DANIġTAY KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN
2575 SAYILI DANIġTAY KANUNU
GENEL KURUL METNĠ

MEVCUT KANUN METNĠ

ÇERÇEVE 1
Üye seçimi
Üye seçimi
Madde 9 – 1. Danıştayda boşalan üyeliklerin dörtte üçü idari yargı Madde 9 – 1. Danıştayda boşalan üyeliklerin dörtte üçü idari yargı
hakim ve savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilir. hakim ve savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilir.
2. İdari yargı hakim ve savcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek 2. İdari yargı hakim ve savcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca; diğer görevlerde bulunanlar ise, Cumhurbaşkanınca Kurulunca; diğer görevlerde bulunanlar ise, Cumhurbaşkanınca
Danıştay üyeliğine seçilirler.
Danıştay üyeliğine seçilirler.
3. DanıĢtay üyeleri on iki yıl için seçilir. Bir kimse iki defa DanıĢtay
üyesi seçilemez.
4. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından DanıĢtay
üyeliğine seçilip görev süresi sona erenler, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu ilgili dairesi tarafından, idari yargıda sınıf ve
derecelerine uygun bir göreve atanır.
5. CumhurbaĢkanı tarafından DanıĢtay üyeliğine seçilip idari
yargıda bir göreve atanmak isteyenler, görev sürelerinin
bitiminden bir ay öncesine kadar, idari yargıda bir göreve
atanmak için talepte bulunur. Talepte bulunanlar Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu ilgili dairesi tarafından idari yargıda sınıf
ve derecelerine uygun bir göreve atanır. Talepte bulunmayanlar,
baĢka bir göreve atanmak üzere DanıĢtay BaĢkanlığı tarafından
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BaĢbakanlığa bildirilir.
6. Görevi sona eren üyelerin DanıĢtayla iliĢkileri kesilir; ancak
atamaları gerçekleĢinceye kadar, özlük hakları DanıĢtay
tarafından karĢılanmaya devam olunur.
3.(DeğiĢik: 27/6/2013-6494/5 md.) Danıştayda boşalan üye sayısı
dördü bulunca, dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten itibaren en geç üç
gün içinde durum Danıştay Başkanlığınca, boşalan üyeliklerin idare
veya vergi dairesi üyeliği olduğu da belirtilmek suretiyle, Başbakanlığa
ve Adalet Bakanlığına duyurulur.
4. Cumhurbaşkanı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu
duyurudan sonra en geç iki ay içinde seçim yapılır.

7. (DeğiĢik: 27/6/2013-6494/5 md.) Danıştayda boşalan üye sayısı
dördü bulunca, dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten itibaren en geç üç
gün içinde durum Danıştay Başkanlığınca, boşalan üyeliklerin idare
veya vergi dairesi üyeliği olduğu da belirtilmek suretiyle, Başbakanlığa
ve Adalet Bakanlığına duyurulur.
8. Cumhurbaşkanı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu
duyurudan sonra en geç iki ay içinde seçim yapılır.

ÇERÇEVE 2
DanıĢtay BaĢkanı, BaĢsavcısı, BaĢkanvekilleri ve Daire DanıĢtay BaĢkanı, BaĢsavcısı, BaĢkanvekilleri ve Daire
BaĢkanlarının nitelikleri, seçimleri ve görev süreleri
BaĢkanlarının nitelikleri, seçimleri ve görev süreleri
Madde 10 – 1.Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire Madde 10 – 1.Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire
başkanları kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tam başkanları kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile seçilirler.
sayısının salt çoğunluğu ile seçilirler.
2. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için dört yıl, 2. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için altı yıl,
başkanvekili ve daire başkanı seçilebilmek için üç yıl süre ile Danıştay başkanvekili ve daire başkanı seçilebilmek için üç yıl süre ile Danıştay
üyeliği yapmış olmak zorunludur.
üyeliği yapmış olmak zorunludur.
3. (Mülga: 22/3/1990 - 3619/12 md.)
3. (Mülga: 22/3/1990 - 3619/12 md.)
4. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanlarının 4. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanlarının
görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler, yeniden görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler, yeniden
seçilemeyenler ile seçime girmeyenler veya süreleri dolmadan bu
seçilemeyenler ile seçime girmeyenler veya süreleri dolmadan bu
görevlerden çekilenler Danıştay üyeliği görevlerine devam ederler.
görevlerden çekilenler Danıştay üyeliği görevlerine devam ederler.
5. Seçim, görev sürelerinin biteceği tarihten onbeş gün önce veya diğer 5. Seçim, görev sürelerinin biteceği tarihten onbeş gün önce veya diğer
sebeplerle boşalma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. sebeplerle boşalma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır.
Çalışmaya ara verme süresi bu sürenin hesabında nazara alınmaz.
Çalışmaya ara verme süresi bu sürenin hesabında nazara alınmaz.
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6. Seçime katılmak isteyenler seçim gününden önce Danıştay
Başkanlığına yazı ile başvurabilecekleri gibi, toplantıda oylamaya
başlanmadan önce sözlü olarak da istekte bulunabilirler veya teklif
edilebilirler.
7. Seçim gizli oyla yapılır. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim
üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü
oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden aday gösterilerek
tekrarlanır. Şu kadar ki, bundan sonraki üç oylamada sonuç alınamazsa
dördüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.
8. (Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)

6. Seçime katılmak isteyenler seçim gününden önce Danıştay
Başkanlığına yazı ile başvurabilecekleri gibi, toplantıda oylamaya
başlanmadan önce sözlü olarak da istekte bulunabilirler veya teklif
edilebilirler.
7. Seçim gizli oyla yapılır. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim
üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü
oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden aday gösterilerek
tekrarlanır. Şu kadar ki, bundan sonraki üç oylamada sonuç alınamazsa
dördüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.
8. (Mülga: 9/2/2011-6110/14 md.)

ÇERÇEVE 3
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Daire ve Kurullar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Daire ve Kurullar

Daireler
Daireler
Madde 13 – 1. (Değişik: 9/2/2011-6110/1 md.) Danıştay; on beĢi dava, Madde 13 – 1. (Değişik: 9/2/2011-6110/1 md.) Danıştay; dokuzu
ikisi idari daire olmak üzere on yedi daireden oluşur.
dava, biri idari daire olmak üzere on daireden oluşur.
2. (Değişik: 9/2/2011-6110/1 md.) Her dairede bir başkan ile yeteri
kadar üye bulunur. Heyetler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla
toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Üye sayısının yeterli olması
halinde birden fazla heyet oluşturulabilir. Bu durumda, oluşturulan
diğer heyetlere, heyette yer alan en kıdemli üye başkanlık eder.
Müzakereler gizli yapılır.
3. Dairelerde yeteri kadar tetkik hakimi bulunur.
4. Her dairede, ayrıca bir yazı işleri müdürünün yönetimi altında bir
kalem bulunur. Kalem, yazı ve tebliğ işlerini yürütür.

2. (Değişik: 9/2/2011-6110/1 md.) Her dairede bir başkan ile yeteri
kadar üye bulunur. Heyetler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla
toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Üye sayısının yeterli olması
halinde birden fazla heyet oluşturulabilir. Bu durumda, oluşturulan
diğer heyetlere, heyette yer alan en kıdemli üye başkanlık eder.
Müzakereler gizli yapılır.
3. Dairelerde yeteri kadar tetkik hakimi bulunur.
4. Her dairede, ayrıca bir yazı işleri müdürünün yönetimi altında bir
kalem bulunur. Kalem, yazı ve tebliğ işlerini yürütür.

ÇERÇEVE 4
Ġdari iĢler kurulu
Ġdari iĢler kurulu
Madde 16 – 1. (Değişik: 2/12/2014 – 6572/11 md.) İdari İşler Kurulu, Madde 16 – 1. (DeğiĢik: 2/6/2004 – 5183/2 md.) İdari İşler Kurulu,
idari dairelerin başkanları ile her takvim yılı başında Başkanlık idari daire başkanı ile her takvim yılı başında Başkanlık Kurulunca
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Kurulunca her idari daireden seçilecek bir üye ve her dava dairesinden
seçilecek bir baĢkan veya üyeden oluşur. Kurulun seçimle belirlenen
üyeliklerinde boşalma olması hâlinde Başkanlık Kurulunca otuz gün
içinde seçim yapılır.
2. Bu Kurula Danıştay Başkanı veya başkanvekillerinden biri başkanlık
eder.
3. Toplanma ve görüşme yeter sayısı onbeĢtir.
4. Memurların yargılanması ile ilgili işlerin görüşülmesinde,
incelenmekte olan kararı veren daire başkan ve üyeleri toplantıya
katılamazlar. (Mülga son cümle: 2/12/2014 – 6572/11 md.)

idari daireden seçilecek iki üye ve her dava dairesi baĢkan veya
üyeleri arasından seçilecek bir üyeden oluşur. Kurulun seçimle
belirlenen üyeliklerinde boşalma olması halinde Başkanlık Kurulunca
otuz gün içinde seçim yapılır.
2. Bu Kurula Danıştay Başkanı veya başkanvekillerinden biri başkanlık
eder.
3. Toplanma ve görüşme yeter sayısı dokuzdur.
4. Memurların yargılanması ile ilgili işlerin görüşülmesinde,
incelenmekte olan kararı veren daire başkan ve üyeleri toplantıya
katılamazlar. (Mülga son cümle: 2/12/2014 – 6572/11 md.) Bu
toplantılarda toplanma ve görüĢme yeter sayısı yedidir.
5. Kararlar oyçokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın 5. Kararlar oyçokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
6. İdari İşler Kuruluna yeteri kadar tetkik hakimi ve memur verilir.
6. İdari İşler Kuruluna yeteri kadar tetkik hakimi ve memur verilir.
ÇERÇEVE 5
Ġdari ve vergi dava daireleri kurulları
Ġdari ve vergi dava daireleri kurulları
Madde 17-(DeğiĢik: 2/6/2004-5183/3 md.)
Madde 17-(DeğiĢik: 2/6/2004-5183/3 md.)
1. (DeğiĢik: 2/12/2014-6572/12 md.) İdari Dava Daireleri Kurulu, idari 1. (DeğiĢik: 2/12/2014-6572/12 md.) İdari Dava Daireleri Kurulu, idari
dava dairelerinin başkanları ile her idari dava dairesinden iki yıl için dava dairelerinin başkanları ile her idari dava dairesinden iki yıl için
Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen iki asıl ve iki yedek Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen iki asıl ve iki yedek
üyeden; Vergi Dava Daireleri Kurulu ise vergi dava dairelerinin üyeden; Vergi Dava Daireleri Kurulu ise vergi dava dairelerinin
başkanları ile her vergi dava dairesinden iki yıl için Başkanlık Kurulu başkanları ile her vergi dava dairesinden iki yıl için Başkanlık Kurulu
tarafından görevlendirilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. İki yıllık tarafından görevlendirilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. İki yıllık
süre sonunda Başkanlık Kurulunca, her iki kuruldaki üyelerin yarısı iki süre sonunda Başkanlık Kurulunca, her iki kuruldaki üyelerin yarısı iki
yıl süreyle yeniden görevlendirilirken, diğer yarısı kurullarda daha yıl süreyle yeniden görevlendirilirken, diğer yarısı kurullarda daha
önce görevlendirilmeyen üyeler arasından yenilenir. Kurullarda önce görevlendirilmeyen üyeler arasından yenilenir. Kurullarda
görevlendirilen asıl üyeler, üst üste en fazla iki dönem görevlendirilen asıl üyeler, üst üste en fazla iki dönem
görevlendirilebilir. Asıl üyenin görevini geçici olarak yerine görevlendirilebilir. Asıl üyenin görevini geçici olarak yerine
getirememesi durumunda ilgili daireden, zorunlu hallerde diğer getirememesi durumunda ilgili daireden, zorunlu hallerde diğer
dairelerden görevlendirilen yedek üye kurul toplantılarına katılır. dairelerden görevlendirilen yedek üye kurul toplantılarına katılır.
Kurulların asıl veya yedek üyeliklerinde boşalma olması hâlinde Kurulların asıl veya yedek üyeliklerinde boşalma olması hâlinde
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Başkanlık Kurulu tarafından yedi gün içinde, kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilir.
2. Dava daireleri kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri;
bunların yokluğunda daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder.
3. (DeğiĢik: 9/2/2011-6110/2 md.) Toplantı ve görüşme yeter sayısı
İdari Dava Daireleri Kurulu için yirmi beĢ, Vergi Dava Daireleri
Kurulu için ise onüçtür. İdari dava daireleri ile vergi dava dairelerinin
ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz
yoluyla incelenmesinde ve iki dava dairesinin birlikte yapacağı
toplantıda verilen kararların incelenmesinde, bu dairelerde karara
katılmış olanlar idari ve vergi dava daireleri kurullarında bulunamazlar.
4. Bu toplantılarda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye
kurula katılamaz.
5. Bu kurullarda kararlar oyçokluğu ile verilir.
6. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi verilir. Ayrıca bir yazı işleri
müdürlüğü bulunur.

Başkanlık Kurulu tarafından yedi gün içinde, kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilir.
2. Dava daireleri kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri;
bunların yokluğunda daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder.
3. (DeğiĢik: 9/2/2011-6110/2 md.) Toplantı ve görüşme yeter sayısı
İdari Dava Daireleri Kurulu için on beĢ, Vergi Dava Daireleri Kurulu
için ise on birdir. İdari dava daireleri ile vergi dava dairelerinin ilk
derece mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz
yoluyla incelenmesinde ve iki dava dairesinin birlikte yapacağı
toplantıda verilen kararların incelenmesinde, bu dairelerde karara
katılmış olanlar idari ve vergi dava daireleri kurullarında bulunamazlar.
4. Bu toplantılarda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye
kurula katılamaz.
5. Bu kurullarda kararlar oyçokluğu ile verilir.
6. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi verilir. Ayrıca bir yazı işleri
müdürlüğü bulunur.

ÇERÇEVE 6
DanıĢtayın görevleri
DanıĢtayın görevleri
Madde 23 – Danıştay:
Madde 23 – Danıştay:
a) (Değişik: 22/3/1990 - 3619/3 md.) İdare Mahkemeleri ile vergi a) (Değişik: 22/3/1990 - 3619/3 md.) İdare Mahkemeleri ile vergi
mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak
Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini
inceler ve karara bağlar.
inceler ve karara bağlar. DanıĢtayın temyiz mercii olarak görevi, bir
hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlıĢ uygulanması Ģeklinde
ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır.
b) Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi
olarak karara bağlar.
c) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve
teklifleri hakkında görüşünü bildirir.
d) (Değişik:18/12/1999-4492/1 md.)Tüzük tasarılarını inceler; kamu

b) Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak
karara bağlar.
c) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve
teklifleri hakkında görüşünü bildirir.
d) (Değişik:18/12/1999-4492/1 md.)Tüzük tasarılarını inceler; kamu
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hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında
düşüncesini bildirir
e) Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler
hakkında görüşünü bildirir.
f) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.

hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında
düşüncesini bildirir
e) Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler
hakkında görüşünü bildirir.
f) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.

ÇERÇEVE 7
Ġdari uyuĢmazlık ve davalarda görev
Ġdari uyuĢmazlık ve davalarda görev
Madde 26 – (DeğiĢik : 2/6/2000 - 4575/3 md.)
Madde 26 – (DeğiĢik : 2/6/2000 - 4575/3 md.)
(DeğiĢik birinci fıkra : 9/2/2011-6110/3 md.) İdari uyuşmazlıklar ve (DeğiĢik birinci fıkra : 9/2/2011-6110/3 md.) İdari uyuşmazlıklar ve
davalar; İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, davalar; İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci,
Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci, Onüçüncü, On Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu daireler ile idari ve vergi dava
dördüncü, On beĢinci ve On altıncı daireler ile idari ve vergi dava daireleri kurullarında incelenir ve karara bağlanır.
daireleri kurullarında incelenir ve karara bağlanır.
(Yeniden düzenleme: 27/6/2013 – 6494/11 md.; DeğiĢik ikinci fıkra:
2/12/2014-6572/13 md.)Başkanlık Kurulu, iş yükü bakımından
zorunluluk doğması hâlinde vergi dava daireleri, idari dava daireleri
veya idari dairelerden birinin veya birkaçının görev alanını değiştirerek
bu daireleri; vergi dava dairesi, idari dava dairesi veya idari daire
olarak görevlendirebilir.
(Yeniden düzenleme: 27/6/2013 – 6494/11 md.) Görevlendirilen
dairedeki dosyaların vergi ve idari uyuşmazlıklara ilişkin görev ayrımı
gözetilerek hangi daireye ve nasıl devredileceği, görevlendirilen
daireye görevlendirildiği alan içinde hangi daire işlerinin verileceği
hususları Başkanlık Kurulu kararıyla belirlenir. Bu kararlar Resmî
Gazete’de yayımlanır ve yayımını izleyen ay başından itibaren
uygulanır.
Daire Başkanı ve üyeleri, dairenin görevlendirildiği işlere bakan dava
dairesi genel kuruluna katılır.

(Yeniden düzenleme: 27/6/2013 – 6494/11 md.; DeğiĢik ikinci fıkra:
2/12/2014-6572/13 md.)Başkanlık Kurulu, iş yükü bakımından
zorunluluk doğması hâlinde vergi dava daireleri, idari dava daireleri
veya idari dairelerden birinin veya birkaçının görev alanını değiştirerek
bu daireleri; vergi dava dairesi, idari dava dairesi veya idari daire
olarak görevlendirebilir.
(Yeniden düzenleme: 27/6/2013 – 6494/11 md.) Görevlendirilen
dairedeki dosyaların vergi ve idari uyuşmazlıklara ilişkin görev ayrımı
gözetilerek hangi daireye ve nasıl devredileceği, görevlendirilen
daireye görevlendirildiği alan içinde hangi daire işlerinin verileceği
hususları Başkanlık Kurulu kararıyla belirlenir. Bu kararlar Resmî
Gazete’de yayımlanır ve yayımını izleyen ay başından itibaren
uygulanır.
Daire Başkanı ve üyeleri, dairenin görevlendirildiği işlere bakan dava
dairesi genel kuruluna katılır.
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ÇERÇEVE 8
Ġdari iĢlerde görev
Ġdari iĢlerde görev
Madde 41 – (Değişik:2/6/2004 – 5183/11 md.) İdari işlere ilişkin idari Madde 41 – (Değişik:2/6/2004 – 5183/11 md.) İdari işlere ilişkin idari
uyuşmazlıklar ve görevler Birinci ve On yedinci daireler ile İdari İşler uyuşmazlıklar ve görevler Birinci Daire ve İdari İşler Kurulunda
Kurulunda görülür.
görülür.
ÇERÇEVE 9
Birinci ve On Yedinci dairelerin görevleri
Birinci Dairenin görevleri
Madde 42 – Birinci ve On yedinci daireler:
Madde 42 – Birinci Daire:
a) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve a) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve
tekliflerini,
tekliflerini,
b) Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını,
b) Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını,
c) (DeğiĢik:18/12/1999-4492/3 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz c) (DeğiĢik:18/12/1999-4492/3 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
şartlaşma ve sözleşmelerini,
şartlaşma ve sözleşmelerini,
d) İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan d) İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan
gönderilen uyuşmazlıkları,
gönderilen uyuşmazlıkları,
e) Kanunlarında Danıştay'dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere e) Kanunlarında Danıştay'dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere
ilişkin istekleri,
ilişkin istekleri,
f) Danıştay'ca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek f) Danıştay'ca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek
için Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlıktan gönderilecek işleri,
için Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlıktan gönderilecek işleri,
g) 6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin g) 6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin
uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları,
uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları,
h) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan h) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan
doğruya veya itiraz yoluyla Danıştay'a verilen işleri,
doğruya veya itiraz yoluyla Danıştay'a verilen işleri,
ı) Belediye Kanunu ile Danıştay'a verilip idari davaya konu olmayan ı) Belediye Kanunu ile Danıştay'a verilip idari davaya konu olmayan
işleri,
işleri,
j) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için j) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için
yapılacak teklifleri,
yapılacak teklifleri,
k) (DeğiĢik:2/6/2004 – 5183/11 md.) Memurlar ve diğer kamu k) (DeğiĢik:2/6/2004 – 5183/11 md.) Memurlar ve diğer kamu
görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek
işleri, İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.
işleri, İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.
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ÇERÇEVE 10
BaĢkanlık Kurulunun görevleri
BaĢkanlık Kurulunun görevleri
Madde 52/A– (Ek: 8/8/2011-KHK-650/8 md.; Ġptal:Anayasa Madde 52/A– (Ek: 8/8/2011-KHK-650/8 md.; Ġptal:Anayasa
Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı
Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/14 md.; DeğiĢik: Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/14 md.; DeğiĢik:
2/12/2014-6572/18 md.)
2/12/2014-6572/18 md.)
1. Başkanlık Kurulunun görevleri şunlardır:
1. Başkanlık Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz a) Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz
önünde tutarak belirlemek.
önünde tutarak belirlemek.
b) Zorunlu hâllerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek.
b) Zorunlu hâllerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek.
c) Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve c) Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve
görecekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek.
görecekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek.
d) Daireler arasında iş bölümünü belirlemek.
d) Daireler arasında iş bölümünü belirlemek.
e) Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini e) Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini
belli etmek veya bu işleri yapmak.
belli etmek veya bu işleri yapmak.
f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
2. (Ġptal:Anayasa Mahkemesi’nin 10/2/2016 tarihli ve E.: 2015/18 2. BaĢkanlık Kurulunun kararlarına karĢı ilgililerce BaĢkanlar
K.: 2016/12 sayılı Kararı ile.)
Kuruluna yedi gün içinde itiraz edilebilir. BaĢkanlar Kurulu,
BaĢkanlık Kurulu kararlarını aynen onaylayabileceği gibi
değiĢtirerek de onaylayabilir. Ġtiraz üzerine verilen kararlar kesin
olup, bu kararlar aleyhine baĢka bir yargı merciine baĢvurulamaz.
ÇERÇEVE 11
Geçici Madde 24 – (Ek: 2/7/2012-6352/48 md.)
Geçici Madde 24 – (Ek: 2/7/2012-6352/48 md.)
1. 31/12/2016 tarihine kadar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 1. 31/12/2019 tarihine kadar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun
oluşumu ve çalışma usulü hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.
oluşumu ve çalışma usulü hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.
a) İdari Dava Daireleri Kurulu, her idari dava dairesinden en az bir üye
olmak kaydıyla Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen yirmi
üyeden oluşur. Kurula, Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri,
bunların bulunmaması halinde Kurulun en kıdemli üyesi başkanlık

a) İdari Dava Daireleri Kurulu, her idari dava dairesinden en az bir üye
olmak kaydıyla Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen on dört
üyeden oluşur. Kurula, Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri,
bunların bulunmaması halinde Kurulun en kıdemli üyesi başkanlık
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eder.

eder.

b) Bu üyeler İdari Dava Daireleri Kurulunda sürekli olarak görev b) Bu üyeler İdari Dava Daireleri Kurulunda sürekli olarak görev
yaparlar. Ancak, iş durumu göz önüne alınmak suretiyle üyelerin daire yaparlar. Ancak, iş durumu göz önüne alınmak suretiyle üyelerin daire
çalışmalarına katılmalarına Genel Kurul tarafından karar verilebilir.
çalışmalarına katılmalarına Genel Kurul tarafından karar verilebilir.
c) Toplantı ve görüşme yeter sayısı onbeĢtir. Kararlar, toplantıya c) Toplantı ve görüşme yeter sayısı on birdir. Kararlar, toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır.
katılanların oy çokluğu ile alınır.
ÇERÇEVE 12
GEÇĠCĠ MADDE 27- 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
DanıĢtay üyelerinin üyelikleri sona erer. Ancak vekalet edenler
hariç olmak üzere, bu tarih itibarıyla DanıĢtay BaĢkanı, BaĢsavcısı,
baĢkanvekili ve daire baĢkanı olarak görev yapanların DanıĢtay
üyelikleri devam eder.
2. Birinci fıkra uyarınca üyelikleri sona erenlerden;
a) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilenler
arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca,
b)
CumhurbaĢkanı
tarafından
seçilenler
arasından
CumhurbaĢkanınca,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beĢ gün içinde, bu
maddenin üçüncü fıkrasındaki kadro sayısı dikkate alınmak
suretiyle DanıĢtay üyesi seçimi yapılır.
3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla DanıĢtay meslek
mensuplarının kadro sayısı yüzonaltıdır. Birinci fıkranın ikinci
cümlesi uyarınca üyelikleri devam edenler, kadro sayısında
dikkate alınır.
4. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üçüncü fıkrada
belirtilen kadro sayısını aĢan üye kadroları herhangi bir iĢleme
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gerek kalmaksızın iptal edilmiĢ sayılır.
5. Ġkinci fıkranın (a) bendi hükmü kapsamında olup DanıĢtay
üyeliğine seçilmeyenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilgili
dairesi tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
on gün içinde idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve
atanır.
6. Ġkinci fıkranın (b) bendi hükmü kapsamında olup DanıĢtay
üyeliğine seçilmeyenlerden, ikinci fıkra uyarınca yapılan seçim
tarihinden itibaren beĢ gün içinde idari yargıda bir göreve
atanmak için talepte bulunanlar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu ilgili dairesi tarafından takip eden beĢ gün içinde idari
yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır. Talepte
bulunmayanlar ise baĢka bir göreve atanmak üzere BaĢbakanlığa
bildirilir.
7. Altıncı fıkranın son cümlesi uyarınca atananlar, DanıĢtay
üyelerine sağlanan her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminatlar ile
diğer mali ve sosyal hakları almaya devam ederler. Üyelikleri sona
erenlerin, seçim veya atamaları yapılıncaya kadar, özlük hakları
DanıĢtay tarafından karĢılanmaya devam olunur.
8. DanıĢtay üyelerinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
üyeliğine seçilmiĢ olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliği devam
edenler, bu görevlerinin bitmesine üç ay kala ilgisine göre
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu veya CumhurbaĢkanı
tarafından yeniden DanıĢtay üyeliğine seçilebilirler. Yeniden
seçilenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğinin sona
ermesinden itibaren on iki yıl görev yaparlar. Yeniden
seçilmeyenler hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
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üyeliğinin sona erdiği tarihten itibaren ilgisine göre beĢinci ve
altıncı fıkra hükümleri uygulanır. Ancak idari yargıda bir göreve
atanacaklar bakımından, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 28 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.
9. Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam eden
üyeler ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyeler, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki yıl görev yaparlar. Bu
üyelerin atama veya seçim nedeniyle yürüttükleri görevleri, bu
görevlerinin süresi bitene kadar devam eder. Ancak, Ġdari Dava
Daireleri Kurulunda görevi devam eden üye sayısının on dörtten
fazla olması hâlinde, üyelerden hangilerinin görevlerine devam
edeceği BaĢkanlık Kurulunca belirlenir.
10. Seçilmeyen üyelerin atama veya seçim nedeniyle yürüttükleri
görevler de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sona
erer. Bu görevler için ikinci fıkra uyarınca yapılan seçimlerin
tamamlanmasından itibaren on gün içinde atama veya seçim
yapılır.
11. Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam eden
üyeler ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyelerin daha önce DanıĢtay
üyesi olarak çalıĢtıkları süreler üyelik kıdeminde dikkate alınır.
12. BaĢkanlık Kurulu, ikinci fıkra uyarınca yapılan seçimlerin
tamamlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iĢ durumunu
ve ihtiyaçlarını dikkate alarak DanıĢtay üyelerinin hangi
dairelerde görev yapacağını yeniden belirler.
13. BaĢkanlık Kurulu iĢ durumunu ve ihtiyaçları dikkate alarak bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç yıl içinde
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daire sayısını 13 üncü maddede öngörülen daire sayısına indirir.
Ancak bu daireler, BaĢkanlık Kurulunca kapatılıncaya kadar
görevlerine devam ederler.
14. BaĢkanlık Kurulu, on üçüncü fıkra uyarınca yapılan her daire
kapatma iĢleminden sonra iĢ durumunu ve ihtiyaçları dikkate
alarak daireler arasındaki iĢ bölümünü yeniden belirler. Buna
iliĢkin karar derhâl Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımı
tarihinden itibaren on gün sonra uygulanmaya baĢlanır.
15. BaĢkanlık Kurulu, iĢ bölümüne iliĢkin kararın Resmî Gazetede
yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iĢ durumunu
ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kapatılan dairelerde görev yapan
daire baĢkanı, üye ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev
yapacağını belirler. Dairelerde görev verilmeyen daire baĢkanları,
baĢkanlık süresinin bitimine kadar DanıĢtay BaĢkanlığı nezdinde
görev yapar. BaĢkanlık görev süresi DanıĢtay BaĢkanlığı nezdinde
sona erenlerin veya baĢka bir daireye baĢkan olarak
görevlendirilenlerin daire baĢkanlığı kadroları, baĢka bir iĢleme
gerek kalmaksızın üye kadrosuna dönüĢür.
16. ĠĢ bölümüne iliĢkin kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından
itibaren on gün içinde, dava dosyaları ayrıca bir karar verilmesine
yer olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut hâlleriyle ilgili
daireye devredilir.
17. DanıĢtay meslek mensupları kadro sayısı doksana düĢünceye
kadar, boĢalan her iki üyelik için bir üye seçimi yapılır. Seçim
yapılmayan üye kadroları baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın iptal
edilmiĢ sayılır. Kadro sayısı doksana düĢünceye kadar 9 uncu
maddeye göre yapılacak duyuru sekizinci üyeliğin boĢaldığı
tarihten itibaren en geç üç gün içinde yapılır.
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ÇERÇEVE 13
Yürütmenin durdurulması
Yürütmenin durdurulması
Madde 27 – (Değişik: 10/6/1994 - 4001/12 md.) 1. Danıştayda veya Madde 27 – (Değişik: 10/6/1994 - 4001/12 md.) 1. Danıştayda veya
idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin
yürütülmesini durdurmaz.
yürütülmesini durdurmaz.
2. (Değişik: 2/7/2012 - 6352/57 md.) Danıştay veya idari mahkemeler, 2. (Değişik: 2/7/2012 - 6352/57 md.) Danıştay veya idari mahkemeler,
idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların
doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının
birlikte gerçekleşmesi durumunda,davalı idarenin savunması alındıktan birlikte gerçekleşmesi durumunda,davalı idarenin savunması alındıktan
veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin
durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan
idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar
verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. (Ek verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. (Ek
cümle: 21/2/2014-6526/17 md.) Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis cümle: 21/2/2014-6526/17 md.) Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis
edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya
sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi
tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz.Yürütmenin durdurulması tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz.Yürütmenin durdurulması
kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı
olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya
imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece
ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine
başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez. başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.
3. (Ek: 2/7/2012 - 6352/57 md.) Dava dilekçesi ve eklerinden 3. (Ek: 2/7/2012 - 6352/57 md.) Dava dilekçesi ve eklerinden
yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaşılırsa, davalı yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaşılırsa, davalı
idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.
idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.
4. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların 4. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların
açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin
ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil
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işlemlerini durdurur. Ancak,
26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası
dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan
dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen
beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı
açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin
durdurulması istenebilir.
5. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı
süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da
karar verilebilir.
6. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir;
ancak, durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar
arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin
durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim
tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan
kimselerden teminat alınmaz.
7. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar;
Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi
Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en
yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek
hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine,
çalıĢmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri
tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya
kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye, kararın
tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus
olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine
gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz
üzerine verilen kararlar kesindir.
8. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle
incelenir ve karara bağlanır.
9. (Ek: 2/7/2012 - 6352/57 md.) Yürütmenin durdurulmasına dair
verilen kararlar onbeş gün içinde yazılır ve imzalanır.

işlemlerini durdurur. Ancak,
26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası
dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan
dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen
beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı
açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin
durdurulması istenebilir.
5. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı
süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da
karar verilebilir.
6. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir;
ancak, durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar
arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin
durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim
tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan
kimselerden teminat alınmaz.
7. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar;
Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi
Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en
yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek
hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine
kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya
mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın
kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır.
İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

8. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle
incelenir ve karara bağlanır.
9. (Ek: 2/7/2012 - 6352/57 md.) Yürütmenin durdurulmasına dair
verilen kararlar onbeş gün içinde yazılır ve imzalanır.
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10. (Ek: 2/7/2012 - 6352/57 md.) Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez 10. (Ek: 2/7/2012 - 6352/57 md.) Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez
yürütmenin durdurulması isteminde bulunulamaz.
yürütmenin durdurulması isteminde bulunulamaz.
ÇalıĢmaya ara verme:

ÇERÇEVE 14
ÇalıĢmaya ara verme:

Madde 61 – 1. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir
eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar
çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare
mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi
mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu
mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine
devam ederler.

Madde 61 – 1. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir
eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar
çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare
mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare
veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri
çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci
maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler.

2. Ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi
üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, her bölge idare
mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi baĢkan ve
üyeleri arasından görevlendirilecek üç hakimin katıldığı bir
nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan en kıdemli baĢkan,
yoksa en kıdemli üye nöbetçi mahkemenin baĢkanlığını yapar.

2. ÇalıĢmaya ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi
başkanının önerisi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca,
birden fazla idari yargı mercii olan yerlerde idare veya vergi
mahkemeleri baĢkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeteri
kadar hâkimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Bölge idare
mahkemeleri için ise, bölge idare mahkemesi baĢkanının önerisi
üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, tüm daire
baĢkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeterli sayıda
nöbetçi daire kurulur.
3. Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların 3.Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların
yıllık izin hakları saklıdır.
yıllık izin hakları saklıdır.
2797 SAYILI YARGITAY KANUNU
MEVCUT KANUN METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

ÇERÇEVE 15
Daireler:
Daireler:
Madde 5 – (DeğiĢik: 2/12/2014-6572/21 md.) Yargıtayda yirmi üç Madde 5 – (DeğiĢik: 2/12/2014-6572/21 md.) Yargıtayda oniki
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hukuk, yirmi üç ceza dairesi ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri hukuk, oniki ceza dairesi ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri
kadar üye bulunur.
kadar üye bulunur.
ÇERÇEVE 16
Hukuk ve Ceza Genel Kurulları:
Hukuk ve Ceza Genel Kurulları:
Madde 7 – Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinin başkan ve Madde 7 – Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinin başkan ve
üyelerinden; Ceza Genel Kurulu, ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden; Ceza Genel Kurulu, ceza dairelerinin başkan ve
üyelerinden oluşur.
üyelerinden oluşur.
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında;
bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beĢ itibar edilerek
toplamının en az üçte ikisi kadar üyenin, diğer toplantılarında, işi
görüşme konusu olan daireden beĢten fazla üyenin katılmaması
koşuluyla bu kurullara bağlı daire sayısının en az iki katı üyenin
bulunması zorunludur.

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında;
bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu üç itibar edilerek
toplamının en az üçte ikisi kadar üyenin, diğer toplantılarında, işi
görüşme konusu olan daireden üçten fazla üyenin katılmaması
koşuluyla bu kurullara bağlı her daireden en az bir üyenin bulunması
zorunludur. Genel kurul toplantısına katılan üye sayısının çift
olması hâlinde, ilgili kurul baĢkanı tarafından belirlenecek
daireden bir üye daha Kurula katılır.

Toplantılarda daire başkanlarının en az yarısından fazlasının ve
baĢkanlarının katıldığı dairelerden bir, katılmadığı dairelerden iki
üyenin bulunması zorunludur.
Ceza Genel Kurulunun içtihadı birleştirme toplantılarına ayrıca
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcıvekili de katılır.

Toplantılarda daire başkanlarının en az yarısından fazlasının bulunması
zorunludur.
Ceza Genel Kurulunun içtihadı birleştirme toplantılarına ayrıca
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcıvekili de katılır.

İtiraz ettiği konularda görüşünü açıklamak, müzakere ve oya İtiraz ettiği konularda görüşünü açıklamak, müzakere ve oya
katılmamak koşuluyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay katılmamak koşuluyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcıvekili Ceza Genel Kuruluna bizzat katılabilir.
Cumhuriyet Başsavcıvekili Ceza Genel Kuruluna bizzat katılabilir.
Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki Başkanlar yeter sayısı, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki Başkanlar yeter sayısı,
başkanların izinli veya özürlü olması halinde aynı dairenin kıdemli başkanların izinli veya özürlü olması halinde aynı dairenin kıdemli
üyesi ile doldurulur.
üyesi ile doldurulur.
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Birinci Başkanın başkanlık etmediği veya bulunmadığı zamanlarda Birinci Başkanın başkanlık etmediği veya bulunmadığı zamanlarda
Hukuk Genel Kuruluna hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise Hukuk Genel Kuruluna hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise
ceza dairelerinden seçilmiş olan başkanvekili başkanlık eder.
ceza dairelerinden seçilmiş olan başkanvekili başkanlık eder.
Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tutacak olan Birinci
Başkanvekilinin bulunmaması halinde, diğer birinci başkanvekili, onun
da bulunmaması halinde o toplantıya katılmış olan daire
başkanlarından en kıdemlisi başkanlık görevini yapar.

Birinci Başkanla belli kurulda onun yerini tutacak olan Birinci
Başkanvekilinin bulunmaması halinde, diğer birinci başkanvekili, onun
da bulunmaması halinde o toplantıya katılmış olan daire
başkanlarından en kıdemlisi başkanlık görevini yapar.

İcra ve İflas Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin İcra ve İflas Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin
daire kararlarının Ceza Genel Kurulunda incelenmesi sırasında ilgili daire kararlarının Ceza Genel Kurulunda incelenmesi sırasında ilgili
dairenin başkan ve en az bir üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır.
dairenin başkan ve en az bir üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır.
Ceza Genel Kurulunun ilk derece mahkemesi olarak görev yapması
halinde Kurul, asgari toplanma nisabıyla toplanır ve karar verir. Bu
şekilde Ceza Genel Kurulunun verdiği kararların yeniden incelenmesi
halinde ise Kurul, hukuki engeli olmayan Yargıtay Ceza Dairelerinin
diğer başkanları ile her daireden en az ikişer üyenin katılmasıyla
oluşur, evrak üzerinde inceleme yapar ve kesin olarak meseleyi karara
bağlar. Başkanların katılamadığı durumlarda başkanın yerine katılmaya
engeli olmayan en kıdemli üye kurula katılır.

Ceza Genel Kurulunun ilk derece mahkemesi olarak görev yapması
halinde Kurul, asgari toplanma nisabıyla toplanır ve karar verir. Bu
şekilde Ceza Genel Kurulunun verdiği kararların yeniden incelenmesi
halinde ise Kurul, hukuki engeli olmayan Yargıtay Ceza Dairelerinin
diğer başkanları ile her daireden en az ikişer üyenin katılmasıyla
oluşur, evrak üzerinde inceleme yapar ve kesin olarak meseleyi karara
bağlar. Başkanların katılamadığı durumlarda başkanın yerine katılmaya
engeli olmayan en kıdemli üye kurula katılır.

ÇERÇEVE 17
Yargıtay Üyelerinin nitelikleri ve seçimi:
Yargıtay Üyelerinin nitelikleri ve seçimi:
Madde 29 – (DeğiĢik birinci fıkra: 27/6/2013-6494/19 md.) Yargıtay Madde 29 – (DeğiĢik birinci fıkra: 27/6/2013-6494/19 md.) Yargıtay
üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl süre ile başarılı üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl süre ile başarılı
görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri
yitirmemiş adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten yitirmemiş adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten
sayılanlar arasından seçilir. Yargıtay üyesi seçilebilmek için hâkimlik sayılanlar arasından seçilir. Yargıtay üyesi seçilebilmek için hâkimlik
ve savcılık mesleğinde on yedi yıl çalışmış olmak şarttır.
ve savcılık mesleğinde on yedi yıl çalışmış olmak şarttır.
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Yargıtay üyeleri on iki yıl için seçilir. Bir kimse iki defa Yargıtay
üyesi seçilemez.
Görev süresi sona erenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
ilgili dairesi tarafından adli yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir
göreve atanır.
Görevi sona eren üyelerin Yargıtayla iliĢkileri kesilir; ancak
atamaları gerçekleĢinceye kadar, özlük hakları Yargıtay
tarafından karĢılanmaya devam olunur.
Yargıtayda boşalan üyelikler yetkili kurula bildirilir.

Yargıtayda boşalan üyelikler yetkili kurula bildirilir.

Boş olan üyelik sayısı en çok onu bulunca onuncu üyeliğin boşaldığı Boş olan üyelik sayısı en çok onu bulunca onuncu üyeliğin boşaldığı
tarihten başlamak üzere en geç iki ay içinde seçim yapılması tarihten başlamak üzere en geç iki ay içinde seçim yapılması
zorunludur.
zorunludur.
(DeğiĢik dördüncü fıkra: 27/6/2013-6494/19 md.) Yargıtay Birinci (DeğiĢik dördüncü fıkra: 27/6/2013-6494/19 md.) Yargıtay Birinci
Başkanlık Kurulu ihtiyaç durumunu, boşalan üyeliklerin ceza ve hukuk Başkanlık Kurulu ihtiyaç durumunu, boşalan üyeliklerin ceza ve hukuk
dairesi üyeliği olduğunu da belirtmek suretiyle, yetkili kurula duyurur. dairesi üyeliği olduğunu da belirtmek suretiyle, yetkili kurula duyurur.
ÇERÇEVE 18
BaĢkanlar, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı ve Yargıtay BaĢkanlar, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı ve Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcıvekilinin nitelikleri:
Cumhuriyet BaĢsavcıvekilinin nitelikleri:
Madde 30 – (Değişik birinci cümle: 18/6/2014-6545/33 md.) Yargıtay Madde 30– (DeğiĢik birinci cümle: 18/6/2014-6545/33 md.)Yargıtay
Birinci Başkanı seçilebilmek için en az on yıl, Yargıtay Cumhuriyet Birinci Başkanı seçilebilmek için en az altı yıl, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı, Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcıvekili seçilebilmek için en az beş yıl, daire başkanı Başsavcıvekili seçilebilmek için en az beş yıl, daire başkanı
seçilebilmek için en az üç yıl süreyle Yargıtay üyeliği yapmış olmak seçilebilmek için en az üç yıl süreyle Yargıtay üyeliği yapmış olmak
zorunludur. Bu süreler Yargıtay üyeliğine başlama tarihinden zorunludur. Bu süreler Yargıtay üyeliğine başlama tarihinden
hesaplanır.
hesaplanır.
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ÇERÇEVE 19
Genel Sekreterin nitelikleri, seçimi ve görev süresi:
Genel Sekreterin nitelikleri, seçimi ve görev süresi:
Madde 30/A – (Ek: 18/6/2014-6545/34 md.)
Madde 30/A – (Ek: 18/6/2014-6545/34 md.)
Genel Sekreter, en az beĢ yıl Yargıtay üyeliği yapmıĢ olanlar Genel Sekreter, Yargıtay üyeleri arasından Birinci Başkan tarafından
arasından Birinci Başkan tarafından seçilir.
seçilir.
Genel Sekreterin görev süresi iki yıldır. Ancak bu süre sona ermeden Genel Sekreterin görev süresi iki yıldır. Ancak bu süre sona ermeden
Birinci Başkanın kararı üzerine veya Birinci Başkanın görevinin sona Birinci Başkanın kararı üzerine veya Birinci Başkanın görevinin sona
ermesi hâlinde Genel Sekreterin görevi sona erer. Görevi sona eren ermesi hâlinde Genel Sekreterin görevi sona erer. Görevi sona eren
Genel Sekreter bir kere daha seçilebilir.
Genel Sekreter bir kere daha seçilebilir.
ÇERÇEVE 20
Döner sermaye:
Döner sermaye:
Madde 55 – (DeğiĢik : 2/6/2000 – 4574/1 md.) Yargıtay Yayın İşleri Madde 55 – (DeğiĢik : 2/6/2000 – 4574/1 md.) Yargıtay Yayın İşleri
Müdürlüğü görevlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulmuş Müdürlüğü görevlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulmuş
bulunan “Yargıtay Yayınları Döner Sermayesi” ellimilyar liraya bulunan “Yargıtay Yayınları Döner Sermayesi” on milyon Türk
çıkarılmıştır. Döner sermaye miktarı ellimilyar liraya ulaşıncaya Lirasına çıkarılmıştır. Döner sermaye miktarı on milyon Türk
kadar, kârlar döner sermayeye eklenir. Bu miktar, Yargıtay Birinci Lirasına ulaşıncaya kadar, kârlar döner sermayeye eklenir. Bu miktar,
Başkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine, Maliye Bakanlığının görüşü Yargıtay Birinci Başkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine, Maliye
alınarak Bakanlar Kurulu kararıyla beş katına kadar artırılabilir.
Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararıyla beş katına
kadar artırılabilir.
Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı değildir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı değildir.
Döner sermaye ile yapılacak yayınların fiyatlarının hesaplanması,
maliyete eklenecek kâr oranı veya miktarı, döner sermayenin
işletilmesine, sarf usullerine ilişkin kurallar, Yargıtay Birinci
Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken yapılacak bir
yönetmelikle düzenlenir.

Döner sermaye ile yapılacak yayınların fiyatlarının hesaplanması,
maliyete eklenecek kâr oranı veya miktarı, döner sermayenin
işletilmesine, sarf usullerine ilişkin kurallar, Yargıtay Birinci
Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken yapılacak bir
yönetmelikle düzenlenir.

Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu; Genel Sekreterin Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu; Genel Sekreterin
başkanlığında, Yayın İşleri Müdürü, Sorumlu Sayman ve Yayın başkanlığında, Yayın İşleri Müdürü, Sorumlu Sayman ve Yayın
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Şefinden oluşur. Döner Sermaye İşletmesinin işlemleri her malî yıl Şefinden oluşur. Döner Sermaye İşletmesinin işlemleri her malî yıl
sonunda Birinci Başkanlıkça denetlenir.
sonunda Birinci Başkanlıkça denetlenir.
(Mülga beşinci fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
(Mülga altıncı fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
Döner sermayenin yıllık bilançoları gider belgeleriyle birlikte malî Döner sermayenin yıllık bilançoları gider belgeleriyle birlikte malî
yılın bitiminden itibaren iki ay içinde Sayıştaya ve bilançonun bir yılın bitiminden itibaren iki ay içinde Sayıştaya ve bilançonun bir
örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir.
örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir.
Ulusal veya uluslararası sempozyum, seminer ve diğer bilimsel
toplantılar ile fiziki veya elektronik olarak kitap, dergi veya diğer
her türlü yayın faaliyetlerinin giderleri ve kütüphaneye satın
alınacak her türlü süreli veya süresiz yayınların bedeli döner
sermayeden karĢılanabilir.
ÇERÇEVE 21
Dava dosyalarının Yargıtaya gönderilmesi ve Hukuk ĠĢbölümü Dava dosyalarının Yargıtaya gönderilmesi ve Hukuk ĠĢbölümü
Ġnceleme Kurulu:
Ġnceleme Kurulu:
Madde 60 – (DeğiĢik: 1/4/2015-6644/2 md.) Adliye mahkemelerinden
Yargıtay hukuk dairelerine temyiz incelemesi yapılmak üzere
gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçesinde gösterilen daire
ismiyle bağlı kalınmaksızın mahkeme hâkimi tarafından Kanunun 14
üncü maddesi uyarınca yapılan işbölümüne göre görevli dairesi de
belirtilerek ilgili daireye gönderilmesi sağlanır.

Madde 60 – (DeğiĢik: 1/4/2015-6644/2 md.) Adliye mahkemelerinden
Yargıtay hukuk dairelerine temyiz incelemesi yapılmak üzere
gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçesinde gösterilen daire
ismiyle bağlı kalınmaksızın mahkeme hâkimi tarafından Kanunun 14
üncü maddesi uyarınca yapılan işbölümüne göre görevli dairesi de
belirtilerek ilgili daireye gönderilmesi sağlanır.

Temyiz üzerine gelen dosyalarda çıkabilecek görev ve işbölümü
uyuşmazlıklarını çözmekle görevli, Hukuk Genel Kurulu Başkanı
olarak görevlendirilen Yargıtay Birinci Başkanvekilinin başkanlığında,
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca aynı daireden birden fazla

Temyiz üzerine gelen dosyalarda çıkabilecek görev ve işbölümü
uyuşmazlıklarını çözmekle görevli, Hukuk Genel Kurulu Başkanı
olarak görevlendirilen Yargıtay Birinci Başkanvekilinin başkanlığında,
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca aynı daireden birden fazla
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olmamak kaydıyla Yargıtay üyeleri arasından bir yıllık süre için
görevlendirilen dört asıl ve dört yedek üyeden oluşan Hukuk İşbölümü
İnceleme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul bünyesinde bir büro kurulur;
burada çalışmak üzere yeteri kadar tetkik hâkimi ve personel
görevlendirilir.

olmamak kaydıyla Yargıtay üyeleri arasından bir yıllık süre için
görevlendirilen dört asıl ve dört yedek üyeden oluşan Hukuk İşbölümü
İnceleme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul bünyesinde bir büro kurulur;
burada çalışmak üzere yeteri kadar tetkik hâkimi ve personel
görevlendirilir.

Birinci fıkra uyarınca dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi,
bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda işbölümü bakımından
kendisini görevli görmez ise gerekçesiyle birlikte dosyayı Hukuk
ĠĢbölümü Ġnceleme Kuruluna gönderir. Bir aylık sürenin bitiminden
sonra gönderme kararı verilemez. Kurul tarafından yapılan ön inceleme
sonucunda verilen işbölümüne ilişkin karar kesindir.

Birinci fıkra uyarınca dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi,
bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda işbölümü bakımından
kendisini görevli görmez ise gerekçesiyle birlikte dosyayı görevli
olduğu kanısına vardığı ilgili hukuk dairesine gönderir. Bir aylık
sürenin bitiminden sonra veya duruĢma günü verilen dosya
hakkında gönderme kararı verilemez. Gönderme kararı üzerine
dosya kendisine gelen hukuk dairesi iki hafta içinde yapacağı ön
inceleme sonucunda görevli olmadığı kanaatindeyse, varsa geçici
hukuki koruma tedbirlerine dair talepler hakkında da karar
vermek suretiyle dosyayı Hukuk ĠĢbölümü Ġnceleme Kuruluna
gönderir. Ġki haftalık sürenin bitiminden sonra gönderme kararı
verilemez. Kurul tarafından yapılan ön inceleme sonunda verilen
işbölümüne ilişkin karar kesindir.

Kurul, Başkanvekili ve dört asıl üyenin katılımıyla toplanır ve
oyçokluğuyla karar verir. Başkanvekilinin bulunmadığı durumlarda asıl
üyelerden en kıdemlisi toplantıya başkanlık eder; asıl üyelerin eksikliği
yedek üyelerin katılımıyla tamamlanır.

Kurul, Başkanvekili ve dört asıl üyenin katılımıyla toplanır ve
oyçokluğuyla karar verir. Başkanvekilinin bulunmadığı durumlarda asıl
üyelerden en kıdemlisi toplantıya başkanlık eder; asıl üyelerin eksikliği
yedek üyelerin katılımıyla tamamlanır.

Kurul, ayda en az iki hafta çalışır. Bu süre zarfında Kurul üyeleri Kurul, ayda en az iki hafta çalışır. Bu süre zarfında Kurul üyeleri
dairelerindeki çalışmalara katılmaz.
dairelerindeki çalışmalara katılmaz.
ÇERÇEVE 22
GEÇĠCĠ MADDE 15- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
Yargıtay üyelerinin üyelikleri sona erer. Ancak yeni seçim
yapılıncaya kadar görevlerine devam eden eski baĢkanlar hariç
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olmak üzere, bu tarih itibarıyla Yargıtay Birinci BaĢkanı,
Cumhuriyet BaĢsavcısı, birinci baĢkanvekili, Cumhuriyet
BaĢsavcıvekili ve daire baĢkanı olarak görev yapanların Yargıtay
üyelikleri devam eder.
Birinci fıkra uyarınca üyelikleri sona eren Yargıtay üyeleri
arasından, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beĢ gün içinde, üçüncü
fıkradaki kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle Yargıtay üyesi
seçimi yapılır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay meslek
mensuplarının (Yargıtay Birinci BaĢkanı, Cumhuriyet BaĢsavcısı,
birinci baĢkanvekilleri, Cumhuriyet BaĢsavcıvekili, daire
baĢkanları ve üyeler) kadro sayısı üç yüz ondur. Birinci fıkranın
ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam edenler, kadro sayısında
dikkate alınır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üçüncü fıkrada
belirtilen kadro sayısını aĢan üye kadroları herhangi bir iĢleme
gerek kalmaksızın iptal edilmiĢ sayılır.
Yargıtay üyeliğine seçilmeyenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu ilgili dairesi tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren on gün içinde sınıf ve derecelerine uygun bir
göreve atanır.
Üyelikleri sona erenlerin, seçim veya atamaları yapılıncaya kadar,
özlük hakları Yargıtay tarafından karĢılanmaya devam olunur.
Yargıtay üyelerinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
üyeliğine seçilmiĢ olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
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itibarıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliği devam
edenler, bu görevlerinin bitmesine üç ay kala Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu tarafından yeniden Yargıtay üyeliğine
seçilebilirler. Yeniden seçilenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu üyeliğinin sona ermesinden itibaren on iki yıl görev
yaparlar. Yeniden seçilmeyenler ise, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu üyeliği sona erdikten sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu ilgili dairesi tarafından sınıf ve derecelerine uygun bir
göreve atanır. Ancak bu kiĢiler bakımından 11/12/2010 tarihli ve
6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 28
inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.
Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam eden
üyeler ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyeler, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki yıl görev yaparlar. Bu
üyelerin atama veya seçim nedeniyle yürüttükleri görevleri, bu
görevlerinin süresi bitene kadar devam eder.
Seçilmeyen üyelerin atama veya seçim nedeniyle yürüttükleri
görevler de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sona
erer. Bu görevler için ikinci fıkra uyarınca seçim yapıldığı tarihten
itibaren on gün içinde atama veya seçim yapılır.
Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam eden
üyeler ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyelerin daha önce Yargıtay
üyesi olarak çalıĢtıkları süreler üyelik kıdeminde dikkate alınır.
Birinci BaĢkanlık Kurulu, ikinci fıkra uyarınca yapılan seçimden
itibaren on gün içinde, dairelerin iĢ durumunu ve ihtiyaçlarını
dikkate alarak Yargıtay üyelerinin hangi dairelerde görev
yapacağını yeniden belirler.
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Birinci BaĢkanlık Kurulu iĢ durumunu ve ihtiyaçları dikkate
alarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç
yıl içinde daire sayısını 5 inci maddede öngörülen daire sayısına
indirir. Ancak bu daireler, Birinci BaĢkanlık Kurulunca
kapatılıncaya kadar görevlerine devam ederler.
Birinci BaĢkanlık Kurulu, on ikinci fıkra uyarınca yapılan her
daire kapatma iĢleminden sonra iĢ durumunu ve ihtiyaçları
dikkate alarak daireler arasındaki iĢ bölümünü yeniden belirler.
Buna iliĢkin karar derhâl Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımı
tarihinden itibaren on gün sonra uygulanmaya baĢlanır.
Birinci BaĢkanlık Kurulu, iĢ bölümüne iliĢkin kararın Resmî
Gazetede yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iĢ
durumunu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kapatılan dairelerde
görev yapan daire baĢkanı, üye ve tetkik hâkimlerinin hangi
dairelerde görev yapacağını belirler. Dairelerde görev verilmeyen
daire baĢkanları, baĢkanlık süresinin bitimine kadar Yargıtay
Birinci BaĢkanlığı nezdinde görev yapar. BaĢkanlık görev süresi
Yargıtay Birinci BaĢkanlığı nezdinde sona erenlerin veya baĢka bir
daireye baĢkan olarak görevlendirilenlerin daire baĢkanlığı
kadroları baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın üye kadrosuna
dönüĢür.
ĠĢ bölümüne iliĢkin kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından
itibaren on gün içinde, dava dosyaları ayrıca bir karar verilmesine
yer olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut hâlleriyle ilgili
daireye devredilir.
Yargıtay meslek mensupları (Yargıtay Birinci BaĢkanı,
Cumhuriyet BaĢsavcısı, Birinci baĢkanvekilleri, Cumhuriyet
BaĢsavcıvekili, daire baĢkanları ve üyeler) kadro sayısı ikiyüze
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düĢünceye kadar, boĢalan her iki üyelik için bir üye seçimi yapılır.
Seçim yapılmayan üye kadroları baĢka bir iĢleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiĢ sayılır.
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2802 SAYILI HÂKĠMLER VE SAVCILAR KANUNU
MEVCUT KANUN METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

ÇERÇEVE 23
Atama
Atama
Madde 13 – (DeğiĢik:22/12/2005 - 5435/5 md.) Meslek öncesi eğitim Madde 13 – (DeğiĢik:22/12/2005 - 5435/5 md.) Meslek öncesi eğitim
sonunda yazılı sınavda başarılı olan ve mani hâli olmayan, erkekler sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınav neticesinde başarılı olan ve
için askerliğini yaptığını veya askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyen mani hâli olmayan, erkekler için askerliğini yaptığını veya askerlikle
adayların mesleğe kabullerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ilişiği olmadığını belgeleyen adayların mesleğe kabullerine Hâkimler
karar verilir.
ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
Mesleğe kabullerine karar verilen adayların, adlî ve idarî yargı
teşkilâtının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde
bulundurulmak suretiyle, adlî yargı adayları için görev yerleri; idarî
yargı adayları için görevleri ve görev yerleri Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

Mesleğe kabullerine karar verilen adayların, adlî ve idarî yargı
teşkilâtının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde
bulundurulmak suretiyle, adlî yargı adayları için görev yerleri; idarî
yargı adayları için görevleri ve görev yerleri Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademesine bir derece
ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararları Resmî Gazetede
yayımlanır.

Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademesine bir derece
ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararları Resmî Gazetede
yayımlanır.

Ayrıca hâkim adaylığında geçen sürenin tamamı ile avukat adaylığında Ayrıca hâkim adaylığında geçen sürenin tamamı ile avukat adaylığında
mahkemelerde yapılmış olan staj süresi, kademe ilerlemesi ve derece mahkemelerde yapılmış olan staj süresi, kademe ilerlemesi ve derece
yükselmesinde değerlendirilir.
yükselmesinde değerlendirilir.
ÇERÇEVE 24
Derece yükselmesinin koĢulları:
Derece yükselmesinin koĢulları:
Madde 21 – (DeğiĢik: 22/12/2005 - 5435/8 md.) Hâkimlik ve savcılık Madde 21 – (DeğiĢik: 22/12/2005 - 5435/8 md.) Hâkimlik ve savcılık
mesleğinde bulunanların derece yükselmelerinin yapılabilmesi için;
mesleğinde bulunanların derece yükselmelerinin yapılabilmesi için;
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a) Derecesi içinde iki yıl bulunmuş veya bu Kanuna göre bulunmuş
sayılmaları,
b) Yükselmeye engel kesinleşmiş mahkeme hükmü veya disiplin
cezalarının bulunmaması,
c) Ahlakî gidişleri, meslekî bilgi ve anlayışları, gayret ve
çalışkanlıkları, gördükleri işlerin birikmesine sebep olup olmadıkları,
çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, alternatif uyuşmazlık çözüm
yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin çalışmaları, göreve bağlılıkları ve
devamları, üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hâl
kâğıtları ve sicil fişleri, kanun yolu incelemesinden geçen işleri, örnek
karar ve mütalâaları ve varsa meslekî eser ve yazıları ile katıldıkları
meslek içi ve uzmanlık eğitimleri göz önünde tutularak Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca ilân edilen derece yükselme ilkelerinde
aranan koşulları taşımaları,
Gerekir.

a) Derecesi içinde iki yıl bulunmuş veya bu Kanuna göre bulunmuş
sayılmaları,
b) Yükselmeye engel kesinleşmiş mahkeme hükmü veya disiplin
cezalarının bulunmaması,
c) Ahlakî gidişleri, meslekî bilgi ve anlayışları, gayret ve
çalışkanlıkları, gördükleri işlerin birikmesine sebep olup olmadıkları,
çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, alternatif uyuşmazlık çözüm
yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin çalışmaları, göreve bağlılıkları ve
devamları, üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hâl
kâğıtları ve sicil fişleri, kanun yolu incelemesinden geçen işleri, kanun
yolu değerlendirme formları, örnek karar ve mütalâaları ve varsa
meslekî eser ve yazıları ile katıldıkları meslek içi ve uzmanlık
eğitimleri göz önünde tutularak Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca ilân edilen derece yükselme ilkelerinde aranan koşulları
taşımaları,
Gerekir.

ÇERÇEVE 25
Yargıtay, DanıĢtay ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri Kanun yolu değerlendirme formu:
notları
MADDE 28- Yargıtay ve DanıĢtay daireleri ile genel kurullarınca
Madde 28 – (Mülga: 31/3/2011-6217/31 md.)
yapılan kanun yolu incelemeleri sonunda;
a) Ġstinaf kanun yolu incelemesinde görev alan daire baĢkanı, üye,
Cumhuriyet baĢsavcısı ve savcılar,
b) Ġlk derece yargı yerlerinde duruĢmaya, karara veya hükme
katılan, karar veya hükmü veren ya da soruĢturma aĢamasında
görev yapan hâkimler,
c) Ġlk derece yargı yerlerinde soruĢturma aĢamasında görev alan,
iddianameyi tanzim eden, duruĢmaya katılan, mütalaa veren veya
kanun yoluna baĢvuran Cumhuriyet savcıları,
hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenir.
Kanun
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yolu

değerlendirme

formu;

soruĢturmanın

niteliği,

iddianame, karar veya hükmün hukuka uygunluğu ve isabet
derecesi, soruĢturma, kovuĢturma veya yargılamanın hedef sürede
tamamlanması, gereksiz masrafa sebebiyet verilmesi, duruĢmalara
hazırlıklı çıkılması veya hazırlıksız çıkılarak gecikmelere neden
olunması, dosyaların eksiklik nedeniyle geri çevrilmeye neden
olmayacak Ģekilde görevli daire veya birime gönderilmesi, bilirkiĢi
görevlendirilmesinin hukuka uygun yapılması, soruĢturma,
kovuĢturma veya yargılama iĢlemlerinin usul hükümlerine uygun
olarak doğru ve zamanında yapılması, dava konularının anlayıĢ ve
yönlendirilmesi ile mütalaa, gerekçeli karar ve tebliğnamelerin
yazılıĢ, tahlil ve sonuçlandırılmasında baĢarı gösterilmesi gibi
hususlar dikkate alınarak çok iyi, iyi, orta ve zayıf Ģeklinde
düzenlenir. Yapılan incelemede olumlu veya olumsuz kanaat
edinilememesi halinde, değerlendirme formu bu durum belirtilerek
düzenlenir.
Hükmün onanmıĢ veya bozulmuĢ olması tek baĢına olumlu veya
olumsuz değerlendirme yapılmasını gerektirmez. Ayrıca, incelenen
karara uygun muhalefet Ģerhi bulunması halinde, olumsuz
değerlendirme yapılamaz.
Bölge adliye mahkemeleri veya bölge idare mahkemeleri
dairelerince yapılan istinaf kanun yolu incelemesi sonucunda
yukarıdaki fıkralarda belirtilen kriterler esas alınarak kanun yolu
değerlendirme formu düzenlenir. Aynı dosyaya iliĢkin olarak
istinaf kanun yolu incelemesi sonucu düzenlenen değerlendirme
formu ile temyiz incelemesi sonucu düzenlenen değerlendirme
formu arasında çeliĢki bulunması halinde temyiz mercilerince
düzenlenen değerlendirme formu esas alınır.
Değerlendirme formu, kararı inceleyen heyetin baĢkanı tarafından
düzenlenir. Hakkında değerlendirme formu düzenlenenler, formun
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Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi (UYAP)’ne kaydedilmesinden
itibaren bir ay içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle
değerlendirme formunun yeniden incelenmesini isteyebilir.
Yeniden inceleme talebi, baĢvuru tarihinden itibaren bir ay içinde
incelemeyi yapan daire tarafından oyçokluğuyla karara bağlanır.
Yukarıdaki fıkraların uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar
Yargıtay ve DanıĢtayın görüĢü alınmak suretiyle Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yürürlüğe konulan
yönetmelikle belirlenir.
SoruĢturma, kovuĢturma veya yargılamanın tamamlanması için
öngörülen hedef süreler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
görüĢü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.
ÇERÇEVE 26
Birinci sınıf hâkim ve savcıların çalıĢmalarının değerlendirilmesi
Birinci sınıf hâkim ve savcıların çalıĢmalarının değerlendirilmesi
Madde 33 – (DeğiĢik : 22/12/2005 - 5435/16 md.) Birinci sınıf olan Madde 33 – (DeğiĢik : 22/12/2005 - 5435/16 md.) Birinci sınıf olan
hâkim ve savcıların başarılı olup olmadıkları; müfettiş hâl kâğıtları, hâkim ve savcıların başarılı olup olmadıkları; müfettiş hâl kâğıtları,
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulamayı da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulamayı da
kapsayacak biçimde iş cetvelleri, kanun yolu incelemesinden geçen kapsayacak biçimde iş cetvelleri, kanun yolu incelemesinden geçen
işleri ile varsa meslekî ve akademik konulardaki faaliyetlerine ilişkin işleri, kanun yolu değerlendirme formları ile varsa meslekî ve
diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak, üç yılda bir Hâkimler ve akademik konulardaki faaliyetlerine ilişkin diğer bilgi ve belgeler
Savcılar Yüksek Kurulunca değerlendirilmesi suretiyle tespit edilir.
dikkate alınarak, üç yılda bir Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
değerlendirilmesi suretiyle tespit edilir.
Birinci
sınıf
olan
hâkim
ve
savcıların
çalışmalarının Birinci
sınıf
olan
hâkim
ve
savcıların
çalışmalarının
değerlendirilmesine dair ilkeler, Kanunda belirtilen esaslar değerlendirilmesine dair ilkeler, Kanunda belirtilen esaslar
doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca tespit edilerek doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca tespit edilerek
Resmî Gazetede yayımlanır.
Resmî Gazetede yayımlanır.
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4954 SAYILI TÜRKĠYE ADALET AKADEMĠSĠ KANUNU
MEVCUT KANUN METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

ÇERÇEVE 27
Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylarının meslek öncesi Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylarının meslek öncesi
eğitimleri
eğitimleri
Madde 28 - Adlî ve idarî yargıda hâkim ve savcı adaylığına Madde 28 - Adlî ve idarî yargıda hâkim ve savcı adaylığına
atananların meslek öncesi eğitim süresi iki yıldır. Bu süre, hazırlık atananların meslek öncesi eğitim süresi iki yıldır. Bu süre, hazırlık
eğitimi, staj dönemi ve son eğitim dönemi olmak üzere üç dönemi eğitimi, staj dönemi ve son eğitim dönemi olmak üzere üç dönemi
kapsar. Staj döneminin son altı ayında adaylar, yabancı dil eğitimi için kapsar. Staj döneminin son altı ayında adaylar, yabancı dil eğitimi için
yurt dışına gönderilebilirler. Bu dönemlerin süreleri, hazırlık eğitimi ve yurt dışına gönderilebilirler. Bu dönemlerin süreleri, hazırlık eğitimi ve
son eğitim döneminde adaylara öğretilecek konular, stajın yaptırılacağı son eğitim döneminde adaylara öğretilecek konular, stajın yaptırılacağı
yerler ve bunların süreleri, yabancı dil eğitimi için yurt dışına yerler ve bunların süreleri, yabancı dil eğitimi için yurt dışına
gönderilme usul ve esasları ile Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekli ve gönderilme usul ve esasları ile Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekli ve
eğitimden sayılmayan sürelerin ne suretle tamamlatılacağına dair eğitimden sayılmayan sürelerin ne suretle tamamlatılacağına dair
hususlar yönetmelikle düzenlenir.
hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Hazırlık eğitimi ve son eğitim, Eğitim Merkezinde yapılır.

Hazırlık eğitimi ve son eğitim, Eğitim Merkezinde yapılır.

Stajın Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekli ile bu maddenin
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Yargıtay, Danıştay ve Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak
yönetmelikle; il valiliklerinde yapılma şekli ile hangi illerde yapılacağı
Adalet, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak
yönetmelikle; yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilme usul ve
esasları ise Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle
Adalet ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle
düzenlenir.

Stajın Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekli ile bu maddenin
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Yargıtay, Danıştay ve Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak
yönetmelikle; il valiliklerinde yapılma şekli ile hangi illerde yapılacağı
Adalet, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak
yönetmelikle; yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilme usul ve
esasları ise Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle
Adalet ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle
düzenlenir.

Eğitimde bir yılını tamamlamış olan adaylara yirmi gün yıllık izin Eğitimde bir yılını tamamlamış olan adaylara yirmi gün yıllık izin
verilir.
verilir.
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İki yıllık eğitim süresinde yirmi günlük yıllık izin ile her yıl için onbeş İki yıllık eğitim süresinde yirmi günlük yıllık izin ile her yıl için onbeş
güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.
güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.
Eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere Eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere
ayrılanlar, geri kalan sürelerini terhislerini izleyen bir ay içinde ayrılanlar, geri kalan sürelerini terhislerini izleyen bir ay içinde
başvurmak kaydıyla tamamlarlar.
başvurmak kaydıyla tamamlarlar.
Eğitim sonunda adaylar, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen Eğitim sonunda adaylar, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen
konularla ilgili olarak yazılı sınava alınırlar.
konularla ilgili olarak yazılı sınava alınırlar.
Yazılı sınav, Akademide ders veren öğretim elemanları arasından
Yönetim Kurulunca seçilen baĢkan ile dört asıl ve iki yedek üyeden
oluĢan Yazılı Sınav Kurulu tarafından yapılır.
Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan
değerlendirmede en az yetmiĢ ve daha yüksek puan alanlar yazılı
sınavda baĢarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda
baĢarı gösteremeyenlere iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınır.
Sözlü sınav; BaĢkanın baĢkanlığında, Bakanlık TeftiĢ Kurulu
BaĢkanı, Ceza ĠĢleri, Hukuk ĠĢleri ve Personel Genel Müdürleri ile
Yönetim Kurulu tarafından Akademide ders veren öğretim
elemanları arasından seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluĢan
Sözlü Sınav Kurulu tarafından yapılır.
Sözlü sınavda adayın;
a) Eğitim konularına iliĢkin bilgi düzeyi, mevzuat ve içtihat bilgisi,
b) Mesleki yeterliliği, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade
etme yeteneği,
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c) Özgüveni, temsil
uygunluğu,
değerlendirilir.

kabiliyeti

ve

davranıĢlarının

mesleğe

Sözlü sınav puanı, üyelerin onbirinci fıkrada belirtilen hususları
değerlendirerek yüz üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasıdır.
Eğitim sonunda baĢarılı sayılmak için, yazılı sınav puanının yüzde
altmıĢı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az
yetmiĢ olması Ģarttır.
Eğitim sonunda yazılı sınavda başarı gösterenlerin mesleğe kabulleri
ile atanmaları 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanunu hükümlerine göre yapılır. Eğitim sonunda yazılı sınavda
baĢarı gösteremeyenlere iki ay içinde bir sınav hakkı daha
tanınır;bu sınavda da baĢarılı olamayanlar, talepleri hâlinde
Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilâtında genel idare hizmetleri
sınıfında bir kadroya atanabilir, aksi hâlde bunların adaylığına
Bakanlıkça son verilir.

Eğitim sonunda başarılı sayılanların mesleğe kabulleri ile atanmaları
24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
hükümlerine göre yapılır. Eğitim sonunda yapılan sınavlarda baĢarı
gösteremeyenler, talepleri hâlinde Bakanlıkça merkez veya taşra
teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilir, aksi
hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir.

Yazılı sınava ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Yazılı ve sözlü sınava ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adayları, meslek öncesi eğitim süresi Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adayları, meslek öncesi eğitim süresi
kadar mecburî hizmetle yükümlüdürler. Bu konuda Devlet Memurları kadar mecburî hizmetle yükümlüdürler. Bu konuda Devlet Memurları
Kanunu hükümleri uygulanır.
Kanunu hükümleri uygulanır.
Adaylık ve staj dönemi konularında bu Kanunda hüküm bulunmayan Adaylık ve staj dönemi konularında bu Kanunda hüküm bulunmayan
hâllerde Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uygulanır.
hâllerde Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uygulanır.
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ÇERÇEVE 28
GEÇĠCĠ MADDE 14- Bu Kanunla değiĢtirilen 28 inci madde
hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz
mesleğe kabulü yapılmayan hâkim ve savcı adayları hakkında da
uygulanır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beĢ yıl süreyle
Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adlî ve idarî yargı
hâkim ve savcı adayları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
mesleğe kabul edilmeleri hâlinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine
atanabilirler. Bu fıkranın uygulanmasına iliĢkin hususlar
Akademinin görüĢü alınarak Bakanlıkça yürürlüğe konulan
yönetmelikle düzenlenir.
26/9/2004 TARĠHLĠ VE 5235 SAYILI ADLÎ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMELERĠ ĠLE BÖLGE ADLĠYE MAHKEMELERĠNĠN
KURULUġ, GÖREV VE YETKĠLERĠ HAKKINDA KANUN
MEVCUT KANUN METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

ÇERÇEVE 29
Ceza mahkemelerinin yargı çevresi
Ceza mahkemelerinin yargı çevresi
Madde 15- Ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il Madde 15- Ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il
merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî
sınırlarıdır.
sınırlarıdır.
Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde,
büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan
sulh veya asliye ceza mahkemelerinin yargı çevresi, il veya ilçe sulh veya asliye ceza mahkemelerinin yargı çevresi, il veya ilçe
sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
Coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir ceza Coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir ceza
mahkemesinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine, mahkemesinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine,
özel kanunlarında yargı çevresi belirtilmemiş olan diğer ceza özel kanunlarında yargı çevresi belirtilmemiş olan diğer ceza
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mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanlığının mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanlığının
önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
Türk Ceza Kanununun Ġkinci Kitap Dördüncü Kısmının
Dördüncü, BeĢinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan
suçlar (318 inci, 319 uncu, 324 üncü, 325 inci ve 332 nci maddeler
hariç) ile 3713 sayılı Kanunun kapsamına giren suçlar sebebiyle
açılan davalar, suçun iĢlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan
ağır ceza mahkemesinde görülür.
ÇERÇEVE 30
Cumhuriyet savcılarının yetkisi
Cumhuriyet savcılarının yetkisi
Madde 21- Cumhuriyet savcıları, bulundukları il merkezi veya ilçenin Madde 21- Cumhuriyet savcıları, bulundukları il merkezi veya ilçenin
idarî sınırları ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırları idarî sınırları ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırları
içerisinde yetkilidirler.
içerisinde yetkilidirler.
Ağır ceza mahkemesi ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza Ağır ceza mahkemesi ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza
mahkemelerinin yargı çevresinde yer alan Cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemelerinin yargı çevresinde yer alan Cumhuriyet başsavcılıkları,
yetki alanları içerisinde yürüttükleri bu mahkemelerin görevine giren yetki alanları içerisinde yürüttükleri bu mahkemelerin görevine giren
suçlarla ilgili soruşturmaları yapar ve ivedi, zorunlu işlerin suçlarla ilgili soruşturmaları yapar ve ivedi, zorunlu işlerin
tamamlanmasından sonra düşünce yazısına soruşturma evrakını ekleyip tamamlanmasından sonra düşünce yazısına soruşturma evrakını ekleyip
ağır ceza mahkemesi veya özel kanunlarla kurulan diğer ceza ağır ceza mahkemesi veya özel kanunlarla kurulan diğer ceza
mahkemelerinin Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler.
mahkemelerinin Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler.
Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet
başsavcıları, bu yer ceza mahkemelerinin yargı çevresinde yetkilidir. başsavcıları, bu yer ceza mahkemelerinin yargı çevresinde yetkilidir.
Ancak, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan ağır ceza Ancak, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan ağır ceza
mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin
görevine giren işlerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
görevine giren işlerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
(Mülga dördüncü fıkra: 11/5/2005-5348/4 md.)
Türk Ceza Kanununun Ġkinci Kitap Dördüncü Kısmının
Dördüncü, BeĢinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan
suçlar (318 inci, 319 uncu, 324 üncü, 325 inci ve 332 nci maddeler
hariç) ile 3713 sayılı Kanunun kapsamına giren suçlar sebebiyle
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açılan soruĢturmalar suçun iĢlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla
anılan Cumhuriyet baĢsavcılığınca yürütülür. Ġl Cumhuriyet
savcısı, suçun iĢlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruĢturmanın
kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde
sakınca bulunan hâllerde suçun iĢlendiği yer Cumhuriyet savcısı
zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi hâlinde alınacak
kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğinden
talepte bulunur.
Diğer kanunların Cumhuriyet savcılarının yetkisine ilişkin hükümleri Diğer kanunların Cumhuriyet savcılarının yetkisine ilişkin hükümleri
saklıdır.
saklıdır.
ÇERÇEVE 31
GEÇĠCĠ MADDE 6- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
Türk Ceza Kanununun Ġkinci Kitap Dördüncü Kısmının
Dördüncü, BeĢinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan
suçlar (318 inci, 319 uncu, 324 üncü, 325 inci ve 332 nci maddeler
hariç) ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanunun kapsamına giren
suçlar sebebiyle açılmıĢ olan davalarda, bu Kanunla 15 inci
maddeye eklenen hüküm uyarınca yetkisizlik kararı verilemez; bu
davalara kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bu
mahkemelerce bakılmaya devam olunur. Bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadar bu fıkra kapsamındaki suçlar nedeniyle
baĢlatılmıĢ soruĢturmalarda da bu Kanunla 21 inci maddeye
eklenen hüküm uyarınca yetkisizlik kararı verilemez.
4/12/2004 TARĠHLĠ 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU
MEVCUT KANUN METNĠ
ġirket yönetimi için kayyım tayini

GENEL KURUL METNĠ
ÇERÇEVE 32
ġirket yönetimi için kayyım tayini
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Madde 133 – (1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte
olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi
gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma
ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin
yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir. Atama kararında,
yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın
onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin tümüyle
kayyıma verildiği açıkça belirtilir. Kayyım tayinine ilişkin karar, ticaret
sicili gazetesinde ve diğer uygun vasıtalarla ilan olunur.

Madde 133 – (1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte
olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi
gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma
ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin
yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir. Atama kararında,
yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın
onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da
yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya
menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle kayyıma verildiği
açıkça belirtilir. Kayyım tayinine ilişkin karar, ticaret sicili gazetesinde
ve diğer uygun vasıtalarla ilan olunur.

(2) Hâkim veya mahkemenin kayyım hakkında takdir etmiş bulunduğu
ücret, şirket bütçesinden karşılanır. Ancak, soruşturma veya
kovuşturma konusu suçtan dolayı kovuşturmaya yer olmadığı veya
beraat kararının verilmesi halinde; ücret olarak şirket bütçesinden
ödenen paranın tamamı, kanunî faiziyle birlikte Devlet Hazinesinden
karşılanır.

(2) Hâkim veya mahkemenin kayyım hakkında takdir etmiş bulunduğu
ücret, şirket bütçesinden karşılanır. Ancak, soruşturma veya
kovuşturma konusu suçtan dolayı kovuşturmaya yer olmadığı veya
beraat kararının verilmesi halinde; ücret olarak şirket bütçesinden
ödenen paranın tamamı, kanunî faiziyle birlikte Devlet Hazinesinden
karşılanır.

(3) İlgililer, atanan kayyımın işlemlerine karşı, görevli mahkemeye
22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 29.6.1956
tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
başvurabilirler.
(4) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak
uygulanabilir.
a) Türk Ceza Kanununda yer alan,
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
3. Parada sahtecilik (madde 197),
4. Fuhuş (madde 227),
5. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
6. Zimmet (madde 247),

(3) İlgililer, atanan kayyımın işlemlerine karşı, görevli mahkemeye
22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 29.6.1956
tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
başvurabilirler.
(4) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak
uygulanabilir.
a) Türk Ceza Kanununda yer alan,
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
3. Parada sahtecilik (madde 197),
4. Fuhuş (madde 227),
5. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
6. Zimmet (madde 247),
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7. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
7. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282),
8. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 8. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde
315),
315),
9. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330,
331, 333, 334, 335, 336, 337),
Suçları,
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı
fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını
gerektiren suçlar,
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü
maddelerinde tanımlanan suçlar.

9. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330,
331, 333, 334, 335, 336, 337),
Suçları,
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda
tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı
fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını
gerektiren suçlar,
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü
maddelerinde tanımlanan suçlar.
(5) Bu madde uyarınca atanan kayyımların görevleriyle ilgili iĢ ve
iĢlemlerinden dolayı tazminat davaları, 142 ila 144 üncü maddeler
uyarınca Devlet aleyhine açılır. Devlet, ödediği tazminattan dolayı
görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini
kötüye kullanan kayyımlara bir yıl içinde rücu eder.

5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESĠ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE
MEVCUT KANUN METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

ÇERÇEVE 33
Temyiz ve karar düzeltme
Temyiz ve karar düzeltme
Madde 8- (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 Madde 8- (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235
sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun
geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve
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başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna baĢvurulmuĢ olan
kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 322 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları
hariç olmak üzere, 305 ilâ 326 ncı maddeleri uygulanır. (Ek cümle:
6/12/2006-5560/29 md.) Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu
kararlarındaki yazıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel Kuruluna
başvurabilir.
(2) (İptal: Ana. Mah.’ nin 5/4/2007 tarihli ve E.: 2005/127, K.:2007/42
sayılı Kararı ile.)
(3) Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce
Yargıtay'ca incelenip kesinleşen hükümler hakkında, başvuru süresi
dolmamış olması kaydıyla karar düzeltme yoluna gidilebilir.

başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye
kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesinin
dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ilâ 326 ncı
maddeleri uygulanır. Bu kararlara iliĢkin dosyalar bölge adliye
mahkemelerine gönderilemez. (Ek cümle: 6/12/2006-5560/29
md.)Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu kararlarındaki
yazıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı, ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel Kuruluna başvurabilir.
(2) (İptal: Ana.Mah.’ nin 5/4/2007 tarihli ve E.: 2005/127, K.:2007/42
sayılı Kararı ile.)
(3) Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce
Yargıtay'ca incelenip kesinleşen hükümler hakkında, başvuru süresi
dolmamış olması kaydıyla karar düzeltme yoluna gidilebilir.

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERĠ KANUNU
MEVCUT KANUN METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

ÇERÇEVE 34
GEÇĠCĠ MADDE 3 – (Ek: 31/3/2011-6217/30 md.)
GEÇĠCĠ MADDE 3 – (Ek: 31/3/2011-6217/30 md.)
(1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli
Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi
uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar,
1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin
uygulanmasına devam olunur.
uygulanmasına devam olunur.
(2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce
aleyhine temyiz yoluna baĢvurulmuĢ olan kararlar hakkında,
kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236
sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce
verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun
26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki
427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Bu kararlara iliĢkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine
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gönderilemez.
(3) Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu (3) Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu
mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu
Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
ÇERÇEVE 35
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
ÇERÇEVE 36
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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