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Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 7.4.1984 Sayı : 18365)
Kanun No.
2992

Kabul Tarihi :
29 . 3 . 1984

BtRİNCt KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, adalet kurumlarının açılması, geliştirilmesi ve denetimi, adalet hiz
metleri ile ilgili araştırma ve hukukî düzenlemelerin yapılması, bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hük
münde kararname taslaklarının Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunun incelenmesi
ve kanunlarla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve gö
revlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Görev
MADDE 2. — Adalet Bakanlığının görevleri şunlardır :
a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurum
ları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idarî görevleri
yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,
b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevrecinin değiştirilmesi
Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,

konularında Hâkimler ve Savcılar

c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması
ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
d) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
e) Adlî sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,
f) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğü ûin Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
g) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,
h) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukukî düzenlemeleri yapmak, görüş bil
dirmek,
i) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa
mesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunu incelemek,
j) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,
k) tcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,
1) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

gönderil

Teşkilat
MADDE 3. — Adalet Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana ge-
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İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilata

Merkez teşkilatı
MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı
birimlerden meydana gelir.
Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayıb cetvelde gösterilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan
MADDE 5. — Bakan, Bakanbk kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hükü
metin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yü
rütülmesini ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu
sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının ve
bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarım denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Müsteşar
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına
ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık
programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu ha
riç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasın! takip eder ve sağlar.
Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
Müsteşar yardımcıları

*

MADDE 7. — Adalet Bakanlığında anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve
koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet birimleri
MADDE 8. — Adalet Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır :
a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,
b) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,
c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,
d) Adlî SicU ve İstatistik Genel Müdürlüğü,
e) Kanunlar Genel Müdürlüğü.
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Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

•.

' MADDE 9. — Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak Kanunun Adalet Bakanına verdiği yetkinin kul
lanılmasına ilişkin işlemleri yapmak,
b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasıy
la ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
c) Hâkin» tarafından ve mahkemelerden verilip Yargıtayca încelennıeksizin kesinleşen karar ve hüküm
lere ilişkin yazılı emir işlemlerini yürütmek,
d) Takibat yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak,
e) Cezaî işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak,
f) Kanunların Adalet Bakanlığuıa verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek,
g) Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına kanonlarla verilen cezaî işlerle ilgili işlemleri yürütmek,
h) Suçluların geri verilmesi, adlî yardımlaşma ve cezaya ait adlî tebligat işlerini yerine getirmek,i) Cezaî konularda yabancı memleketlere gönderilen veya gelen evrak hakkında gerekli işlemleri yap' mak,
j) Cezaî işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarım yürütmek,
k) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmala
rı yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük taşanları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek,
yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
1) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak.
Hukuk İşleri Genel

Müdürlüğü

MADDE 10. — Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
>
a) Bakanlık aracılığı ile yabancı ülkelerle yapılması gereken özel hukukla ilgili tebligat ve istinabe iş
lerini -yürütmek,
b) Avukatlık ve Noterlik kanunlarının Bakanlığa verdiği işlemleri yapmak ve ceza uygulamalarım ge
rektiren işlerde evrakı ilgiii mercie tevdi etmek,
c) Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yü
rütmek,
d) îcra ve tflas Dairesi memurları hakkında ihbar ve şikâyetleri incelemek ve ceza verilmesi gereken hal
lerde evrakı ilgili makama intikal ettirmek,
e) Nafaka alacaklarının yabancı ülkelerde tahsili üe ilgili sözleşmelere ait işlemleri yerine getirmek,
f) Özel hukuk alanındaki milletlerarası s ö z l e ş m e k * ilgili işlemleri yapmak,
g) Görev alanına giren konularda mevzuat yeter siz liği ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları
yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük t a s a n ı n ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek,
yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
h) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,
i) Hukukî işlemlere ilişkin Bakanlık yazışnıalarınıyünitmek,
j) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Ceza ve Tevkif evleri Genel

Müdürlüğü

MADDE 11. — Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) İnfaz kurumlarını yönetmek, hesap işlerini izlemek ve denetlemek, bunlara ait diğer işlemleri yap
mak,
b) Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi ve çalıştırılması işleri üe, «Ce
zaevleri ve Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiye
cek Bedelleri Hakkında Kanun» da gösterilen her. türlü işlemleri yapmak,
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c) Ceza infaz kurumları île tutukevlerinin ve küçüklerin cezalarının 'infaz edileceği ıslah ve eğitim ev
leriyle haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği müesseselerin, müşahade merkezlerinin, kü
çüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri ve icabında müşahadelerine ait bina ve küçüklere mahsus tevkifevlerinin tesis, yapım, onarım ve kira işleri ile ilgili program ve projeleri hazırlamak, bu müesseseleri sevk ve
idare etmek ve buralara alınmış olan küçüklerin muhafaza, bakını ve eğitim işlerinin kontrolünü yapmak,
d) Atanmaları Bakanlığa ait olan ceza ve infaz kurumlan personeliyle çocuk eğitim, ıslah ve infaz ku
rumlan ve tutukevleri, müşahade ve kabul merkezlerinde görevli personelin, atanına, yükselme, yer değiştir
me, izin, istifa ve emeklilik gibi özlük işlerinin Personel Genel Müdürlüğü ile; bu kurumlardaki bütün perso
nelin hizmet öncesi, hizmet içi ve bir üst göreve hazırlama eğitimlerinin Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koor
dinasyonunu sağlamak,
e) Çocuk suçluluğu konusunda Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak istatistik} bilgileri
değerlendirmek, çocuk suçluluğunun sebepleri üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerini araştırmak
ve bu hususta yerîi, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak,
f) Kendi görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin nez'i ve küçüklere vasi tayinine dair işlemleri
takip etmek,
g) Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğitimi güç küçüklerin yerleştiril
diği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlardan korunması, filmlerin küçükler yönünden kontrolü, çeşitli iş yer
lerinde çalışan küçükBer bakımından çalışma şartlan, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumlan ve sosyal ser
vislerin tespiti hususunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
h) Cezalan infaz edilen hükümlülerin işe yerleştıiriinıeferi konusunda, infaz sonrası yardım müesseseleri
ve diğer kurumlarla ilişkileri düzenlemek,
i) Hükümlülerin müşahadeyc tabi tutulma işlerini yürütmek,
j) Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek,
k) İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,
1) Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğilim ve öğrenim işlerini düzenlemek,
m) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına dair inceleme ve araştırmalan
yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük taşanları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek,
yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
n) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
MADDE 12. — Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Adlî sicili tutmak,
b) Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistik bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıf
landırılması ve değerlendirilmesi ile flgili hizmetleri yürütmek,
c) Adlî sicil ve adi istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemini kurmak ve geliş
tirmek,
d) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmalan
yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük taşanları ve yönetmelikleri hazırlamak ve yargı yetkisinin kul
lanılma atanma girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
e) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak^
Kanunlar Genel Müdürlüğü
MADDE 13. — Kanunlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Adlî konulara ilişkili kanun ve tüzük tasarılarını hazırlamak, Başbakanlıktan gönderilen kanun teklifleri
hakkında görüş bildirmek,

— 69 —
2992

29 . 3 . 1984

b) Görev alanına giren konularda, Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının so
rulan hakkında görüş bildirmek,
c)
d)
meden
mek,
e)
f)

Mevzuat değişiklikleri konusunda araştırma ve incelemeler yapmak,
Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Başbakanlığa gönderil
önce, Türk hukuk sistemine ve kanun tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildir
Kendi görev alanına giren konularda idarî yargı mercilerinde Bakanlığı temsil etmek,
Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denötım Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri
MADDE 14. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışına ve denetim birimleri şunlardır :
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
MADDE 15. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adma aşağıdaki görev
leri yapar :
a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere (Hâkim
ler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarım denetlemek, hâkim ve savcıların görev
lerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve faaüyetlerinin sıfat ve görevleri icap
larına uyup uymadığım araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma yapmak,
b) Soruşturma izni verilen veya müfettiş vasıtasıyla incelenmesi Bakan tarafından istenen işlerde, dene
tim ve soruşturma sırasında öğrenilen soruşturmayı gerektirir nitelikteki konularda, özel kanunların verdiği
yetkiye dayanarak soruşturma yapmak,
c) Cumhuriyet savcılıkları ile adlî ve idarî mahkemelerin ve adalet komisyonlarının kalem işlerini, icra ve
iflas dairelerini, noterlik dairelerini, geçici yetkili noter yardımcılarını, ceza ve tevkifevleri ile ıslah kurum
larını ve iş yurtlarını, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş \e Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uya
rınca kurulmuş bulunan kurum ve müesseseleri, ticaret sicili memurluklarını, icra tetkik mercii kalemlerim,
mahkeme veznelerini, suç eşyası emanet, tereke, üzalei şüyu satışı, ayniyat ve levazım memurluklarım, PTT
ve daire mutemetliklerim, Bakan tarafından gösterilecek lüzum üzerine merkez kuruluşu içerisindeki birimleri
ve Bakanlığa bağlı diğer üniteleri denetlemek ve işlemlerini incelemek,
d) Adlî Tıp Kurumu, buna bağh kuruluşlar, adlî tabiblikler ile Türkiye Barolar Birliği, barolar, Türkiye
Noterler Biriliği ve noter odalarını denetlemek ve işlemlerini incelemek ve soruşturma yapmak,
e) Görev alanına güren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile il
gili hususlarda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gerekli kanunî ve idarî tedbirler konusun
da Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak,
f) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının sorulan hakkında görev alanına gi
ren konularda görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak,
g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.
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Araştırma,

Geliştirme,

Planlama ve Koordinasyon

Kurulu

Başkanlığı

MADDE 16. — Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Korulu Başkanlığının görevleri şunlar
dır :
a) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma planlan, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve millî
güvenlik Siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışına esaslarını tespit etmek,
bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
b) Uzun vadeli planlarla, kalfcnnıa planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görü
len hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgBi temel politikaların üfeıî araştırma esaslarına göre tespitini sağla
mak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,
c) Bakanlık yıllık çalışma programlarını diğer hizmet birimlerimin tekliflerini alarak hazırlamak,
d) Kalkınma plan ve programlan ile Bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulamaları
sırasında, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çıkan ve çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanık
lıkları Bakanlık veya bakanhklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon
ve metot hizmetlerini yürütmek,
e) Vlan ve koordinasyon konularında verilecek benzeri görevleri yapmak,
f) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yafdımcı Birimler
Yardımcı

birimler

M A D D E 17. — Adalîet Bakanbğı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır :
a) Personel Genel Müdürlüğü,
b) Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı,
c) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
e) Genel Sekreterlik,
f) Savunma Sekreterliği,
g) Özel Kalem Müdürlüğü.
Personel Genel

Müdürlüğü

MADDE 18. — Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şun'Mrdır :
a) Uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili konularda gerekli inceleme ve
araştırmaları yaparak alınması gereken kanunî ve idarî tedbirler konusunda 'Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas
tekliflerde bulunmak,
b)

Görev alanlarına giren konularda tüzük tasarıları ile yönetmelikleri hazırlamak ve taklip etmek,

c)

Yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,

d) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek ve
gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak,
e) Yasama organının isteği üzerine, kanun tasan ve teklifleri dışında kalan konular hakkında yazılı ve
sözlü görüş bildirmek,
f)

Bakanlık aleyhine açılan idarî davalarla ilgili işlemleri düzenlemek ve izlemek,

g) Adlî ve idarî yargı hâkini ve savcılarının atama ve nakillerine ilişkin talepferM, sicillerini ve tespit edil
miş sair hallerini, hizmetin icap ve ihtiyaçları ile birlikte inceleyerek kanuna, atama ve nakil yönetmeliğine
uygun olarak hazırlayacağı taslağı Hâkimler ve Savalar Yüksek Kuruluna sunmak,
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h) Adlî ve idari yargı hâldim ve savcılarının; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun doğrudan görevine
giren özlük işleri konularında ön çalışmalar yapmak, bunların dışında kalan özlük işleri ile Bakanlığa bağlı
diğer personelin özlük işlerini yürütmek,
i) Gecikmesinde mahzur bulunan hallerde, hizmetin aksamaması içlin kadro durumu müsait olan bir yar
gı çevresindeki hâkim ve savcının ihtiyaç duyulan yerlerde görev yapmak üzere geçici olarak yetkili kılın
masına ilişkin işlemleri yürütmek,
j) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun büro işlemlerini yürütmek,
k) Adlî ve idarî yargı teşkilatının mevzuat hükümleri dairesinde kuruluş ve işleyişini düzenlemek,
1) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı
MADDE 19. — Komptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme
gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan
ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,
b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getirmek İçin gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
c) Bütçe ve malî işler ile ilgili olarak Bakanlıkça verilecek diğer hizmetleri yürütmek.
Eğitim Dairesi Başkanlığı
MADDE 20. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip et
mek,
b)
c)
d)
e)

Bakanlık teşkilatı ite ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının kitaplık hizmetlerini görmek ve yayın hizmetlerini yürütmek,
Eğitim kurum ve tesisleriyle adalet meslek okulları ile ilgili işleri yapmak,
Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 21. — Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarını ve taşıma hizmetlerini yapmak,
Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimiyle ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Genel Sekreterlik
MADDE 22. — Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır :
a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Bakan veya Müsteşara sunmak,
b) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek,
c) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
d) Bakan ve Müsteşara îmzalatılması gerekli evrakın zamanında ve yazı işleri talimatına uygun olarak
sunulmasını sağlamak,
e) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve zabıtları
tutmak ve yaymak,
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Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri pîan'araals, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek,
Bakanlığın tarihçesini hazırlatmak, yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek,
Bakan ve Müsteşarca verilen benzeri görevleri yapmak.

Savunma Sekreterliği

,

,

,-

MADDE 23. — Savunma Sekreterliği, özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine ge
tirir.
Özel Kalem Müdürlüğü
MADDE 24. — özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek,
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini dü :enlemek ve yürütmek,
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlerini
düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluş

*
.t

Taşra Teşkilatı
MADDE 25. — Bakanlık öze] kanunlara uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Bağlı Kuruluş
MADDE 26. — 14.4.1982 tarih ve 2659 sayılı Kanunla kurulan Adlî Tıp Kurumu Bakanlığın bağlı kuru
luşudur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve YdEkıler
Yöneticilerin sorumlulukları
MADDE 27. — Bakanlığın merkez kuruluşu ve taşra kuruluşlarının her kademedeki yöneticileri, yapmak
la yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanfokemir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve prog
ramlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 28. — Bakanlık, anahizmct ve görevleriyle
kuruluşlarının uyacakları esastan yürürlükteki mevzuata
ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren
nen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve
ludur.

ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve
uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek
ve yetkilidir.
konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirle
gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorum
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Mahallî idarelerle koordinasyon

sorumluluğu

MADDE 29. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan
sorumludur.
Bakanlığın düzenleme

görev ve yetkisi

MADDE 30. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ,
genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki

devri

MADDE 31. — Bakan, Müsteşar ve her kademedekıi Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça be
lirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmım astlarına devredebilir. Anayasa ve kanunlarda Bakan ve Müsteşar
tarafından münhasıran kullanılması öngörülen yetkiler devredilemez. Yetki devri, yetki devreden amirin so
rumluluğunu kaldırmaz.

BEStNOl KISIM
Çeşitli Hulkuınler
Kadrolar
MADDE 32. — Hâkimlik ve savcıhk mesleğinde bulunanlara aLt kadrolar hariç olmak üzere, kadroların tes
pit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hü
kümlerine göre düzenlenir.
Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların kadroları ile bu kadrolara ilişkin bütün hususlar özel kanunun
da düzenlenir.
Atama

>

MADDE 33. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan
tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
Bakanlık bağlı kuruluşunun kuruluş kanunundaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.
Komisyon

kurma

yetkisi

MADDE 34. — Bakanlık, temel kanunlar üzerinde çalışmalar
komisyonlar kurmaya yetkilidir.

yapmak üzere uzman

personelden oluşan

Bu komisyonların çalışma usulleri ile uzman personele ödenecek huzur ücretleri ve huzur haklan Bakan
lıkça çıkarılacak yönetmedikte düzenlenir. Ancak, 6245 sayıh Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak şartı
ile huzur ücreti (60), huzur hakkı ise {30) gösterge rakamının, Bütçe Kanunlarında Devlet Memurları için tes
pit edilen katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez.
Cetvellerde

değişiklik

MADDE 35. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) ve (2) sayıh cetvellerin «Birinci Sınıfa
ayrılmış» bölümlerine, «Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği» görev
unvanları eklenmiştir.

— 74 —

2992

29 . 3 . 1984

Kontrolörler
MADDE 36. — Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde, ceza infaz ve ıslah kurumlan işyurtlarındaki
döner sermaye işletmelerinin malî denetimleriyle görevlendirilmek üzere kontrolör istihdam edilebilir.
Kontrolörlerin atama ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle gösterilir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 37. — 22 Mayıs 1327 tarihli Adliye ve Mczahip Nezareti Nizamnamei Dahilisi, 11 Haziran
1329 tarihli Hiikkâm ve Memurini Adliye İntihap Nizpımnamesi, 17 Teşrinisani 1336 tarihli Memurini Ad
liye Hakkında Tahkikata Ait Nizamname ve 16 Kânunuevvel 1331 tarihli Adiliye Nezareti Heyeti Teftişiye
Nizamnamesi ile 4358 sayılı Ceza ye Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1J — Bakanlığın teşkilat ve kuı ulusu, bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenle
ninceye ve bu düzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanları değiş
meyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına
uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevle
rinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmalını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetme
likler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin
uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bakanlık taşra teşkilatı, bu Kanunun 25 inci maddesinde belirlenen esaslara gö
re yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam
olunur.
Bakanlık taşra teşkilatım ve kadrolarım en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık Merkez Teş
kilatında değişen ya da yemden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan
birimler tarafından yapılmaya devam edilir.
Bakanlık, teşkilatım ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Adalet Bakanlığında istihdam edi
len bağlı .ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.
GEÇİCİ MADDE 7. — 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ile bu Kanunun 4 üncü maddesini de
ğiştiren 2.12.1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla veri'en kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, Ada*
let Bakanlığı Teşkilatı için bu kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 38. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Ek - 1 Sayılı Cetvel
ADALET BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
Danışma ve Denetini
Bilimleri

Yardımcı Birimler

Müsteşar

Müsteşar Yrd.

Anahizmet Birimleri

Müsteşar

Müsteşar Yrd.
Müsteşar Yrd.

1. Ceza İşleri Gn. Md. 1. Teftiş Kurulu Bşk.
1. Personel Gn. Md.
2. Hukuk İşleri Gn. Md. 2. Araştırma, Geliştirme, 2$ Komptrolörlük D. Bşk.
Planlama ve Koordinas
yon Kurulu Bşk;
3. Eğitim D. Bşk.
3. Ceza ve Tevkifev
leri Gn. Md.
4. Destek Hizmetleri D. Bşk.
4. Adlî Sicil ve İsta
5. Genel Sekreterlk
tistik Gn. Md.
6. Savunma Sekreterliği
5. Kanunlar Gn. Md
7. özel Kalem Müdürlüğü

Müsteşar Yrd.
Müsteşar Yrd.

BU KANUNA AÎT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
CÖt
1
3.

Birfaşim
10
44
45
46

*

Sayfa

60
73
152:158
171:185

.1 - Gerekçeli 25 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45-inci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Anayasa Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/107,
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