirlenen cezalara mahkûmiyet halinde görev sona erecek, takibata veya son tahkikatın açılmasına yer ol
madığına veya 'beraate karar verilmesi hallerinde ise görev devam edecektir. 

Görevdeyken mesleğe kabulde aranan şartlar arasında sayılan ve 8 inci maddenin (h) bendinde gösteri
len suçların işlenmesi veya cezalara mahkûmiyet hallerinde ise, 8 inci madde yerine 69 uncu madde göz 
önünde bulundurulacak ve bu madde hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

Madde ayrıca meslekten çekilme, çekilmiş sayılma, emeklilik ve ölüm hallerinde de görevin sona ereceği
ni hükme bağlamıştır. 

54 üncü madde, çalışma saatlerini düzenlemektedir., 
55 inci maddede, yıllık ara vermeden yararlanma yeralmıştır. Halen hâkimler ile Yargıtay ve Danıştay-

daki savcılar, adlî ara vermeden yararlanmakta iken getirilen 'bu hükümle tüm hâkim ve savcıların adlî ara 
vermeden yararlanmaları imkanı sağlanmıştır. 

Diğer taraftan Yargıtay ve Danıştay Kanunları ile Usul Kanunlarında, bu konuda değişik ifadelerin 
kullanılmış olması ve hu ara vermenin yılda bir kere vukubülması nedenleriyle maddede «yıllık ara verme» 
ibaresine yer verilmiştir. 

56 ncı madde yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve savcıların yıllık izinlerini düzenlemektedir. 
57 nci maddede, akıl ve ruh hastalığı nedeniyle izinli bulunanlardan iyileşenlerin göreve başlatılması 

hususu yeralmıştır. 
58, 59, 60 ve 61 inci maddeler, sicillere ilişkin hususları düzenlemektedir. 
62 nci maddede, hâkim ve savcılara verilecek disiplin cezalarının çeşitleri ve bu cezaları verecek merci 

belirlenmiştir. Maddede ayrıca adalet komisyonları başkanlarının, bulundukları yargı çevresi içindeki hâ
kimlerin ağır ceza Cumhuriyet savcılarının, ise, merkezdeki Cumhuriyet savcı Yardımcıları ile bağlı ilçe
lerdeki Cumhuriyet savcı ve yardımcılarının, disiplin cezası verilmesini gerektirecek eylemlerine muttali ol
maları halinde bu durumdan Adalet Bakanlığını haberdar etmeleri hususuna yer verilmiştir. 

63 üncü maddede, uyarma cezası tanımlanmış ve hangi eylemlere uygulanacağı belirlenmiştir. Daha ön
ce sicile geçmeyen bu cezanın da sicile geçmesi öngörülmüştür. 

64 üncü maddesi, aylıktan kesme cezasına ilişkindir. 
65 inci maddede, kınama cezası ve verileceği haller düzenlenmiştir. 
66 ncı madde, kademe ilerlemesini durdurma cezasına yer verilmiştir. 
61 nci madde, derece yükselmesini durdurma ceza sim, 68 inci madde ise yer değiştirme cezasını düzen

lemektedir. 
69 uncu maddede, meslekten çıkarma cezası yeralmıştır. Bu ceza, bazı disiplin cezalarının alınmış olma

sı veya maddede sayılan suçlardan veya , belli sürelerle mahkûmiyet hallerinde uygulanacaktır. Ancak, ağır 
hapis veya yüz kızartıcı suçlardan verilenler hariç olmak üzere, verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın üç ay
dan fazla olması halinde tecil edilmiş veya 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca paraya veya her
hangi bir tedbire çevrilmiş olması halinde meslekten çıkarma cezası yerine yer değiştirme cezası verile
cektir. Madde ile getirilen en büyük yenilik, taksirli suçlardan mahkûmiyetin meslekten çıkarılmaya neden 
olmamasıdır. 

70 inci madde, Devlet Memurları Kanununa paralel olarak bir üst veya alt derece disiplin cezası uy
gulanmasına dair hükümleri kapsamaktadır. 

71 inci maddede savunma hakkı, 72 nci maddede disiplin cezası uygulamasının ceza kovuşturmasına 
bağlı olmadığı hükme bağlanmıştır. 

73 üncü maddede, yerilen disiplin cezalarına ilişkin kararların yeniden incelenmesi ve itiraza, 74 üncü 
maddede de disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin hükümler yer almıştır. 
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75 inci madde, meslekten çıkarma ve yer değiştirme cezalan dışında kalan diğer disiplin cezalarının uy
gulanmalarından itibaren belli süreler geçtikten sonra sicilden silinmelerini öngörmektedir. 

76 ncı maddede, hâkim ve savcı hakkında yapılan şikâyetin haksız olduğunun anlaşılması halinde yapı
lacak uygulama hükme bağlanmıştır. 

Haksız ihbar ve şikâyetin bizatihi suç teşkil etmesi halinde Türk Ceza Kanununun 285 inci maddesinin 
doğrudan uygulanması tabiîdir. Ancak, bu ihbar ve şikâyetin ilgili hâkim veya savcı hakkında sadece disip
lin cezasını gerektirecek nitelikte olması halinde Adalet Bakanlığının izin vermesi koşuluyla kovuşturma 
açılabilecek ve kötü niyetli muhbir veya müşteki yine Türk Ceza Kanununun 285 inci maddesine göre tec
ziye edilecektir. 

77 nci maddede, haklarında soruşturma veya ceza kovuşturması yapılan hâkim ve savcıların, soruştur
manın selameti veya yargı gücünün itibarını korumak amacıyla, gerekli görülen hallerde görevden uzaklaş
tırma veya geçici yetki ile başka yerde görevlendirilmeleri hususu düzenlenmiştir. 

78 inci madde, görevden uzaklaştırılanların hakları başlığı altında, görevden uzaklaştırılanlarla herhangi 
bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlara ödenecek, aylık ve ödenek miktarı ile yararlanacakları sos
yal hak ve yardımlar belirlenmiş, meslekten çıkarılmalarının gerekmemesi halinde görevden uzakta tutuk
lulukta veya gözaltında geçirdikleri sürelerin kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerinde değerlendirileceği 
ifade edilmiştir. Ancak, mesleğe devama engel olmayacak bir mahkûmiyetin ertelenmemiş olması halinde 
bu gibilere ödenmemiş olan aylık ve ödeneklerinin iade edilmemesi ve infaz edilmiş hürriyeti bağlayıcı ce
zaların sürelerinin kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerinde değerlendirilmemesi ilkesi benimsenmiştir. 

79 uncu maddede, görevden uzaklaştırma veya aynı amaçla verilmiş geçici yetki ile görevlendirme karar
larının kaldırılacağı haller, 80" inci maddede, göreve başlatmanın zorunlu olduğu durumlar, 81 inci maddede 
ise görevden uzaklaştırmanın süreleri belirlenmiştir. 

82 nci maddede, hâkim ve savcıların görevden doğan veya görevleri sırasında işlenen suçları veya sıfat 
ve görevleri gereğine uymayan tutum ve davranışları sebebiyle haklarında soruşturma yapılmassı Adalet Ba
kanının iznine tabi tutulmuştur. Bu hüküm Anayasada yer alan, hâkimlik ve savcılık teminatının bir sonu
cudur. 

83 üncü maddede, Adalet müfettişlerinin denetim veya soruşturma sırasında öğrenecekleri ve gecikme
sinde sakınca gördükleri konularda önceden izin almalarına gerek olmadan soruşturmaya geçmeleri veya yü
rüttükleri soruşturmaları genişletmeleri mümkün kılınmıştır. Ancak bu durumlarda dahi konu acele olarak 
Adalet Bakanlığına bildirilecek ve izin alınmasına ilişkin hükümlere göre gereken işlem yapılacaktır. Adatet 
Bakanınca izin verilmediğinin bildirilmesi halinde ise önceden izin alınmadan başlanan soruşturma durdu
rulacaktır. 

84 üncü maddede, soruşturmada savunma alınması, 85 inci maddede, tutuklama mercii hükme bağlan
mıştır. 

86 ncı maddede, hâkim ve savcılarla birlikte suç işleyen veya bunların suçlarına katılanlar hakkında 
da aynı soruşturma mercilerinin görevli olduğu belirtilmiştir. 

87 nci maddedeki hükme göre, hâkim ve savcılar hakkında tamamlanan soruşturma evrakt Adalet Ba
kanlığı Ceza îşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek, bu genel müdürlüğün soruşturma evrakını inceledikten 
sonra hazırladığı düşünce yazısı ile birlikte evrak Adalet Bakanlığına verilecek, Bakan kovuşturma yapılma
sına veya disiplin cezası verilmesine gerek olup olmadığını takdir ederek sonucuna göre evrakı ya işlemden 
kaldıracak ya da ilgili mercilere tevdi edecektir. 

88 inci maddedede, hâkimlik ve savcılık mesleğinin özelliği ve teminat ilkeleri göz önünde bulundurula
rak, hâkim ve savcıların yakalanamayacağı, üzerlerinin ve evlerinin aranamayacağı ve sorguya çekilemeyece
ği haller düzenlenmiş, aksine davranışda bulunan kolluk kuvvetleri amir ve memurları hakkında, yaptıkları 
görev adlî görev olmasa dahi doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma yapılıp sonucuna göre 
kamu davası açılacağı hükme bağlanmıştır. 
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89 uncu maddede, hâkim ye savcıların görevden doğan veya görevleri sırasında işledikleri ileri sürülen 
suçlar hakkında evrakın gönderileceği Cumhuriyet Savcılığı ile son soruşturmanın açılması veya açılmama
sı konusunda karar verecek ağır ceza belirlenmiştir. 

90 inci madde, son soruşturma mercilerinde, 91 inci madde ise bu merciin tespitinde esas alınacak gö
rev sıfatlarını belirlemektedir. 

92 nci maddede, ilk soruşturma sırasında yapılacak itiraz usulünü düzenlemektedir. 
93 ündü maddede, hâkim ve bavcılarım kişisel suçlarının takip ve intaçla görevli Cumhuriyet Savcısı, 

sorgu hakimli ve ağır ceza mahkemesi göstoıihnişltir. 
94 üncü maddede, ağır cezayı gerektiren suçüstü haillerinde genel hükümlerin uygulanacağı 'belıiırillmıiş-

tür. Kuşkusuz ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde bu fiili işleyen hâkim veya savcının fiilin adlî yar
gıya veya .Sıkıyönetim Mahkemesine ait olması halinde yaılgı yetkiıs'irae haiz ıbüfcün bu organlarla 'Stgili hü
kümler genel hükülm niteliğindedir. 

95 lindi maddede, hâfokn ve savcılara a'iıt davaların acdle işlerden olduğu ve zorunlu n'edenlter dışında en 
çok üç ay içinde sonuçlandırılması gerektiği, 96 ncı maddede me hüküm veya karar kesinleştikten sonra da
va dosyasının, disiplin işlemleri yönünden incelenip İade ediimdk suretüyle Adalet (Bakanlığına gönderileceği 
hususları düzenlenimliışitlir. 

97 nci maddede, mesleğin özeliği de dikkate ahınarak, hâkim ve savcılar hakkındaki dhlbar ve şikâyet-
lerliıı beli bir konuyu İçermemesi, gerçek kimlik ve doğru adres göslfceintrueden yapılması hallinde İşleme konul
maması öngörülmüştür. 

98 indi madde, Adaldt IBalkanlığı merkez ıkuruluşııridaki 1 ünci sınıf hâkim ve savcılar hakkında, disip
lin cezası, soruşturma ve ko'vuşturma konularındaki Yargı'Cay Üyeleri hakkındaki hükümlerin uygulanaca-
ğını ancak, soruşturma yapılabilmesi İçim Adalet Balkanının üstemde hulunmaisunm şart olduğunu hüküm altı
na almaktadır. 

99 uncu maddede, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunun IBakana 'bağlı olduğu belrienmliş oluşumu ile Ada
let müfdtitiişlerinin sınıf derece ve görev unvanlarımın yer aldığı (11) ve !(2) sayılı cetvellerden söz edilmiş
tir. 
• 100 üncü mıadde, adalet müfeM^feriniın görevlerini Ibalirlemefctediır., 

101 indi maddede, adaldt müftelî/tişlerinin yetkileri yer atoış'tır. 
102 nci madde, maflS haklara 'ilişkindir. 
103 üncü maddede, hâkim ve savcılarla Anayasa Mahkemesi, Yargıitay, vd Danıştay Başkan ve üyeleri-

n'in aylıklarınım hesalbında uygulanacak ek göstergeler düzenlenmiştir. 
104 üncü mıadde, aylıkların hesalbında uygulanacak katsayıyı, 105 lindi madde, ibrfült aylık tutarınım hesap

lanmasını (belirlemektedir.) 
106 ncı maddede, miesldk mensuplarına verilecek Ödemdk yer almıştır. Bu madde ayrıca, Anayasa Mah-

kemdsi, Yargıtay ve Danıştay Başkanlarıyla Yargıitay Cumhuriydt Başsavcısı ve Danıştay (Başsavcısına öde-
necdk makam tazminatına ve adalet müfeltltişlterine verileedk özel hizmet tazminatını da İçermektedir. 

107 nci maddede, mesldkî eğitim ve öğrdtim kurumlarıyla kurslarda kendilerine görev verilenlere ödene-
cdk ders ye konferans üordtli gösterilmiştir. ' 

108 'inci mıadde, aylık ve ödeneğin her ayın başında peşin olarak ödeneceğinli, emdkMifc ve ölüım halte
rinde âıse o aya ait peşin ödenmiş olan aylık ve ödeneğin ıgeri alınmayacağını hükme bağlamaktadır. 

1|09 unou maddede, aylıktan ve çıkarı hâkimlik ve savcılığa atananların aylık ve ödeneğe hak kazanma ve 
ödeme zamanı düzenlenmiştik-. 

1110 uncu maddede, lojman konusu yer almıştır. Bu madde ile, hâkim ve savcılarla Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay ve Danıışjtay Başkan ve üyelerine kirası alınmak şartıyla lojman temini öngörülmüştür. Ancak, loj 
man dhtliyaçlan Adaldt 'Bakanlığınca lüzum ve zaruret görülen yerîbr için tespit edilecek ve Bakanlar Ku-
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rylumoa omaylanacaik programlara göre hunlarım inşa veya «atım alma yoluyla 'temimi, İlgisine ve ıHitiyaç du
rumuma göre Anayasa Mahkemesi, Yangıtay, Danıştay ve Adalet Ba'kanlığı büıtçelerune her yıl ayrı ayrı taonu-
lacaik ödenekler ile sağlamacalktır. 

ltlU iinoi madde, ilkindi madde Ikapsamıına ıgirenferim Devlet Memurlarıma tanınan sosyal hak ve1 yardım
larımdan aynen yararlanacaklarını gösteflmıektedir. Bu madde dlüzenflıendırfken, ısosyal halk ve yardımlarınım tdk. 
tök sayimasımdam İkaçımılmış, Devlet M'emurlarıma tanıman sosyal ha'k ve yardımlarda değişilkli'k yapılması 
veya yeni hak ve yardımlar veırilmtesi hallimde herhangi 'bir yasal düzenlemeye gereik Ikalimadan 2 nci madde 
kapsamıma giıremlierim de Ihunllardan yar arlanmalar ima olanalk sağlaımıışltı̂  

112 nci madde ile hâkim ve savcılara ücretsiz meslekî kıyafet ve kitap yardımı yapılması öngörülmüştür. 
113 üncü maddede, adlî ve idarî yargı adalet komisyonlarının oluşumu gösterilmiştir. 
114 üncü madde adalet komisyonlarının görevlerine ilişkin hükümlerini içermektedir. 

Atanmaları özel kanunlara göre doğrudan doğruya Adalet Bakanlığına ait olan memurlar dışında kalan 
personelin memuriyete girişlerindeki sınavların ilgili adlî veya idarî yargı adalet komisyonunca yapılması, 
kazananlar hakkında düzenleyecekleri atama evrakım Bakanlığa göndermeleri ve Bakanlık onayından geçen 
atama kararlarının tekemmül etmiş sayılması, komisyonların bu personel hakkında verdikleri disiplin ceza
sı, görevden uzaklaştırma, geçici yetki ile görevlendirme, bir üst göreve atama, yargı çevresi içinde naklen 
atama, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi gibi kararları Bakanlığa bildirmeleri, bu suretle de Adalet Ba
kanlığının yurt içi kuruluşlarındaki personeli hakkında bilgi sahibi olması ve bu bilgilerin ışığı altında gerekli 
gördüğü personeli bulunduğu yargı çevresi dışında bir göreve naklen ataması ilke olarak benimsenmiş, ada
let komisyonlarının sadece görev yaptıkları yargı çevresi içinde naklen atama yapabilmelerine imkân veril
miştir. 

115 inci maddede, adalet komisyonlarının 114 üncü madde hükümlerine göre atamaya ve nakle yetkili 
oldukları personeli hizmetin gereği olarak kendi yargı çevreleri içinde ancak görev yaptıkları yer dışındaki 
bir yerde geçici yetki ile görevlendirebilmeleri Öngörülmüştür. 

116 ncı madde adalet daireleri ile adlî ve idarî yargıda görevli memurlar hakkında, yaptıkları hizmetin 
özelliği nedeniyle, görevlerinden doğan veya görevleriyle ilgili suçları sebebiyle doğrudan doğruya Cumhuri
yet savcılıklarınca takibat yapılacağını hükme bağlamıştır. 

117 nci maddede zabıt kâtipleriyle mübaşirlerin görev sırasında giyecekleri resmî kıyafetlerden söz edil
mektedir. 

118 inci maddede Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ilke kararlarının her yıl yeniden alınıp ya
yımlanması yerine, daha önce alınmış ilke kararlarının her yıl Ocak ayı içinde yeniden gözden geçirilmesi, 
yapılması gerekli görülen' değişiklik veya ilaveler varsa, bunların yapılması ve bu değişikliklerin yayımlan
ması hususu düzenlenmiştir. 

119 uncu madde hâkim ve savcıların Anayasa'da yer alan hizmet içi eğitimlerine ilişkindir. Bu eğitimin 
seminer, sempozyum ve konferanslar şeklinde yapılması ilke olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu eğitimlerin 
ne zaman, nerede ve ne şekilde yapılacağına dair ayrıntıların Adalet Bakanlığınca hazırlanacak bir yönet
melikte yer alması uygun bulunmuştur. 

120 nci maddede 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun uygulanmasına devam 
olunacak hükümlerinden söz edilmektedir. 

121 inci maddede, yönetmeliklerin altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konacağı öngörülmektedir. 
122 nci madde, kaldırılan hükümleri kapsamaktadır. 
Geçici maddelerN intikal hükümlerine ilişkin olup mevcut mevzuat karşısında doğacak tereddütlerei gider

mek amacıyla hazırlanmıştır. 
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123 üncü madde yürürlük, 124 Üncü madde ise yürütme ile ilgilidir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâlkim Tümgeneral 

Üye 
Feridun BALATLIOÖLU 

Hâkim Albay 

Üye 
İsmet ONUR 
Hâkim Albay 

Üye 
Ersin ESEROL 

Hâkim Albay 

Üye 
Soft REZAKİ 

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 

Üy« 
Edip GÜLTEKÎN 

Hâkim Albay 

Üye 
M. Tevfik ODMAN 

Dz. Hâk. ö n Yüzbaşı 

Üye 
Engin DOĞU 

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hâkimler ve Savalar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 

Kapsam : 

MADDE 1. — Bu Kanun, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve 
Danıştay Başsavcısı dışında kalan adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idarî yargı hâkim ve savcıla
rının özlük işlerini düzenler. 

Amaç : 

MADDE 2. — Bu Kanun, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının niteliklerini, atanmalarını, hak ve 
ödevlerini, aylık ve ödeneklerini, meslekte ilerlemelerini, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici ya da sü
rekli olarak değiştirilmesini, haklarında disiplin soruşturması açılmasını ve disiplin cezası verilmesini, görev
leriyle ilgili ve kişisel suçlarından dolayı soruşturma yapılmasını ve yargılanmalarına karar verilmesini, mes
lekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik hallerini ve diğer özlük işlerini düzenler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Haklar ve ödevlere İlişkin Temel İlkeler 

Bağımsızlık, güvence ve ödevler : 

MADDE 3. — Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, Kanuna, hukuka ve vicdanî kanaatle
rine göre hüküm verirler. Savcılar Kanunlarda öngörülen şekilde görevlerinde bağımsızdırlar. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir 
ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar azlolunamazlar; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması 
nedeniyle de olsa aylık ve ödeneklerinden yoksun kılınamazlar; Kanunda yer alan haller dışında kendileri 
istemedikçe emekliye sevk olunamazlar. 

Gözetim ve denetim hakkı : 

MADDE 4. — Hâkim ve savcılar idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. 
Adalet Bakanı, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin görevler ayrık olmak üzere hâkim ve savcılar üze

rinde gözetim hakkını haizdir. 
Yargıtay, bütün adalet mahkemeleri üzerinde, Danıştay, bütün idarî mahkemeler üzerinde yargı deneti

mi ve gözetimi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcısı yardımcıları üzerinde, Danıştay Baş
savcısı, Danıştay Başsavcı yardımcıları üzerinde; Ağır ceza Cumhuriyet savcıları, merkezdeki Cumhuriyet 
savcı yardımcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet savcı ve yardımcıları üzerinde gözetim ve denetim hakkına 
sahiptir. 

Çekilme : 
MADDE 5. — Hâkim ve savcılar bu Kanunda belirtilen esaslara göre görevlerinden çekilebilirler. 
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(Hükümetin Teklifi) 

İzin : 

MADDE 6. — Hâkim ve savcılar bu Kanunda gösterilen süre ve koşullarla izin hakkına sahiptirler. 

Denetim, soruşturma ve kavuşturma : 
MADDE 7. — Hâkim ve savcılar hakkında denetim, soruşturma ve kovuşturma yapılması bu Kanun hü

kümlerine tabidir. 

Haksız suçlamalara karşı korunma : 
MADDE 8. — Hâkim ve savcıların, kötü amaçlı veya uydurma bir suç isnadı suretiyle vukubulan ih

bar ve şikâyetlere karşı korunma haklan vardır. 

İKİNCİ KISIM 

Hâkimlik ve Savcılık 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Adaylık Dönemi 

Adaylık : 
MADDE 9. — Adaylık dönemini geçirip aşağıdaki koşullara uygun olarak ehliyetini kanıtlamış olmadık

ça, hiç kimse hâkimlik ve savcılığa atanamaz. 
41 inci madde hükmü saklıdır. 
Adaylar, Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, hâkimlik ve sav

cılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler. 

Adayların nitelikleri •: 

MADDE 10. — Adaylığa atanabilmek için : 
1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayında lisans ve lisans üstü (Master) öğrenimini yapmış olanlar 

için otuz, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için otuzbeş yaşını bitirmemiş olmak, 
3. Adlî Yargı adayları için; bir Türk Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya İngilizce, Fransızca, 

İtalyanca, Al'manca dillerinden biri ile öğrenim yapan yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye*deki 
Hukuk Fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 

İdarî Yargı adayları için; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme İdarî İlimler Fakülteleri ile İktisadî 
ve Ticarî İlimler akademilerinin meslek konusu ile ilgili bölümlerinden veya bu fakülte ve yüksekokullara 
eşitliği kabul edilmiş İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca dillerinden biriyle öğrenim yapan yabancı öğ
retim kurumlarından mezun olmak, 

4. Kamu haklarından yasaklı olmamak, 
5. Askerlik durumu itibariyle ; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 

b) Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa ge
çirilmiş olmak, 

6. Hâkimlik ve Savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vü
cut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organları
nın hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak, 
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7. Taksirli suçlar ayrık olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa 
bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı if
las gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bu
lunmak ya da yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı 
cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma ve kovuşturma altında olmamak, 

8. Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek, 
9. Hâkimlik ve Savcılık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak, 
Şarttır. 

Adaylığa atama : 

MADDE 11. — Her yıl alınacak aday sayısı kadro ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca sap
tanır. 

Yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere sahip olup yazılı yarışma sınavı ile mülakatta basan göste
renler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanhğınca önceden saptanan ihtiyaç sayısınca 
daha önce başka görevlerde iktisap etmiş oldukları kadro, maaş ve derecelerine bakılmaksızın öğrenim du
rumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademelerinin bir üstündeki derecenin aynı kademesi ile 
adaylığa atanırlar. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler. 

Doktora yapanlar yazılı yarışma sınavından bağışık tutularak, sadece mülakata tabi olurlar. Mülakatta 
başarı gösterenler, atanabilecekleri derece ve kademenin bir üstündeki derecenin aynı kademesi ile adaylığa 
atanırlar. 

Onuncu maddenin (6) ncı bendi ile yarışıma sınavı ve mülakata ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. 
Adlî yargı adayları stajlarını Adliye Mahkemelerin de, Cumhuriyet Savcılıklarında, tcra Dairelerinde ve 

Sorgu Hâkimliklerinde; idarî yargı adayları stajlarını bölge idare, idare ve Vergi Mahkemelerinde yaparlar. 
Adayların stajlarına ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. 
Adaylar, gördükleri bütün işlerden dolayı asıl görevliler gibi sorumludurlar. 

Adaylık süresi : 

MADDE 12. — Adaylık süresi iki yıldır, thtiyaç vukuunda bir yıllık staj süresini bitirmiş olan aday
ları üçüncü sınıf hâkim ve savcılığa ayırmaya Adalet Bakanı yetkilidir. Ancak, iki yıldan az adaylık yapan
ların geri kalan süreleri mesleklerinde geçecek yükselme süresine ilave edilir. 

Adaylara verilecek siciller : 

MADDE 13. — Her adayın vazifesini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve ahlakî gidişine dair bilgi, çalış
tığı daire amirleri tarafından mensup olduğu mahkemenin en yüksek dereceli hâkimine veya Cumhuriyet 
Savcısına altı ayda bir verilecek takrirler ile hâkim veya Cumhuriyet Savcısının aday hakkında görgü ve bil
gisine dayanan mütalaalarından ve Adalet Müfettişlerinin raporlarından alınır. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen merciler bu husustaki mütalaalarını, Adalet Bakanhğınca buna mahsus ol
mak üzere hazırlanacak kâğıtlara yazarlar. 

Adaylık süresi içinde göreve son verme : 

MADDE 14. — Adayın; 
a) Adaylığa atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 
b) Adaylığa alındıktan sonra bu niteliklerden herhangi birini yitirmesi, 
c) İzinsiz veya Adalet Bakanlığınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevi terk etmesi ve bu terkin 

kesintisiz on gün devam etmesi, 
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Hallerinde adaylığına Adalet Bakanlığınca son verilir. Adaylıklarına son verilenler, bir daha aday ola
rak kabul olunmazlar. 

Atama : 

MADDE 15. — Stajını tamamlayan ve mesleğe kabule mani bir hali görülmemiş olan adlî ve idarî 
yargı adaylarının, Adalet Bakanlığınca Teşkilatın ihtiyacı göz önünde bulundurularak tespit edeceği görevleri 
ve görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme suretiyle belirlenir, 

Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak dere
ce ve kademeler üzerinden müşterek kararla yapılır. 

Muvazzaf askerlik hizmetinin değerlendirilmesi : 

MADDE 16. — Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra Hâkimlik ve Savcılığa atananların askerlikte 
geçen süreleri kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hâkimlik ve Savcılığın Sınıf ve Dereceleri 

Sınıflar : 

MADDE 17. — Hâkimlik ve Savcılık mesleği; üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve birin
ci sınıf olmak üzere 4 sınıfa ayrılır. 

Adlî yargı ile ilgili cetveller : 

MADDE 18. — Adlî Yargı Hâkimliği ile Cumhuriyet Savcılığının sınıf, derece ve görev unvanları sıra
sıyla, bu Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. 

İdarî yargı ile ilgili cetveller : 

MADDE 19. — İdarî yargı hâkimliği ile savcılığının sınıf, derece ve görev Unvanları sırasıyla, bu Ka
nuna bağlı (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İlerleme ve Yük«etme 

Genel olarak ' ' 

MADDE 20. — Birinci sınıfa ayrdmuş olanlar ayrık olmak üzere Hâkimlik ve Savcılık mesleğinde bulu
nanlar, aşağıdaki maddelerde gösterilen yöntem ve kurallar uyarınca her yıl kademe ve her iki yılda bir de
rece yükselme incelemesine tabi tutulurlar. 

Süresini dolduranların kademe ilerlemeleri her ayın, derece yükselmeleri ise yılın Nisan, Ağustos ve 
Aralık aylarının son günlerinden geçerli olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. 

Kademe ilerlemesinin koşulları : 

MADDE 21. — Hâkimlik ve Savcılık mesleğinde bulunanların bulundukları derecenin kademelerinde 
ilerlemeleri için; 

a) Bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış olmaları, 
b) Olumlu sicil almış bulunmaları, 
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c) Her yıl Ocak ayında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ilan edilecek diğer koşulları taşımdan, 
Gerekir. 

Birinci sınıfa ayrılmış olanların kademe ilerlemesi : 

• MADDE 22. — Birinci sımfa ayrılmış olanların kademe ilerlemeleri, ilerlemelerine engel mahkeme hük
mü veya disiplin cezası bulunmadığı takdirde bir yıllık ilerleme süresini doldurdukları ayın son gününden ge
çerli olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. 

Derece yükselmelinin koşulları : 

MADDE 23. — Hâkimlik ve Savcılık mesleğinde bulunanların derece yükselmelerinin yapılabilmesi için; 
a) Derecesi içinde iki yıl bulunmuş ve bu derecenin ikinci kademe aylığını fiilen bir yıl almış olmaları, 
b) Yükselmeye engel mahkeme hükmü veya disiplin cezalarının bulunmaması, 
c) Ahlâkî gidişleri, meslekî "bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri işlerde birikime 

sebep olup olmadıkları, çıkardiklan işlerin miktar ve mahiyetleri, göreve bağlılıkları ve devamları, üst mer
ciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenenv hâl kâğıtları ve sicil fişleri, Yargıtay ve Danıştayca verilen not
ları, örnek karar ve mütalaaları, meslekî eser ve makaleleri göz önünde tutularak Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca her yılın Ocak ayında ilan edilecek derece yükselme ilkelerinde aranan diğer koşulları taşı
maları, 

Gerekir. 

Lisansüstü öğrenim yapmış olanlar : 

MADDE 24. — Meslekte iken, lisansüstü (mas ter) öğrenimi yapmış olanlarla yabancı bir âmme ida
resi enstitüsüyle Türkiye ve Orta Doğu Âmme idaresi Enstitüsünü başarı ile bitirenlere bir kademe ilerlemesi, 
meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara ise bir derece yükselmesi uygulanır. Bu uygulama
da alt derecede ve kademede geçen süre, üst derecede ve kademede geçmiş sayılır. 

Meslekte iken birinci fıkradaki öğrenimlerin yapılabilmesi için Adalet Bakanlığından önceden izin alın-
masKşarttır. 

Derece yükselmesinde ilan : 

MADDE 25. — Hâkimlik ve Savcılık mesleğinde bulunanlardan derece yükselme sürelerini bitiren ve hak
larında yükselmeye engel mahkeme hükmü veya yetkili mercice verilmiş disiplin kararı bulunmayanların 
adlarını gösteren listeler, Adalet Bakanhğınca hazırlanarak yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylan içerisinde 
Resmî Gazete'de yayınlanır. ' 

Bu listelerde adları yazılı olmayanlar listenin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle durumunun yeniden incelenmesini isteyebilir. 

Kurul, başvurunun süresi içinde yapılmadığını veya haklı olmadığını görürse reddine karar verir. İlgili bu 
karar aleyhine tebliğinden itibaren on gün içinde itirazları İnceleme Kuruluna itiraz edebilir. 

Başvuru veya itirazın kabulü halinde ilgililerin adları, birinci fıkradaki süre kaydına bakılmaksızın Res
mî Gazetede ait olduğu listeye ek olarak yayınlanır. 

Üst mercilerce verilecek siciller : 

MADDE 26. — Ağır Ceza Cumhuriyet Savcıları merkezdeki Cumhuriyet Savcı yardımcılan ile bağlı 
ilçe Cumhuriyet Savcı ve yarduncılan; Ağır Ceza Mahkemesi başkanları merkezdeki ve bağlı ilçelerdeki sorgu 
hâkimleriyle üçüncü sınıf hâkimler; Bölge İdare Mahkemesi başkanları İdare ve Vergi mahkemelerindeki 
üçüncü sımf hâkimler hakkında, 23 üncü maddenin (c) bendinde sayılan hususları göz önünde bulundurarak; 
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kanun yoluna müracaat olunmayan kararlarından veya taalluk ettiği işi neticelenmeyen layihalarından ya da 
iddianame ve kararnamelerinden en az beşinin tasdikli suretini de ekleyerek, ilgililerin ilerlemeleri ve derece 
yükselmeleri sürelerinin bitiminden bir ay önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda bulunacak şekilde 
düşüncelerini belirten bir sictil fişi gönderirler. Bir yerde birden fazla Ağır Ceza Mahkemesi veya Bölge tdare 
Mahkemesi bulunduğu takdirde sicil fişleri, Ağır Ceza Mahkemeleri ile Bölge idare Mahkemelerinde görevli 
üçüncü sınıf hâkimler hakkında mensup oldukları, diğer üçüncü sınıf hâkimler hakkında en kıdemli Ağır Ceza 
veya Bölge idare Mahkemesi Başkanı tarafından düzenlenir. 

Haklarında bu madde gereğince sicil fişi düzenlenecek olanlar, sözkonusu her kademe ilerleme ve derece 
yükselme süresi içinde görevlerini ayrı ayrı yerlerde yapmışlarsa en uzun süre ile bulundukları yerin, yu
karıda belirlenen üst mercilerince işlem yapılır. 

Müfettişlerce verilecek hal kâğıtları : 

MADDE 27. — Adalet müfettişleri, denetledikleri hâkim ve savcılar hakkında, verilere dayanılarak dü
zenleyecekleri hal kâğıtlarını ilgjlinin gizli sicil dosyasına konulmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına gön
derirler. 

Bakanlık merkez teşkilatı hizmetinde bulunanlar : 

MADDE 28. — Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi sırasında, Bakanlık merkez teşkilatı hizmetin
de ve idarî görevlerde bulunanlar hakkında dairesi üstünün vereceği sicil göz önünde tutulur. 

Yargıtay ve Danıştay hizmetinde olanlar : 

MADDE 29. — Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi s.rasında Yargıtay ve Danıştayda hizmet gören
ler hakkında, ilgilisine göre Birinci Başkanların, Daire Başkanlarının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ve 
Danıştay Başsavcısının yazılı görüşleri alınır. 

Eserler : 

MADDE 30. — İlgililer meslekî eser ve yazılarının birer örneğini dosyalarına konulmak üzere özlük işle
rini yürüten daireye verebilirler. 

Alınan bu eser ve yazılar ilgilinin dosyasına konularak, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi ile bi
rinci sınıfa ayırmada Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca değerlendirmeye tabi tutulur. 

Yargıtay ve Danıştay notları : 
MADDE 31. — Yargıtay ve Danıştay Daireleri yaptıkları yargısal incelemeleri sırasında tek veya toplu 

olarak karar veren hâkimler, ile Cumhuriyet savcıları ve Danıştay savcıları hakkında çok iyi, iyi, orta ve 
zayıf olmak üzere not verirler. Not verilirken, kararda sağlanan isabet, davanın hızla yürütülmesi, duruşma
lara hazırlıklı çıkılarak gereksiz gecikmelere neden olunmaması, usul hükümlerinin eksiksiz ve zamanında ye
rine getirilmesi, dava konularının anlayış ve yönlendirilmesi ve gerekçeli kararın yazılış,. tahlil ve sonuçlan
dırılmasında gösterilen başarı, emsal kararların gözetilmesi gibi hususlar göz önünde tutularak değerlendirme 
yapılır ve buna göre fiş doldurulur. 

Hükmün onanmış veya bozulmuş olması olumlu veya olumsuz not vermek için yeterli sebep olamaz. 
Not verilip verilmemesi konusu incelemeyi yapan daireye aittir. Olumlu ve olumsuz kanaat edinilmesi

ne yeterli olmayan kararlar için not verilmez. Ancak bu nedenle not verilmediğinin belirtilmesi ve buna göre 
notsuz fiş düzenlenmesi gerekir. 

Not verme işlemi, incelemeyi yapan dairenin başkan ve üyeleri tarafından birlikte alınacak bir kararla 
yerine getirilir. Doldurulan fişler Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Birinci Başkanlığa sunulur. 

Genel Kurullarda yapılan incelemelerde de yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre işlem yapılır. 
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Verilen notların, ilerleme ve yükselmelerde hangi oranlarda ve ne surette değerlendirileceği Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca her yılın Ocak ayında tespit ve ilan olunur. 

Yükselme çeşitleri : 

MADDE 32. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yükselmeye layık gördükleri hâkim ve savcıları 
yukarıdaki maddelere göre belirleyecekleri koşulları göz önüne alarak : 

a) Yükselmeye layık, 
b) Tercihli yükselmeye layık, 
c) Mümtazen yükselmeye layık, 
olmak üzere üç kısma ayırır ve her kısım içindekileri kendi arasında sıraya koyar ve birer deftere yazar. 
Bu sıra defterleri Resmî Gazete ile yayınlanır. 

İlgililer yayınlanan defterlerdeki yükselme çeşidi ve sırasının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun
ca bir defa daha incelemesini tebliğden itibaren on gün içinde yazılı olarak başvurmak suretiyle isteyebilirler. 

Kurul başvurunun süresi içinde yapılmadığını veya haklı olmadığını görürse reddine karar verir. İlgili bu 
karar aleyhine tebliğinden itibaren on gün içinde itirazları İnceleme Kuruluna itiraz edebilir. 

Başvuru veya itiraz üzerine, defterlerde değişiklik yapılmışsa ayrıca Resmî Gazete'de yayınlanır. 
Yükselme çeşitlerinin koşulları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca her yılın Ocak ayında belirlene

rek ilan edilir. 

Yükselmeye layık görülmeyenler: 

MADDE 33. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yükselmeye layık olmadıklarına karar verilmiş 
olanlar, iki yıl sonra tekrar yükselme incelemesine tabi tutulurlar. 

Her derecede iki ve her sınıfta üç defa yükselmeye layık görülmeyenler hakkında Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca meslekte kalmalarına mahal olup olmadığına karar verilir. 

Meslekten çıkarılmayı gerektirmeyecek şekilde kastî bir suç nedeniyle hapis veya vazifeden doğan bir 
suçtan dolayı ağır para cezasına mahkûm olanlar ya da bir derecede iki veya bir sınıfta üç defa kınama ce
zasına uğrayanlar, cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselme incelenmesi tarihinden itibaren iki yıl süre 
ile kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinden geri bırakılır. 

Hangi sınıfta olursa olsun yer değiştirme cezası almış olanlar cezanın kesinleşmesini izleyen derece yük
selme incelemesi tarihinden itibaren iki yıl süre ile kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinden geri bırakı
lırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Birinci Sınıfa Ayrılma Koşulları ve Yöntemleri 

Birinci sınıfa ayrılma koşulları: 

MADDE 34. — Birinci sınıfa ayrılabilmek için: 
a) Birinci dereceye yükselmek; 
b) Hâkimlik ve savcılık mesleğinde on yılım doldurmak; 
e) Bilimsel güç ve yeteneğiyle hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali arasında temayüz etmiş olmak; 
d) Yer değiştirme cezası veya birden fazla kınama cezası almamış olmak; 
e) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran ya da görevle ilgili her

hangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak; 
f) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarı kıran eylemlerden dolayı uyar

ma cezası dışında bir disiplin cezası almamış olmak; gerekir. 
Meslekleriyle ilgili yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yabancı bir Amme Enstitüsü ve 

ya Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü başarı ile bitirenler için dokuz, meslekleriyle ilgili öğ-
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renim dallarında doktora yapanlar için sekiz yıllık meslek kıdemleri, birinci smıfa ayrılmada yeterli sayılabi
lirler. 

tike kararı : 

MADDE 35. — Birinci sınıfa ayrılma koşulları ve yöntemleri, kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca saptanarak her yılın Ocak ayında Resmî Gazete'de ilan edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Eşitlik ve Yer Değiştirme 

Eşitlik : 
MADDE 36. — Adlî ve idarî yargıda görevli hâkim ve savcılar ile hâkim ve savcı olup da adalet hiz

metindeki idarî görevlerde çalışanlar hâkimler hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar hâkimlere ait esas
lar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilir; hâkimlere sağlanan her türlü haklardan yararlanırlar. 

Adlî yargıda görevli hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile hâkim Cumhuriyet Savcısı olup da adalet hizme
tindeki idarî görevlerde çalışanların bu görevlerde geçirdikleri süreler, sınıf ve dereceler bakımından eşittir. 

İdarî yargıda görevli hâkim ve savcılarla, idarî yargı ve savcısı olup da adalet hizmetindeki idarî görevler
de çalışanlaırın hu görevlerde geçirdikleri süreler, sınıf ve dereceler bakımından eşittir. 

Yer değiştirme suretiyle atanma : 

MADDE 37. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
saptayacağı ilkelere göre hazırlayacağı Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun olarak, aynı veya başka yerler
deki eşit veya daha üst görevlere kazanılmış hak aylık ve kadro dereceleriyle naklen atanırlar. 

Adlî ve İdarî yargı teşkilatı bulunan yerler; coğrafî ve ekonomik şartları, sosyal, sağlık ve kültürel im
kânları, mahrumiyet dereceleri ile ulaşım ve diğer durumları dikkate alınarak bölgelere ayrılır ve her bölge
deki görev süreleri saptanır. 

Adlî yargıda aynı bölgedeki ağır ceza mahkemesi, çift hakimli asliye ceza mahkemesi, tek (hâltoimli asliye 
ceza mahkemesi, bu sıra nazara alınarak kendi aralarında hizmet yeri bakımından, biri diğerine üstün sayılır. 

Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu, belgelerle saptananların, o bölgedeki görev sü
resini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir 
bölgeye veya- bulunduğu bölge seviyesinde bir yere naklen atanması yapılabilir. 

Atama ve Nakil Yönetmeliğinde gösterilen kişisel veya aileye ilişkin sağlık ve diğer haklı nedenlerle yer 
değiştirme isteminde bulunanların yerleri değiştirilebilir. 

Görev değiştirme : 
MADDE 38. — Hizmetin icaplarına ve teşkilâtın ihtiyaçlarına ve ilgililerin isteğine göre: 
a) Adlî yargıda görevli hâkimler, Cumhuriyet Savcılığı; Cumhuriyet savcıları, Adlî yargıda hâkimlik; 
b) İdarî yargıda görevli hâkimler, Danıştay tetkik hâkimliği ve Başsavcı yardımcılığı; Danıştay Başsav

cı yardımcıları ve Tetkik hâkimleri idarî yargıda hâkimlik; 
görevlerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca nakledilebilirler. 

İlgili kanunlarda yazdı niteliklere sahip olan adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları Yargıtay ve Da
nıştay üyeliklerine; idarî yargı hâkim ve savcıları da Danıştay üyeliğine seçilebilirler. 

Bakanlık hizmetlerine atanma : 

MADDE 39. — Beş yıl meslekte hizmet etmiş ve olumlu sicil, almış hâkim ve savcılar muvafakatlan ile 
Adalet Bakam tarafından mesleklerinde iktisap etmiş oldukları kadro ve maaşları ile Bakanlık hizmetlerine 
veya idarî görevlere atanabilirler. 
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Hâkimlik ve Savcılık görevlerine tekrar atanma : 

MADDE 40. — Bakanlık hizmetlerinde çalışan Hâkim ve Savcılar Adalet Bakanının teklifi üzerine, 
Bakanlık Hizmetlerinde iktisap ettikleri haklar nazara alınmak suretiyle; idarî yargıdan gelmiş olanlar idarî 
yargiida, adlî yargıdan gelmiş olanlar adlî yargıda durumlarına uygun Hâkimlik veya Savcılık görevlerine 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanırlar. 

Diğer hizmetlerden mesleğe atanma : 

MADDE 41. — Hukuk fakültelerinde maddî hukuk ve usul hukuku dallarında hukuk dersi veren profe
sörler ve doçentler almakta oldukları kadro maaşlarının karşılığı sınıf ve derecedeki adlî yargı Hâkimlik ve 
ve Cumhuriyet Savcılıklarına ve mesleklerinde en az beş yıldan beri fiilen çalışmakta olup ilmî kudret ve ahlakî 
metanetleriyle tanınmış bulunan avkutlar, avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi meslekte geçmiş gibi sayı
larak girebilecekleri sınıf ve derecedeki adlî ve idarî yargı Hâkimlik ve Savcılıklarına atanabilirler. 

Birinci fıkradaki Avukatlardan Türk Hukuk Fakültelerinde veya İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtal
yanca dillerden biri ile öğretim yapan yabancı bir Hukuk Fakültesinde doktora diploma ve unvanını almış 
olanlar atanabilecekleri derece ve kademeye bir derece, meslekle ilgili lisans üstü ı(Master) öğrenimi yapmış 
olanlar ise atanabilecekleri derece ve kademeye bir kademe eklenmek suretiyle atanırlar. 

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İdarî İlimler fakülteleri ile İktisadî ve Ticarî Alimler Akademile
rinde idare, maliye ve ekonomik dallarında ders veren profesörler ve doçentler, almakta oldukları kadro 
maaşlarının karşılığı sınıf ve derecedeki idarî yargı Hâkimlik ve Savcılığına atanabilirler. 

Yukarıdaki fıkralarda yazık atamalarda isteklilerin mesleğe alınıp alınmayacakları ve alınmaları hlinde gi
rebilecekleri sınıf ve dereceler Hâkimler ve Svcılar Yüksek Kurulunca belli edilir. 

Meslekte geçmiş sayılacak süreler : 

MADDE 42. — Hâkimlik ve Savcılık mesleğinden doçentlik veya profesörlüğe yada yasama meclisi* üye
liklerine geçtikten sonra yeniden Hâkimlik veya Savcılık mesleğine geçenlerin, o görevlerde geçirdikleri sü
renin tamamı, Hâkimlik ve Savcılıktan geçirmiş oldukları sürelere eklenir. 

Hâkimlik ve Savcılıktan Avukatlığa geçenlerden tekrar mesleğe dönmek isteyenler, fiilen Avukatlıkta 
geçirdikleri sürenin üçte ikisi Hâkimlik veya Savcılıkta geçmiş sayılmak suretiyle tespit edilecek sınıf ve dere
celere atanabilirler. 

Yukarıda yazılı atamalarda isteklilerin mesleğe alınıp alınamayacakları ve alınmaları halinde girebilecek
leri sınıf ve dereceler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belli edilir. 

Terhis edilenlerin görevlerine dönmesi : • . 

MADDE 43. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinden muvazzaf askerlik hizmetine alınanlardan görevlerine 
dönmek isteyenler terhislerini izleyen bir ay içinde başvurdukları takdirde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca kazanılmış hakları göz önünde bulundurulmak suretiyle atanırlar. 

Askerlik hizmetinde geçirilen süreler kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir. 

Barışta erteleme : 

MAIDDE 44. — Muvazzaf askerlik hizmetini ifa edip yedeğe ayrılmış olan hâkimlik ve savcılık mesle
ğinde bulunanlar 'barıştaki askerlik hizmetinden ertelenmiş sayılırlar. 
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Meslekten çekilenlerin yeniden atanmaları : 

MADDE 45. — Meslekten kendi istekleri ile çekilenlerden tekrar mesleğe dönmek isteyenler, ayrıldık
ları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca atanabilirler. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 

MADDE 46. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlar, anılan 
kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç olmak üzere, 
mesleğe kabulde aranan niteliklere sahip olmak ve boş kadro bulunmak koşuluyla mesleğe alınabilirler. 

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi : 

MADDE 47. — İlk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle: 
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, 
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün 

içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, 
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. 
Yukardaki süreler : 
1. Kanunî izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atananlar 

için izninin veya geçici görevin bitimi, 
2. Yerinde yetki verilenler için, yerlerine atananların gelmesi veya yetkilerinin kaldırıldığının Kurulca 

tebliği, 
tarihinde başlar. 
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda atama emirleri tebliğ edilince yolluklar ödeme emri aranmak

sızın saymanlıklarca derhal ödenir. İlgilinin izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) 
ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar. 

İşe başlamama halinde yapılacak işlem : 

MADDE 48. —• Hâkimlik ve savcılık mesleğine ilk defa veya yeniden atanmalarda, belge ile ispat edilen 
zorlayıcı bir sebep olmaksızın 47 nci maddede kabul edilen süre sonunda görevlerine başlamayanların atan
ma işlemleri iptal edilir. 

Yar değiştirme suretiyle atananlar 47 nci maddede kabul edilen süre sonunda belge ile ispat edilen zorla
yışı bir sebep olmaksızın yeni görevlerine başlamamaları halinde meslekten çekilmiş sayılırlar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hâkimlik ve Savcılık Güvencesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Güvence 

Hâkimlik ve savcılık güvencesi : 

MADDE 49, — Hâkimlik ve savcılık mesleğinin her sınıf ve derecesinde bulunanlar, bu kanundaki hü
kümler dışında; 

1. Azlolunamazlar, 
2. Yaş haddi veya maluliyet dışında kendileri istemedikçe emekliye sevkolunamazlar. 
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3. Kadronun daraltılması veya kaldırılması sebeplerine dayalı olsa bile aylık ve ödeneklerinden yoksun 
kılınamazlar. 

Teklif yapılması : 

MADDE 50. — Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması veya daraltılması sebebiyle görevsiz kalan
lara, kaldırma ve daraltma zamanında, açık veya ilk açılacak aynı bölgede olan aylık ve derecesine eşit bulu
nan veya daha üst bölgede bir hâkimlik ya da savcılık görevi teklif olunur. 

İlgili birinci ve ikinci teklifi reddedebilir, üçüncü teklifi kabul etmeyenlerin aylığı ve meslekle ilgisi ke
silir. 

Atama ve Nakil Yönetmeliği : 

MADDE 51. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, atama ve nakil ilkelerini, hazırlayacağı Atama ve 
Nakil Yönetmeliğinde gösterir ve bu ilkelere göre uygulama yapar. 

Özel durumlarda atama : 

MADDE 52. — Bir dairede birleşmeleri halinde kanunen görev yapmalarına olanak bulunmayanlardan 
o yere sonradan atanan; daha sonra meydana gelen aynı nedenlerden dolayı birleşemeyeceklerden kıdem
siz olan, bulundukları yerde kendi kusurları olmaksızın herhangi bir nedenle hâkimlik ve savcılık mesleği
nin gerekli kıldığı şeref veya tarafsızlıkla görev yapamayacakları yahut bulundukları yerde kalmaları mes
leğin nüfuz ve itibarını sarsacağı soruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, isteklerine bakılmaksızın bulunduk
ları bölge içinde başka bir yere atanırlar. 

Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıya gösteremedikleri soruştur* 
ma veya belgelerle anlaşılanlar, bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetlerinden yararlanabilecek 
diğer bir göreve atanırlar. ' 

İKİNCİ BÖLÜM 

Geçici Yetki ve Görevler 

Geçici yetki ile görevlendirme : 

MADDE 53. — Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararını alarak; hâkim ve sav
cıları hizmetin gereği olarak sürekli görev yerlerinin dışındaki bir yargı çevresinde veya aynı yerde hâkim 
ve savcı ayrımı gözetilmeksizin geçici olarak görevlendirmeye yetkilidir. 

Kendi yargı çevresi dışında geçici yetki ile görevlendirilenler, o yerde dört aydan fazla çalıştırılamaz. 
Ancak, bu süre kendi isteği veya hizmet gerekleri gözetilerek iki ay daha uzatılabilir. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, hizmetin aksamaması için Adalet Bakanlığı kadro durumu mü
sait bulunan bir yargı çevresindeki hâkim veya savcıyı ihtiyaç duyulan başka bir yargı çevresinde görev 
yapmak üzere geçici olarak yetkili kılabilir. JBu takdirde kurul en geç üç gün içinde toplantıya çağrıhr ve 
işlemin onanması istenir. Geçici yetkili olarak görev yapan hâkim veya savcının Kurulca değiştirilmesi ha
linde, Kurulun yetkili kılacağı hâkim veya savcının gidip göreve başlamasına kadar, önceki yetkilinin yap
mış olduğu işlemler geçerlidir. 

Hâkim ve savcıların muvafakatları ile Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilmesi, doğrudan 
doğruya Adalet Bakanı tarafından Kurulun kararı olmaksızın yapılır. 
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Başka iş ve görevler : 

MADDE 54. — Hâkim ve savcılar bilimsel araştırma ve yayınlarda bulunabilirler. Davet edildikleri 
veya yetkili makamlarınca görevlendirildikleri, ulusal ve uluslararası Kurul, kongre, konferans ve bilimsel 
toplantılara katılabilirler. 

Meslekte bulunanlar kanunda yazılı olanlardan başka işlerle uğraşamayacakları gibi eşlerinin, reşit olma
yan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini Adalet Bakanlığına onbeş gün için
de bildirmekle yükümlüdürler. 

Yabancı ülkelere gönderilme : 

MADDE 55. — Hâkim ve savcılar bilgi ve görgülerini artırmak veya meslekleriyle ilgili araştırma yap
mak ya da staj ve öğrenim görmek için yabancı ülkelere iki yılı aşmamak üzere gönderilebilirler. 

Gönderilme şartları : 

MADDE 56. — Yabancı ülkelere gönderileceklerin: 
a) Meslekte fiilen beş yıl başarıyla çalışmış olması, 
b) Sicilinin çok iyi veya iyi olması, şarttır. 

Seçme : 

MADDE 57. — Yabancı ülkelerel gönderilecek meslek mensupları, yukarıdaki maddede yazılı şartları 
haiz olanlar arasından -hizmetin gerekleri göz önüne alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca se
çilirler. 

Yabancı ülkelere her yıl yirmi kişi gönderilebilir. 

Karşılanacak giderler : 

MADDE 58. — Yukarıdaki maddelere göre yabancı ülkelere gönderilenlerin gerçek gidiş - dönüş yol gi
derleri ve gündelikleri, yüklenme ve kefalet sebebi ile pasaport harç, eğitim, kurs, araştırma ve incelemeleri 
için gerekliliği ilgili kuruluşlarca doğrulanan diğer giderleri, her yıl Adalet Bakanlığı Bütçesine konulacak 
ödenekten karşılanır. 

Burs alanlar ve kendi hesaplarına aylıksız gidenler : 

MADDE 59. — Herhangi bir yabancı ülke veya uluslararası kuruluştan sağlanan burslardan yararlan
maları uygun görülenler, 56 ncı maddede belirtilen gönderme şartlarını haiz bulunmaları kaydıyla Adalet 
Bakanlığınca dış ülkelere gönderilebilirler. 

Bu şekilde gideceklere aylıkları, yüklenme ve kefalet senedi ve pasaport harcı ve burs veren Devlet ve
ya kurum tarafından karşılanmadığı takdirde yol giderleri ve sağlanan burs gidilecek ülke için saptanan bir 
aylık gündelik tutarından düşük olduğu takdirde aradaki fark Adalet Bakanlığı bütçesinden verilir. 

Kendi maaş ve ödenekleri gidecekleri ülkeye transfer edilmek suretiyle yabancı bir ülkeye gitmek iste
yenlere 56 ncı maddedeki şartları haiz olmaları koşulu ile Adalet Bakanlığınca gitmelerine izin verilebilir. 

Haklar : 

MADDE 60. — Bu Kanun hükümlerine göre yabancı ülkelere gönderilenlerin derece yükselmeleri, ka
deme ilerlemeleri, emeklilik, aylık, ödenek ve diğer bütün özlük haklan ile yükümlülükleri devam eder. 
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Mecburî hizmet : 

MADDE 61. — Bu Kanun hükümlerine göre yabancı ülkelere gönderilenler yurt dışında kaldıkları sü
renin iki katı kadar mecburî hizmet ile yükümlüdürler. 

Mecburî hizmet süresini tamamlamadan meslekten ayrılanlar veya bir ceza sebebiyle meslekten çıkarı
lanlar mecburî hizmetlerinin eksik kalan kısmı için kendilerine ödenen aylık ve ödenek ile gündelik ve yol 
giderleri dahil olmak üzere yapılmış bulunan bütün giderleri iki kat olarak ödemeye mecburdurlar. 

ölüm, yaş haddi nedeniyle emeklilik ve yüksek mahkemelere seçilme hallerinde yukarıdaki fıkra hüküm
leri uygulanmaz. 

Ders ve konferans : 

MADDE 62. — Hâkim ve Savcılar Adalet Bakanlığınca izin verilme koşulu ile üniversite, akademi ve 
yüksekokullar ile hizmet öncesi, hizmet içi ve bir üst göreve hazırlama kurslarında meslek ile ilgili konular
da ücretli ders ve konferans verebilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hâkimlik ve Savcılık Görevlerinin Sona Ermesi 

Çekilme : 

MADDE 63. — Hâkim ve Savcılar, Adalet Bakanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle görevlerinden 
çekilme isteğinde bulunabilirler. 

izinsiz veya kabul edilir mazeretleri olmaksızın, görevini terk edenler ve bu terki kesintisiz on gün de
vam ettirenler çekilmiş sayılırlar. 

Çekilme isteyen, çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder; ancak istem tarihinden itiba
ren bir ay içinde cevap gelmediği takdirde görevini bırakabilir. 

Olağanüstü mazeretleri ile çekilenler bir ay kaydına tabi değildirler. 

Olağanüstü hallerde çekilmede usul : 

MADDE 64. — Savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayatı etkileyen afetlere uğrayan yerler
deki hâkim ve savcılar, çekilme istekleri kabul edilmedikçe, görevlerini bırakamazlar. 

Çekilmenin sonuçları : 

MADDE 65. — 63 üncü maddeye göre çekilmiş sayılanlar istekleri kabul edilmeden görevlerinden çe
kilenler üç ay geçmeden, 64 üncü maddeye aykırı hareket edenler hiç bir surette tekrar mesleğe alınmaz
lar. 

Hâkimlik ve savcılık görevlerinin sona ermesi : 

MADDE 66. r— Hâkim ve savcıların : 
1. Bu Kanun hükümlerine göre meslekten çıkarılmaları veya ilişkilerinin kesilmesi, 
24 Mesleğe alınma koşullarından herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya görev sıra

sında bu koşullardan birini kaybetmeleri, 
3» Meslekten çekilmeleri veya çekilmiş sayılmaları, 
4. îsfek, yaş haddi veya malûllük nedenlerinden biri ile emekliye ayrılmaları, 
5. ölümleri, 
Hallerinde görevleri sona erer, 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çalışma Saatleri, İzinler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Saatleri 

Çalışma saatleri ; 

MADDE 67. — Hâkim ve savcılar, haftalık çalışma süresi ve günlük çalışma saatleri yönünden Devlet 
Memurları Kanunundaki hükümlere tabidirler. 

Ancak, hizmetin gerekleri ile görevin özelliklerinden doğan haller ve özel kanunlardaki hükümler saklı
dır. 

Adlî ara vermeden yararlanma : 

MADDE 68. — Hâkim ve savcılar adlî ara vermeden yararlanırlar. 
Adlî ara vermeden yararlanan hâkim ve savcılara o yıl için ayrıca yıllık izin verilmez. 
Adlî ara vermeden yararlanma koşul ve yöntemleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca saptanır. 

İKlNCt BÖLÜM 

İzinler 

Yıllık izin : 

MADDE 69. — Adlî ara vermeden yararlanmayan hâkim ve savcılara Adalet Bakanlığınca uygun görü
lecek zamanlarda normal yol süresi hariç otuz gün yılık izin verilir. 

Birbirini izleyen son iki yılın izni bir arada verilebileceği gibi yıllık izinler bölümlere ayrılarak da veri
lebilir. Daha önceki yıllara ait izin hakları düşer. 

Mazeret izni : 

MADDE 70. — Hâkim ve savcılara; 
A) Doğumdan önce dört hafta ve doğumdan itibaren altı hafta izin verilir. 
B) Kendilerinin veya çocuklarının evlenmesi, eşlerinin doğum yapması, ya da ana, baba, eş, çocuk veya 

kardeşlerinin ölümü halinde istekleri üzerine üç gün izin verilir. 
C) Yukarıda belirtilen hallerden başka mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toplam olarak on günü geç

memek üzere mazeret izni verilebilir. Zorunlu hallerde yıllık izinlerinden sayılmak üzere on gün daha izin 
verilebilir. 

Acil ve zorunlu hallerde, igilisine göre ağır ceza Cumhuriyet Savcıları veya Adalet Komisyonu Başkan
ları üç güne kadar mazeret izni verebilirler. 

Hastalık izni : 
MADDE 71. — Hâkim ve savcıların hastalıkları halinde, raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, ay

lık ödenek ve özlük haklarına dokunulmaksızın; 
A) Beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmeti olanlara üç aya kadar, 
B) Beş yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar, 
C) On yıldan daha çok hizmeti olanlara oniki aya kadar, 
D) Kanser, verem, felç ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa ya

kalananlara hizmet sürelerine bakılmaksızın on sekiz aya kadar, 
İzin verilir. 
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Hastalık nedeniyle verilecek izne esas alınacak süre, emekliliğe sayılan hizmet süresidir. 
izin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile saptananların izinleri 

bir katma kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyenler hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. 
Bunlardan, gerekli sağlık koşullarını kazananlar istedikleri takdirde, eski sınıf ve derecelerine eşit bir göreve 
öncelikle atanırlar. 

Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı hastalananlar, bir kazaya veya saldırıya uğrayanlar hizmet 
sürelerine bakılmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. 

Hastalık izni süresi, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi sürelerinde dikkate alınır. 

iyileşme halinde göreve dönüş : 

MADDE 72. — 71 inci maddede yazılı süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda işe başlayabilme
leri için, iyileştiklerine dair raporlarını getirmek zorundadırlar. 

Akıl ve ruh hastalığından iyileştiklerine dair rapor alanlar göreve başladıktan sonra, mesleğin ifasındaki 
tutum ve davramşlar itibariyle görevlerini gerektiği gibi yapamayacakları soruşturma sonucunda anlaşıldığı 
takdirde Adalet Bakanlığınca kesin rapor alınmak üzere Adlî Tıp Meclisine sevkedilir ve alınacak rapora 
göre işlem yapılır. 

Raporlar hakkında yönetmelik : 

MADDE 73. — 72 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü ayrık olmak üzere, hastalık raporlarının hangi 
hallerde, hangi hekimlerce veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin husus
lar; Devlet memurları kanununa göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine tabidir. 

Aylıksız izin : 

MADDE 74. — Hâkim ve Savcıların; ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir ka
za geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, kendileri refakat etmediği takdirde hayat
larının tehlikeye gireceğinin raporla belgelendirilmesi şartı ile istekleri üzerine en çok üç aya kadar görev
lerinden ayrılmalarına izin verilebilir. 

Bu izin süresince taşıdıkları sıfatların yükümlülükleri devam eder; aylık ve ödenek verilmez, ilerleme ve 
yükselme süreleri işlemez. 

İlgili izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren .nedenlerin kalkması halinde, derhal görevine 
başlamak zorundadır, tzin mazeretini gerektiren nedenler kalktığı halde veya izlin süresinin bitiminde görev
lerine geçerli neden olmadan başlamayanlar, görevden çekilmiş sayılır. 

BEŞİNCİ KISIM 

Siciller 

Sicil ve özlük dosyaları : , „ 

MADDE 75. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlara sicil numarası verilir ve haklarında sicil 
dosyalan ile özlük dosyası tutulur. 
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Gizli sicil : 

MADDE 76. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlardan her biri için gizli sicil dosyası tutulur. 
Bu dosyaya yetkililer tarafından düzenlenecek sicil raporlarıyla müfettişler tarafından verilen hal kâğıtları 
ve mal beyannameleri konulur. 

Açık sicil ve sicil cüzdanı : 

MADDE 77. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlardan her biri için sicil dosyası tutulur. Bu 
dosyaya ilgilinin kimliği, öğrenim durumu, bildiği yabancı dil, meslekî eserleri ve makaleleri, aile durumu, 
görev yaptığı yerler, terfileri, izin, rapor, yetki, mesleğe kabul, disiplin ve ceza kovuşturma ve soruşturma
sı ve sonuçları, askerlik durumu, emeklilik işlemleri, mecburî hizmeti, başka görevlerde geçen hizmetleri gi
bi hususlar kaydolunur, istek üzerine ilgilisine bu bilgileri kapsayan bir sicil cüzdanı verilir. 

Özlük dosyası : 

MADDE 78. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar hakkında özlük dosyası tutulur. Bu dosya
ya açık sicilde yer alan hususlarla ilgili belgeler ve sair evrak konulur. 

Sicil vermeye yetkili olanlar ve uygulanacak ilkeler : 

MADDE 79. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlara sicil vermeye yetkili olanlar ile bu konu
da uygulanacak ilkeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca düzenlenecek yönetmeliklerde belirlenir. 

ALTINCI KISIM 

Disiplin Cezaları, Görevden Uzaklaştırma ve Organlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Disiplin Cezaları 

Disiplin cezaları : 

MADDE 80. — Birinci sınıf hâkim ve savcılar ayrık olmak üzere hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulu
nanlara; sıfat ve görevleri gereklerine uymayan hal ve hareketlerinin tespit edilmesi üzerine durumun nite
liğine ve ağırlık derecesine göre 81 inci maddede yazılı disiplin cezalarından biri verilir. 

Disiplin cezalarının çeşitleri : 

MADDE 81. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar hakkında uygulanacak disiplin cezaları şun
lardır : 

A) Uyarma, > 
B) Kınama, 
C) Aylıktan kesme, 
D) Kademe ilerlemesini durdurma, 
E) Derece yükselmesini durdurma, 
F) Yer değiştirme, 
G) Meslekten çıkarma. 
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Uyarma cezası : 

MADDE 82. — Uyarma : Görevde daha dikkatli olmaya yazılı olarak çağrıdır. Bu ceza sicile geçmez. 
Uyarma cezası : 
a) Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik, 
b) Meslektaşlarına, emrindeki personele veya iş sahiplerine karşı kırıcı davranmak, 
c) Mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrılmak, 
d) Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve talimatlarda açık olarak belirtilen konularda, işi uzatacak şekiide 

davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri zamanında cevaplandırmamak, 
e) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak, 
Hallerinde uygulanır. 

Kınama cezası : 

MADDE 83. — Kınama : Belli bir eylem veya davranışın kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. 
Kınama cezası : 
a) Hizmet içinde ve dışında, resmî sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranışlarda bulunmak, 
b) Kılık ve kıyafetinde mesleğin gerektirdiği saygınlığı gözetmemek, 
c) Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak, 
d) Meslektaşlarına, emrindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, 
e) Kendisinin bulunamayacağı meslek dışı kazanç sağlayıcı faaliyetlerin eşi veya reşit olmayan çocukları 

tarafından yapılması halinde, bu durumu onbeş gün içinde Adalet Bakanlığına bildirmemek, 
f) Adalet Bakanlığının mevzuat uyarınca verdikleri talimatları yerine getirmemek, 
g) Görevin işbirliği ve uyum içerisinde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak, 
h) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak, 
Hallerinde uygulanır. 

Aylıktan kesme cezası : 

MADDE 84. — Aylıktan kesme : İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın göreve gelmeyenlerin 
aylıklarından her gün için bir günlüğünün kesilmesidir. 

Üç gün kesintisiz göreve gelmeyenlere ayrıca kınama; 4-10 gün (10 gün hariç) kesintisiz göreve gelme
yenlere ayrıca kademe ilerlemesini durdurma cezası verilir. 

Kademe ilerlemesini durdurma cezası : 

MADDE 85. — Kademe ilerlemesini durdurma : ilgilinin bulunduğu kademede, ilerlemesinin bir yıl süre 
ile durdurulmasıdır. 

Kademe ilerlemesini durdurma cezası; 
a) Mazeretsiz olarak göreve geç gelmeyi veya erken ayrılmaya alışkanlık haline getirmek, 
b) ödeme gücünün üstünde borçlanmak suretiyle borçlarını ödeyemez duruma düşmek veya kesinleşmiş 

borcunu kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, 
* c) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak, 

Hallerinde uygulanır. 
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Derece yükselmesini durdurma cezası : , . 

MADDE 86. — Derece yükselmesini durdurma : İlgilinin bir üst dereceye yükselmesinin iki yıl süre ile 
durdurulmasıdır. 

Derece yükselmesini durdurma cezası; 

a) tzinsiz veya kabul edilir marezeti olmaksızın, bir takvim yılı içinde, toplam onbeş gün göreve gel
memek, 

b) Meslek mensuplarına yasaklanmış veya mesleğin gerekleriyle bağdaşmayan kazanç getirici faaliyet
lerde bulunmak, 

Hallerinde uygulanır. 

Yer değiştirme cezası : 
MADDE 87. — Yer değiştirme : Bulunulan bölgenin en az bir derece altındaki bir bölgeye o bölgedeki 

askerî hizmet müddeti kadar kalmak üzere atanmak suretiyle görev yerinin değiştirilmesidir. 
Yer değiştirme cezası; 
a) Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsî onur ve say

gınlığını yitirmek, 
b) Yaptıkları işler veya gidişleriyle görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak, 
c) Hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandırmak, 
d) Göreve dokunacak surette ve kendi kusurlarından dolayı meslektaşlarıyla geçimsiz ve dirliksiz olmak, 
e) Madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa bile, rüşvet aldığı veya irtikapta bulunduğu kanısını uyan

dırmak, 
f) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak 

amacı ile kabul etmek veya iş sahiplerinden borç isteme k veya almak, 
Hallerinde uygulanır. 

Meslekten çıkarma cezası : 

MADDE 88. — Meslekten çıkarmak: Bir daha mesleğe alınmamak üzere göreve son verilmesidir. 
Taksirli suçlar ayrı olmak üzere ağır hapis veya üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezalardan biri ile 

ya da affa uğramış olsa bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö
tüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan dolayı kesin hüküm giy
mek veya 87 nci maddenin (e) bendinde yazılı hallerden dolayı hangi" sınıf ve derecede olursa olsun iki defa, 
diğer bentlerdeki hallerden dolayı bir derecede iki veya derece ve sınıf kaydı aranmaksızın üç defa yer de
ğiştirme ya da derece yükselmesinin durdurulması cezası almış olmak, meslekten çıkarılmayı gerektirir. 

Hürriyeti bağlayıcı cezanın üç aydan az olması veya ağır. hapis ya da yüz kızarticı veya şeref ve hay
siyet kırıcı suçlardan bulunmaması kaydıyla hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesi veya 647 
sayılı Cezaların tnfazı Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesindeki ceza ve tedbirlere çevrilmesi halleri de 
suçun niteliğine göre, 83, 84, 85, 86 ve 87 nci maddelerde sayılan disiplin cezalarından biri verilir. 

Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkjl etmese ve hükümlülüğü geröktirmese bile mes
leğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak mahiyette görüldüğü takdirde Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca meslekten çıkarma kararı verilir. 

Bir üst veya alt derece disiplin cezası uygulanması : 
MADDE 89. — Disiplin cezası uygulanmasına neden olmuş bir eylem veya davranışın cezaların sicilden 

Bilinmesine ilişkin süreler içinde tekrarlanması veya aynı tür disiplin cezasını gerektiren birden çok eylem veya 
davranışın bir arada bulunması hallerinde bir derece ağır disiplin cezası verilir. 
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İlk defa disiplin suçu işleyenlerden, geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve başanü veya 
üstün başarılı yükselmeye layık bulunan ve iki veya çok iyi derecede sicil alanlar hakkında, meslekten çı
karmayı gerektiren durumlar ayrık olmak üzere, verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. 

Disiplin cezası vermeye yetkili kurul : 

MADDE 90. — Hâkimler ve Savcılar hakkındaki disiplin cezaları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tarafından verilir. 

Savunma hakkı : 

MADDE 91. — Hâkim ve Savcılar hakkında, savunmaları alınmadan disiplin cezası verilemez. 
Soruşturmayı yapanın veya disiplin cezası vermeye yetkili kurulun üç günden az olmamak üzere, verdiği 

süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan ilgili, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Ceza kovuşturması ile disiplin kovuşturmasının bir ardâa yürütülmesi L 

MADDE 92. — Hâkim ve savcılar hakkında ceza kovuşturmasına başlanmış olması, aynı olaydan dolayı 
disiplin kovuşturmasını geciktirmeyeceği gibi, ilgilinin ceza mahkemesinden mahkûm olması veya olmaması; 
ayrıca 'disiplin cezası verilmesine de engel teşkil etmez. 

Yeniden inceleme ve itiraz : 

MADDE 93. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca verilen disiplin cezalarına ilişkin kararın teb
liğinden itibaren on gün içinde Adalet Bakanı. veya ilgililer kararın bir defa daha incelenmesini Kuruldan is
teyebilir. 

Bu halde Kurul, gerekli incelemeyi yaparak kararını verir. 
Kurulca yeniden incelenerek verilen karara karşı ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde itirazda 

bulunabilirler. 

itiraz; İtirazları İnceleme Kurulunca incelenerek sonuçlandırılır. 
İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Bu karar hakkında başka bir idarî ya da kazaî mercie başvuru

lamaz. 

Uygulama ı 

MADDE 94. — Kesinleşen disiplin cezaları, Adalet Bakanlığı tarafından en geç bir ay içinde uygulanır. 

Disiplin, cezalarının silinmesi : 

MADDE 95. — Meslekten çıkarma ve yer değiştirme cezalarından başka bir disiplin cezasına çarptırı
lan hâkim ve savcılar, kınama cezasının uygulanmasından itibaren dört yıl, diğer cezaların uygulanmasından 

• itibaren altı yıl geçtikten sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının 
sicilinden silinmesini 'isteyebilirler. 

İlgilinin yukarıdaki fıkrada yazılı süreler içerisindeki sicilinde mevcut belgelerle kanıtlanan tutum ve dav
ranışları ile meslekteki başarısı, isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, disiplin cezasının silinmesine karar 
verilir ve sicil dosyasındaki disiplin bölümü çıkarılarak yenisi düzenlenir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 548) 



— 36 — 

(Hükümetin Teklifi) 

İhbar ve şikâyet : 

MADDE 96. — Bir şahsın şikâyeti üzerine başlanan disiplin soruşturması, şikâyetten vazgeçilse dahi 
durdurulmaz. 

Soruşturma için özel olarak müfettiş veya yetkili gönderilmesini gerektirmiş olan bir şikâyetin haksız ol
duğunun anlaşılması halinde soruşturma için Devletçe yapılan masraflar hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 411 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanır. 

Disiplin cezasını gerektirecek olan ihbar ve şikâyetin kötü niyetle yapıldığı veya delillerin uydurulduğu an
laşılan hallerde Adalet Bakanlığının izni ile kovuşturma yapılır ve mahkemece yukarıdaki fıkra hükmü uy
gulanmakla 'birlikte Türk Ceza Kanununun 285 inci ma'ddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza hükmolunur. 

Bu gibi hallerde kovuşturma şikâyet olunan hâkim ve* savcının mensup olduğu mahkemeye en yakın ağır 
ceza mahkemesi merkezindeki Cumhuriyet savcısına ve yargılaması o yer ağır ceza mahkemesine aittir. 

İKİNCt BÖLÜM 

Görevdeh Uzaiklaştırma 

Görevden Uzaklaştırma : 

JMADDE 97. — Hakkında soruşturma yapılan hâkim ve savcının göreve devamımın, soraşturmıanın se- . 
laırnetiki'e yahut yargı erkinin nüfuz itilbarıma zarar vereceğine îfcanaat getirilirse, Hâkimler ve Savcılar Yüik-
sek Kurulunca, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına veya soruşturmanın sonuçlanmasına ka
dar, (gemici yeitM ile bir ıbaşka yangı çevresinde görevIendiMlmestae k'arar verileibilir, 

Yukarıdaki önlemler soruşturmanın ve ceza kovuşturmasının herhangi bir safhasında da ,almalbilıir, 

Görevden Uzaklaştırılanların Hakları : 

MADDE 98. — Görevden uzaklaştırılan veya görevli ille1 ilgi! olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tu
tuklanan ya da gözaltına alınan hâkim ve savcılara bu süre içinde aylık ve ödeneklerinim üçte ikisi verilir. 
Bunlar, bu Kanunidla yer alan düğer sosyal hak ve yardımlardan yaıfarlalnimlaya devam ederler,; 

Görevden uzalfclaştınılanlardaım halklarında 99 ve 100 üncü [maddeler uyarımca işlem yapılanlar, görevlerine 
iade veya eş ıbür göreve atanmakla ıbera'ber ..kesilmiş olan aylık ve ödemdfclelrin'i alırlar ve görevden uzak 
kaldıikları süreler ilerleme ve 'yükselmelerimde değerlendirilir. 

Ancak uyarma cezası ayrık olmak üzere halklarında dlisipllih cezası verilmiş olanTarın kesilmiş olam ay
lık ve ödenekleri ödenmez ve .görevden uzak kaldıkları süreler değerîendİriimez. 

Görevden Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması : 

MADDE 99. — Soruşturma sonunda meslekten çıkarma cezası verilmesine veya kovuşturmaya geçilme
sine gerek bulumlmıadığrnın anlaşılması halinde, görevden uzaklaştırlma kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca derhal1 kaldırılır. 

Soruşturmaya konu olan eylemlerin göreve deva ma engel olmadığı hallerde Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuurlunca görevden uzaklaştırma tedbiri her zaman kaldırıflafbiir. 

Göreve Tekrar Başlatmanın Zorunlu Olduğu Haller: 

MADDE 100. — Soruşturma veya yargılama sonumda!; 
a) Haklarında kovuşturmaya geçilmesine gerek bulunmayanlarla k'ovuş'fcuırmaya 'başlanıp da kovuştur

ma .konusu olan fii'il ayrıca möslelfcten çıkarılma cezası verilmesini gerektirir nitelikte görüimeyenılerin veya 
meslekten çıkarılmadan başika bir disiplin cezası verileMbrâb, 
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b) Halklarında beraat veya muhakemenin men'i (kararı verilenlerin, 
c) Hükümden önce1 haklarındaki kovuşturma af ile kaldırılanların1, 
d) Görevleri ile iilgill olsun veya olmasın meslekten çıkarmayı gerektirmeyecek bir ceza ile mahkûm 

olanların, , 
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır ve ilgililer gö

reve başlatılır. 

Süre : 

MADDE 101i — Görevden uzaklaştırma, bir disiplin soruşturması gereği olarak en çok üç ay devam 
edebilir. Bu süre, ısonunda, hakkında (bir karar verilmedÜği .takdirde igllli göreve bağlatılır. 

Görevden uzaklaştırmıa, bir ceza kovuşturması gereği olduğu takdirde!, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu ilki .ayı aşjmlayan süreler içlinde ilgilinin durumunu inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında 
bir karâr verir.: Bu karar ilgiliye tebliğ olunur. 

YEDtNCİ KISIM 

Soruşturanla ve Kovuşturma 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Soru'şturtma 

Soruşturma : 

MADDE 102. — Birindi sınıf hâkim ve savcılar ayrık olmak üzere hâkim ve savcıların kişisel suçları 
ile görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları, sıfat ve görevleri gereğine uyamayan tutum ve dav
ranışları nedeniyle, haklarında sokuşturma yapılması Adalet Bakanının lizhfae bağlıdır. Verilecek izindeki 
belirlemeye göre somşturma, Adalet MÜfefcrİşJlerii' tarafınıdan veya hakkındaki soruşturma yapılacak olaiıdan 
daha kıdemli nâklim veya savcı eliyle de yaptırılabilir. 

Önceden îzni Gerektirmeyen Haller : 

MADDE 103. — Müfettişlerin denetim veya soraşturma şurasında öğrenecekleri konuların soruşturulma
sı içim önceden izin aiımması gerekmez. Ancak, durum hemen Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Savunma Hakkı : 

MADDE 104. — Hâkim ve savcıların savunmaları, soruşltutımıaıyı yapanın veya Hâklimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun üç günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirttiği bir tarihte alınır. Süresi 
içlimde veya ıbeliritilen tarihte savunmasını .yapmayan bu hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Yakalama ve Sorgu Yasağı : 

MADDE 105. — Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında suç işlediği ileri sürülen hâkim ve sav
cılar yakalanamaz, üzerleri ve konutları aranamaz, sorguya çekilemez. Ancak durum Adalet Bakanlığına der
hal 1>Mriliir. 

Birincii fıkra hükümlerine aykırı hareket eden kolluk kuvvetleri amir ve memurları hakkında yetkili Cum
huriyet savcısı tarafından genel hükülmlere göre doğrudan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılır. 
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Soruşturma Yetkileri : 

MADDE 1IO6, — Soruşturma ile görevli olanlar 121 inci maddedeki yetkileri haizdirler. 

Tutuklama Mercii : 

MADDE 107. — Soruşturma .sırası da tultulklanırnaısı gerdken ıhâlkım ve savcılar, son soruşturma açılması
na karar vermeye yetMli mercii tarafımdan tuituklanabliIÜr, 

Suça Katılma : 

MADDE 10)8; — Haddim ve savcılar suçlarına katılanlar aynı somşturirna ve kovuşturma mercilerine 
talblildir,; 

Soruşturma Tamamlanması : 

MADDE 109. — Hâlklito ve savcılar hakkında tamamlanan ısoruşturma ewa)kı Balfcanlılk Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu Genel Müdürlük taırafıınldan yapılacalk inceleme sonunda düzenlenecek 
dıüşüınce yazıisı üzerine kovuşlturma yapılmasına veya disüpilün .cezası uygulamasınla gerek olup olmadığı Ba-
İCanlılkça ıtalkdlir oluınaralk evraık kattunî mercilere tevdi olunur ,veya işlemden kaldırılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Suç fKlotvuşturması 

Kovuşturma Kararı ve İlk Soruşturma : 

MADDE 1Iİ0.: — Adalet Bakanlığımca kişisel suç veya görev suçu nedeniyle kovuşturma yapılması ge
rekil (görüldüğü takldlirde evralk, ilgilinin yargı çevresilnde .bulunduğu ağır ceza' malhlkemesine en yakın ağır 
ceza mahlkemiösli Cumhuriyet savcılığına gönderilir. 

Cumhuriiyelt savcısı beş güm içinde dıddÜanameslinli düzenleyerek evrakı son soruşturmanın açılmasına ve
ya sıon soruşlturmiaınıln açılmasına yer olmadığına karar verilrmdk üzere ağır ceza maihlkemesine verir. 

İddianamenin bir örneği C. H. U. K.. gereğince, hakikında kovuşturma yapılana tebliğ olunur.; Bu teb
liğ üzenine ilgili, kamunda yazılı süre içinde deli toplanmasını ister veya kabul edMebfc istekte bulunursa 
bu husus göz önünde tutulur ve gerekirse soruştunma başkan taraifındah derimtfeştlirilir. 

Son soruşturma mercileri : 

MADDE 111. — Haklarında son soruşturma açılmasına karar verilenlerden; birinci sınıfa ayrılmış adlî 
ve idarî, yargı hâkim ve savcıları ile ağır ceza merkezlerindeki adlî ve idarî yargı hâk'imleriyle Cumhuriyet 
savcıları ve Anayasa Mahkemesinde, Yargıtay'da Danıştay'da ve Bakanlıkta görevli olan hâkim ve savcıların 
son soruşturmaları Yargıtay'ın görevli ceza dairesi de görülür, 

Birinci fıkra dışında hâkim ve savcıların son soruşturmaları yargı çevresi içinde bulundukları ağır ceza 
mahkemesinde yapılır. 

İlk soruşturma itiraz usulü : 

MADDE 112. — 110 uncu maddede yazılı mercilerin tutuklamaya ve salıvermeye veya son soruşturma
nın açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına Cumhuriyet savcısı veya hakkında kovuşturma yapılan ta
rafından genel hükümlere göre itiraz olunabilir. Bu itiraz, ilgilinin yargı çevresi içinde bulunduğu ağır 
ceza mahkemesi ayrık olmak üzere, kararı veren mahkemeye en yakın ağır ceza mahkemesinde incelenir. 
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Son soruşturma merciinin saptanması : 

MADDE 113. — Bu kanun gereğince haklarında kovuşturma yapılacak olanların, son soruşturma mer
cilerinin saptanmasında, son soruşturma zamanındaki; son soruşturmadan önce görevden ayrılanların ise 
ayrılma zamanındaki sıfatları esas alınır. 

Geçici yetkililer hakkında soruşturma ve kovuşturma mercilerinin saptanmasında yetkili bulundukları 
yerdeki sıfatları esas tutulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali : 

MADDE 114. — Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık ve ilk soruşturma genel hükümlere 
göre yapılır. Hazırlık soruşturması Cumhuriyet savcıları tarafından bizzat yürütülür. 

Bu halde durumun hemen Adalet Bakanlığına bildirilmesi zorunludur. 

Davalar : 

MADDE 115. — Hâkim ve savcılara ait davalar acele işlerden sayılır. Kanunî zaruretlerden doğan en
gel olmadıkça davalar üç aydan fazla devam edemez. Cumhuriyet savcıları, nezdinde bulundukları mahke
melerdik! bu tür davaları ve aşamalarını varsa gecikme nedenlerini her duruşma sonunda Adalet Bakanlığına 
bildirilir. 

Dosyanın gönderilmesi : 

MADDE 116. — Hüküm veya karar kesinleştikten sonra dava dosyası disiplin yönünden yapılacak işle
min takdiri için incelenip iade edilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilir. 

İhbar ve şikayetler : 

MADDE 117. — Hâkim ve savcı hakkındaki ihbar ve şikayet, soruşturmayı gerektiren belli bir konuyu 
içermez veya gerçek kimlik ve doğru adres gösterilerek yapılmazsa, işleme konulmaz. 

Birinci sınıf hâkim ve savcılar hakkında uygulanacak hükümler : 

MADDE 118. — Birinci sınıf hâkim ve savcılar; disiplin cezası, soruşturma ve kovuşturma bakımın
dan kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Denetim 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Denetim Organı 

Denetim organı : 

MADDE 119. — Adalet Bakanlığı nezdinde bir başkan, iki başkan yardımcısı, yeteri kadar Adalet 
Müfettişimden oluşan Teftiş Kurulu, bulunur. 

Adalet Müfettişlerinin sınıf, derece ve görev unvanları, bu kanuna bağlı, adlî yargı savcılarına ait (2) sa
yılı ceftvelde gösterilmiştir. 
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Adalet müfettişleri : 

MADDE 120. — Adalet Müfettişleri; hâkim ve savcıların görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve 
genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve adalet daireleri 
ile idarî yargı dairelerini denetleme; birinci sınıf hâkim ve savcılar dışındaki hâkim ve savcıların ve ada
let daireleri personelinin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemedikleri, hal ve eylem
lerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve so
ruşturma işlemlerini yaparlar. 

Yetkiler : 

MADDE 121. — Adalet Müfettişleri lüzum gördükleri kimseleri, yeminle dinler, gerektiğinde istinabe 
yoluna başvurabilir ve soruşturmanın zorunlu kıldığı hallerde arama yapar. Sübut delillerini, gereken bil
gileri bütün daire ve kuruluşlardan doğrudan doğruya toplar. Bu görevlilerce bu maddede yazılı yetkilerine 
dayanılarak yapılacak bütün işlemlerde Devlet organları ve kurumlan ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, yö
neltilen sorulara hemen karşılık vermek ve istekleri yerine getirmek zorundadırlar. 

DOKUZUNCU KISIM 

Malî ve Sosyal Haklar ve Yardımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Malî Haklar 

Kapsam : 

MADDE 122. — Bu kanunun birinci maddesinde belirtilenlerin; aylık, ödenek, ders ve konferans ücret
leri ve diğer malî ve 'sosyal hakları ve yardımları bu kanun hükümlerine tabidir. 

Bunlar ayrıca, Devlet memurlarina kanun, tüzük, yönetmelik veya kararnamelerle sağlanan diğer malî 
ve sosyal haklar ile yardımlardan da istifade ederler. 

Tanımlar : 

MADDE 123. — Bu kanunda geçen : 
A) Aylık : Hâkim ve savcılara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak gösterge ve ek göster-

gelerîyle birlikte ay itibariyle ödenen parayı, 
B) Ödenek : (A) bendinde belirtilenlere, üstlendikleri görevin niteliği ve gereği olarak aldıkları brüt ay

lıklarının belli oranında ödenen parayı, 
C) Ders ve konferan's ücretleri : Meslekî eğitim ve öğretim kurumları ile kurslarda kendilerine görev 

verilenlere, ders veya konferans saati başına ödenen parayı, 
ifade eder. 

. İKİNCİ BÖLÜM 

Gösterge Tablosu, Katsayı, Aylıklar 

Gösterge tablosu : 

MADDE 124. — Bu kanunun birinci maddesinde belirtilenlerin aylıkları; sınıf, derece ve kademe esa
sına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun. 43 üncü maddesine ekli 1 No. lu cetveldeki gösterge 
tablosu esas alınmak suretiyle saptanır. 
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§u kadar iki; hâkim ve savcıların aylık ödemeleri; 
a) 7 ve 6 ncı derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakkamlarına 

eklenecek 300; 5 ve 4 üncü derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge rak
kamlarına eklenecek 400; 3 ve 2 nci derecelerin (kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gös
terge rakkamlarına eklenecek 500; 1 inci derecenin kademelerinde bulunanlara o derece ve kademelerin gös
terge rakkamlarına eklenecek 600, 

b) Bu Kanuna göre birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş ve birinci derecede üç yilını ikmal et
miş ve Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlara, birinci derecenin son kademe
sine eklenecek 700; aynı nitelikte olanlardan Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazandıkları 
tarihten itibaren altı yılını ikmal etmiş bulunanlara, birinci derecenin son kademesine eklenecek 800; aynı 
nitelikte olanlardan Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme haklarını kazandıkları tarihten itibaren sekiz yı
lını ikmal etmiş olanlara, birinci derecenin son kademesine eklenecek 900, 

c) Birinci sınıf savcıların bu görevlere atanma tarihlerine bakılmaksızın, Yargıtay ve Danıştay üyeliği
ne seçilme hakkını kaşandıkları tarihte birinci derecenin son kademesine eklenecek 700; bu tarihten itibaren 
geçecek altı yılın sonunda birinci derecenin son kademesine eklenecek 800; ve aynı tarihten itibaren geçecek 
sekiz yılın sonunda ise birinci derecenin son kademesine eklenecek 900, 

Rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar üzerin
den ödeme yapılır. 

Katsayı : 

MADDE 125. — Bu Kanunun birinci maddesinde gösterilenlerin aylık ve ödenek hesabında, her yıl Dev
let memurları için Bütçe Kanunu ile saptanan katsayı esas alınır. 

Katsayı değişimi 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri dışında, aylıklar
da artış veya eksiliş sayılmaz. Ancak, katsayı artışlarında anılan Kanunun 14 üncü maddesinin (C) fıkrası 
hükmü uygulanmaz. 

Brüt aylık tutarı : 

MADDE 126. — Hâkim ve savcıların brüt ayhk tutarı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer 
alan gösterge tablosundaki rakamlarla bu Kanunla tespit edilen ek göstergelerin toplamının Genel Bütçe Ka
nununda o yıl için saptanan katsayı ile çarpılması sonunda bulunan miktardır. 

ödenek : 

MADDE 127. — Bu Kanunun birinci maddesindeki belirtilenlere brüt aylıkları tutarının yüzde yüzü ora
nında ödenek verilir. 

Bu ödemeye' hak veren bir göreve atananlar göreve başlama tarihinde; derece yükselmesi ve kademe iler
lemesi yapanlar, yükselme ve ilerleme tarihini izleyen aybaşından itibaren ödemeye hak kazanırlar. 

Adlî aravermeden yararlananlar, yıllık iznini kullananlar, bu Kanunun 71 inci maddesinin 1 inci fıkrası
nın (D) bendi ile aynı maddenin 3 üncü fıkrasındaki haller nedeniyle hastalık izni alanlar ile yurt içinde 
ve dtşında geçici bir görevle başka bir yere gönderilen ve vazifeleri icabı görevlerinden ayrılanlar dışında her 
ne sebep ve surette olursa olsun görevleri başında bulunmayanlara görevlerinden ayrı bulundukları süre için 
bu ödeme yapılmaz. 

Hastalık sebebiyle iş başına gelmeyenlere tedavi kurumlarında yattıkları süre hariç olmak üzere bu yüz
den ayrıldıkları günlerin bir takvim y.lında toplam doksan günü aşan kısmı için ödenek verilmez. 

Ancak görev sırasında veya görevden dolayı yaralanma veya sakatlanma sonucu alınan hastalık izinlerinde, 
ödenek verilmesine devam olunur. 

- Geçici yetkiyle başka bir yerde görevlendirilenlere verilecek ödenek, kendi kadrolarına göre ödenir. 
Bu ödenek, brüt aylıktan ayrı olarak vergilendirilir. 
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Ders ve Konferans Ücretleri : 

MADDE 128. — Bu kanunun birinci maddesinde belirtilenlerden meslek eğitim ve öğretim kurumlan ile 
kurslarda kendilerine görev verilenlere ders veya konferans saati başına ödenecek ücret, her yıl Bütçe Kanun
larında gösterilir. 

Aylık ve Ödeneğin Ödeme Zamanı : 

MADDE 129. — Bu Kanunun birinci maddesinde belirtilenlerin aylık ve ödenekleri her ayın başında pe
şin olarak ödenir. 

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık ve ödenekler geri alınmaz. 

Açıktan Atanmada Aylık ve Ödeneğe Hak Kazanma : 

MADDE 130. — Bu Kanunun birinci maddesinde belirtilen görevlere adaylıktan veya açıktan atananlar, 
göreve başladıkları günden itibaren aylık ve ödeneğe hak kazanırlar. 

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık ve ödenek gün hesabıyla ay sonunda ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sosyal Haklar 

Emeklilik Haklan •: 

MADDE 131. — Bu Kanunun birinci maddesinde belirtilenlerin, emeklilik ve malullük haklan ile ölümleri 
halinde dul ve yetimlerinin sahip oldukları haklar emeklilik kanunlarıyla düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sosyal Yardımlar x 

Hâkim ve Savcılar İçin Konut : 

MADDE 132. — Bu Kanunun birinci maddesinde belirtilenlerin, Bakanlıkça lüzum ve zaruret görülen 
yerlerde kira karşılığı ihtiyaçları, Adalet Bakanlığı Bütçesine her yıl konulacak ödenekten karşılanır. 

Konutların tahsis ve idaresi yönetmelikle düzenlenir. 

Mahrumiyet yeri ödeneği : 

MADDE 133. — Memleketin tabiî, ekonomik, sosyal, kültürel sağlık ve ulaştırma şartları dolayısiyle 
hâkim ve savcıların yaşama ve çalışmasında zorluk ve darlık gösteren yerlerine sürekli görevle atananlara 
veya geçici yetki ile görevlendirilenlere o yrin mahrumiyet derecesine göre mahrumiyet yeri ödeneği veri
lir. 

Ödeme usulü, mahrumiyet yeri derecesi ve miktarı : 

MADDE 134. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman, hangi hallerde ödenek verileceği, ne za
man ve hangi şartlarda bu ödenek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme usulü, şekli ve şartları, mah
rumiyet yerlerinin kaç derece olacağı, tespit edilen bu derecelere girecek yerler Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca saptanır. Miktarı ise her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenir. 
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Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenme usulü : 

MADDE 135. — Mahrumiyet yerine sürekli görevle atananlar veya geçici yetki ile görevlendirilenler 
göreve başladıkları günden itibaren mahrumiyet yeri ödeneğine hak kazanırlar. Bu ödenek kesintisiz öde
nir. 

Başka yerlere atananlarla ölen veya emekliye ayrılanların aldıkları ödenek geri alınmaz. 

öğrenim bursları ve yurtlar : 

MADDE 136. — Mahrumiyet yerlerinde çalışan hâkim ve savcıların görev yerlerinde çocuğunun gir
mesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, bu dereceli okullarda okuma hakkını kazanmış bulu
nan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden faydalanırlar. 

Bu indirim her yıl Bütçe Kanunu ile tespit olunan pansiyon ücretlerinden en azının çocukların her biri 
için % 50'si oranındadır, indirim sonucunda meydana çıkan fark Devlet bütçesinden ödenir. 

Ancak, ilgililer çocuklarını daha yüksek ücretli okul pansiyonlarından veya Millî Eğitim Bakanlığının de
netimi altında faaliyette bulunan özel pansiyonlardan faydalandırmak isterlerse aradaki ücret farkı kendi
leri tarafından ödenir. 

Bursun kesilmesi : 

MADDE 137. — Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalananların çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf 
için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar. 

Mahrumiyet yerlerinden başka yere atanan, ölen, emekliye ayrılanların burs haklarının devamı : 

MADDE 138. — öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmayan yerlerdeki bir göreve 
atanan veya ölen veyahut emekliye ayrılanların çocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı 
sonuna kadar; kendi isteğiyle atananlar için de, atandıkları tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam 
eder. 

Aile yardımı ödeneği : 

MADDE 139. — Bu kanunun birinci maddesinde belirtilenlerden evli olanlara aile yardımı ödeneği 
verilir. 

Bu yardım, ilgilinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi ve çocukları için her 
yıl Bütçe Kanunlarında tespit edilecek miktar üzerinden ödenir. 

Dul olanların çocukları için yukardaki fıkralar hükmü uygulanır. 
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de ka

rarında belirtir. 
İlgililere, geçimini sağladıkları üvey çocukları için de bu ödenek verilir. 

Aile yardımı ödeneğini ödeme usulü : 

MADDE 140. — Aile yardımı ödeneği her ay aylıkla birlikte ödenir. 
Karı veya kocanın her ikisi de hâkim veya savcı veya birisi memur ise bu ödenek sadece kocaya verilir. 
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabı tutulmaksızın ödenir. Bu yardım ödeneği hacze

dilemez. 
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Aile yardımı ödeneğine hak kazanma : 

MADDE 141. — Bu kanunun birinci maddesinde belirtilenler, eş için ödenecek aile yardımı ödeneğine 
evlendiği; çocuk için ödenecek yardıma da çocuğun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak 
kazanırlar. 

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme : 

MADDE 142. — Bu kanunun birinci maddesinde belirtilenler, eş ç̂in ödenen aile yardımı ödeneği hak
kını eşinden boşanma veya eşinin ölümü; çocuğu için ödenen yardım ödeneği hakkını da, çocuğun ölümü 
veya 143 üncü maddedeki hallerin gerçekleşmesini takip eden aybaşından itibaren kaybederler. 

Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller : 

MADDE 143. — Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez; 

1. Evlenen çocuklar, 
2. 19 yaşını dolduran çocuklar, 
(19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim yapmak

ta olan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar ve çalışamayacak de
recede malullükleri resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine 
devam olunur.) 

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek ya da tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun 
menfaat karşılığı çalışan çocuklar, (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), 

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar, 

Doğum yardımı ödeneği: 

MADDE 144. — Bu kanunun birinci maddesinde belirtilenlerden çocuğu dünyaya gelenlere, her yıl büt
çe kanunlarıyla saptanacak miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. 

Ana ve babanın her ikisi de hâkim veya savcı veya bunlardan biri Devlet memuru ise ödenek yalnız ba
baya verilir. 

Mahkemelerce yerilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. 
Doğum yardımı ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın say

manlarca derhal ödenir. Bu yardım ödeneği haczedilemez. 

Ölüm yardımı ödeneği : 

MADDE 145. — Bu Kanunun birinci maddesinde belirtilenlerden; 
(A) Memur olmayan eşi ya da aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere, almakta oldukları 

brütaylık ve ödeneğin bir aylığı tutarında, 
B) Kendilerinin ölümleri halinde, sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri verilmemiş ise 

eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine almakta oldukları brüt aylık 
ve ödeneğinin iki aylık tutarında, 

Ölüm yardımı ödeneği verilir. 
Ölüm yardımı ödeneği, hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın sayman-

larca derhal ödenir. Bu yardım ödeneği haczedilemez. 

Yaralanma sakatlanma ve öldürülme halleri : 

MADDE 146. — Bu Kanunun birinci maddesinde belirtilenlerin görevleri sırasında ve görevlerinden do
layı veya gövevieri sona ermiş olsa bile, bu görevleri nedeniyle uğradıkları saldırılar sonucunda; 
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a) Yaralanmaları halinde olay tarihinde almakta oldukları aylıklarının oniki katına kadarının, 
b) Bu yüzden sakatlanmaları halinde olay tarihinde almakta oldukları aylıklarının yirrrü katına kadarı

nın, 
c) Ölümleri halinde, bu Kanuna göre ödenmekte olan en yüksek aylığın otuz katının,' 
Brüt tutarı kendilerine ve ölümleri halinde mirasçılarına nakdî tazminat olarak ödenir. 
Sakatlanma veya ölüm sebebiyle 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun hükümleri uyarınca bağla

nacak emekli ya da dul ve yetim maaşları % 25 oranında artırılarak ödenir. 

Tedavi yardımı : 

MADDE 147. — Bu Kanunun birinci maddesinde belirtilenlerle eşlerinin veya bakmakla yükümlü olduk
ları ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya res
mî ya da özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri Adalet Bakanlığınca sağlanır. Ancak teda
vi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için tedaviye resmî tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şart
tır. , 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yetkili kılman tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurulla
rınca düzenlenen ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlğınca onaylanan raporlara göre yurt içinde tedavileri* 
nin mümkün olmadığı anlaşılan hâkim ve savcılar ile bunların eş ve aile yardımına müstahak çocukları te
davi için yurt dışına gönderilirler. Bunların ve sağlık kurulu raporu ile refakatte gitmesine lüzum görülen
lerin yol ve tedavi giderleri Adalet Bakanlığınca ödenir. 

Geçici görevle, bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurt dışına gönderilen hâkim ve savcıların hastalanma
ları ve mahallî usule göre tedavilerine lüzum gösterilmesi halinde, tedavi giderleri Adalet Bakanlığınca öde
nir. 

Cenaze giderleri : 

MADDE 148. — Bu Kanunun birinci maddesi de belirtilenlerin ölümleri halinde cenaze giderleri (cena
zenin başka yere nakli dahil) Adalet Bakanlığınca ödenir. Geçici görevle veya görgü ve bilgi artırmak için 
yurt dışında bulunanlardan ölenlerin cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler Ada
let Bakanlığınca karşılanır. 

147 nci madde ile bu madde hükümleri, «Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 
Yönetmeliği» ne göre uygulanır. 

Meslekî kıyafet ve kitap yardımı : 

MADDE 149. — Hâkim ve savcılara beş yılda bir yenilenmek üzere meslekî kıyafet verilir. 
Hâkim ve savcıların görev başında giyecekleri meslekî kıyafetleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun

ca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 
Meslek mensuplarına Adalet Bakanlığının yayınlarıyla Bakanlıkça satın alman meslekî kitap ve dergiler 

gönderilir. 

Yiyecek yardımı : 

MADDE 150. — Bu Kanunun birinci maddesinde belirtilenlerin hangi hallerde ve ne şekilde yiyecek 
yardımından faydalanacakları ve bu yardımın uygulanmasıyla ilgili esaslar hakkında, Devlet memurlarına ya
pılacak yiyecek yardımına ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yakacak yardımı : 

MADDE 151. — Bu Kanunun birinci maddesinde belirtilenlerin hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne 
miktarda ve ne şekilde yakacak yardımı ödeneğinden faydalanacakları ve bu yardımın uygulanmasıyla ilgi-
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li esaslar hakkında, Devlet memurlarına yapılacak yakacak yardımına ilişkin yönetmelik hükümleri uygula
nır. 

ONUNCU KISIM 

Adlî ve idarî Yargı ile Ceza înfaz Kurumları ve Tev kifevleri Memurlarının Atama ve Disiplin işlemleri 

BİRtNCt BÖLÜM 

Adlî ve İdarî Yargı Memurları 

Adlî yargı memurlarının atanması : 

MADDE 152. — Tayinleri doğrudan doğruya Adalet Bakanlığına ait olan memurlar dışında kalan; ceza 
infaz kurumları, çocuk eğitim, İslah ve infaz kurumları ve tutukevlerinin memur ve hizmetlileri ile bütün ilk 
derece adalet mahkemeleri ve adliyeye bağlı dairelerin yazı işleri müdürleri, yazı işleri müdür yardımcıları, 
zabıt kâtibi, yardımcı hizmetler sınıfı memurları ve diğer müdür ve memurlar ağır ceza merkezlerinde ku
rulan Adalet Komisyonlarınca atanır ve nakledilirler. 

Adalet Komisyonlarınca naklen yapılacak atamalarda ilgili hâkim veya savcının görüşleri alınır. 
Birinci fıkrada sayılanlar, Adalet Komisyonunun istemi veya hizmetin gereği ya da güvenlik nedeniyle 

doğrudan doğruya Adalet Bakanlığınca nakledilebilirler. 
Adalet Komisyonları,. ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde; başkan ve bir asıl, bir yedek üyesi 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek hâkimler ile o yer Cumhuriyet savcısından oluşur. 
Adalet Komisyonu Başkanının yokluğunda asıl üye Komisyona başkanlık eder. Asıl üyenin yokluğunda 

yedek üye ve Cumhuriyet Savcısının yokluğunda kendisine vekâlet eden Cumhuriyet savcı yardımcısı ko
misyona katılır. 

Bu komisyonlarda bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar memurdan oluşan birer büro bulunur. 

Geçici görevlendirme ı 

MADDE 153. — Adalet Komisyonları, atamaya ve nakle yetkili oldukları personeli hizmetin 
gereği olarak yargı çevreleri içinde, sürekli görev yerlerinin dışında bir başka yerde altı ayı geçmemek üzere 
geçici olarak görevlendirebilirler. 

Ancak, birinci fıkradaki personelden ceza infaz kurumları, çocuk eğitim, islâh ve infaz kurumları ile 
tutukevlerinde görevli olanların geçici olarak görevlendirilme yetkisi, ağır ceza Cumhuriyet savcısına aittir. 

İdarî yargı memurlarının atanması : 

MADDE 154. — Danıştay memurları ayrık olmak üzere idarî mahkemelerde görevli Yazı İşleri Müdür
leri, Yazı işleri Müdür Yardımcıları, zabıt kâtipleri, yardımcı hizmetler sınıfı memurları ile diğer müdür 
ve memurlar idarî mahkeme Adalet Komisyonlarınca atanır ve nakledilirler. 

Birinci fıkrada sayılanlar, idarî mahkeme Adalet Komisyonunun istemi veya hizmetin gereği ya da gü
venlik nedeniyle doğrudan doğruya Adalet Bakanlığınca nakledilebilirler. 

idarî mahkeme Adalet Komisyonu; Bölge idare Mahkemelerimin bulunduğu yerlerde; Bölge idare Mah
kemesi Başkanının başkanlığında feiri idare, diğeri vergi mahkemelerinden olmak üzere en kıdemli iki mahkeme 
başkanından oluşur. 

'Başkanın yokluğunda idare ve Vergi Mahkemeleri Başkanlarından en kıdemlisi Komisyona başkanlık eder. 
îdare ve Vergi Mahkemesi Başkanlarından birinin Komisyona Başkanlık etmesi veya herhangi bir nedenle 
yokluğu halinde o başkanın mensup olduğu mahkemenin en kıdemli üyesi Komisyona katılır. 
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Bir yerde birden fazla Bölge İdare Mahkemesi bulunduğu takdirde her Bölge idare Mahkemesi bünyesinde 
müstakil bir Adalet Komisyonu kurulur. 

Bu komisyonlarda, bir Yazı İşleri Müdürü ile yeteri kadar memurdan oluşan birer büro bulunur. 

Özlük işleri i. 

MADDE 155. — 152 ve 154 üncü maddelerde sayılan memur ve hizmetlilerin; hizmet şartları, nitelikleri. 
ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, görevden uzaklaştırılmaları, aylık ve ödenek
leri, sosyal hak ve yardımları, disiplin işlemleri ve diğer her türlü özlük işleri bu kanundaki özel hükümlerle 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle ilgilisine göre adlî ve idarî Adalet Ko
misyonları tarafından yerine getirilir. 

Disiplin cezaları *• 

MADDE 156. — 152 ve 154 üncü maddelerde sayılan memurlardan; kamu hizmetlerinin, gereği gibi 
yürütülmesini sağlamak amacıyla kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin emrettiği ödevleri yerine getirme
yenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine 
ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki maddede sıralanan disiplin cezalarımdan birisi verilir. 

Disiplin cezalarının çeşitleri ı 

MADDE 157. — 152 ve 154 üncü maddelerde sayılan memurlar hakkında uygulanacak disiplin cezaları şun
lardır : 

A) Uyarma, 
B) Kınama, 
C) Aylıktan kesme, 
D) Yer değiştirme, 
E) Geçici olarak görevden çıkarma, 
F) Meslekten çıkarma, 
G) Devlet memurluğundan çıkarma, 

Uyarma cezası : 

MADDE 158. — Uyarma: Memura, görevde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 
Uyarma cezası; 
a) Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek, 
b) İş sahipleri ve görev nedeniyle gelenlerden başka kimselerle iş başında görüşmeyi alışkanlık haline ge

tirmek, 

c) Vakara uymayan durum ve davranışlarda bulunmak, 
d) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzerî eylemlerde bulunmak, 

Kınama cezası : 

MADDE 159. — Kınama : Memura, belli bir eylem ve davranışının kusurlu sayıldığını yazı ile bildir
mektir. 

Kınama cezası; 
a) Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve emirlerde açık olarak gösterilen konularda işi uzatacak ve isra

fa sebep olacak yazışma ve görüşmelerde bulunmak, 
b) Verilen emirleri yerine getirmemek, 
c) özürsüz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrılmak veya bir gün göreve gelmemek, 
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d) Görev dışında amire saygısızlık etmek, 
e) îş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, 
f) Sorulan soruları sebepsiz yere zamanında cevaplandırmamak, 
g) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak, 
h) Hizmet dışında, resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davra

nışlarda bulunmak, 
i) Devlet memurları tarafından yapılamayacağı kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen kazanç geti

rici faaliyetlerin eş, reşit olmayan veya mahcur çocuk tarafından yapılması halinde bu durumu kurumuna 
onbeş gün içinde bildirmemek, 

k) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzerî eylemlerde bulunmak, 
Hallerinde uygulanır. 

Aylıktan kesme cezası : 

MADDE 160. — Aylıktan kesme : Memurun aylığının üçte birini geçmemek üzere kesilmesidir. 
Aylıktan kesme; 
a) İzinsiz veya kabul edilen özürü olmaksızın iki ila beş gün göreve gelmemek, 
b) Kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, 
c) Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerinde kullanmak, 
d) Kayıtsızlığı sonucunda Devlet malı araç ve gereçlerin hasarına veya kaybına sebebiyet vermek, 
e) Bir işleme ait evrakı kasıt olmaksızın kaybetmek, 
f) Adlî hizmete ilişkin konularda yetkili merciler dışındakilere bilgi vermek veya beyanatta bulunmak, 
g) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzerî eylemlerde bulunmak, 
Hallerinde uygulanır. 

Yer değiştirme cezası : 

MADDE 161. — Yer değiştirme : Memurun, görev yaptığı yargı" çevresi dışında bir göreve nakledilmesi-
dir. 

Yer değiştirme; 
a) Görev başında amire saygısızlıkta bulunmak, 
b) Taraflara müdafi seçiminde tesir veya tavsiyede bulunmak, 
c) Keyfî olarak veya garaz yahut kin dolayısıyla kişilerin gereksiz şekilde yarar ve zararını hedef tutan 

davranışlarda bulunmak, 
d) Görevine sarhoş gelmek veya görevi başında içki içmek, 
e) izinsiz veya kabul edilen özürü olmaksızın attı ila on gün göreve gelmemek, 
f) Sır saklamamak veya adlî hizmete ilişkin konularda gizliliğe uymamak, 
g) iş arkadaşlarına veya maiyetindeki personele veya iş sahiplerine müessir fiilde bulunmak, 
Hallerinde uygulanır. 

Geçici olarak görevden çıkarma cezası : 

MADDE 162. — Geçici olarak görevden çıkarma : Memurun kadrosu saklı kalmak kaydı ile bir aydan 
altı aya kadar aylıksız olarak geçici süreyle görevinden çıkarılmasıdır. 

Geçici olarak görevden çıkarma; 
a) Hizmet içinde resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranış

larda bulunmak, 
b) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak verilen emirleri yerine getirmemek, 
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c) Görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine ve kurumlarınca yazı ile istenme
sine rağmen geri vermemek, 

d) Yükümlü bulunduğu halde devir ve teslim işlemini tamamlamadan veya devir ve teslim işleri tamam
lanamadığı takdirde ilgili mevzuatta belirtilen süre dolmadan eski görev yerini terk etmek, 

e) Ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemekteki tutum ve davranışlarıyla adliyenin 
itibarını zedelemek, 

f) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak, 
Hallerinde uygulanır. 

Meslekten çıkarma cezası : 

MADDE 163. — Meslekten çıkarma : Memurun bir daha mesleğe atanmamak üzere adalet teşkilatından 
çıkarılmasıdır. 

Meslekten çıkarma; 
a) Amirine veya üstlerine söz, yazı veya davranışla hakaret veya tehdit etmek veya müessir fiilde bu

lunmak, 
b) Anılan karar gereğince kanun hükümlerine aykırı olarak görevi terketmek veya göreve gelmemek 

veya göreve gelip de görevini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmamak veya yavaşlatmak, 
c) Sarhoşluğu ya da uyuşturucu madde kullanmayı ihtiyat haline getirmek, 
d) Görevi ile ilgili olsun veya olmasın doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek, hediye ka

bul etmek, çıkar sağlamak, iş sahiplerinden borç istemek veya almak, 
e) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrımı 

yapmak veya meslektaşları arasında bu yolda ayırım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak, 
Hallerinde uygulanır. 

Devlet memurluğundan çıkarma cezası : 

MADDE 164. — Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere me
murluktan çıkarmaktır. 

Devlet memurluğundan çıkarma; 
a) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan kişisel haysiyet ve itibarı kıran davranışlarda bulunmak, 
b) Dış ve iç güvenlik ile ilgili veya kamu hizmetlerinin yürütülmesi yahut kamu yararı bakımından gizli 

kalması gerekli bilgi ve belgeleri açıklamak, 
c) Savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde, yerine ata

nanlar gelip işe başlamadan görev yerinden ayrılmamaları kendilerine tebliğ edildiği halde bu emre uymaya
rak görev yerini terketmek, 

d) Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunlarla öngörülen, görev yasağı kapsamına giren eylemlerde 
bulunmak, 

e) İzinsiz ve kurumlarınca kabul edilir mazereti olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak 30' gün göreve 
gelmemek, 

f) Adlî evrak veya dosyaları adliyeye teslim edilmiş bulunan suç eşyasını yok etmek, değiştirmek veya 
tahrip etmek, 

g) Taksirli suçlar ayrık olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezalardan biri 
ile ya da affa uğramış olsa bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötü
ye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan kesin hüküm giymek ya 
da üç defa yer değiştirme veya iki defa geçici olarak görevden çıkarma cezaları almak, 

Hallerinde uygulanır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Ceza infaz Kurumları ve Tevkifevleri Memurlarına İlişkin Disiplin Cezaları 

Disiplin cezaları : 

MADDE 165. — Ceza infaz kurumlan, çocuk eğitim, İslah ve infaz kurumları ve tevkifevleri memur
larından; kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanunların, tüzüklerin ve yönet
meliklerin emrettiği ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, ya
sakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki maddede sıralanan disiplin 
cezalarından birisi verilir. 

Disiplin cezalarının çeşitleri : l 

MADDE 166. — 165 inci maddede sayılan memullar hakkında uygulanacak disiplin cezaları şunlardır; 
A) Uyarma, 
B) Kınama, 
C) Aylıktan kesme, 
D) Yer değiştirme, 
E) Geçici olarak görevden çıkarma, 
F) Meslekten çıkarma, 
G) Devlet memurluğundan çıkarma 

Uyarma cezası : 

MADDE 167. — Uyarma: Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildir
mektir. 

Uyarma cezası; 
a) Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek, 
b) iş sahipleri ve görev nedeniyle gelenlerden başka kimselerle iş başında görüşmeyi alışkanlık haline 

getirmek, 
c) Vakara uymayan durum ve davranışlarda bulunmak, 
d) Hükümjü ve tutuklulara karşı ciddî ve dürüst hareket etmemek, 
e) Nitelik >ve ağırMckrt übarföyle yulkarıda beDirülen ,benzerli leytemlerdle ıbutamıalk, 
Hallerimde uygulanır!. 

Kınama cezası : 

MADDE 168. — Kınaimıa : Memura, ibelffi bir eylem Vesya .davranışınım kulsurîü sayılldiğını yazı ile bil-
dlinmelkıtlir. 

Knnıaima cezası;) 
a) Katıra, tüzülk, yöneteıeİk, karar ve1 emilirlerde açık olartalk gösterilen konularda işi uzatadalk ve israfa 

sebep olıacalk yazışma ve görüşmelerde bulunmak, 
Ib) Verilen emikleri yedine getirmemek, 
c) Mazeretsiz olarak igöreve geç gelmek ve görevden erikte» ayrılmak, 
d) Görev dışımda aımlire saygi'sızüık etmek, 
e) Bir işleme a'iit evralkı kasıt olmaksızım>, kayoetmelk, 
f) liş arikıadaşlarıma, maiyetindeki personele ve iş saMplerılne kötü muamelede toulumımafc, 
g) Sorulan konulan sebepsliz yere zamanında cevapl'aodırm'aımak, 
h) Oülküımilü veya tutuklulara eşit işılıem yapmamaık ve ıbunıllar ıtaraifıındam verilen dilekçeleri ve kendileri 

taıraf ımdam yazılan veya kendilerime verilmesine izim varilen mıefetupları sebepsiz tutamak, 
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i) Sır saklamamak veya hizmete ilişkin konularda gizliliğe uymaımak, 
k) Görevin işlbüriligi içlinde yapılması ilkesine .aykırı davranışlarda bulunmak, 
1) Hükümlü, tuituMü ve buni'arın yakınlarıyla görev dışı ilişki kurmak, hizmet dışında rösmî sıfatlarının 

gerektirdiği itibar «ve güven duygusunu sarsacak nlitelükltte davranışlarda -bulunmak, 
m) Devlet memurları tarafından yapıiaımıayacağı kanun, tüzük ve yönetmelklerde gösterilen kazanç 

getirici, fa'aMyeitlerîn eş, reşit olmayan ıveya mahcur çocuk .tarafından yapılması halinde bu durumu kuru
muna onlbeş gün içünlde tofldlirmemek, 

it) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belüırltülen benzeri eylbmfarde bulunmak, 
Halerlind'e uygulanır. 

Aylıktan kesme cezası : 

MADDE 169. — Ayhkfian kesme : Memurun, aylığınım üçte ıbhM geçmemek üzeer kesilmesidir.. 
Aylılktan (kesime!; 
a) 'İzinsiz veya kabul edilen özürü olmaksızın 1 - 5 gün .göreve gelmemek, 
b) Kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, 
c) Devlete aült araç ve gereçleri özel1 işlerde kullanmak, 
d) Ceza .infaz kurumları ile flevkifevleriniın yönetüım ve infaza ilişkün konularda yetkliHi merciler dışım-

•dekilere bilgi vermek veya beyanaltta bulunmak, 
e) Hükümlü ve tutukluları şahsî işlerinde çahştırmıalk veya çalıştırılmalarına müsaade etmek, 
f) Hükümlü ve tutuklulara karşı ikeyfî olarak veya garez yalhut kfım dolayısıyla ,kötü muamele ve fiilî 

saldırıda bulünmıalk, 
g) Kayıtsızlığı sonucunda Devlet mlalı araç ve gereçlerin hasarına veya .kaybına sebebiyet vermek, 
h) Niüelülk ve ağırlıkları iltibarliyle yulkarıda belrtlen benzerli eylemlerde bulunmak, 
Halerinde uygulanır. 

Yer değiştirme cezası : 

MADDE 170. — Yer değiştirme : Memurun, görev yaptığı il veya ilçe dışında bir yere mıalkdedilmesS-
dihv 

Yer d)egi#rme; 
a) Görevi dışımda amliıre saygısızMkita bulunmak, 
h) Tutuklu ve hükümlülere müdafi seçimlinde doğrudan doğruya -veya dolaylı olarak etki yapmak, 
c) Keyfî olaralk veya garez yahut kin dolayısıyla kişilerin gereksiz şekilde yarar ve zararını hedef tu

tan davranışlarda bulunmak, 
d) İzinsiz veya kabul edilen özürü olmaksızın 6 - 1 0 gün göreve gelmemek, 
e) Hülkümlü veya tutukluların oeza ve tevkifevlerimden herhangi Mr şekilde kaçmaılaırındla kayıtsızlık 

göstermek, 
f) İş arkadaşlarına veya maiyetindeki personele veya iş salbJiplerlime fiilî saldırıda bulunmak, 
g) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belıirtüİen benzeri eylemlerde bulünmıalk, 
Hallerimde uygulanır. 

Geçici olarak görevden çıkarma cezası : 

MADDE 171. — Geçici olaralk görevden çıkarma: Memurun, kadrosu saklı kalmak süratliyle bir aydan 
all'tı aya kadar aylıksız olaralk geçici süre ile görevlinden çıkarılmasıdır. 

Geçici ûîaralk görevden çlkarma;. 
a) Hizmet içinde resmî sıfatlarımın gerektirdiği iıtülbar ve güven duygusunu sarsacak nitelkte davranış

larda bulunmak, 
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b) Cezaevi disiplini ve Man sistemi ile bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunmak, 
c) Görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçleri, görevlin soma ermesi ve kurumlarınca yazı iîe istenme. 

süne rağmen geni vermemek, 
d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak verilen emirleri yenine geltlirmemek, 
e) Ödeme ka'bil'iyet'inin üstün'de borçlanmıalk ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışları itibariyle mes

leğin itibarını zedelemek, 
f) Yükümlü bulunduğu halde devir ve teslim işleriınli tamamîaım'adan veya devir ve teslim işleri tam'am-

lana'maıdığı takdirde ilgili mevzuatta bel'intlilbn süre dolmadan esM görev yenünii terketmek, 
g) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen eylemlerde bulunmak, 
hallerinde uygulanır. 

Meslekten çıkarma cezası •: 

MADDE 172. — Meslekten çıkarma : Memurun, bir daha mesleğe atanmamak üzere görevden çıkarıl
masıdır. 

Meslekten çıkarma; 
a) Amirine veya üstlerine, söz, yazı veya davranışla hakaret veya tehdit ötmek veya müessir fiilde 

bulunmak, 
b) Alınan karar gereğince kanun hükümlerine aykırı olarak görevi terketmek veya göreve gelmemek 

veya göreve gelip de görevini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmamak veya yavaşlatmak, 
c) Kurum dahilinde veya görevi başında sarhoş bulunmak, 
d) İş sahipleri ve ziyaretçilerden doğrudan veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun çıkar sağ

lamak, 
e) Hükümlü ve tutuklular ile bunların yakınlarından hediye, bağış, borç ve sair adlar altında para, eş

ya almak veya menfaat sağlamak, 
f) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırı

mı yapmak veya meslektaşları arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak, 
hallerinde uygulanır. 

Devlet memurluğundan çıkarma cezası : 

MADDE 173. — Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere 
memurluktan çıkartmaktır. 

Devlet memurluğundan çıkarma; 
a) Dış ve iç güvenlik ile ilgili veya kamu hizmetlerinin yürütülmesi veyahut kamu yararı bakımından 

gizli kalması gerdeli bilgi ve belgeleri açıklamak, 
b) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan kişisel haysiyet ve itibarı kıran davranışlarda bulunmak, 
c) Savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde yerine ata

nanlar gelip işe başlamadan görev yerinden ayrılmamaları kendilerine tebliğ edildiği halde bu emre uyma
yarak görev yerini terk etmök, 

d) Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen görev yasağı kapsamına giren eylemlerde 
bulunmak, 

e) Cezaevlerine sokulması yasak maddeleri sokmak veya sokulmasına ve kullanılmasına göz yummak, 
f) İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilir özürü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak otuz gün gö

reve gelmemek, 
g) Resmî evrak ve dosyaları yok etmek, değiştirmek veya tahrip ötmdk, 
h) Taksirli suçlar ayrık olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezalardan 

biri ile ya da affa uğramış olsa bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıctlık, sahtecilik, inan-
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cı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan dolayı kesin hüküm 
giymek ya da üç defa yer değiştirmek veya iki defa geçici olarak görevden çıkarma cezaları almak, 

hallerinde uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

Bir derece ağır veya hafif cezanın uygulanması : 

MADDE 174. — Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicillerinden silin
mesine ilişkin süre içinde tökrarında bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat 
ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. 

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya iyi veya çok iyi derecede sicil alan memur
lar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir, 

Disiplin cezalarını vermeye yetkili amir ve merciler : 

MADDE 175. — Disiplin cezaları, tayini Bakanlığa ait olan memurlar hakkında Adalet Bakanlığı, diğer
leri hakkında atamaya yetkili kurullar tarafından verilir. 

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalan amirlerince de doğrudan doğruya verilebilir. 
Yer değiştirme ve geçici olarak görevden çıkarma cezaları atanması Bakanlığa ait memurlar hakkında 

Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu görüşü alınarak Adalet Bakanı tarafından; meslekten çıkarma ve Devlet 
memurluğundan çıkarma cezaları ise atamaya yetkili amir vey^ kurulların önerisi üzerine Yüksele Disiplin 
Kurulu tarafından verilir. 

Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi : 

MADDE 176. — Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Meslekten çıkarma ve Devlet memurluğundan 
çıkarma cezalarından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur; uyarma ve kmama cezalarının 
uygulanmasından üç sene, diğer cezaların uygulanmasından 'beş sene sonra atamaya yetkili amir veya kurul
lara başvurarak verilmiş olan bu cezaların sicil dosyasından silinmesini isteyebilir. 

Memurun yukarıda yazılan süreler içindeki tutum ve davranışları ile memuriyetteki başarısı bu isteğini 
haklı kılacak nitelikte görülürse isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek sicil dosyasındaki disiplin bö
lümü yeniden düzenlenir. Atanmaları Bakanlığa ait memurlar hakkında bu işlem için Bakanak Merkez 
Disiplin Kurulunun görüşü alınır. 

Disiplin işlemleri ile ilgili diğer hususlar : 

MADE 177. — Bu kısımda yazılı hükümlerden gayri hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanonunun di
sipline ait hükümleri uygulanır. 

Soruşturma ve kovuşturma usulü : 

MADDE 178. — Bu kısımda yazılı memurların görevlerinden doğan suçlardan dolayı bulundukları yer 
Cumhuriyet savcılığınca doğrudan doğruya genel hükümler dairesinde soruşturma ve kovuşturma yapılır. 
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ONBİRtNCt KISIM 

Geçici Hükümler 

GEÇÎCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle; 
1. Danıştay Savcısı unvanı, «Danıştay Başsavcı yardımcısı», 
2. Adliye başkâtipliği unvanı «Yazı İşleri Müdürü», başkâtip yardımcısı unvanı «Yazı İşleri Müdür yar

dımcısı», 
olarak değişir. Bu değişiklik sebebiyle ilgililerin yeniden atanması gerekmez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunda yapılması öngörülen yönetmelikler en geç üç ay içinde hazırlanarak 
yürürlüğe konulur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mesleğe girmiş olanların kaza
nılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı 
kademesine getirilir ve alt derecede bulundukları kademelerde geçen süreleri, üst derecedeki kademede geçmiş 
sayılır. 

Birinci derecede bulunanlar, aynı haktan iki kademeyi geçmemek üzere yararlanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay savcısı ve tetkik hâkimi bulunan
lar, 34 üncü maddenin 'birinci fıkrasındaki şartları taşıdıkları takdirde anılan görevlerde geçirdikleri süreler 
değerlendirilerek birinci sınıf incelemesine tabi tutulurlar. Ancak, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
birinci derecenin kademelerinde bulunanlar birinci sınıf incelemesine tabi tutulmaksızın, Danıştay üyeliğine se
çilme yeterliliğini kaybetmemiş olmaları koşulu ile birinci dereceye yükseldikleri tarihten geçerli olmak 
üzere birinci sınıfa ayrılmış sayılırlar. 

İdarî yargı mahkemelerine Danıştay savcılığı ve tetkik hâkimliği dışındaki görevlerden ilk defa atananlar 
34 üncü maddedeki süre kaydına bakılmaksızın; birinci derecenin kademelerinde bulunanlar bir terfi süresi, 
ikinci derecenin kademelerinde bulunanlar iki terfi süresi, üçüncü derecenin kademelerinde bulunanlar üç 
terfi süresi kadar çalıştıktan sonra birinci sınıf incelemesine tabi tutulurlar. 

îdarî yargı mahkemelerine Danıştay savcılığı ve tetkik hâkimliğinden atananların 'birinci sınıf incele
mesine tabi tutulmalarında, Danıştay'daki hizmet süreleri nazara alınır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay tetkik hâkimi ve Danıştay 
savcısı olup da kadro dereceleri (3) ve (4) saydı cetvellere uymayanlar, mevcut statüleri ile görevlerine 
devam edebilirler. 

ONİKİNC1 KISIM 

* Son Hükümler 

Tazminat : 

MADDE 179. — Adlî ve idarî yargı mercileriyle Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında gö
revli; hâkim, savcı ve Tam Gün Yasası kapsamında kilerin dışında kalan memurlara brüt maaşlarının % 
50'si oranında tazminat ödenir. Bu ödemeler aybaşında aylıkla birlikte yapılır. 

Bu ödemeye hak veren bir göreve atananlar, bu göreve başlama tarihinden; derece yükselmesi ve kademe 
ilerlemesi yapanlar, yükselme ve ilerleme tarihini izleyen aybaşından itibaren ödemeye hak kazanırlar. 

Yıllık iznini kullananlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(Ç) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrasındaki haller nedeniyle hastalık izni alanlar ile geçici bir görevle 
başka bir yere gönderilen ve vazifeleri icabı görevlerinden ayrılanlar dışında her ne sebep ve surette olur
sa olsun görevleri başında bulunmayanlara görevlerinden ayrı bulundukları süre için bu ödeme yapılmaz. 
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Hastalık sebebiyle işbaşına gelmeyenlere tedavi kurumlarında yattıkları süre hariç olmak üzere bu yüz
ü n ayrıldıkları günlerin bir takvim yılında toplam doksan günü aşan kısmı için ödenek verilmez. 

Geçici yetki ile başka bir yere gönderilenler kendi maaşlarına göre tazminat alırlar. 

Hâkim deyimi 

MADDE 180. — Bu kanunda geçen hâkim deyimi; 
1. Adlî yargıda: Mahkeme başkanlığı, mahkeme üyeliği, asliye hâkimliği, sulh hâkimliği, icra hâkim

liği, iş hâkimliği, trafik mahkemesi hâkimliği, tapulama mahkemesi hâkimliği, sorgu hâkimliği, Yargıtay tet
kik hâkimliği, 

2. îdarî yargıda: Mahkeme Başkanlığı, mahkeme üyeliği, idarî ve vergi mahkemesi hâkimliği, Danış
tay tetkik hâkimliği, 

anlamını taşır. 

Kıdem : 

MADDE 181. — Hâkim ve savcıların her sınıf ve derecede kıdemleri, o dereceye atama hakkındaki 
karar tarihinden hesap edilir. 

Aynı karar ile atananlardan en önce işe başlayanlar sonrakinden kıdemli sayılır. Aynı günde vazifeye 
başlayanlardan hâkimlik ve savcılık mesleğinde eski olanlar daha kıdemli sayılırlar. 

Kadro verilmesi : 

MADDE 182. — Adalet Bakanlığının, bu kanunda sayılan görevliler için ihtiyaç duyacağı kadrolar her 
yıl Maliye Bakanlığınca verilir. 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 183. — 2556 sayılı Hâkimler Kanunu ile bunun ek ve tadilleri ve 1721 sayılı Hapishane ve 
Tevkifhanelerin İdaresi Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 184. — Bu Kanunun malî hükümleri 1 Mart 1982, diğer hükümleri yayımı tarihiode yürürlü
ğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 185. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür 
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Sınıfı 

(1) SAYILI CETVEL 

Derece Unvanı 

3, Sınıf 
3. Sınıf 
2. Sınıf 
2. Sınıf 

2. Sınıf 

2.; Sınıf 

2. Sınıf 

Birinci sınıfa ayrılmış 

Birinci sınıf 

7 
6 
5 
4 

3 

2 

1 

1 

1 

Hâ'kimllk 
H â k M k 
Hâkim* 
Hâ'k'imlk 
Yargıtay TeMk Hâkfanlğî 
Hâkiımİk 
Yargıtay TötMik Hâ'kimligîı 
Mahkeme Başkanlığı 
Hâikitmlfc 
Yargıtay TetMk HâMınl'iği 
iMahlkemıe Başkanlığı 
Hâklknl'ik 
Yargıtay TetOdilk Hakimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Hâklknflk 
Yargıtay TetM'k Hâkimliği! 
Mahkeme Başkanlığı 
Yargıtay Birinci Başkanlığı 
Yargıtaıy Birinci Başlkan Yardımcı-
lığı 
Yargıtay İMnci Başkanlığı 
'(Da'itre Başkanı) 
Yargıtay Üyeliği 

3, Sınıf 
3. Sınıf 
2. Sınıf 

î. Sınıf 

2. Sınıf 

(2) SAYLI CETVEL 

7 Cumhuriyet Sava Yardımcılığı 
6 Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
5 Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 

Cumhuriyet Başsavcı YardımcıJığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâklimliği 
3. Sınıf Adalet Müfeittişlğl 

4 Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
2. Sınıf Adalet Müfettişliği 

3 Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Bakanlık Tetkük HâlkMğî 
2, Sınıf Adalet Müfettişliği) 
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Sınıfı Derece Ulnıvan 

2, Sınıf 2 Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı 
(Cumhuriyet Savcılığı; 
Bakanlık Tetkiük HâfcimliiğÜ 
2. Sınıf Adalet Müfettişimi 

2. Sınıl 1 Gumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Bakanlık Tetkfflc HâlkMği 
2. Sınıf Adalet MüfleMfışiği 

Birinci sınıfa ayrılmış 1 Cuımhurilyet Savcı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâkilrnfliği 
1. Sınıf Adalet Müfettişliği 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdlüır Yardımcılığı 
TeMş Kurulu Başkan Yardımcılığı 

Birinci sınıf 1 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardım
cılığı 
Adal'et Bakanlığı Teftüş Kurulu Baş
kanlığı 
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü 

(3) SAYILI CETVEL 

3, Sınıf 7 Hâlkîmük1 

3. Sınıf 6 Hâlkiırnifc 
2. Sınıf 5 HâMtmlitk 

Danıştay Tetkik Hâkliimiğİ 
2. Sınıf 4 Hâıkimıllilk 

Danıştay Tetkik HâMimiği 
2. Sınıf 3 Hâfciımitk 

Danıştay Tetkülk mMmiği 
Mahkeme Başkanlığı! 

2, Sınıf 2 Hâkimik 
Danıştay Tetkülk HâMmlği 
Mahkeme Başkanlığı 

2, Sınıf 1 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik HâMmlği 
Mahkeme Başkanlığıı 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 548) 



Sınıfı 

Birimci sınıfa ayrılmış 

Birinci sınıf 

— 58 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Derece Ulnıvan 

eâ'kümilfc 
Danıştay Tetlkifc 'HâftEimiğK 
Mahkeme Başskaniığıı 
Danıştay Birinci Başkanlığı 
Danıştay Daire Başkanlığı 
Danıştay Üyeliği 
Bölge îdar© Malhlkemıesi Başkanlıl 

(4) SAYILI CETVEL 

2. Sınıf 
2. Sınıf 
2. Sınıf 
2.: Sınıf 
2. Sınıf 
Birinci sınıfa ayrılmış 
Birimci sınıf 

5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 

Danıştay Başsavcı Yardımcılığı 
Danıştay Başsavcı Yardımcılığı 
Danıştay Başsavcı Yardımcılığı 
Danıştay Başsavcı Yardımcılığı 
Danıştay Başsavcı Yardımcılığı 
Danıştay Başsavcı Yardımcılığı 
Danıştay Başsavcılığı 
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ADALET KOMİSYONU METNİ 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı 

BtRINCt KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; 
a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının niteliklerini, atanmalarını, hak ve ödevlerini, aylık ve 

ödeneklerini, meslekte ilerlemelerini, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilme
sini, haklarında disiplin kovuşturması açılmasını ve disiplin cezası verilmesini, görevleriyle ilgili veya gö
revleri sırasında işledikleri veya kişisel suçlarından dolayı soruşturma yapılmasını ve yargılanmalarına karar 
verilmesini, meslekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik hallerini, meslek içi eğitimlerini ve di
ğer özlük işlerini, 

b) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyelerinin aylık ve ödenekleri ile diğer ma
lî, sosyal hak ve yardımlarını, 

Düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idarî yargı hâkim ve savcıları 
hakkında uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay BaşVan ve üyeleri de 1 inci maddenin (b) bendinde sayılan 
özlük hakları bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Hâkim : 
1. Adlî yargıda : Mahkeme başkan ve üyelerini, hâkimleri, Yargıtay tetkik hâkimleri ile Adalet Ba

kanlığı merkez kuruluşunda görevli hâkimleri, 
2. İdarî yargıda : Mahkeme başkan ve üyelerini, hâkimleri, Danıştay tetkik hâkimleri ile Adalet Ba

kanlığı merkez kuruluşunda görevli hâkimleri, 
b) Savcı 
1. Adlî yargıda : Cumhuriyet savcılarını, Cumhuriyet savcı başyardımcılarını, Cumhuriyet savcı yardım

cılarım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları ile Adalet 
Bakanlığı merkez kuruluşunda görevli savcıları, 

2. İdarî yargıda : Danıştay savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda görevli savcıları, 
İfade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Haklar ve Ödevlere İlişkin Temel İlkeler 

Bağımsızlık, teminat ve ödevler • 

MADDE 4. — Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vic
danî kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hâkimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hiçbir organ, 
makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, 
genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Gözetim ve denetim hakkı 

MADDE 5. — Yargıtay, bütün adalet mahkemeleri üzerinde, Danıştay, bütün idarî mahkemeler üzerinde 
yargı denetimi ve gözetimi; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları üzerinde, Da
nıştay Başsavcısı, Danıştay savcıları üzerinde; ağır ceza Cumhuriyet savcıları, merkezdeki Cumhuriyet savcı 
yardımcılarıyla bağlı ilçe Cumhuriyet savcı ve yardımcıları üzerinde, gözetim ve denetim hakkına sahiptir. 

Mahkeme başkanlarının, yargılamanın düzenli bir şekilde yürütülmesine ilişkin olarak görevli oldukları 
mahkeme dairelerindeki hâkimler üzerinde gözetim hakkı vardır. 

Adalet Bakanı, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin görevler hariç olmak üzere hâkim ve savcılar üze
rinde gözetim hakkını haizdir. 

Hâkini ve savcılar idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. 

Denetim, inceleme, soruşturma ve kovuşturma 
MADDE 6. — Hâkim ve savcılar hakkında denetim, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılması bu 

Kanun hükümlerine tabidir. ' 

İKtNCt KISIM 

l Hâkimlik ve Savcılık 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Adaylık Dönemi 

Adaylık 

MADDE 7. — Adaylık dönemini geçirip aşağıdaki koşullara uygun olarak ehliyetini kanıtlamış olmadık
ça, hiç kimse hâkimlik ve savcılığa atanamaz. 

39 uncu madde hükmü saklıdır. 
Adaylar, Devlet Memurları Kanunundaki Genel tdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, hâkimlik ve sav

cılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler ve hakla rındk, Devlet Memurları Kanununun bu Kanuna ay
kırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Adayların nitelikleri 

MADDE 8. — Adaylığa atanabilmek için : 
a) Türk vatandaşı olimak, 
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibariyle, lisans ye lisansüstü (Master) öğre

nimi yapmış olanlar için otuz, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için otuzbeş yaşını bitirmemiş ol
mak, 
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c) A.dlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bi
tirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı bel
gesi almış bulunmak, 

idarî yargı adayları için; hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilim
ler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denk
liği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, 

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak, 
e) Yabancı ile evli olmamak, 
f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut 

ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak, / 

g) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut 
ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının 
hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak, 

h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan dolayı hürri
yeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak veya yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya 
taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı so
ruşturma veya kovuşturma altında olmamak, 

ı) Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek, 
j) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak, 
Şarttır. 

Adaylığa atama 

MADDE 9. — Her yıl alınacak aday sayısı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca sap
tanır. 

Yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gös
terenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden saptanan ihtiyaç sayısınca, 
daha önce başka görevlerde iktisap etmiş oldukları kadro, maaş ve derecelerine bakılmaksızın lisans, lisans
üstü (master) ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademesi ile aday
lığa atanırlar. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler. 

Doktora yapanlar sadece mülakata tabi tutularlar. 
Adlî yargı adayları, stajlarını adliye mahkemelerinde, Cumhuriyet savcılıklarında, icra dairelerinde ve 

sorgu hâkimliklerinde; idarî yargı adayları, stajlarını bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde yaparlar. 
Ankara'daki adayların ayrıca, yönetmelikte belirlenecek süre ile ilgisine göre Yargıtay ve Danıştayda staj 
yapmaları sağlanır. 

Adaylar, büro ve kalemlerde gördükleri bütün işlerden dolayı asıl görevliler gibi sorumludurlar. 
Adayların yarışma sınavı, mülakat ve stajları ile 8 inci maddenin (g) bendinin uygulanmasına iliş

kin hususlar yönetmelikte düzenlenir. 

Adaylık süresi 

MADDE 10. — Adaylık süresi iki yıldır, ihtiyaç vukuunda bir yıllık staj süresini bitirmiş olan aday
ları, hâkim ve savcılığın üçüncü sınıfına ayırmaya Adalet Bakanı yetkilidir. Ancak, iki yıldan az adaylık ya
panların geri kalan süreleri mesleklerinde geçecek yükselme süresine ilave edilir. 

Avukat adaylarının mahkemelerde yaptıkları staj 1ar, hâkim adaylığında geçmiş sayılır. 
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Adaylar hakkında düzenlenecek belgeler 
MADDE 11. — Her adayın vazifesini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarı ile görevine bağlılığı ve 

ahlakî gidişine dair bilgi; çalıştığı daire amirleri tarafından o dairedeki staj süresinin sonunda düzenlenip, 
mensup olduğu adalet komisyonuna verilecek belgeler ile adalet komisyonunun mütalaasından ve adalet mü
fettişlerinin raporlarından alınır. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen merciler, bu hususta ki kanaat ve mütalaalarını, Adalet Bakanlığınca hazır
lanacak fişlere yazarlar. 

Adaylık süresi içinde göreve son verme 

MADDE 12. — Adayın; 
a) Adaylığa atanma niteliklerinden herhangi biri ni taşımadığının sonradan anlaşılması, 
b) Adaylığa alındıktan sonra bu nitelikleıden herhangi birini yitirmesi, 
c) Adaylık süresi içindeki davranışlarında hâkimlikle bağdaşmayacak tutumları, göreve devamsızlığı, 

bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadığının tespit edilmesi, 
Hallerinde adaylığına Adalet Bakanlığınca son verilir. 
Haklarındaki soruşturma veya kovuşturma nedeniy le adaylıklarına son verilenlerden takipsizlik kararı veya 

son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair ka rar veya beraat hükmü verilenler, Kanunda belirtilen 
niteliklere sahip olmaları koşuluyla yeniden adaylığa alınabilirler. 

Atanma 

MADDE 13. — Stajını tamamlayan ve mesleğe kabule mani bir hali görülmemiş olan adayların, Adalet 
Bakanlığınca adlî ve idarî yargı teşkilatlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tespit edilecek görev
leri ve görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme suretiyle belirlenir. 

Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak de
rece ve kademeler üzerinden müşterek kararla yapılır. 

Muvazzaf askerlik hizmetinin değerlendirilmesi 

MADDE 14. — Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra hâkimlik ve savcılığa atananların asker
likte geçen süreleri kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hâkimliğin ve Savcılığın Sınıf ve Dereceleri 

Sınıflar ve kıdem 
MADDE 15. — Hâkimlik ve savcılık mesleği; üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci 

sınıf olmak üzere dört sınıfa ayrılır. 
Hâkim ve savcıların her sınıf ve derecede kıdemleri, o dereceye atama hakkındaki karar tarihinden 

hesap edilir. 
Aynı karar ile atananlardan en önce işe başlayanlar sonrakinden kıdemli sayılır. Aynı gün vazifeye 

başlayanlardan (staj hariç) mesleğe giriş tarihi önce olan, mesleğe giriş tarihleri de aynı olanlardan fakülte 
diploma derecesi daha yüksek olan, fakülte diploma dereceleri de aynı olanlardan doğum tarihi önce olan 
diğerlerinden kıdemli sayılır. 

Adlî yargı ile ilgili cetvel 
MADDE 16. — Adlî yargı hâkimliği ile Cumhuriyet savcılığının sınıf, derece ve görev unvanları, bu 

Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
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İdarî yargı ile ilgili cetvel 

MADDE 17. — îdarî yargı hâkimliği ile savcılığının sınıf, derece ve görev unvanları, bu Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

iMerlernıe ve Yüiklseta 

Gemi olarak 

•MADDİDE 18. — Birinci sınıfa ayrıllm'ış olanlar hariç ctaalk Üzere hâMımliik ve savcılık rnıesHeğimlde bulu
nanlar, aşağıdakli rnıaddellerde 'gösterilen usul ve esaslar uyarımca her yıl Ik'ademe ilerlemesi ve her ilki yılda 
biir derece yükselmes'i incelemesine tabii ıtutulürlar. 

Süınesinü dol'duıranıl'arin; kaideme İlerlemeleri her ayım, derece yükselmeleri ise yılın Nisan, Ağustos ve 
Aralık aylanınım som (günlerinden ıgeçerİ ©taıak üzere Hâlkliınter ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. 

Kademe ilerlemesinin usul ve esasları 

MADDE 19. — Hâkimlik ve savcıMc mesleğinde bulunanların 'bulundukları deriecemlim kademelerinde 
ierleyeibıiillm!elerıİ! içim; 

a) Bulundukları kademede 'en1 'aiz ıblilr yıl çalışmış olmaları, "~ 
b) Olumlu ısAcöl almış bulunmaları, 
c) Hâikümler ve Savcılar Yüksek Kurulanca 'ilan ödilen ilke kararımldak'i diğer koşuları taşımaları, 
Gerefldir,, 

Birinci sınıfa ayrılmış olanların kademe ilerlemesi 

MADDE 20. — Birindi sınıfa ayrılmış olanların kademe 'ilerltemteleri', bur yılık ilerleme suresini doldur
dukları ıaiynn son gününden geçerli lolmak üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapıikv 

Derece yükselmesinin koşulları 

MADDE 211. — Hâkimlik Ve savcılık (mesleğimde bufaıanfflaruın derece yüfcselmeferimlim yapula'b'ilmesi 
içim; 

a) Darecesii üc'idde İki yü Ibulünrnuş ve bu derecenin liklinci kademe aylığımı fliilen hlir yıl almış onma
ları, 

Ib) Yüklsetaeye enigel mahkeme hükmü veya dislipin cezalarımın ibulunmaması, 
c) Ahlâkî .gLdiişlerii, ımeslekî bilgi ve anlayışları, gayret ve çahşkanlıkları, gördükleri işlerde birikilme 

sdbep 'Cilup olmadıkları, çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, göreve bağlılıkları ve devamları, üst mer-
diier ve müfettişlerce haklarımda düzenlemen hal kâğıtları ve sicil fişleri, Yargıtay ve Damıştayca verilen 
notları, örmek karar Ve (mütalaaları, ımeslekî eser ve yazıları göz ömünde 'tuitularak Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca -olan edlilen derece yükselmıe ilkelerimde' araman koşuları taşıtmaları, 

GeneUdir. 

Derece yükselmesinde listelerin yayımı 

MADDE 212. — Hâkimler ve savcılardan derece yükselimle süresini bMınen ve haklarımda yükselimeye 
enıgel mahkeme hülkımü veya yetkili mercice verlmîiş dlMpön kararı (bulamayanların adl'arım gösteren lis
teler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca hazırlanarak yılım Nisan, Ağustos ve Aralık ayları içerisin
de Resmî Gazetede yaynmlamrv 
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Bu- İsıfcelıertie adları yazılı olmayanlar töstenim yayımı narininden ilti'baırem otuz gün töçümdle, Hâfcimter ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olaırak 'başvurmak suretiıytle dorumltoınmn yenMen ımcdenttnesinıi döteyeibi'fir-
İter, 

Kurul, (başvurunun 'Sünesi içinde yapılmadığıını veya haJklı olmadığım görürse reddine karar vöriır. Ilgffi 
bu Ikarar laleyh'iıne tetü ğdeın itibaren on gün içinde İtirazları İnceleme Kuruluna iıtiıraz edtefotiiır. 

Başvuru.veya itirazın kabulü halinde ilgililerin adları, birinci fıkradaki süre kaydına bakılmaksızın Res
mî Gazetede ait olduğu listeye ek olarak yayımlanır. 

Üst mercilerce verilecek siciller 

MADDE 23. — a) Ağır ceza Cumhuriyet savcıları, merkezdeki Cumhuriyet savcı yardımcıları ile ilçe 
Cumhuriyet savcı ve yardımcıları; 

b) Ağır ceza mahkemesi başkanları, merkezdeki ve bağlı ilçelerdeki sorgu hâkimleriyle üçüncü sınıf 
hâkimler; 

c) Ağır ceza merkezlerindeki en kıdemli asliye hukuk hâkimleri, merkezde ve bağlı ilçelerde münha
sıran hukuk davalarına bakan üçüncü sınıf hâkimler; 

d) Bölge idare mahkemesi başkanları, idare ve vergi mahkemelerindeki üçüncü sınıf hâkimler; 

Hakkında, 21 inci maddenin (c) bendinde sayılan hususları göz önünde bulundurarak; kanun yoluna 
müracaat olunmayan kararlarından veya ilgili olduğu işi sonuçlanmayan lâyihalarından veya iddianame ve 
kararnamelerinden en az beşinin tasdikli suretini de ekleyerek, ilgililerin kademe ilerlemesi ve derece yük
selmesi sürelerinin bitiminden bir ay önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda bulunacak şekilde 
düşüncelerini belirten bir sicil fişi gönderirler. 

Bir yerde birden fazla ağır ceza mahkemesi veya bölge idare mahkemesi bulunduğu takdirde sicil fiş
leri, ağır ceza mahkemeleriyle bölge idare mahkemelerinde görevli üçüncü sınıf hâkimler hakkında men
sup oldukları, diğer üçüncü sınıf hâkimler ile sorgu hâkimleri hakkında en kıdemli ağır ceza veya bölge 
idare mahkemesi başkanı tarafından düzenlenir. 

Haklarında bu madde gereğince sicil fişi düzenlenecek olanlar, kademe ilerleme ve derece yükselme 
süresi içinde görevlerini ayrı ayrı yerlerde yapmışlarsa en uzun süre ile bulundukları yerin yukarda belirle
nen üst mercilerince işlem yapılır. 

Bölge idare mahkemelerindeki, atanmış ikinci sınıfa mensup üyelerin kademe ilerlemesi ve derece yük
selmesi ile birinci sınıfa ayrılmalarına ilişkin ilkeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenerek, 
Resmî Gazetede yayımlanır. 

Müfettişlerce verilecek hâl kâğıtları 

MADDE 24. — Adalet müfettişleri, denetimleri sırasında inceledikleri belgelere ve gözlemlerine daya
narak hâkim ve savcılar hakkında düzenleyecekleri hal kağıtlarını ilgilinin gizli sicil dosyasına konulmak 
üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderirler. 

Bakanlık merkez kuruluşu hizmetinde bulunanlar 

MADDE 25. — Bakanlık merkez kuruluşundaki hizmetlerde bulunanlar hakkındaki siciller, dairesi üstü 
tarafından verilir. ' 

Yargıtay ve Danıştay hizmetinde olanlar 

MADDE 26. — Yargıtay ve Danıştayda hizmet görenler hakkındaki siciller, ilgisine göre Yargıtay 
Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, daire veya kurul başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Da
nıştay Başsavcısı tarafından düzenlenir. 
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Eserler 

MADDE 27. — İlgililer meslekî eser ve yazılarının birer örneğini özlük işlerini yürüten daireye vere
bilirler. 

Alınan bu eser ve yazılar Egilinin siciline işlenerek özlük dosyasına konulur. Bunlar kademe ilerleme
si ve derece yükselmesi ile birinci sınıfa ayırmada, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca değerlendirme
ye tabi tutulur. 

Yargıtay ve Danıştay notları 
MADDE 28. — Yargıtay ve Danıştay daireleri yaptıkları temyiz incelemeleri sırasında tek veya top

lu olarak karar veren hâkimler ile Cumhuriyet savcıları hakkında çok tyi, iyi, orta ve zayıf olmak üzere 
not verirler. Not verilirken; kararda sağlanan isabet, davanın 'hızla yürütülmesi, duruşmalara hazırlıklı çı
kılarak gereksiz gecikmelere neden olunmaması, usul hükümlerinıin eksiksiz ve zamanında yerine getirilme
si, dava konularının anlayış ve yönlendirilmesi ve gerekçeli kararın yazılış, tahlil ve sonuçlandırılmasında 
gösterilen başarı, emsal kararların gözetilmesi gibi hususlar göz önünde tutularak değerlendirme yapı
lır ve buna göre fiş doldurulur. 

Hükmün onanmış veya bozulmuş olması, olumlu veya olumsuz not vermek için yeterli sebep olamaz. 
Olumlu veya olumsuz kanaat edinilmesine yeterli olmayan kararlar için not verilmez. Ancak bu neden

le not verilmediğinin belirtilmesi ve buna göre notsuz fiş düzenlenmesi gerekir. 
Not verme işlemi, incelemeyi yapan dairenin başkan ve üyeleri tarafından birlikte alınacak bir kararla 

yerine getirilir. Doldurulan fişler Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere ilgisine göre Yargıtay Birinci Baş
kanlığına ve Danıştay Başkanlığına verilir. 

Genel kurullarda yapılan incelemelerde de yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre işlem yapılır. 
İtiraz üzerine incelenen dosyalara ilişkin olarak karar veren hâkimler hakkında bölge idare mahkeme

lerince hangi hallerde ve ne surette not verileceği Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 

Yükselme çeşitleri 

MADDE 29. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yukarıdaki maddelere göre belirleyeceği koşul
ları göz önüne alarak, yükselmeye lâyık gördüğü hâkim ve savcıları; 

a) Yükselmeye lâyık, 
b) Tercihli yükselmeye lâyık, 
c) Mümtazen yükselmeye lâyık, 
Olmak üzere üç kısma ayırır ve her kısım içindekileri kendi arasında sıraya koyar ve birer deftere yaza

rak kendilerine tebliğ eder. Bu sıra defterleri Resmî Gazetede de yayımlanır. 
İlgililer defterlerdeki yükselme çeşidi ve sırasının, yükselmeye lâyık görülmeyenler ise durumlarının, 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bir defa daha incelenmesini tebliğden itibaren on gün içinde yazıh 
olarak başvurmak suretiyle isteyebilirler. 

Kurul, başvurunun süresi içinde yapılmadığını veya haklı olmadığım görürse reddine karar verir. İlgili 
bu karar aleyhine tebliğden itîbaren on gün içinde İtirazları İnceleme Kuruluna itiraz edebilir. 

Başvuru veya itiraz üzerine defterlerde değişiklik yapılmışsa ayrıca Resmî Gazetede yayımlanır. 

Yükselmeye lâyık görülmeyenler 

MADDE 30. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yükselmeye lâyık olmadıklarına karar veril
miş olanlar, iki yıl sonra tekrar yükselme incelemesine tabi tutulurlar. Bu durumda olanlar şartları varsa ka
deme ilerlemesi yapabilirler. 
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Bir derecede iki veya bir sınıfta üç defa yükselmeye lâyık görülmeyenler hakkında, Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulunca meslekte kalmalarının uygun olup olmadığına karar verilir. 

Meslekten çıkarılmayı gerektirmeyecek şekilde kasdî bir suç nedeniyle hapis veya vazifeden doğan bir 
suçtan dolayı ağır para cezasına mahkûm olanlar veya bir derecede iki veya bir sınıfta üç defa kınama ceza
sına uğrayanlar, cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselme incelemesi tarihinden itibaren bir yıl süre ile 
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi incelemesine tâbi tutulmazlar. 

Yer değiştirme cezası almış olanlar cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselme incelemesi tarihinden 
itibaren iki yıl süre ile kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi incelemesine tâbi tutulmazlar. 

Lisansüstü öğrenim yapmış olanlar 

MADDE 31. — Meslekte iken, meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında lisansüstü (Master) öğrenimi yap
mış olanlarla Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsünü başarı ile bitirenlere bir kademe ilerleme
si, meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara ise bir derece yükselmesi uygulanır. Bu uygu
lamada alt derecede ve kademede geçen «üre, üst dersçe ve kademede geçmiş sayılır. 

Birinci fıkradaki öğrenimlerin yapılabilmesi için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan önceden izin 
alınması şarttır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Birinci Sınıfa Ayrılma Koşul ve Yöntemleri 

Birinci sınıfa ayrılma koşulları 

MADDE 32. — Birinci sınıfa ayrılabilmek için: 
a) Birinci dereceye yükselmek, 
b) Hâkimlik ve savcılık mesleğinde oniki yılını doldurmak, 
c) Bilimsel güç ve yeteneği ile hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali arasında temayüz etmiş olmak, 
d) Yer değiştirme cezası almamış olmak, 
e) Kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması veya derece yükselmesinin durdurulması cezalarını 

aynı neviden olmasa bile birden fazla almamış olmak, 
f) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhan

gi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak, 
Gerekir. 
Meslekleriyle ilgili lisansüstü öğrenim (Master) yapmış olanlarla Türkiye ve Orta Doğu Amme fdaresi 

Enstitüsünü başarı ile bitirenler için onbir, meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar için on 
yıllık meslek kıdemi, birinci sınıfa ayrılmada yeterli sayılır. 

Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacaklar hakkında 22 nci maddenin; listelerin yayımı, yeniden 
inceleme ve itiraza ilişkin hükümleri uygulanır. 

îlke kararı 

MADDE 33. — Birinci sınıfa ayrılma koşul ve yöntemleri, Kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca saptanarak Resmî Gazetede yayımlanır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Eşitlik ve Yer Değiştirme 

Eşitlik 
MADDE 34. —Hâkim ve savcı olup da Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki görevlerde çalışanlar, 

hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar hâkimlere ve savcılara ait esaslar dairesinde 
sınıflandırılır ve derecelendirilirler; hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanırlar. Bu gö-

/ revlerde geçen süreleri hâkimlik ve savcılık mesleğinde geçmiş sayılır. 
Adlî yargıda görevli hâkim ve Cumhuriyet savcılarıyla hâkim ve Cumhuriyet savcısı olup da Bakanlık 

merkez kuruluşundaki görevlerde çalışanlar, sınıf ve dereceleri bakımından eşittir. 
idarî yargıda görevli hâkim ve savcılar ile idarî yargı hâkim ve savcısı olup da Bakanlık merkez ku

ruluşundaki görevlerde çalışanlar, sınıf ve dereceleri bakımından eşittir. 

Yer değiştirme suretiyle atanma 

MADDE 35. — Hâkim ve savcılar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hazırlayacağı Atama ve 
Nakil Yönetmeliğine uygun olarak, aynı veya başka yerlerdeki eşit veya daha üst görevlere kazanılmış hak 
aylık ve kadro dereceleriyle naklen atanırlar. 

Adlî ve idarî yargı teşkilatı bulunan yerler; coğrafî ve ekonomik şartları, sosyal, sağlık ve kültürel im
kânları, mahrumiyet dereceleri ile ulaşım ve diğer durumları dikkate alınarak bölgelere ayrılır ve her bölge
deki görev süreleri saptanır. 

Adlî yargıda aynı bölgedeki ağır ceza mahkemesi, çift hakimli asliye mahkemesi, tek hakimli asliye mah
kemesi, bu sıra nazara alınarak kendi aralarında hizmet yeri bakımından biri diğerine üstün sayılır. 

idarî yargıda aynı bölgedeki bölge idare mahkemesi, idare ve vergi mahkemesinden, hizmet yeri bakı
mından üstün sayılır. 

Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle saptananların, o bölgedeki görev süre
sini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir 
bölgeye veya bulunduğu bölge seviyesinde bir yere naklen ataması yapılabilir. 

Atama ve Nakil Yönetmeliğinde gösterilen kişisel veya aileye ilişkin sağlık ve diğer haklı nedenlerle yer 
değiştirme isteminde bulunanların yerleri değiştirilebilir. 

Görev değiştirme 

MADDE 36. — Hizmetin gereklerine, teşkilatın ihtiyaçlarına veya ilgililerin isteğine göre : 
a) Adlî yargıda görevli hâkimler, adlî yargıda savcılık; adlî yargıda görevli savcılar, adlî yargıda hâkim

lik; 
b) İdarî yargıda görevli hâkimler, idarî yargıda savcılık; idarî yargıda görevli savcılar, idarî yargıda 

hâkimlik; 
Görevlerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek esaslara uygun olarak nakledilebilirler. 

Adalet Bakanlığı merkez kuruluşuna atama 

MADDE 37. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda : 
a) Bakanlık tetkik hâkimliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve 

üstün başarısı ile Bakanlık hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları ile 
Adalet Bakanı tarafından atama yapılır. 

b) 1. Adalet müfettişliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün 
başarısı ile adalet müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alı
narak; 
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2. Genel müdürlük daire başkanlıklarına, birinci sınıfa ayrılmış adalet müfettişleri ile Bakanlık tetkik 
hâkimleri ve muvafakatları alınarak birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar arasından; 

3. Teftiş Kurulu başkan yardımcılığı ve genel müdür yardımcılıklarına; genel müdürlük daire başkanları 
ile birinci sınıfa ayrılmış adalet müfettişleri ve Bakanlık tetkik hâkimleri arasından; 

4. Müstakil daire başkanlıklarına, Teftiş Kurulu başkan yardımcısı, genel müdür yardımcıları, genel 
müdürlük daire başkanları, birinci sınıfa ayrılmış adalet müfettişleri ile Bakanlık tetkik hâkimleri arasından; 

5. Teftiş Kurulu Başkanlığı ve genel müdürlüklere, adlî yargıda; hâkimlik ve savcılık mesleğinin birinci 
sınıfına mensup olanlarla, Yargıtay üyeliğine seçilme hakkına sahip, müstakil daire başkanları, Tefriş Kurulu 
başkan yardımcısı, genel müdür yardımcıları, genel müdürlük daire başkanları, adalet müfettişleri ve Ba
kanlık tetkik hâkimleri arasından; 

6. Bakanlık müsteşarlığı ve müsteşar yardımcılıklarına, adlî yargıda hâkimlik ve savcılık mesleğinin birinci sı
nıfına mensup olanlar arasından; 

Müşterek kararla atama yapılır. 
Ancak, genel müdürlüklerden birine, idarî yargıda hâkimlik ve savcılık mesleğinin birinci sınıfına mensup 

olanlarla, Danıştay üyeliğine seçilme hakkına sahip, müstakil daire başkanları, teftiş kurulu başkan yardım
cısı, genel müdür -yardımcıları, genel müdürlük daire başkanları, adalet müfettişleri ve Bakanlık tetkik hâ
kimleri arasından; müsteşar yardımcılıklarından birine de, idarî yargıda hâkimlik ve savcılık mesleğinin bi
rindi sınıfına mensup olanlar arasından, aynı usulle atama yapılabilir. 

Hâkimlik ve savcılık görevlerine tekrar atanma 

MADDE 38. — Birinci sınıf hâkim ve savcılar hariç olmak üzere Bakanlık merkez kuruluşundaki hizmet
lerde çalışan hâkim ve savcılar Adalet Bakanının teklifi üzer'ine, Bakanlık hizmetlerinde kazanmış oldukları 
haklar nazara alınmak suretiyle; idarî yargıdan gelmiş olanlar idarî yargıda, adlî yargıdan gelmiş olanlar adlî 
yargıda durumlarına uygun hâkimlik veya savcılık görevlerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ata
nırlar. 

Diğer hizmetlerden imesleğe atanma 

MADDE 39. — Hukuk fakültelerinde maddî hukuk ve usul hukuku dallarında hukuk dersi veren pro
fesörler ve doçentler, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki adlî yargı hâkim 
ve savcılıklarına; hukuki siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idarî ilimler fakültelerinde idare, maliye ve eko
nomi dallarında ders veren profesörler ve doçentler, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf 
ve derecedeki idarî yargı hâkim ve savcılıklarına atanabilirler. 

Mesleklerinde en az beş yıldan beri fiilen çalışmakta olup bilimsel güç ve ahlakî metanetleriyle tanınmış 
bulunan avukatlar, avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi meslekte geçmiş gibi sayılarak ve görevin gerek
tirdiği kanunî şartlar göz önünde bulundurularak girebilecekleri sınıf ve derecedeki adlî ve idarî yargı hâkim
lik ve savcılıklarına atanabilirler . 

İkinci fıkradaki avukatlardan Türk hukuk fakültelerinde veya yabancı bir hukuk fakültesinde doktora 
diploma ve unvanını almış olanlar atanabilecekleri derece ve kademeye bir derece, meslekle ilgili lisansüstü 
öğrenim (master) öğrenimi yapmış olanlar ise atanabilecekleri derece ve kademeye bir kademe eklenmek su
retiyle atanırlar. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı şartları taşıyan isteklilerin mesleğe alınıp alınmayacakları ve alınmaları ha
linde girebilecekleri sınıf ve dereceler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 'belli edilir. 
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Yeniden atanma 

MADDE 40. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle çekilen veya emekli olanlardan tek
rar mesleğe dönmek isteyenler, mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları koşulu ile ayrıldık
ları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca atanabilirler. 

Ancak, bu şekilde atanacakların meslekten ayrıldıktan sonra doçentlik veya profesörlükte geçirdikleri sü
relerin tamamı; avukatların ise fiilen avukatlıkta geçirdikleri sürenin üçte ikisi, hâkimlik ve savcılıkta geçmiş 
sayılmak suretiyle girebilecekleri sınıf ve derecelerin tespitinde değerlendirilir. 

Yukarıda yazılı atamalarda, isteklilerin mesleğe alınıp alınmayacakları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca belli edilir. 

Bu madde hükümlerine göre atananlardan, meslekten ayrılanlar bir daha mesleğe kabul edilemezler. 

Terhis edilenlerin görevlerine dönmesi 

MADDE 41. — Hâkim ve savcılardan muvazzaf askerlik hizmetine alınanlar, terhislerini izleyen bir ay 
içinde başvurdukları takdirde mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları koşuluyla Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca kazanılmış hakları göz önünde bulundurulmak suretiyle hâkimlik ve savcılık 
mesleğinde bir göreve bir ay içinde atanırlar. 

Askerlik hizmetinde geçirilen süreler, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir. 
Birinci fıkradaki süre geçtikten sonra, başvuranlar hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mes

leğe kabul kararı verildiği takdirde de yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi 

MADDE 42. — İlk defa veya yeniden veya yer değiştirme suretiyle : 
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, 
b) Başka yerdeki görevlere atamanlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün 

içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, 
izleyen işgünü içinde işe başlamak zorundadırlar. 
Yukarıdaki süreler : 
1. Kanunî izinlerin kullanılması sırasında başka bir göreve atananlar için izninin bitimi, 
2. Yerinde yetki verilenler için, yerlerine, atananların gülmesi veya yetkilerinin kaldırıldığının tebliği, 
Tarihinde başlar. 
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda atama emirleri tebliğ edilince yolluklar, ödeme emri aran

maksızın saymanlıklarca derhal ödenir. İlgilinin izinli veya raporlu olması tebligata engel olmamakla bera
ber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar. 

İşe başlamama halinde yapılacak işlem 

MADDE 43. — Hâkimlik ve savcılık mesleğine ilk defa veya yeniden atanmalarda, belge ile ispat edilen 
zorlayıcı bir sebep olmaksızın 42 nci maddede gösterilen süre sonunda görevlerine başlamayanların atama 
işlemleri iptal edilir. 

Yer değiştirme suretiyle atananlar, 42 nci maddede gösterilen süre sonunda belge ile İspat edilen zor
layıcı bir sebep olmaksızın yeni görevlerine başlamamaları halinde meslekten çekilmiş sayılırlar. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hâkimlik ve Savcılık Teminatı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Teminat 

Hâkimlik ve savcılık teminatı 

MADDE 44. — Hâkimler ve savcılar azlolunamazlar. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması ne
deniyle de olsa aylık ve ödeneklerinden ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamazlar, kendileri istemedikçe 
65 yaşından önce emekliye sevkolunamazlar. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş 
olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar ve meslekte kalmalarının 
uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. 

Teklif yapılması 

MADDE 45. — Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle görevsiz kalanlara mahkemenin 
veya kadronun kaldırılma zamanında açık bulunan veya ilk açılacak olan aylık ve derecelerine eşit hâkimlik 
veya savcılık görevi teklif olunur. 

İlgili birinci teklifi reddedebilir. İkinci teklifi kabul etmeyen çekilmiş sayılır. 

özel durumlarda atama 

MADDE 46. — Karı - koca, ikinci derece dahil kan ve sıhrî hısımlar bir mahkemenin aynı dairesin
de görev yapamazlar. 

Bu şekilde görev yapmalarına olanak bulunmayanlardan o yere sonradan atanan; daha sonra meydana 
gelen aynı nedenlerden dolayı birleşemeyeceklerden kıdemsiz olanı isteğine bakılmaksızın bulunduğu bölge 
içinde başka bir daire veya yere atanır. 

Bulundukları yerde kendi kusurları olmaksızın; herhangi bir nedenle hâkimlik ve savcılık mesleğinin ge
rekli kıldığı şeref veya tarafsızlıkla görev yapamayacakları veya bulundukları yerde kalmaları mesleğin nü
fuz ve itibarını sarsacağı soruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, isteklerine bakılmaksızın bulundukları böl
ge içinde başka bir yere atanırlar. 

Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruştur
ma veya* belgelerle anlaşılanlar, bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetlerinden yararlanılabilecek 
diğer bir göreve atanırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Geçici Yetki ve Görevler 

Geçici yetki ile görevlendirme 

MADDE 47. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, hâkim ve savcıları hizmetin gereği olarak sürekli 
görev yerlerinin dışındaki bir yargı çevresinde veya aynı yerde geçici yetki ile görevlendirmeye yetkilidir. 
Sürekli görev yerlerinin dışındaki geçici yetki ile görevlendirmelerde hâkim ve savcı ayırımı gözetilmez. 

Kendi yargı çevresi dışında gççici yetki ile görevlendirilenler o yerde dört aydan fazla çalıştırılamaz. 
Ancak, bu süre kendi istekleri veya hizmet gerekleri gözetilerek iki ay daha uzatılabilir. 
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Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, hizmetin aksamaması için Adalet Bakanı, kadro durumu müsait 
bulunan bir yargı çevresindeki hâkim veya savcıyı ihtiyaç duyulan başka bir yargı çevresinde görev yap
mak üzere geçici olarak yetkili kılabilir. Bu takdirde verilen karar, Kurulun ilk toplantısında onaya sunu
lur. Geçici yetkili olarak görev yapan hâkim veya savcının Kurulca değiştirilmesi halinde Kurulun yetkili kı
lacağı hâkim veya savcımn gidip göreve başlamasına kadar, önceki yetkilinin yapmış olduğu işlemler geçer
lidir. 

Hâkim ve savcıların muvafakatları ile Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilmesi, doğrudan 
% doğruya Adalet Bakam tarafından Kurulun kararı olmaksızın yapılır. Bunlar hakkında ikinci fıkradaki süre 

hükmü uygulanmaz. 

Geçici yetki ile görevlendirilenlere, ödeme emri beklenmeksizin saymanlıklarca, tahakkuk edecek harcırah
larına mahsuben avans verilir. 

Başka is ve görevler 

MADDE 48. — Hâkim ve savcılar, bilimsel araştırma ve yayınlarda bulunabilirler. İzin alma koşulu ile, 
davet edildikleri veya yetkili makamlarınca görevlendirildikleri, ulusal ve uluslararası kurul, kongre, konfe
rans ve benzeri bilimsel toplantılarla meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılabilirler. 

Hâkim ve savcılar, Adalet Bakanının izin vermesi koşuluyla adalet yüksekokulları ile hizmet öncesi, hiz
met içi ve bir üst göreve hazırlama kurslarında meslekile ilgili konularda ders ve konferans verebilirler. 

Hâkim ve savcılar, kanunlarda belirlenenlerden başka, resmî ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç ge
tirici faaliyetlerde bulunamazlar. Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sü
rekli faaliyetlerini Adalet Bakanlığına onbeş gün içinde bildirmekle yükümlüdürler. 

Yabancı ülkelere gönderilme 

MADDE 49. — Hâkim ve savcılar bilgi ve görgülerini artırmak veya meslekleriyle, ilgili araştırma yap
mak veya kurs ve öğrenim görmek için yabancı ülkelere iki yılı aşmamak üzere Adalet Bakanlığınca gön
derilebilirler. 

Yabancı ülkelere gönderileceklerin : 
a) Meslekte fiilen beş yıl başarıyla çalışmış olmaları, 
b) Sicillerinin olumlu bulunması, 
c) Yönetmelikte gösterilen diğer niteliklere sahip olmaları, 
Şarttır. 
Yabancı ülkelere ıgönderilecdkler yukarıdaki şartları haiz olanlar arasından hizmetin gerekleri gözönüne 

' alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilirler, 

Haklar, yükümlülükler ve giderler 

MADDE 50. — Yabancı ülkelere gönderilenlerin malî hakları, yükümlülükleri, giderlerinin karşılan
ması, aylık ve ödeneklerinin transferi konularında Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır. 

Bu Kanun hükümlerine göre yabancı ülkelere gönderilenlerin derece yükselmeleri, kademe ilerlemeleri, 
emeklilik, aylık, ödenek ve diğer bütün özlük hakları ile yükümlülükleri devam eder. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hâkimlik ve Savcılık Görevlerinin Sona Ermesi 

Çekilme 

MADDE 51. — Hâkim ve savcılar, Adalet Bakanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle görevlerinden 
çekilme isteğinde bulunabilirler. 

Çekilme isteğinde bulunan, isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder; ancalk, istem tarihinden iti
baren bir ay içinde cevap gelmediği takdirde görevini bırakabilir. 

Olağanüstü mazeretleri ile çekilenler, Adalet Bakanlığına bilgi vermek şartıyla bir ay kaydına tâbi değil
dirler. 

îzinsiz veya kabul edilir mazeretleri olmaksızın; görevlerini terkederek bu terki kesintisiz on gün devam 
ettirenler veya bir yılda toplam otuz gün göreve gelmeyenler çekilmiş sayılırlar. 

Hâkimler ve savcılar siyasî partilere giremezler, girenler çekilmiş sayılırlar. Siyasî partiye girenler bir da
ha mesleğe kabul edilmezler. 

Olağanüstü hallerde çekilmede usul ve genel olarak çekilmenin sonuçlan 

MADDE 52. — Olağanüstü haillerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde, o bölgelerde görevli hâ
kim ve savcılar çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerlerine atanacalfclar gelip işe başlamadıkça görev
lerini bırakamazlar. 

Yukarıdaki fıkraya aykırı hareket edenler bir daha mesleğe alınmazlar. 

Hâkimlik ve savcılık görevlerinin sona ermesi 

MADDE 53. — Hâkim ve savaların : 
a) Bu Kanun hükümlerine göre meslekten çıkarılmaları veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına 

karar verilmesi, 

b) Haklarında soruşturma ve kovuşturma bulunması halleri hariç olmak üzere, mesleğe alınma koşul
larından herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması, 

c) Görevdeyken, 8 inci maddenin (a), (d) ve (e) bentlerinde yazılı niteliklerden herhangi birini kay
betmeleri, 

d) Meslekten çekilmeleri veya çekilmiş sayılmaları, 
e) îstek, yaş haddi veya malullük nedenlerinden biriyle emekliye ayrılmaları, 
Hallerinde görevleri sona erer. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çalışma Saatleri, İzinler 

BtRİNCt BÖLÜM 

Çalışma Saatleri 

Çalışma saatleri 

MADDE 54. — Hâkim ve savcılar, haftalık çalışma süresi ve günlük çalışma saatleri yönünden Devlet 
Memurları Kanunundaki hükümlere tabidirler. 

Ancak, hizmetin gerekleri ile görevin özelliklerinden doğan haller ve özel kanunlardaki hükümler «aklıdır. 
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Yıllık ara vermeden yararlanma 

MADDE 55. — Hâkim ve savcılar, usul kanunlarında gösterilen yıllık ara vermeden yararlanırlar. 
Yıllık ara vermeden yararlanan 'hâkim ve savcılara o yıl için ayrıca yıllık izin verilmez. 
Yıllık ara vermeden yararlanma fcoşul ve yöntemleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca saptanır. 

ÎKtNCt BÖLÜM 

tzinler 

İzinler 

MADDE 5'6. — Yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve savcılara Adalet Bakanlığınca uygun görü
lecek zamanlarda normal yol süresi hariç otuz gün yıllık izin verilir. 

Birbirini izleyen son iki yılın izni bir arada verilebileceği gibi yıllık izinler bölümlere ayrılarak da ve
rilebilir. Daha önceki yıllara ait izin hakları düşer. 

Acil ve zorunlu hallerde, ilgilisine göre ağır ceza Cumhuriyet savcıları veya adalet komisyonu başkan
ları üç güne kadar mazeret izrii verebilirler. Verilen izinler Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Hâkim ve savcıların; mazeret, hastalık ve aylıksız izinleri hakkında Devlet Memurları Kanunundaki 
hükümler uygulanır. 

İyileşme halinde göreve dönüş • . 

MADDE 57. — Akıl ve ruh haftalığından iyiliştiklerine dair rapor alanlar göreve başladıktan sonra, 
mesleğin ifasındaki tutum ve davranışları itibariyle görevlerini gerektiği gibi yapamayacakları soruşturma 
sonunda anlaşıldığı takdirde Adalet Bakanlığınca kesin rapor alınmak üzere Adlî Tıp Kurumuna sevked'ilir 
ve alınacak rapora göre işlem yapılır. 

BEŞtNCt KISIM 

Siciller 

Sicil ve özlük dosyaları 

MADDE 58. — Hâkimlere ve savcılara sicil numarası verilir ve haklarında gizli ve açık sicil dosyalarıyla 
özlük dosyası tutulur. , 

Gizli sicil 

MADDE 59. — Hâkim ve savaların her biri için gizli sicil dosyası tutulur. Gizli sicil dosyasına yetki
liler tarafından düzenlenecek sicil raporlanyla müfettişler tarafından verilen faal kâğıtları ve mal beyanna
meleri konulur-

Açık sicil ve özlük dosyası 

MADDE 60. — Açık sicil dosyasına ilgilinin kimliği, öğrenim durumu, bildiği yabancı dil, meslekî eser
leri ve yazıları, aile durumu, görev yaptığı yerler, terfileri, izin, rapor, yetki, mesleğe kabul, disiplin ve ceza 
kovuşturma ve soruşturması ve sonuçları, askerlik durumu, emeklilik işlemleri, mecburî hizmeti, başka gö
revlerde geçen hizmetleri gibi hususlar kaydolunur. 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar hakkında özlük dosyası tutulur. Bu dosyaya açık sicilde yer 
alan hususlarla ilgili belgeler ve diğer evrak konulur. 

îstek üzerine ilgilisine açık sicil dosyasındaki bilgileri kapsayan bir sicil cüzdanı verilir. 
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Sicil vermeye yetkili olanlar ve uygulanacak ilkeler 

MADDE 61. — Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlara sicil vermeye yetkili olanlar ile bu konu
da uygulanacak ilkeler ve sicil fişlerinin şekli bu Kanun hükümlerine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca düzenlenecek yönetmelikte belirlenir. 

ALTINCI KISIM 

Disiplin Cezaları, Görevden Uzaklaştırma ve Organlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Disiplin Cezalan 

Disiplin cezaları 

MADDE 62. — Hâkim ve savcılara; sıfat ve görevleri gereklerine uymayan hal ve hareketlerinin tespit 
edilmesi üzerine durumun niteliğine ve ağırhk. derecesine göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca aşağı
da yazılı disiplin cezalarından biri verilir : 

a) Uyarma, 
b) Aylıktan kesme, 
c) Kınama, 
d) Kademe ilerlemesini durdurma, 
e) Derece yükselmesini durdurma, 
f) Yer değiştirme, 
g) Meslekten çıkarma. 
Adalet Komisyonu başkanları, görev yaptıkları yargı çevresi içindeki hâkimlerin; ağır ceza Cumhuriyet 

savcıları ise merkezdeki Cumhuriyet savcı yardımcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet savcı• ve yardımcılarının; 
öğrendikleri disiplin cezasını gerektiren eylemlerini Adalet Bakanlığına bildirirler. 

Uyarma cezası 

MADDE 63. — Uyarma: Görevde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 
Uyarma cezası : 
a) Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik, 
b) Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş sahiplerine kar

şı kırıcı davranmak, 
c) Mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrılmak, 
d) Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve talimatlarda açık olarak belirtilen konularda, işi uzatacak şekil

de davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri zamanında cevaplandırmamak, 
e) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak, 
Hallerinde uygulanır. 

Aylıktan kesme cezası 

MADDE 64. — Aylıktan kesme: İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın göreve (1 veya 2 gün) 
gelmeyenlerin aylıklarından her gün için bir günlüğünün kesilmesidir. 
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Kınama cezan 

MADDE 65. — Kınama: Belli bir eylem veya davranışın kusurlu sayıldığının yazı ile bıidirilmesidir. 
Kınama cezası : 
a) Hizmet içinde ve dışında, resmî sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranışlarda bulunmak, 
b) Kılık ve kıyafetinde mesleğin gerektirdiği saygınlığı gözetmemek, 
c) Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak, 
d) Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş sahiplerine kö

tü muamelede bulunmak, 
e) Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini onbeş gün 

içinde Adalet Bakanlığına bildirmemek, 
f) Adalet Bakanlığının mevzuat uyarınca verdiği talimatı yerine getirmemek, büro ve kalemlerin deneti

mini ihmal etmek, 
g) Görevin işbirliği ve uyum içerisinde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak, 
h) İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın kesintisiz üç gün göreve gelmemek, 
ı) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak, 
Hallerinde uygulanır. 

Kademe ilerlemesini durdurma cezası 

MADDE 66. — Kademe ilerlemesini durdurma: ilgilinin bulunduğu kademede, ilerlemesinin bir yü süre 
ile durdurulmasıdır. 

Kademe ilerlemesini durdurma cezası : 

a) Mazeretsiz olarak göreve geç gelmeyi ,veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek, 
b) Ödeme gücünün üstünde borçlanmak suretiyle borçlarım ödeyemez duruma düşmek veya kesinleş

miş borcunu kasden ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, 
c) Belirlenen durum ve sürelerde mal beyanında bulunmamak, 
d) îzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın kesintisiz 4 - 9 gün göreve gelmemek, 
e) Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak, 

Hallerinde uygulanır. 

Derece yükselmesini durdurma cezası 

MADDE 67. — Derece yükselmesini durdurma: İlgilinin bir üst dereceye yükselmesinin iki yıl süre ile 
durdurulmasıdır. 

Derece yükselmesini durdurma cezası : 
a) İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın, bir takvim yılı içinde, toplam onbeş gün göreve gel

memek* 
b) Meslek mensuplarına yasaklanmış veya mesleğin gerekleriyle bağdaşmayan kazanç getirici faaliyet

lerde bulunmak, 

Hallerinde uygulanır, 

Yer değiştirme cezası 

MADDE 68. — Yer değiştirme: Bulunulan bölgenin en az bir derece altındaki bir bölgeye o bölgedeki 
asgarî hizmet süresi kadar kalmak üzere atanmak suretiyle görev yerinin değiştirilmesidir. 
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Yer değiştirme cezası : 
a) Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsî onur ve say

gınlığını yitirmek, 
b) Yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak, 
c) Hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandırmak, 
d) Göreve dokunacak surette ve kendi kusurlarından dolayı meslektaşlarıyla geçimsiz ve dirliksiz ol

mak, 
e) Madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa bile, rüşvet aldığı veya irtikapta bulunduğu kanısını uyan

dırmak, 
f) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında almasa dahi çıkar sağlamak 

amacı ile verilen hediyeyi kabul etmek veya iş sahiplerinden borç istemek veya almak, 
Hallerinde uygulanır. 

Meslekten çıkarma cezası 

MADDE 69.j — Mfeslelkıtten çatarma. : Bir diaha mesleğe alınmamak üzere göreve son verilmesidir. 

68 inci maddenin (e) bendinde yazalı hallerden dolayı hangi sınıf ve derecede olursa olsun iki defa, diğer 
hallerden dolayı bir derecede iki veya derece ve sınıf kaydı aranmaksızın üç defa yer değiştirme veya dere
ce yükselmesinin durdurulması cezası almış olmak veya taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya üç 
aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezalardan biri ile veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı 
işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hirsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan dolayı kesin hüküm giymek, meslek
ten çıkarılmayı gerektirir. Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezanın, ağır hapis veya yüz kızartıcı veya şeref ve 
haysiyet kırıcı bir suçtan ötürü verilmemiş olması şartıyla, ertelenmiş veya 647 sayılı Cezaların infazı Hak
kında Kanunun 4 üncü maddesindeki ceza veya tedbirlerden birine çevrilmiş olması halinde meslekten çı
karma cezası yerine yer değiştirme cezası verilir. 

Birinci fıkra dışında kalan ceza mahkûmiyetlerinin ertelenmiş veya 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesin
deki ceza veya tedbirlere çevrilmiş olup olmadığına bakılmaksızın suçun niteliğine göre 64, 65, 66, 67 veya 
68 inci maddelerde sayılan disiplin cezalarından biri verilir. 

Hükümlülüğü gerektiren suç, mesleğin şeref ve onurunu bozan vey^a'mesleğe olan genel saygı ve güveni 
gideren nitelikte görülürse, cezanın miktarına ve ertelenmiş veya 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki 
ceza veya tedbirlerden birine çevrilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, meslekten çıkarma cezası verilir. 

Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmese ve hükümlülüğü gerektirmese bile mes
leğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de meslekten çı
karma cezası verilir. 

Bir üst veya alt derece disiplin cezası uygulanması 

MADDE 70. — Sicilden silinmesi mümkün olan disiplin cezası uygulanmasına neden olmuş bir eylem 
veya davranışın, cezaların sicilden silinmesini düzenleyen 75 inci maddedeki süreler içinde tekrarlanması ve
ya aynı tür disiplin cezasını gerektiren birden çok eylem veya davranışın bir arada bulunması hallerinde bir 
derece ağır disiplin cezası verilir. 

îlk defa disiplin suçu işleyenlerden geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaıkırı olumlu oflaın ve ıtercM veya 
mümtazen yükselmeye lâyık bulunan ve iyi -veya çok iyi derecede sicil alanlar hakkında, meslekten çıkar
mayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere, verilecek cezalardan bir derece hafif olanı uygulanabilir. 
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Savunma hakkı 

MADDE 71. — Hâkim ve savcılar hakkında, savunmaları alınmadan disiplin cezası verilemez. 
Soruşturmayı yapanın veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üç günden az olmamak üzere, ver

diği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan ilgili, savunma hakkından vaz geçmiş sa
yılır. 

Ceza kovuşturması ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi 

MADDE 72. — Hâkim ve savcılar hakkında ceza kovuşturmasına başlanmış olması, aynı olaydan do
layı disiplin kovuşturmasını geciktirmeyeceği gibi, ilgilinin mahkûm olması veya olmaması ayrıca disiplin ce
zası verilmesine engel teşkil etmez. 

Yeniden inceleme ve itiraz 

MADDE 73. — Hâkimler ve savcılar hakkında verilen dilsıipfa cezaüaınraa iişMin 'kararın rtdbffliğkudıen iti
baren on gün içinde Adalet Bakanı veya ilgililer kararın bir defa daha incelenmesini isteyebilir. 

Bu halde Kurul, gerekli incelemeyi yaparak kararını verir. 

Kurulca yeniden incelenerek verilen karara karşı ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde iti
razda bulunabilirler. 

Mraz; tenazlan İnceleme Kurullu'nca 'incelenerek sonuçlaradarıllır̂  
İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Bu kararlar hakkında başka bir idarî veyakazaî mercie başvuru

lamaz. 

Uygulama 

MADDE 74. — Disiplin cezaları kesinleştiği tarihte hüküm ifade eder ve Adalet Bakanlığı tarafından 
derhal uygulanır. 

Disiplin cezalarının sicilden silinmesi 

MADDE 75. — Meslekten çikafma ve yer değiştirme cezalarından başka bir disiplin cezası verilen hâ
kim ve savcılar, uyarma, aylıktan kesme ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren dört yıl, kademe 
ilerlemesi ve derece yükselmesini durdurma cezalarının uygulanmasından itibaren altı yıl geçtikten sonra 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini isteyebi
lirler. 

İlgilinin yukarıdaki fıkrada yazılı süreler içerisindeki sicilinde mevcut belgelerle kanıtlanan tutum ve davra
nışları ile meslekteki başarısı, isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, disiplin cezasının silinmesine karar 
verilir ve sicil dosyasındaki disiplin bölümü çıkarılarak yenisi düzenlenir. 

ihbar ve şikâyet 

MADDE 76. — Bir şahsın şikâyeti üzerine başlanan disiplin soruşturması, şikâyetten vazgeçilse dahi 
durdurulmaz. ' 

Soruşturma için özel olarak müfettiş veya yetkili gönderilmesini gerektirmiş olan bir şikâyetin haksız 
olduğunun anlaşılması halinde soruşturma için Devletçe yapılan masraflar hakkında Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 411 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanır. 
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Disiplin cezasını gerektirecek mahiyette olan ihbar ve şikâyetin kötü niyetle yapıldığı veya delillerin uy
durulduğu anlaşılan hallerde, mahkemece yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmakla birlikte Türk Ceza Kanu
nunun 285 inci maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza hükmolunur. Şu kadar ki bu konuda kovuşturma ya
pılması Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Bu gibi hallerde kovuşturma, şikâyet olunan hâkim ve savcının mensup olduğu mahkemeye en yakın ağır 
ceza mahkemesi merkezindeki Cumhuriyet savcısına ve yargılaması o yer ağır ceza mahkemesine aittir. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Görevden Uzaklaştırma 

Görevden uzaklaştırma 

MADDE 77. — Hakkında soruşturma yapılan hâkim ve savcının göreve devamının, soruşturmamn se
lametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına veya soruşturmanın sonuçlanmasına 
kadar geçici yetki ile bir başka yargı çevresinde görevlendirilmesine karar verilebilir. 

Yukarıdaki önlemler, soruşturmanın ve ceza kovuş turmasının herhangi bir safhasında da alınabilir. 

Görevden uzaklaştırılanların hakları 

MADDE 78. — Görevden uzaklaştırılanlara aylık ve ödeneklerinin üçte ikisi; görevi ile ilgili olsun veya 
olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlara bu süreler içinde aylık ve ödeneklerinin 
yarısı verilir. Bunlar, bu Kanunda yer alan diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam ederler. 

Tutuklanan, gözaltına alınan veya görevden uzaklaştırılanlardan haklarında 79 uncu maddenin birinci fık
rası ile 80 inci madde uyarınca işlem yapılanlar, görevlerine iade veya başka bir göreve atanmakla beraber 
kesilmiş olan aylık ve ödeneklerini alırlar ve görevden uzak kaldıkları süreler kademe ilerlemesi ve derece yük
selmelerinde değerlendirilir. Ancak 80 inci maddenin (e) bendinde belirtilen mahkûmiyetleri ertelenmeyenle-
re, kesilmiş olan aylık ve ödenekleri ödenmez ve infaz edilen hükümlülük süreleri kademe ilerlemesi ve de
rece yükselmelerinde değerlendirilmez. 

Görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması 

MADDE 79. — Soruşturma sonunda meslekten çıkarma cezası verilmesine veya kovuşturmaya geçil
mesine gerek bulunmadığının anlaşılması halinde, görevden uzaklaştırma kararı, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunca derhal kaldırılır. 

Soruşturmaya konu olan eylemlerin göreve devama engel olmadığı hallerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca görevden uzaklaştırma tedbiri veya geçici yetki her zaman kaldırılabilir. 

Göreve tekrar başlatmanın zorunlu olduğu haller 

MADDE 80. — Soruşturma veya yargılama sonunda : 
a) Haklarında kovuşturmaya geçilmesine gerek bulunmayanlarla kovuşturmaya başlanıp da kovuştur

ma konusu olan fiil ayrıca meslekten çıkarılma cezası verilmesini gerektirir nitelikte görülmeyenlerin, 
b) Meslekten çıkarılmadan başka" bir disiplin ce zası verilenlerin, 
c) Haklarında beraat veya son soruşturmamn açılmasına yer olmadığına karar verilenlerin, 
d) Hükümden önce haklarındaki kovuşturma af ile kaldırılanların, 
e) Görevleri ile ilgili olsun veya olmasın meslekten çıkarmayı gerektirmeyecek bir ceza ile mahkûm 

olanların, 
Bu kararların kesinleşmesi üzerine, haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır ve ilgililer göreve 

başlatılır. 
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Süre 

MADDE 81. — Görevden uzaklaştırma, bir disiplin soruşturması gereği olarak en çok üç ay devam 
edebilir. Bu süre sonunda, hakkında bir karar verilme diği takdirde ilgili göreve başlatılır. 

Görevden uzaklaştırma, bir ceza kovuşturması ge reği olduğu takdirde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu iki ayı aşmayan süreler içinde ilgilinin durumunu inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir 
karar verir. Bu karar ilgiliye tebliğ olunur. 

YEDİNCİ KISIM 

Soruşturma ve Kovuşturma 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Soruşturma 

Soruşturma 

MADDE 82. — Hâkim ve savcıların görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları, sıfat ve gö
revleri gereğine uymayan tutum ve davranışları nedeniyle, haklarında inceleme ve soruşturma yapılması 
Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. Adalet Bakanı inceleme ve soruşturmayı, adalet müfettişleri veya hak
kında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle yaptırabilir. 

Soruşturma ile görevlendirilen hâkim ve savcılar, adalet müfettişlerinin 101 inci maddedeki yetkilerini 
haizdirler. 

Önceden izin alınmasını gerektirmeyen haller 
MADDE 83. — Adalet müfettişlerinin denetim veya soruşturma sırasında öğrendikleri ve gecikmesinde 

sakınca bulunan konuların soruşturması için önceden izin alınması gerekmez. Ancak, durum hemen Adalet 
Bakanlığına bildirilir. 

Soruşturmada savunma 

MADDE 84. — Hâkim ve savcıların savunmaları, soruşturmayı yapan görevlilerin üç günden az olma
mak üzere verdiği süre içinde veya belirttiği bir tarihte alınır. Süresi içinde veya belirtilen tarihte savunmasını 
yapmayan bu hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Tutuklama mercii 

MADDE 85. — Soruşturma sırasındaki tutuklama istemleri, son soruşturma açılmasına karar vermeye 
yetkili merci tarafından incelenir ve karara bağlanır. 

Suça katılma 

MADDE 86. — Hâkim ve savcıların suçlarına iştirak edenler aynı soruşturma ve kovuşturma mercile
rine tabidirler. 

Soruşturmanın tamamlanması 

MADDE 87. — Hâkim ve savcılar hakkında tamamlanan soruşturma evrakı Bakardık Ceza İşleri Ge
nel Müdürlüğüne gönderilir. Bu Genel Müdürlük tarafından yapılacak inceleme sonunda düzenlenecek dü
şünce yazısı üzerine kovuşturma yapılmasına veya disiplin cezası uygulanmasına gerek olup olmadığı Ba
kanlıkça takdir edilerek evrak ilgili mercilere tevdi olunur veya işlemden kaldırılır. 
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Yakalama ve sorgu usulü 

MADDE 88. — Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında suç işlediği ileri sürülen hâkim ve savcılar 
yakalanamaz, üzerleri ve konutları aranamaz, sorguya çekilemez. Ancak, durum Adalet Bakanlığına derhal 
bildirilir. Sıkıyönetim Kanunu hükümleri saklıdır. 

Birinci fıkra hükümlerine aykırı hareket eden kol luk kuvvetleri amir ve memurları hakkında yetkili Cum
huriyet savcılığı tarafından genel hükümlere göre doğ nidan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılır. 

ÎKİNCt BÖLÜM 

Kovuşturma 

Kovuşturma kararı ve ilk soruşturma 

MADDE 89. — Hâkim ve savcılar hakkında görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar ne
deniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde evrak, Adalet Bakanlığınca ilgilinin yargı çevresin
de bulunduğu ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet savcılığına; Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda görevli 
hâkim ve savcılar hakkındaki evrak ise Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. 

Cumhuriyet savcısı beş gün içinde iddianamesini düzenleyerek evrakı, son soruşturmanın açılmasına ve
ya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza mahkemesine verir. 

İddianamenin bir örneği Ceza Muhakemeleri Usxüü Kanunu gereğince, hakkında kovuşturma yapılana 
tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine ilgili, Kanunda yazılı süre içinde delil toplanmasını ister veya kabul edilebilir 
istekte bulunursa bu husus göz önünde tutulur ve gerekirse soruşturma başkan tarafından derinleştirilir. 

Son soruşturma mercileri 

MADDE 90, — Haklarında son soruşturma açılmasına karar verilenlerden; birinci sınıfa ayrılmış olanlar
la ağır ceza mahkemeleri heyetine dahil bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılanmn, son soruşturmaları 
Yargıtayın görevli ceza dairesinde görülür. 

Birinci fıkra dışındaki hâkim ve savcıların son soruşturmaları, yargı çevresi içinde bulundukları ağır ce
za mahkemesinde yapılır. 

Son soruşturma merciinin saptanması 

MADDE 91. — Bu Kanun gereğince haklarında kovuşturma yapılacak olanların, son soruşturma mer
cilerinin saptanmasında, son soruşturma zamanındaki; son soruşturmadan önce görevden ayrılanların ise ay
rılma zamanındaki sıfatları esas ailınır. 

Geçici yetkililer hakkında soruşturma ve kovuşturma mercilerinin saptanmasında yetkili bulundukları 
yerdeki sıfatları esas tutulur. 

İlk soruşturmada itiraz usulü 

MADDE 92. — 89 uncu maddede yazılı mercilerin tutuklamaya ve salıvermeye veya son somşturmanm 
açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına Cumhuriyet savcısı veya hakkında soruşturma yapılan tarafın
dan genel hükümlere göre itiraz olunabilir. Bu itiraz, ilgilinin yargı çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mah
kemesi hariç olmak üzere, kararı veren mahkemeye en yakın ağır ceza mahkemesinde incelenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kişisel Suçlar 

Kişisel suçlarda soruşturma ve kovuşturma 

MADDE 93. — Hâkim ve savcıların kişisel suçlan hakkında soruşturma, ilgilinin yargı çevresinde bulun
duğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet savcısı ile sorgu hâkimine ve son 
soruşturma o yer ağır ceza mahkemesine aittir. 

Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki hâkim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma ve ko
vuşturma Ankara Cumhuriyet Savcısı, sorgu hâkimi ve ağır ceza mahkemesine aittir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali 

MADDE 94. — Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık ve ilk soruşturma genel hükümlere göre 
yapılır. Hazırlık soruşturması yetkili savcı veya yardımcıları tarafından bizzat yürütülür. 

Bu halde durumun hemen Adalet Bakanlağma bildirilmesi zorunludur. 

Davalar 

MADDE 95. — Hâkim ve savcılara ait davalar acele işlerden sayılır. Kanunî zaruretlerden doğan en
gel olmadıkça davalar üç aydan fazla devam edemez. Cumhuriyet savcıları nezdinde bulundukları mahkeme-
lerdeki bu tür davaları ve aşamalarını, varsa gecikme nedenlerini her duruşma sonunda Adalet Bakanlığına 
bildirirler. 

Dosyanın gönderilmesi 

MADDE 96. — Hüküm veya karar kesinleştikten sonra dava dosyası disiplin yönünden yapılacak işlemin 
takdiri için incelenip iade edilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilir. 

İhbar ve şikâyetler 

MADDE 97. — Hâkim ve savcı hakkındaki ihbar ve şikâyet, soruşturmayı gerektiren belli bir konuyu 
içermez .veya gerçek kimlik ve doğru adres gösterilerek yapılmazsa, işleme konulmaz. 

Birinci sınıf hâkim ve savcılar hakkında uygulanacak hükümler 
MADDE 98. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki birinci sınıf hâkim ve savcılar; disiplin cezası, so

ruşturma ve kovuşturma bakımından Yargıtay üyeleri hakkındaki hükümlere tabidir. Ancak soruşturma ya
pılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Denetim 

Teftiş Kurulu 

MADDE 99. — Adalet Bakanlığında, Bakana bağlı bir başkan, bir başkan yardımcısı, yeteri kadar ada
let müfettişinden oluşan, Teftiş Kurulu bulunur. 

Adalet müfettişlerinin sınıf, derece ve görev unvanları, bu Kanuna bağlı ı(l) v© (2) «ay111 cetvellerde gös
terilmiştir. 
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Adalet müfettişleri 

MADDE 100. — Adalet müfettişleri; hâkim ve savcıların görevlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve genel
gelere (Hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve adalet daireleri ile 
idarî yargı dairelerini denetleme; birinci sınıf hâkim ve savcılar dışındaki hâkim ve savcıların ve adalet daire
leri personelinin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin 
sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığım araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma 
işlemlerini'yaparlar. 

İdarî yargıdan atanan adalet müfettişleri sadece bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin denetimi ile 
idarî yargı hâkim ve savcıları hakkındaki soruşturmalarda görevlendirilirler. 

Yetkiler 

IMADDE 101. — Adalet müfettişleri lüzum gördükleri kimseleri yeminle dinler, gerektiğinde istinabe yo
luna başvurabilir ve soruşturmanın zorunlu kıldığı hallerde arama yaparlar. Sübut delillerini, gereken bil
gileri bütün daire ve kuruluşlardan doğrudan doğruya toplarlar. Adalet müfettişlerince yapılacak denetim, in
celeme ve soruşturmalarda ilgili kuruluş ve kişiler istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. 

DOKUZUNCU KISIM 

Malî ve Sosyal Haklar ve Yardımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Malî Haklar 

Malî haklar 

'MADDE 102. — Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlerin; aylık ve ödenekleriyle diğer malî, sosyal 
hak ve yardımları bu Kanun hükümlerine tâbidir. 

Bu Kanunda geçen : 
a) Aylık: Kadroya dayanılarak gösterge ve ek göstergelerle birlikte ay itibariyle ödenen parayı, 
b) ödenek: Görevin niteliği ve gereği olarak, brüt aylığın belli oranında ödenen parayı, 
İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Gösterge Tablosu, Katsayı, Aylıklar 

Gösterge tablosu 

IMADDE 103. — İBu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlerin aylıkları, derece ve kademelerine göre 
Devlet Memurları Kanunundaki gösterge tablosu esas alınmak suretiyle belirlenir. Şu kadar ki; 

a) Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri; Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısı, Yargıtay Cumhuriyet 'Başsavcıvekili, birinci sınıf hâkim ve savcılar; Danışitay Başkan ve üyeleri ile 
Danıştay Başsavcısının aylık ödemeleri, birinci derecenin son kademesine eklenecek 600 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

b) Hâkimler ve savcıların, aylık ödemeleri, 8 inci derecenin kademelerinde bulunanlara, o derece ve ka
demelerin gösterge rakamlarına eklenecek 150; 7 ve 6 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece 
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ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 200; 5 ve 4 üncü derecelerin kademelerinde bulunanlara, o 
derece ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 300; 3 ve 2 noi derecelerin kademelerinde bulunanla
ra, o derece ve kademelerin gösterge rakamlarınla ekleıecek 400; 1 inci derecenin kademelerinde bulunanlara, 
o derece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 500; bu Kanuna göre birinci sınıf hâkim ve savcılığa 
ayrılmalarına karar verilmiş olup da birinci derece aylığını almış ve bu derecede dört yılını ikmal etmiş ve 
Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlara bulundukları derece ve kademenin gös
terge rakamına eklenecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde 
edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Katsayı 

MADDE 104. — Bu Kanunun 2 nci maddesinde gösterilenlerin aylıklarının hesabında, her yıl Devlet 
memurları için Bütçe Kanunu ile saptanan katsayı esas alınır. 

Katsayı değişimi, aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz. 

Brüt aylık tutarı 

MADDE 105. — Brüt aylık tutarı; Devlet Memurları Kanununda yer alan gösterge tablosundaki rakam
larla bu Kanunla tespit edilen ek göstergelerin toplamının katsayı ile çarpılması sonunda bulunan miktardır. 

ödenek 

MADDE 106. — Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlere brüt aylıkları tutarının yüzde 
oranında ödenek verilir. Bu ödenek ay başında aylıkla birlikte peşin ödenir, ödemelerde ve hak kazanmada 
aylığa ilişkin hükümler uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay 
Başsavcısına aylık tutarlarının (Ek gösterge dahil) yüzde onu makam tazminatı olarak ödenir. Makam tazmi
natı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 

Bu ödenekten yararlananlar 926 ve 657 sayılı kanunlar ile bunların ek ve değişiklikleri ve diğer kanun
larla verilen yan ödemeleri alamazlar. 

Adalet müfettişlerine, Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek 
gösterge dahil) yüzde yirmisi oranında özel hizmet tazminatı ödenir. Bu tazminat damga vergisi hariç herhan
gi bir vergiye tabi tutulmaz. 

Özel hizmet tazminatına hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 

Ders ve konferans ücretleri 

MADDE 107. — Hâkim ve savcılardan meslekî eğitim ve öğretim kurumlarıyla kurslarda kendilerine 
görev verilenlere, ders ve konferans saati başına ödenecek ücret, her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

Aylık ve ödeneğin ödeme zamanı 

MADDE 108. — Aylık ve ödenekler her ayın başında peşin olarak ödenir. 
Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık ve ödenekler geri alınmaz. 

Adaylıktan ve açıktan atanmada aylık ve ödeneğe hak kazanma 

MADDE 109. — Hâkimlik ve savcılık mesleğine hâkim adaylığından veya dışardan atananlar, göreve baş
ladıkları günden itibaren aylık ve ödeneğe hak kazanırlar. 

Bu suretle göreve başlamada, ilk aylık ve ödenek gün hesabıyla ay sonunda ödenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sosyal Haklar ve Yardımlar 

Lojman temini 

MADDE 110. — Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlerin, lüzum ve zaruret görülen yerlerde kiralık 
lojman ihtiyaçları Adalet Bakanlığınca tespit edilerek, Bakanlar Kurulunca onanacak programlar gereğince 
ilgililerin tabi oldukları kuruluşların bütçelerine her yıl konulacak ödenekten karşılanır. 

Lojmanların tahsis ve idaresi yönetmelikle düzenlenir. 

Diğer sosyal yardımlar 

MADDE 111. — Devlet memurlarına tanınan sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler bu Kanunun 
2 nci maddesinde sayılanlar hakkında da uygulanır. 

Meslekî kıyafet ve kitap yardımı 

MADDE 112. — Hâkim ve savcıların resmî kıyafetlerinin şekli, bunların giyilme zaman ve yerleri ile 
yenilenme süreleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu kıyafetler Adalet Bakanlığınca sağlamr. 
Meslek mensuplarına, Adalet Bakanlığınca yayınlanan veya satın alınan meslekî kitap ve dergiler gönde

rilir. 

ONUNCU KISIM 

Adalet Komisyonlarının Kuruluş ve Görevleri 

Kuruluş 

MADDE 113. — a) Adlî yargı adalet komisyonları : Ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde; 
başkanı ve bir asıl, bir yedek üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek hâkimler ile o yer 
Cumhuriyet savcısından oluşur. 

Başkanın yokluğunda komisyona asıl üye başkanlık eder. Asıl üyenin komisyona başkanlık etmesi veya 
yokluğunda yedek üye, Cumhuriyet savcısının yokluğunda ise kendisine vekâlet eden Cumhuriyet savcı yar
dımcısı komisyona katılır. 

b) İdarî yargı adalet komisyonları : Bölge idare mahkemelerinin bulunduğu yerlerde; bölge idare mah
kemesi başkanının başkanlığında, iki asıl ve bir yedek üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirle
necek idarî yargı hâkimlerinden oluşur. 

Başkanın yokluğunda komisyona kıdemli asıl üye başkanlık eder. Üyelerden birinin komisyona başkanlık 
etmesi veya yokluğunda yedek üye komisyona katılır. 

Bir yerde birden fazla bölge idare mahkemesi bulunduğu takdirde, adalet komisyonu başkanlığını yürü
tecek bölge idare mahkemesi başkanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 

Adalet komisyonlarında, bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar memurdan oluşan birer büro bulunur. 

Görevleri 

MADDE 114. — a) Ceza infaz kurumları, çocuk eğitim, ıslah ve infaz kurumları ve tutukevlerinin 
memur ve hizmetlileri ile bütün ilk derece adalet mahkemelerinin, adliyeye bağlı dairelerin yazı işleri müdür
leri, yazı işleri müdür yardımcıları, zabıt kâtipleri, yardımcı hizmetler sınıfı memurları ve diğer müdür 
ve memurların; 
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b) Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görevli yazı işleri müdürleri, yazı işleri müdür yardım
cıları, zabıt kâtipleri, yardımcı hizmetler sınıfı memurları ile diğer müdür ve memurların; 

tik defa atanmalarında, memuriyete giriş sınavları, Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik hüküm
lerine göre ilgili adalet komisyonları tarafından yapılır. Kazananlar hakkında hazırlanacak atamalara ilişkin 
evrak Adalet Bakanlığına gönderilir. Atamalar, Bakanlığın onayı ile tekemmül eder. 

Bu madde kapsamındaki personeli, ilgili adalet komisyonunun istemi veya hizmetin gereği olarak, bu
lundukları yargı çevresi dışında bir göreve naklen atama yetkisi Adalet Bakanlığına aittir. 

Adlî yargı adalet komisyonları (a) bendindeki, idarî yargı adalet komisyonları (b) bendindeki personelin hiz
met şartları, nitelikleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, görevden uzaklaştırıl
maları, ayılıkları, sosyal hak ve yardımları, disiplin işlemleri, bulundukları yargı çevresi içinde nakilleri, ge
çici görevlendirilmeleri ve diğer her türlü özlülk işlerini, bu Kanundaki özel hükümlerle Devlet Memurları 
Kanunu hükümlerini uygulamak suretiyle yerine getirirler. 

Adalet komisyonlarınca, bulundukları yargı çevreleri içinde naklen atanacaklar hakkında ilgili mahkeme 
başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısının görüşleri alınır. 

Adalet komisyonlarınca personel hakkında verilen disiplin cezası, görevden uzaklaştırma, geçici yetki ile 
görevlendirme, bir üst göreve atama, yargı çevresi içinde naMen atama, kademe ilerlemesi ve derece yüksel
mesine ilişkin konularda verilen kararlar Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Tayinleri özel kanunlar uyarınca doğrudan doğruya Adalet Bakanlığına ait olan personelin memuriyete alın
masına ilişkin sınavlar Bakanlıkça yapılır. 

Geçici görevlendirme 

MADDE 115. — Adalet komisyonları, atamaya ve nakle yetkili oldukları personeli, hizmetin gereği ola
rak yargı çevreleri içinde, sürekli görev yerlerinin dışında bir başka yerde altı ayı geçmemek üzere geçici ola
rak görevlendirebilir. 

Ancak, birinci fıikradaki personelden ceza infaz kurumları, çocuk eğitim, ıslah ve infaz kurumları ile tutuk
evlerinde görevli olanların geçici olarak görevlendirilme yetkisi, ağır ceza Cumhuriyet savcısına aittir. 

Sorutturma ve kovuşturma usulü 

MADDE 116. — Bu kısımda yazılı memurların görevlerinden doğan suçlarından dolayı bulundukları yer 
Cumhuriyet savcılığınca doğrudan doğruya genel hükümler dairesinde soruşturma ve kovuşturma yapılır. 

Kıyafet 

MADDE 117. — Zabıt kâtipleri ile mübaşirlerin görev sırasında giyecekleri resmî kıyafetlerin şekli, bun
ların giyilme zamanı ve yerleri ile yenilenme süreleri Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte düzenle
nir. Kıyafetler Bakanlıkça sağlanır. 

ONBÎRİNCI KISIM 

Çeşitli Hükümler 

İlke kararları 

MADDE 118. — Bu Kanun uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca alınan ve Resmî Gazetede 
yayımlanan ilke kararları, mesleğin özellikleri ve teşkilatın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak her yılın 
Ocak aymda Kurulca yeniden incelenir ve gerekli görülen değişiklikler yapılarak Resmî Gazetede yayımlanır, 
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Meslek içi eğitim 

MADDE 119. — Hâkim ve savcıların meslek içi eğitimleri; seminer, sempozyum ve konferanslar şeklinde 
olmak üzere, Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek esaslara göre yapılır. 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 120. — 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun bu Kanuna aykırı olma
yan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yönetmelik 

MADDE 121. — Bu Kanunda yapılması öngörülen yönetmelikler en geç altı ay içinde hazırlanarak yü
rürlüğe konulur. 

Kaldırılan hükümler 

MAODE 122. — a) 2556 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
b) 3 Nisan 1340 tarih ve 461 sayılı Hükkâm ve Mensubini Adliyenin Resmî Kisveleri Hakkında Ka

nun, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 
Devlet Memurları Kanununun ek geçici 7 ve 8 inci maddeleri, bu Kanun kapsamına girenler hakkında 

uygulanmaz, 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunda öngörülen ilke kararları, Kanunun yürürlüğe girmesinden itiba

ren iki ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (belirlenerek Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ka
rarlar yayımlanıncaya kadar, yürürlükten kaldırılan 2556 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca 
alınmış bulunan ilke kararları geçerlidir. 

GEÇtCÎ MADDE 2.— Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte lisansüstü (Master) veya doktora öğre
nimlerine başlamış olan 'hâkim ve savcılar hakkında, bu Kanunun 31 indi maddesinin ikinci fıkrası uygu-
lanmaZi 

GEÇİCİ MADDE 3. — 2576 sayılı Bölge tdare Mahkemeleri, îdare Mahkemeleri ve Vergi Mahke
melerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici maddeleri ile 2575 sayılı Danıştay Kanununun 
geçici 16 ncı ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun geçici 6 ncı maddeleri hükümleri saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile Bakanlık tet
kik hâkimliği ve adalet müfettişliği görevlerine, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından yapılacak atama
larda, Kanunun 37 nci maddesinin (a) ve (b.l) bentlerindeki "beş yıllık hizmet şartı aranmaz. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Bakanlık tetkik hâkimli
ği ve adalet müfettişliği görevlerine atanmış olanlar hakkında da yukardaki fıkra hükmü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yabancıyla evli bulunan hâkim, savcı 
veya hâkim adayları hakkında 8 inci maddenin (e) bendi hükmü ile 53 üncü maddenin (c) bendinin buna iliş
kin hükmü uygulanmaz. 

Yürürlük 

MADDE 123. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütme 

MADDE 124. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(1) SAYILI CETVEL 

Sıınıf Derece Unvan 

3i Sınıf 

3. Sırf 

3. Sınıf 

8 

7 

6 

Hâkimlik 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Hâlfciltnfc 
Cıımlhıurilyeıt Savcı Yardımcılığı 
HâlkMk 
Yargı/tay Tetkik HâklMği 
Oılmhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Yangı'tay Cumhurıilyelt Başsavcı Yar-
dımcıihğıı 
Oumlhuriyeıt Savcılığı 
(Balkanlıik Tetkik HâMmiğS 
Adalöt MüfettişliğU 

2S SınıÜ 5 Hâkimlik 
Yargıtay Tetiktik Hâlkiımliği 
Cumhuriyet Savcı Yardimcılığı 
Yargııtay (Dumhuriıyet Başsavcı Yar
dımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
©alkanlılk Tetkülk Hâkimliği 
AidaM Müfettişliği 

2. Sınıf 4 eâM!n*ki 
Yatfgıltay Tetkik (Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet 'Savcı Yardımcılığı 
Yargııtay Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcıilığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Balkanlılk Tetiklik HâkilmNiği 
Adalet Müfettişliği 

2. Sınıf 3 Hâfldmİlk! 
Yargııtay Tetîki'k Hâkimliği 
Mahkeme Başkariığı 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Yargııtay Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 

2. Sınıf 2 Hâkimlik 
Yangııtay Tetkik HâMmMği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcılığı 
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Derece Unvan 

2. Sınıf 

Birinci sınıfa ayrılmış 

Birimdi sınıf 

Curnlhurı'yelt Savcılığı 
Balkandık Tetkik Hâk'iımliği 
Adalet Müfeıfitişliiğiı 
Hâlk'imtt 
Yargıtay TdÜkilk HâkMğfı 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı 
Yargutay Cumhuriyet Başsavcı Yar-
dLum.cılIığij 
Cumhuriyet Savcılığı 
Baikanlılk Tötlkıilk Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği! 
HâMımlik 
Yarigiitay Teltkik Hâ'kiımliğii 
Malhikörrie Başkanlığı 
Cumlhuriıyet Savcı Yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcı Başyardımcıiığı 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Baş-
yardımcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâfldmliğjiı 
Bakanlık Müşavir Tetkik HâkMiği 
Baikanlılk Başmüşavir Tetiktik Hâkim
liği 
Adalet Müfettişliği) 
Adalet B'aştmlüfelltiışjliği 
Adalbt Müşavir Müfelttlişliği1 

Adaleit Başimülşavk Müıfötltiişİiığ'i: 
Genel Müdürlük Daire Başlkanlığı 
Geneli Müdür Yardımcılığı' 
TeMış Kurulu B̂ aş'k'sun. Yardımcılığı 
Mü'sltalkûl Daire Başkanlığı 
Yargıtay Binindi Başkanlığı 
Yargıtay Bininci Başlkaınvekiflliği 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
Yargıtay Cumlhuriiıyiet Başsavcı Ve
killiği 
Yargıtay Daiire Başkanlığı! 
Yargıtay Üyeliği 
AdaJllet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Adalet Balkanlığı Müslteşar Yardım
cılığı 
Adalet Balkanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığı 
Adalet Bakanlığı Geneli Müdürlüğü 
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(2) SAYILI CETVEL 

Derece Unvan 

8 Hâlfcitmlıiflc 

7 Hâkimlik 

6 Hâflütaıtök 
Danıştay Tetkik Hâkfaılği 
Danıştay Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet MlüfdtiüşEği 

2. Sınıf 5 Hâifcirfıfc 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettiştigi 

2. Sınıf 4 Hâklimük 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı1 

Mahkeme Başkanlığı 
Bakanlık Tetkik HâkMg» 
AdaJtet Müfettişliği 

2. Sınıf 3 Hâ'kMÜk 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Bakanlık TetMk Hâkimliği 
Adalet Mülfietttlişliği 

2. Sınıf 2 Hâkimlik 
Danıştay TdMk Hâkimliği 
Danıştay 'Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Bakanlık Tetkik Hâktimlaği 
Adalet Müfettişliği 

2. Sınıf 1 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik HâlkiırolağS 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı! 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müf eMşliği 

Birimci sınıfa aynlmış 1 Hâiklilmlfc 
Danıştay Tetkik Hâlfcimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
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&m& Derece Unvan 

Baliğe tdaıre Mahkemesi Başkanlığı 
Balkanlalk Töttkilk Hâttnliği 
BaUoanfok Müşaviir TötŞoik Hâkimfliği 
Bakanlıfk Baışmüşaivrir Tetkik Hâ-
ifcilmıEği 
Adaklt Müfettişliği 
AdalM Başmüıfetıtişlıiğiı 
Adalet Müşavir Müfettişliği 
Ad'alet BaŞmüşaViır Müfettişliği 
Genel MüdiiMük Daire Başkanlığı 
Genel Müdür Yardımcıllıği) 
Teftiş (Kurulu Başkan Yardiumcıiığı 
'Miiötafldil' Daire Başkanlığa 

Bilinci sıaıf 1 Danıştay Başkanlığı 
Danıştay BaşkıanveMffiği 
Danıştay Başsavcılığı! 
Danıştay Daire Başkanlığt 
Danıştay Üyeliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardım
cılığı 
Adalet Bakanlığı Gendi1 Müdürlüğü 
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