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MODÜLÜN ADI
Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına Ait Komisyon Yazı
İşleri

MODÜLÜN TANIMI
Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile hâkim ve savcı adaylarına
ait yazı işlerine yönelik bilgilerin verildiği öğrenme
materyaldir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Temel hukuk dersini almış olmak

YETERLİK Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına ait yazışmaları yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Gerekli bilgi, araç gereç sağlandığında mevzuata uygun olarak
hâkim, Cumhuriyet Savcıları ve adayları ile ilgili yazışmaları
yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile ilgili yazışmaları
yapabileceksiniz.

2. Hâkim ve savcı adayları ile ilgili yazışmaları
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam ve Donanım: Konuyla ilgili ders kitapları, yardımcı
kaynaklar, bilgisayar ve internet ağ bağlantısı, kırtasiye
malzemesi vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, hukuku
oluşturur. Hukuk aynı zamanda kişiler arasındaki ilişkileri de düzenler. Hâkimler; hukuk
kurallarının yürütülmesine yardımcı olur, Cumhuriyet Savcıları ise kamu adına davalar açar,
kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere kovuşturma yapar. Hâkim ve Cumhuriyet
Savcılarının görevlerini daha iyi yerine getirebilmeleri için özlük haklarına ait atama, yer
değiştirme, sağlık, izin, askerlik ile ilgili yazışmalarının düzenli olarak yapılması gerekir.
Öncelikle özlük haklarını düzenleyen kanunlar çok iyi bilinmelidir.

Günümüzde yazılı belgelerin, formların, kuralların, hiyerarşinin artmasıyla birlikte
tüm bu çalışmaları bilen yetişmiş elemana ihtiyaç duyulmaktadır.

“Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına ait Komisyon Yazı İşleri” modülü, hâkim ve
savcıların özlük hakları ile ilgili bazı kavramları bilmenizi sağlayacak, bunlarla ilgili
yazışmaların nasıl yapılacağını size öğretecektir. Bilindiği gibi branşlaşma ve uzmanlaşma iş
hayatının vazgeçilmez gereklerinden biridir. Bu modülle birlikte siz de alanınızda aranılan
bir eleman olacaksınız.

GİRİŞ
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Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgiler doğrultusunda hâkim ve Cumhuriyet
Savcılarına ait yazışmaları yapabileceksiniz.

 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nu araştırınız. Sınıf ortamında sözlü
olarak arkadaşlarınıza sununuz.

 Hâkimlik ve Savcılık mesleği ile ilgili hukuk terimlerini araştırınız. Bulduğunuz
hukuk terimlerini sınıfta yazılı olarak sununuz ve arkadaşlarınızın bulduğu
terimlerle karşılaştırınız.

 Hâkim ve savcıların özlük hakları ile ilgili belgeleri araştırarak bulduğunuz
hukuksal belgeleri slayt gösterisi olarak sınıfta sununuz.

1. HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI
İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR

Adalet komisyonları, idari bir birimdir. Yargılama faaliyetleri bulunmamaktadır.
Yaptıkları görev idari işlem niteliğinde olup Anayasa’nın 125’inci maddesi gereğince yargı
denetimine tabidir. Her ağır ceza merkezi ve Bölge İdare Mahkemesi bünyesinde adalet
komisyonu bulunmaktadır. 2010 Yılı itibariyle 134 ağır ceza merkezinde 134 adli yargı
adalet komisyonu ile 25 Bölge İdare Mahkemesinin bulunduğu yerde idari yargı adalet
komisyonu bulunmaktadır.

1.1. Adalet Komisyonları

 Adalet komisyonlarının kuruluşu

Komisyonlar üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verebilir. Her adalet
komisyonunun bulunduğu yerde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar memurdan oluşan
birer büro bulunur.

 Adli yargı adalet komisyonları

Adli yargı adalet komisyonları ağır ceza merkezleri bünyesinde kurulmuştur. Bir
başkan, iki asıl, bir yedek üyeden oluşur. Komisyonun bulunduğu yerin Cumhuriyet
Başsavcısı, komisyonun doğal asıl üyesidir. Komisyon başkanı ile bir asıl üye ve bir yedek
üyesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca o yer hâkimleri arasından seçilmektedir.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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Başkanın yokluğunda komisyona hâkim olan asıl üye başkanlık eder. Cumhuriyet
Başsavcısının yokluğunda ise kendisine vekâlet eden Cumhuriyet Savcısı komisyona katılır.

 İdari yargı adalet komisyonları

İdari yargı adalet komisyonları, Bölge İdare Mahkemelerinin bulunduğu yerlerde
kurulmuştur. Bölge İdare Mahkemesi; bir başkan, iki asıl ve bir yedek üyeden oluşmaktadır.
Başkanın yokluğunda komisyona kıdemli asıl üye başkanlık eder. Üyelerden birinin
komisyona başkanlık etmesi veya yokluğunda yedek üye komisyona katılır.

 Adalet komisyonu memurları

Adalet komisyonu memurlarının atamaları, doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dışında
adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinden de yapılır.

Bu kadro unvanları şunlardır:

 Yazı işleri müdürü
 İdari işler müdürü
 İnfaz ve koruma başmemuru
 Memur
 Ambar memuru
 Emanet memuru
 İnfaz ve koruma memuru
 Santral memuru
 Satın alma memuru
 Tebligat memuru
 Tahsildar
 Cezaevi kâtibi
 Zabıt kâtibi
 Veznedar
 Şoför
 Sağlık memuru
 Hayvan sağlığı memuru
 Tekniker
 Teknisyen
 Teknisyen yardımcısı
 Hizmetli
 Aşçı
 Kaloriferci
 Bekçi
 Mübaşir
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 Adalet komisyonlarının görevleri

Adalet komisyonlarının görevleri, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun
114’üncü maddesinde belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki görevleri yerine gtirmekle
yükümlüdür.

 İlk defa devlet memurluğuna atanacaklardan merkezî sınavda başarılı
olanların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği
hükümlerine göre düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı
sınavlarını yapar, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu
mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla başarılı olanların atanmalarını teklif
eder.

 Asli devlet memurluğuna atamaları, memurların sicil ve disiplin
işlemlerini, görevden uzaklaştırılmalarını, aylık ve ödenekleri ile diğer
özlük işlemlerini bu Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirir. Naklen veya hizmet gereği
atamayı, ilgili mahkeme başkanının, hâkim veya Cumhuriyet Savcısının
görüşünü alarak yetki alanı içinde yapar.

 Memurun geçici olarak görevlendirmesini, yetki alanı içinde altı ayı
geçmemek üzere yapar.

 Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.

 Buna göre Adalet komisyonları; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanunu'nun Özel Hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği, Adalet
Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca ilgili
personelin;

o Atama teklifini,

o İlerleme ve yükselme işlemlerini,

o Aylık sosyal hak ve yardımları işlemlerini,

o Disiplin işlemlerini,

o Görevden uzaklaştırılmaları işlemlerini,

o Yetki alanındaki geçici görevlendirilmelerini,

o Bulundukları yargı çevresi içinde nakillerini,

o Yargı çevresi dışında naklen atama işleminde muvafakat verme
işlemlerini,

o 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları
Kanunu uyarınca izleme kurulları üyelerinin seçimini yapar.

İlk defa Devlet memurluğuna atanması teklif edilen personelin atanmaları Bakanlık
onayı ile tamamlanır. Bu personelin atanması, eğitilmesi ile ilgili usûl ve esaslar
yönetmelikte gösterilir. Bu madde kapsamındaki personeli, ilgili adalet komisyonunun
muvafakati, teklifi veya hizmetin gereği olarak başka bir adalet komisyonunun yetki alanına
naklen atama veya geçici olarak görevlendirme yetkisi Adalet Bakanlığına aittir.
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 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 115 inci maddesinde;
herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâkimin yerine, bu hâkim
görevine başlayıncaya veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
yetkilendirme yapılıncaya kadar o yerdeki hâkimler arasından, adalet
komisyonu başkanına görevlendirme yetkisi tanınmıştır.

1.2. Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Özlük İşlemleri

Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının atama, göreve başlama, yetki, unvan,
görevlendirme, terfi ve intibak, görevden çekilme gibi özlük haklarına ait işlemlerdir.

1.2.1. Atama Göreve Başlama

Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının göreve başlaması için alınacak aday sayısı, kadro
ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca saptanır. Adaylar 2802 sayılı Hâkim ve
Savcılar Kanunun 8. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyorlarsa sınava müracaat ederler.
Yarışma sınavı ve mülakatı (sözlü sınav) kazanan adaylar “hâkim-savcı adayı” olarak göreve
başlar. Bu adaylık süresi 2802 sayılı kanunun 10. maddesinde belirtildiği üzere iki yıldır. Bu
görev süresine staj da denir. Stajını tamamlayan ve mesleğe engel hâli görülmeyen adayların
mesleğe kabullerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

Mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hâkim adaylarının, Adalet Bakanlığında
adli yargı teşkilatının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları gözönünde bulundurulmak
suretiyle tespit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
yapılacak ad çekme ile belirlenir (2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu madde 13). Görev
yerlerinin belirlenmesi işlemine atama denir. Atama isteyen hâkim ve savcılar Form 1.1’deki
gibi bir formu doldurur.
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Gönderilmek Üzere

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA/ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCISI ATAMA TALEP FORMU
I.HÂKİM-CUMHURİYET SAVCISINA İLİŞKİN BİLGİLER
Sicil Nu. :
Adı ve Soyadı :
T.C.Kimlik Nu. :
Nuf.Kay.Ol.Yer :
Doğum Yeri :

Kendisinin/Eşinin Evlenmeden
Önce Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:

II. EŞ VE ÇOCUKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Eşinin

Adı Soyadı :
T.C.Kimlik Nu. :
Doğum Yeri :
Nuf.Kay.Ol.Yer :
Görevi (çalışıyor ise):

Çocuklarının
Adı Doğum Tarihi Okul

1) / /
2) / /
3) / /
….
….
….

III. TAYİN TALEP GEREKÇESİ

a) Süre b) Bölge

c)Mazeret (Belgelendirilecek)
1. Sağlık :………………….
2.Eş Durumu :………………….
3.Okul Durumu:………………….
4.Doğal Afetler:…………………..

V. ATANMAK İSTENİLEN YERLER

MAHAL GÖREV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

IV. DİĞER GEREKÇELER

Adı ve Soyadı ;
Görev Yeri ve Unv ;
Tarih ;
İmza ;

Form 1.1: Hâkim ve savcılar için atama başvuru formu
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararları Resmî
Gazete’de yayımlanır. Ataması yapılan hâkim veya savcının atandığı görev yerine belirtilen
sürede gidip işe başlamasına göreve başlama denir. Aynı yerde atama emrinin kendilerine
tebliğ günü, başka yere atananlar atama emrinin kendilerine tebliğinden itibaren on beş gün
içinde o yere gidip göreve başlamak zorundadır. (2802 sayıılı hâkim ve savcılar kanunu
madde 42) Form 1.1 Hâkim ve savcılar için bir Tebliğ Belgesi örneğini göstermektedir.

1.2.2. Yetki, Unvan, Görevlendirme, Terfi ve İntibak

 Yetki ve unvan: Yetki; bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli
şartlarla yürütmeyi sağlayan haktır. Hâkimler ve savcılar yaptıkları işin gereği
olarak toplum içinde görevleriyle ilgili olarak hâkim ve savcı unvanlarıyla
adlandırılır. Fotograf 1.1’de bir hâkimin resmi görülmektedir. Fotograf 1.2’de
savcı üniforması görülmektedir. Ülke içi veya dışı herhangi bir yerde hâkim ve
savcılara resmî bir iş verilmesine görevlendirme denir.

Resim 1.1: Görev başındaki bir hâkim

Resim 1.2: Hakim üniforması
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Sayı : …../…./…
Görev Yeri Unvanı :
Sicil Nu. :
Adı Soyadı :
H.S.Y.K. Karar Tarihi : (Yoksa boş bırakılacak)
H.S.Y.K. Karar Sayısı :
PGM Yazısı Tarih/Sayısı : ………….tarih ve B.03.0.PER.0.00.00……
Konusu :
Atama Müstemir Yetki Geçici Yetki Emeklilik İstifa Terfi Diğer

Diğer ise kısaca konusu ve açıklamalar:

Tebliğ Tarihi :

Tebliğ Eden Tebellüğ Eden
Adı Soyadı : Adı Soyadı :
Görevi : Görevi :
İmza : İmza :

T.C.
ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Sayı: ……./…./…..

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Yukarıda adı soyadı yazılı ilgiliye ait tebellüğ belgesinin Personel Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi konusunda gereği rica olunur.

Komisyon Başkanı

T.C.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Sayı: ……./…./…..

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda adı soyadı yazılı ilgiliye ait tebellüğ belgesi gönderilmiştir.
Bilgi edinilmesini arz ederim.

Cumhuriyet Başsavcısı

Form 1.2: Tebliğ belgesi formu
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 Geçici yetki ile görevlendirme: 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu’nun 47.
maddesine göre; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, hâkim ve savcıları
hizmetin gereği olarak sürekli görev yerlerinin dışındaki bir yargı çevresinde
veya aynı yerde geçici yetki ile görevlendirmeye yetkilidir. Sürekli görev
yerlerinin dışındaki geçici yetki ile görevlendirmelerde hâkim ve savcı ayrımı
gözetilmez.

Kendi yargı çevresi dışında geçici yetki ile görevlendilenler o yerde dört
aydan fazla çalıştırılamaz. Ancak bu süre kendi istekleri veya hizmet gerekleri

gözetilerek iki ay daha uzatılabilir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, hizmetin aksamaması için Adalet Bakanı,
kadro durumu müsait bulunan bir yargı çevresindeki hâkim veya savcıyı ihtiyaç duyulan
başka bir yargı çevresinde görev yapmak üzere geçici olarak yetkili kılabilir. Bu takdirde
verilen karar, Kurulun ilk toplantısında onaya sunulur.

Geçici yetkili olarak görev yapan hâkim veya savcının Kurulca değiştirilmesi hâlinde
Kurulun yetkili kılacağı hâkim veya savcının gidip göreve başlamasına kadar önceki
yetkilinin yapmış olduğu işlemler geçerlidir.

Hâkim ve savcıların muvafakatları ile Bakanlık hizmetlerinde geçici olarak
görevlendirilmesi, doğrudan doğruya Adalet Bakanı tarafından Kurulun kararı olmaksızın
yapılır. Geçici yetki ile görevlendirilenlere, ödeme emri beklenmeksizin saymanlıklarca,
tahakkuk edecek harcırahlarına mahsuben avans verilir.

Geçici görev ile görevlendirilen hâkim ve savcılar için Form 1.3’deki gibi bir yazı
düzenlenir.
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.1/050/01/02/ …/07/2010
Konu : ………………………

………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ……..tarih ve……..sayılı kararı ile

……………..Cumhuriyet Savcısı/Hâkimi…………………..’nun 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince
……………….Cumhuriyet Savcılığında çalışmak üzere geçici yetki ile
görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Gidiş yolluğu…………..Maliyesinden ödenecektir.
Bilgi edinilmesini ve ilgiliye tebliği ile görevinden ayrılış ve başlayış

tarihlerinin bildirilmesini rica ederim.

…………………………
Hâkim

Bakan a.
…………………………

Form 1.3: Geçici görev yetki belgesi

Hâkim ve savcılar, kanunlarda belirlenenlerden başka, resmî ve özel hiçbir görev
alamazlar, kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar. Eşlerinin, reşit olmayan veya
kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini Adalet Bakanlığına on beş gün
içinde bildirmekle yükümlüdürler.

 Terfi ve intibak: Terfi, hâkim ve savcıların derece ve makamlarıyla ilgili
yükselmelerine denir. İntibak ise görevin gerektirdiği duruma uymaya denir.

Hâkimlik ve savcılık mesleği; üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve
birinci sınıf olmak üzere dört sınıftır. Birinci sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile
başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş hâkim ve savcılar
birinci sınıf olur.
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Hâkim ve savcıların kıdemleri, bulundukları sınıf ve dereceye göre belirlenir ve o sınıf
ve dereceye atandıkları tarihten itibaren hesaplanır. Bir üst sınıf veya derecede bulunanlar,
alt sınıf veya derecede bulunanlardan kıdemli sayılır.

Adli ve İdari Hâkim ve Savcılık Mesleğinde bulunanların derece yükselmelerinin
yapılabilmesi için (2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu mad.21);

 Derecesinde iki yıl çalışmış ve bu derecenin ikinci kademe aylığını fiilen
bir yıl almış olmaları,

 Yükselmesine engel mahkeme hükmü veya disiplin cezalarının
bulunmaması,

 Ahlaki gidişleri, mesleki bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları,
gördükleri işlerde birikime sebep olup olmadıkları, çıkardıkları işlerin
miktar ve mahiyetleri, göreve bağlılıkları ve devamları, üst merciler ve
müfettişlerce haklarında düzenlenen hâl kâğıtları ve sicil fişleri, Yargıtay
ve Danıştayca verilen notları, örnek karar ve mütalaaları, mesleki eser ve
yazıları göz önünde tutularak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
ilan edilen derece yükselme ilkelerinde aranan koşulları taşımaları
gerekir.

Bunun dışında meslekte iken meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara
bir derece yükselmesi uygulanır. Bu uygulamada alt derecede geçen süre, üst derecede
geçmiş sayılır. (Form 1.4 terfi yazısı)

Derece yükselmesinde listelerin yayımı: (2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu
mad. 22 )

Hâkimler ve savcılardan derece yükselme süresini bitiren ve haklarında yükselmeye
engel mahkeme hükmü veya yetkili mercice verilmiş disiplin kararı bulunmayanların
adlarını gösteren listeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca hazırlanarak yılın nisan,
ağustos ve aralık ayları içinde Resmî Gazete’de yayımlanır.

Bu listelerde adları yazılı olmayanlar listenin yayımı tarihinden itibaren otuz gün
içinde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle
durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilir.
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER000005/ …./…/2010
Konu : ………………………

SİVAS CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Sivas Cumhuriyet Savcısı ……………………..,
2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 4’üncü

maddesi hükmü gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından (A)
defterinin (1.) sırasında yükselmeye layık görülerek maaşınızın 30/4/2010
tarihinden itibaren 4. derecenin 1. kademesi olan 915+2300 göstergesine ve 2802
sayılı hakimler ve savcılar kanunu ile 5536 sayılı Yasanın 2. maddesi ile değişik
103. maddesine göre kıstas aylığın % 49 oranına yükseltildiği tebliğ olunur.

………………
Bakan a.

Tetkik Hâkimi

TEBLİĞ İLMUHABERİ

2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 4’üncü
maddesine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca hakkımda verilen NİSAN
2010 terfisine ilişkin kararı tebellüğ ettim.

Tebellüğ eden :
Sicil Nu. : İMZA
Görevi :
Tebellüğ tarihi :

Form 1.4: Terfi yazısı

Kurul, başvurunun süresi içinde yapılmadığını veya haklı olmadığını görürse reddine
karar verir. İlgili bu karar aleyhine tebliğden itibaren on gün içinde itirazını İtirazları
İnceleme Kuruluna edebilir.

Başvuru veya itirazın kabulü hâlinde ilgililerin adları, birinci fıkradaki süre kaydına
bakılmaksızın Resmî Gazete’de ait olduğu listeye ek olarak yayımlanır.
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 Yükselme çeşitleri (2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu mad. 29):

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yukarıdaki maddelere göre belirleyeceği
koşulları göz önüne alarak yükselmeye layık gördüğü hâkim ve savcıları;

 Yükselmeye layık,
 Tercihli yükselmeye layık,
 Mümtazen yükselmeye layık

olmak üzere üç kısma ayırır ve her kısım içindekileri kendi arasında sıraya koyar ve birer
deftere yazarak kendilerine tebliğ eder. Bu sıra defterleri Resmî Gazete’de de yayımlanır.

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

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

Başvuru veya itiraz üzerine defterlerde değişiklik yapılmışsa ayrıca Resmî Gazete’de
yayımlanır.

 Yükselmeye layık görülmeyenler (2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu
mad. 29 ):

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yükselmeye layık olmadıklarına karar
verilmiş olanlar, iki yıl sonra tekrar yükselme incelemesine tabi tutulur. Bu durumda olanlar,
şartları varsa kademe ilerlemesi yapabilir.

Bir derecede iki veya bir sınıfta üç defa yükselmeye layık görülmeyenler hakkında,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca meslekte kalmalarının uygun olup olmadığına karar
verilir.

1.2.3. Meslekten Çekilme

2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu madde 51’e göre; hâkim ve savcılar, Adalet
Bakanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle mesleklerinden çekilme isteğinde bulunabilir.
Çekilme isteğinde bulunan, isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder ancak istem
tarihinden itibaren bir ay içinde cevap gelmediği takdirde görevini bırakabilir. Olağanüstü
mazeretleri ile meslekten çekilenler, Adalet Bakanlığına bilgi vermek şartıyla bir ay kaydına
tabi değildir. İzinsiz veya kabul edilir mazeretleri olmaksızın görevlerini terk ederek bu terki
kesintisiz on gün devam ettirenler veya bir yılda toplam otuz gün göreve gelmeyenler
meslekten çekilmiş sayılır. Hâkimler ve savcılar siyasi partilere giremezler, girenler
meslekten çekilmiş sayılır. (Form 1.5: Meslekten Çekilme Onay Formu)
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 Hâkimlik ve Savcılık Görevlerinin Sona Ermesi

2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu madde 51’e göre hâkim ve savcıların;

 Bu Kanun hükümlerine göre meslekten çıkarılmaları veya meslekte
kalmalarının uygun olmadığına karar verilmesi,

 Haklarında soruşturma ve kovuşturma bulunması hâlleri hariç olmak
üzere, mesleğe alınma koşullarından herhangi birini taşımadıklarının
sonradan anlaşılması,

 Görevdeyken 8’inci maddenin (a), (d) ve (e) bentlerinde yazılı
niteliklerden herhangi birini kaybetmeleri (Türk vatandaşı olmamak,
kamu haklarından yasaklı olmak, yabancı ile evli olmak gibi),

 Meslekten çekilmeleri veya çekilmiş sayılmaları,

 İstek, yaş haddi veya malullük nedenlerinden biriyle emekliye
ayrılmaları,

 Ölümleri hâllerinde görevleri sona erer.
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğüne

MESLEKTEN ÇEKİLME ONAYI

Onay Konusu : Meslekten Çekilme

Talep Eden Yer :…………….

Talep Yazısı Tarih/Sayı :…………….

Dilekçe Tarihi :

Talep Eden Kişi :

Görev Yeri :

Unvanı :

Sicil :

Yukarıda ismi bildirilen ilgilini meslekten çekilme talebinde bulunduğu anlaşıldığından 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 51’inci maddesi gereğince tebliğ tarihinden geçerli olmak üzere
meslekten çekilmesinin kabulunü takdirlerinize arz ederim.

Teklif Eden OLUR

24/01/2010 24/01/2010

************* *************
Hâkim Hâkim

Personel Genel Müdürü Müsteşar Yardımcısı

Gerektiğinde Yapılacak Açıklama:

Dağıtım Kayıt Tarih/Nu.sı
24.01.2010/242

Form 1.5: Meslekten çekilme onay formu
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 Meslekten çekilen bir hâkimin geri dönmesine ilişkin yazışmalar

Meslekten çekilen bir hâkim mesleğe geri dönmek istediğinde aşağıdaki
yazışmalar yapılır.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNA İLETİLMEK ÜZERE

ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

31/8/1998 ila 14/05/2003 yılları arasında, İstanbul 2. Vergi
Mahkemesi, Danıştay Yedinci Dairesi ve Ankara 2. İdare Mahkemesi olmak üzere
staj dönemi hariç 5 yıla yakın süre ile yapmış olduğum hâkimlik mesleğinden 2004
senesinde ailevi nedenlerle çekildim ve yine bir kamu görevi olan Türk Patent
Enstitüsü Hukuk Müşavirliğine nakil suretiyle atandım. Hâlen adı geçen kurumda
Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktayım. Söz konusu ailevi nedenlerin ortadan
kalkmış olması nedeniyle beş yıl boyunca severek yürüttüğüm mesleğime yeniden
kabulümün yapılmasını Yüksek Kurulumuzun takdir ve müsadelerine arz ederim.
05/09/2007

Adres: Türk Patent Enstitüsü

Hukuk Müşavirliği Sicil Nu.

ANKARA İMZA

İş Tel:
GSM

Form 1.6: Hâkimlik görevine dönmek isteyen bir hâkimin dilekçesi
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000005/ ………/…./2010
Konu:……………………

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Adli yargı hâkim veya Cumhuriyet Savcılığı görevine yeniden atanma isteminde
bulunan Çağlayancerit eski Hâkimi …………… ‘ın nüfus cüzdan sureti yazımız ekinde
gönderilmiş olup ilgilinin yeniden mesleğe kabul işlemlerin esas olmak üzere; herhangi bir
siyasi partiye üye olup olmadığı hususunun,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi
Partiler Bilgi İşlem Mekezi kayıtlarından tespit edilerek bildirilmesini arz ederim.

………………
Hâkim

Bakan A.
Müsteşar Yardımcısı

Ek: Kapalı Zarf

Form 1.7: Göreve dönmek isteyen hâkimin siyasi partiye üyeliğinin araştırılması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000005/ ………/…./2010
Konu:……………………

………………….

15.01.1999 – 15.10.1999 Çağlayancerit Hâkimliği görevinde bulunan ve
15.10.1999 tarihinde meslekten çekilen Çağlayancerit eski Hâkimi ………………’ın
yeniden mesleğe kabul işlemlerin esas olmak üzere; ilgili hakkında bu görevinden dolayı
hâlen devam etmekte olan herhangi bir soruşturma veya kovuşturmanın bulunup
bulunmadığı hususunun çok acele bildirilmesini arz ederim.

………………
Hâkim

Genel Müdür Yardımcısı

Form 1.8: Göreve dönmek isteyen hâkimin disiplin soruşturmasının araştırılması
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000005/ ………/…./2010
Konu:……………………

MALİYE BAKANLIĞI
(Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne)

Adli yargı hâkimlik veya Cumhuriyet savclığı görevine yeniden atanma isteminde
bulunan: ……………..adresini veren …………………’ın;

1. Hâkimlik veya Cumhuriyet savcılığı görevini devamlı olarak yurdun her
tarafında yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunup
bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü hastaneden alacağı sağlık kurulu raporunun,

2. Eşinin iş durumunu bildirir belgenin,
3. İlgilinin görevinden ayrılmasında sakınca bulunmadığı takdirde hizmet

cetveli ile sicil özetlerinin,
4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış

olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref, haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale alım satımlara fesat
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunup bulunmadığı
veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı
cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma altında olup olmadığının

Bakanlığımıza bildirilmesini arz ederim.

……………….
Hâkim

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Form 1.9: Göreve dönmek isteyen hâkimin mülakata çağrılması
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1.2.4. Kurs (Yurt İçi/Yurt Dışı) Seminer

2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu madde 48’e göre hâkim ve savcılar, bilimsel
araştırma ve yayınlarda bulunabilir. İzin alma koşulu ile davet edildikleri veya yetkili
makamlarınca görevlendirildikleri, ulusal ve uluslararası kurul, kongre, konferans ve benzeri
bilimsel toplantılarla meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılabilir. Bu konuda Devlet
memurları hakkındaki hükümler uygulanır. Hâkim ve savcılar, Adalet Bakanının izin
vermesi koşuluyla adalet yüksekokulları ile hizmet öncesi, hizmet içi ve bir üst göreve
hazırlama kurslarında meslek ile ilgili konularda ders ve konferans verebilir.

2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu madde 49’a göre; Hâkim ve savcılar bilgi ve
görgülerini artırmak veya meslekleriyle ilgili araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim
görmek için Adalet Bakanlığınca iki yılı aşmamak üzere yabancı ülkelere gönderilebilir.

Yabancı ülkelere gönderileceklerin;

 Meslekte fiilen beş yıl başarıyla çalışmış olmaları,

 Sicillerinin olumlu bulunması,

 Yönetmelikte gösterilen diğer niteliklere sahip olmaları şarttır.

Yabancı ülkelere gönderilenlerin derece yükselmeleri, kademe ilerlemeleri, emeklilik,
aylık, ödenek ve diğer bütün özlük hakları ile yükümlülükleri devam eder (Form 1.10’da
toplantı-seminer-kurs görevlendirme onayı görülmektedir.).

Resim 1.3: Adalet simgesi
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

TOPLANTI- SEMİNER-KURS GÖREVLENDİRME ONAYI

Talep Eden Yer :
Talep Yazısı Tarih/Sayı :
Düzenleyen Kurum :
Konusu :
Yer :
Tarih :

Katılımcılar :

Görevlendirilme Tarihleri :
Masraflar :
Ulaşım Masrafları :
Konaklama ve İaşe Masrafları :
Yol Yevmiyesi :

Yukarıda ismi bildirilen ilgilinin anılan toplantıya katılmak üzere belirtilen tarihte
görevlendirilmesini takdirlerinize arz ederim.

Teklif Eden
……/06/2010

………..
………….

Genel Müdür

OLUR
…./06/2010

…………..
………..
Bakana a.

Müsteşar Yardımcısı

Gerektiğinde yapılacak açıklama:

Dağıtım Kayıt Tarih/Nu.sı

Form 1.10: Toplantı-seminer-kurs görevlendirme onayı
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1.2.5. Disiplin

2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu madde 62’ye göre;

Hâkim ve savcılara, sıfat ve görevleri gereklerine uymayan hâl ve hareketlerinin tespit
edilmesi üzerine durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca aşağıda yazılı disiplin cazalarından biri verilir:

 Uyarma

 Aylıktan kesme

 Kınama

 Kademe ilerlemesini durdurma

 Derece yükselmesini durdurma

 Yer değiştirme

 Meslekten çıkarma

Adalet Komisyonu başkanları görev yaptıkları yargı çevresi içindeki hâkimlerin; ağır
ceza Cumhuriyet Başsavcıları ise merkezdeki Cumhuriyet Savcıları ile bağlı ilçe Cumhuriyet
Başsavcı ve Cumhuriyet Savcılarının öğrendikleri disiplin cezasını gerektiren eylemlerini
Adalet Bakanlığına bildirir.

Hâkim ve savcılar hakkında, savunmaları alınmadan disiplin cezası verilemez.
Soruşturmayı yapana veya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üç günden az olmayacak
bir süre içinde savunmaları verilir. Form 1.6 savunmanın Adalet Bakanlığına gitmesine
ilişkin yazıyı, Form 1.7 ise Adalet Bakanlığının ilgilinin dosyasını iade yazısını
göstermektedir.

Resim 1.4: Adaletle ilgili bir karikatür
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.1 …./07/2010
Konu : Dosyanın gönderildiğine dair

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………. hakkındaki evrakın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna
tevdiine dair Bakanlık Makamınca 24.04.2010 tarihinde tasvip buyrulan düşünceyi
muhtevi tahkikat dosyası ve adı geçenin 03.06.2010 tarihli savunması müteakip işlemlerin
yapılması için birlikte sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasına delaletleri ile işi bittikten sonra dosyanın iadesine
müsaadelerini arz ederim.

………………………
Hâkim

Genel Müdür Yardımcısı

EK:
(1 adet dosya)

Form 1.11: Disiplin savunması ile ilgili yazı
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T.C
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.03.0.PER.000010/910.99- …../07/2010
Konu : Dosya iade

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : ………..tarihli…………sayılı yazınız.

………………………………………………..hakkındaki ilgide belirtilen dosya, Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunun 07/06/2007 tarihli, 2007/172 sayılı, 13/09/2007 tarihli,
2007/229 sayılı kararları ve itirazları İnceleme Kurulunun 05/02/2010 tarihli, 2010/2 sayılı
kararıyla sonuçlandırılmış olup söz konusu kararlar ile tahkikat dosyası ve
……….Cumhuriyet Başsavcılığınca gönerilen alındı belgesi ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

……………..
Hâkim

Genel Müdür Yardımcısı

Eki : 1) Dosya (1 adet)
2) Klasör (2 adet)

Form 1.12: Adalet bakanlığı disiplin yazısı
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1.2.6. İzin, Rapor ve Mazeretler

Hâkim ve savcılar, haftalık çalışma süresi ve günlük çalışma saatleri yönünden Devlet
Memurları Kanunu’ndaki hükümlere tabidir.

Ancak hizmetin gerekleri ile görevin özelliklerinden doğan hâller ve özel kanunlardaki
hükümler saklıdır (2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu madde 54).

 Yıllık ara vermeden yararlanma

2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu madde 55’e göre; hâkim ve savcılar, usul
kanunlarında gösterilen yıllık ara vermeden yararlanırlar. Yıllık ara vermeden yararlanan
hâkim ve savcılara o yıl için ayrıca yıllık izin verilmez. Yıllık ara vermeden yararlanma
koşul ve yöntemleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca saptanır.

Yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve savcılara Adalet Bakanlığınca uygun
görülecek zamanlarda normal yol süresi hariç otuz gün yıllık izin verilir. Birbirini izleyen
son iki yılın izni bir arada verilebileceği gibi yıllık izinler bölümlere ayrılarak da verilebilir.
Daha önceki yıllara ait izin hakları düşer. Acil ve zorunlu hâllerde, ilgilisine göre ağır ceza
Cumhuriyet Savcıları veya Adalet komisyonu başkanları üç güne kadar mazeret izni
verebilir. Verilen izinler Adalet Bakanlığına bildirilir.

Hâkim ve savcıların; mazeret, hastalık ve aylıksız izinleri hakkında Devlet Memurları
Kanunu’ndaki hükümler uygulanır.
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı: B.03.0.PER.0.00.00.01/ 08/7/2010

……………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Adı Soyadı

Görev Yeri

Unvanı Hâkim

İzin Türü Yıllık

İzin Şartı
Adli tatilden önce ayrılıp görevine başlaması şartıyla ve
Kadro durumu müsait olduğunda kullanılmak üzere

2007 Yılı İzni 7 gün

2010 Yılı İzi 25 gün

Mazeret ….. gün

Toplam İzin Süresi 32 gün

1. Yukarıda adı geçene sütununda göserilen süreyle izin verilmiştir.
2. Verilen iznin mahalline ulaşma tarihinden itibaren bir ay içinde kulanılmaya

başlanması gerekmektedir. Kullanılmayan izinler Bakanlıktan yeniden talep
edilecektir.

3. İlgiliye tebliği ile, görevinden ayrıldığı ve başladığı tarihlerle iznini geçireceği
adresin bildirilmesini rica ederim.

……………………….
Bakan A.

Tetkik Hâkimi

Form 1.13: Adalet Bakanlığı izin onayı
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ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

……./……/……-……./……/…… tarihleri arasında (……)gün yıllık izin kullanmak
istiyorum. Bilgi ve gereğini arz ederim. ……/…../200…

Görev Yeri/Unvanı :
Sicil Nu. :
Adı Soyadı :
İmza :

İznimi Geçireceğim Adres/Tel Nu.

T.C.
ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sayı: ………/…../…..

PERSONEL GENEL MÜDÜLÜĞÜNE
gönderilmek üzere

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Yukarıda adı soyadı yazılı ilgilinin izin talebi değerlendilmiştir.
Kadro durumu müsait olduğunda izne ayrılması uygundur.
İş ve kadro durumu itibariyle izne ayrılması uygun değildir.

Gereği rica olunur.
Komisyon Başkanı

T.C.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sayı: ……../……/…..

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda adı soyadı yazılı ilgilinin izin talebi ile bu husustaki komisyon başkanlığı görüşü
gönderilmiştir.

Bilgilerinize az ederim.
Cumhuriyet Başsavcısı

Form 1.14: Hâkim-savcı izin talep formu
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Sayı : …../…./…
Görev Yeri Unvanı :
Sicil Nu. :
Adı Soyadı :
Ayrılış Tarihi :
Ayrılış Nedeni :

Yıllık İzin Mazeret İzni Ücretsiz İzin Rapor Sevk Refakat

Geçici Yetki Kurs/Seminer Atama İstifa Emekli Asker

Ek :
AÇIKLAMA : İmza-Sicil

T.C.
ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANIĞI
Sayı: ……/…./…

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Yukarıda adı soyadı yazılı ilgilinin görevinden ayrılış tarihinin Personel Genel
Müdürlüğüne gönderilmesi konusunda gereği rica olunur.

Komisyon Başkanı

T.C.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sayı : …../…../….
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Yukarıda adı soyadı yazılı ilgilinin görevinden ayrılış tarihi belirtilmiştir. Bilgi
edinilmesini arz ederim.

Cumhuriyet Başsavcısı

Form 1.15: Hâkim savcı izne ayrılış formu
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Sayı : …../…./…
Görev Yeri Unvanı :
Sicil Nu. :
Adı Soyadı :
Başlayış Tarihi :
Başlayış Nedeni :

Yıllık İzin Mazeret İzni Ücretsiz İzin Rapor Sevk Refakat

Geçici Yetki Kurs/Seminer Atama Asker

: İmza-Sicil

T.C.
ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sayı: ……/…./…

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Yukarıda adı soyadı yazılı ilgilinin görevine başlayış tarihinin Personel Genel
Müdürlüğüne gönderilmesi konusunda gereği rica olunur.

Komisyon Başkanı

T.C.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sayı : …../…../….

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda adı soyadı yazılı ilgilinin görevine başlayış tarihi belirtilmiştir. Bilgi
edinilmesini arz ederim.

Cumhuriyet Başsavcısı

Form 1.16: Hâkim savcı izinden dönüş formu
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1.2.7. Sağlık ve Ödemeler

Hâkim ve Savcılar sağlık konusundaki özlük hakları bakımından 657 sayılı devlet
memurlarıyla aynı hükümlere sahiptir. İyileşinceye kadar izinli sayılırlar ve sağlık
kurumlarındaki tedavi masrafları, tedavileri için gerekli cihazlar (gözlük, kulaklık vb.) devlet
tarafından karşılanır. Harcamalar, ödeme emri belgesine bağlanarak Maliye Bakanlığınca
ödenir.

1.2.8. Adli Tatil

Daha önce izin konusunda aktardığımız yıllık ara vermeden yararlanma konusu adli
tatile girer. Form 17 adli tatil için yazışma örneğini göstermektedir.
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : B030PER0000005/ ………/…./2010
Konu:……………………
…………………Cumhuriyet Başsavcılığına

2006 yılı adli ara vermeden yararlanarak ve nöbetçi kalacak hâkimler ve Cumhuriyet
Savcıları ile ilgili, adalet komisyonu kararı ve ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığınızın teklif
yazısının, diğer belgeler ile birlikte incelenmesi sonucunda ekli listede belirilen hâkim ve
Cumhuriyet savcılarının 2006 yılı adli ara vermede nöbetçi bırakmaları,

Adli tatil uygulaması yapılan ağır ceza merkezleri ile mülhakatlarında, nöbetçi kalanlar
hariç diğer Cumhuryet Savcılarının adli tatilden yararlanması,

(Ekli listede yer almayan ve adli tatilde nöbetçi bırakılmayan yerlerde adli tatil düzenlemesi
yapılmamış olup bu yerlerde görevli hâkim ve Cumhuriyet Savcıları görevlerine devam
edeceklerdir.)

Son kararname ile ataması yapılıp nöbet listesine dâhil edilmeyelerin 04.08.2006 tarihine
kadar yeni görev yerlerine başlamaları hâlinde adli tatilden faydalandırılmalarını, bu tarihten sonra
başlayanların ise nöbet listelerine dâhil edilmeleri,

Ağır ceza merkezleri (CMK 250. maddesinde sayılan suç ve davalara bakmak üzere
görevlendirilen hâkim ve Cumhuriyet Savcıları da dâhil olmak üzere) ve mülhakatlarında görevli
hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına adli tatil süresi içinde talepleri ve kadro durumunun uygun
olması hâlinde yıllık izin kullandırılması,

Adli tatil uygulaması yapılmayan yerlerde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına,
adli tatilden önce görevine başlaması şartıyla gönderilen izinlerdeki bu şartın kaldırılması,

Adli tatil uygulaması yapılan ağır ceza merkezler ve mülhakatlarında, Adli tatilde nöbetçi
bırakılan hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına adli tatilden önce görevine başlaması şartıyla
gönderilen izinlerdeki bu şartın; ilgililerin talep etmesi ve kadro durumun müsait olması hâlinde,
ilgisine göre Adalet Komisyonu Başkanı veya Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcısı tarafında
kaldırılması ve durumun Bakanlığımıza bildirilmesi,

Kura ve kura sonrası atama ile göreve başlayıp henüz bir yıl hizmet süresini doldurmayan
hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının genelgemiz gereğince doğrudan nöbetçi olarak bırakılması
26.07.2005 tarihli Bakanlık Olur’u ile uygun görülmüştür.

Adli ara vermeden yararlanan hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının görevden ayrılış tarihleri
ile ara verme süresince bulunacakları yer adresleri ve yılıklara verme bitiminde işe başlayış
tarihlerinin ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarınca faks ile doğrudan Bakanlığımıza bildirilmesini
rica ederim.

……………….
Hâkim

Bakan a.
Ek: Daire Başkanı

Nöbetçi kalacaklara ait liste

Form 1.17: Adli tatil
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Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile ilgili yazışmaları yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının atama
ve göreve başlamaya yönelik
yazışmalarını yapınız.

 Hâkim ve Savcılarla ilgili kanunları 2802
sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu,
5435 sayılı Kanunu, 2461 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Kanunu’nu inceleyiniz.

 Yetki, unvan, görevlendirme, terfi ve
intibak ile ilgili yazışmaları yapınız.

 Doküman yönetim sistemi (DYS)nden
ilgili belgeleri düzenleyiniz.

 Kurs (yurt içi/yurt dışı) seminere yönelik
yazışmaları yapınız.

 Doküman yönetim sistemi (DYS)nden
ilgili belgeleri düzenleyiniz.

 Disiplin yazışmalarını yapınız.
 Doküman yönetim sistemi (DYS)nden

ilgili belgeleri düzenleyiniz.

 İzin, rapor, mazeret yazılarını yazınız.
 Hâkim ve savcıların özlük haklarıyla

ilgili belgeleri okuduğunuz kanun
maddeleri ile özdeştiriniz.

 Sağlık ve ödemelere ilişkin yazıları
yazınız.

 Doküman yönetim sistemi (DYS)nden
ilgili belgeleri düzenleyiniz.

 Meslekten çekilme onayına ilişkin
yazışmaları yapınız.

 Doküman yönetim sistemi (DYS)nden
ilgili belgeleri düzenleyiniz.

 Adli tatilde görevli kalacaklarla ilgili
yazışmaları yapınız.

 Doküman yönetim sistemi (DYS)nden
ilgili belgeleri düzenleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Hâkim ve savcıların görev yerlerinin belirlenmesi işlemine ……..denir.

2. …………bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre belli şartlarla yürütmeyi
sağlayan haktır.

3. İzinsiz veya kabul edilir mazeretleri olmaksızın görevlerini terk ederek bu terki
kesintisiz …..gün devam ettiren veya bir yılda toplam …….gün göreve gelmeyenler
meslekten çekilmiş sayılır.

4. Hâkim ve savcıların derece ve makamlarıyla ilgili yükselmelerine………….denir.

5. ………………………..yararlanan hâkimlere yıllık izin verilmez.

6. İdari Yargı Adalet Komisyonları, ……………… ……..Mahkemelerinin bulunduğu
yerlerde kurulmuştur.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

7. Hâkim ve Savcıların hizmeti gereği olarak sürekli görev yerlerinin dışındaki bir
yargı çevresinde veya aynı yerde başka bir görevle görevlendirilmesine
aşağıdakilerden hangisi denir?

A) Geçici yetki
B) İntibak
C) Atama
D) Staj

8. Hâkim ve savcılardan yabancı ükelerde kurs ve öğrenim görmek için gideceklerin
meslekte kaç yıl çalışmış olmaları gerekir?

A) 3
B) 2
C) 5
D) 4

9. Aşağıdakilerden hangisi hâkim ve savcılar için disiplin cezalarından biri değildir?
A) Uyarma
B) Kınama
C) Yer değiştirme
D) İkaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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10. Meslekte iken yabancı uyruklu biriyle evlenen hâkimin durumu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mesleğe devam
B) Yer değiştirir
C) Atanır
D) Meslekten çekilir

11. Adli Yargı Adalet Komisyonları hangi merkez nezdinde kurulur?
A) Sulh ceza
B) Ağır ceza
C) Asliye hukuk
D) Sulh hukuk

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgiler doğrultusunda hâkim ve savcı adaylarına
ait yazışmaları yapabileceksiniz.

 Hâkim ve savcı adaylarının eğitimi ile ilgili adalet akademisinden bilgi alınız.

 Hâkim ve savcı adaylarının özlük hakları ile ilgili belgeleri araştırarak
bulduğunuz hukuksal belgeleri sınıfta sununuz.

2. HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI

2.1. Staj

Hâkim ve savcı adayları mesleğe başlamadan önce staja tabi tutulur.

2.1.1. Adli Yargı Hâkimliği

Adli yargı hâkimliği sınavına sadece hukuk mezunu öğrenciler girebilir. Adli yargı
hâkimliği sınavı Adalet Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması hâlinde ÖSYM’ye yaptırılır.
Sınavı geçen öğrenciler mülakata alınarak Adalet Akademisinde stajyer hâkim olarak
eğitime başlar, eğitim bitiminde hâkim ya da savcı kurası çekerek görev yerlerine atanırlar.

2.1.2. İdari Yargı Hâkimliği

İdari yargı hâkimliğine hukuk mezunları ile İİBF (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)
mezunu öğrencilerde girebilir. İdari yargı hâkimliği sınavı Adalet Bakanlığı tarafından
ihtiyaç duyulması hâlinde ÖSYM’ye yaptırılır.

Sınavı geçen öğrenciler mülakata alınarak Adalet Akademisinde stajyer hâkim olarak
eğitime başlar, eğitim bitiminde hâkim adayları kura çekerek görev yerlerine atanırlar. (Form
2.3)

Adaylar, Devlet Memurları Kanunu’ndaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil olup
hâkimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dâhil değildir ve haklarında, Devlet Memurları
Kanunu’nun 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu’na aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000007/ …/…./2010
Konu:

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKALIĞINA
(Sınav Hizmetleri Müdürlüğü)

30.03.2010 tarihinde yapılan adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı
yarışma sınavını kazanan adaylar en yüksek puandan başlamak üzere
16.17.18.19.20.23.24.25.26 Haziran 2010 tarihinde 51 kişilik, 27 Haziran 2010
tarihinde ise geri kalan 53 kişilik gruplar hâlinde, Adalet Bakanlığı Ek Bina
Konferans Salonu Milli Müdafa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA adresinde
saat 09.00’dan itibaren mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

Bu nedenle;

1. Yazılı sınavı kazanan adayların sonuç belgelerinde mülakat tarihi, saat
ve yerinin belirtilmesi,

2. Yazımız ekinde gönderilen ve sadece sınavı kazananlardan istenilen
belgelere ilişkin listenin, adaylara gönderilecek sonuç belgelerine eklenmesi
hususunda gereğini

Bilgilerinize arz ederim.

……………..
Hâkim
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 511 adet istenen belgelere ilişkin bildirim

Form 2.1: ÖSS mülakat yazışması örneği
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000007/ …/…./2010
Konu:Atama

…………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı ve mülakatında
başarılı olan; …………… adresinde ikâmet eden ………..9’uncu derecenin 1’inci
kademesinde (620 gösterge ile) …….. adli yargı hâkim ve savcı adaylığına
atanarak kendisine (…………..) sicil numarası verilmiştir.

657sayılı Devlet Memurlar Kanunu’nun 62/a maddesi gereğince tebliğ
tarihini takip eden iş gününde görevine başlaması gerektiğinin ilgiliye tebliği ile
tebellüğ belgesinin gönderilmesini,

Adı geçen adayın meslek öncesi eğitim süresi iki yıl olup Adli Yargı Hâkim
ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin
Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesi, Adli
Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile
Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi gereğince adı geçenin
genel staja başlatılmasını ve meslek öncesi eğitimin 8 aylık bölümünün genel staj
olarak tamamlattırılmasını;

2802 saylı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 4’üncü
fıkrası uyarınca adaylar meslek öncesi eğitimlerinin bir yılını tamamladıklarında
hâkimliğe ve Cumhuriyet Savcılığına atanacak şekilde görev ayrımına tabi
tutulacağından ekte gönderilen talep formunun genel stajın 8’inci ayın başında,
personel bilgi formunun ise hemen doldurturularak Genel Müdürlüğümüz Mesleğe
Kabul ve Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne gönderilmesini ve ilgilinin
geldiğinde göreve başladığı tarihin bildirilmesini rica ederim.

……………………..
Bakan a.

Tetik Hâkimi

Ek: 1- Bilgi Formu
2–Talep Formu

Form 2.2: Atama onayına ilişkin adaya gönderilen bir resmî tebliğat
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000007/ ………/…./2010
Konu: Atama

BAKANLIK MAKAMINA

Katıldığı adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı ve
mülakatında başarı sağlyan 2010/ …… aday numaralı ………’in incelenen
belgelerine göre 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun değişik 8.
maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığı ve engel hâlinin bulunmadığı
anlaşıldığından,

İlgilinin başvuru formunda belirttiği ………… ağır ceza merkezine açıktan
adli yargı hâkim ve savcı aday olarak atanmasını yapılmasının uygun olacağı
düşülmüştür.

Bu itibarla;
Adı geçenin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun değişik 9. maddesi

ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesi gereğince 9. derecenin 1.
kademesinde (620 gösterge ile) ……… adi yargı hâkim ve savcı adaylığına
atanmasını,

Gerekli işlem ve tebligatın bu yolda ifasını takdirlerinize arz ederim.

…………………
Hâkim

Genel Müdür

OLUR

……./…../2010

………………..
Hâkim

Bakan a.
Müşteşar Yardımcısı

Form 2.3: Atama onayı
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2.2. Adaylara Ait İşlemler

Adli yargı adaylarından meslek öncesi eğitimlerinin bir yılını, avukatlık mesleğinden
adaylığa geçenlerden meslek öncesi eğitimlerinin üç ayını tamamlayanlar, adli yargı
teşkilâtının ihtiyaç durumu ile adayın belgelendirdiği özel durumları da esas alınarak
imkânlar ölçüsünde kendi istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca hâkimliğe veya
Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılır. Türkiye Adalet Akademisi, son eğitim
döneminde öğretilecek konuları bu ayrımı esas alarak belirler.

Adli yargı adayları, stajlarını adliye mahkemelerinde, Cumhuriyet Savcılıklarında, icra
dairelerinde ve sorgu hâkimliklerinde; idari yargı adayları, stajlarının ilk bir yılını
Danıştay’da bir yılını da bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde yapar.

Ankara’daki adli yargı adaylarının ayrıca, yönetmelikte belirlenecek süre ile
Yargıtay’da staj yapmaları sağlanır. Adaylar, büro ve kalemlerde gördükleri bütün işlerden
dolayı asıl görevliler gibi sorumludur. Adaylık süresi iki yıldır.

2.3. Aday Listesi

Mesleğe kabullerine karar verilen adayların adli ve idari yargı teşkilâtının ihtiyacı ile
eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle hâkimler ve savcılar
yüksek kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

Atamalar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. Hâkimler Ve Savcılar
Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararları Resmî Gazete’de yayımlanır.

2.4. Aday Belgeleri

Adaylar hakkında düzenlenecek belgeler 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu
Madde 11’de düzenlenmiştir.

Her adayın vazifesini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarı ile görevine bağlılığı ve
ahlaki gidişine dair bilgi; çalıştığı daire amirleri tarafından o dairedeki staj süresinin sonunda
düzenlenip mensup olduğu adalet komisyonuna verilecek belgeler ile Adalet Komisyonunun
mütalaasından ve adalet müfettişlerinin raporlarından alınır. Yargıtay ve Danıştay’da staj
yapan adaylar için çalıştığı daire amirleri tarafından o dairedeki staj süresinin sonunda
düzenlenecek raporlar Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere ilgisine göre Yargıtay Birinci
Başkanlığına ve Danıştay Başkanlığına verilir.

Form 2.4 adayın staj eğitimine gönderilmesi, Form 2.5 yargıtay stajı, Form 2.6
danıştay stajı, Form 2.7 valilik stajı için resmî yazışma örneklerini göstermektedir.
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2.5. Askerlik, İzin, Rapor, Mazeretlerine Ait Yazılar

Adayların da özel durumlarından kaynaklanan çeşitli yazışmalar yapılır.
Form 2.8’de aday askerlik tehir belgesi, Form 2.9’da aday mazeret izin onay belgesi,

Form 2.10’da aday Bakanlık izin onay formu, Form 2.11’de aday disiplin soruşturması,
Form 2.12’de adayın askerlik dönüşü göreve iadesi, Form 2.13’te adayın nakil işlemleri
yazışma örnekleri gösterilmiştir.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000007/ ………/…./2010
Konu: Görevlendirmenin Kaldırılması

BAKANLIK MAKAMINA

13.05.2010 tarihli Onay’la 20.05.2010 tarihinden itibaren Türkiye Adalet
Akademisi Başkanlığında hazırlık eğitimlerini yapmak üzere geçici olarak
görevlendirilen, aşağıda adı, soyadı ve görev yeri ile sicil numaraları yazılı adli yargı
hâkim ve savcı adayları;

Hazırlık eğitimlerini hafta sonu tatilini müteakip 21.07. 2010 tarihinde
tamamlayacak olmaları nedeniyle bu tarihten geçerli olmak üzere Türkiye Adalet
Akademisi Başkanlığındaki geçici görevlendirmelerinin kaldırılarak isimleri yanlarında
belirtilen ağır ceza merkezlerinde genel stajlarına devam etmelerini,

Gerekli işlem ve tebligatların bu yolda ifasının takdirlerinize arz ederim.

…………………
Hâkim

Personel Genel Müdürü

OLUR
……./…../2010
………………..

Hâkim
Bakan a.

Müşteşar Yardımcısı

Form 2.4: Adayın staj eğitimine gönderilmesi
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000007/ ………/…./2010
Konu:Görevlendirmenin Kaldırılması

BAKANLIK MAKAMINA

22.04.2010 tarihli onayla 4954 sayılı Kanun’un 28. Geçici 10. maddeleri Adli Yargı
Hâkim ve Savcı Adayları ie İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin
Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelin 10’uncu, Geçici 2’inci ve 3’üncü
maddeleri uyarınca 05.05.2010 tarihinden itibaren Türkiye Adalet Akademisi
Başkanlığında son eğitimlerini yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen,

Son eğitimlerini hafta sonu tatilini müteakip 07.07.2010 tarihinde tamamlayacak
olmaları nedeniyle bu tarihten geçerli olmak üzere Türkiye Adalet Akademisi
Başkanlığındaki geçici görevlendirilmelerinin kaldırılarak isimleri yanlarında belirtilen
ağır ceza merkezlerinde görev stajlarına devam etmelerini,

Son eğitimlerini hafta sonu tatilini müteakip 07.07.2010 tarihinde tamamlayacak
olmaları nedeniyle bu tarihten geçerli olmak üzere Türkiye Adalet Akademisi Kanununun
28, Geçici 10’uncu maddeleri, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim
Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine ilişkin Yönetmeliğin 14-17’nci
maddeleri gereğince 1 ay süre ile Yargıtay stajlarını yapmak üzere Yargıtay Birinci
Başkanlığında geçici olarak görevlendirilmelerini,

Geçici olarak görevlendirilen Ankara ve Sincan dışındaki hâkim ve savcı
adaylarının geçici görev yolluklarının görev yaptıkları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarınca
ödenmesini,

Gerekli işlem ve tebligatların buna göre yerine getirilmesi takdirlerinize arz ederim.

…………………
Hâkim

Personel Genel Müdürü

OLUR

……./…../2010

………………..
Hâkim

Bakan a.
Müşteşar Yardımcısı

Form 2.5: Adayın yargıtay staj eğitimine gönderilmesi
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000007/ ………/…./2010
Konu: Danıştay Görevlendirme

BAKANLIK MAKAMINA

Hazırlık eğitimlerini bitirip Valilik emrindeki staj sürelerini tamamlayan aşağıda adı
soyadı ve sicil numarası yazılı Ankara İdari yargı hâkim adayları

Sıra No SİCİL NU. STAJ YERİ ADI SOYADI
1. ………. ………… …………... ……………..
2. ………. ………… …………... ……………..
3.

4954 sayılı Türkiye Adalet Aademisi Kanunu’nun 28., 5435 sayılı Kanun’un 51.
maddesi ile eklenen Geçici 10. maddeler ile 07.03.2006 tarih ve 26101 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile
İdari Yargı Hâkim Adayarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve
Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 10. ve Geçici 2. maddeleri ile 07.03.2006 tarih e 26101
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı
Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ileStaj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik’in 19-22’nci
maddeleri gereğince hâkim adaylarının 3 ay süre ile 05.12.2006 tarihinden itibaren
Danıştay Başkanlığı emrinde görevlendirilmeleri

Gerekli işlem ve tebligatların bu yolda ifasını takdirlerinize arz ederim.

…………………
Hâkim

Personel Genel Müdürü

OLUR

……./…../2010

………………..
Hâkim

Bakan a.
Müşteşar Yardımcısı

Form 2.6: Adayın danıştay staj eğitimine gönderilmesi
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000007/ ………/…./2010
Konu: Valilik Görevlendirme

BAKANLIK MAKAMINA

İdari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavlarını kazanarak muhtelif Bölge
İdare Mahkemelerinde meslek öncesi eğitimlerine devam eden aşağıda adı, soyadı
ve görev yeri ile sicil numaraları yazılı hâkim adaylarından;

Sıra No SİCİL NU. STAJ YERİ ADI SOYADI
1. ………. ………… …………... ……………..
2. ………. ………… …………... ……………..

4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu’nun 28., Adli Yargı Hâkim ve
Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adayarının Meslek Öncesi Eğitimlerin
Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 4’üncü maddeleri
gereğince 01.07.2010 tarihinden itibaren bir ay süre ile bulundukları yer
valiliklerinde görevlendirilmeleri ile ilgili adayların il valiliklerindeki bir aylık
stajlarının bittiği tarihten itibaren staj yaptıkları yer Bölge İdare Mahkemesi
Başkanlıklarında görevlerine başlatılmalarını

Gerekli işlem ve tebligatların bu yolda ifasını takdirlerinize arz ederim.
…………………
Hâkim

Personel Genel Müdürü

OLUR

……./…../2010

………………..
Hâkim

Bakan a.
Müşteşar Yardımcısı

Form 2.7: Adayın valilik staj eğitimine gönderilmesi
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000007/ 91109 ………/…./2010
Konu:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA
(Askeralma Dairesi Başkanlığı)

Aşağıda açık kimliği yazılı personel, mesleği ile ilgili staj yapmakta olduğundan
meslek öncesi eğitim (staj) süresince askere sevkinin tehir edilmesini arz ederim.

………………..
Hâkim

Bakan a.
Müşteşar Yardımcısı

EKLER:
EK-A (Askerlik durum belgesi)
EK-B (Diploma sureti)
Meslek öncesi eğitimin (stajın) :
Adı : Hâkim ve Savcı Adaylığı Stajı
Başlama Tarihi :
Bitirme Tarihi :

NÜFUS CÜZDANINA GÖRE

Adı ve Soyadı :
Baba Adı :
Doğum Tarihi :
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl :
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe :
Köy veya Mahallesi :
Yerli Askerlik Şubesi :

NOT: 5435 sayılı Kanun ile 4954 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 10’uncu maddesi
uyarınca yukarıda adı geçen hâkim adayı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
mesleğe kabul edilip kura çektiği takdkıirde ayrıca bilgi verilecektir.

Form 2.8: Aday askerlik tehir belgesi
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T.C.
ANKARA ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sayı : A N K A R A
Bak. Per. Nu. : 07/07/2010
Kurum Sicil Nu. : 16203
Konu :Serap EKİN

CUMHUİYET BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA

Başsavcılığınız nezdinde staj yapan Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcısı
Adayı (118892) Serap EKİN’e 07/07/208 tarihli dilekçesine istinaden, 07/07/2010
tarihinden itibaren kullanmak üzere 5 gün mazeret izni (evlilik izni) verilmiştir.

Adı geçenin görevinden ayrılış tarihini Form 9 ile görevine başlayış tarihini
ise Form 15 ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne sunulması ve
Başkanlığımıza bildirilmesi rica olunur.

Mustafa UĞURLU
Adalet Komisyonu Başkanı

EKİ: 1) Dilekçe
2) Evlenme Cüzdanı Fotokopisi

Form 2.9: aday mazeret izin onay belgesi
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000007/ 91109 ………/…./2010
Konu:

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi: 4.09.2007 gün ve 3/21535 sayılı yazınız.

Adı Soyadı

Görev ve Unvanı Adli Yargı Hâkim Adayı

İzin Türü Yıllık Yılı 2007

İzin Süresi

1. Yukarıda adı geçene sütununda gösterilen süre ile izin verilmiştir.
2. İlgilinin tebliği ile görevinden ayrıldığı ve başladığı tarihlerle iznini

geçireceği adresin bilirilmesini rica ederim.

Bakan a.
Tetkik Hâkimi

Form 2.10: Aday bakanlık izin onay formu
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000007/ 91109 ………/…./2010
Konu: Soruşturma

…………………………………

Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün …………. tarih ve ……..sayılı yazısı ekinde gelen
Ankara Hâkim Adayı ………..hakkında ……… ………….. Cumhuriyet
Başsavılığının ………tarih ve……. sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında
ilgilinin hâkim olması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği
……Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne ait ……. tarihli tespit tutanağında da ……….
Hâkimi olduğu belirtilerek tutanak düzenlendiği anlaşılmıştır.

Adı geçenin tutanak tarihinde “………….” olmayıp …………statüsünde olduğu
gözetilerek;

…………………….hakkında;
1. İsnat edilen fiil ile ilgili, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/ A, B,

C bentlerinde gösterilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının verilmesini
gerektirir nitelike deliller bulunduğu takdirde, buna göre Ankara İdari Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanınca disiplin cezası verilmesi için gereğine tevessül
edilerek verilecek karar ile birlikte uyarma, kınama, ve aylıktan kesme cezası verilmesi
hâlinde ilgiliye tebliğine dair tutanağın ve karara itiraz edilmesi hâlinde itiraz dilekçesi ile
tüm soruşturma dosyasının Bakanlığa gönderilmesini,

2. Sözü geçen Kanun’un 126’ıncı maddesi gereğince kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasının, Bakanlık Merkez Disiplin Kurulunun görüşü alındıktan sonra
Bakanlıktaki atamaya yetkili amir tarafından, Devlet Memurluğundan çıkarma cezasının
amirinin isteği üzerine Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği dikkate
alınarak, ……………..’a isnat edilen fiilin subutuna ilişkin, aynı Kanun’un 125/D ve E
bentlerinde gösterilen kademe ilerlemesinin durdulması veya devlet memurluğundan
çıkarılması cezalarından birinin verilmesini gerektirecek sebeplerin bulunması hâlinde,
Ankara İdari Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanınca gerekli
soruşturmaya başlanarak, aynı Kanun’un 130’uncu maddesine göre ilgilinin savunmasının
alınması, hazırlık soruşturması sırasında toplanan delillerle yetinilmeyerek tanıkların
disiplin soruşturmasını yapan disiplin amiri veya tayin edeceği muhakkik tarafından bizzat
dinlenmesi ile diğer delillerin de toplanmasından sonra düşünceyi havi düzenlenecek
fezleke ile soruşturma evrakının Bakanlığa gönderilmesini,

3. Aynı Kanun’un 127’nci maddesinde: “Bu Kanun’un 125’inci maddesinde
sayılan fiil ve hâlleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hâllerin İŞLENİLDİGİ TARİHTEN
İTİBAREN,

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması
cezalarında BİR AY İÇİNDE DİSİPLİN SORUŞTURMASINA,

b) Memurluktan çıkarma cezasında 6 AY İÇİNDE DİSİPLİN
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KOVUŞTURMASINA, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisinin zaman
aşımına uğrayacağı, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin İŞLENDİĞİ TARİHTAN
İTİBAREN NİHAYET 2 YIL İÇİNDE DİSİPLİN CEZASI VERİLMEDİĞİ TAKDİRDE
CEZA VERME YETKİSİNİN ZAMAN AŞIMINA UĞRAYACAĞI.”
belirtildiğinden bu bir aylık ve iki yıllık sürelerin disiplin soruşturması yapılmasında önem
ve dikkate alınmasını,

4. Sözü edilen Kanun’un 131’inci maddesinde; Aynı olaydan dolayı memur
hakkında Ceza Mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını
geciktirmez.

Memurun Ceza Kanunu’na göre mahkûm olması veyahut olmaması hâlleri, ayrıca
disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.”
hükmü yer aldığından, disiplin soruşturmasının sonuçlandırılmasında bu hususun da göz
önünde bulundurulmasını,

Müştekisi olan suçlara ilişkin olarak yapılan soruşturmalarda, soruşturma sonucunda
şikâyetçiye bilgi verilerek işlem sonucuna karşı 60 gün içinde ilgili idare mahkemesine
başvuru hakkı olduğunun tebliğ edilmesini,

Yapılan soruşturma sonucundan yeniden yazışmaya gerek kalmaksızın düzenli
olarak Bakanlığa bilgi verilmesi hususunda

Gereğini rica ederim.

Hâkim
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

EK:1-Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün yazısı
2-Sincan Cumhuriyet Başsavcılığının

kovuşturmaya yer olmadığına dair
kararı ve tespit tutanağı

Form 2.11: Aday disiplin soruşturması
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

PERSONEL HAREKETLERİ ONAYI Hareket Türü: Askerlik dönüşü göreve başlama

1.Adı Soyadı Ahmet AKTAR 2. Sicil Nu.:119820
3. Doğum Yer Tarihi: Bodurlar 1981

Nüfusa Kayıtlı Ol. Yer: Çanakkale

4.Öğrenim Durumu: Yüksek Öğretim (4 yıl) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002

5.Askerlik Durumu: Asker
6.Asıl Mem. Atanma
Tarihi

7.Adaylık Süresi: Aday

E S K İ D U R U M U Y E N İ D U R U M U

Genel İdare Hizmetleri 8. Sınıfı Genel İdare Hizmetleri

Ankara Ağır Ceza, Ankara 9.Görev Yeri Ankara Ağır Ceza, Ankara

Hâkim ve Savcı Adayı 10. Unvan Hâkim ve Savcı Adayı

K: D/K Gösterge Ek Gösterge

7 7/2 720

7/2 720

7/2 720

11.D/K
Göstergesi
(Emeklilik)
(ödemeye esas)

K: D/K Gösterge Ek Gösterge

7 7/2 720

7/2 720

7/2 720

12. Dayanağı

Adı geçenin 06.06.2010 tarihli dilekçesi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 sayılı Kanun’la değişik 83. maddesi

13. Gereğinde Yapılacak Açıklama

Adı geçenin askerlik dönüşü göreve başlatılmasını takdirlerinize arz ederim.

14. Teklif Edenin Adı, Soyadı

Unvanı, İmza, Tarih

……/…../2010

Personel Genel Müdürü

Hâkim

15. Uygun Görenin Adı
Soyadı

Unvanı, İmza, Tarih

……/…../2010

16. Onaylayanın Adı Soyadı

Unvanı, İmza, Tarih

U Y G U N D U R

……/…../2010

Müsteşar Yardımcısı

Hâkim

17. Dağıtım ve Bilgi 18. Kayıt Tarihi ve Nu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, ilgiliye tebliği ile tebellüğ
belgesinin gönderilmesi, görevine başladığı tarihin bildirilmesi

Form 2.12: Adayın askerlik dönüşü göreve iadesi
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

PERSONEL HAREKETLERİ ONAYI Hareket Türü: Nakil

1.Adı Soyadı Melek TEPE 2. Sicil Nu.:118929
3. Doğum Yer Tarihi: Ankara 1982

Nüfusa Kayıtlı Ol. Yer: Muğla

4.Öğrenim Durumu: Yüksek Öğretim (4 yıl) Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004

5.Askerlik Durumu: Bayan
6.Asıl Mem. Atanma
Tarihi

7.Adaylık Süresi: Aday

E S K İ D U R U M U Y E N İ D U R U M U

Genel İdare Hizmetleri 8. Sınıfı Genel İdare Hizmetleri

Ankara Ağır Ceza, Ankara 9.Görev Yeri Muğla Ağır Ceza, Muğla

Hâkim ve Savcı Adayı 10. Unvan Hâkim ve Savcı Adayı

K: D/K Gösterge Ek Gösterge
9 9/1 620

9/1 620

9/1 620

11.D/K Göstergesi
(Emeklilik) (ödemeye
esas)

K: D/K Gösterge Ek Gösterge
9 9/1 620

9/1 620

9/1 620

12. Dayanağı
Adı geçenin 07.07.2010 tarihli dilekçesi,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılının 07.07.2010 gün ve 17339 sayılı yazısı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesi

13. Gereğinde Yapılacak Açıklama
İlgili 07.07.2010 tarihli dilekçesi ie 14.06.2010 tarihinde Muğla Adli Yargı Savcı Adayı 119035
Burak TEPE ile evlendiğini ve meslek öncesi eğitimine Muğla adayı olarak devam etmek istediğini
belirtmiş olup Muğla adli yargı hâkim adaylığına naklen atamasının uygun olacağı düşünülmüştür.

Adı geçenin aylığını almakta olduğu 9. derecenin 1. kademesi olan 620 gösterge ile naklen
atanmasını takdirlerinize arz ederim.

14. Teklif Edenin Adı, Soyadı

Unvanı, İmza, Tarih
……/…../2010

Personel Genel Müdürü

Hâkim

15. Uygun Görenin Adı
Soyadı

Unvanı, İmza, Tarih
……/…../2010

16. Onaylayanın Adı Soyadı

Unvanı, İmza, Tarih

U Y G U N D U R
……/…../2010

Müsteşar Yardımcısı

Hâkim

17. Dağıtım ve Bilgi 18. Kayıt Tarihi ve Nu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, ilgiliye tebliğ ile görevinden
ayrılış tarihinin bildirilmesi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına, ilgilinin görevine başlayış
tarihinin bildirilmesi

Form 2.13: Adayın nakil işlemleri
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Hâkim ve savcı adayları ile ilgili yazışmaları öğrenerek uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Staj programı ile ilgili birimlere ait
yazışmaları yapınız.

 Doküman yönetim sistemi (DYS)nden
ilgili belgeleri düzenleyiniz.

 Hangi stajyerin hangi birimde staj
yaptığını listeleyiniz.

 Doküman yönetim sistemi (DYS)nden
ilgili belgeleri düzenleyiniz.

 Adayların askerlik ile ilgili yazılarını
yazınız.

 Doküman yönetim sistemi (DYS)nden
ilgili belgeleri düzenleyiniz.

 İzin, rapor mazeretlerini ilgili birime
bildiriniz.

 Doküman yönetim sistemi (DYS)nden
ilgili belgeleri düzenleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Adalet Bakanlığının açtığı sınavı kazanan hâkim ve savcı adayları
……………….olarak göreve başlar.

2. Adli yargı adayları, stajlarını ……………. Cumhuriyet Savcılıklarında, icra
dairelerinde ve sorgu hâkimliklerinde yapar.

3. Atamalar, ………………………………… yapılır.

4. Ankara’daki adli yargı adaylarının ayrıca, yönetmelikte belirlenecek süre ile
………………… staj yapmaları sağlanır.

5. Adaylar, Devlet Memurları Kanunu’ndaki ………………sınıfına dâhil olup
hâkimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dâhil değildir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

6. Hâkim ve savcıların staj süresi kaç yıldır?
A) 3
B) 2
C) 5
D) 4
E) 1

7. Adalet Bakanlığı hâkimlik ve savcı adaylığı için sınavı geçenler stajyer hâkim olarak
aşağıdakilerin hangisinde eğitim yapar?
A) Adalet Akademisi
B) Adalet Bakanlığı
C) Karakol
D) Maliye
E) Cezaevi

8. İdari hâkim ve savcı adayları ilk bir yıl aşağıdakilerden hangisinde staj yapar?
A) Adliye
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Adalet Bakanlığı
E) Sayıştay

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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9. İdari hâkim ve savcı adayları için Yargıtay ve Danıştay raporunun yanı sıra
aşağıdakilerden hangisinin mütalaası gerekir?
A) Adalet Bakanı
B) Adalet Komisyonu
C) İl Valisi
D) Sayıştay
E) Müfettiş

10. Hâkim ve savcı adayları Devlet Memurları Kanunu’ndaki hangi sınıfa dâhildir?
A) Hâkim ve Savcı
B) Eğitim Öğretim
C) Sağlık Hizmetleri
D) Genel İdari Hizmetler
E) Teknik Hizmetler

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Hâkim ve savcıların özlük işlemlerini belirleyen……………Kanunu’dur.

2. Hâkim veya savcının görevinin gerektirdiği duruma uygun olmasına ……….. denir.

3. ………yargı hâkimliği ve …………..yargı hâkimliği olmak üzere iki tür hâkimlik
vadır.

4. Hâkim ve savcı adayları için ilgili merciler bu husustaki kanaat ve mütalaalarını,

5. ……………………….. hazırlanacak fişlere yazar.

6. Adli yargı adalet komisyonları ağır ceza merkezleri bünyesinde kurulmuştur. Bir
başkan, ………asil ve ……… yedek üyeden oluşur.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

7. Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan
haktır. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine uyar?
A) Yetki
B) Unvan
C) Meslekten çekilme
D) Staj

8. Hâkim ve savcılar, haftalık çalışma süresi ve günlük çalışma saatleri yönünden
……………. Kanunu’ndaki hükümlere tabidirler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin
gelmesi uygundur?
A) 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu
B) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
C) 5720 sayılı Hâkim ve Savcı Kanunu
D) 2582 sayılı Yönetmelik

9. Aşağıdaki durumların hangisinde hâkimlik ve savcılık mesleği sona ermez?
A) 2802 sayılı Kanun’a göre meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar

verilmesi
B) Mesleğe alınma koşullarından herhangi birini taşımadıklarının sonradan

anlaşılması
C) Türk vatandaşı olmamaları
D) Ölüm

MODÜL DEĞERLENDİRME
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10. Hangi yargı adayları, stajlarının ilk bir yılını Danıştay’da bir yılını da bölge idare,
idare ve vergi mahkemelerinde yapar?
A) Adli
B) Ticari
C) İdari
D) Siyasi
E) Kanuni

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Atama
2 Yetki
3 10, 30
4 Terfi
5 Yıllık ara verme
6 Bölge İdare Mahkemeleri
7 A
8 C
9 D

10 E
11 B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Atama

2 Yetki
3 10, 30
4 Terfi
5 Yıllık ara verme
6 Bölge İdare Mahkemeleri
7 A
8 C
9 D

10 D
11 B

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 2802
2 İntibak
3 Adli, idari
4 Adalet Bakanlığınca
5 İki, bir
6 A
7 B
8 D
9 D

10 C

CEVAP ANAHTARLARI



57

 DOĞAN Hıfzı, Eğitimde Program ve Öğretim Tasarısı, Ankara, 1997.

 TEKİN Halil, Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Ankara, 1997.

 TURGUT M. Fuat, Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Ankara, 1998.

 2802 Sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 5435 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu

 4954 Sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu

 www.meb.gov.tr

 www.megep.meb.gov.tr

 www.adalet.gov.tr

KAYNAKÇA


