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YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6572 Kabul Tarihi: 2/12/2014

MADDE 1 – 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler Resmî Ga-

zete’de ilan olunur.”

MADDE 2 – 1512 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “son”

ibaresi “Resmî Gazete’de” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Noterlere Türkiye Noterler Birliği tarafından verilen kimlik kartı, tüm resmî ve özel

kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir.” 

MADDE 3 – 1512 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Atama yapılırken aynı sınıftan noterlerin meslekteki kıdemleri esas alınır. Kıdemde

eşitlik hâlinde Adalet Bakanlığınca verilen noterlik belge sıra numarası önce olan tercih edilir.”

MADDE 4 – 1512 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-

lesinde yer alan “Hasta noterler Cumhuriyet savcılığı kanalı ile Hükümet tabiplerinden veya

Devlet hastanesi doktorlarından” ibaresi “Noterler, hastalıkları nedeniyle” şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 5 – 1512 sayılı Kanunun 193 üncü maddesinde yer alan “116 ncı” ibaresi

“116 ve 198/A” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 6 – 1512 sayılı Kanuna 198 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

198/A maddesi eklenmiştir.

“Elektronik işlemler:

MADDE 198/A – Bu Kanunda öngörülen işlemler, elektronik ortamda güvenli elektronik

imza kullanılarak da yapılabilir. Ancak, düzenleme şeklinde yapılması zorunlu tutulan işlemler

ile irade beyanlarının alınmasına ilişkin işlemlerde güvenli elektronik imza kullanılabilmesi

için ilgililerin noter huzurunda olmaları gerekir.

Elektronik ortamda güvenli elektronik imza kullanılarak noter huzurunda veya huzurda

olmadan yapılabilecek noterlik işlemleri ile 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza

Kanununda tanımlanan zaman damgası kullanılmasının zorunlu olduğu noterlik işlemleri yö-

netmelikle düzenlenir. Belirlenen bu noterlik işlemlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler güvenli

elektronik imzayla elektronik ortamda işlenebilir, saklanabilir ve gerektiğinde ilgili diğer kişi

veya kurumlara elektronik ortamda gönderilebilir. Ayrıca 61 inci maddede düzenlenen tespit

işleri güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda da yapılabileceği gibi aynı usulle elektronik

ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti de yapılabilir.

Noterler tarafından yapılan tüm işlemlere dair bilgi ve belgeler Türkiye Noterler Birli-

ğinin Bilişim Sisteminde  kaydedilir  ve saklanır. Güvenli elektronik imza ile imzalanmış bel-

gelerde kanunlarda belirtilen mühürleme işlemi uygulanmaz ve ayrıca suret aranmaz. Güvenli

elektronik imza ile oluşturulan belge, talep edilmedikçe ayrıca fiziki olarak düzenlenmez.

Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde belgenin aslının aynı olduğu

belirtilerek noterlikçe imzalanır ve mühürlenir. Güvenli elektronik imza ile imzalanmış belgenin

elle atılan imzalı suretiyle çelişmesi hâlinde noterlerin kullandığı bilişim sisteminde kayıtlı

olan güvenli elektronik imzalı belge esas alınır.

Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması sırasında işlenen kişisel verilerin

korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

Elektronik ortamda yapılacak noterlik işlemlerine ilişkin ücretler, 112 nci maddeye göre

düzenlenecek tarifede gösterilir.

İkinci fıkra uyarınca elektronik ortamda yapılabilecek bir noterlik işleminin bir belgeye

dayanması hâlinde; belge sureti, taraflar, vekilleri veya temsilcileri tarafından güvenli elektronik

imza ile imzalanarak elektronik ortamda notere gönderilebilir. Ancak belge aslının fiziki olarak

ibrazının zorunlu olduğu hâllerde elektronik ortamda yapılan başvuru sonrasında belge aslı yö-

netmelikte belirlenen süre içinde notere ibraz edilir.

Birlik, noter odaları ve noterlik personeli ile noterlere dağıtılacak nitelikli elektronik

sertifikalar, Türkiye Noterler Birliği tarafından temin edilerek dağıtılır.

Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, saklanmasına ve paylaşılmasına

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.

Yabancı memleketlerde, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için sağ-

lanması gerekli olan teknik ve idari şartlara dair usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.

Bu madde kapsamında hazırlanacak yönetmelik, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Noterler

Birliği ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görüşleri alınarak Adalet Bakanlığı tara-

fından çıkarılır.”
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MADDE 7 – 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 inci maddesinin

birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler

buna göre teselsül ettirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “yirmi” ibaresi “on yedi” şeklinde de-

ğiştirilmiştir.

“e) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği,”

MADDE 8 – 2575 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanlar”

ibaresi “Başkanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – 2575 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on-

dördü” ibaresi “on beşi”, “biri” ibaresi “ikisi” ve “onbeş” ibaresi “on yedi” şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 10 – 2575 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında

yer alan “Başkanlar” ibareleri “Başkanlık” şeklinde değiştirilmiş, maddenin üçüncü fıkrası yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – 2575 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“1. İdari İşler Kurulu, idari dairelerin başkanları ile her takvim yılı başında Başkanlık

Kurulunca  her  idari  daireden  seçilecek  bir üye ve her dava dairesinden seçilecek bir başkan

veya üyeden oluşur. Kurulun seçimle belirlenen üyeliklerinde boşalma olması hâlinde Başkan-

lık Kurulunca otuz gün içinde seçim yapılır.”

MADDE 12 – 2575 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,

üçüncü fıkrasında yer alan “otuzbir” ibaresi “yirmi beş” şeklinde değiştirilmiştir.

“1. İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin başkanları ile her idari dava dai-

resinden iki yıl için Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen iki asıl ve iki yedek üyeden;

Vergi Dava Daireleri Kurulu ise vergi dava dairelerinin başkanları ile her vergi dava dairesinden

iki yıl için Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. İki

yıllık süre sonunda Başkanlık Kurulunca, her iki kuruldaki üyelerin yarısı iki yıl süreyle yeni-

den görevlendirilirken, diğer yarısı kurullarda daha önce görevlendirilmeyen üyeler arasından

yenilenir. Kurullarda görevlendirilen asıl üyeler, üst üste en fazla iki dönem görevlendirilebilir.

Asıl üyenin görevini geçici olarak yerine getirememesi durumunda ilgili daireden, zorunlu hal-

lerde diğer dairelerden görevlendirilen yedek üye kurul toplantılarına katılır. Kurulların asıl

veya yedek üyeliklerinde boşalma olması hâlinde Başkanlık Kurulu tarafından yedi gün içinde,

kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.”

MADDE 13 – 2575 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “On-

dördüncü ve Onbeşinci” ibaresi “On dördüncü, On beşinci ve On altıncı” şeklinde, ikinci fıkrası

aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “Başkanlar” ibaresi “Başkanlık” şeklinde değiş-

tirilmiştir.

“Başkanlık Kurulu, iş yükü bakımından zorunluluk doğması hâlinde vergi dava daire-

leri, 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.”
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MADDE 14 – 2575 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde dava daireleri arasındaki iş bölümü

aşağıdaki esaslar uyarınca Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 15 – 2575 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan “Birinci Daire ve”

ibaresi “Birinci ve On yedinci daireler ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – 2575 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin başlığı “Birinci ve On Yedinci

dairelerin görevleri” şeklinde; birinci fıkrasında yer alan “Birinci Daire:” ibaresi “Birinci ve

On yedinci daireler:” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – 2575 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve

(d) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Başkanlar Kurulunun kararları kesin olup bu kararlar aleyhine başka bir yargı mer-

ciine başvurulamaz.”

MADDE 18 – 2575 sayılı Kanunun 52/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 52/A – 1. Başkanlık Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak

belirlemek.

b) Zorunlu hâllerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek.

c) Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri

belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek.

d) Daireler arasında iş bölümünü belirlemek.

e) Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini belli etmek veya

bu işleri yapmak.

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

2. Başkanlık Kurulunun kararları kesin olup bu kararlar aleyhine başka bir yargı mer-

ciine başvurulamaz.”

MADDE 19 – 2575 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer

alan “Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle” ibaresi “31/12/2016 tarihine kadar”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – 2575 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 26 – 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün

içinde bu Kanuna göre oluşturulan Danıştay üyeliği kadroları için seçim yapılır.

2. Seçimin tamamlanmasından itibaren beş gün içinde bu Kanunla ihdas edilen daire

başkanlığı kadroları için seçim yapılır.

3. Başkanlık Kurulu, iş durumunu dikkate alarak daireler arasındaki iş bölümünü yeni-

den belirler ve buna ilişkin karar derhâl Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu karar, yayım tarihin-

den itibaren on gün sonra uygulanmaya başlanır.

4. Başkanlık Kurulu, iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından

itibaren on gün içinde, kurulların ve dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulun-

durarak Danıştay daire başkanları, kurullarda ve dairelerde görev yapan Danıştay üyeleri ve

tetkik hâkimlerinin hangi kurul ve dairelerde görev yapacağını yeniden belirler.
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5. Başkanlık Kurulunun iş bölümünün belirlenmesine ilişkin kararı uygulanmaya baş-

layıncaya kadar bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki iş bölümüne ilişkin hükümler uygu-

lanmaya devam olunur.

6. Yeni iş bölümüyle dairesi değiştirilen dava dosyaları, iş bölümüne ilişkin kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gün içinde ayrıca bir karar verilmesine yer ol-

maksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut hâlleriyle ilgili daireye devredilir. İş bölümü

kararı sonrası Danıştaya gelecek olanlar (karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi dâhil)

ile kanun yollarına konu edilerek bozulan dava dosyaları iş bölümü kararıyla görevleri belir-

lenen dairelerce sonuçlandırılır.”

MADDE 21 – 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 5 inci maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Yargıtayda yirmi üç hukuk, yirmi üç ceza dairesi ve her dairede bir daire

başkanı ile yeteri kadar üye bulunur.”

MADDE 22 – 2797 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-

lesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “hukuk veya ceza dairesi olarak belirlenmesi

ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 23 – 2797 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı

bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – 2797 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“yirmi” ibaresi “onyedi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – 2797 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – Yargıtayda yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur. Tetkik hâkimleri, mes-

lekte en az beş yılını fiilen doldurmuş adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır.”

MADDE 26 – 2797 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – 2797 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14 –  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün

içinde bu Kanuna göre oluşturulan Yargıtay üyeliği kadroları için seçim yapılır.

Seçimin tamamlanmasından itibaren beş gün içinde bu Kanunla ihdas edilen daire baş-

kanlığı kadroları için seçim yapılır.

İkinci fıkra uyarınca yapılan seçimin tamamlanmasından itibaren beş gün içinde Birinci

Başkanlık Kurulu yeniden belirlenir.

Yeni oluşan Birinci Başkanlık Kurulu, iş durumunu dikkate alarak daireler arasındaki

iş bölümünü yeniden belirler ve buna ilişkin karar derhâl Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu

karar, yayım tarihinden itibaren on gün sonra uygulanmaya başlanır.

Birinci Başkanlık Kurulu, iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanma-

sından itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak

Yargıtay daire başkanları, üyeleri ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacağını ye-

niden belirler.
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Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun iş bölümü kararı uygulanmaya başlayıncaya ka-
dar bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki iş bölümüne ilişkin hükümler uygulanmaya devam
olunur.

Yeni iş bölümüyle dairesi değiştirilen dava dosyaları, beşinci fıkra uyarınca görevlen-
dirme yapılmasından itibaren on gün içinde mevcut hâlleriyle ilgili daireye gönderilir.”

MADDE 28 – 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen (b) bendi aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiş; (k) bendinde yer alan “beş” ibaresi “üç” ve “tarih” ibaresi “yılın
ocak ayının birinci günü” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını dol-
durmamış olmak.”

MADDE 29 – 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına “Adalet
Müfettişlerine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Mü-
fettişlerine ve Bakanlık İç Denetçilerine” ibaresi, beşinci fıkrasına “ödeme yapılanlara;” iba-
resinden sonra gelmek üzere “yabancı dil tazminatı hariç,” ibaresi ve maddeye beşinci fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş; mevcut altıncı fıkrada yer alan “vergiye” ibaresi
“vergi ve kesintiye” şeklinde değiştirilmiştir.

“Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay
Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve
Danıştay üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa  ayrılmış  hâkim  ve  savcılar ve
diğer hâkim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile
çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. Bu Kanuna tabi olan hâkim ve
savcılardan Anayasa Mahkemesinde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve Uyuşmazlık
Mahkemesinde görev yapanlara ödenen ödenek ile bu fıkrada belirlenen ek tazminattan yal-
nızca biri ve yüksek olanı ödenir.”

MADDE 30 – 2802 sayılı Kanuna 112 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
112/A maddesi eklenmiştir.

“Silah edinme:
MADDE 112/A – Hâkim ve savcılar, Emniyet Genel Müdürlüğünce 10/7/1953 tarihli

ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesi
uyarınca temin edilen yerli veya ithal tabancaları, anılan maddedeki şartlar uyarınca bedeli
mukabilinde zatî silah olarak satın alabilirler.”

MADDE 31 – 2802 sayılı Kanuna 112/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
112/B maddesi eklenmiştir.

“Mesleki kimlik kartı:
MADDE 112/B – Hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mes-

leki kimlik kartı, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerinde resmi kimlik hük-
mündedir.”

MADDE 32 – 2802 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 19 – Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkim

ve savcıları hakkında 14/2/2005 tarihinden 1/9/2013 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı
verilmiş olan uyarma ve aylıktan kesme cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.
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Af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı ilgililer

hakkında disiplin inceleme, soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin

inceleme, soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları

uygulanmaz.

14/2/2005 tarihinden 1/9/2013 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı Kanunun 65 inci

maddesi, 66 ncı maddesi, 67 nci maddesi ve (e) ve (f) bentleri hariç 68 inci maddesi uyarınca

verilip kesinleşmiş bulunan disiplin cezaları ile Kanunun 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasının

son cümlesi ve üçüncü fıkrası uyarınca verilmiş cezalar, hakkında ceza tertip olunanın, bu Ka-

nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde başvurusu üzerine Hâkimler ve Sav-

cılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca incelenir.

Yapılan inceleme sonunda Genel Kurul, başvurunun reddine karar verebileceği gibi ön-

ceki kararın kaldırılmasına veya eyleme uyan alt bir disiplin cezasına karar verebilir. Genel

Kurul tarafından verilen bu kararlara karşı Başkan veya hakkında ceza tertip olunan, tebliğ ta-

rihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunabilir. Yeni-

den inceleme talebi üzerine verilen kararlar kesindir.

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar,

ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.

Disiplin cezalarının affı, ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden

herhangi bir talep hakkı vermez.”

MADDE 33 – 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görev-

leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 3 üncü

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Adalet Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı

kuruluşlardan meydana gelir.”

MADDE 34 – 2992 sayılı Kanunun Üçüncü Kısmının başlığı “Taşra ve Yurt Dışı Teş-

kilatı ile Bağlı Kuruluşlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35 – 2992 sayılı Kanunun 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

25/A maddesi eklenmiştir.

“Yurt Dışı Teşkilatı

MADDE 25/A – Bakanlık, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluş-

larının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt

dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Yurt dışı teşkilatında yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına, hâkimlik ve savcılık mes-

leğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile yurt dışı hizmetlerinde yararlı

olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından atama yapılır.

Yurt dışı teşkilatına atanan adalet müşavirlerinin bu görevde geçirdikleri süreler hâ-

kimlik ve savcılık mesleğinde geçmiş sayılır ve ilgilinin kademe ve derece ilerlemesinde dik-

kate alınır. Adalet müşavirleri hakkındaki siciller, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu

hükümleri uyarınca Adalet Bakanlığı Müsteşarı tarafından verilir.

Yurt dışı sürekli görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hâllerde Bakanın

onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilir.

12 Aralık 2014 – Sayı : 29203 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Adalet Bakanlığı yurt dışı kadrolarına atanan hâkim ve savcılara 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu kapsamında sürekli görevle yurt dışı kadrolarında bulunanlara yapılan öde-

meler, aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Adalet müşavirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Dışişleri Ba-

kanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 36 – 2992 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 2802 sayılı Hâkimler ve

Savcılar Kanununun 50 nci maddesi kapsamında dış temsilciliklerde adalet müşaviri olarak

görevli olanlardan, görev yaptıkları temsilcilikte ilgili mevzuatı uyarınca Adalet Bakanlığı yurt

dışı teşkilatı kurulduğu tarih itibarıyla görevde bulunanlar; bu teşkilatların kurulduğu tarihte

görevli bulundukları temsilcilik için tahsis edilmiş olan adalet müşaviri kadrolarına atanmış

sayılır.”

MADDE 37 – 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun

22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu bende göre görevlendirilenler, ders verdikleri günlerde izinli sayılırlar.”

MADDE 38 – 4954 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13 – Hâkim ve savcı adaylarına verilen meslek öncesi eğitim so-

nunda yapılan yazılı sınavlarda başarı gösteremediği için genel idare hizmetleri sınıfında bir

kadroya atanan veya adaylığına son verilenler, bu Kanunun yürürlüğe  girdiği  tarihten  itibaren

bir  ay içinde, yeni bir yazılı sınava alınmaları talebiyle Akademiye başvurabilirler. Başvuru

süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgililer, Akademi tarafından Kanunun 28 inci

maddesi uyarınca yapılacak yazılı sınava alınırlar.”

MADDE 39 – 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 9 uncu mad-

desinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla,

gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımı, Hâkimler

ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar, Resmî Gazete’de yayımlanır.

Daireler, tevzi edilen davalara bakmakla yükümlüdür. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca

iş dağılımının yapıldığı tarih itibarıyla görülmekte olan davalarda daireler, iş bölümü gerekçe-

siyle dosyaları diğer bir daireye gönderemez.”

MADDE 40 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 116 ncı

maddesinde yer alan “somut delillere dayalı kuvvetli” ibaresi “makul” şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 41 – 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin

(17) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“17. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 312,

313, 314, 315, 316),”

MADDE 42 – 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“tespit edilebilir,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, beşinci fıkradan sonra gelmek üzere
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aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut yedinci fıkrasının

(a) bendinin (14) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu alt bentten sonra gelmek

üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, soruşturma aşa-

masında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılır. Kararda, yüklenen

suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası

veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu ve tedbirin süresi belirtilir.”

“14. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302),”

“15. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 312,

313, 314, 315, 316),”

MADDE 43 – 5271 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin

(11) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu alt bentten sonra gelmek üzere aşa-

ğıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“11. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302),”

“12. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 312,

313, 314, 315, 316),”

MADDE 44 – 5271 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“MADDE 153 – (1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve is-

tediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.

(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruştur-

manın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kara-

rıyla kısıtlanabilir. Bu karar ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda

verilebilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),

2. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),

3. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),

6. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),

7. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312,

313, 314, 315, 316),

8. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333,

334, 335, 336, 337).

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında

Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde tanım-

lanan zimmet suçu.

d) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan

suçlar.
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(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve

adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında,

ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya

içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örnek-

lerini harçsız olarak alabilir.

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır.”

MADDE 45 – 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük

ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 31/12/2019 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde ya-

pılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının

görüşü alınmaz. Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara

karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet başsav-

cılığına gönderilir.”

MADDE 46 – 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Kanununun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 47 – 6087 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Hâkim ve savcı adaylığı dönemi sonunda yapılan yazılı sı-

navda başarılı olduğu hâlde Kurul tarafından  mesleğe  kabul  edilmeyenler,  bu  Kanunun  yü-

rürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde, mesleğe kabul edilmeleri talebiyle Kurulun

ilgili dairesine başvurabilirler.”

MADDE 48 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II)

sayılı cetvelin 5 numaralı sırasına “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı”

ibaresinden sonra gelmek üzere “, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri” ibaresi eklen-

miştir.

MADDE 49 – Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-

menin eki (II) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne; ekli (2) sayılı listede yer alan

kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin, (3)

sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek (II) sayılı cetvelin Yargıtay Başkanlığına ait bö-

lümüne; ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin, (5) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek (II) sayılı

cetvelin Danıştay Başkanlığına ait bölümüne; ekli (6) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edi-

lerek l90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait

bölümüne eklenmiştir.

MADDE 50 – Bu Kanunun;

a) 48 inci maddesi 15/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 51 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/12/2014
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler

ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin

birinci fıkrasında yer alan “Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendine” ibaresi

“Kanununa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer

alan “Başkan, başkan yardımcıları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, mevcut (e) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi, mevcut (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

(m) bendi eklenmiş ve birinci fıkrada yer alan bentler bunlara göre teselsül ettirilmiştir.

“f) Genel Sekreter yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter

yardımcılarını,”

“m) Teftiş Kurulu Başkan yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş

Kurulu Başkan yardımcılarını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkan-

vekilinin;” ibaresi “Başkanın;” şeklinde; üçüncü ve beşinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Başkan, her yıl Ocak ayı içerisinde Genel Kurulun olağan toplantı gün ve saatlerini

tespit eder.”

“(5) Başkan, resen veya Kurul üyelerinden birinin yazılı talebi üzerine daha önce tespit

edilen Genel Kurul olağan toplantı gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir. Dairelerde ise daire

başkanı veya üyelerinden birinin yazılı talebi üzerine daha önce tespit edilen olağan toplantı

gün ve saatlerinde değişiklik yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğun-

luğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.

(2) Daireler, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt ço-

ğunluğuyla karar alır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkan-

vekilinin de görüşü alınmak suretiyle,” ibaresi ile aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldı-

rılmış; ikinci fıkrasına “Genel Kurul Bürosu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ihtiyaç

olması halinde İşlemler Bürosu” ibaresi eklenmiş; üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Kurul toplantı gündeminde değişiklik yapılması; ancak gündemin düzenlenmesinden

sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması hâlinde ve toplantı gününden en az bir gün önce

Başkan veya üyelerden birinin yazılı talebi üzerine Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğun-

luğunun kararı ile olur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesine

“Genel Kurul toplantıları bakımından” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ilgisine göre Başkan

veya”, üçüncü cümlesinin başına ise “İlgisine göre Başkan veya” ibareleri eklenmiş; beşinci

fıkrasına “İlgisine göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkan veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yargıtay üyeleri, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun

29 uncu maddesinde; Danıştay üyeleri, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun

8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen şartları haiz tüm hâkim ve savcılar arasından

Genel Kurul tarafından seçilir.

(2) Seçilme şartlarını haiz hâkim ve savcıların sicili, adı soyadı, görev yeri ve unvanının

yazılı olduğu oy pusulaları Başkanlık mührü ile mühürlenir ve pusulaların kaç adet basıldığı

tutanak altına alınır.

(3) Belirlenen gün, saat ve yerde seçim yapılmak üzere toplanılır.

(4) Yapılan seçimde en yüksek oy alandan başlamak üzere en az oniki oy alan hâkim

ve savcılar üyeliğe seçilmiş sayılır. Ancak;

a) Yapılan oylama neticesinde boş kadro sayısından daha fazla oniki oy alan adayların

çıkması hâlinde boş kadro sayısını dolduruncaya kadar en çok oyu alanlar üye seçilmiş sayılır.

Son sıradaki oyların eşit olması hâlinde, eşitler arasında yeniden seçim yapılır, bu durumda

boş kalan kadro sayısınca en çok oy alanlar seçilmiş sayılır.

b) Yapılan oylama neticesinde seçilmek için zorunlu olan en az oniki oyun alınamaması

nedeniyle boş kalan üyelikler için aynı usulle kadrolar dolana kadar seçimlere devam edilir.

(5) Oy kullanma işlemi bittikten sonra oy pusulaları Sayım Kurulu tarafından toplanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “UYAP ortamında Başkana” ibaresi “Başkana arz edilmek üzere Başkanlık Bürosuna”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Başkan-

vekili ya da daire başkanı ile yetkili kılınan Kurul üyesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan

“Başkanvekilince” ibaresi “Başkan tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Yetki devri

MADDE 18/A – (1) Başkan, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak Başkanvekiline

devredebilir. Başkanvekili, Başkana ait yetkileri, devredildiği ölçüde kullanabilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

yürütür.

—— • ——
Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2013 tarihli ve 28679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yurt içi ve/veya yurt dışı değişim programı çerçevesinde alınan derslerin notunun

değerlendirilmesinde, kabul eden üniversitenin başarı notu esas alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/7/2012 28343

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/6/2013 28679

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 21/9/2013 28772

2- 15/12/2013 28852

3- 6/7/2014 29052
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

6572 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


