- 9 -

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
(Resmî
Kanun No.
34091

Gazete ile yayımı

: 2.3-1988 Sayı : 19742)
Kabul Tarihi
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MADDE 1. — 3221 sayılı Hâkim ve Sava Adayları (Eğitim Merkezi Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin (2) numaralı bendinin (b) alt bendi
ile (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) İdarî yargı hâkim adaylarına bu dönemin alo, ayı Danıştay'da, altı ayı fl va
liliklerinde, altı ayı bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde tamamlatılır.
4. Stajın; Yargıtay ve Danıştay'da yapılma şekli îte bu maddenin uygulanması
na dair diğer hususlar Yargıtay ve Danıştay'ın görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak
yönetmelikte, il valiliklerinde yapılma şekli ile hangi illerde yapılacağı İse Adalet ve
İçişleri Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.
MADDE 2. — 3221 saydı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.
ı
Ders Ücreti
EK MADDE 1. — Eğitim merkezinde görevlendirilen öğretini görevlilerinden;
a) Üniversite öğretim üyelerine, Yükseköğretim Personel Kanununa göre,
b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için profe
sörlere, ikinci derecede olanlar İçin doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile
kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen ek ders ücreti miktannca ders
ücreti ödenir.
MADDE 3. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin
(h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya
affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla ızimmet, ihtilas, irti
kap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz (kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale
ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hü
kümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan
fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuştur
ma altında olmamak,
'
MADDE 4. •— 2802 saydı Hâkimler ve Savalar Kanununun 9 uncu maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere sahip olup, yazdı yarışma sınavı ile mü
lakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre saraya konularak Adalet Bakanlı
ğınca önceden belirlenen {ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve
derece yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle lisans, mas-
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ter ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademe
siyle veya bu derecelerden aşağı olmamak (şartıyla müktesep olarak almış oldukları de
rece ve kademeyle adaylığa atanırlar. Bu atamada, daha önce serbest avukatlık yapmış
olanların avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi de değerlendirilir. Bu sıraya göre ihti
yaç sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler.
MADDE 5. — 2802 saydı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 11 inci maddesine
birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, ikinci fıkra ise üçüncü
fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İdarî yargı hâkim adayları için birinci fıkradaki bilgilerle ilgili olarak, staj yap
tıkları il valiliklerince düzenlenecek raporda il valisinin mütalaası ile birlikte Adalet
Bakanlığına gönderilir.
Yukarıdaki fıkralarda gösterilen merciler bu husustaki kanaat ve mütalaalarını,
Adalet Bakanlığınca hazırlanacak fişlere yazarlar.
MADDE 6. — 2802 sayıh Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Atama
Madde 13. — Stajını tamamlayan ve mani hali görülmeyen adayların mesleğe kar
bullerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
Mesleğe kabullerine karar verilen adlî yargı hâkim adaylarının, Adalet Bakanlı
ğında adlî yargı teşkilatının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bu
lundurulmak suretiyle tespit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hâkimler ve Savcdar
Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.
Mesleğe kabullerine karar verilen idarî yargı hâkim adayları Danıştay tetkik hâ
kimliğine atanırlar. Bu görevde iki yıllarım tamamladıktan sonra idarî yargı teşkilatı
nın ihtiyacı (ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tes
pit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapı
lacak ad çekme ile belirlenir.
Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek su
retiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden müşterek kararla yapılır.
Atama işlemi gerçekleşinceye kadar 10 uncu maddede belirtilen iki yıldan fazla
geçen adayhk süresi ile avukat adaylarının mahkemelerde yaptıkları staj süresi, hâkim
lik ve savcıhkta değerlendirilir.
MADDE 7. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 15 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
9 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre adaylığa diğer kamu görevlerinde iktisap
ettikleri derece ve kademe üzerinden atananların bu derece ve kademeleri ile o görev
lerde geçen süreleri hâkimlik ve savcılık sınıf ve kıdeminde nazara alınmaz.
MADDE 8. — 2802 saydı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 18 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

— 11 —
3409

24 . 1 . 1988

Genel Kural
Madde 18. — Hâkimlik ve savcüık mesleğinde bulunanlar aşağıdaki maddelerde
gösterilen usul ve esaslar uyarınca her yıl kademe ilerlemesi ve her iki yılda bir derece
yükselmesi yaparlar.
Süresini dolduranların kademe ilerlemeleri 20 inci madde hükümleri dairesinde
yapılır. Derece yükselmeleri ise, yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son günlerin
den geçerli olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır.
MADDE 9. — 2802 sayıh Hâkimler ve Savcılar Kanununun 20 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kademe İlerlemesi
Madde 20. — 19 uncu maddedeki şartları haiz olanlar, bir yıllık ilerleme süresini
doldurdukları tarihte, başka bir işleme gerek olmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş
sayılırlar ve keyfiyet Personel Genel Müdürlüğünce sicillerine işlenerek ilgililere duyu
rulur. 19 uncu maddedeki şartları taşımadıkları anlaşılanların kademe ilerlemesi yar
pıp yapamayacaklarına her ay Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstehak olmadıkları sonradan
tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üze
re Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iptal edilir.
MADDE 10. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 31 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 31. — Meslekleriyle ilgili konularda master veya doktora öğrenimi yap
mak isteyenlerle Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam etmek iste
yen hâkim ve savcıların, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan izin almaları şart
tır. Aday iken öğrenime başlayanlar hâkimlik veya «savcılığa atandıktan sonra Kurulun
muvafakatim almak şartıyla bu öğrenimlerine devam edebilirler.
Birinci fıkradaki öğrenimlerini yapanların derece yükselmeleri, kademe ilerleme
leri, birinci sınıfa ayrılma, aylık, ödenek, diğer malî ve sosyal hakları devam eder ve
mecburî öğrenim süresince izinli sayılırlar.
Ancak, bu şekilde öğrenime devam edenler izinli sayıldıkları süre kadar Bakan
lığa karşı mecburî hizmetle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeden görev
lerinden ayrılanlar kendilerine verüen aylık, ödenek ve diğer tazminatların iki katını
ödemek zorundadırlar.
Master öğrenimi ile Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü başarı ile
bitirenlere bir kademe ilerlemesi, doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
Bu uygulamada alt derece ve kademede geçen süre üst derece ve kademede geçmiş
sayılır.
MADDE 11. — 2802 sayıh Hâkimler ve Savcılar Kanununun 41 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 41. — Hâkim ve savcı iken muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere
silah altına alınanlar, bu süre zarfında görev yerleri saklı kalmak suretiyle aylıksız izinli

12
3409

24 . 2 . 1988

sayılırlar. Askerlik hizmetini tamamlayıp göreve dönmek isteyenler, terhislerinden iti
baren otuz gün içinde Adalet Bakanlığına başvurmak, Adalet Bakanlığı da bu başvurma
tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadır.
Yukarıdaki fıkrada gösterilen süre geçtikten sonra başvuranlar, görevden çekilmiş
sayılarak haklarında 40 ıncı madde hükümleri uygulanır.
Askerlik hizmetinde geçirilen süreler kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde
değerlendirilir.
MADDE 12. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci madde
sinin (A) bendinin 29.11.1984 tarihli ve 243 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin
4 üncü maddesi ile değişik 5 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut
affa uğramış olsalar büe Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, ir
tikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçı
lığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satanlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açı
ğa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
MADDE 13. — 2802 sayıh Hâkimler ve Savcdar Kanununun 10 uncu maddesinin
ikinci fıkrası, 19 uncu maddesinin (c) bendi ve 49 uncu maddesinin son fıkrası ile 657 sa
ydı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldı
rılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Halen görevde bulunan hâkim, savcı ve hâkim adayları
nın diğer kamu kurumlarında kadro, maaş ve derece yönünden iktisap ettikleri hizmet
süreleri geçmişe yönelik malî bir hak doğurmamak ve hâkimlik ve savcdık kıdemin
den sayılmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın değerlendirilerek derece ve kade
meleri tespit edilir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Halen görevde bulunan hâkim ve savcıların evvelce hâkim
adaylığında geçen iki yıldan fazla süreleri, geçmişe yönelik bir hak doğurmamak kay
dıyla kadro şartı aranmaksızın değerlendirilerek derece ve kademeleri tespit edilir.
GEÇİCİ MADDE 3. <— Hakim ve savcı adayları eğitim merkezî tesisleri, alınan
tüm adaylara hizmet verebilecek şekilde ikmal edilinceye kadar, 7 nci maddeye göre
atanmış olan adayların eğitim merkezine kabulleri, eğitim merkezinin kapasitesi göz
önünde tutularak Adalet Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dairesinde yapılır.
GEÇİCİ MADDE 4. — Halen görevde bulunan hâkim ve savcıların, hâkim aday
lığına başlamadan önce, mahkemeler nezdinde yaptıktan avukatlık stajının tamamı üe
serbest avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi geçmişe yönelik bir malî hak doğurma
mak kaydıyla, kadro şartı aranmaksızın değerlendirilerek derece ve kademeleri tespit
edilir.
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GEÇİCİ MADDE 5. — 12-3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ve 9.4.1987 Ta
rihli ve 3347 Sayılı, 12.3.1986 Tarih ve 3268 Sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve .{Ku
ruluşlarının Teşkilatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunları ile Bakanlar
Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 6.6.1985 Tarihli ve
3221 Sayılı, 24.2.1983 Tarihli ve 2802 Sayılı, 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunlar
için adı geçen yetki kanunları ile verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU K A N U N A AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt
1
2
3

Birleşim
13
22
26

Sayfa
558
384
96:112

I - Gerekçeli 11 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı
Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Adalet Komisyonu görüşmüş
tür.
IIT - Esas N o . : 1/146.

