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GENEL GEREKÇE
Anayasamızda yargı, genel ve esas ilke olarak kabul olunmuş ve yargı yetkisinin, Türk Milleti adına ba
ğımsız mahkemelerce kullanılacağı ifade edilmiştir.
Anayasanın kabul ettiği temel ilkelerden birisi d© yargı görevinin bağımsızlığıdır. Diğer taraftan yargı
görevinin bağımsızlığını sağlayacak unsurların başında da hâkimlik teminatı gelmektedir, fyi bir adalet, ba
ğımsız hâkimlere ihtiyaç gösterir. Hâkimlerin bağımsız olmaları ise teminata kavuşmalarıyla m'ümkündür.
Yargı organlarının kuruluşu, yetkileri, hâkimlerin özlük işleri bu temel prensiplerden hareket edilerek dü
zenlenmelidir.
Buna karşıhk 20.7.1961 tarihli Resimi Gazete'de yayınlanan 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
öngördüğü Yüksek Hâkimler Kurulu ve daha sonra yapılan Anayasa değişikliği ile kurulması öngörülen Yük
sek Savcılar Kurullunun ayrı ayrı oluişturuılması; kaynakları, yükselmeleri ve bir ölçüde görevleri aynı olan
hâkim ve savcılar arasında geniş bir ayrıcalığa yol açmış, değişik kurul ve •denetim organlarına bağlanmaları
büyük sakıncalar yaratmıştır.
Hâkimlik ve savcılık meslekleri ve bu mesleklerde geçirilen süreler, stnıf ve dereceler yönünden eşit olma
sına rağmen yirmi yılı aşkın uygulama, kurulların özlük işlerinde değişik ilke kararlan aldıklarını, bir sınıf
tan diğer sınıfa geçmede biçimsel zorluklara yol açtıklarını böylece hâkimlerle Cumhuriyet savcıları arasın
daki dengenin bozulduğunu açık bir biçimde göstermiş ve sonuç olarak yargı hizmetlerinin istenilen düzeyde
gerçekleşememesine neden olmuştur,
Hamgi yargı kuruluşunda olursa olsun yargı görevini yerine getiren hâkim ve savcıların bütün özlük işle
rinde birliği ve beraberliği sağlayacak ayrıcalığı ve eşil'sizliği orta'dan kaldıracak, aynı ilkeler doğrultusunda
uygulama yapacak bağımsız bir kurulun oluşturulması blüyük bir zaruret olarak ortaya çıkmış/tır.
Hazırlanan bu Tasarıda, Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurullarına ait görev ve yetkilerin birleş
tirilmesi ve buna ilâveten idari yargıda görevli meslek mensuplarının da özlük işleri bakımından oluşturulan
bu kurula bağlanması yoluna gidilmiştir.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu maddede amaç ve kapsam düzenletilmiş ve Kanunun; Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık
Mahkemesi üyelerinin seçimi ile Adalet Mahkemesi hâkim ve Cumhuriyet savcıdan ile idari yangıda görevli
hâkim ve savcıların özlük işleri, mahkemelerin bağım sizliği ve hâkimlik teminatı esaslarına göre düzenlendiği
belirtilmiştir.
Tüm bu görevleri yerine getirmekle yetkili bulunan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yukarıda da işa
ret edildiği gibi görevlerini yerine getirirken, mahkemelerin bağımsızlığını ve hâkimlik töminatı esasilarını göz
önünde bulunduracaktır.
Madde 2. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; Adalet
mahkem'elendıen seçilen üyelerden oluşmaktadır.

Bakanının başkanlığında

çoğunluğu

yüksek

Devlet Başkanı, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarının kendi daire başkan ve üyeleri arasından göste
receği üç misli aday arasından ikişer asıl, ikişer yedek üye seçecek ayrıca Kurula Adalet Bakanlığı Müsteşarı
ve Özlük İşleri Genel Müdürü de katılacaktır..
Madde 3. — Adli ve idari yargı mercilerinde görev alacak meslek mensuplarının tüm özlük işlerini yürü
tecek olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bağımsız olduğu bu maddede belirtilmiş ve hiçbir organ,
makam, merci veya kişinin bu Kurula ve üyelerine görevleriyle ilgili işlerde emir veya taîimat veremeyeceği,
telkin ve tavsiyede bulunamayacağı hükmü getirilmiştir.
Esasen 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanununun 3 ncü maddesinde de tasarı
da yer alan bu maddeye uygun bir hüküm bulunmaktadır. Düzenlemede ayrıca sadece Kurula değil üyelerine
de görevleriyle ilgili işlerde emir ve talimat verilemeyeceği, telkin ve tavsiyede bulunulamayacağı belirtilmiştir.
Madde 4. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun;
Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerini seçeceği, bir mahkemenin veya bir hâkimin kad
rosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevre slinin değiş'tirilmesi konusunda karar vereceği; Adalet
Mahkemeleri ile idari yargıda görevli meslek mensuplarının mesleğe kabul, atama ve nakletme, geçici yetki
verme, her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayrılma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler
hakkında karar verme, disiplin cezası, görevden uzaklaştırma gibi işlemleri yapacağı belirtilmiştir.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilen bu görevler, Anayasanın 137 ve 144 ncü maddelerinde
yer alan Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurullarına verilen görevlerdir. Bu hususlar, 45 sayılı Kanu
nun 2, 29 - 33 ve 73 ncü maddeleri ile Danıştay Ka nunundan istifade edilmek suretiyle düzenlenmiştir. Ay
rıca yargıda birlik sağlanmasına dair genel amaç doğ rultüsunda Danıştay ile Uyuşmazlık Mahkemesi üyele
rinin seçimi de bu Kurula verilmişltir.
IMadde 5. — Üyelerin seçimi ile ilgili düzenleme yapılırken Askeri Yargıtay Kanununun 12 nci madde
si esas alınmış ve 45 sayılı Kanunun 5 nci, 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 32 nci ve 521 sayılı Danıştay
Kanununun 9 ncu maddelerindeki esaslar gözönünde bulundurulmak suretiyle düzenleme yoluna gidilmiştir.
'Buna göre Devlet Başkanı, iki asıl, iki yedek üyeyi Yargıtay Genel Kurulunun kendi Başkan ve üyeleri
arasından, iki asıl, iki yedek üyeyi de Danıştay Genel Kurulunun Dava Daireleri Başkan ve üyeleri arasın
dan, gösterecekleri üçer kat aday arasından seçecektir.
'Madde 6. — Seçim usulünü düzenleyen bu maddede Yargıtay Genel Kurulu ile, Danıştay Genel Kurul
larında diğer seçimler için öngörülen usuller gözönünde tutulmuştur.
Devlet Başkanı, listenin sunuluşu tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yeni üyeleri seçecek ve bu üyele
rin adları Resmi Gazetede yayınlanacak ve kendilerine de sonuç duyurulacaktır.
IMadde 7. — Hâkimler ve Savcılar Kurulunda asıl ve yedek üyelerin görev süreleri dört yıl olarak belir
lenmiştir. Bu süre 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 32 ve 33 ncü maddelerinde Birinci Başkan, Başkan Vekili
ve Daire Başkanları için kabul edilen süredir. Süresi bitenlerin yeniden seçilmeleri mümkündür.
Milli GüVenük Konseyi
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Kurulda görevlerin kesintisiz sürdürülmesini temin için görev süresi bitecek olanların durumları dört ay
önce Yargıtay veya Danıştay Başkanlığına bindirilmekte ve buradaki seçimlerin en geç, yeni Kurulun göreve
başlayacağı tarihten bir ay önce sonuçlanması sağlanmaktadır.
Normal boşalmalar dışında herhangi bir sebeple devre arası boşalmalarda bildirim bir hafta içinde ya
pılmakta ve Yüksek Mahkemelerden de buna göre yedek üye seçimi istenmektedir. Bu hadde Yüksek Mah
kemeler, dönem dışı boşalmalarda seçim işlemini bir ay içinde yerine getirecek ve seçilenlerin görevi o döne
min sonuna kadar devam edecektir.
(Madde 8. ı— Tasarının 2 nd maddesinde de belirtildiği gibi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Adalet
Balkanıı başkanlık edecektir,
Adalet Bakanı bulunmadığı zaman Başkanlık etmek üzere, Kurul, Devlet Başkanınca seçilmiş asıl üyeler
arasından gizli oyla ve sallt çoğunlukla bir Başkan Vekili seçecektir.
Adalet Bakanı ve Başkan Vekilinin bulunmadığı hallerde de Kurula Devlet Başkanınca seçilmiş asıl üyeler
den kıdemlisi Başkanlık edecektir.
Kıdem tespitinde, Yüksek Mahkeme Üyeliğine seçilme tarihi esas alınarak saptanacak, bu halde de eşitlik
halinde yaş esas alınacaktır.
Madde 9. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 5 nci maddesinde Yargıtayı temsil görevi Birinci Başkaaa
verilmiştir.
Bu ve buna benzer hükümlerden yararlanmak su retiyle tasarının 9 ncu maddesinde, Kurulu temsil ye
Kurul adına beyanda bulunma yetkisi Başkana ait olduğu vurgulanmıştır.
Madde 10. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye tamsayısı ile yani yedi kişiyle toplanacaktır. Ye
ni bir anlayışla Kurulun her zaman tamsayı ile toplanması ve çoğunlukla karar vermesi kalbul edilmiştir. Bu
suretle Kurulun görev alanına giren işlerde yedi kişinin meseleyi incelemesi ve çoğunlukla karar vermesi be
nimsenmiştir.
Ayrıca bu maddede önemli bir ilke kararı daha getirilerek Devlet Başkanınca seçilen asıl üyelerden bo
şalma olduğu takdirde Yüksek Mahkemelerden seçilen yedek üyelerden kıdemlisi asıl üye sıfatını alarak Ku
rula katılacaktır. Bu halde boşalan üyelik için ilgili Yüksek Mahkemede yedek üyelik seçimi yapılacaktır.
Kurula asıl üyelerin yokluğunda toplantı yeter sayısının sağlanması için kıdem sırasına göre yedekleri
iştirak edecektir,
'Bakanlık Müsteşarı ve özlük İşleri Genel Müdürünün bulunmadığı veya 14 ve 15 nci maddeler uyarınca
Kurula katılamadıkları hallerde bunlara vekâlet etmekte olanlar Kurula katılacaklardır.
Üyeler kabul veya ret şeklinde oy kullanacaklar, çekinser oy kullandıkları takdirde bu ret oyu şeklinde
değerlendirilecektir,
Kurul Adalet Bakanlığında toplanacak, Kurulun işleri Adalet Bakanlığınca yürütülecektir.
Madde 11. — İdare hukukunun genel prensiplerinden biri de yapılan bir yanlışlığın geri alınmasına iliş
kindir.
IBurada da Kurul kararlarının tebliğinden it'ibaren on gün içinde Adalet Bakanı ve ilgililer, kararların bir
defa daha incelenmesini Kuruldan isteyebilecek, bu halde Kurul, eski kararını aynen benimseyebileceği gibi,
herhangi bir yanlışlığın tespiti halinde kararını değiştirebilecektir,
Madde 12. — Bu madde ile Kurul kararlarının bizzat kendisi tarafından yeniden incelenmesinden sonra
ikinci defa verilen karar üzerine, ilgililer ikinci kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde itiraz ettik
leri takdirde bu istekleri İtirazları İnceleme Kurulunda incelenerek sonuçlandırılacaktır.
İtirazları İnceleme Kuruluna Adalet Bakanı Başkanlık edecek ve Kurula sadece seçimle gelen asıl ve ye
dek üyeler katılacaktır. Bu Kurulun toplanabilmesi için Başkan hariç en az altı üyenin katılması ve kararların
en az beş üyenin çoğunluğu ile alınması şarttır.
İtiraz üzerine Verilen kararlar kesin olacaktır. Bu halde kararlar aleyhine başka bir idari ya da kazai
mercie başvurulamayacaktır.
Madde 13. — Bu madde ile bir ilke kararı getiriİ inektedir. Esasen bu ilke kararı 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanunu ile 2556 sayılı Hâkimler Kanununda mevcut bir uygulamadır. Ta
sarıyla alınan bu madde 45 sayılı Kanunun 52 nci maddesinden alınmıştır,
Milli Güvenlik Konseyi
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve itirazları inceleme Kurulu, disiplin cezalarının uygulanmasında
ve itirazların incelenmesine ilişkin kararlarında, hâkimlik ye savcılık mesleğinin şeref ve itibarını kuvvetle ko
rumak ve kamu yararını her düşüncenin üstünde tutmak ilkelerini ve ilgili hâkim ve savcının leh ve aleyhindeki
delillerin serbestçe takdirinden edinilen vicdani kanaatini esas alacaktır,
Madde 14. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yedek üyeleri de yargı görevi
yapan meslek mensupları olarak kabul edilmiş gerek Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda gerekse Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan hükümler ve 45 sayılı Kanunun 65 nci maddesi ve 353 sayılı Kanu
nun 37 nci maddesi esas alınarak, işe bakmaktan yasaklılık, bu maddemde düzenlenmiştir.
Madde 15. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri ile yedek üyelerin çekilme ve ret ko
nusu, yukarıda da açıklandığı gibi ilgili Kanun hükümlerine göre ayrı bir madde olarak düzenlenmiş ve ge
rek işe bakmaktan yasaklılık gerekse çekilme ve ret hallerinde asılların yerine yedek üyelerin ve Bakanlık mensuplarılnın yerine de vekillerinin Kurula katılacağı belirlenmiş't'ir.
Madde 16. — Kurulun görevleri, görevin önemi ve içeriği nazara alınarak aynen 45 sayılı Kanunun 35 nci
maddesinde olduğu gibi Kurulda yapılan işlerin ve bunlarla ilgili görüşmelerin gizli olduğu bdirtilmiştir.
Madde 17. — Kurul üyeleri ile Başkan Vekili hakkında, disiplin işlemleriyle görevlerinden doğan veya gö
revleri sırasında işlenen suçlar sebebiyle özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiş bu suretle
Yargıtay ve Danıştay'dan Kurula iştirak eden asıl ve yedek üyeler hakkında söz konusu yasaların Adalet
Bakanlığı Müsteşar ve özlük işleri Genel Müdürü hakkında da keza özel yasaların hükümlerinin uygulanacağı
belirtilmiştir.
Madde 18. — 45 sayılı Kanunun 29 ve 37 nci maddeleri ile Anayasanın 137 nci maddesine uygun olarak
hâ'kimlıiik ve savcılık mesleğime kabul konusunda maddle düüenlbntaiştiir.j
Madde 19. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu atama ve nakillerde uygulayacağı objektif esasları
kapsayan atama ve nakil yönetmeliiklerinıi hazırlayacak ve bu yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlayacaktır^
Atama ve nakÜl işlemleri yayınlanan 'bu yönetmeliğe uygun alarak düzenlenecek ve Adalet Bakanlığı Öz
lük işleri Genel Müdüinlüğü ilgililerin taleplerimi, sidllerini, sağlık koşullarını, ailevi durumlarını vesaJir halleri
mi tespit edecek ve hizmetin icap ve ihtiyaçlarını gözeterek kanuna, yönetmeliğe uygun olarak hazırlayacağı
kararname taslağını Kurula sunacaktır.
Kurul en geç bir ay içinlde taslağı inceleyerek, aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak bu hu
susu bir kararla bel'iriöyecektilr. Sonunda karara uygun olarak hazırlanan kararname taslağı Adalet Bakanı,
Başbakan ve Devlet Başkanının imzası ile tekemmül edecektir.
Madde 2K3(. — Yargı hizme'tli kesintisiz ve aralıksız devam eden bir hizmettir. Hizmette gecikme telafisi
imkânsız sonuçlar yaratmaktadır. Bu nedenle Kurulun toplanmadığı zamanlarda Kurulca tespit edilen prensip
lere uymak suretiyle gedikmıesilndie sakınca bulunan hallerde Adalet Bakanlığınca hâkim ve savcılara geçici yet
ki verilecek ancak bu tasarruf Kurulun ilk toplantısında incelemeye sunulacaktır.
Geçici yetki ile ilgili bu düzenleme esasen başta 45 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi olmak üzere 2556 sa
yılı Hâkimler Kanunundan aynen buraya aktarılmıştır.
Madde 21, — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135-145 nci, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 113
ncü ve 45 sayılı Yüksek HâkÜmler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanununun 53 ncü maddesinde görevden
uzaklaştırmaya iüşkün hükümler mevcuttur. Yalnız 45 sayılı Kanunun 53 ncü maddesinde bu deyim işten el
çektirme şeklinde isimlendirillmiştir,
Devlet Memurları Kanunundaki düzenleme ve deyimler ve keza yukarıda belirtilen maddelerdeki esaslar
nazara alınarak tasarıda görevden uzaklaştırmaya ilişiklin bu madde düzenlenmiştir.
Madde 22. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yukaridan beri açıklandığı gibi tüm Adalet Mahke
meleri hâkim ve Cumhuriyet savcılarıyla Danıştay meslek mensupları ve Bölge idare Mahkemesi hâkimleri
nin özlük işlerini yerine getirecektir. Bu duırum karşısında Kurulun görev vereceği sahanın genişliği karşısında
çalışmasının büyük bir bölümü mesaî saatleri dışında yerine getireceği kuşkusuzdur.
Yargıtay hizmeti kesintisiz ve aralıksız devam eden bir hizmettir. Bu nedenle Kurulun çok sık toplanacağı,
gecikmeden kararlar alacağı izahtan varestedir.
Milli Güvenlik Konseyi
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Bu şartlar altında 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Kanunun 38 nci
maddesinden yararlanarak seçimle gelen asıl ve yedek üyelerine, aıylılk ve ödeneklerin ayrı olarak her ay 400
gösterge rakamının Bütçe Kanunu ile saptanan katsayısının çarpımı ile bulunacak miktarda ödenek verilmesi
yoluna gidilmektedir,
Madde 23, — 45 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi ile 4İ473 sayılı Kanunda belirlenen yangın, yer sarsın
tısı, seylap ve heyelan gibi afetlerle savaş hali ve olağanüstü durumlarda meydana gelen zorunluluk hallerin
de uiygulanacak esaslar büMenmiş/tir.
'Madde 24. — Yuikarıdan beri açıklandığı gibi Kurulu, adalet ve idari yargıda çalışan ıneslefc mensupları
nın özlük işleri hakkında karar verecektir. Bu kararı veririken bu zamana kadar 44, 1730, 521, 2556, 2247
sayılı Kanunlarla diğer kanunların bu Kanun kapsamına giren 'konularda başka Kurul ve merci makamla
ra verdiği tüm ıgörev ve yetkiler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yerine getirilecektir.
Kurul bu görevlerini yerine getirirken çalışma usullerini iç Yönetmelikle foelMeyecektir.
Madde 25. — Bu madde ile 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanunu tüm değişJkli!k!İerİyie birlikte yürürlükten kaldırılmaktadır.
©undan ayrı olarak 44, 1730, 521, 2556, 2247 sayılı Kanunlarla diğer kanunların bu kanuna aykırı hüküm
leri yürürlükten (kaldırıllmakta'dır,
Geçidi Madde 1. — Devlet Başkanı, bu, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yedi gün içinde, Yargı
tay ve Danıştay Daire Başlkan ve üyeleri arasından ikişer asıl, ikişer yedek üyeyi alday gösterilmeden dört yıl
lık ilk dönem içlin seçecektir,
Dört yılMc ilk dönemin 'bitimine bir ay kala kurulda yapılacak ad çekime işlem'i ile bir asıl bir yedek üye
iki yıl daha görevine devam edecektir. Bu şekilde Danıştay ve Yargıtaydan seçilen üyelerin yarısı altı yıl görev
de kalacaktır^
Kurulun ilk toplantısı Adalet Bakanının duyurusu üzerine duyuru gününü izleyen ilk iş gününde, Adalet
Bakanlığımda yapılacaktır.,
Geçici Madde 2. — Yüksek Hâkimler Kurulu ile Yüksek Savcılar Kurulunun görevleri bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte sona erecektir,
Geçici Madde 3. — Görevleri sona erecek olan Yükisek Hâkümler Kurulu Başkan ve üyeleriyle Yüksek
Savcılar Kurulunun seçimle gelen üyeleri Yargıtaydiaki asli görevlerine döneceklerdik-,
Geçici Madde 4. — Yüksek Hâkimler Kurulunda görevli meslek mensupları bir ay içinde, öncelikle hiz
met gerekleri gözönünde tutularak durumlarına uygun bir göreve atanacaklardır.
IBu atama yapılıncaya kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bağlı olarak esM görevlerine devam
edeceklerdir*
Meslek mensuplarının atanması, Bakanlık merkez (teşkilâtında veya taşrada hir göreve atanmak şeklinde
(oiybilecektlir.
Geçici Madde 5. — Yüksek Hâkimler Kurulunda görevli Genel İdare, Yardımcı İdare, Sağlık Hizmetleri,
Tefenilk Hizmetler kadrolarında çalışanlar Adalet Bakanlığı merkez veya taşra teşkilâtında görevlendirilecek ve
'bu değişiklik nedeniyle ilgililerin yeniden atanmaları ge^kmeyecek'tir1
Geçici Madde 6. — Yüksek Hâkimler Kurulunda görevlilerin kadroları atandıkları yere göre merkez ve
ya taşra teşkilâtı kadrolarına ilâve edilecek, maaş ve ödenekleri ibu kadrolardan karşılanacaktır,;
GeÇici Madde 7, — Kurulun göreve başladığı tarihte, kanuna göre Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek
Savcılar Kurulu dle Danıştayın ilgili Kurullarında bulunan ve henüz karara bağlanmamış veya karara bağ
lanmış olup da kesinleşmemiş işler, Hâkümler ve Savcılar Yüksek Kurulunca incelenip karara bağlanacaktır.
Milli Güvenlik Konseyi
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Geçidi Miadde 8. — Yüksek Hâkimler Kurulu Yüksek Savcılar Kurulunda 'bulunan evrak ve dosyalar, giz
li ve açık siciller, .sorutturma evrakı ve demirbaş eşya Adalet Bakanlığına devredilecektk'j;
Devir işlemi, maiddede belirtilen yetkililer ile Adalet Bakanlığınca görevlendirilenler arasıınıda düzenlene
cek tutanaklarla yapılacaktır,
Danışifcayda ibulunan, Damşitay meslek mensuplarına ait (Başkan ve üyeler ıhariiç) gizli ve açık siciller, şah
si işlem dosyaları ve soruşturma evrakı Danıştay Başkanlığınca Adalet Bakanlığına devredilecektir.
Geçici Madde 9. — Bu Kanun gereğince çıkarılması gereken Yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en geç üç ay içinde Kurulca düzenlenip yürürlüğe konulacaktır,
Geçidi Madde 1Q, — Yüksek Malhkemelerdeki unvlan (birliğini sağlamak ve Bölge İdare Mahkemelerimin
kuıruluşu esas alınarak Danıştay Başkansözcüsü unvanı Danıştay Başsavcısı, Kanunsözcülsü unvanı Danıştay
Savcısı, Başyardımcı ve Yaridımcı unvanları da Danıştay Tetkik Hâlkimi olarak (değiştürilimüştir,
Madde 26. — Yürürlükle ilgilidir.
Madde 27. — Yürütme ile igJlidtir.
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MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanun Tasarısı havalesi gereği ilgili Ald'alet Bakanlığı temsilcilerin'in de iştiraki ile Komisyonumuzda görüşülmüştür.
Yapılan görüşme sonucu tasarının tümü müzakere edilerek benimsendikten sonra maddelerin görüşülme
sine geçilmiş ve her madde aynen benimsenmiştir.
Kanun tasarısı ve gerekçesi
rine arz olunur.

raporumuzla

birlikte Mili Güvenük Konseyi'nin yüksek talkdir ve terasiple-

Başkan
Muzaffer Başkaynak
Hâkim Tuğgeneral

Üye
İsmet ONUR
Hâkim Albay

Üye
Feridun BALATLIOĞLU
Hâkim Albay

Üye
Ersin ESEROL
Hâkim Albay

Üye
M. Tevfik ODMAN
Dz. Hâk. Ön Yüzbaşı

.
Üye
İV. Yüksel TALAYMAN
Adalet Bakanlığı
Kanunlar - Pl. Araş.
Genel Md. Başynd.

Üye
Engin DOĞU
Adalet Bakanlığı
Kanunlar - Fin. Araş.
Başmüşaviri
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HÜKÜMETIN TEKLIF!
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU TASARISI
'BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görev
Amaç ve kapsam :
MADDE 1. — Bu Kanun; Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinin seçimi ile Yargıtay
ve Danıştay üyeleri dışında kalan adlî ve idarî yangı hâkim ve savcılarının özlük işlerini, mahkemelerin bağım
sızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre, düzenler.
Kuruluş:
MADDE 2. — Hâkimler ve savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanının Başkanlığında Yargıtay ve Da
nıştay Genel Kurullarının kendi daire başkan ve üyeleri arasından göstereceği adaylardan, Devlet Başkanınca
seçilen ikişer asıl, ikişer yedek üye ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve özlük İşleri Genel Müdüründen kurulur.
I

Kurulun Bağımsızlığı:
MADDE 3. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bağımsızdır.
Görev

:

'

•

MADDE 4. — Hâkimler ve Savcılar Yüfcsiek Kurulunun görevleri şunlardır :
L Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerini seçmek.
2< Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin kadrosunun kaldırılması veya bir mahkeme
nin yarığı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerinin uygun olup olmadığına karar vermek.
3, Hâkim ve Savcıların;
a) Mesleğe kabul etme,
b) Atama ve nakletme,
c) Geçici yetki verme,
d) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma,
e) Kadro dağıtma,
f) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme,
g) DisipEn cezası verme,
ıh) Görevden uzaklaştırma,
İşlemlerini yapmak.
Bunların dışında kalan özlük işlemleri Adalet Bakanlığınca yerine getirilir.
İKİNCİ BÖLÜM,
Seçim Usulleri
Üyelerin Seçimi :
MADDE 5. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üyelerinden iki asıl, iki yedek üye Yargıtay Genel
Kurulunun kendi Daire Başkan ve üyeleri; iki asıl, iki yedek üye Danıştay Genel Kurulunun kendi Daire Baş
kan ve üyeleri arasında, seçecekleri üç kat aday içinden Devlet Başkanınca seçiliri
Seçim Usulü :
MADDE 6. — 1. Seçimler, bu kanunda yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla Yargıtay ve Danıştayın sallt çoğunlukla toplanan Genel Kurullarında yapılan diğer seçim işlerinde uygulanan usuller dairesin
de gizli oyla yapılır.
Milli Güvenlik Konseyi
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ADALET KOMİSYONU METNİ
Hâkimler ve Savalar Yüksek Kurulu Kanun Tasana

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir.,

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir,

MADDE 3. — Tasarının 3 nci maddesi aynen benimsenmiştir.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir,

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen benimsenmiştir*

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen benimsenmiştir*

Milli Güvenlik Konsöyl
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2. Seçim işleri dönemin sona ereceği tarihten bir ay önce bitirilecek şekilde, seçim gününün tesıbiti ve
Genel Kurul üyelerine duyurulması, ilgili Yüksek Mahkeme Başkanınca sağlanır.
3. Oylar, asıl ve yedek üyeler aynı oy pusulasına yazılmak suretiyle kullanılır.
4. Seçimlerin sonucu adayların aldıkları oylar belli edilmeksizin soyadı sırasına göre düzenlenecek liste
halinde Adalet Bakanlığı aracılığı ile Devlet Başkanlığına sunulur.
5. Devlet Başkam, listenin sunuluşu tarihinden itibaren onıbeş gün içerisinde yeni üyeleri seçer.
6. Devlet Başkanınca seçilenlerin adları Resmi Gazetede yayınlanır ve seçilenlere duyurulur.
Görev Süresi ve Üyeliğin Boşalması :
MADDE 7. — Seçilen asıl ve yedek üyelerin Kuruldaki görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden
seçilelbiÖir.
. Seçim yoluyla gelen asıl üyeliklerden herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde asıi üyenin menisup
olduğu yüksdk mahkemeden Seçilen yedek üyelerden kıdemlli'si, asıl üye sııfatım kazanarak Kurula katılır ve
ve kendi süresini tamamlar.
Seçilen asıl ve yedek üyelerden'görev süresi bitecek olanlar dört ay önde, bunun dışında herhangi bir se
beple boşalan üyelikler, boşalma tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Adalet Bakanı tarafından Yar
gıtay veya Danıştay Başkanlığına ya da her iki Başkanlığa bildirilir.
Görev süresi tamamlanmadan boşalan üyelikler için bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde. 6 mcı mad
de esaslarına göre aday gösterilir ve onJbeş gün içinde ı&açim yapılır. Bu şekilde seçilenler, yerine seçildikleri
üyenin görev süresi kadar hiztmet ederler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışınla Usulleri
Başkanlık :
MADDE 8. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Adalet Bakanı başkanlık eder. Kurul, Adalet Ba
kanının bulunmadığı zamanlarda ibaşkanlık etmek üzere seçimle gelen asıl üyeler arasından gizli oyla ve salt
çoğunlukla bir Başkanvekili seçer.
Adalet Bakam ve Başkanvekilinin bulunmadığı hallerde Kurula, seçimle gelen asıl üyelerden kıdemlisi
başkanllık eder. Kıdem, Yükselk Mahkeme üyeliğine seçilimle tarihi esas alınarak saptanır. Eşitlik halinde yaş
esas alınır.:
Kumlu Temsil :
MADDE 9. — Kurulu temsil ve Kurul adına beyanda bulunma yetkisi Başkana aittir.
Toplantı ve Karar Yeter Sayısı :

'

MADDE 10. — Kurul; Başkanın yokluğunda Başkanvekilinlin daveti üzerine, üye tamsayısı ile toplanır.
Yargıtay ve Danıstaya mensup asıl üyelerin Başkanlık ettiği hallerde veya yokluğunda toplantı yeter sayısı
nın sağlanması 'içlin asılları yerine, Kurula kıdem sırasına göre yedekleri iştirak eder.
Bakanlık Müsteşarı ve Özlük İşleri Genel Müdürünün kuruldaki üyelikleri asli görevleri süresince devam
eder. Bunlar bulunmadığı zaman kendilerine vekâlet etmekte olanlar Kurula katılırlar.
Kurul kararlarını salt çoğunlukla alır. Üyeler kabul veya ret şeklinde oy kullanırlar. Çekinser oy ret sayı
lır.
Kurul Adalet Bakanlığında toplanır. Kurulun işleri Adalet Bakanlığınca yürütülür.
Milli Güvenlik Konseyi
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Adalet Komisyonu Metni

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir.

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen benimsenmiştir.

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen benimsenmiştir,

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen benimsenmiştir.
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Yeniden İnceleme :
MADDE 11. — Kurul kararının tebliğinden itibaren on gün içerisinde Adalet Bakanı veya ilgililer, ka
rarın •bir defa daha incelenmesini Kuruldan isteyebilir.
ıBu halde Kurul, gerekli incelemeyi yaparak kararını verir.
İtiraz ve İtiraz Mercii :
MADDE 12. — Kurulca yeniden incelenerek verilen karara karşı ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on
gün içinde itirazda bulunabilirler.
İtiraz; Adalet Bakanının; yokluğunda Başkanvekilinin Başkanlığında seçimle gelen asıl ve yedek üyeler
den oluşan, itirazları İnceleme Kurulunca incelenerek sonuçlandırılır.
Bu Kumlun toplantılarına Başkan hariç en az beş üyenin katılması ve kararın, katılanların çoğunluğu
ile alınması şarttır.
ttüraz üzerine verilen karar kesimdir. Bu karar hakkında başka bir idari ya da kazai mercie başvurulamaz.
Takdir Yektisi :
MADDE 13. — HâkliımDer ve Savcılar Yüksek Kurulu ile İtirazları İnceleme Kurulu; Disiplin cezalarının
uygulanmasında ve itirazların incelenmesine ilişkin kararlarında; hâkimlik ve savcılığın şeref ve itibarını ko
rumak ve kamu yararını her düşüncenin üstünde tutmak ilkelerini ve igili hâkim ve savcının leh ve aleyhinde
ki delillerin serbestçe takdirinlden edinilen vicdani kanaatini esas alır.
İşe Bakamama :
MADDE 14. — Hâkimlar ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri ile yedek üyeleri:
1. İş kendisi 'ile ilgili iıse,
2. rl'lgillİDin, evlilik ıbağı kallmasa (bile karı veya kocası, nesepten veya sebepten uısüllı veya fiüruu veya otnuınAa evlalt edlinıme bağı veyahut illglilji ile araliannıdla ikindi dereceye kadar (Bu derece dahil) nesepten veya evli
lik sona erse dahi ikinci dereceye kadar (Bu derece dahüJ) sebepten oivaır hısımlığı olursa,
3. Ayını liste tanık loflıarak dinılenınıiiş, bflıirkıişlillik, hâkimllik veya savcılık 'yapmış ya ıda daha önce isin soruşturulıması de görevlendirilmiş lise*
4. llgilli lüıe aralarında bakılan lişıe esas oliam olaydan önce açılmış bir dava varsa,
Kurula katılamazlar ve herhangi bir şekilde işe bakamazJiar.
Çekilme ve Ret:

;

MADDE 15. — Hâkimilıer ve .Saivcaliaır Yüksek Kurulu Başkan, üyeleri ve yedek üyeleri işe bakamama
hallilerinde ve ilgilli ile arasımda bir hulsümet veya Itatrafısuzhklarunfl şüpheye düşürecek ömıemlli bir hallin mevcut
olması durumunda, kendililerimden (işi göırimeklten çekilecekleri gibi ıffllgülü tarafından da reit oflıumablıidıar.
Reddin, inceleme başllamadam veya ret siebebi ıdiaha sömıra meydana gelimiş ise, öğremiilımesıimıden başflıayanak onlbeş gün içlinde ve her hailde kara/r veırülırneden! onoe yapılması lazımdır.
Ret isteği, reddi (istemen üye yerine yedeğıinlin kurula katılmasıyla incelenerek sonuçlanldsrılıiır.
Kurulun toplanmasına engel olacak sayıda üye reddine ilişkin istekte bulunulamaz.
Ret 'isteği üzerine Kutruluın verdiği karartana karşıt esasla birlikte, Mraızlaırı încetame Kuruluna ıMraz odıu-j
nabilir,
Milli Güvenlik Konseyi
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Adalet Komisyonu Metni

MADDE 11. — Tasarının 11 noi maddesi aynen beniımsenmişlk.

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen benimsenmiştir^

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen benimsenmiştir.

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen benimsenmiştir.

MADDE 15, — Tasarının 15 nci

maddesi aynen benimsenmiştir.
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İşlerin Gizliliği :
MADDE 16. — Kurulda yapılan işlemler ve bunlarla

ilgili görüşmeler gizlidir.

Kurul Üyeleri Hakkında Soruşturma :
MADDE 17. — HâktimHer ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanvekili île asıl ve yedide üyeleri. haklarında
disiplin işılıemleriyle görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işlenen suçlarından dolayı, özel kanıunfllarındaki hükümler uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mesleğe Kabul, Atama, Geçidi Yetki ve Görevden Uzaldaştınna
Hâkimlik ve Savcılığa Kabul >;
MADDE 18, — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuralununı; bir kimsenin hâfcimlliğıe veya savcılığa kıalbuDüne kıarar verebilmesi, o kimsenin mesleğin gerektirdiği ve özel kjanuınlannda Ibelürtlilen şartlara sahip bulunmasına bağlıdır.
Atama ve Nakit:
Mx^DDE 19. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; Mama ve nakillerde uygulanacak objektif esasla
rı kapsay)an Atama ve Nakil Yönıetmeİıği düzenliler. Bu Yönetmelik Resmi Gazete'dle yayınlanır. Adalet
Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğü Sllgiflillerin taleplerini sidMerini ve tespit edilmiş sair hallerini, hiz
metin icap ve ihtiyacı ile birilikte inceleyerek kanuna*^ Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun olanak yap|aeağı
taslağı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunla sunar,
Bu taslak, ilgililerin gizli ve açık sliclilHierj ve diğer -evrakı ile bidükte Kurul tarafından en geç bir ay içSn-N
de incelenir, aynen veya gerekli görülen değişiklikler yapılarak karara bağlanır ve Adafet Bakanlığına tevdi
edilir.
Adalet Bakanlığı Kurul kararına uygun olarak hlaprlayacağı Kararnameyi yüksek tıasdİlke sunar.
Geçici Yetki ile Görevlendirme :
MADDE 20. — Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararını alarak; hâkim veya
savcıları hizmetin gereği olarak sürekli görev yerlerıinin dışındaki bir yargı çevresinde geçici olarak görev
lendirmeye yetkilidir.
Kendi yargı çevresi dışında geçici yetki ile görevlendirilenler, o yerde dört aydan fazla çalışltınlamazlar.
Gecikmesinde sakınca bulunan haillerde, hizmetin aksamaması için Adalet Bakanlığı kadro durumu müsait
bulunan bir yargı Çevresindeki hâkim veya savcıyı ihtiyaç duyulan başka bir yargı çevresinde görev yapmak
üzere geçici olarak yetkili kılabilir. Bu takdirde Kurul en geç üç gün •içinde toplantıya çağrıdır ve âşılleımli^
onanmasını ister. Geçici yetkili olarak görev yapan hâkim veya savcının Kurulca değiştirilmesi halinde, Ku
rulun yeit'kıili kılacağı hâkim veya savcının gidip göreve 'başlamasına kadar, önceki yetkilinin yapmış olduğu
işlemler geçerlidir.
Hâkim ve Savcıların muvafakatları ile Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilmesi, doğrudan
doğruya Adalet Bakanı tarafından Kurulun kararı olmaksızın yapılır.
Görevden Uzaklaştırma :
MADDE 21. — Hakkında soruşturma yapılan hâkim veya savcının göreve devamının, soruşturmanın sela
metine yahut yargı yetkisinin itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, geçici 'bir tedlbir olarak görevden
uzaklaştırılmasına veya soruşturmanın sonuçlanmasına kadar, geçici yetki ile bir başka yargı çevresinde gö
revlendirilmesine Kurulca karar verilebilir.
Milli Güvenlik Konseyi
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MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen benimsenmiştir.

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen benimsenmiştir.

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi

aynen benimsenmiştir.

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen benimsenmiştir.

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi

aynen benimsenmiştir.

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi

aynen benimsenmiştir.
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BESİNCİ 'BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Ödenecek Ücret :
MADDE 22. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerine, aylık ve
ödeneklerinden ayn alarak her ay 400 gösterge rakamının Bütçe Kanunu ile saptanan katsayının çarpımı ile
bulunacak miktarda ödenek verilir.
Zorunluluk Halleri :
MADDE 23. — Savaş ve olağanüstü hallerle, yangın, yer sarsıntısı, seylâp ve heyelan gibi afetler sonu
cu zomnluluk olursa, yetkili mahkemelere veya Adalet dairelerine ait dava ve işleri, diğer yerlerdeki mah
kemelere veya Adalet dairelerine geçici olarak gördürmeye Adalet Bakanlığı yetkilidir.
Uygulanacak Hükümler :
MADDE 24. — Bu Kanun kapsamına giren konularda;
1. Hâkimler ve «savcılar hakkında, özel kanunlarının bu kanuna aykırı olmayan hükümleri, Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunca uygulanır.
2. 44 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 1730 Saylıı Yar
gıtay Kanunu, 521 Sayılı Danıştay Kanunu, 2556 Sayılı Hâkimler Kanunu, 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mah
kemesinin Kuruluş ve işleyişi Hakkında Kanun ve diğer kanunlarla başka kurul, merdi ve makamlara veri
len. tüm görev ve yetkiler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yerine getirilir.
3. Kurul görevlerini yerine getirirken uygulayacağı işleri ve çalışma usullerini tç Yönetmelikle düzen
ler. İç Yönetmelik ve Kurulca gerekli görülen kararlar Resrrai Gazetede yayımlanır.
Kaldırılan Hükümler:
MADDE 25. — 22.4.1962 tarihli 45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanunu ile ek
ve değiışilklMeri;
44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun, 1730 sayılı Yargıtay
Kanununun, 521 sayılı Danıştay Kanununun, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun,, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mah
kemesi Kuruluş ve işleyişi Hakkımda Kanunun ve diğer kanunların, bu Kanuna aykırı hükümleri,
Yürürlükten kandırılmıştır.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Başkanı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen onlbeş gün içinde
Yargıtay ve Danıştay Daire Başkan ve üyeleri arasından ikişer asıl, ikişer yedek üyeyi, aday gösterilmeden dört
yıllık ilk dönem için seçer. Seçilenlerin adları Resmi Gazetede yayımlanır ve seçilenlere duyurulur.
Şu kadar ki, dört yılın tjiıtimine bir ay kala Kurulda yapılacak ad çekme ile belirlenecek Yargıtay ve Danrştaydan birer asıl, birer yedek üye iki yıl daha görevlerine devam ederler,
Adalet Bakanının daveti .üzerine Kurul, duyuru gününü izleyen ilk işgününde Adalet Bakanlığında göreve
başlar.
GEÇİCİ MADDE 2. — 45 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kuruknuşş olan, Yüksek Hâkimler Kurulu
ile Yüksek Savcılar Kurulunun görevleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun gereğince görevleri sona erecek olan Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan
ve üyeleriyle Yüksek Savcılar Kurulunun seçimle gelen üyeleri Yargıtay'daki asli görevlerine dönerler.
Mflli Güven» Konseyi
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MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi

aynen benimsenmiştir.

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen benimsenmiştir,

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen benimsenmiştir.

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi

aynen benimsenmiştir.

GEÇÎCt MADDE 1!. — Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir.

GEÇlCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir.
GEÇÎCt MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir.

MMi Güvenlik Konseyi
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GEÇİCİ MADDE 4. — Yüksek Hâkimler Kurulunun Genel Sekreteri, Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanı,
Müfettiş Hâkimleri, tetkik hâkimleri; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, hizmet
gerekleri de gözönünde tutularak durumlarına uygun bir giöreve atanırlar. Bu atama yapılıncaya kadar, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bağlı olarak eski görevlerine devam ederler.
GEÇİCİ MADDE 5. — Yüksek Hâkimler Kurulun da görevli hâkimlik ve savcılık dışında kalan personel
Adalet Bakanlığı teşkilâtında görevlendirilir.
GEÇİCİ MADDE 6. — Yüksek Hâkimler Kurulunda görevli hâkimlik sınıfında bulunanlarla, bunlar dı
şında kalanların kadroları, Adalet Bakanlığı merkez veya taşra teşkilâtı kadrolarına daıhil edilir, maaş ve
ödenekleri bu kadrolardan ödenir*
OEÇlCt MADDE 7. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun göreve başladığı tarihte, bu Kurulun
görevine giren konularda; Kanuna göre Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulu ile Danıştay il
gili kurulunun görevlerine giren ve henüz karara bağlanmamış veya bağlanmış olup da kesinleşmemiş bulu
nan ve dava konu'su yapılmamış işler, bu Kanun hükümleri dairesinde Hâkimler ve Savcılar Yükseik Kurulunca
incelenerek karara bağlanır.
GEÇİCİ MADDE 8. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun göreye başlaması ile Yüksek Hâkimler Ku
rulunda bulunan evrak ve dosyalar, gizli ve açık siciller, soruşturma evrakı ve demirbaş eşya Adalet Bakanlığına
devredilir,
Devir işlemi; Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Sekreteri, Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanı, Genel Ku
rulda ve bölümlerde görevli en kıdemli tetkik hâkimleri ile Adalet Bakanlığınca görevlendirilenler arasında dü
zenlenecek tutanaklarla yapılır.
Danıştayda bulunan, Danıştay meslek mensuplarına ait (Başkan ve üyeler hariç) gizli ve açık siciller, şahsi
işlem dosyaları ve soruşturma evrakı, Danıştay Başkanlığınca Adalet Bakanlığına devredilir.
GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanun gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca çıkarılması gereken
yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç ilki ay içerisinde yürürlüğe konulur.
GEÇİCİ MADDE 10. — 521 sayılı Danıştay Kanunumda yer alan Başkanunsözcüsü unvanı Danıştay Baş
savcısı, Kanunsözoüsü unvanı Danıştay Savcısı, Başyardımcı ve yardımcı unvanları, Danıştay Tetkik Hâkimi
olarak değiştirilmiştir.
Yürürlük :
MADDE 26. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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GEÇİCİ MADDE 4, — Tasarının geçici 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir.

GEÇtCt MADDE 5. — Tasarının geçici 5 nci maddesi aynen benimsenmiştir.
GEÇtCt MADDE 6. — Tasarının geçici 6 ncı maddesi aynen benimsenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7. — Tasarının geçici 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir.

GEÇtCt MADDE 8. — Tasarının geçici 8 nci maddesi aynen benimsenmiştir.

GEÇÎCt MADDE 9. — Tasarının geçici 9 ncu maddesi aynen benimsenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 10. — Tasarının geçici 10 ncu maddesi ayıien benimsenmiştir.

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen benimsenmliıştlir.
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Hükümetin Teklifi
Yürütme :
MADDE 27. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12 . 5 . 1981
Başbakan
B. Ulusu

Devlet Bak. - Başbakan Yrd.
Z. Baykara

Devlet Bak. - Başbakan Yrd,
T. Özal

Devlet Bakanı
Prof. Dr. İ. Öztrak

Devlet Bakam
M. Özgüneş

Devlet Bakanı
Prof. Dr. M. N. Özdas

Adalet Bakanı
C. Menteş

Milli Savunma Bakanı V.
Z. Baykara

İçişleri Bakanı
S. Çetiner

Dışişleri Bakanı V.
Prof. Dr. 1. Öztrak

Maliye Bakanı
K. Erdem

Milli Eğitim Bakanı
H. Sağlam

Bayındırlık Bakanı
Dr. T. Önalp

Ticaret Bakanı V.
S, Bingöl

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı V.
Ş. Tüten

Gümrük ve Tekel Bakanı
R. Baturalp

Ulaştırma Bakanı
N. Özgür

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Bakanı V.
/. Evliyaoğlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Ş. Kocatopçu

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
S. Bingöl

Turizm ve Tanıtma Bakanı
/. Evliyaoğlu

İmar ve İskân Bakanı
Dr. Ş. Tüten

Köy İşleri ve Koop. Bakam
M. R. Güney

Gençlik ve Spor Bakanı
V. Özgül

Sosyal Güvenlik Bakam
S. Side

Kültür Bakanı
C Baban
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MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen benimsenmiştir.
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