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Karar Sayısı: KHK/650
Adalet Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü
Hakkında Kanun ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değiĢiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2011 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
MADDE 1 – 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 13/A maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
yürürlükten kaldırılmıĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“AĢağıda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü
bünyesinde Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığı kurulur. Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) DıĢiĢleri Bakanlığı ile iĢbirliği yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa Ġnsan Hakları
Mahkemesine yapılan baĢvurulara iliĢkin, ilgili kurum ve kuruluĢlardan bilgi, belge ve görüĢlerini istemek,
savunmaları hazırlamak ve gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek.
b) Ġnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalıĢmalar yapmak, dostane çözüm kuruluna
katılmak ve görüĢ bildirmek.
c) Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi tarafından ülkemiz hakkında verilen ihlal kararlarının infazı ile ilgili
gereken önlemleri almak, ülkemiz hakkında verilen ihlal kararlarını ilgili mercilere iletmek ve ihlalin ortadan
kaldırılmasına yönelik süreçleri takip etmek.
d) Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında verdiği kararların ve diğer ülkeler
aleyhinde verilen kararlardan gerekli görülenlerin Türkçeye çevrilmesini sağlamak, bu kararları derlemek, arĢivlemek,
Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ve uygulaması ile ilgili bilimsel çalıĢmaları takip etmek, kitap, makale ve içtihatların
uygulayıcılara ulaĢtırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve istatistik çalıĢmaları yapmak.
e) Ġnsan hakları konusunda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile iĢbirliği halinde projeler hazırlamak,
ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.
f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.”
MADDE 2 – 4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi Kanununun 85 inci maddesinin
birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“BarıĢta Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi her yıl bir eylülde baĢlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir

ağustosa kadar çalıĢmaya ara verir.”
MADDE 3 – 12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı UyuĢmazlık Mahkemesinin KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Hakkında
Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“UyuĢmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu her yıl bir eylülde baĢlamak üzere, yirmi
temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalıĢmaya ara verir.”
MADDE 4 – 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı DanıĢtay Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, (g) bendinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki (h) bendi eklenmiĢ ve mevcut
bentler buna göre teselsül ettirilmiĢtir.
“g) BaĢkanlar Kurulu,
h) BaĢkanlık Kurulu,”
MADDE 5 – 2575 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sekiz yıl” ibaresi “dört yıl”,
“altı yıl” ibaresi “üç yıl” olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 6 – 2575 sayılı Kanunun 12 nci maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Memurların nitelikleri, atanmaları, istihdamı, nakilleri ve görevlendirilmeleri
MADDE 12 – 1. Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyet gösteren idarî hizmet birimleri ile Daireler, Kurullar
ve BaĢsavcılığa bağlı olarak faaliyet gösteren ve kalem hizmetlerini yürüten birimlerde çalıĢacak memurların, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen nitelikleri haiz olmaları gerekir.
2. Birinci fıkrada belirtilen memurlar naklen veya açıktan atama yoluyla atanır. Açıktan ilk defa Devlet
memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna giriĢ için yapılan merkezi sınava girmiĢ olanlar arasından, Genel
Sekreterin görevlendireceği genel sekreter yardımcısının baĢkanlığında, iki tetkik hâkiminden oluĢturulan üç kiĢilik
komisyon tarafından düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Genel Sekreterin teklifi
üzerine DanıĢtay BaĢkanınca atanırlar.
3. DanıĢtayda çalıĢan Devlet Memurları Kanununa tabi personel, Genel Sekreterin teklifi ve BaĢkanın uygun
görmesi üzerine, Adalet Bakanlığınca mükteseplerine uygun olarak, açıktan atama iznine tabi olmaksızın, Bakanlığın
taĢra kadrolarına atanabilirler.
4. Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 7 – 2575 sayılı Kanuna 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki maddeler eklenmiĢtir.
“BaĢkanlık Kurulu
MADDE 19/A – 1. BaĢkanlık Kurulu; DanıĢtay BaĢkanının baĢkanlığında, üçü daire baĢkanı üçü DanıĢtay
üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire baĢkanı ikisi DanıĢtay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluĢur.
BaĢkanlık Kurulu üyelerinin seçimleri
MADDE 19/B – 1. BaĢkanlık Kuruluna seçilecek asıl ve yedek üyeler DanıĢtay Genel Kurulunca seçilir.
BaĢkanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez.
2. BaĢkanlık Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Asıl üyelerden birinin Kurula katılamaması halinde, noksanlık
yedeği ile tamamlanır.

3. BaĢkanlık Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili konularda Kurul toplantılarına katılamazlar.
4. BaĢkanlık Kuruluna seçilecek olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması
da mümkündür. Aday çıkmadığı veya yeter sayıda baĢvuru olmadığı takdirde BaĢkanlar Kurulu tarafından gizli oyla
ve oy çokluğu ile adaylar dıĢından seçilebileceklerin üç katı aday gösterilir. Seçimler 10 uncu madde hükümleri
gereğince yapılır.
5. BaĢkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi iki yıl olup, bir seçim dönemi geçmeden yeniden seçilemezler.
6. BaĢkanlık Kurulu üyeliğine seçilen daire baĢkan ve üyelerinin seçim süresi dolmadan bu sıfatları
değiĢtiğinde Kurul üyeliğinden ayrılmıĢ sayılırlar.
7. BaĢkanlık Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boĢalması halinde onbeĢ gün içinde boĢalan üyelik için
seçim yapılır ve seçilen üye yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.”
MADDE 8 – 2575 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıĢ ve bu maddeden sonra gelmek üzere aĢağıdaki madde eklenmiĢtir.
“BaĢkanlık Kurulunun görevleri
MADDE 52/A – 1. BaĢkanlık Kurulunun görevleri Ģunlardır:
a) Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iĢ durumunu ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak belirlemek.
b) Zorunlu hallerde, daire baĢkanı ve üyelerin dairelerini değiĢtirmek.
c) DanıĢtay tetkik hâkimlerinin çalıĢacakları daireleri, kurulları ve görecekleri iĢleri belli etmek ve
gerektiğinde yerlerini değiĢtirmek.
d) Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiĢ olan yönetim iĢlerini belli etmek veya bu iĢleri yapmak.
e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
2. BaĢkanlık Kurulunun, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca verdiği kararlara karĢı, yedi gün içinde
üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak DanıĢtay Genel Kuruluna itiraz edilebilir. Genel Kurul,
BaĢkanlık Kurulu kararlarını aynen onaylayabileceği gibi değiĢtirerek de onaylayabilir.”
MADDE 9 – 2575 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“1. DanıĢtay daireleri her yıl bir eylülde baĢlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalıĢmaya
ara verirler.”
MADDE 10 – (1) 2575 sayılı Kanunun;
a) 19 uncu maddesinin baĢlığı “BaĢkanlar Kurulu” ve birinci fıkrasında yer alan “BaĢkanlık Kurulu” ibaresi
“BaĢkanlar Kurulu”,
b) 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “BaĢkanlık Kurulu” ibareleri “BaĢkanlar Kurulu”,
c) 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “BaĢkanlık Kurulu” ibaresi “BaĢkanlar Kurulu”,
ç) 52 nci maddesinin baĢlığı “BaĢkanlar Kurulunun görevleri” ve birinci fıkrasında yer alan “BaĢkanlık
Kurulu” ibaresi “BaĢkanlar Kurulu”,

d) 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “BaĢkanlık Kurulu” ibaresi “BaĢkanlar Kurulu”,
e) 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “BaĢkanlık Kurulunca” ibaresi “BaĢkanlar Kurulunca”,
f) 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “BaĢkanlık Kurulu” ibaresi “BaĢkanlar Kurulu”,
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
(2) 2575 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yüksek Disiplin Kuruluna” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, BaĢkanlar Kuruluna” ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 11 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 61 inci maddesinin birinci
fıkrasının birinci cümlesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde baĢlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar
çalıĢmaya ara verirler.”
MADDE 12 – 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “sekiz yıl” ibaresi “dört yıl”, “altı yıl” ibaresi “üç yıl” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 13 – 2797 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Adli ara vermeden yararlanmayan daire baĢkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcıları ve tetkik hâkimleri yılın
diğer dönemlerinde yol süresi dahil adli ara verme süresi kadar izin kullanabilirler.”
MADDE 14 – 2797 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici maddeler eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 11 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yargıtay
tetkik hâkimliğine on yıl içinde yapılacak atamalarda, 36 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan beĢ yıllık hizmet
süresi Ģartı aranmaz.
GEÇĠCĠ MADDE 12 – Yargıtay BaĢkanlığının boĢ memur kadrolarından 582 adedine 2011 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan atama yapılabilir.”
MADDE 15 – 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin birinci
fıkrasının (k) bendinde yer alan “otuzbeĢ” ibaresi “kırkbeĢ” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 16 – 2802 sayılı Kanunun 9/A maddesinin beĢinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan
“bir katı” ibareleri “iki katı” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 17 – 2802 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “bir yılını” ibaresi “altı
ayını” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 18 – 2802 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde
yer alan “sekiz” ibaresi “beĢ” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“Bakanlıkta görev yapan hâkim ve savcıların diğer kanunlar uyarınca Bakanlık dıĢındaki bir göreve
atanabilmeleri Bakanın muvafakatine bağlıdır.”
MADDE 19 – 2802 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“YurtdıĢında eğitim ve malî haklar:
MADDE 49 – Bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili staj ve araĢtırma yapmak, kurs, eğitim ve
öğrenim görmek üzere seçilen ya da iç veya dıĢ burstan yararlanan hâkim ve savcılar iki yılı; doktora yapmak üzere

görevlendirilenler ise üç yılı aĢmamak üzere yurtdıĢına gönderilebilir. Bu süreler, gerekirse en çok bir katına kadar
uzatılabilir.
Bakanlığın merkez ve taĢra teĢkilâtında, bağlı ve ilgili kuruluĢlarında, uluslararası kuruluĢ veya mahkemelerde
ya da geçici yetki veya görevlendirme ile baĢka kurum, kurul veya kuruluĢlarda görev yapan hâkim ve savcılar
Bakanlıkça; diğer hâkim ve savcılar ise Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yurtdıĢına gönderilebilir.
Bu suretle yurtdıĢına gidenlerden üç aydan fazla yurtdıĢında kalanlar, yurda dönüp mesleğe baĢladıktan sonra
yurtdıĢında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburî hizmet yapmak zorundadırlar. Ancak mecburî hizmet yapmadan
görevden ayrılmak isteyenler, yurtdıĢında kaldıkları sürede kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü
ödemelerin, mecburî hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemekle yükümlüdürler.
Bu madde uyarınca yurtdıĢına gönderilenlere, aylık ve diğer her türlü ödemelerinin kanunî kesintilerinden
sonra kalan net tutarının yüzde altmıĢı ile gittikleri ülkelerde sürekli görevli bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci
kademesinden aylık alan DıĢiĢleri Bakanlığı meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdıĢı aylığının üçte ikisi ödenir.
Bunlardan iç ve dıĢ bursla gidenlerin aldıkları burs miktarı, ödenecek üçte iki yurtdıĢı aylığının altında kaldığı takdirde
aradaki fark kendilerine ayrıca ödenir. Ancak Ģahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için ilgisine göre
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca veya Bakanlıkça kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler bu fıkra
hükmünden yararlanamaz.
Bu madde gereğince yurtdıĢına gönderilenlerin masrafları gönderen kurum bütçesinden karĢılanır. Bu Ģekilde
gönderilenlere, DıĢiĢleri Bakanlığı meslek memurlarına ödenen yurtdıĢı aylığı esas alınarak yapılacak ödeme, her türlü
vergiden müstesnadır.
Bu maddede hüküm bulunmayan konularda Devlet memurlarına iliĢkin hükümler uygulanır.”
MADDE 20 – 2802 sayılı Kanunun 50 nci maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“YurtdıĢında görevlendirme ve malî haklar:
MADDE 50 – Bakanlığın merkez ve taĢra teĢkilâtında, bağlı ve ilgili kuruluĢlarında görev yapan hâkim ve
savcıların, dıĢ temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluĢlarda görevlendirilmesi Bakan onayıyla; bunun
dıĢında kalanların görevlendirilmesi ise muvafakatleri alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun izniyle
Bakanlık tarafından yapılır.
Birinci fıkra uyarınca yapılacak görevlendirmeler üç yılı aĢamaz. Bu süre gerekirse en çok bir katına kadar
uzatılabilir.
Uluslararası mahkeme veya kuruluĢların kadrolarında görev alacak hâkim ve savcılara, birinci fıkrada
öngörülen usule göre verilecek onayla, her üç yılda yenilenmek kaydıyla, yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
Bunlardan hâkimlik ve savcılık mesleğine geri dönmek isteyenler, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren onbeĢ
gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna baĢvurmaları halinde, Kurul tarafından baĢvuru tarihinden itibaren
otuz gün içinde mükteseplerine uygun bir göreve atanırlar. Süre geçtikten sonra baĢvuranlar, görevden çekilmiĢ
sayılarak haklarında 40 ıncı madde hükümleri uygulanır. Bu görevlerde geçen süreler hâkimlik ve savcılık mesleğinde
geçmiĢ sayılır, ilgilinin kademe ve derece ilerlemesinde dikkate alınır ve 49 uncu maddede öngörülen mecburi
hizmetten düĢülür.
DıĢ temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluĢlarda Bakan onayıyla görevlendirilenlere, sadece
gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan aynı derecede ve kademeden aylık alan DıĢiĢleri Bakanlığı meslek
memurlarına ödenmekte olan yurtdıĢı aylığı ile emsal katsayı uygulanmadan transfer edilecek ödemeler aynı usul ve
esaslar çerçevesinde verilir; bu görev dolayısıyla yurtiçi aylığı dahil baĢka bir ödeme yapılmaz.
49 uncu madde ve bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.”

MADDE 21 – 2802 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Hâkim ve savcıların adli ara vermeden yararlandırılması esastır.”
MADDE 22 – 2802 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 119 – Hâkim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları, Türkiye Adalet Akademisinin görüĢü alınarak Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca hazırlanan yönetmelikte belirlenir.”
MADDE 23 – 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki bent eklenmiĢtir.
“h) 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre kurulan noterlik dairelerine,”
MADDE 24 – 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim
Merkezleri Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Hizmet öncesi eğitimin süresi beĢ aydan az olamaz, bu süre Eğitim Kurulunca belirlenir. Hizmet öncesi
eğitimde, yirmi güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.”
MADDE 25 – 4769 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“Hizmet öncesi eğitime alınanlar, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu Ģekilde,
genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık sigortalısı primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı
esas alınarak ve sigortalı hissesi dahil olmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. Genel sağlık sigortalısı
sayılanların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(10) numaralı bendine göre tespit edilecek eĢ ve çocukları ile ana ve babaları da bakmakla yükümlü olunan kiĢi
sıfatıyla genel sağlık sigortasından yararlandırılır.”
MADDE 26 – 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununa aĢağıdaki geçici madde
eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 11 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beĢ yıl süreyle
Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adlî ve idarî
yargı hâkim ve savcı adayları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri hâlinde, hâkimlik ve
savcılık mesleğine atanabilirler.
Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin hususlar Akademinin görüĢü alınarak Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikte
gösterilir.”
MADDE 27 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 331 inci maddesinin birinci
fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(1) Ceza iĢlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde baĢlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir
ağustosa kadar çalıĢmaya ara verirler.”
MADDE 28 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanunun 85
inci maddesinin baĢlığı “Adalet Bakanlığının ziyaret izni verme yetkisi” Ģeklinde ve birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“(1) Kurum, kurul ve kuruluĢlar, heyet halinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmek
ve hükümlülerle görüĢebilmek için Adalet Bakanlığından izin almak zorundadırlar. Bilimsel araĢtırma yapanlarla
görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanır. Adalet Bakanlığı talepte bulunan kiĢilerin

hükümlüleri ziyaret etmelerine de izin verebilir.”
MADDE 29 – 5275 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(2) Tehlikeli hükümlüler hariç olmak üzere, hükümlünün, dıĢ güvenlik görevlisinin refakatinde bulunmak
Ģartıyla, talebi ve Cumhuriyet BaĢsavcısının onayı ile ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da
eĢinin ölümü nedeniyle cenazesine katılması için yol süresi dıĢında iki güne kadar izin verilebilir.”
MADDE 30 – 5275 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “78 ilâ 84 ve 86 ilâ 88”
ibaresi “78 ilâ 88” Ģeklinde ve ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(2) Ġkinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eĢinin ölümü hâlinde, tutukluya,
soruĢturma evresinde soruĢturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuĢturma evresinde kovuĢturmayı yürüten hâkim
veya mahkeme tarafından, soruĢturmanın veya kovuĢturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca
oluĢturmaması koĢuluyla, dıĢ güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dıĢında iki güne kadar cenazeye katılması
için izin verilebilir.”
MADDE 31 – 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının
birinci cümlesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“SayıĢtay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daireleri her yıl bir eylülde baĢlamak üzere, yirmi
temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalıĢmaya ara verirler.”
MADDE 32 – 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 15 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “sekiz” ibaresi “beĢ” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 33 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 102 nci maddesi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 102 – (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda baĢlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir
eylülde baĢlar.”
MADDE 34 – 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuzbeĢ” ibaresi “kırk” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 35 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “20 kiĢiyi” ibaresi “30 kiĢiyi”, “en fazla üç kiĢiye” ibaresi “en fazla sekiz kiĢiye” ve “diğer beĢ
kiĢiye” ibaresi “diğer on kiĢiye” Ģeklinde, dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “en az 5 yıllık” ibaresi “birinci
fıkraya göre ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ
ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 36 – 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve ġuabatı San’atlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanunun
12 nci maddesinin ikinci fıkrasına “uzman olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 28 inci maddesi, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 27 nci maddesi, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası ile 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kanununun 32 nci maddesi saklı kalmak kaydıyla” ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 37 – 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun ek 3 üncü maddesinin üçüncü cümlesi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 38 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci
fıkrasına aĢağıdaki cümle eklenmiĢ ve ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri
yerler açamaz; gerçek kiĢilere, özel hukuk tüzel kiĢilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarına ait

herhangi bir iĢyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalıĢamaz.”
“Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluĢları ve kanunla kurulmuĢ yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel
kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü
çalıĢmalar bu yasaklamanın dıĢındadır.”
MADDE 39 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aĢağıdaki ek madde
eklenmiĢtir.
“Meslekî faaliyet ve serbest meslek icrası yasağı
EK MADDE 27 – Bu Kanun kapsamına girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dıĢında meslekî faaliyette
veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kiĢilere, özel
hukuk tüzel kiĢilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarına ait herhangi bir iĢyerinde veya vakıf
üniversitelerinde çalıĢamaz.”
MADDE 40 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun;
a) 36 ncı maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen hâller dıĢında
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tâbidir. Ancak öğretim üyeleri, yükseköğretim
kurumlarında yalnızca eğitim ve araĢtırma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir
elde edilen hizmetlerde çalıĢmamak kaydıyla mesai saatleri dıĢında yükseköğretim kurumlarından baĢka yerlerde
meslekî faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra edebilir. Yükseköğretim kurumlarından
baĢka yerlerde çalıĢan öğretim üyelerine 58 inci madde ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz; bunlar rektör, dekan, enstitü, yüksekokul ve
konservatuar müdürü, bölüm baĢkanı, anabilim ve bilim dalı baĢkanı, baĢhekim ve bunların yardımcısı olamaz.”
b) Geçici 58 inci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 59 – Yükseköğretim kurumları dıĢında meslekî faaliyette bulunmak ve meslek veya
sanatlarını serbest olarak icra etmek isteyen öğretim üyelerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıla
kadar ücretsiz izin verilebilir.”
MADDE 41 – 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesine
aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki kadrolu asker ve sivil öğretim elemanları 926 sayılı Kanunun ek 27 nci
maddesi hükmüne tâbidir. Ancak öğretim üyesi kadrolarında bulunanlar; yalnızca eğitim ve araĢtırma faaliyetlerinde
bulunmak, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu kapsamında yaralananlar, yükümlü erbaĢ ve erler ile askerî öğrencilere yönelik olanlar dıĢında hasta
muayenesi ve tedavisi faaliyetleri kapsamında çalıĢmamak kaydıyla, Genelkurmay BaĢkanlığının izniyle mesai saatleri
dıĢında meslekî faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra edebilir. Bu öğretim üyelerine 926
sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası ile 17/11/1983 tarihli ve 2957 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi,
10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre ödeme yapılmaz.”
MADDE 42 – Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvelinin Adalet Bakanlığına
ait bölümüne eklenmiĢ, ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıĢ ve 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ait bölümünde yer alan Hizmetli unvanlı
dolu ve boĢ kadroların sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı olarak değiĢtirilmiĢtir.

MADDE 43 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 3 üncü, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 27 nci, 31 inci, 33
üncü ve 34 üncü maddeleri 1/1/2012 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 44 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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